




Alicji Helman





Grażyna Stachówna

Niedole miłowania
Ideologia i perswazja 

w melodramatach filmowych



© Copyright by Grażyna Stachówna and for this edition by RABID 
Wydanie I

Wydawca: 
Rabid
Kraków, ul. Kobierzyńska 101/2 
tel. 0601 413365, tel/fax (12) 2662549 
wyd_rabid @yahoo. com Cracoviensis

Redakcja tekstu i korekta: Grażyna Fallowa

Druk: Drukarnia Ekodruk, Kraków, ul. Konfederacka 4
Projekt okładki: Monika Pitrus
Zdjęcie na okładce z filmu Przeminęło z wiatrem: Warner Bros. Poland

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych
i Uniwersytet Jagielloński

Kopiowanie w całości i we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione

ISBN 83-88668-13-7

Praca wykonana w ramach projektu badawczego numer 1 HO1E 034 17 
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych

Sponsor: 
Instytucja Filmoua

yahoo.com


Grażyna ótachówna

Niedole miłowania
Ideologia i perswazja 

w melodramatach filmowych

Kraków 2001





Spis treści

Wstęp 9

Ideologia i perswazja w melodramacie filmowym 13

Formula klasyczna 31

Złamana lilia (1919) - przekleństwo rasy 
Szejk (1921) - melodramat egzotyczny 
Królowa Krystyna (1933) - romanse królów 
Peter Ibbetson (1935) - marzenia miłosne 
Trędowata (1936) - ofiary miłości 
Dama kameliowa (1936) - miłość kobiety upadłej 
Ludzie za mgłą (1938) - przekleństwo złego Losu 
Przeminęło z wiatrem (1939) - damy i dżentelmeni 
Casablanca (1942/1943) - miłosny trójkąt 
Symfonia pastoralna (1946) - jak kochać 

osobę niepełnosprawną? 
Ruby Gentry (1952) - przekleństwo pochodzenia 
Czterdziesty pierwszy (1956) - miłość i polityka 
Pisane na wietrze (1956) - melodramat rodzinny 
Przerwany lot (1964) - romans intemacjonalistyczny 
Kobieta i mężczyzna ((1966) - o wierności 
Love Story (1970) - kontestacja w cieniu mezaliansu 
Pani Soffel (1984) - melodramat feministyczny 
Pożegnanie z Afryką (1985) - życie, literatura i film 
Maurycy (1987) - melodramat gejowski 
Angielski pacjent (1996) - zdrada ukarana

Melodramat macierzyński

Grzechy matki-mężatki

Madame X (1915-1988) - grzech zdrady 
Blond Wenus (1932) - grzech zmysłowości 
Stella Dallas ( 1939) - grzech społeczny 
Wysokie obcasy (1991) - grzech odrzucenia

S 
&
5 

K 
80 £ I S 5



Grzechy matki-panny 297

Męczennica miłości (1920) - grzech naiwności 300
Serce matki (1938) - grzech wyrzeczenia 307
Stara panna (1939) - grzech uległości 313
Angie (1994) - grzech odmowy 322

Melodramat ojcowski 331

Sprawa Kramerów (1979) - ojcowanie 339

Odnawianie formuły 349

Hana-Bi (1997) - miłość japońskiego policjanta 353
Kochankowie z kręgu polarnego (1998) - gra „w melodramat" 361

Komedia romantyczna 371

Zakończenie 384



Moi dobrodzieje

Pragnę wyrazić specjalne podziękowanie i serdeczną wdzięczność 
pani prof. Alicji Helman za życzliwość okazaną mi w czasie pisania 
książki oraz za konsultacje naukowe, które ułatwiły mi zrozumienie 
wielu spraw. 

Bardzo dziękuję panu Piotrowi Modzelewskiemu, a także innym 
osobom, które pomogły mi zdobyć potrzebne filmy, książki i artykuły 
oraz udzielały mi informacji związanych z uprawianymi przez nich 
dziedzinami naukowymi: Marioli Jankun-Dopartowej, Romanowi Gut- 
kowi, Markowi Haltofowi, Joannie Kossewskiej, Krzysztofowi Losce, Mi
rosławowi Przylipiakowi, Jackowi Rapakowi, Janowi Skoczyńskiemu, 
Kamilowi Stepanowi, Elżbiecie Smolakowej, Aleksandrze Tokarz, Toma
szowi Warchołowi, Dianie i Romanowi Włodkom.

Jestem niezmiernie wdzięczna panu Tadeuszowi Kędzierskiemu za 
fachową opiekę nad moim komputerem Mankiem.

Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Gieratowi, dyrektorowi Instytucji 
Filmowej Apollo Film za życzliwe dofinansowanie wydania mojej książki.

Składam wyrazy podziękowania panu Andrzejowi Pitrusowi, szefo
wi wydawnictwa RABID, który doprowadził do opublikowania mojej 
książki, pani Grażynie Fallowej za troskliwą korektę i pani Monice 
Pitrusowej za finezyjną okładkę i prace edytorskie.

Grażyna Stachówna





Wstęp

Panowie miłościwi, dobrzy rybałtowie (...) 
opowiedzieli tę opowieść dla tych, którzy 
miłuje}, nie dla innych. Przekazują wam 
przeze mnie pozdrowienie. Pozdrawiają 
tych, którzy tkwią w zadumie, i tych, którzy 
są szczęśliwi, nienasyconych i pragnących, 
tych, co są radośni, i tych, co są stroskani, 
słowem - wszystkich miłośników. Oby 
mogli znaleźć tu pociechę przeciw 
odmienności, przeciw niesprawiedliwości, 
przeciw urazie, przeciw cierpieniu, przeciw 
wszystkim niedolom miłowania!...

Dzieje Tristana i Izoldy [1973: 257]

Melodramat cieszył się zawsze złą opinią polskich krytyków filmo
wych. Pomawiali go nie tylko o gloryfikację kiczu, taniego sentymenta
lizmu i prymitywnych treści, ale wręcz o upowszechnianie wrogiej 
ideologii burżuazyjnej, podstępnych zafałszowań społecznych, a także 
o sprowadzanie widzów na manowce. Epitet melodramatyczny, używa
ny w recenzjach, stał się niemal obelgą. Potencjalny reżyser melodrama
tu musiał wziąć pod uwagę, że zostanie pomówiony o cyniczną chęć 
zysku, gdyż melodramat powiązano z robieniem dużych pieniędzy, a 
nie wielkiej sztuki, widz kinowy zaś, deklarujący sympatię dla tego ga
tunku, powinien był wiedzieć, że zostanie uznany za osobę o mentalno
ści kucharki, gdyż podobno tylko one znajdują satysfakcję w kontakcie 
z filmowymi romansami.

Melodramat rozpoznawany był przez powojenną krytykę polską 
(w nielicznych zresztą tekstach) jako zjawisko marginesowe w sztuce fil
mowej, wstydliwe, wysoce skonwencjonalizowane, zupełnie pozbawione 
ambicji artystycznych i wagi społecznej. Natrząsano się z reguł gatunku 
i szydzono z publiczności, która chodziła go oglądać.

Widmo melodramatu krąży po literaturze od niepamiętnych czasów. 
Film to widmo adaptował, pozwalał mu hasać po ekranowej scenie, 
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wyciskać łzy z oczu (...). Melodramat zadomowił się w kinie i (...) odży
wa raz po raz w formach różnorodnych: subtelnych i bardzo grubo
skórnych, maskowanych i bezczelnie wyuzdanych. (...) Kucharki całego 
świata uczyniły z melodramatu najbardziej wzięty gatunek filmowy, 
a producenci zwietrzyli w nim kokosowe interesy [Mętrak, 1974: 115].

W 1975 roku Jerzy Płażewski rozpoczął w redakcji „Kina" dyskusję 
o melodramacie słowami:

Nie ukrywam, żeśmy się tutaj zebrali w celu trochę podejrzanym, jak
by niegodnym krytyka. Mianowicie, żeby podumać nad współczesny
mi losami melodramatu... [Blaski..., 1975: 47].

Istnieją, jak się zdaje, dwa podstawowe powody tak wielkiej nie
chęci i lekceważenia gatunku. Po pierwsze melodramat opowiada 
przede wszystkim o uczuciach, wyraża emocje, objawia manifestacyjnie 
sentymenty i skłania do płaczu. W kulturze współczesnej obowiązuje 
jednak styl cool, uczuciowość oceniana jest jako słabość, a nawet patolo
gia, łzy zaś są objawem infantylności i złego smaku [Canova, 1988]. Ga
tunek programowo wywołujący wzruszenie, otwarcie przekraczający 
obowiązujące normy zachowań kulturowych musi więc być w prostym 
odruchu samoobrony społecznej oceniany jako banalny, tani i zły.

Po drugie melodramat uważany jest za gatunek kobiecy - „sztuka 
drugiej płci" [Kałużyński, 1986: 190], a kobiecość nigdy nie zajmowała 
dobrego miejsca w kulturowej hierarchii wartości, kojarzona z emocjo- 
nalnością, naiwnością i ubóstwem intelektu. Jeśli więc za wirtualnych 
odbiorców melodramatu uznaje się wyłącznie kobiety, logika kulturowa 
nakazuje oceniać go jako infantylny, głupi i mało ważny.

Krytycy filmowi czuli się jednak zmuszeni, by od czasu do czasu 
wstydliwie podumać nad melodramatem, gdyż widzowie obu płci, róż
nego wieku i wykształcenia, wychowywani na filmach ambitnych i wy
soce artystycznych, tych właśnie filmów nie chcieli oglądać, natomiast 
z niezrozumiałym uporem szczelnie wypełniali sale kinowe podczas se
ansów starych i nowych melodramatów. Także z Zachodu przychodziły 
niepokojące wieści, że oto np. radykalna rewolucja obyczajowa lat 
sześćdziesiątych zakończyła się Love Story (1970) - powieścią Ericha Se- 
gala i filmem Arthura Hitlera, a napór brutalnych filmów akcji został 
w latach dziewięćdziesiątych odparty komediami romantycznymi. Du
mania zażenowanych krytyków kończyły się więc na ogół bezlitosnym 
obnażeniem „gołych schematów" [Michałek, 1977: 58] melodramatu, 
ujawnieniem jego nicości intelektualnej oraz sformułowaniem pobłażli
wej opinii o naiwnym widzu zaspokajającym w kinie swe uczuciowe, 
wstydliwe i jakże błahe potrzeby.
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Niechęć krytyków filmowych nie brała się z jakiejś specjalnej niena
wiści do melodramatu, ale wyrastała z polskiej tradycji kulturowej, która 
nakazywała w życiu i w sztuce zajmować się tzw. poważnymi sprawami 
i wstydzić się sentymentów. W refleksji krytycznej, także teatrologicznej 
i literackiej, melodramat uznano za kwintesencję kiczu i oceniano wy
łącznie pod względem estetycznym, należało go więc bezlitośnie wyszy
dzać i potępiać. Wszelkie naukowe badania gatunku z góry uznawane 
były za niepoważne i niepotrzebne.

Nic więc dziwnego, że lekceważący i pogardliwy stosunek do melo
dramatu przez całe lata uniemożliwiał powstanie na gruncie polskiego 
filmoznawstwa poważnego opracowania poświęconego problemom 
tego gatunku. Pozwoliliśmy się zdystansować badaczom zachodnim, 
szczególnie anglosaskim, którzy począwszy od wczesnych lat siedem
dziesiątych, rozpoczęli systematyczne studia nad historią, teorią i percep
cją melodramatu filmowego. Co ciekawe, pierwsze klasyczne już teksty 
napisali mężczyźni - Thomas Elsaesser [1972], Geoffrey Nowell-Smith 
[1977], Chuck Kleinhans [1978]. W kolejnych dekadach melodramat został 
na Zachodzie poddany szczegółowym badaniom realizowanym przez 
wielu autorów obojga płci; przedstawiały one reguły i konwencje ga
tunku, wpisywały go w konteksty kulturowe, deszyfrowały głoszoną 
ideologię oraz analizowały poszczególne filmy i twórczość reżyserów 
uznawanych za mistrzów romansowej formuły. Zwieńczeniem tego eta
pu badań stały się dwie antologie: Home Where the Heart Is. Studies in 
Melodrama and the Womans' Film pod redakcją Christine Gledhill 
(London 1987) oraz Imitations of Life. A Reader On Film and Television 
Melodrama pod redakcją Marcii Landy (Detroit 1991).

Polskie opracowania poświęcone melodramatowi filmowemu są 
nieliczne: pionierski leksykon Filmów o miłości Marii Kornatowskiej 
[1975], pierwsza poważna rozprawa Marii Janion Eros i Psyche melodra
matu [1975], monograficzny numer „Filmu na Swiecie" [1982], zbierający 
trochę przypadkowe artykuły, dwa analityczne teksty Alicji Helman 
[1990 i 1997], Dekonstruuję „Casablancę" oraz Grzesznicy bez winy, książ
ka Aliny Madej [1994] Mitologie i konwencje o przedwojennym filmie 
polskim, wreszcie kilka rozpraw Grażyny Stachówny [1991, 1995, 1997, 
1998a, 1998b, 2000].

Niechęć i lekceważenie, a nawet wrogość, wyrażane do dziś w Pol
sce wobec melodramatu, przekornie skłaniają, aby z tym większą uwagą 
pochylić się nad gatunkiem i bez uprzedzeń przyjrzeć się reprezentują
cym go filmom.
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Rozdział pierwszy

Ideologia i perswazja 
w melodramacie filmowym

Melodramat (...) polega na przywracaniu 
absolutnej niewinności i dobra, w które 
większość ludzi zbytnio nie wierzy. 
Jednakże to, co myślimy, i to, co czujemy 
w kinie, to często dwie różne sprawy. 
Idziemy do kina nie dlatego, by myśleć, lecz 
by się wzruszać

Linda Williams [1998: 61]

„Melodramat to dzieło prymitywisty. Naiwni bez żadnego dystansu 
zwracają się do naiwnych" - pisze Barthelemy Amengual [1982: 19], kolej
ny raz manifestując opinię pozwalającą równie nisko oceniać twórców 
melodramatów, same filmy oraz ich publiczność. Zdaniem francuskiego 
autora reżyserzy, a ściśle mówiąc - wszyscy odpowiedzialni za filmy, 
oraz widzowie przychodzący je oglądać to grono ludzi, których cechuje 
prymitywizm, naiwność, może nawet głupota. Stereotyp producenta-tę- 
paka i reżysera-nieuka masowo wyrabiających kiczowate romanse oraz 
zapłakanych kucharek-idiotek wypełniających widownię jest jednym 
z najsilniej ugruntowanych wyobrażeń, które wiążą się z filmowymi 
melodramatami.

Oto prymitywni i naiwni twórcy, a więc ci gorsi, „bez żadnego dys
tansu" zwracają się za pośrednictwem prymitywnych i naiwnych filmów, 
a więc dziel złych, do prymitywnych i naiwnych odbiorców, a więc nie
wartych uwagi. Ten stereotyp utrwalony wśród badaczy kultury pozwa
la! przez wiele lat lekceważyć artystów realizujących melodramaty, a 
także same filmy oraz ich publiczność. Uznani za ludzi prymitywnych,

1 Tl. Elżbieta Smolakowa 
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naiwnych i głupich, którzy stworzyli dzieła złe i kiczowate, nie podle
gali poważnej refleksji krytycznej, nie mówiąc już o naukowej, byli lek
ceważeni i ośmieszani. Analiza twórczości na przykład Franka Borzage 
czy Douglasa Sirka nie wchodziła w rachubę, melodramat stał się gatun
kiem niegodnym chwili zastanowienia, a jego oglądanie uznano za 
kompromitację.

Jednak pobieżna nawet obserwacja wyraźnie wskazuje, że melodra
maty tworzyli reżyserzy daleko odbiegający od opisanego stereotypu. 
Na przykład Douglas Sirk studiował prawo na uniwersytecie w Mona
chium, filozofię w Jenie i historię sztuki w Hamburgu, King Vidor 
kształcił się w szkole wojskowej w San Antonio, Michael Curtiz w Kró
lewskiej Akademii Teatralnej i Artystycznej w Budapeszcie, a Juliusz 
Gardan studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jeżeli 
nawet przyszli reżyserzy melodramatów nie odebrali uniwersyteckiego 
wykształcenia, wcześnie wiązali się z teatrem i filmem, gdzie przecho
dzili intensywną, praktyczną naukę zawodu, jak David Wark Griffith, 
Frank Borzage, John M. Stahl, Vincente Minnelli, Marcel Carné, Michał 
Waszyński. Reżyserzy melodramatów byli na ogół znakomitymi fachow
cami, doskonale znali prawa kinowego biznesu, a często obdarzeni byli 
także autentycznymi talentami artystycznymi.

Również i publiczność melodramatów nie składa się, wbrew utartym 
wyobrażeniom, tylko z naiwnych i nieuczonych kucharek; stanowią ją 
„wszyscy" - widzowie różnej płci, wieku i wykształcenia, których do 
kina przywodzi chęć przeżycia wzruszenia, zaspokojenia potrzeb oraz 
pragnienie zetknięcia się z dziełem o określonej ideologii i przesłaniu.

Julia Przyboś [1987], autorka książki o scenicznym melodramacie 
francuskim początku XIX wieku, twierdzi, że gatunek ten zyskał tak 
dużą popularność po Wielkiej Rewolucji, gdyż dawał widzom możli
wość uczestniczenia w oczyszczającym rytuale: niewinna ofiara udrę
czona przez złoczyńcę, zdemaskowanie jego knowań, happy end, 
przywrócenie ładu - tak wyglądał schemat typowego melodramatu sce
nicznego tamtych czasów. Uczestnictwo w spektaklu miało więc charak
ter terapeutyczny i stanowiło remedium dla publiczności naznaczonej 
piętnem rewolucyjnego terroru.

Małgorzata Szpakowska [1989] uogólnia tezę Julii Przyboś; jej zda
niem melodramat po prostu odpowiada potrzebom natury ludzkiej, 
a zwłaszcza członkom tych społeczności, które znajdują się w stanie 
anomii, czyli bolesnych zaburzeń w sferze wartości.

Melodramat - unaoczniona restytucja ładu moralnego - byłby więc 
kompensacyjną realizacją marzeń o tym, czego ludziom w życiu naj
bardziej brakuje; łzawe opowieści z happy endem odwoływałyby się do 
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takiej koncepcji zła i dobra, która mogłaby się skutecznie oprzeć wszel
kim historycznym perturbacjom [Szpakowska, 1989: 117-118].

Melodramaty filmowe mają nieco inny schemat fabularny niż fran
cuskie sztuki z początku XIX wieku, ale przyczyna ich niezmiennej po
pularności u widzów jest identyczna: zaspokajają potrzeby, kompensują 
braki, leczą frustracje. W czasie oglądania melodramatu widzowie dosta- 
ją szansę przeżycia snu na jawie, delektowania się marzeniem czynią
cym zadość ich podstawowej potrzebie kochania i bycia kochanym. 
Film staje się gotowym fantazmatem, czyli - w rozumieniu psychoanali
tycznym - ekwiwalentem tzw. marzeń dziennych, nierzeczywistością 
wykreowaną przez umysł człowieka i przeciwstawioną rzeczywistości. 
Jest spreparowany z mitów, stereotypów, emocji, obsesji, tęsknot i ma
rzeń, przeznaczony do oglądania w bezpiecznym azylu sali kinowej i do 
dalszego śnienia przez widzów we własnych domach, co zapewne czy
nią powszechnie, acz w głębokiej tajemnicy. Melodramat filmowy służy 
więc do wypełniania poczucia braku w zakresie przeżyć miłosnych 
i erotycznych. Fabuły filmów - odpowiednio przekształcone i zmodyfi
kowane ze względu na osobiste potrzeby każdego odbiorcy - stają się 
podstawą rekompensujących marzeń, co może być źródłem przyjemno
ści, a nawet rozkoszy.

Snucie marzeń na wzór ulubionych melodramatów filmowych, zja
wisko u swego podłoża wysoce terapeutyczne i konsolacyjne, jest proce
sem niezwykle wstydliwym. Jak twierdzą psychoanalitycy, śnimy na 
jawie wszyscy, ale nikt, nigdy i nikomu nie opowiada swych marzeń 
dziennych - z wyjątkiem artystów, którzy zmieniają fantazmaty w dzieła 
sztuki - ze strachu i wstydu, że w sposób tak jawny, w odróżnieniu od 
snów, zdradzają one nasze utajone potrzeby i braki. Fantazmatyczność 
melodramatów stanowić więc może jeszcze jeden powód, najczęściej 
nieświadomy, niechęci i lekceważenia tego gatunku.

Realizatorzy melodramatów oczywiście dobrze wiedzą, jak ważne po
trzeby widzów zaspokajają przy pomocy filmów. W pełni wykorzystują 
swe talenty, doświadczenie zawodowe i znajomość rzemiosła, by stwo
rzyć najpiękniejsze romanse, ukoić tęsknotę odbiorców za miłosnym 
oczarowaniem, dostarczyć im przyjemności płynącej z identyfikacji z bo
haterami i z możliwości zanurzenia w romansową aurę, by oferować 
wzruszenie, a często także i pocieszenie. Poza tym, jako wytrawni profe
sjonaliści, potrafią manipulować utrwalonymi kliszami gatunkowymi 
i lubią to robić, a także liczą, że ich dzieła zyskają akceptację i zwieńczone 
zostaną sukcesem kasowym [Hitchcock, 1999: 20-24].

Tak więc w przypadku melodramatu po obu stronach ekranu spoty
kają się ludzie, których trudno uznać za naiwnych. Również same filmy 
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nie są wcale tak proste i banalne, jak się powszechnie uważa. Rzeczywi
ście ich fabuły przedstawiają mniej lub bardziej skonwencjonalizowane 
opowieści o nieszczęściach kochanków, ale przekazują także niezwykle 
ważne przesłania ideowe.

Jack Shadoian uważa, że gatunki filmowe powinny być traktowane 
jako systemy intertekstualne, nie posiadające materialnego bytu, lecz 
pełniące rolę kulturowych metafor i psychicznych zwierciadeł różnych 
społeczności. Gatunki mówią do nas - widzów - jako całość, a przema
wiają tak jak mity, których znaczenie - zgodnie z teorią Claude'a Levi- 
-Straussa - nie pokrywa się ze znaczeniem fabuł poszczególnych mitów, 
lecz zawiera się w samej strukturze opowiadań i nie jest werbalizowane 
ani ujawniane na powierzchni tekstu. Gatunek filmowy zawiera przeka
zy o nierozwiązywalnych sprzecznościach, głęboko ukryte w jego struk
turze narracyjnej, które są źródłem niepokoju, konfliktów, zagrożenia 
czy lęku danej społeczności. I tak naprawdę to cała społeczność jest au
torem nieświadomego przekazu, który - jak w micie czy we śnie - znaj
duje swoje odzwierciedlenie w gatunku filmowym. Za jego pomocą 
społeczność próbuje niepokojące ją konflikty pomniejszyć, oswoić, 
zneutralizować lub też znaleźć dla nich jakieś inne rozwiązanie [Hel- 
man, 1991b: 11].

Melodramat może więc być traktowany jako komunikat, za którego 
pomocą wypowiada się zbiorowa, społeczna nieświadomość. W historie 
miłosne pokazywane w filmach wpisywane są ważne przekazy kulturo
we dotyczące sposobu egzystencji w danych społecznościach. Gatunek 
staje się wtedy wehikułem ideologii. Na powierzchni tekstu filmowego 
znajduje się jawny przekaz poświęcony miłosnym perypetiom kochan
ków, a pod nim ukrywa się ten drugi przekaz, niejawny, lecz łatwy do 
odczytania, inspirowany obowiązującymi w danej społeczności systema
mi ideologicznymi.

W teorii filmu pojęcie ideologii funkcjonuje w dwu podstawowych 
znaczeniach: jako zespół idei i przekonań świadomie głoszonych przez 
twórcę filmu, wpisanych przez niego w przekaz filmowy, oraz jako bez
osobowy system odzwierciedlony w samym sposobie funkcjonowania 
aparatury filmowej, system, który poza czyjąkolwiek świadomością re
produkuje tzw. ideologię dominującą [Helman, 1991a: 69]. To drugie ro
zumienie ideologii zostało wywiedzione z francuskiego marksizmu 
strukturalnego, opierającego się na koncepcji Louisa Althussera, i wy- 
lansowane przez lewicowo nastawioną krytykę francuską po politycz
nym przełomie roku 1968. Przeniknęło potem do teorii filmu i jest stale, 
choć w różnym stopniu, aplikowane przez autorów wielu koncepcji 
szczegółowych [Helman, 1991a: 70-107].

Powszechnie przyjmuje się za Althusserem, że ideologia materiali- 
zuje się zawsze w aparatach i ich praktykach. Aparatami mogą być kon
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kretne instytucje represyjne, takie jak rząd, administracja, armia, policja, 
więzienia itp., działające na ludzi przez bezpośredni przymus, oraz tzw. 
aparaty ideologiczne, które wpływają na nich za pomocą wyspecjalizo
wanych systemów, np. politycznych, religijnych, prawnych, kultural
nych, rodzinnych, edukacyjnych, medialnych, reklamowych itp. Aparaty 
represyjne, poza właściwym sobie sposobem działania, używają także 
ideologii, a aparaty ideologiczne mają również do swej dyspozycji własne 
środki represji. Ideologia nigdy nie działa jawnie, zawsze maskuje stoso
wane przez siebie środki, przedstawia się jako oczywistość, prawda egzy
stencji, naturalny stan rzeczy i dziejowa konieczność [Helman, 1988: 
73-74].

Teoretycy różnych orientacji, uznani potem za idealistów, utrzymy
wali, że filmowe środki wyrazu są z punktu widzenia znaczenia indyfe- 
rentne, „przeźroczyste", a technika filmowa nie jest związana z żadną 
ideologią. Natomiast w myśli filmoznawczej wywiedzionej z teorii lewi- 
cowo-radykalnych przyjmuje się, że: „kino jest maszyną ideologiczną 
z samej swej natury" [Helman, 1988: 75]. Aparat filmowy jako wynalazek 
cywilizacji techniczno-przemysłowej właściwej kapitalizmowi został tak 
skonstruowany, by wyrażać wizję świata ideologii burżuazyjnej, czyli 
klasy dominującej.

W samo narzędzie i sposoby posługiwania się nim została wpisana 
pewna logika, pewna filozofia, a ściślej pewna ideologia, bowiem kino 
chciałoby przekonać nas o tym, że przekazuje naturalny obraz świata, 
przyrodzony porządek rzeczy, życie takie, jakim jest ono naprawdę 
[Helman, 1988: 75].

Tak więc w kinie nie ma ucieczki przed ideologią: związana jest 
z aparatem filmowym, nadawca świadomie wpisuje ją w dzieło oraz 
wyrażana jest w nim jako nieświadomy przekaz płynący od całej spo
łeczności biorącej udział w komunikacji.

[Ideologia - dop. G.S.] manifestuje się zawsze w formach niewyraź
nych, rozproszonych, polimorficznych, działa przez infiltrację, insynu
ację, przenikanie. Nie ma własnego języka, nie sięga po przemoc, brak 
jej agresywności, a jej zdolność do metamorfoz sprawia, że potrafi 
udawać neutralność, a przede wszystkim mieszać się z rzeczywistością. 
Działa na dwu obszarach: codziennego życia oraz snu i wyobrażeń (...). 
Główna praca ideologii polega na pozbawieniu poczucia odpowiedzial
ności, a zatem na podporządkowaniu jednostki [Helman, 1991a: 89].

Ideologię w dziele filmowym daje się uchwycić przez interpretację 
owej „szczególnej nadwyżki znaczenia" [Helman, 1988: 81], która poją- 
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wia się na ekranie, wyłania spod opowiadanej historii, narzuca wy
obraźni widzów i dominuje przekaz. Czasem robi to subtelnie i niemal 
niedostrzegalnie, innym razem bardziej wyraźnie czy wręcz napastliwie, 
ale zawsze tak samo sugestywnie. Ideologiczna „nadwyżka znaczenia" 
sprawia, że film może mówić widzom znacznie więcej, niż to zostało 
świadomie zaplanowane przez nadawców dzieła, inaczej, niż oni chcie- 
li, a czasem nawet wbrew ich woli.

Francuski melodramat teatralny z początku XIX wieku, opowiadając 
o uciśnionej niewinności, potępieniu złoczyńcy i przywróceniu ładu, 
przynosił także ówczesnej publiczności niezwykle ważne przesłanie 
ideologiczne:

Lekarstwem na wszystkie bolączki i rozterki społeczne, na dezorientację 
moralną i wspomnienie krwi i terroru okazuje się zwyczajnie powrót do 
starych, dobrych, wypróbowanych zasad [Szpakowska, 1989: 116].

Widzowie dowiadywali się z melodramatów granych na Boulevard 
du Crime, że dla dobra ogólnego należy restaurować zasady ancien regi- 
me'u: wiarę katolicką i jej przykazania, hierarchię społeczną uniemożli
wiającą awans klasowy, autorytarną władzę króla, rodzinę patriarchalną 
z jej niezłomnymi zasadami moralnymi, tradycyjny system wartości. 
Była to ideologia wyraźnie reakcyjna, ale bardzo pożądana naówczas 
przez widzów.

I nie dość, że [melodramat - dop. G.S.] tłumaczył, przekonywał, uczył 
i podsuwał, bo to akurat czyni każda propaganda; ale w dodatku bu
dził tak powszechne zachwycenie, że wejścia do teatru musiala pilno
wać policja [Szpakowska, 1989: 116-117].

Ideologię melodramatów filmowych zaczęto badać dopiero na po
czątku lat siedemdziesiątych. Pierwsze ustalenia - pozostające pod 
wpływem marksizmu i psychoanalizy - wskazywały, że istnieje w nich 
dokładnie ta sama tendencja co w dziewiętnastowiecznych melodrama
tach teatralnych: konserwatywna chęć zachowania uświęconego po
rządku społecznego. W klasycznych już tekstach Thomas Elsaesser 
[1972], Chuck Kleinhans [1978] i Geoffrey Nowell-Smith [1977] przedsta
wili, jak w melodramatach hollywoodzkich odbija się ideologia kapitalis
tyczna przez gloryfikowanie rodziny, akceptację podziałów społecznych 
i klasowy wyzysk seksualny.

W artykule zatytułowanym Tales of Sound and Fury: Observations on 
the Family Melodrama (Opowiadania na temat rozsądku i szalu: uwagi 
o melodramacie rodzinnym) Thomas Elsaesser stwierdził, że melodramat 
jako gatunek literacki zawsze związany byl z burżuazją. W ciągu dwu 
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wieków, osiemnastego i dziewiętnastego, towarzyszył wiernie rozwojowi 
tej klasy oraz wyrażał nurtujące ją konflikty społeczne, ekonomiczne i po
lityczne. Analiza filmowych melodramatów rodzinnych pozwoliła ujaw
nić, że sentymentalne fabuły i efektowne środki wyrazu ukrywają 
niezwykle ważne przesłania dotyczące układów społecznych represjonu
jących bohaterów oraz zasad ideologicznych regulujących funkcjonowa
nie wszystkich klas społecznych. Melodramaty, zdaniem Elsaessera, 
należy interpretować, posługując się koncepcjami badawczymi sformu
łowanymi przez Karola Marksa i Zygmunta Freuda.

Także Chuck Kleinhans opisał w swym artykule Notes on Melodra
ma and the Fatnily under Capitalism (Uwagi o melodramacie i rodzinie 
w kapitalizmie) rodziny mieszczańskie pokazane w filmowych melodra
matach. Jego zdaniem podstawą istnienia rodziny burżuazyjnej zawsze 
było harmonijne łączenie dwu aspektów: pracy, służącej wzbogacaniu, 
oraz życia prywatnego, zapewniającego biologiczny rozwój familii i pro
ces dziedziczenia fortun. Melodramaty rodzinne ukazują zaburzenia 
w koegzystencji tych dwu sfer, powodowane niekontrolowaną namiętno
ścią i pożądaniem, jakie przeżywają poszczególni członkowie klanów, 
a na które społeczeństwo absolutnie nie może pozwolić. Uruchamia więc 
niezawodny system restrykcyjny wynikający z funkcjonowania ideologii 
kapitalistycznej, system, który niszczy nieodpowiedzialne żywioły miło
sne oraz przywraca spokój i bezpieczeństwo.

Geoffrey Novell-Smith w artykule Minnelli and Melodrama (Minnel- 
li i melodramat) wyraża przekonanie, że melodramat nierozłącznie zwią
zany był i jest z ideologią mieszczańską. Jego analiza ma charakter 
wyraźnie psychoanalityczny. Novell-Smith twierdzi, że melodramaty fil
mowe nie są prostym odbiciem psychicznych i społecznych problemów 
nurtujących rodzinę, ale są instrumentem ich artykulacji. Siła decydują
ca o trwałości rodziny i priorytecie jej zbiorowych interesów znajduje 
się wewnątrz familii, reprezentuje ją ojciec - właściciel i posiadacz. Me
lodramat obrazuje władzę ojca w obrębie rodziny. Seksualność kobiet 
jest tłumiona i poddawana restrykcjom, męskość bohaterów łatwo zra
nić, impotencja jest powodem cierpień obu płci. Słabość bohaterów sta
je się podstawą „romansu rodzinnego" (według określenia Freuda), 
który ujawnia wszechwładzę ojca, narzuca dziecku identyfikację z ro
dziną i relacje heteroseksualne.

Również autorzy Dossier on Melodrama (Akta melodramatu): Grisel- 
da Pollock, Geoffrey Novell-Smith i Stephen Heath [1977] doszli do 
wniosku, że hollywoodzki melodramat może być odczytany jako „przy
kład demaskowania sprzeczności wewnątrz burżuazyjnej ideologii" 
oraz „ciemnej dialektyki między polityką klasową a polityką seksualną 
i między ideologią burżuazyjną a patriarchalnym porządkiem".
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Specjalną uwagę poświęciły melodramatowi filmowemu amerykań
skie badaczki reprezentujące orientację feministyczną. Okazało się, że 
melodramat stanowi wyjątkowo wdzięczny material analityczny służący 
do opisu patriarchalnej kultury i roli, jaką odgrywa w niej kobieta. Wy
niki ustaleń amerykańskich autorek są tym ciekawsze, że przecież trady
cyjnie melodramat uważa się za gatunek typowo kobiecy, tzw. women's 
picture, czyli robiony specjalnie dla kobiet i poświęcony ich sprawom 
[Doane, 1984; Kuhn, 1984].

Molly Haskell [1973] zwraca jednak uwagę, że o ocenie filmów ko
biecych decyduje głęboko utrwalone przeświadczenie, według którego 
kobiety i ich problemy emocjonalne mają niewielkie znaczenie. W melo
dramatach kłopoty bohaterek związane są wyłącznie z miłością, uczu
ciem należącym do sfery prywatnej, wstydliwej i „babskiej", a kobiety 
odgrywają w nich role pięknych „obiektów do oglądania", służących 
zadowoleniu męskiego oka. Światem melodramatów rządzą bowiem 
mężczyźni, panuje w nich niepodzielnie męski, patriarchalny punkt wi
dzenia. Ciała kobiet, ich uroda i seksapil stają się częścią spektaklu, ule
gają uprzedmiotowieniu. W wielu filmach proces ten nabiera cech 
fetyszyzacji - np. melodramaty Josefa von Sternberga z Marlene Dietrich 
[Kaplan, 1983] - a władza mężczyzn nad kobietami staje się absolutna.

Uprzedmiotowienie kobiet w melodramatach służy pomniejszeniu 
ich społecznego znaczenia jako osób samodzielnych i odpowiedzial
nych, np. żon, matek, córek, pracownic, działaczek, pań domu. W cen
trum filmowego świata znajduje się zawsze mężczyzna, natomiast 
kobieta, istota społeczna i reprezentantka swej płci, przedstawiana jest 
na ekranie jako osoba podległa i uzależniona. Melodramaty pouczają bo
wiem, że kobiety nie mogą realizować się poza mężczyznami, to męż
czyźni nadają sens ich życiu, narzucają wymagania, ale zapewniają 
także społeczny prestiż i bezpieczeństwo.

Filmowa fetyszyzacja ciała kobiety służy wyeliminowaniu od
wiecznego męskiego lęku przed seksualnością kobiet. Kino zastąpiło 
teologów, lekarzy, prawników, pisarzy i malarzy, którzy przez całe 
wieki z wielkim nakładem sił i środków udowadniali przyrodzone zło 
kobiet i konieczność ich absolutnego podporządkowania mężczyznom. 
Ujawniali przy tym, ukryte pod maską agresji, obsesyjny lęk, frustrację 
i bezradność [Delumeau, 1986: 287-324]. Mizoginizm melodramatów fil
mowych wyrasta z tego samego źródła.

Bohaterki melodramatów przynależą zwykle do burżuazji, nie tylko 
przez swój status klasowy i ekonomiczny, ale przede wszystkim przez 
stan świadomości i wyznawany system wartości. Są wychowane wedle 
zasad regulujących życie kobiety w burżuazyjnym społeczeństwie i miesz
czańskiej rodzinie lub same dążą do przyjęcia tych zasad. Według burżu- 
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azyjnego kodeksu etycznego bycie kobietą związane jest najpierw z pa
nieńską niewinnością, a potem z małżeństwem i macierzyństwem, w ży
ciu kobiety zaś najważniejsze są podporządkowanie, poświęcenie 
i zgoda na bycie ofiarą [Mulvey, 1977/1978; Pollock, 1977; Modleski, 
1984]. Melodramaty filmowe nie zachęcają kobiet siedzących na widow
ni do sprzeciwu wobec tych reguł, wręcz odwrotnie: usilnie skłaniają je 
do akceptacji tak przedstawionego „naturalnego" porządku społecznego 
i obyczajowego oraz do pogodzenia się z losem.

W melodramatach pojawiają się czasem tzw. kobiety wyjątkowe, wy
emancypowane, pewne siebie, świadomie łamiące patriarchalne nakazy 
regulujące społeczne funkcjonowanie kobiet, jak Scarlett O'Hara z Prze
minęło z wiatrem (1939), tytułowa bohaterka Jezebel (1938), Garance z Ko
mediantów (1944), Concha Perez z Kaprysu hiszpańskiego (1935), Sarah 
Woodruff z Kochanicy Francuza (1981) czy szwedzka władczyni z Królowej 
Krystyny (1933). Filmy przekonują, że wyjątkowość bohaterek sprowadza 
kłopoty, zagraża układom rodzinnym i społecznym, jest niebezpieczna, 
więc powinna być poskromiona, a nawet ukarana. Melodramaty ostrzega
ją, pokazując, jak smutny los gotują sobie bohaterki, które odrzucają tra
dycyjne powołanie kobiety do uległości, wyrozumiałości i poświęcenia. 
Kobiet wyjątkowych nie akceptują nie tylko widzowie-mężczyźni - co 
zrozumiałe, ale także - co ciekawsze - widzowie-kobiety.

Barbara Creed [1978] przeanalizowała melodramaty, w których głów
ne role grała Bette Davis, aktorka wyspecjalizowana w rolach kobiet wy
jątkowych. Jak się okazało, prezentują one identyczny schemat:

♦ bohaterka w jakiś sposób narusza społecznie akceptowaną rolę 
kobiety,

♦ jej grzech jest bezpośrednio związany z seksualną rolą kobiety 
w społeczeństwie, np. bohaterka wybiera karierę zamiast małżeń
stwa, wychodzi za mąż dla pieniędzy, ma wielu kochanków, ro
dzi nieślubne dziecko,

♦ gdy zakochuje się w mężczyźnie, zaczynają się kłopoty,
♦ wtedy ktoś z autorytetem - lekarz, ksiądz, stara babka - mówią jej 

„prawdę" o społecznie akceptowanych formach kobiecego zacho
wania,

♦ pojawia się inna kobieta będąca ideałem konwencjonalnej kobie
cości,

♦ bohaterka traci ukochanego - jest to forma kary za popełniony 
wcześniej grzech,

♦ miłość jednak wpływa na zmianę jej stylu życia, wyobrażeń i wy
glądu,

♦ bohaterka pokutuje za grzech przez samopoświęcenie przypomi-
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nające masochistyczne samoukaranie,
♦ dokonana zmiana zbliża ją do kobiety konwencjonalnej, przestaje 

być zagrożeniem dla powszechnie akceptowanej roli kobiety 
w społeczeństwie.

Paradoksem jest, że w melodramatach pewien stopień podmioto
wości, a więc samodzielności i niezależności, której odmówiono narze
czonym, żonom, matkom i matronom, uzyskują kobiety tzw. upadłe, 
czyli mniej lub bardziej eleganckie prostytutki. Ladacznice zachowują 
w filmach pewną niezależność wobec mężczyzn, dlatego że potrafią 
manipulować rolą przedmiotu erotycznego - jaką narzucił im system 
patriarchalny - służą mężczyźnie, ale za pieniądze, chłodno sterują jego 
pożądaniem i zawsze mogą powiedzieć „nie". Jednakże za tę wątpliwą 
niezależność wymierzana im bywa surowa kara: brak szacunku społecz
nego, strata ukochanego, choroba, brzydota, śmierć, np. Prawdziwa hi
storia damy kameliowej (1981).

Autorki feministyczne zwróciły także uwagę na problem kobiety-wi- 
dza i jej identyfikacji ze światem melodramatu. Mary Ann Doane [1987] 
stwierdziła, że w kulturze patriarchalnej filmowy podmiot kobiecy nie 
jest „transcendentalny", „wszechpercepujący" ani „wszechpotężny". Te 
cechy zarezerwowano dla podmiotu męskiego. Kobieta oceniana jest 
w kategoriach negatywnych jako nie-mężczyzna, musi funkcjonować 
w obrębie męskiej skali wartości. Nie stanowi więc odrębnej, samoistnej 
jedności, która by mogła być dla kobiet-widzów podstawą do budowa
nia poczucia tożsamości.

Podczas oglądania melodramatu kobiety siedzące na widowni mogą 
wybrać identyfikację z bohaterką-przedmiotem, bohaterką-spektaklem 
lub bohaterką-ofiarą. Filmowa identyfikacja kobiet-widzów nie urucha
mia mechanizmów, przez które mogłyby one osiągnąć poczucie władzy 
i panowania. Przeciwnie, wzmocnieniu ulegają mechanizmy wywołują
ce podporządkowanie, gdyż postaci ekranowe, z jakimi kobiety powin
ny się identyfikować, najczęściej są ofiarami.

W ostatnich latach ciekawą propozycję dotyczącą melodramatu fil
mowego i związanej z nim ideologii sformułowała Linda Williams 
[1998] w artykule pod znamiennym tytułem Melodramat Revised (Nowe 
spojrzenie na melodramat). Podstawą jej przemyśleń stało się przeświad
czenie, że melodramat jest podstawowym gatunkiem amerykańskiego 
kina popularnego i tworzy fundament klasycznego kina hollywoodzkie
go. Melodramat nie ma tak specjalnego charakteru jak western czy hor
ror, ale nie jest też „odstępstwem" od klasycznego opowiadania 
realistycznego, nie jest „kinem kobiecym" czy „wyciskaczem łez" ani 
opowieścią o rodzinie - choć wszystkie te elementy w sobie zawiera. 
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Jest specyficznie amerykańską i demokratyczną formą filmową, która 
prowadzi do dramatycznego odsłonięcia moralnych i emocjonalnych 
prawd poprzez dialektykę patosu i działania.

Tradycyjnie melodramat przedstawia się w kategoriach pejoratyw
nych. Tragedię i realizm lokuje się po stronie wartości wysokich, pod
czas gdy melodramat uznaje się za rozrywkę należącą do wartości 
niskich. Przeciwko melodramatowi przemawiały zawsze jego „ekscesy", 
czyli manipulowanie uczuciami, oraz zaszeregowanie go do kina kobie
cego. W latach siedemdziesiątych zaczęto nieśmiało dostrzegać w melo- 
dramatycznych „ekscesach" świadomą ironię, szczególnie w filmach 
Douglasa Sirka. Krytycy melodramatu rodzinnego lat pięćdziesiątych pi
sali więc o nim na dwa krańcowe sposoby, przedstawiając „zły" melodra
mat naiwnych, kobiecych i manipulowanych emocji oraz „dobry" 
melodramat ironicznego „ekscesu" niepodatnego na patos i wzruszenie.

Powszechnie uważa się, że melodramat jest przeciwieństwem 
wszystkiego, co uznać można za realizm filmowy. Linda Williams pró
buje jednak udowodnić, że realistyczne „efekty" filmowe, związane 
z ikonografią, fabułą, akcją i sposobem opowiadania, służą w tym gatun
ku melodramatycznym „uczuciom". Tam więc, gdzie w grę wchodzą 
przeżycia emocjonalne i moralne, gdzie skłania się widzów do sympatii 
dla ofiar, gdzie opowiadanie angażuje się w odsłanianie psychologicz
nych przyczyn postępków i działań bohaterów, zawsze pojawia się me- 
lodramatyczność.

Zdaniem Lindy Williams silne emocje skłaniające publiczność do 
łez nie są domeną kobiet, ale melodramatycznej „filmizacji", która jest 
stałą cechą amerykańskiej kultury popularnej przynajmniej od połowy 
XIX wieku. Estetyczny i epistemologiczny tryb (modę) melodramatu, tak 
różny od realizmu, rozwinął własne strategie, sposoby adresowania, me
tody perswazji, formy zaangażowania i identyfikacji. Melodramat poja
wił się, by wypełnić implicytną lukę w burżuazyjnej epistemologii. 
Realizm ignorował sprzeczności, wierząc w ich naukowe wyjaśnienie, na
tomiast melodramat kładł nacisk na realia życia w społeczeństwie burżu- 
azyjnym - materialne uwarunkowanie życiowego doświadczenia, 
osobowość jednostki, pragnienie tożsamości, system wartości, podstawo
we więzi psychiczne życia rodzinnego - oraz na rozpoznanie ograniczeń 
konwencji przedstawienia. W efekcie melodramat przynosi podwójny 
opis rzeczywistości: jak jest i jak być powinno.

W badaniach anglosaskich to Peter Brooks [1976] przyczynił się, zda
niem Lindy Williams, do rehabilitacji melodramatu. Uznał go za gatu
nek teatralny wyrastający ze specyficznego układu historycznego: 
melodramat narodził się w świecie postrewolucyjnym, postoświecenio- 
wym i postsakralnym, w którym tradycyjne imperatywy prawdy i mo
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ralności zostały gwałtownie zakwestionowane, ale nadal istniała ich głę
boka potrzeba. Wraz z utratą więzi z sacrum oraz z ograniczeniem sfery 
prywatnej i domowej rozwinęła się forma teatralna, która niosła ze sobą 
„morał occult", dziedzinę wartości duchowych, ukrywających się pod 
powierzchnią sentymentalnej fabuły. To ukryte moralne przesłanie stało 
się istotą wielkich melodramatów. W swojej książce Brooks pokazał, jak 
melodramatyczny tryb opowiadania przenikał do wielkich realistycz
nych powieści Honoriusza Balzaka i Henry'ego Jamesa.

Zdaniem Lindy Williams Anglicy i Francuzi silnie odczuwają, że 
uznane normy literatury i teatru przeciwstawiają się melodramatowi. 
W Ameryce jest jednak inaczej. Tradycja sztuki amerykańskiej harmonij
nie łączy realizm, uczucia, spektakl i działanie, a jej głównym celem sta
je się ujawnienie ukrytych lub źle zrozumianych wartości. Publiczność 
amerykańska przypomina amerykański sąd - orzeka o niewinności lub 
winie, co możliwe jest tylko po rozpoznaniu prawdy. Tak więc to, co 
zwykło się odbierać jako melodramatyczny „eksces", staje się funkcją 
specyficznego nacisku, jaki Amerykanie kładą na niewinność i dobro, 
których amerykańskie poczucie tożsamości każę im się ciągle domagać. 
Tak więc melodramat filmowy to nie „eksces" czy aberracja, ale typowa 
forma popularnego amerykańskiego opowiadania, najlepszy przykład 
wyobrażeń amerykańskiej kultury o sobie jako o miejscu niewinności 
i cnoty.

Badając melodramat, należy, zdaniem Lindy Williams, wyjść z getta 
kina kobiecego. Powinno się uznać go za ważną kulturowo formę 
odziedziczoną po XIX wieku, przetransponowaną przez związki z reali
zmem i realistyczne techniki kina. Melodramat należy rozpatrywać po 
prostu jako melodramat, a nie jako nieudaną tragedię. Nie jest bowiem 
gatunkiem stojącym w opozycji do klasycznej, realistycznej normy, lecz 
stanowi swój własny tryb przedstawiania z własną estetyką i retoryką. 
Linda Williams uważa, że melodramat wraz z „ekscesami" melodrama- 
tycznego trybu należy uznać za dominującą formę popularnego filmo
wego opowiadania, co nie zawsze bywa jednak rozpoznawane, gdyż 
melodramat chętnie przystraja się w znamiona realizmu lub postmoder
nizmu.

Polski wkład w badania nad melodramatem filmowym i jego ideolo
gią jest jeszcze ciągle bardzo ubogi. Funkcję pionierską pełni książka 
Aliny Madej [1994] Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym 
dwudziestolecia międzywojennego, w której autorka udowodniła, analizu
jąc polskie kino przedwojenne, że w całości zostało ono zbudowane na 
melodramatycznych mitach, strukturach i konwencjach, będących pod
stawą istnienia i organizacji ówczesnej instytucji kinematograficznej, 
oraz że realizowane wtedy melodramaty wyrażały marzenia, lęki i tęsk
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noty polskiego społeczeństwa, a także jego stosunek do historii i tradycji 
narodowej.

Perswazja znaczy po prostu przekonywanie kogoś do czegoś, nama
wianie, wywieranie wpływu na ludzi. Andrzej Stoff [1994: 16] proponu
je następującą definicję tego pojęcia:

Przekonujące kłamstwo (w wizji świata, a nie na poziomie sensów 
zdań) - efektownie zobrazowana półprawda, przemilczenie niewygod
nych czynników, przesłonięcie emocjami płytkości myśli, manipulowa
nie argumentami, fałszerstwo motywacyjne.

Czy perswazja musi łączyć się ze świadomym kłamstwem i fałszer
stwem? Na pewno nie, ale intencja perswazyjności, zawarta w wypowie
dzi, ma zawsze jeden cel: wywołanie określonych skutków u odbiorców, 
i to najczęściej w sposób niejawny, ukryty, niezauważalny. Dlatego tylko 
od nadawcy komunikatu zależy, jakich metod perswazyjnych użyje, jak 
dalece zmistyfikowaną wizję świata przedstawi i jakie emocje ożywi, by 
zwrócić uwagę odbiorców, zyskać ich przychylność i akceptację, a nawet 
uśpić ich rozsądek. Działania perswazyjne nie mogą się jednak dokonać 
bez zgody i współpracy odbiorców komunikatu.

Literaturoznawca Andrzej Stoff pyta: co udziela utworowi literac
kiemu mocy perswazyjnej, co aktywizuje tę jego intencjonalną funkcję? 
I odpowiada:

Czynniki zewnętrzne, okoliczności historyczne: kulturowe i polityczne 
zdolne zaktywizować intencję perswazyjną tekstu i wyposażyć ją 
w moc przekonywania i pozyskiwania [Stoff, 1994: 14].

Podobnie dzieje się w kinie. Perswazja filmowa spełnia się wyłącznie 
w rzeczywistym kontekście odbioru, w określonych warunkach histo
rycznych, kulturowych i społecznych. Film obliczony jest na działanie 
doraźne, apeluje do widzów w momencie swego powstania i pojawie
nia się na ekranach, jego funkcja perswazyjna może być wtedy ogromna 
i w dodatku najczęściej pozostaje „przeźroczysta", niezauważalna. Mija
jący czas dezaktualizuje przynoszoną przez film ideologię i ujawnia wy
korzystane metody perswazyjne służące jej upowszechnieniu, obnaża 
intencje nadawcy, odkrywa jego cele pozafilmowe i pozaartystyczne. 
Ale bywa i tak, że dzieło zachowuje wpisaną w nie siłę perswazyjną, 
która nadal potrafi działać na widzów, albo też zmienione okoliczności 
odbioru odkrywają w nim jakieś nowe przesłania odpowiadające no
wym czasom i nowym widzom [Stachówna, 1996].

Robert Cialdini [2000: 11-12] twierdzi, że choć techniki wywierania 
wpływu na innych przyjmować mogą tysiące różnych postaci, więk
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szość jednak daje się zaklasyfikować do jednej z sześciu podstawowych 
kategorii: wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, 
lubienia, autorytetu i niedostępności. Każda z tych kategorii opiera się 
na jednej podstawowej regule psychologicznej sterującej przebiegiem 
ludzkiego postępowania, i właśnie ta reguła użycza różnym technikom 
ich mocy przekonywania. Koncepcja Cialdiniego może być z powodze
niem użyta do opisu mechanizmów perswazyjnych stosowanych w me
lodramatach filmowych.

Reguła wzajemności zakłada, że „zawsze powinniśmy starać się od
powiednio odwdzięczyć osobie, która dostarczyła nam jakieś dobro" 
[Cialdini, 2000: 33-34]. Film kinowy staje się dobrem oferowanym od
biorcom przez jego realizatorów, widzowie idą go obejrzeć i jeśli dzieło 
im się podoba, jeżeli dostrzegają w nim wkład kosztów, pracy, talentu 
i starań, mających na celu ich zadowolenie, odpowiadają zainteresowa
niem, skupioną uwagą i zaangażowaniem w pokazywane na ekranie 
sprawy. Reguła wzajemności opiera się - podobnie jak wszystkie wy
mienione wcześniej reguły sterujące ludzkim zachowaniem - na reakcji 
zgodnej z utrwalonymi wzorcami postępowania, które nakazują reago
wać w określony sposób zupełnie odruchowo i automatycznie.

Melodramat jest, wbrew pozorom, bardzo trudnym gatunkiem do 
realizacji, nie wystarczy tylko romantyczna historia miłosna, by skłonić 
widzów do akceptacji filmu. Przez sto lat obecności w kinie melodramat 
wypracował bardzo skomplikowane techniki podobania się widzom, 
dotyczące nie tylko filmowych środków wyrazu, ale także sposobu pre
zentowania rzeczywistości, bohaterów i konfliktów, kreowania roman
tycznej aury, tworzenia odpowiedniego klimatu uczuciowego. Udany 
melodramat oferuje widzom świat i ideologię, które odbiorcy akceptują, 
oraz wzruszenie, którego się nie wstydzą, melodramat nieudany wpra
wia ich w zażenowanie, powiększane społecznie niską oceną gatunku 
i uczuciowości, oraz każę żałować decyzji o przyjściu do kina.

Reguła konsekwencji podkreśla nasze obsesyjne pragnienie ucho
dzenia za konsekwentnych w ocenie własnej i innych ludzi. Kiedy do
konamy już wyboru lub zajmiemy stanowisko w jakiejś sprawie, rodzi 
się w nas silny nacisk na zachowania konsekwentne i zgodne z tym, 
w co już się zaangażowaliśmy [Cialdini, 2000: 67]. Ideologia przekazy
wana w melodramatach filmowych opiera się na systemie wartości 
utrwalonym kulturowo, zaakceptowanym społecznie i przyswojonym 
przez widzów. Nawet jeżeli odbiorcy nie zawsze sami stosują ów sys
tem wartości w życiu, są niezwykle wyczuleni na odstępstwa od obo
wiązujących norm w przypadku bohaterów filmowych. Dlatego 
techniki perswazyjne stosowane w melodramatach mają na celu niena
ruszanie tradycyjnego kodeksu postępowania obowiązującego w naszej 
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kulturze i nienarażanie widzów na niszczenie wyobrażeń o własnej 
konsekwencji życiowej. Wszystkie nowe idee przemycane są niechętnie 
i nieśmiało, apelują mniej do światopoglądu widzów, a bardziej do ich 
pobłażliwej wyrozumiałości wobec ludzkich nieszczęść spowodowa
nych miłością.

Reguła społecznego dowodu słuszności głosi, że o tym, czy coś jest 
poprawne, czy nie, decydujemy przez odwołanie się do tego, co myślą 
na dany temat inni ludzie [Cialdini, 2000: 113-114]. W przypadku melo
dramatu realizacja tej reguły skłania widzów, by po seansie z ulgą i wy
raźną satysfakcją odkrywać ślady łez na twarzach innych uczestników 
seansu, co pozwala im samym rozgrzeszyć własne wzruszenie i uznać je 
za „normalne". Ale to nie wszystko. Techniki perswazyjne używane 
w melodramatach przekonują, że miłość jest najważniejszym z uczuć, 
a podstawowa zasada gatunku zapewnia, że w filmach dwoje bohate
rów połączy „wielka, prawdziwa" miłość, która stanie się źródłem zda
rzeń często tragicznych, ale także bardzo satysfakcjonujących. We 
współczesnej kulturze popularnej miłość jest wartością powszechnie 
upragnioną, stała się mitem, jej brak piętnuje człowieka i czyni go gor
szym w ocenie własnej i cudzej. Melodramat nasila to przekonanie sto
sowanymi technikami perswazyjnymi, gdyż jego twórcy wiedzą, że 
widzowie z satysfakcją przyjmą film, który gloryfikuje ich miłosne prze
życia, albo też przyjdą do kina, by wstydliwie zrekompensować sobie 
braki emocjonalne podczas oglądania filmowego romansu.

Reguła lubienia i sympatii dowodzi, że najczęściej zgadzamy się speł
nić prośby ludzi, których znamy i lubimy [Cialdini, 2000: 154]. Nic więc 
dziwnego, że w melodramacie tak wielką wagę przykłada się do tego, aby 
świat pokazany na ekranie był ładniejszy niż w życiu, by bohaterowie 
byli piękni, sympatyczni i grali ich znani aktorzy, by przekazywana ide
ologia była zgodna z systemem wartości wcześniej preferowanym przez 
widzów. Odbiorcy łatwo akceptują wyidealizowany świat melodrama
tu, poddają się pięknu nastrojowych plenerów kojarzących się z trady
cyjnym sposobem malowania, efektownym dekoracjom typowym dla 
romantycznych opowieści, melodyjnym motywom muzycznym dopaso
wanym do klimatu filmu, choć często znanym im z innych opracowań, 
chętnie identyfikują się z urodziwymi gwiazdami zwykle grającymi ko
chanków i dlatego skłonni są więcej im darować i wybaczyć. Uroda 
gwiazd tworzy tzw. zjawisko aureoli, które polega na tym, że pozytyw
na cecha opromienia swym blaskiem wszystkie pozostałe cechy człowie
ka i decyduje o sposobie, w jaki jest on widziany przez innych ludzi 
[Cialdini, 2000: 159]. Ważna jest także sympatia dla samego gatunku: są 
widzowie, którzy po prostu lubią melodramaty, przychodzą do kina, by 
przeżyć romansowy fantazmat, i nie zastanawiają się, jaką ideologię 
przyswajają sobie przy okazji.
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Reguła autorytetu wskazuje, że jesteśmy skłonni robić różne rzeczy, 
nawet wbrew sobie, jeżeli zostaną one nakazane przez osobę, którą 
uznajemy za autorytet [Cialdini, 2000: 193-197]. W świecie melodramatu 
bardzo często pojawiają się postaci, którym przypisywany jest specjalny 
i wyróżniający autorytet: ksiądz, lekarz, stara babka, nauczyciel, siwo
włosy profesor w okularach, polityk, wojskowy wysokiego stopnia, 
przedstawiciel arystokracji itp., czyli ludzie, którzy siłą swej wiedzy, 
władzy i doświadczenia mają przekonać bohaterów, a przy tym także 
widzów kinowych, do jakichś prawd. Autorytetem stają się też Biblia, 
kodeks prawny, niepisany kodeks zachowań społecznych i powszech
nie znana wiedza na temat tego, że coś zrobić wypada lub nie wypada, 
coś uchodzi lub nie uchodzi, coś jest dopuszczalne lub nie jest. Melo
dramat chętnie odwołuje się do tych autorytetów i używa wielu mecha
nizmów perswazyjnych, by narzuć ich opinię odbiorcom.

Wreszcie reguła niedostępności informuje, że utrudnienia w dostę
pie do dóbr skutecznie wpływają na ocenę ich wartości [Cialdini, 2000: 
216]. W melodramacie dobrem reglamentowanym jest oczywiście miłość: 
przydarza się bohaterom, ale ograniczona jest wieloma zakazami i re
strykcjami, trzeba o nią walczyć i zabiegać, należy ją chronić, zły Los 
stale czyha na kochanków, by uniemożliwić albo zniszczyć ich uczucie. 
Wartość tak upragniona sprawia więc, że wszyscy bohaterowie filmowi 
o niej marzą, wszyscy jej poszukują i traktują jak skarb, skłonni są dla 
niej cierpieć, poświęcać się, a nawet umierać. Melodramat na rozmaite 
sposoby sugeruje widzom wyjątkowość miłości, przekonuje, że trafia się 
ona wybranym, gdyż dostępna jest tylko z woli Przeznaczenia, nie do- 
staje się jej za zasługi, ani nie można jej kupić za pieniądze. Dlatego też 
dla miłości można wiele zdziałać, choć nie wszystko można z jej powo
du usprawiedliwić.

W dalszych rozdziałach tej książki pokażę na wybranych przykła
dach - w przeważającej mierze są to najwybitniejsze melodramaty z his
torii gatunku - jak działają użyte w filmach mechanizmy perswazyjne 
i jaką ideologię, ukrytą pod romansowymi fabułami, pomagają one prze
kazać widzom kinowym.
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Rozdział drugi

Formuła klasyczna

Romans jako dzieło sztuki musi stosować 
się ściśle do swoich praw i jest grzechem 
nie do wybaczenia, jeśli odstąpi od prawdy 
ludzkiego serca.

Nathaniel Hawthorne [1982:5]

Melodramat w pierwotnym sensie tego słowa, żywotnym w siedem
nastym wieku we Włoszech, oznaczał dramat śpiewany, był więc synoni
mem opery. Grecki rodowód terminu ujawnia jego związek z muzyką: 
melos - pieśń, rytm, drama (od drdmtos) - czynność, akcja. W osiemna
stym wieku we Francji utwory sceniczne, w których dialogom i mono
logom występujących postaci towarzyszył akompaniament muzyczny, 
nazywano także scène lyrique, pièce melée de musique, monodrama, duo- 
drama. Od premiery Pigmaliona - z librettem Jana Jakuba Rousseau - 
która najpierw odbyła się w Lyonie w 1770 roku, a potem w Paryżu 
w 1775 [Smith, 1973: 1], w teatrze pojawił się dramat melodeklamacyjny 
[Tomaszewski, 1967: 113]. Dopiero w latach 1780-1787 melodramat prze
stał być synonimem opery, a zaczął oznaczać nowy, hybrydyczny gatu
nek teatralny - łączący elementy dramatu, feerii i pantomimy heroicznej 
- w którym najważniejsze stały się dialogi [Thomasseau, 1974: 12-64]. Po 
raz pierwszy słowo melodramat w tym właśnie znaczeniu zostało użyte 
do określenia sztuki La Forêt noir Loaisela de Tréogate'a wystawionej 
w Paryżu 7 maja 1797 roku [Tomaszewski, 1967: 113].

Terminem melodramat zaczęto określać tzw. dramaty „z wielką ak
cją". Ich fabuły wywodziły się z tradycji mieszczańskiej komedii łzawej, 
ze schyłkowego okresu tragedii klasycznej, z librett włoskich oper, z an
gielskich powieści gotyckich. Ostatecznie melodramat jako forma sce
niczna ukształtował się w okresie francuskiego Dyrektoriatu (1795-1799) 
i oznaczał wielką, popularną tragedię heroiczną. Narodził się w wirze 
rewolucyjnych zdarzeń, odpowiadał na aktualne zapotrzebowania spo
łeczne, przeznaczony był dla tzw. nowej publiczności wywodzącej się 
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z demokratycznego społeczeństwa powstałego we Francji w wyniku 
Wielkiej Rewolucji, publiczności, dodajmy, która uczestniczyła w gwał
townych i krwawych wydarzeniach politycznych, oczekiwała więc od 
teatru emocji porównywalnych z tym, co działo się poza sceną.

Ojcem melodramatu, jego teoretykiem i autorem ponad dziewięć
dziesięciu sztuk był Guilbert de Pixérécourt (1773-1844), „Shakespeare- 
court" - jak nazywają go Francuzi - który sformułował słynne potem 
hasło: „Melodramat to tragedia ludowa. Piszę dla tych, co nie umieją 
czytać" [Goimard, 1979: 21]. De Pixérécourt rozpoczął karierę twórcy 
melodramatów od sztuki Coelitta albo dziecię tajemnicy wystawionej 
w Paryżu w 1800 roku. Otwarcie adresował swe utwory do nowej pu
bliczności. Na widowni wraz z arystokracją zasiadała teraz bogata bur- 
żuazja, ale także zwykli mieszczanie, rzemieślnicy i panny służące, 
oddzieleni od siebie niewidzialnymi barierami wyznaczanymi przez 
ceny biletów. Wszyscy jednak oglądali to samo, a dominujący okazał się 
gust Małgosi - kogoś niewykształconego, naiwnego i łatwo ulegającego 
wzruszeniu - uwiecznionej w poemacie Alfreda de Musseta Après une 
lecture z 1842 roku. Małgosia zalewa się łzami, czytając z zachwytem sen
tymentalne powieści.

I niech wszyscy pedanci w puste łby się walą,
Wiwat melodramat, nad którym Małgosia płakała!

- konkluduje de Musset [1850: 120] ironicznie, ale i z wielkim wy
czuciem kulturowym.

Sceniczny melodramat obejmował utwory o sensacyjnej, często bar
dzo zawikłanej fabule, obfitującej w liczne niespodzianki, maskarady 
i intrygi. Nasycony byl momentami patetyczno-sentymentalnymi. Posłu
giwał się prymitywną motywację psychologiczną bohaterów i wprowa
dzał bardzo konwencjonalne postaci, np. szlachetnego młodzieńca, 
niewinną dziewicę, czarny charakter, nobliwego ojca, nierozgarniętego 
wesołka itp. Ważnym motywem działań bohaterów była miłość, wznio
sła, ale i destrukcyjna, przeżywana zawsze bardzo namiętnie i gwałtow
nie. Osią intrygi był motyw prześladowania łączący dwie najważniejsze 
postaci: ofiarę i prześladowcę. Z reguły melodramat kończył się pomyśl
nie dla pozytywnych bohaterów, a przykładnie karał negatywnych 
[Pięczka, 1997: 255-257].

Kryzys melodramatu w teatrze rozpoczął się około roku 1827, jego 
miejsce zajęła tragedia romantyczna - premiera Hernaniego Victora 
Hugo odbyła się w 1830 roku [Tomaszewski, 1967: 109-112]. W dziewięt
nastym wieku melodramat zaczął pojawiać się w formie powieściowej, 
szybko zyskując ogromne powodzenie wśród czytelników, a na począt
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ku dwudziestego wieku podbił także kino i z przydomkiem filmowy za
czął pędzić samodzielny żywot w tym nowym naówczas medium.

Sentymentalna grandilokwencja, uwiedzione i porzucone dziewczyny, 
nieślubne dzieci, kobiety fatalne, damy z wielkiego świata, szlachetni 
bandyci, cala ta romansowa zbieranina nieprawdopodobna i śmieszna 
znakomicie odnalazła się na filmowych taśmach półgodzinnych, godzin
nych i dłuższych, którymi tłum zaczął się pasjonować [Thomasseau, 
1974: 492].

Melodramat był specyficznie ludową formą teatru. Jego rolę społeczną 
można przyrównać do dzisiejszego kinematografu, z którym ma wiele 
punktów stycznych [Tomaszewski, 1967: 116].

Za pierwszy filmowy melodramat uznać można francuski „dramat 
w siedmiu częściach" z 1904 roku pod tytułem Romans miłosny w reżyse
rii Luciena Nongueta i Loranta Heilbronna. I mimo że w następnej deka
dzie zarówno Francuzi ze sprawami małżeńskiego trójkąta, Włosi 
z namiętnymi divami, Duńczycy ze śmiałą erotyką oraz Rosjanie z melan
cholijną dekadencją mozolnie wznosili podwaliny gatunku, to jednak 
pierwszym mistrzem okazał się Amerykanin, David Wark Griffith (1875- 
-1948). Niemal wszystkie jego filmy oparte są na melodramatycznych 
schematach, dwa zaś spośród nich, Złamana lilia (1919) i Męczennica mi
łości (1920), stworzyły klasyczne wzory opowieści o nieszczęśliwej miło
ści oraz o niedolach matki-panny - nazwano je potem szlachetnymi 
melodramatami. To nobilitujące określenie miało sugerować odmien
ność tak określonych dzieł od pozostałych przedstawicieli gatunku, po
spolitych i tandetnych, zrobionych z „nieszlachetnego" materiału 
i pozbawionych jakichkolwiek związków z prawdziwą sztuką filmową.

Każda następna dekada, aż do dziś - do Oniegina (1999) oraz Spra
gnionych miłości (2000) - przynosiła kolejne filmy robione według szyb
ko ustalonego wzorca, wiele z nich stało się klasykami gatunku 
i legendami kina. Produkcyjnym królestwem melodramatu zostało Hol
lywood, wielkie studia wylansowały typowe dla gatunku great love sto
ry, glamour melodrama i romantic film, tworzyły kochanków doskonałych, 
ucieleśnianych przez sławne gwiazdy, oraz kreowały wzorce zachowań 
miłosnych. W Hollywood pracowali najwybitniejsi, prócz Griffitha, mi
strzowie melodramatu: Frank Borzage (1893-1962), John M. Stahl (1886- 
-1950), King Vidor (1896-1982), Douglas Sirk (1900-1987) i Vincente Min
nelli (1903-1986).

Melodramaty robiono we wszystkich krajach, w których produko
wało się filmy, ale tylko dwukrotnie w historii kina stworzono prawdzi
wą konkurencję dla melodramatu made in Hollywood: na przełomie lat 



34

dwudziestych i trzydziestych w Wiedniu, była to tzw. romantyczna 
szkoła wiedeńska (Max Ophüls, Willi Forst, Ernst Lubitsch), oraz w la
tach trzydziestych w Paryżu, w czasie tzw. czarnego realizmu poetyckie
go (Marcel Carné, Julien Duvivier, Jacques Feyder).

Wątki melodramatyczne pojawiały się również w innych gatunkach 
filmowych, wzbogacając ich formuły i przydając nowych treści: w wes
ternie - Pojedynek w słońcu (1946), Morze traw (1947), Ostatni zachód słoń
ca (1961), filmie wojennym - Pożegnanie z bronią (1932, 1957), Lecą żurawie 
(1957), filmie „czarnym"- Kobieta w oknie (1944), Wiełki sen (1946), Gilda 
(1946), thrillerze - Urzeczona (1945), Listonosz dzwoni zawsze dwa razy 
(1946, 1980), filmie szpiegowskim - X-27 (1931), Osławiona (1946), Światło 
w mroku (1991), science fiction - Ostatni brzeg (1959), Przybysz z gwiazd 
(1984), w filmie policyjnym - Świadek (1985), Nagi instynkt (1992), filmie 
katastroficznym - Trzęsienie ziemi (1994), Titanic (1997), w filmie akcji - 
Terminator (1984), Prawdziwe kłamstwa (1994), a nawet w radzieckim fil
mie rewolucyjnym - Czterdziesty pierwszy (1927, 1956), Kremlowskie ku
ranty (1970). Melodramat zdominował też seriale telewizyjne, największą 
oglądalność uzyskiwały (np. wśród polskich widzów) „opery mydlane" 
robione według najbardziej tradycyjnych i konwencjonalnych wzorów 
romansowych: Isaura, Pogoda dla bogaczy, Powrót do Edenu, Ptaki cier
nistych krzewów. Dynastia [Feuer, 1984; Stachówna, 1994], ostatnio zaś 
latynoskie telenovelas - Esmeralda, Fiorella, Valeria, Zbuntowany anioł, 
W niewoli uczuć, Miłość i namiętność.

Podstawą kina gatunków jest konwencja, czyli utrwalony w praktyce 
filmowej komunikacji zespół norm określających charakter danego utwo
ru i jego poszczególnych elementów. Konwencja służy także do manife
stowania łatwo rozpoznawalnego zbioru znaczeń. Najprostszym 
i podstawowym objawem konwencjonalizacji jakiegoś rozwiązania filmo
wego jest jego powtarzalność. Konwencja powstaje w wyniku porozu
mienia zachodzącego między twórcami a odbiorcami - filmowcy ją 
tworzą, publiczność ją przyswaja - i umożliwia sprawne, w miarę jedno
znaczne komunikowanie się.

Także gatunek filmowy uznany został za wynik społecznej umowy 
twórców i widzów kinowych: jest tym, „za co wszyscy go uważamy" 
[Tudor, 1976: 31]. Według tej koncepcji gatunek stanowi kategorię so- 
cjopsychologiczną określającą współzależności, jakie zachodzą między 
twórcami filmowymi, odbiorcami i samymi filmami a kulturą, w której 
toczy się proces komunikacji.

W dotychczasowej refleksji teoretycznej nad gatunkami filmowy
mi panowało przeświadczenie, że są one czymś stałym: wywodzą się 
z tradycji ściśle skatalogowanych gatunków literackich, mają wzorco
wy model fabularny, niezmienne formuły narracyjne i ikonograficzne, 
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posługują się typowymi konwencjami, rządzą się określonymi normami, 
które łatwo dają się rozpoznać i opisać. Natomiast współczesna teoria 
gatunku odchodzi od statycznych ujęć systemowych i taktuje gatunki 
filmowe jako kategorie, które pozostają w nieustannym ruchu: ożywają 
i zamierają, a przede wszystkim ciągle krzyżują się ze sobą, oddziałują 
na siebie i przenikają się wzajemnie, gatunki stare i zapomniane powra
cają, by łączyć się z najnowszymi.

Rick Altman [1998: 1-41] nazywa swoją koncepcję gatunku filmowe
go przymiotnikowo-rzeczownikową, gdyż wywodzi ją ze spostrzeżenia, 
że angielska terminologia służąca do nazywania gatunków tworzy cha
rakterystyczne dublety. W określeniu musical comedy (komedia muzycz
na) rzeczownik comedy (komedia), mający szeroki zakres znaczeniowy, 
został ograniczony przez przymiotnik musical (muzyczna), wskazujący 
na węższy zakres znaczeniowy głównego terminu. A wkrótce musical 
zmienił swą funkcję gramatyczną, z przymiotnika stał się rzeczownikiem 
i nową nazwą gatunkową. Podobnie westernowe filmy pogoni, wester
nowe melodramaty czy westernowe komedie stały się z czasem po pro
stu tylko westernami.

Cykle filmów inicjują producenci lub krytycy, uzyskują one status 
nowego gatunku w wyniku adaptowania różnych cech znanych dotąd 
gatunków w odpowiednio licznej grupie dzieł. Proces ten możliwy jest 
tylko w warunkach kinematografii wielkoprzemysłowej. Producenci do
dają przymiotniki do istniejących nazw gatunkowych, powołując do 
życia nowe mutacje, np. stunt melodrama, society melodrama, rural melo
drama, western melodrama, mystery melodrama, romantic melodrama, crime 
melodrama, comedy melodrama, action melodrama, sex melodrama, backwoods 
melodrama, science fiction melodrama. Także wpływowi krytycy mogą roz
począć ten proces, lansując jakieś określenie gatunkowe, np. Thomas El- 
saesser upowszechnił termin family melodrama jako podstawową nazwę 
gatunku, gdyż uważał, że fundamentalnym tematem melodramatu jest 
właśnie rodzina [Helman, 1999: 31-32].

Umiejętność klasyfikowania filmów według gatunków przez wi
dzów oraz ich sprawność w rozumieniu znaczeń użytych konwencji 
jest - jak to nazywa Jonathan Culler [1977: 155] - „sposobem oswajania 
tekstu i znajdowania dla niego miejsca w świecie określonym przez na
szą kulturę". Inaczej mówiąc - widzowie łączą oglądane dzieło z jakimś 
wzorcem, który jest im już dobrze znany, utrwalony w ich pamięci, 
oswojony estetycznie i znaczeniowo. Wszystko, co wykracza poza sche
mat, może budzić frustrację widzów, gdyż niezgodne jest z ich wcze
śniej ukształtowanym schematem poznawczym. Dlatego w kinie 
gatunków nieznane redukuje się c|p znanego, unika się zmian i ekspery
mentów, realizuje filmy „inne takie same" [Helman, 1991: 9], czyli po
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wtarza formułę, która sprawdziła się w kontakcie z widzami i odniosła 
sukces1.

1 Autentyczna scena z wypożyczalni kaset wideo. Klient oddaje pożyczony film i mó
wi: „To samo, proszę".

Melodramat filmowy ma wszystkie cechy kina gatunków wyznaczo
ne przez Charlesa T. Altmana [1987]. Dualizm - podwojenie bohaterów: 
on - ona, kochankowie - ich przeciwnicy. Powtarzalność - stale ten 
sam wzór fabularny: poznają się, zakochują, mają kłopoty, ślub lub roz
stanie. Kumulacyjność - zebranie wątków i konwencji powszechnie 
rozpoznawanych jako melodramatyczne. Przewidywalność - zawsze 
wiadomo, jak się może zacząć, rozwinąć i sfinalizować romans. Nostal- 
giczność - tęsknota za czasami, miejscami i aurą, które zapewniają prze
życie wielkiej miłości. Symboliczność - wszystko w filmie nasuwa 
skojarzenia z miłością i erotyką. Funkcjonalność - silna funkcja konsola- 
cyjna, dydaktyczna i perswazyjna.

* * *

Wizytówką melodramatu jest jego tytuł. Najlepiej gdy występuje 
w nim słowo miłość, np. A jeśli to miłość, Pierwsza miłość, Anatomia mi
łości, Słony smak miłości, Więzy miłości, Męczennica miłości, Umrzeć z mi
łości, albo serce, np. Rozterki serca, Kryształowe serce, Purpurowe serca, 
Trzy serca, Gra w serca, albo słowa pochodzące od czasownika kochać, 
np. Kochanek, Kochanica Francuza, Kochankowie z Werony, Romanca 
o zakochanych, Ukrzyżowani kochankowie, Tylko raz kochała. Dobre też 
są tytuły nastrojowe kojarzące się z miłością, np. Niewolnica zmysłów, 
Ekstaza, Zmysły, Siódme niebo, W twoich ramionach, Wichry namiętności, 
Prawo pożądania, lub tytuły egzotyczne, np. Maroko, Casablanca, Hava
na, Szejk, Ogród Allaha, Szanghaj ekspres, Chińskie morza, Indochiny. 
Ostatecznie można wylansować każdy tytuł, pod warunkiem że odpo
wiednia reklama połączy go z miłością i nacechuje melodramatycznie, 
np. Angielski pacjent, Bodyguard, Pożegnanie z Afryką, Rozważna i ro
mantyczna, Co się zdarzyło w Madison County?, Zaklinacz koni.

Bardzo często rolę dźwiękowej wizytówki melodramatu odgrywa 
występujący w nim motyw muzyczny lub piosenka, które stanowią 
emocjonalne uzupełnienie fabuły w planie dźwiękowym, współgrają 
z sentymentalną aurą filmu i wpisują się w pamięć widzów jako kwinte
sencja romantycznego nastroju. Dawniej piosenki i melodie bywały zna
ne polskim widzom jeszcze przed pojawieniem się filmu na ekranach 
kin, głównie z radia, obecnie emitowane są w telewizyjnych i radio
wych spotach reklamowych, w wideoklipach, dostępne są na płytach 1 
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kompaktowych w postaci tzw. soundtracków. Przede wszystkim pomaga
ją wylansować film, ale oferują także nostalgiczny powrót do emocji 
wywołanych nastrojem melodramatu. Do kinowej i muzycznej legendy 
przeszły sławne piosenki z Casablanki (1942), Niezapomnianego romansu 
(1957), Kobiety i mężczyzny (1966), Love Story (1970) i Bodyguarda (1992), 
melodie z Przeminęło z wiatrem (1939) i Doktora Zywago (1965).

Podstawowy schemat melodramatycznej fabuły sprowadza się do 
prostego i niezmiennego wzoru: chłopak spotyka dziewczynę, zakochu
ją się w sobie, następują dramatyczne wydarzenia utrudniające pomyśl
ny rozwój ich uczucia, finał może być szczęśliwy - zostają razem, ślub, 
albo nieszczęśliwy - rozstanie, czasem śmierć jednego lub obojga ko
chanków.

Bohaterowie

Każdy widz, zasiadający do oglądania melodramatu, bez trudu roz- 
poznaje wśród postaci zaludniających ekran tych dwoje, którzy zapłoną 
ku sobie miłością. I nawet nie dlatego, że prawie zawsze grają ich znani 
aktorzy. Po prostu wyróżniają się z tłumu innych postaci: są młodzi 
i piękni. Ona - śliczna, delikatna i bardzo kobieca, on - przystojny, 
energiczny i bardzo męski. W dodatku obdarzeni są specjalnymi predys
pozycjami do przeżycia wielkiej, prawdziwej miłości: wrażliwością, 
szlachetnością, odwagą, inteligencją, talentem, poczuciem humoru, 
wdziękiem, wreszcie tęsknotą za miłością, czasem nieudolnie ukrywaną 
pod maską obojętności lub cynizmu. Alina Madej [1994: 46] nazywa bo
haterów melodramatu „bytami-ku-miłości", by podkreślić, jak bardzo 
podporządkowani są realizowaniu jednego tylko zadania, do którego 
zostali powołani - przeżywania miłości i ponoszenia jej konsekwencji.

Melodramat utwierdza w widzach mniemanie, że wielka miłość 
może się przydarzyć każdemu, ale na swych bohaterów wybiera ludzi 
wyjątkowych. Jest to jeden z licznych paradoksów tego gatunku, powo
dujący, że zwykli widzowie mogą identyfikować się z wyjątkowymi bo
haterami, z ich młodością, urodą i spontanicznością, mogą przez czas 
seansu poczuć się kimś innym, ładniejszym i wrażliwszym, kimś, komu 
dane jest przeżywanie intensywnych uczuć i emocji, najczęściej nie
obecnych w realnym życiu. Więcej nawet, odbiorcy pragną, aby na 
ekranie, niejako w ich imieniu, kochali się piękni, bo to gwarantuje, że 
i kochać się będą pięknie.

W melodramatach pojawiają się jednak czasem bohaterowie, którzy 
swą wyjątkowość kryją pod maską brzydkiego wyglądu, złych nałogów 
czy niedobrego charakteru. Wielka miłość potrafi bowiem skutecznie 
zmienić ich aparycję i osobowość, pod jej wpływem kochankowie pięk
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nieją fizycznie, przybywa im wdzięku i seksapilu, ujawniają się dobre 
cechy ich natury, stają się mądrzejsi i bardziej tolerancyjni wobec bliź
nich. Na przykład brzydka i chłopięca Mariutka (Izolda Izwicka) z filmu 
Czterdziesty pierwszy pod wpływem miłości staje się śliczna i dziewczę
ca, niechlujny i wiecznie pijany doktor (Gerard Philipe) z Odrodzonych 
(1953) - przystojnym abstynentem, śmieszna, stara panna (Katharine 
Hepburn) z Urlopu w Wenecji (1955) zamienia się w bardzo atrakcyjną 
kobietę, a prymitywny i ponury osiłek (Oliver Reed) z Sideł (1966) - 
w czułego i pociągającego mężczyznę. Ta melodramatyczna konwencja 
utwierdza w widzach krzepiące przekonanie, że każdy może dostąpić 
łatwego przeobrażenia, gdy tylko się zakocha.

Zdarzają się także melodramaty, w których opowiada się o miłości 
ludzi dojrzałych, a nawet starych. Miłość jest wtedy najczęściej uczu
ciem niechcianym, zaskakującym, burzącym spokój i istniejący dotąd 
ład emocjonalny, rodzinny czy zawodowy. Bohaterowie nie chcą się 
więc poddać uczuciu, mają bowiem wiele do stracenia, miłość jednak 
zwycięża rozsądek i chłodne kalkulacje, zmusza do działań szalonych 
i nieodpowiedzialnych. Mniejsza o to, gdy nagle zrodzone uczucie musi 
walczyć z wygodnictwem, utartymi nawykami czy niechęcią do zmian 
i ryzyka, wtedy najczęściej udaje mu się zwyciężyć - Afrykańska królo
wa (1951), Na co tylko zezwoli niebo (1955), Niezapomniany romans, Czułe 
słówka (1983), Frankie i Johnny (1991), Jesienna miłość (1994), Druga mi
łość (1997). Gorzej, gdy miłość rzeczywiście zagraża małżeństwu i rodzi
nie, wtedy zawsze wygrywają racje moralne, kochankowie muszą się 
rozstać - Spotkanie (1945), Spacer w wiosennym deszczu (1969), Co się zda
rzyło w Madison County? (1995), Zaklinacz koni (1998).

Bywa też tak, że miłość łączy ludzi niedobranych wiekiem, co ciągle 
postrzegane jest jako przekroczenie obowiązującej normy kulturowej, 
zwłaszcza gdy to kobieta ma więcej lat. W melodramatach zawsze broni 
się takich par, nietypowy wiek kochanków nie jest żadną przeszkodą 
w przeżywaniu wielkiego uczucia, które najczęściej kończy się happy en- 
dem - W środku nocy (1959), 40 karatów (1973), Romans Murphy'ego 
(1985), Biały pałac (1990), a jeśli nawet rozdziela się kochanków, to prze
żyte doświadczenie miłosne nabiera rangi najważniejszego wydarzenia 
w życiu - Narodziny gwiazdy (1937,1954), Umrzeć z miłości (1970), Latem 
42 roku (1971), Harold i Maude (1972), Punkt dla basebalisty (1988), Mia
steczko Cold Sassy (1989), Skaza (1992), Życie jest piękne (1995), Miłość 
i wojna (1996), Miłość w Nowym Jorku (2000).

Melodramat zsyła także błogosławieństwo miłości na ludzi niepełno
sprawnych, wynagradzając i unieważniając w ten sposób ich kalectwo. 
Płynąca z ekranu perswazja przekonuje, że zakochać się może naprawdę 
każdy człowiek. Miłość bohaterów niepełnosprawnych nasila oczywi
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ście sentymentalne wzruszenie widzów, ale przy tym przewrotnie po
zwala docenić zdrowie i dobre samopoczucie. Wyjątkowo często bohate
rami tego typu melodramatów bywają niewidomi: Światła wielkiego 
miasta (1931), Symfonia pastoralna (1946), Noc jest moim królestwem 
(1951), Wspaniała obsesja (1953), W cieniu dobrego drzewa (1965), Motyle 
są wolne (1972), Sam na sam (1977), Dotyk miłości (1996). Zdarzają się 
także głuchoniemi - Serce to samotny myśliwy (1968), Dzieci gorszego 
boga (1986), sparaliżowani - Niecierpliwość serca (1946), Wściekły księżyc 
(1971), chorzy na serce - Kryształowe serce (1989), Nieokiełznane serce 
(1990), Miłość w Nowym Jorku, chorzy psychicznie - Dawid i Liza 
(1962), Mr Jones (1993), niedorozwinięci - Tim (1979). Jednak nawet 
i wtedy panuje zasada, że jeżeli bohaterowie są chorzy lub ułomni, to 
przy tym także piękni i wrażliwi: Michéle Morgan - Symfonia pastoral
na, Val Kilmer - Dotyk miłości, Marlee Matlin - Dzieci gorszego boga, 
Malcolm McDowell - Wściekły księżyc, Richard Gere - Mr Jones, Mel 
Gibson - Tim, Winona Ryder - Miłość w Nowym Jorku.

Bohaterami melodramatów bywają osoby znane z historii - królowie, 
wodzowie, milionerzy, artyści. Perswazja wpisana w filmy poucza, że 
mimo swych godności, bogactwa, władzy i talentów są oni tylko zwykły
mi ludźmi i po prostu ulegają uczuciu. Wobec miłości wszyscy są równi, 
buława nie chroni przed zakochaniem, korona nie uwalnia od cierpień, 
bogactwo nie zapewnia wzajemności, a talent nie daje szczęścia. Bez 
względu na stanowisko wszyscy tak samo chcą być kochani, ale żadna za
sługa nie może tego zapewnić. Dlatego np. królowa traci ukochanego - 
Królowa Krystyna (1933), Elisabeth (1998), księżna rozwodzi się z następcą 
tronu - Karol i Diana (1992), hrabina zostaje zdradzona przez cesarza - 
Pani Walewska (1937), arcyksiążę popełnia samobójstwo z kochanką - 
Mayerling (1936, 1968), wielki artysta pozostaje samotny i opuszczony - 
Wieczna miłość (1994).

W ostatnim czasie ideologia poprawności politycznej dopuściła, by 
bohaterami melodramatów stali się też tzw. kochający inaczej. Miłość 
gejowska wpisywana jest po prostu w stary, heteroseksualny schemat 
gatunkowy. Na ekranie przedstawia się ją jako uczucie pełne namiętno
ści i pasji, ale jednak tragiczne, prowadzące do poważnych kłopotów 
z własną tożsamością i otoczeniem - Kochając (1984), Maurycy (1987) lub 
uczucie zmuszające do desperackich wyborów - Prawo pożądania 
(1986), Gra pozorów (1992), M. Butterfly (1993). Melodramaty nawołują 
do tolerancji, ale respektują także presję obowiązującej normy kulturo
wej: miłość gejów jest już możliwa na ekranie, ale jeszcze nie może się 
dobrze skończyć.

W melodramatach zakochują się także osoby zupełnie niezwykłe: 
anioł - Miasto aniołów (1998) - zgadza się oddać swą nieśmiertelność za 
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uczucie do pięknej kobiety, bożek miłości - Strzała Amora (1997) - po
rzuca Olimp, ponieważ chce kochać zwykłą dziewczynę, i nawet śmierć
- Joe Black (1998) - wciela się w młodego mężczyznę, by doświadczyć 
romantycznego oczarowania. Miłość jest więc doznaniem tak wyjątko
wym, że zazdroszczą go ludziom nawet bogowie i anioły.

(Spotkanie

Pierwsze spotkanie przyszłych kochanków nabiera w melodramacie 
niezwykłej wagi, gdyż jest to najczęściej tzw. coup de foudre - uderzenie 
pioruna, miłość od pierwszego wejrzenia. Filmy utwierdzają wiarę, że 
dwoje ludzi jest sobie przeznaczonych przez Los - zgodnie ze starą le
gendą opowiedzianą przez Platona w Uczcie - niekiedy od czasów dzie
ciństwa: Peter Ibbetson (1935), Trzy serca (1939), i teraz się odnajduje. 
Sposób objawienia tej prawdy widzom jest niezmiernie prosty: bohate
rowie wymieniają spojrzenia. Spotykają się przypadkowo, nie znają się, 
nic o sobie nie wiedzą, są jakoś wrośnięci w życie, czasem nawet w inne 
związki, i oto po prostu patrzą sobie w oczy. W parodiach melodramatu 
pokazuje się wtedy nagły błysk w źrenicach, ogień błyskawicy, zawrót 
głowy, by unaocznić widzom wagę zdarzenia i równocześnie ośmieszyć 
konwencję. W prawdziwych melodramatach miłosne olśnienie pierw
szego spotkania sygnalizują aktorzy, wykorzystując wszystkie możliwe 
sposoby patrzenia, mrużenie powiek, grymasy i miny zapewniające 
o nagłym początku uczucia. Czasem pomaga im w tym reżyser monta
żem, oświetleniem, muzyką. Pedro Almodovar w Drżącym ciele (1997) 
pokazał wymianę spojrzeń zapowiadających wielką miłość między 
dwojgiem bohaterów, zwalniając tempo zdjęć, aby nawet najmniej by
stry widz zauważył, że dzieje się coś wyjątkowego.

Tak więc widzowie zostali poinformowani o początku miłości. Cza
sem wiedzą o tym nawet wcześniej i lepiej niż sami bohaterowie, którzy
- bywa - są nieświadomi swoich uczuć jeszcze przez jakiś czas lub też 
uparcie bronią się przed miłością. Istnieją bowiem melodramaty, w któ
rych jedno z przeznaczonych sobie kochanków za późno odkrywa 
prawdę o swoim uczuciu i miłość nie może się już pomyślnie zrealizo
wać. „Kochałam cię zawsze - mówi Scarlett O'Hara do Rhetta Butlera 
w finale Przeminęło z wiatrem - ale dotąd nie zdawałam sobie z tego 
sprawy". Czasem kochankowie zdążą jednak, choć późno, odkryć wła
sną miłość do zasługującej na to osoby i zyskać jeszcze dobrodziejstwo 
happy endu - np. I Bóg stworzył kobietę (1956), Miłość po południu (1957), 
Garsoniera (1960), Śniadanie u Tiffany'ego (1961), Kobieta i mężczyzna.
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Miłość

Miłość w melodramacie jest zawsze wyjątkowa, często pierwsza i je
dyna, postrzegana powszechnie jako romantyczna, mimo że z prawdzi
wą miłością romantyczną niewiele ma wspólnego.

Pisze Marta Piwińska [1991: 546]:

Romantyzm programowo oddziela miłość od tradycyjnie wiązanych 
z nią pojęć szczęścia, powodzenia życiowego (...) satysfakcji erotycznej. 
Miłość romantyczna (...) skierowana jest przeciw moralności tradycyjnej, 
wiążącej uczucie między kobietą i mężczyzną z małżeństwem (...). Jest 
„szalona" nie dlatego, że nie liczy się z przeszkodami i rozsądkiem, lecz 
że stanowi jeden z głównych argumentów w romantycznej polemice 
z racjonalistyczną filozofią życia. Jest „nieszczęśliwa", choć wzajemna, 
prowadzi do katastrofy jako polemika z postawą hedonistyczną. Jest 
zwykle platoniczna, choć zmysłowa, „niewinna" i „jedyna" przeciw teo
rii i praktyce swobody erotycznej XVIII wieku. Uznana za najważniej
sze i graniczące z ekstazą religijną doświadczenie, niezwykła i „święta" 
- przeciwstawia się w ten sposób myśli, która miłość, rozumianą jako 
erotyczne spełnienie, zrównuje z innymi naturalnymi potrzebami czło
wieka.

Miłość romantyczna miała dawać poczucie nieskończoności, była 
niebezpieczna, groziła śmiercią lub obłędem, była nietrwała, nieszczęśli
wa, zagniewana na własną zmysłowość - erotykę utożsamiała bowiem 
z cierpieniem - zawsze kończyła się źle. Była uczuciem doskonałym 
i absolutnym, nie poddanym instytucjom i biologii, prawu i rozumowi, 
niszczył ją bowiem bezpowrotnie najmniejszy nawet kompromis. Ro
dziła krańcowy bunt przeciw światu i jego obyczajom, była religią, roz
pętaniem wszelkich żywiołów. Programowo subiektywna i egzotyczna, 
burzyła wszelkie więzy społeczne [Piwińska, 1984: 525-529].

Miłość bohaterów melodramatów niewiele ma wspólnego z tak 
pojmowaną miłością romantyczną [Węgielek, 1973]. Realizuje jednak 
uproszczone, szkolne, masowe wyobrażenie na jej temat. Popularne, me- 
lodramatyczne wyobrażenie miłości romantycznej przedstawia ją jako 
uczucie o wielkiej potędze, namiętne i zmysłowe, wyjątkowe i jedyne, 
wzruszające i nieszczęśliwe. Jej przeżycie stanowi największą wartość 
w życiu człowieka. Miłość może być jednak podporządkowana czy ofia
rowana jakiejś innej wartości, którą - z różnych względów - zakochany 
skłonny jest przedłożyć nad swe uczucie, np. może być poddana walce 
o wolność ojczyzny, dobru drugiego człowieka, integralności rodziny, 
respektowi dla praw religijnych, moralnych i obyczajowych. Tak rozu
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miana miłość romantyczna nie ma oczywiście nic wspólnego z uczu
ciem Gustawa czy Wertera, staje się natomiast idealnym ucieleśnieniem 
miłości melodramatycznej, która wykorzystuje zbanalizowane i odpo
wiednio przetworzone cechy miłości opisywanej przez pisarzy roman
tycznych.

Maria Janion [1990: 341] pisze na ten temat:

Proponując nową „religię miłości" ma on [melodramat - dop. G.S.] in
tegrować społecznie, a nie rozkładać. Dlatego usuwa miłość szaloną, 
która wszak stanowiła ośrodek prawdziwej miłości romantycznej, 
kwestionującej porządek społeczny i rozsadzającej jego prawa. Indywi
dualizm, który zawsze łączy się z miłością, w melodramacie ulega zna
miennemu przykrojeniu do potrzeb społeczeństwa.

Miłość pozostaje jednak w melodramacie wartością nadrzędną, naj
ważniejszym przeżyciem, jakie może przydarzyć się człowiekowi, osiąga 
moc porywającą na szczyty ekstazy i spychającą na dno rozpaczy. Zmu
sza do adoracji i egzaltacji, do największych poświęceń, często prowa
dzi do śmierci. Narzuca magiczny rytuał spojrzeń, gestów, dotknięć 
i słów, fetyszyzację ciała, przedmiotów, miejsc i melodii.

Los

Kochankowie są więc wyjątkowi, bardzo się kochają i oto dopada 
ich cierpienie. Jego powody mogą być różne: nierówność społeczna, 
waśń rodzinna, wojna, rewolucja, intrygi złych ludzi, ambicja, nieporo
zumienia, choroba. Cios spada zawsze, najczęściej w apogeum szczęścia, 
często po pewnych kłopotach, jakie kochankowie już przezwyciężyli, 
walcząc o prawo do bycia razem. Zagrożenie miłości nigdy nie jest spo
wodowane przez nich samych, to uderzenie ślepego Losu, mściwego 
Fatum, okrutnego Przeznaczenia. Przychodzi z zewnątrz, jest niezawi
nione, niszczy ład i spokój, powoduje cierpienie, wystawia na próby, 
zagraża życiu.

Ingerencja złego Losu staje się w melodramacie podstawową zasadą 
organizującą istnienie świata przedstawionego, dzieje bohaterów i pły
nące z nich pouczenie dla widzów. Oto świat jest piękny, bohaterowie 
zakochani i niewinni, przyszłość wydaje się świetlana, Los jednak - re
prezentujący wszystkie możliwe zagrożenia czyhające na człowieka - 
zsyła na nich niespodziewane ciosy. Ideologia melodramatu dopuszcza 
tylko dwa wytłumaczenia nieszczęść, które spadają na kochanków: 
Przeznaczenie - działające z jednakową obojętnością na szkodę i na ko
rzyść człowieka, oraz karę za biblijny grzech pierworodny - tłumaczącą 
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skazanie go na klęski i cierpienie. Wybór należy do widza. Jednakże ta
kie motywowanie nieszczęść uwalnia bohaterów od odpowiedzialności 
za dokonywane wybory, gdyż bez względu na podjęte decyzje ich los 
jest przecież zawsze przesądzony i nie ma od niego ucieczki.

Pisze Alicja Helman [1997: 34]:

Miłość, wielka, wyjątkowa miłość jest wyzwaniem pod adresem za
zdrosnych bogów i można być pewnym, iż nie dopuszczą do jej szczę
śliwego spełnienia. Życie przynosi nam wiedzę o związkach raczej 
nieudanych, wygasaniu miłości, braku idealnego spełnienia. Melodra
mat „wyjaśnia", dlaczego tak jest, realizując zarazem osobliwą funkcję 
konsolacyjną. Rozgrzesza nas ze wszystkiego, co się nie udało, nie zre
alizowało, przeciekło między palcami. To nie my jesteśmy winni, to 
wyrok losu zapisany w gwiazdach jeszcze przed naszym urodzeniem. 
Melodramat uwalnia od wszelkiej odpowiedzialności, dlatego też koi, 
mimo że doprowadza do łez.

Szczególnie ważne jest więc nieustanne podkreślanie - nawet kosz
tem prawdopodobieństwa fabuły - niewinności kochanków i braku 
uzasadnienia dla sypiących się na nich ciosów złego Losu. Umożliwia 
to bowiem uwznioślenie opowiadanej historii, powoduje głębokie 
wzruszenie widzów i jest źródłem krzepiącego pocieszenia.

Finał

Melodramat może mieć tylko dwa zakończenia: szczęśliwe i nie
szczęśliwe. Jean-Loup Bourget [1985: 155-161] dzieli nawet z tego wzglę
du melodramaty na różowe i czarne. Gdy kochankom udaje się pokonać 
zrządzenia złego Losu i mogą w finale paść sobie w ramiona, następuje 
happy end - szczęśliwe zakończenie. „Wynalezione dla pohańbienia zło
czyńców i gloryfikacji cnoty" - jak podaje Słownik teatralny z 1824 roku 
[Janion, 1990: 339].

Zasada happy endu uznawana była przez wiele lat, szczególnie w Hol
lywood, za podstawowe prawo gatunku.

Nieszczęśliwe zakończenie wydaje się nienaturalne, nie harmonizuje 
z amerykańskim patriotyzmem, amerykańskim optymizmem

- powiedział amerykański scenarzysta Jim Cash [McDannell, 1987: 
46]. Nic więc dziwnego, że kiedyś robiono nawet dwie wersje finałów 
filmowych: dla Europy - z zakończeniem nieszczęśliwym, dla USA - ze 
szczęśliwym, np. Zdobywcza siła (1922, adaptacja Eugenii Grandet Balza
ka), Paryżanka (1923), Kusicielka (1926).
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Oczywiście widzowie cieszą się, gdy w melodramacie wszystko do
brze się kończy: zło zostaje ukarane, przeciwności pokonane, wojna wy
grana, nieporozumienia wyjaśnione, choroba cudownie uleczona. 
Cieszą się cudzym szczęściem i czują się pokrzepieni, że sprawiedliwo
ści stało się zadość, ostatni będą pierwszymi, cnota została nagrodzona, 
a miłość zwyciężyła.

Happy end - wywodzony z konwencji zwanej deux ex machina, ist
niejącej w antycznym teatrze, i z finałów angielskich wiktoriańskich 
powieści oferujących „ratunek w ostatniej chwili" - często stawał się 
w melodramatach sztucznie doczepianym rozwiązaniem fabularnym, 
obowiązkowym, lecz i podważającym prawdopodobieństwo przedsta
wianej fabuły, dlatego też coraz bardziej banalnym i śmiesznym. Dla 
wielu inteligentnych reżyserów happy end był więc wyzwaniem, zmu
szeni do jego zastosowania, nadawali mu wymiar ironiczny, czytelny 
dla inteligentnego widza. Ironia szczęśliwego finału nie tylko wykpi- 
wała nieodzowną konwencję, ale także wprowadzała dodatkowe sensy 
przekazywane odbiorcom ponad fabułą melodramatu i brała w cudzy
słów całą „różowość"- zakończenia. Szczególnie chętnie stosował iro
niczne happy endy Douglas Sirk, powołując się przy tym na Eurypidesa 
i jego dramaty [Bourget, 1985: 159-160].

Prawdziwy koneser melodramatu woli jednak zdecydowanie zakoń
czenie bez happy endu, zakończenie nieszczęśliwe, które ostentacyjnie 
manifestuje zwycięstwo złego Losu: cierpienie się dopełnia, zakochani 
rozstają się, jedno z nich umiera, albo nawet umierają oboje. Unhappy 
ending idealizuje bohaterów i uwzniośla ich historię, na ogół dość banal
ną, ideologia zaś wpisana w melodramat śpieszy z podaniem szczegóło
wych uzasadnień motywujących taki właśnie sens finału.

Rozstanie na zasadzie: jesteśmy bezsilni, tak być musi, wynika z po
wodów etycznych, najczęściej decyzja taka podejmowana jest w interesie 
rodziny. Rodzina urasta bowiem w melodramacie do rangi prawdziwie 
niepokonanego przeciwnika. Można walczyć z Bogiem, przeznaczeniem, 
wrogą armią i suchotami, ale nie z trwałością rodziny bronionej prawem 
religijnym i cywilnym. To dla dobra rodziny Małgorzata porzuca Ar
manda - Dama kameliowa (1936, 1995), Garance Baptystę - Komedianci 
(1945), Laura Aleca - Spotkanie, Margaret Davida - Hanover Street (1979), 
Newlland Ellen - Wiek niewinności (1993), Franceska Roberta - Co się 
wydarzyło w Madison County?, Annie Toma - Zaklinacz koni. Wszyscy 
bohaterowie będą już na pewno zawsze nieszczęśliwi, będą się nadal 
kochać i ciągle o sobie pamiętać, ale ich rodziny przetrwają zgodnie 
z odwiecznymi nakazami.

Innym powodem rozstania kochanków są normy zachowań wymu
szane przez istniejące układy społeczne, np. księżniczka nie może po- 
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ślubie ubogiego dziennikarza - Rzymskie wakacje (1953), wiejska dziew
czyna bogatego panicza - Letnia opowieść (1987), miła, starsza dama 
wiejskiego proboszcza - Irlandzka podróż (1994). Finał melodramatu 
utwierdza istniejący kiedyś lub współcześnie porządek społeczny, zro
zumiały dla widzów i powszechnie przez nich akceptowany.

Rozstanie z powodu śmierci jednego z kochanków także najczęściej 
potwierdza obowiązujące normy kulturowe. Szwedzka królowa nie może 
poślubić hiszpańskiego posła, poseł ginie więc w pojedynku - Królowa 
Krystyna, upadła dziewczyna zacnego oficera, dziewczyna popełnia sa
mobójstwo - Pożegnalny walc (1940), nauczycielka nieletniego ucznia, na
uczycielka zabija się - Umrzeć z miłości, czerwonoarmistka oficera białej 
gwardii, oficer zostanie zastrzelony - Czterdziesty pierwszy, arystokrata 
ubogiej nauczycielki, nauczycielka umiera na zapalenie mózgu - Trędo
wata (1926, 1936, 1976), żołnierz zakonnicy, żołnierz ginie w akcji - Anioł 
w zieleni (1991), ojciec swej córki, córka umiera w wyniku wypadku - 
Homo Faber (1991). Miłość zagrażająca porządkowi społecznemu zostaje 
zniszczona, „winny" przestępstwa ukarany, świat wraca do normy. Boha
ter, który pozostaje przy życiu, zawsze będzie już pielęgnował niegasnącą 
miłość do zmarłego partnera, a czasem nawet siłą uczucia uda mu się 
przywołać go zza grobu, np. Gdzieś w czasie (1980), Widmo miłości (1984), 
Jeszcze jedna szansa (1989), List miłosny (1998).

Istnieją też melodramaty, w których oboje kochankowie umierają. 
Wzorem dla nich jest oczywiście Tristan i Izolda. Układ zdarzeń staje 
się tak niesprzyjający, trudności tak monstrualne, brak nadziei tak pora
żający, że kochankowie uznają, iż ukojenie mogą znaleźć już tylko 
w śmierci. Zawsze przy tym manifestują niezłomną wiarę, że ich miłość 
będzie trwać także i po Tamtej Stronie. Wszak pęd głogu, jaki połączył 
groby Tristana i Izoldy, dobitnie świadczy o wiecznym trwaniu ich 
uczucia. Tę ulubioną strategię melodramatu, udowadniającą istnienie 
miłości silniejszej od śmierci, szczególnie pięknie realizowały stare ro
manse, np. w Bilecie w jedną stronę (1932) po śmierci kochanków na 
kontuarze baru, w którym byli umówieni, pękają dwie szklanki, w Pete
rze Ibbetsonie mężczyzna śpieszy do wołającej go z zaświatów ukocha
nej, niosąc jej zapomnianą rękawiczkę, w Duchu i pani Muir (1947) 
zakochany duch kapitana czeka cierpliwie wiele lat na naturalną śmierć 
ukochanej, a wtedy przychodzi, by zabrać ją gdzieś w szczęśliwe nieist
nienie. „Zaślubiny poprzez śmierć" uzyskują niezwykle patetyczny wy
miar i silniej podkreślają tragiczność Przeznaczenia - np. martwe ciała 
młodych i pięknych kochanków eksponowane w długim ujęciu w fina
le Chinki (1987) czy Romea i Julii (1996), współczesnych adaptacjach dra
matu Szekspira.

Tzw. „miłość niemożliwa", miłość, która nie może się spełnić, nad 
którą wisi wrogie Fatum narzucające nieustanny związek Erosa z Tana- 
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tosem, jest podstawową regułą melodramatu. Może dlatego, że: „O lu
dziach szczęśliwych nie da się opowiedzieć żadnej zajmującej historii" 
- jak pisze Jean-Loup Bourget [1985: 158]. W historii gatunku reguła 
„miłości niemożliwej" nie zmieniła się ani na jotę od Złamanej lilii do 
Oniegina. Ciągle opowiada się jakby o tej samej parze kochanków prze
śladowanych przez Los, wybrańców, których wzniosłe i namiętne uczu
cie nieuchronnie prowadzi do śmierci lub rozstania: ona umiera, bardzo 
dzielnie, podtrzymując sobie palcami kąciki ust w grymasie uśmiechu, 
on odchodzi, na zawsze samotny i głęboko nieszczęśliwy. Ich partnerzy 
albo również zadają sobie śmierć, manifestując w ten sposób przywiąza
nie do zmarłego kochanka i pogardę dla życia bez miłości, albo nadal 
egzystują przegrani, sfrustrowani i bardzo niepogodzeni z Losem.

Pisze Denis de Rougemont [1968: 42-43]:

Dlaczego człowiek (...) pragnie poddać się namiętności, która go rani 
i którą jego rozum potępia? Dlaczego pragnie miłości, której realizacja 
równa się samobójstwu? Dlatego, że poznaje sam siebie i doświadcza 
pod ciosami zagrożeń życiowych, w cierpieniu i na progu śmierci. (...) 
Zapewne - dotyczy to tylko najwybitniejszych jednostek. Masy mało 
troszczą się o poznanie świata i poznanie siebie. Szukają po prostu mi
łości najtkliwszej. Ale nawet ta jest formą miłości, w której przeszkody 
mogą opóźnić szczęśliwą realizację. (...) Tym, co się kocha, jest narracja 
romansowa, a więc świadomość, intensywność, wariacje i retardacje 
uczuciowe, crescendo miłości aż do katastrofy - a bynajmniej nie nagłe 
rozbłyśnięcie jej płomienia. (...) Szczęście kochanków nie wzrusza nas, 
jeżeli nie oczekujemy zagrażającego im nieszczęścia. Potrzebujemy 
groźby i okoliczności wrogich, które oddalają moment szczęścia.

Zakończenie nieszczęśliwe, jak można sądzić, daje widzom auten
tyczną przyjemność, na którą składają się: głębokie wzruszenie, miły po
wód do płaczu, wzniosłe poczucie niewinnej ofiary i rozgrzeszające 
przeniesienie odpowiedzialności za klęskę na zły Los. Równocześnie 
utwierdza w nich od dawna akceptowany porządek społeczny i kultu
rowy, syci oczy elegancją rozstania lub urodą łagodnej agonii, uspokaja 
brakiem metafizycznego niepokoju i harmonią świata, który nigdy „nie 
wypada z formy" (Szekspir).

(Styl

Melodramat posługuje się „emocjonalną metodą opowiadania" - jak 
to określa Maria Janion [1990: 342]. Zagęszcza emocje, usuwa motywację 
intelektualną, wprowadza jeden podstawowy kanon uczuciowy opierają
cy się zawsze na tym samym nastroju emocjonalnym, redukuje i uprasz
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cza rzeczywistość, posługuje się gotowymi schematami. Jego ulubionym 
środkiem ekspresji jest efekt melodramatyczny, czyli nagle i niespodzie
wane odwrócenie sytuacji, jakiś zdumiewający zbieg okoliczności, kaprys 
Losu niby życiowy, ale często dość niewiarygodny. Zresztą wiarygodność 
to ostatnia rzecz, o którą melodramat się troszczy, jakkolwiek użyte roz
wiązania bywają zawsze odpowiednio umotywowane.

W świecie melodramatu panuje wyjątkowe upodobanie do antytez 
przejęte z literatury romantycznej, np. czystość dziewczyny upadłej - 
Małgorzata w Damie kameliowej, szlachetność ukryta w cyniku - Rhett 
Butler w Przeminęło z wiatrem, wamp, który kocha bezinteresownie - 
Amy Jolly w Maroku (1930), miłość macierzyńska kobiety pozbywającej 
się dziecka - Marysia w Sercu matki (1936). Antytezy zapewniają filmom 
niespodzianki fabularne i odpowiednie napięcie dramatyczne.

Melodramat może się rozgrywać wszędzie - na królewskim dworze, 
w mieszczańskich kamienicach i w podmiejskich zaułkach, ale bez 
względu na okoliczności ma on naturalną skłonność do „ładności", ele
gancji, upiększania świata. Dwory kapią od przepychu, kamienice od 
nadmiaru pluszu, a zaułki są dziwnie malownicze. Śliczne bohaterki 
z jednakową gracją noszą stylowe suknie i domowe fartuszki, a fraki 
i kombinezony przystojnych bohaterów są zawsze wyjątkowo dobrze 
skrojone. Skłonność do upiększania rzeczywistości w melodramatach 
odpowiada potrzebom wielu widzów tęskniących za urodą, ładem i ele
gancją.

Porządek melodramatu polega na braku przewagi normy i funkcji 
estetycznej nad innymi normami artystycznej wypowiedzi. Istnieje 
w nim za to przewaga normy i funkcji uczuciowej [Helman, 1997: 27- 
28]. Melodramat przede wszystkim zapewnia widzom przeżycia natury 
emocjonalnej, a nie estetycznej, wzrusza, a nie kształtuje poczucia pięk
na, realizuje „strategię łez" [Madej, 1994: 47], a nie strategię rozumienia 
sztuki. Dlatego też posługuje się banalnymi stereotypami i kiczowatymi 
wzorami czerpanymi z różnych dzieł, które również mają działać na 
emocje, a nie na intelekt.

Pisze Paweł Beylin [1975: 183-184]:

Autentyzm dzieła sztuki jest w jakimś stopniu tożsamy z jego niepo
wtarzalnością. Dzieło autentyczne jako całość jest niepowtarzalne i nie- 
odtwarzalne. Natomiast kicz jest z reguły powtarzalny i odtwarzalny 
(...), bo nie ma własnej tożsamości. Legitymuje się tożsamością dzieł 
autentycznych. (...) Kicz czerpie [z nich - dop. G.S.] przede wszystkim 
te elementy, które w świadomości estetycznej epoki nabrały charakte
ru konwencjonalnego. (...) Źródłem kiczu jest więc nie sama sztuka, 
lecz świadomość estetyczna.
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Do jakiej świadomości estetycznej odwołuje się melodramat i tożsa
mością jakich dzieł autentycznych się legitymuje? Do tragedii - odpo
wiada na to pytanie Maria Janion. Melodramat stał się tragedią dla 
ludu, to romantycy uczynili z niego „demokratyczną literaturę dla 
wszystkich warstw społecznych". Proces przejścia od tragedii do melo
dramatu dokonał się na dwu płaszczyznach: po pierwsze - w wyniku 
odwołania się nie do mitu, lecz do potocznej rzeczywistości i, po dru
gie - w wyniku masowego powielenia, które wytworzyło obiegowe, po
wszechnie zrozumiałe stereotypy [Janion, 1990: 338].

Operując stereotypami kicz odautentycznia sztukę. Musi jej więc nadać 
pozory autentyzmu. Operując stereotypami kicz odrealnia świat, jaki 
przedstawia. Musi mu więc nadać pozory realności. Nie mogąc być 
prawdziwym, dąży do prawdopodobieństwa [Beylin, 1975: 185].

Melodramat bardzo dba o tzw. realia, nadając każdej opowieści wy
miar prawdziwego, realistycznego dramatu. Używa jednak do tego celu 
nieautentycznych elementów - stereotypów. Powstają więc nieauten
tyczne dramaty, które mają tylko pozory realności, powstają filmy kon
wencjonalne, które po raz kolejny realizują stary, romansowy rytuał 
gatunkowy.
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Złamana lilia - przekleństwo rasy

Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości
i śmierci?

Tak rozpoczynają się Dzieje Tristana i Izoldy, odtworzone przez Jo
sepha Bediera [1973: 133], które stały się niedościgłym wzorem dla 
wszystkich romansów. Jak twierdzi Denis de Rougemont [1968: 11], już 
w tym pierwszym zdaniu

na progu opowieści jesteśmy zanurzeni w stan namiętnego oczekiwa
nia, w którym rodzi się czar romansowej fikcji.

Wywołuje go niepokojąca zbieżność francuskich słów amour i mort 
- miłość i śmierć - poetycki urok miłosnej pasji splecionej z cierpieniem 
i umieraniem, odwieczna gra Erosa z Tanatosem.

Miłość szczęśliwa nie posiada historii. Romans zajmuje się tylko miło
ścią śmiertelną - to jest miłością zagrożoną i skazaną wyrokiem same
go życia. Ani rozkosz zmysłowa, ani płodny spokój małżeństwa nie 
podniecają lirycznych doznań uczuciowych (...). Nie jest istotna miłość 
dopełniona, lecz pasja miłosna. A pasja oznacza cierpienie [Rougemont, 
1968: 11].

W historii kina odpowiednikiem Dziejów Tristana i Izoldy jest na 
pewno Złamana lilia Davida Warka Griffitha. Uznaje się ją powszechnie 
za pierwszy, doskonały przykład tzw. szlachetnego melodramatu filmo
wego, za modelowy wzorzec kinowego romansu, który został zrealizowa
ny z wielką biegłością warsztatową, ma sugestywną ideologię, bezbłędnie 
dobrane techniki perswazyjne i perfekcyjnie wyłożony morał.

Premiera Złamanej lilii Davida Warka Griffitha odbyła się w Sta
nach Zjednoczonych 13 maja 1919 roku. Film był adaptacją noweli Tho
masa Burke'a The Chink and the Girl, pochodzącej z tomu jego 
opowiadań Limehouse Nights, które przedstawiały życie lumpenproleta- 
riatu mieszkającego w tej ubogiej dzielnicy Londynu2. Po dwu monu
mentalnych filmach, Narodzinach narodu (1915) i Nietolerancji (1916), 
zrealizowanych wcześniej przez Griffitha, Złamana lilia zaskakuje ka
meralnością. Jednakże jej wpływ na kino, choć w innym zakresie, do
równuje z pewnością tamtym wielkim dziełom.

2 W 1936 roku powstał angielski remake Złamanej lilii w reżyserii Johna Brahma z Emly- 
nem Williamsem w roli Żółtego Człowieka i Doiły Haas jako Lucy.
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*
Złamana lilia rozpoczyna się sekwencją rozgrywającą się w Chinach. 

Młody Chińczyk, nazwany Żółtym Człowiekiem, żegna się w buddyjskiej 
świątyni ze swym duchowym mistrzem, wybiera się bowiem na Zachód, 
by z młodzieńczą wiarą nieść Anglosasom, „synom zamętu i waśni"- jak 
głosi napis - przesłanie pokoju. Jednak jego pierwsza uliczna konfrontacja 
z trzema pijanymi amerykańskimi marynarzami kończy się klęską. Misja 
w Europie także się nie udaje: Chińczyk mieszka w dzielnicy Limehouse, 
slumsach Londynu, prowadzi malutki sklepik i w paleniu opium szuka 
ucieczki od smutnej rzeczywistości.

W Limehouse mieszka także śliczna, piętnastoletnia Lucy ze swym bru
talnym i prymitywnym ojcem, zawodowym bokserem, zwanym Walecz
nym Burrowsem. Prowadzi mu dom i jest przez niego wiecznie bita 
i tyranizowana. W trakcie awantur ojciec domaga się, aby przerażona Lucy 
nie płakała i nie manifestowała lęku, tylko się do niego uśmiechała. Sterrory
zowana Lucy imituje uśmiech, podnosząc palcami koniuszki warg ku górze.

W czasie nieobecności Burrowsa Lucy wychodzi na zakupy. Dostrzega 
lalkę na wystawie sklepiku należącego do młodego Cińczyka. Przygląda się 
jej z zachwytem, nie ma jednak pieniędzy, by ją kupić, nie stać jej nawet na 
skromny kwiatek. Zaczepia ją Chińczyk, nazwany Złe Oko. Żółty Czło
wiek, od dawna zafascynowany Lucy, „dzieckiem o twarzy steranej łzami", 
uwalnia dziewczynę od prymitywnych zalotów. Po powrocie do domu 
Lucy zostaje kolejny raz skatowna przez ojca. Waleczny Burrows idzie do 
klubu sportowego, by stoczyć walkę z innym bokserem, zwanym Tygry
sem.

Na wpół przytomna Lucy wychodzi z domu i błąka się po ulicach Li
mehouse. Dociera pod sklep młodego Chińczyka i mdleje na progu. Żółty 
Człowiek pali właśnie opium i zrazu bierze Lucy za narkotyczną wizję. Po
tem jednak zabiera dziewczynę do swego mieszkania nad sklepem i tro
skliwie się nią opiekuje: kładzie ją do łóżka, ofiaruje jej piękną, chińską 
suknię, potem wymarzoną lalkę i kwiaty. Jego zachowanie jest bardzo deli
katne i czule. Żółty Człowiek nie ukrywa swej fascynacji Lucy, jej także 
młody Chińczyk coraz wyraźniej się podoba.

Znajomy Walecznego Burrowsa, robiąc zakupy w sklepie Chińczyka, 
dostrzega Lucy śpiącą w jego mieszkaniu. Donosi o tym bokserowi. Roz
wścieczony Burrows napada na sklep Żółtego Człowieka w czasie jego nie
obecności, rozbija meble i brutalnie zaciąga Lucy do domu. Przerażonej 
dziewczynie udaje się zamknąć przed ojcem w ciasnej komórce, Burrows 
jednak forsuje drzwi siekierą, wlecze Lucy na łóżko i tam razami pozbawia 
ją życia. Umierając, Lucy podnosi palcami koniuszki warg i modeluje na 
twarzy ostatni uśmiech.

Żółty Człowiek, stwierdziwszy po powrocie ruinę mieszkania i nie
obecność Lucy, zabiera rewolwer i idzie jej szukać w domu Burrowsa. 
Dziewczyna już nie żyje. Chińczyk zabija boksera, a potem zabiera ciało 
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dziewczyny do swego domu. Kładzie je na łóżku, stroi w chińską suknię, 
rozpacza.

Kumple Burrowsa odkrywają trupa boksera i naprowadzają policję na 
ślad chińskiego zabójcy.

Żółty Człowiek modli się do swego Buddy, a potem zabija się sztyle
tem.

*
Ideologia Złamanej lilii została ujawniona przez Griffitha w dwu 

pierwszych napisach, jakie pojawiają się na początku filmu:

Jest to opowieść o świątynnych dzwonach rozbrzmiewających o zacho
dzie słońca przed posągiem Buddy. Opowieść o zakochanych, miłości 
i łzach. Aż się wierzyć nie chce, że Waleczny Burrows może tak chło
stać bezbronną istotę. Lecz czy my sami nie chłoszczemy bliźnich bi
czem okrutnych słów i czynów? Postępki Burrowsa mogą więc być 
przestrogą.

Podstawą „opowieści o świątynnych dzwonach" jest zderzenie dwu 
światów, Wschodu i Zachodu, oraz dwu fałszywych stereotypów, jakim 
hołdują Chińczycy i Anglosasi. Dla Żółtego Człowieka ludzie Zachodu 
są prymitywnymi, agresywnymi barbarzyńcami, których należy ucywili
zować przez kontakt ze starą kulturą Chin i refleksyjną nauką Buddy 
nawołującą do pokoju i szacunku dla innych. Wobec nieznajomości re
aliów i tradycji kultury europejskiej jego samotna misja w Londynie 
z góry skazana jest na klęskę. Zapowiada ją konfrontacja z amerykański
mi marynarzami, których Żółty Człowiek próbuje spacyfikować wznio
słą przemową, za co zostaje pobity i wyśmiany. W Londynie chiński 
misjonarz staje się anonimowym „żółtkiem", azjatyckim emigrantem 
traktowanym z wyjątkową pogardą przez tubylców, zepchniętym do 
slumsów i skazanym na los pariasa. Jedyne, co Chińczykom udało się 
z powodzeniem zaszczepić w Europie, to opium, odurzający narkotyk 
dający zapomnienie i chwile złudnego spokoju wśród „zamętu i waśni".

Dla mieszkańców Limehouse Chiny są krajem dalekim, może egzo
tycznym, ale przede wszystkim obcym i dzikim, a Chińczycy - godnymi 
najwyższej pogardy cudzoziemcami o żółtych, beznamiętnych twarzach, 
zajmującymi najniższe miejsca w brytyjskiej stratyfikacji społecznej3. Do 
Chin, „przedsionka piekieł", wybierają się dwaj protestanccy misjona
rze, których Żółty Człowiek spotyka w Londynie, aby głosić tam wiarę 

3 Chyba jeszcze silniejsze były uprzedzenia rasowe wobec Chińczyków na początku XX 
wieku w Stanach Zjednoczonych. Prasa nieustannie ujawniała sensacje o „żółtym 
niebezpieczeństwie" i straszyła „orientalnymi łajdakami" organizującymi handel nar
kotykami i białymi niewolnicami w amerykańskich Chinatowns [Lesage, 1992: 236].
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chrześcijańską. Bawi go ich entuzjazm, gdyż jest przekonany, że misja 
białych kapłanów musi się skończyć niepowodzeniem, tak jak jego 
w Anglii.

Tragiczny konflikt determinują więc w Złamanej lilii wzajemne, 
głębokie uprzedzenia rasowe i kulturowe, uniemożliwiające porozumie
nie Anglików i Chińczyków. Jedyną szansą na przełamanie barier obco
ści i nienawiści staje się miłość, która łączy ludzi bez względu na kolor 
skóry, wyznanie i stan społeczny. Do niej właśnie odsyła zapowiedziana 
w pierwszym napisie filmowym „opowieść o zakochanych".

Lucy pochodzi z dołów społecznych, jest nieślubną córką anonimo
wej prostytutki i boksera. Matka oddała niemowlę ojcu i zniknęła, pozo
stał po niej sentymentalny ślad: krótki liścik do córki i kawałek 
jedwabnej wstążki. W domu Burrowsa Lucy dzieli los wszystkich na- 
ówczas kobiet z proletariackich rodzin, które są tylko i wyłącznie ofiara
mi mężczyzn. Lucy gotuje i sprząta, nieustannie bita i poniewierana 
przez ojca, który wyładowuje na niej swe frustracje, niepowodzenia 
i złe humory. Także w przyszłości - co pokazują spotkania dziewczyny 
z innymi kobietami z Limehouse - Lucy może być albo tyranizowaną 
żoną, albo prostytutką.

Mimo biedy i okrucieństwa ojca Lucy zachowała jednak wrażliwość 
i delikatność niewinnego dziecka, kruchość kwiatu i piękno ukryte pod 
grymasem wiecznego przerażenia. Snuje się po wąskich, krętych ulicz
kach Limehouse skulona z lęku, ze skromnie spuszczonymi oczami, 
ukrywając swą kobiecość pod zgrzebną sukienką i śmiesznym kapelusi
kiem. A jednak przyciąga męskie spojrzenia - jak pisze Dudley Andrew 
[1993: 82] - „wystudiowaną niewinnością nieletniej prostytutki" i pro
wokacyjnym brakiem pożądania.

Żółty Człowiek jest młodym mężczyzną pędzącym samotne życie 
w obcym kraju, rozgoryczonym niepowodzeniem idealistycznej misji 
pokojowej i szukającym zapomnienia w paleniu opium. On także wy
różnia się spośród innych mężczyzn, jest drobny, kruchy i kobieco 
zmysłowy w przyjmowanych pozach i wykonywanych gestach, w spoj
rzeniach rzucanych spod ciężkich powiek, w nastroju omdlałej melan
cholii, we wdzięku, z jakim nosi jedwabny, chiński kostium. Jego 
manifestacyjna androginiczność kojarzy się z afektacją efeba, oriental
nym wyrafinowaniem i słabością dziecka.

Chińczyk od dawna śledzi Lucy z głębi swego sklepiku, biała 
dziewczyna staje się dla niego obiektem kontemplacji, symbolem piękna 
i łagodności nieobecnych wśród anglosaskich barbarzyńców, widomym 
znakiem obecności Buddy w Limehouse. Lucy zaś nie dostrzega Żółtego 
Człowieka, prawdopodobnie dlatego, że nie przywykła patrzeć na po
gardzanych Chińczyków i że w ogóle nie widzi skierowanych ku sobie 
męskich spojrzeń.
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Związek Lucy i Żółtego Człowieka wydaje się zupełnie niemożliwy, 
tylko jakieś niezwykłe wydarzenie mogłoby skrzyżować ich drogi. I Los 
ofiarowuje im taką szansę, sprowadzając półprzytomną Lucy na próg 
sklepu Chińczyka. Jednak okoliczności spotkania, uczucie, które Żółty 
Człowiek żywi do Lucy, i strach, jaki dziewczyna odczuwa wobec 
wszystkich mężczyzn, uniemożliwiają młodym ludziom zawarcie nor
malnej znajomości i rozpoczęcie zwykłych zalotów.

Miłość Chińczyka wyrasta z jego pasji religijnej, z dawnych rojeń 
o naprawie świata i erotycznej fascynacji niedostępną, białą kobietą. Wy
raża się w egzaltowanym i aseksualnym uwielbieniu. Żółty Człowiek 
umieszcza Lucy na wysokim łóżku jak na ołtarzu, stroi w brokaty, zdobi 
kwiatami, obdarza podarunkami. Zbliża się do niej z pochyloną głową 
w pozycji wielbiącego wyznawcy, często klęka, z religijną czcią całuje 
rąbek jej sukni. Lucy po raz pierwszy w życiu może zapomnieć o stra
chu, czuje się ważna, kochana, podziwiana, jest bezpieczna i adorowa
na. Subtelny Chińczyk niczym jej nie zagraża, jego męskość pozostaje 
głęboko ukryta za piękną, na wpół kobiecą twarzą i liturgicznymi gesta
mi. Lucy z ufnością przyjmuje więc niezwykłą rolę obiektu wyrafino
wanego, miłosnego kultu.

Melodramatyczna sublimacja Erosa w religię nie daje spokoju inter
pretatorom Złamanej lilii. Robert Lang [1989: 103] pisze, że emocjonalną 
podstawą tego filmu nie jest miłość, ale fetyszyzm - „Lucy jest bardziej 
fetyszyzowna niż kochana". Sekunduje mu Dudley Andrew [1993:82] - 
„Lucy na ołtarzu jest tworem oczu i w tym sensie pozostaje dosłownie 
niedotykalna". Nick Browne [1989: 39-40] zwraca uwagę na symboliczne 
znaczenie łóżka jako ołtarza, na którym Chińczyk eksponuje Lucy, oraz 
jako szafotu, na którym Burrows ją zabija - „inwersją uwielbienia jest 
perwersja" nieobca obu mężczyznom. Julia Lesage [1992: 242-244] najdo
bitniej tłumaczy motywację działań obu mężczyzn, łagodnego Chińczy
ka i brutalnego Anglika, których celem jest to samo perwersyjne 
pragnienie: chęć zawładnięcia dziewiczą kobietą-dzieckiem. Burrows 
chce ją zdobyć gwałtem i przemocą, Żółty Człowiek - uwielbieniem 
i subtelnym uwiedzeniem.

Złamana lilia daje modelowy dla późniejszego melodramatu fil
mowego i wyjątkowo sugestywny artystycznie obraz sublimacji uczuć 
erotycznych w ekstazę religijną - „miłość świętą i czystą", oraz w sady
styczną przemoc - „miłość występną". Obie podszyte są perwersją, obie 
skierowane do tej samej kobiety, obie - zmagając się ze sobą - niosą 
zgubę wszystkim protagonistom dramatu.

Film Griffitha to także „opowieść o łzach". Ich gwarantem jest Wa
leczny Burrows - tępy bokser, lubieżny mężczyzna, brutalny macho, sa
dystyczny ojciec, perwersyjny właściciel Lucy. Utrata córki na rzecz 
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Chińczyka jest dla niego równoznaczna z zamachem na święte prawa 
białego mężczyzny, rodzinnego tyrana i męskiego samca. Burrows musi 
więc odzyskać dziewczynę i przykładnie ukarać winowajców. Gniew 
boksera spada na Lucy, razy zadawane rękojeścią bicza są tym razem 
zbyt silne i dziewczyna umiera.

Ta śmierć była od samego początku wpisana w chory układ łączący 
córkę z sadystycznym ojcem. Odnosi się wrażenie, że zdeprawowany 
Burrows prędzej czy później zabiłby Lucy z byle jakiego powodu lub 
też gwałtem zamanifestował swoją władzę nad nią. Jej krótki związek 
z Chińczykiem dostarczył mu idealnego pretekstu do tryumfalnego wy
stąpienia w roli karzącego ojca, nieulękłego macho walczącego o swoją 
kobietę i dzielnego obrońcy białej rasy. Waleczny Burrows wyładowuje 
się w biciu bezbronnej dziewczyny, po śmierci Lucy nie okazuje skru
chy, wprost przeciwnie, nadyma się w męskiej pysze dobrze spełnione
go obowiązku: pomścił swój honor i zachował twarz przed kumplami.

Jednak „opowieść o łzach" tylko pośrednio wiąże się ze ślepą i dziką 
przemocą Burrowsa sprowadzającą nieszczęście na kochanków, przede 
wszystkim dotyczy ona „złamanych lilii" - oryginalny tytuł filmu, Bro- 
ken Blossoms, symbolizuje bowiem nie tylko dziewiczą Lucy, ale także 
i romantycznego Chińczyka. To oni oboje są pięknymi, kruchymi kwia
tami zniszczonymi w nieżyczliwym świecie przez zło i okrucieństwo. 
Samobójstwo Chińczyka dokonane w akcie wielkiej rozpaczy przed 
dwoma ołtarzami - z Buddą i z martwą Lucy - w kadzidlanym dymie 
i blasku świec uzyskuje wymiar patetycznego protestu skrzywdzonego 
człowieka przeciw nienawiści, przemocy, wszelkim uprzedzeniom i bra
ku tolerancji dla miłości.

Złamana lilia jest także „przestrogą" obliczoną na wywołanie nie 
tylko współczucia i łez publiczności, ale również refleksji nad własnym 
postępowaniem. „Lecz czy my sami nie chłoszczemy bliźnich biczem 
okrutnych słów i czynów?" - pyta retorycznie Griffith już w drugim 
napisie swego filmu. W roku 1919 tak jawne wyłożenie morału było 
jeszcze w kinie dopuszczalne. Reżyser-moralista opowiadał historię ma
jącą na celu unaocznienie jakiejś prawdy, wstrząśnięcie sumieniami wi
dzów i pouczenie ich. Równocześnie powaga sygnalizowanego tematu 
filmu, zaangażowanie narratora i szlachetność przesłania sugerowały od
biorcom, że mają do czynienia nie z błahym romansem, lecz z filmem 
prawdziwie artystycznym: w kontakcie z nim nie należy spodziewać się 
łatwej przyjemności, lecz przeżyć głębokich, uczuć wyższych i wrażeń 
budujących [Andrew, 1993: 78-79].

W latach późniejszych twórcy melodramatów przyjmą inną taktykę: 
będą ukrywać ideologie i morały swych filmów pod miłosnymi fabuła
mi, zaczną skrycie manipulować emocjami widzów i zręcznie sączyć
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w ich oczy i umysły określone przesłania. Filmy przestaną pretendować 
do rangi dzieł artystycznych, to mogłoby odstraszyć masową publicz
ność. Jednak pod płaszczykiem błahych filmów gatunkowych melodra
maty nadal będą przekazywać widzom skomplikowane ideologie 
regulujące ich życie prywatne i społeczne.
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Szejk - melodramat egzotyczny

W 1919 roku Edith Maude Winstanley, gospodyni domowa i żona 
angielskiego farmera z Derbyshire, opublikowała pod pseudonimem 
E.M. Hull powieść zatytułowaną Szejk. Bardzo szybko niewielkie roz
miarami dzieło, około stu stron druku, stało się bestsellerem i sensacją 
wydawniczą (polskie wydanie w anonimowym tłumaczeniu, Towarzy
stwo Wydawnicze „Rój", Warszawa 1922). Szejka czytały przede wszyst
kim kobiety. Cóż wymyśliła zacna pani Hull, co tak zelektryzowało 
i zachwyciło liczne czytelniczki? Otóż opisała dzieje niezwykłego ro
mansu białej kobiety i arabskiego szejka, rozgrywającego się na pustyni 
wśród rozżarzonych piasków, nieustannych porwań, ucieczek, pogoni 
i strzałów pistoletowych.

Szejk jest powieścią prymitywną, źle skonstruowaną i źle napisaną, 
ale przecież nie walory literackie zadecydowały o jego powodzeniu. 
Powieść Edith M. Hull okazała się doskonałym spełnieniem tęsknot 
ówczesnych czytelniczek: zaoferowała im możliwość ucieczki od co
dziennych problemów świata udręczonego skutkami pierwszej wojny 
światowej w miejsce odległe i egzotyczne; realizowała kobiece marzenia 
o schwytaniu w miłosną pułapkę przez mężczyznę silnego i władczego, 
który bierze za wszystko odpowiedzialność i ponosi wszelkie konse
kwencje; wreszcie tworzyła - mówiąc językiem psychoanalizy - nie
zwykle sugestywny fantazmat o sadomasochistycznym charakterze, 
w którym namiętność splata się z okrucieństwem, a miłość z cierpieniem.

Czytając Szejka, odnosi się wrażenie, że Edith M. Hull [1992] nie 
miała pojęcia o tym, jak wygląda pustynia, oaza, wielbłąd, strój arabski, 
wnętrze beduińskiego namiotu, nie mówiąc już o kulturze arabskiej i is
lamie. Powieść zupełnie pozbawiona jest opisów miejsc i pejzaży, szcze
gółów topograficznych i etnograficznych oraz kulturowej i religijnej 
specyfiki. Autorka posługuje się wyłącznie prymitywnymi stereotypami 
pojęciowymi, znanymi zapewne wszystkim mieszkańcom imperium 
brytyjskiego w 1919 roku: pustynia - piasek - upał - arabscy jeźdźcy - 
dziki, bogaty i wszechmocny szejk - walki plemienne. A jednak ta ubo
ga wizja wystarczyła, by ożywić wyobraźnię czytelniczek, przenieść je 
do miejsc egzotycznych i odległych, dać im szansę ucieczki od szarego, 
codziennego życia.

Fabuły starych i nowych melodramatów bardzo często budują opo
wieści o romansie niezależnej, pięknej kobiety, gardzącej małżeństwem 
i unikającej ograniczenia zdobytej wolności, oraz mężczyzny silnego, 
władczego, niecofającego się przed użyciem przemocy. Mężczyzna zasta
wia pułapkę, zwabia w nią kobietę, a potem pozostaje mu już tylko prze
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łamać jej początkową niechęć, rozbudzić w niej miłość i namiętność oraz 
podporządkować swej woli. Kobieta najpierw walczy i sprzeciwia się, ale 
szybko ulega zniewolona siłą, wszechwładzą i erotycznym urokiem męż
czyzny. Dobrowolnie rezygnuje ze swej niezależności, gdyż związek 
z ukochanym daje jej absolutną gwarancję szczęścia, bezpieczeństwa i do
brobytu, zwalnia też od podejmowania decyzji i ponoszenia ich konse
kwencji. Co ciekawe, ten rodzaj fantazmatu realizowały głównie autorki 
melodramatów, tworząc modelowe przykłady wspaniałych mężczyzn 
podbijających i ujarzmiających niepokorne początkowo bohaterką np. 
pan Rochester z Dziwnych losów Jane Eyre Charlotte Bronte, Rhett Butler 
z Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell, ordynat Michorowski z Trędo
watej Heleny Mniszkówny, szejk Ahmed ben Hassan z Szejka.

Powieść Edith M. Hull ma bardzo wyraźny, czasem nawet aż żenu
jący i zawstydzający charakter sadomasochistycznego fantazmatu. Jeżeli 
uznamy za Zygmuntem Freudem [1974: 508-517], że twórczość pisarska 
jest utrwalonym przez autora „snem na jawie", fantazją snutą dla zaspo
kojenia ukrytych i często nieświadomych potrzeb, wtedy Szejk stanie się 
ujawnionym w druku fantazmatem niezaspokojonej emocjonalnie i ero
tycznie kobiety, dręczonej w dodatku masochistycznymi pragnieniami. 
Główna bohaterka powieści, Diana Mayo, która jest dziewczyną czującą 
żywiołową niechęć do mężczyzn i małżeństwa, zostaje porwana przez 
dzikiego szejka arabskiego, jest przez niego gwałcona i tyranizowana, na 
przemian drży ze strachu i z rozkoszy, wreszcie zakochuje się w swym 
prześladowcy do tego stopnia, że gdy w finale powieści zostaje odpra
wiona przez kochanka, groźbą samobójstwa wymusza zgodę na pozosta
nie w jego namiocie. Zapewne bez trudu można w Szejku odnaleźć 
„Jego wysokość Ego - bohatera wszystkich snów na jawie i wszystkich 
powieści" - jak pisze Freud [1974: 514]. Ego należące do pani Winstan- 
ley, żony angielskiego hodowcy świń.

Niezwykła popularność Szejka przekonuje jednak, że masochistycz
ne fantazje autorki zostały zaakceptowane, a może nawet uznane za wła
sne, przez miliony kobiet4, które identyfikowały się z postacią Diany 
Mayo. Do sukcesu książki przyczyniła się też aura skandalu wywołana 
pornograficznym - jak wówczas oceniano - przedstawieniem zakazanej 
namiętności łączącej białą arystokratkę i ciemnoskórego Araba (który 
w finale okaże się zagubionym hiszpańsko-angielskim synem lorda 
Glencarylla), aury erotycznej przemocy i perwersyjnych namiętności. 
Porównywano nawet Dianę Mayo do Justyny, bohaterki powieści mar
kiza Donatiena de Sade'a Justyna, czyli Nieszczęścia cnoty [Shulman, 
1967: 159-160].

4 Tylko w Anglii, jeszcze przed wydaniem amerykańskim, sprzedano milion dwieście 
tysięcy egzemplarzy Szejka [Shulman, 1967: 159].
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Nic dziwnego, że Szejkiem natychmiast zainteresowało się Holly
wood. Wyścig wygrał producent Jesse Lasky, pracujący dla Paramoun- 
tu; kupił on książkę od Edith M. Hull za 12 i pół tysiąca dolarów. 
W roli szejka Ahmeda ben Hassana obsadzono Rudolpha Valentino, któ
ry sukcesami odniesionymi w Czterech jeźdźcach Apokalipsy (1921) i Da
mie kameliowej (1921) wyrabiał sobie pozycję amanta w typie latin lover
- dosłownie: latynoski kochanek, ale może lepiej: kochanek z Południa
- gorący, dziki, namiętny.

Powodzenie filmowego Szejka (1921), wyreżyserowanego przez 
George'a Melforda, przekroczyło wszelkie oczekiwania: Był to nie tyl
ko „sensacyjny sukces" kasowy [Walker, 1976: 51], film stworzył także 
romantyczny mit o miłości białej kobiety i arabskiego mężczyzny, głębo
ko naznaczył wyobraźnię widzów obojga płci5, wprowadził słowo sheik 
do języka angielskiego, zapoczątkował modę na „arabszczyznę" w ame
rykańskich domach, wywołał falę kinowych naśladownictw, robionych 
serio - Arabian Love (1922), Song of Love (1923), The Arab (1924), Syn szej
ka (1926) lub komediowo - Shreik of Araby (1922), She's a Sheik (1927), dał 
powód do skomponowania popularnych piosenek - The Sheik of Araby 
i The Sheik of Avenue B [Kupferberg, 1982: 964], a także sprawił, że Ru
dolph Valentino stał się prawdziwą gwiazdą i legendarnym, kinowym 
kochankiem, zwanym Wielkim Kochankiem - Great Lover. Po jego 
śmierci w 1926 roku gazety pisały: „Umarł Szejk!" [Ramond, 1926: 150].

5 O jego żywotności świadczy emitowana na wiosnę 1999 roku reklama telewizyjna 
kawy Jacobs przedstawiająca spotkanie w pustynnej oazie białej kobiety i arabskiego 
jeźdźca. Reklama powtarza erotyczny układ z Szejka: ona jest zdominowana i usłuż
na, on - dominujący i władczy.

Co jednak najważniejsze, po raz pierwszy w historii kina widzowie- 
-kobiety, uwielbiające „boskiego Rudy'ego" w roli arabskiego szejka, zo
stały zauważone jako osobna grupa społeczna, mająca swoje własne, 
odrębne gusty i potrzeby, znacząca ekonomicznie, stanowiąca specjalny 
fenomen kultury masowej. Nigdy wcześniej nie mówiono o płci wi
dzów, nigdy wcześniej nie dostrzegano wpływu kobiecego pożądania 
na kształt filmów. Od Szejka Hollywood zacznie świadomie realizować 
filmy mające zaspokoić różne potrzeby widzów w zależności od ich płci 
[Hansen, 1986: 6-7].

*
Diana Mayo jest angielską arystokratką i piękną dziewczyną, której nie 

brak konkurentów, ale Diana nikogo nie kocha i nie chce wyjść za mąż, 
gdyż uważa małżeństwo za niewolę. Podróżuje po świecie z bratem, lor
dem Aubreyem. W Biskrze nie może wejść do kasyna przeznaczonego tyl
ko dla gości arabskich, przebiera się więc w strój orientalnej tancerki 
i zakrada do środka. Zostaje jednak rozpoznana przez szejka Ahmeda ben 
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Hassana (na którym jej uroda robi duże wrażenie) i szarmancko odprowa
dzona przez niego do drzwi.

W czasie wycieczki na pustynię Diana zostaje porwana przez szejka 
Ahmeda i przywieziona do jego obozu. Próbuje dalej zachowywać się jak 
rozpieszczona jedynaczka, ale wobec stanowczości i silnej woli Ahmeda 
musi skapitulować. Szejk nie ukrywa, że przywiózł ją do swego namiotu 
jako brankę. Jednak, widząc szczerą rozpacz i lęk Diany, Ahmed odstępuje 
od jej łoża.

Do obozu szejka przybywa jego przyjaciel, doktor i pisarz Raoul de 
Saint Hubert. Współczuje on uwięzionej Dianie, zaczyna ją pocieszać, co bu
dzi zazdrość Ahmeda. Diana, która początkowo nienawidziła i bała się szejka, 
coraz bardziej ulega jego męskiemu urokowi. Diana jedzie na spacer na pu
stynię, pisze na piasku: „Kocham cię, Ahmedzie". Nagle na jej nieduży orszak 
napada ze swym oddziałem zbrojnych jeźdźców Omair, wróg Ahmeda, i po
rywa ją. Szejk spieszy na pomoc, po drodze czyta wyznanie Diany, zdoby
wa obóz Omaira i w ostatniej chwili ratuje dziewczynę przed gwałtem.

W czasie walki z Omairem Ahmed zostaje ciężko ranny, opiekuje się 
nim dr Raoul. Wyznaje Dianie, że Ahmed jest synem Anglika i Hiszpanki, 
wychowanym po śmierci rodziców przez szejka Hassana, po którym prze
jął władzę nad plemieniem. Diana modli się, ofiaruje Bogu swoje życie 
w zamian za życie Ahmeda. Szejk otwiera oczy, Diana klęka przy jego łożu 
i kładzie głowę na piersi ukochanego. „Wszystko zależy od Allaha" - głosi 
ostatni napis filmu.

*

„W świecie pokoju i ognia leży palmowy ogród na Saharze - błogo
sławiona oaza wśród piasków" - tak brzmi jeden z pierwszych napisów 
Szejka. Wprowadza on od razu odpowiednią, egzotyczną aurę: malow
niczy pejzaż, odmienny klimat, miejsce obce i nieznane, ale równocze
śnie tajemnicze i pociągające, gdzie wszystko może się wydarzyć. Obraz 
filmowy, który się potem pojawia, ukazuje typową, pustynną oazę, 
gdzie akurat odbywa się targ niewolnic. Szejk Ahmed ben Hassan nie 
pozwala sprzedać pięknej Zilah, ukochanej Yousafa, i opowiada się po 
stronie ich miłości. A więc nie tylko egzotyczne miejsce, ale także egzo
tyczne obyczaje, wszechwładza potężnego szejka i objawiona decyzją 
władcy zasada postępowania: „Jeśli miłość jest bardziej pożądana niż 
bogactwo, jest wolą Allaha, by zezwolić na taki wybór" - mówi Ahmed, 
rozstrzygając spór na korzyść zakochanego Yousafa.

Następna scena filmu rozgrywa się w Biskrze - francuska nazwa 
arabskiego miasta Biskirah leżącego w północno-wschodniej części Al
gierii - mieście wyglądającym jak z Baśni tysiąca i jednej nocy, które na
pis określa jako „Monte Carlo leżące na Saharze". Filmowa Biskra (sama 
nazwa wydaje się niecodzienna i romantyczna) łączy w sobie elementy 
orientu i egzotyki arabskiej z egzotyką europejskiego miasta znanego
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z wielkiego kasyna i wyszukanych rozrywek. Potem akcja przenosi się 
na pustynię, między piaskowe wydmy, i do namiotu szejka pełnego 
zwiewnych zasłon, kanap i poduszek.

Kicz egzotyczny - pisze Małgorzata Hendrykowska [1997: 77-81] - jest 
„sztuką Wielkiej Tęsknoty", wyrasta z marzeń o dalekich podróżach, odle
głych lądach, szerokich przestrzeniach, dzikiej przyrodzie, wyjątkowych 
ludziach, niecodziennych zdarzeniach i gwałtownych uczuciach, buduje 
eskapistyczny fantazmat, którego podstawą jest chęć oderwania od szarej 
codzienności, ucieczka od ograniczeń, pożądanie swobody i wolności, 
pragnienie zakosztowania uczuć silnych i namiętnych, często nawet nieco 
perwersyjnych. Jego podstawą są wyłącznie najbanalniejsze skojarzenia 
powielające masowe wyobrażenia o „odległym i niezwykłym świecie". 
Kicz egzotyczny nie domaga się poznania czegoś nowego, nie zmusza do 
żadnego intelektualnego wysiłku, np. zrozumienia odmienności histo
rycznej, kulturowej czy religijnej, pasożytuje na gotowych stereotypach, 
które tradycyjnie kojarzą się z Afryką, Japonią czy Polinezją.

To właśnie Szejk George'a Melforda stworzył w kinie hollywoodzkim 
idealny wzór kiczu egzotycznego, którego podstawą stały się stereotypy 
arabskie. Wcześniej pojawiły się Arabian Jewish Dance (1903), The Arab's 
Bride (1912), The Arab (1915) i An Arabian Knight (1920). Dawały one za
pewne ikonograficzną podstawę do „arabskich" wyobrażeń, ale wyjątko
wość Szejka polegała na tym, że ożywił on stereotypy, oferując także 
odbiorcom idealny model egzotycznego melodramatu, w którym marze
nia o odległych krajach połączyły się z marzeniami o niezwykłej miłości.

W latach późniejszych produkowano w Ameryce oraz w Europie 
gorsze i lepsze melodramaty zaspokajające Wielką Tęsknotę widzów za 
egzotyką miejsc i uczuć, filmy, w których nastąpiło znamienne wymie
szanie sentymentalizmu, konsolacji oraz kiczu. Geografia melodrama- 
tycznej wyobraźni obejmowała m.in. Bliski Wschód - Maroko (1930), 
Głos pustyni (1932), Ogród Allaha (1936), Casbah (1938), Pepć le Moco 
(1939), Casablanca (1942), ale także Chiny - Szanghaj ekspres (1932), Chiń
skie morza (1935), Kasyno w Szanghaju (1941), Days at Pekin (1963), Au
stralię - Under Capricorn (1949), Indie - Bhowani Junction (1956), Upał 
i kurz (1983), Gujanę - Strange Cargo (1940), Passage to Marseille (1944), 
Japonię - Sayonara (1957), Siedem nocy w Japonii (1976), Afrykę - Mo- 
gambo (1953), The Naked Jungle (1954), Pożegnanie z Afryką (1985) i wszel
kie inne miejsca, których nazwy egzotycznie brzmiały w uszach widzów 
- Przygoda na Trynidadzie (1952), Gorączka w El Pao (1959), Sahara 
(1983)6, Havana (1990), Indochiny (1991).

6 Sahara (1983), amerykański film w reżyserii Andrew V. McLaglena, wykorzystał 
fabularne wątki z Szejka oraz odwołał się do stworzonego przezeń mitu miłości łączą
cej niezależną, białą kobietę i władczego, arabskiego szejka.
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Melodramat egzotyczny oferuje widzom jeszcze jedną atrakcję: zde
rzenie obcego i znanego. Obcy jest kraj, pejzaż, klimat i obyczaje, obcy 
jest także któryś z bohaterów. Jednak w melodramacie egzotycznym 
obcy nie znaczy wrogi, ale interesujący, pociągający, często nawet fascy
nujący. Najczęściej w świat egzotyczny wprowadza jakiś typowy boha
ter, z którym widzom łatwo się identyfikować, podzielają więc jego lęk 
i zaskoczenie obcością, ale także razem z nim ulegają jej urokowi. Ob
cość melodramatu egzotycznego nie przeraża, gdyż łatwo ją oswoić inte
ligencją, odwagą i miłością. W finale Szejka piasek pustyni zamienia się 
w list miłosny, wrogie plemię zostaje pokonane, dziki szejk cywilizuje 
się pod wpływem miłości do białej lady i nawet Arab przestaje być Ara
bem, by najmniejszy cień obcości nie mącił szczęścia kochanków.

W egzotycznej Biskrze przy wejściu do arabskiego kasyna spotykają 
się bohaterowie Szejka, Diana i Ahmed, angielska lady i „dziki bandyta 
pustynny"- jak głosi napis. Wymieniają spojrzenia: jego twarz wyraża 
zaciekawienie i pożądanie, jej - dumę i pogardę. Miriam Hansen [1986: 
11-13] zwraca uwagę, że gdy w filmach Valentino pierwszy patrzył na 
kobietę, jego spojrzenie zapowiadało, że to na pewno ona będzie part
nerką romansu i okaże się kobietą jego marzeń, gdy zaś kobieta inicjo
wała wymianę spojrzeń, niezmiennie znaczyło to, że jest ona wampem 
i w finale zostanie zniszczona i potępiona. Tak więc w Szejku, mimo róż
nic rasowych i kulturowych, znacząca wymiana pierwszych spojrzeń 
zapowiada nie tylko kontynuowanie znajomości przez bohaterów, ale 
także romans, który ich połączy, i wielką miłość.

Diana Mayo reprezentuje tzw. Nową Kobietę, czyli opisywany 
przez socjologów amerykańskich [Freedman, 1974, Ryan, 1979] typ ko
biety ukształtowany po pierwszej wojnie światowej. Nowe Kobiety cha
rakteryzowały się demonstracyjną zmianą stylu życia, skróciły spódnice 
i włosy, zaczęły palić papierosy i jawnie pić alkohol, były niezależne fi
nansowo, manifestowały swobodę obyczajową, liberalizację zachowań 
seksualnych i domagały się partnerstwa w małżeństwie. Diana podróżu
je po świecie z bratem, ale jest od niego zupełnie niezależna i wcale nie 
liczy się z jego opinią, odrzuca oświadczyny licznych wielbicieli z lęku 
przed ograniczeniem swej wolności w małżeństwie, gardzi miłością jako 
irytującą słabością i dąży do konfrontacji ze światem mężczyzn - 
„Chciałam zobaczyć dzikusa, który zabronił mi wejść do tego kasyna". 
Szejk, powieść Edith M. Hull i film George'a Melforda, był więc prze
znaczony dla Nowych Kobiet lat dwudziestych, ale może jeszcze bar
dziej dla kobiet „tradycyjnych", które tylko ośmielały się marzyć 
o zmianie swojego życia.

Ahmed ben Hassan jest mężczyzną, którego status wyznacza nie tylko 
płeć, ale także okoliczności kulturowe i ekonomiczne: jest władcą swoje
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go plemienia, właścicielem bliżej nieokreślonych bogactw, samowolnie 
decyduje o losach podległych mu ludzi, jest wojownikiem śmiało wal
czącym z wrogami plemienia, jest hodowcą koni przyzwyczajonym 
ujeżdżać je i podporządkowywać, jest wreszcie człowiekiem energicz
nym i niezłomnym. Podobno pobierał nauki w Paryżu, ale zachodnia 
cywilizacja nie pozostawiła na nim większego śladu, dostrzega się to 
przede wszystkim w jego stosunku do kobiet: „Kiedy Arab widzi kobie
tę, której pragnie, bierze ją sobie" - mówi szejk. Diana mu się podoba, 
więc po prostu porywa ją na pustyni: „Siedź cicho, głuptasku!" - gromi 
jej krzyki, przesadzając ją na swego konia, a potem na pytanie: „Dlacze
go mnie tutaj przywiozłeś?" - odpowiada jednoznacznie: „Jesteś kobie
tą, więc wiesz". Jednak mimo tej zapowiedzi szejk wycofuje się z sypialni 
Diany poruszony jej rozpaczą.

W powieści Edith M. Hull szejk gwałci Dianę i potem zatrzymuje ją 
w swym namiocie jako angielską brankę (nienawidzi Brytyjczyków), 
wyraźnie zapowiadając, że odeśle ją dopiero wtedy, gdy mu się znudzi. 
W filmowej wersji Melforda, ocenzurowanej przez Hollywood, szejk 
trzyma Dianę u siebie nie wiadomo po co, ale można założyć, że choć 
jej na początku nie kocha, pragnie jednak zdobyć jej miłość: „Jeśli ze- 
chcę, sprawię, że mnie pokochasz" - mówi chełpliwie.

Dalszy rozwój wypadków łatwo przewidzieć. Mimo różnic etnicz
nych i kulturowych dzielących oboje bohaterów oraz mimo wcześniej
szych uprzedzeń zwycięży miłość i pożądanie - ona podda się jego 
męskiemu urokowi tak dalece, że gotowa będzie umrzeć wraz z nim, on 
zacznie być o nią zazdrosny i ryzykując życiem będzie bronił jej cnoty. 
Tak więc to nie przebieg romansu bulwersował kobiety oglądające fil
mowego Szejka w roku 1921, ale sposób, w jaki Melford przedstawił na 
ekranie „nowego" mężczyznę.

W pierwszych dekadach kina wzorce ekranowej męskości tworzyli 
dwaj amerykańscy twardziele: William S. Hart jako nieco sentymental
ny cowboy i Douglas Fairbanks jako tryskający energią self-made-man; typ 
bardziej romantyczny ucieleśniali John Gilbert, Richard Barthelmess 
i John Barrymore. Dla Nowej Kobiety nie byli to jednak odpowiedni 
partnerzy, ich filmowe wybranki reprezentowały bowiem tak tradycyj
ny typ kobiecości jak niewinne Lillian Gish i Mary Pickford. Kobieta lat 
dwudziestych szukała partnera, który by ją pociągał jakąś nową atrak
cyjnością erotyczną, nie bał się jej radykalnych poglądów dotyczących 
stylu życia, a w odpowiednim momencie potrafił, nawet stanowczo, na
rzucić jej powrót do tradycyjnej roli żony i matki.

Rudolph Valentino reprezentował egzotycznego mężczyznę „obce
go" etnicznie, wyraźnie różniącego się wyglądem od anglosaskich 
konkurentów, był typem południowca o gorącym temperamencie i nie
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przewidywalnych odruchach. Gral w filmach argentyńskiego gauczo, 
hiszpańskiego torreadora, rosyjskiego arystokratę-rozbójnika, francuskiego 
arystokratę-rozbójnika, arabskiego szejka, hinduskiego radżę. Egzotykę 
jego osoby podkreślały role, charakteryzacja, kostiumy, emocje, sposób 
gry (sławne błyskanie białkami oczu, rozdęte chrapy nosa i odsłonięte 
spod uniesionych warg białe zęby). Valentino ucieleśniał agresywną mę
skość, jawny seksapil i erotyczną prowokację. Jego „zwierzęcy magne
tyzm" [Martin, 1988: 3], ujawniony w czternastu filmach zrealizowanych 
w latach 1921-1926, działał na kobiety tamtej epoki z niezwykłą siłą. Wiel
biły go za życia, zabijały się na jego grobie, długo opłakiwały idola po 
jego śmierci zrzeszone w klubach Wdów po Rudolphie Valentino.

Współczesnej kobiecie trudno uwierzyć w ówczesną fascynację, gdyż 
wzory ekranowej męskości bardzo się zmieniły w ciągu osiemdziesięciu 
prawie lat. Valentino wydaje się obecnie typem raczej biseksualnym, męż
czyzną o delikatnej, niemal kobiecej twarzy, smutnym spojrzeniu, drob
nej posturze i ujmującej wrażliwości. Miriam Hansen [1986: 10], autorka 
rozprawy o Rudolphie Valentino i jego kobiecej publiczności, podkreśla 
nie męskość aktora, ale jego sfeminizowanie spowodowane sposobem 
ekranowej prezentacji, gdyż zawsze przedstawiano go w filmach przede 
wszystkim jako obiekt erotyczny służący fetyszyzacji i voyeuryzmowi. 
W dominującym modelu kina amerykańskiego podlegały temu proceso
wi wyłącznie kobiety [Mulvey, 1992].

Steven Neal [1983], autor rozprawy o męskości jako kinowym spek
taklu, twierdzi jednak, że w filmie istnieje przyjemność płynąca z pa
trzenia na ekranowych mężczyzn, choć każda z płci przeżywa ją 
z innych powodów i w inny sposób. Widzowie-mężczyźni kontemplują 
męskich bohaterów na sposób voyeurystyczny, wytwarzają dystans mię
dzy sobą i przedmiotem oglądu, ich spojrzenia są ciekawskie, pytające, 
jakby chcieli się o nim czegoś dowiedzieć i - dodajmy - zapewne także 
pragnęli go ocenić, co często nabiera charakteru sadystycznego. Widzo- 
wie-kobiety patrzą na filmowych mężczyzn na sposób fetyszystyczny, li
kwidują dystans między sobą i przedmiotem oglądu, ich spojrzenia 
niosą akceptację, dostrzegają jego fizyczne piękno i czerpią z niego sa
tysfakcję, ale w zamian łapią przedmiot w niewolę i dążą do jego posia
dania. Reakcja widzów-mężczyzn na Valentino była bardzo wroga, 
pogardzali nim jako mężczyzną i jako aktorem, natomiast widzowie-ko- 
biety uwielbiały go namiętnie i bezkrytycznie.

Roland Barthes [1986: 29] pisał o seansach filmów z Valentino, że 
były to

prawdziwe kobiece bachanalia, podczas których cały świat chcial 
uświęcić pamięć o zbiorowym odkryciu piękna.
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Egzotyka Szejka sprowadza się więc nie tylko do oferowania widzom 
obojga płci eskapistycznego fantazmatu o dalekich krajach, niecodzien
nych zdarzeniach i namiętnych uczuciach. Szejk odkrywa i ujawnia 
wstydliwe marzenia kobiet, nadaje im kształt sadomasochistycznego ry
tuału, który zaczyna odtąd obowiązywać w dominującym modelu kina 
hollywoodzkiego i w innych naśladujących go kinematografiach narodo
wych. Kreuje nowy typ filmowego gwiazdora, którego oddziaływanie 
obliczone jest na dostarczanie przyjemności wyłącznie widzom-kobie- 
tom7. Wreszcie tworzy mit namiętnej miłości łączącej przedstawicieli 
różnych ras, uczucia, w którym obcość etniczna staje się elementem 
sprzyjającym wzajemnemu, erotycznemu przyciąganiu.

7 Szejka reklamowano w USA sloganem: Shriek For the Sheik Will Seek You Too! - I ty 
wydasz okrzyk zachwytu na widok szejka!
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Szejk (The Sheik)
S: Monte M. Katterjohn według powieści Edith Maude Hull Szejk', 
R: George Melford; P: Jesse Lasky; Z: William Marshall; O: Rudolph 
Valentino (szejk Ahmed ben Hassan), Agnes Ayres (Diana Mayo), 
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Butler (Aubrey Mayo); PR: Famous Players Lasky dla Paramountu, 
USA, 1921, 8Cr
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Króiowa Krystyna - romanse królów
K

rólow
a K

rystyna

W roku 1626 szwedzka królowa Maria Eleonora urodziła długo 
oczekiwanego następcę tronu. Położne przesłały królowi Gustawowi II 
Adolfowi radosną wiadomość, że na świecie pojawił się kolejny męski 
potomek dynastii Wazów. Gdy jednak uważniej przyjrzały się dziec
ku, stwierdziły ze zdumieniem i zgrozą, że jest ono dziewczynką. 
Współcześni lekarze sądzą, że Krystyna była tzw. hermafrodytą rzeko
mym: gruczoły płciowe odpowiadają wtedy jednej płci, a genitalia 
i drugorzędowe cechy płciowe drugiej [Stolpe, 1988: 50-53]. Dalszy roz
wój Krystyny potwierdził to rozpoznanie. Miała niewielki wzrost, mę
ską sylwetkę i rysy twarzy, niski głos oraz męski sposób poruszania. 
Lubiła się ubierać w męskie stroje, świetnie jeździła konno, z pogardą 
wyrażała się o kobietach, małżeństwo napełniało ją trwogą, a macierzyń
stwo obrzydzeniem. Miewała licznych faworytów, kobiety i mężczyzn, 
zawsze bardzo urodziwych, ale - jak zapewnia jej biograf, Sven Stolpe 
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[1988] - do końca życia pozostała dziewicą. Krystyna odebrała staranne 
wykształcenie, dużo czytała, znała kilka języków, interesowała się sztu
ką, opiekowała artystami, gromadziła ich dzieła. Jej intelektualne zami
łowania także były postrzegane przez współczesnych jako niekobiece.

W roku 1632 Gustaw II Adolf zginął w bitwie pod Lützen, sześcio
letnia Krystyna została królową Szwecji. Opieka Marii Eleonory okazała 
się zawodna z powodu jej niezrównoważenia psychicznego, Krystyna 
została więc odizolowana od matki, zajmowała się nią Rada Regencyjna. 
Oficjalnym narzeczonym Krystyny został jej daleki krewny, Karol Gu
staw. Jednakże królowa nigdy nie zdecydowała się na małżeństwo. 
W 1650 roku przeforsowała - wbrew stanowisku Rady - uznanie Karola 
Gustawa za następcę szwedzkiego tronu, w cztery lata później 28-letnia 
Krystyna abdykowała i opuściła kraj. Resztę życia, do 1689 roku, spędzi
ła w Rzymie, przeszła z luteranizmu na katolicyzm, otaczała się uczony
mi i artystami, gromadziła dzieła sztuki.

Powody abdykacji Krystyny były bardzo skomplikowane i niejedno
znaczne. Na pewno za podstawową przyczynę należy uznać jej niezwy
kłą budowę fizyczną oraz niechęć do małżeństwa i macierzyństwa, co 
uniemożliwiało zapewnienie Szwecji następcy tronu. Królowa dość 
wcześnie zetknęła się z religią katolicką i zaczęła przedkładać ją nad pa
nujący w Szwecji luteranizm, groziło to wewnętrznym konfliktem. 
Wreszcie Krystyna, osoba głęboko znerwicowana, złakniona zmian, wa
biona francuskim libertynizmem i włoskim kultem piękna, specjalnie 
niezwiązana z rodzinnym krajem, pragnjja uwolnić się od ciążących jej 
królewskich obowiązków i rozpocząć swobodne życie na własny rachu
nek [Stolpe, 1988: 154-268].

Trzeba przyznać, że w Hollywood bardzo zręcznie wykorzystano 
niezwykłą biografię szwedzkiej królowej. Po odpowiednim przekształ
caniu posłużyła do stworzenia Królowej Krystyny (1933) w reżyserii 
Roubena Mamouliana, chyba najpiękniejszego z melodramatów o kró
lewskich miłościach w historii gatunku. Na czym polegały zmiany? 
Przede wszystkim na wykreowaniu nowej Krystyny i nowych okolicz
ności jej abdykacji.

„Jako kobieta była wręcz odstręczająca" - pisze Sven Stolpe [1988: 
87] - małego wzrostu, o brzydkiej twarzy, krzywych ramionach, zapad
niętym jednym boku, niskim głosie i męskim sposobie bycia. „Żaden 
mężczyzna nie przyglądał się jej z przyjemnością, nie zbliżał się do niej 
chętnie, (...) usuwali się niemal przerażeni..." [Stolpe, 1988: 165].

W filmie Roubena Mamouliana Krystynę zagrała Greta Garbo, 
gwiazda obdarzona specjalną charyzmą kobiety o cudownie pięknej 
twarzy. Reżyser i sławny operator, William Daniels, często eksponowali 
doskonałość jej twarzy w wyszukanym oświetleniu i przy pomocy spe
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cjalnych szkieł zmiękczających kontury obrazu, traktowali ją niemal jak 
osobny „twarz-przedmiot" i „twarz-totem" [Barthes, 1970: 64-65]. Uroda 
Grety ma jednak szczególną wymowę.

Pisze Roland Bathes [1970:65]:

Garbo ukazywała widzom jakby platońską ideę osoby ludzkiej, co tłu
maczy, iż jej twarz była prawie aseksualna, nie budząc wszakże wątpli
wości co do płci.

I oto ta doskonała, aseksualna, ale jednak kobieca twarz, okolona 
długimi do ramion włosami, została połączona z krzepkim ciałem smu
kłego młodzieńca, kokieteryjnie odzianego w obcisłe spodnie, dopaso
wane kurtki, fantazyjne kryzy i mankiety, wysokie buty, peleryny oraz 
kapelusze z szerokimi rondami strojne w strusie pióra. W siodle na koń
skim grzbiecie podczas polowania, za biurkiem przy pracy, w sali au- 
diencyjnej w niedbałej pozie i w otoczeniu wielkich psów, wreszcie 
w nielicznych wolnych chwilach podczas pieszczot z dworką Ebbą albo 
ze skarbnikiem koronnym Magnusem królowa Krystyna reprezentuje 
nie brzydkiego i żałosnego hermafrodytę, jakim była w rzeczywistości, 
lecz pięknego andrógina, który z jednakowym zachwytem przyciąga 
oczy mężczyzn i kobiet. Stanowi „symbol zintegrowanego, w pełni do
skonałego człowieka" [Podraza-Kwiatkowska, 1969: 242], w którym mie
szają się zalety obu płci: kobiecy wdzięk i wrażliwość oraz męska 
energia i intelekt z dodatkiem seksapilu będącego kwintesencją zmysło
wego uroku po równo kobiety i mężczyzny - hommefemme.

Skomplikowane i wieloznaczne powody abdykacji królowej zostały 
w filmie Mamouliana zastąpione prostymi i powszechnie zrozumiałymi 
racjami serca: Krystyna zakochała się z wzajemnością w hiszpańskim po- 
śle, don Antoniu de la Prada, za którego oczywiście nie mogła wyjść za 
mąż, ani też nie pozwolono go jej zatrzymać przy sobie w wolnym 
związku, więc zrzekła się dla niego szwedzkiego tronu.

Na planie filmu Mamouliana obecny był specjalny konsultant histo
ryczny, szwedzki pułkownik Einhornung, zaangażowany przez wytwór
nię MGM do pilnowania poprawności scenariusza i realiów epoki. 
Pozostały po jego pracy obszerne doniesienia, pisane z troską i narastającą 
irytacją, a świadczące o absolutnym braku zainteresowania reżysera i eki
py tzw. prawdą historyczną. Pułkownik Einhornung pisał na przykład:

[Romans królowej - dop. G.S.] nie znajduje żadnego potwierdzenia 
w historii. Ukazywanie królowej jako „kobiety lekkiej", która idzie do 
łóżka z nieznajomym w kilka godzin po pierwszym spotkaniu, jest 
zniewagą dla szwedzkiej historii, rodziny królewskiej i szwedzkich ko
biet. (...) sprzeciwiałem się ostro, aby Aage [stary służący - dop. G.S.] 
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był w sypialni, kiedy królowa się ubiera, (...) peruka pana Gilberta jest 
o wiele za krótka, (...) tylko nieliczne szpady są odpowiednie, (...) ludzie 
z wyższych sfer nigdy nie nosili jasnych trykotów, (...) protestowałem 
przeciwko świecom na stołach, (...) jabłka, pomarańcze i winogrona, 
wskazywałem, że niemożliwe było podawanie ich w oberży...

Wreszcie zupełnie już bezradny pułkownik wyznaje:

Podczas kręcenia większości ujęć plan byl ogrodzony tak, że nie wiem, 
co się tam działo [Walker, 1987: 85-86].

Powaga zacnego pułkownika Einhornunga, z którą traktował swe 
obowiązki, oraz jego irytacja z powodu beztroski i historycznej niekompe
tencji ekipy filmowej wydają się zabawne współczesnemu czytelnikowi, 
świadomemu reguł hollywoodzkiego widowiska pokazującego romanse 
królów. Prawda faktów historycznych, wierność normom obyczajowym 
epoki oraz rzetelność realiów nigdy nie spędzały snu z powiek produ
centów, scenarzystów i reżyserów. Melodramaty o królewskich miło
ściach należą bowiem do tzw. „historii naiwnej", w której dominują 
baśniowo-mitologiczny rodowód i symboliczno-mityczne kategorie my
ślenia [Marszałek, 1984: 66]. O atrakcyjności filmów przesądzają bowiem 
nie badania źródłowe, lecz sprawność, z jaką scenarzyści żonglują fakta
mi historycznymi, nie reguły procesu dziejowego, ale bardziej czy 
mniej prawdziwe wypadki la vie romancee wybranej postaci historycz
nej, nie ustalenia „historii erudycyjnej", lecz utarte konwencje gatunko
we i schematy narracyjne, wreszcie celem melodramatów nie jest 
nauczanie historii, ale eksponowanie popularnej mitologii o tragicznym 
w skutkach powiązaniu władzy i miłości.

Historyczna weryfikacja królewskich romansów opowiedzianych 
przez filmowe melodramaty praktycznie nigdy nie następuje. Widzom 
wystarcza ekranowa wersja zdarzeń, tylko nieliczni sięgają do źródeł po 
obejrzeniu filmu, by odkryć najczęściej bardzo rozczarowującą prawdę 
historyczną, zdecydowanie mniej barwną i pomysłową, a przede wszyst
kim mniej romantyczną niż ta, którą obejrzeli na ekranie. Widzowie 
chętnie akceptują więc wszystkie zmyślenia fabularne, niekonsekwencje 
psychologiczne i nadużycia obyczajowe, pod warunkiem że dostaną 
w zamian widowisko filmowe oferujące im specjalny rodzaj przyjemno
ści wynikającej z przeświadczenia, że obcują z oswojoną, stereotypową 
wersją historii, jaką znają już z innych filmów i z literatury popularnej, 
wersją, która nie burzy ich utrwalonej świadomości historycznej [Gar
licki, 1975: 25-26]; że oglądają losy autentycznej i „niepowtarzalnej wiel
kości" [Marszałek, 1984: 71], czyli postaci, która odegrała znaczącą rolę 
w historii, ale została pokazana na sposób „ludzki", a więc poprzez sła
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bości, namiętności, tęsknoty i klęski; wreszcie że będą mogli identyfiko
wać się z prawdziwą gwiazdą, która pojawi się w głównej roli na ekra
nie, ubrana w piękne kostiumy, by swą urodą i blaskiem „podwoić 
eksponowaną w opowiadaniu sławę" [Marszałek, 1984: 72] postaci histo
rycznej, spowodować ich, widzów, współczucie i wywołać wzruszenie.

Powróćmy do Królowej Krystyny Mamouliana, by na tym przykładzie 
prześledzić ideologię typową dla melodramatów historycznych oraz 
przyjrzeć się wykorzystywanym przez nie technikom perswazyjnym.

»
Król Gustaw II Adolf ginie na polu walki, jego córka Krystyna, zaled

wie sześcioletnia, zostaje królową Szwecji. Ojciec wychowywał dziewczyn
kę jak chłopca, dorosła Krystyna lubi ubierać się po męsku, jeździć na 
polowania, zdobywać wiedzę, zachowywać się z męską energią i stanow
czością. Udaje jej się, wbrew woli szwedzkiej szlachty, zakończyć wojnę 
trzydziestoletnią.

Podczas przejażdżki konnej Krystyna spotyka powóz hiszpańskiego 
posła, don Antonia de la Prada; pojazd ugrzązł w zaspie śnieżnej. Antonio 
nie rozpoznaje w niej kobiety. Wkrótce potem Krystyna i Antonio spotyka
ją się po raz drugi w przydrożnym zajeździe. Nawiązują ożywioną rozmo
wę o literaturze, sztuce i urokach słonecznej Hiszpanii. Okazuje się, że 
w gospodzie zajęte są wszystkie pokoje i oberżysta proponuje, by obaj 
„panowie" spędzili noc we wspólnym łożu. Krystyna najpierw protestuje, 
ale ujęta urokiem Hiszpana, wyraża zgodę. Rozpoznanie prawdziwej płci 
Krystyny łączy się z nagłym, miłosnym zafascynowaniem obojga młodych 
ludzi, Krystyna i Antonio zostają kochankami.

Po przyjeździe do Sztokholmu don Antonio ze zdumieniem rozpoznaje 
w szwedzkiej królowej swą tajemniczą ukochaną. Jego rola jest tym bardziej 
dwuznaczna, że przyjechał do Szwecji jako swat swego króla Filipa IV. Kry
styna odmawia poślubienia hiszpańskiego władcy, natomiast z radością 
kontynuuje romans z jego posłem. Budzi to zrozumiale zaniepokojenie 
wśród dworzan. Na czele opozycji staje skarbnik koronny i były kochanek 
królowej, Magnus de la Gardie. Udaje mu się wywołać bunt poddanych, 
którzy atakują królewski pałac. Krystyna poskramia tłum siłą woli i kró
lewskim majestatem.

Magnus wymusza jednak na Krystynie decyzję o odesłaniu don Anto
nia z powrotem do Hiszpanii. Zrozpaczona królowa decyduje się na rezy
gnację z tronu i wspólny wyjazd z kochankiem. Magnus poważnie rani 
Antonia w pojedynku, Antonio umiera w ramionach Krystyny. Była królo
wa odpływa statkiem od brzegów Szwecji.

*
Wszystkie melodramaty opowiadające o romansach królów podkre

ślają z ogromnym naciskiem, że status władcy to ciężki dopust losu: 
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obowiązki ponad siły, ciężka praca, wielka odpowiedzialność, źli dorad
cy, nieustanne spiski, niewdzięczność poddanych, samotność, brak 
prawdziwych i oddanych przyjaciół, chłodne stosunki rodzinne, przy
wiązanie do kraju i miejsca, ograniczenie dworską etykietą, wreszcie - 
last but not least - konieczność zawierania małżeństw dynastycznych, 
czyli powodowanych racjami politycznymi, a nie miłością. Królowa 
Krystyna idealnie mieści się w tym stereotypie: jest samotną władczynią 
mądrze zarządzającą skomplikowanymi sprawami państwa (z niewielką 
tylko pomocą kanclerza Axela Oxenstierny), ciężko pracuje, wertując 
dokumenty, przewodzi radzie królewskiej, podejmuje trafne decyzje, 
steruje nawą państwową z energią i stanowczością zdumiewającą u oso
by w jej wieku. Królowa skraca godziny snu, by czytać i kształcić się, 
nieustannie ciekawa nowych myśli i dzieł.

Władcy właściwie nie miewają rozrywek, czasem jakieś polowanie, 
teatr, bal dworski, przelotne miłostki. Wszystkie siły i czas poświęcają 
sprawom państwowym. Królowa Krystyna, jak można sądzić, prowadzi 
wyjątkowo surowe życie, jedynymi jej rozrywkami są lektura i przejażdż
ki konne w towarzystwie starego służącego Aage. Kochankiem Krystyny 
jest skarbnik koronny, Magnus de la Gardie, ale królowa traktuje go 
chłodno. Ich pocałunki pozbawione są namiętności, a ponieważ Krystyna 
nosi męski strój, stają się one przy tym nieprzyjemnie perwersyjne. 
O wiele więcej uczucia można dopatrzyć się w pieszczotach, jakimi królo
wa obdarza piękną dworkę Ebbę8, dotyka jej i całuje ją jak mężczyzna, 
którego rozczula delikatny urok kobiecy.

8 Magnus Gabriel de la Gardie i Ebba Sparre istnieli naprawdę, oboje byli faworytami 
królowej Krystyny.

9 Karol X Gustaw (1622-1660) był tylko cztery lata starszy od Krystyny, przez siedem lat 
był jej oficjalnym narzeczonym, po jej abdykacji został królem Szwecji.

10 Na szwedzkim dworze Krystyny przebywa! hiszpański generał don Antonio Pimen
tel de Prado, który był zapewne obserwatorem i informatorem króla Filipa IV.

Rada królewska, dwór i poddani spodziewają się, że Krystyna po
ślubi wybitnego wodza, Karola Gustawa, wsławionego zwycięstwami 
w wojnie trzydziestoletniej, a nawet tego żądają. Byłoby to klasyczne 
małżeństwo dynastyczne, Karol Gustaw jest starszym już mężczyzną9, 
Krystyna szanuje go i podziwia, ale oczywiście nie kocha. W ogóle nie 
wydaje się, aby królowa miała ochotę wychodzić za mąż, robi wrażenie 
niezwykle samodzielnej i niezależnej. Jest męska nie tylko z powodu no
szonych spodni, ale także przez swój chłodny intelekt, niezłomną siłę 
woli i przywódczy charakter. Trudno sobie wyobrazić, by mogła podpo
rządkować się mężczyźnie i zająć haftem. Krystyna zapewne nie wie, jak 
należy trzymać igłę w dłoni.

Spotkanie z hiszpańskim posłem, don Antoniem de la Prada, hrabią 
Pimentel10, staje się przełomowym wydarzeniem w życiu Krystyny. An
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tonio jest młody i przystojny, ma urok i temperament południowca, re
prezentuje świetną kulturę śródziemnomorską, o której Krystyna tylko 
czyta i marzy. Staje się ucieleśnieniem jej wyobrażeń o dalekim świecie, 
namiętnych mężczyznach z południa i o wyrafinowanej kulturze. Po
czątkowo Krystyna nie ujawnia Antoniowi swej płci, a i on nie rozpo- 
znaje w niej kobiety, ich rozmowa w gospodzie ma niezobowiązujący 
charakter spotkania dwu młodych mężczyzn, którzy zapełniają przerwę 
w podróży wspólnym posiłkiem oraz opowiadaniem żartów i plotek. 
Dopiero propozycja gospodarza, by spędzili noc w jednym łóżku, wy
wołuje konsternację Krystyny, szybko jednak przezwyciężoną. Królowa 
godzi się na dzielenie pokoju i łoża z don Antoniem, ponieważ ma na to 
wyraźną ochotę.

We wspólnym pokoju Antonio dalej nie rozpoznaje prawdziwej 
płci Krystyny, to ona sama ujawnia mu ją, zdejmując kurtkę i przede 
wszystkim przyjmując klasyczną pozę niewinnej i zawstydzonej kobie
cości: ciało pasywnie rozluźnione, pochylona głowa, spuszczone powie
ki, nieśmiały a wielce obiecujący półuśmiech. Energiczny młodzieniec - 
jakby za sprawą czarów - zamienia się nagle w uległą kobietę, Antonio 
jest oczarowany. Jednak trudno się pozbyć wrażenia, że cała ta scena 
jest świetnie wyreżyserowaną maskaradą, w której doświadczona, bisek- 
sualna „kobieta z fallusem" - jak ją określa Peter Matthews (1988: 32] - 
udaje dziewiczą skromność gwoli uwiedzenia romantycznego Hiszpana.

Jednak miłosna noc spędzona z Antoniem wywiera na Krystynie 
wielkie wrażenie. Naprawdę się w nim zakochuje, pozwala więc, by 
zwyciężyła teraz kobieca część jej natury. Oczarowanie mężczyzną, mi
łością i seksem manifestuje Krystyna w sławnej sekwencji, która nastę
puje po nocy miłosnej: snuje się po pokoju oświetlonym ogniem 
płonącym na kominku i w hipnotycznym niemal transie dotyka znajdu
jących się w nim przedmiotów, które były świadkami jej szczęścia. 
Głaszcze toaletkę z lustrem, w którym odbija się twarz Antonia równo
cześnie zmieszana i zachwycona, muska ścianę, kręci kołem kołowrotka 
i obejmuje zawstydzająco falliczny stożek kądzieli, czule przytula się do 
poduszek, dotyka obrazu i namiętnie przylega do kolumny podtrzymu
jącej baldachim łoża. „Co robisz?" - pyta Antonio. „Zapamiętuję ten po
kój - odpowiada Krystyna. - W przyszłości będę w nim mieszkać 
w wyobraźni". W tych słowach zawarte jest przeczucie królowej ujaw
niające brak wiary w trwałość jej związku z Antoniem i skazanie na 
przeżywanie uczucia w wyobraźni, a nie w realnym świecie. Antonio 
zapewnia, że pokaże jej cały świat, że są dla siebie stworzeni i muszą 
być razem. Krystyna słucha tego z zachwytem, w jej doskonale pięknej 
twarzy - eksponowanej w wystudiowanym oświetleniu - widoczny jest 
jednak tylko smutek płynący z odwiecznej wiedzy wszystkich królów 
na temat miłości.
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Po powrocie do Sztokholmu Krystyna próbuje jednak walczyć 
z przeznaczeniem. Przede wszystkim zmienia swój wygląd - zaczyna 
nosić kobiece suknie, staje się wyrozumiała dla uczucia, które jej ulu
biona dworka Ebba żywi do jakiegoś mężczyzny, prowokuje zazdrość 
Magnusa. Wydaje się, że miłość do Antonia obudziła w niej kobietę, ale 
to tylko pozór, nadal jest androginiczną królową: kobiece suknie zdobią 
ciągle to samo krzepkie ciało Amazonki, ruchy są tak samo ostre i zdecy
dowane, mowa śmiała i władcza, piękna twarz tak samo aseksualna. 
Przede wszystkim zaś Krystyna „po męsku" kontynuuje swój romans 
z Antoniem: otwarcie go wyróżnia, zabiera na polowania, obwozi sania
mi po mieście, wcale nie kryje swych uczuć do niego. Budzi to zrozu
miały popłoch wśród Szwedów lękających się, że królowa, tak władcza 
i niezależna, zechce im narzucić Hiszpana jako swego małżonka.

Niezadowolenie rady królewskiej, dworskie spiski i wreszcie bunt 
poddanych przekonują Krystynę, że jej przeczucia okazały się słuszne. 
Nie może być kobietą - zwykłą, zakochaną kobietą - jest skazana na to, 
aby pozostać królową, która musi myśleć i działać w kategoriach pań
stwa i dynastii, a nie buduaru i romansu. Jednak, paradoksalnie, decy
dując się na abdykację, Krystyna okazuje większą odwagę i hart ducha, 
niżby ich wymagało pozostanie na tronie.

Podczas nocnej rozmowy z królową kanclerz Oxenstierna mówi: 
„Musisz poświęcić życie [dla dobra państwa - dop. G.S.], tego wymaga 
twa wielkość, (...) spełnisz swoją powinność, (...) to twoje dziedzictwo, 
pani".

W przeważającej ilości melodramatów opowiadających o romansach 
królów takie argumenty skutkują. W królewskie dziedzictwo ich bohate
rów jest bowiem zawsze włączone podporządkowanie człowieka wyjąt
kowemu stanowisku nadanemu mu z woli Boga i z mocy urodzenia, 
przedkładanie obowiązków nad własne przyjemności, poświęcenie dla 
dobra państwa, dynastii i poddanych, budowanie swej wielkości dla hi
storycznych przekazów. Bycie królem niesie ze sobą uzależnienie i rezy
gnację w zamian za szczęście ludu oraz pochlebne opinie historyków. 
Wzorem tych wszystkich władców może być szesnasto wieczna królowa 
Elżbieta I posyłająca na śmierć swych ukochanych mężczyzn, hrabiego 
Essexa w filmie Prywatne życie Elżbiety i Essexa (1939) i sir Waltera Rale- 
igha w Samotnej królowej (1955), oraz fikcyjna, dwudziestowieczna 
księżniczka Anna rezygnująca z miłości do amerykańskiego dziennika
rza w Rzymskich wakacjach (1953).

I może właśnie dlatego, że filmy tak silnie podkreślają skazanie 
władcy na wyrzeczenie się miłości w imię racji stanu, największym za
interesowaniem publiczności cieszyły się zawsze te melodramaty, które 
opowiadały o królach przedkładających miłość nad koronę.
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Królowa Krystyna odpowiada swemu kanclerzowi: „Cale życie by
łam symbolem, (...) pragnę być człowiekiem, (...) trzeba żyć tylko dla sie
bie". A w scenie abdykacji oświadcza jednoznacznie: „Bywa, że głos 
serca mówi nam, co robić, i my go słuchamy. Nie mam wyboru". Królo
wa nie ma wyboru, tak bardzo chce być zwykłym człowiekiem, nie ko
bietą, ale człowiekiem, tak bardzo chce kochać i być kochaną przez 
wybranego mężczyznę, że dla tego pragnienia oddaje swoje dziedzic
two, władzę, wielkość i uznanie potomnych. Królowa staje się posłusz
na głosowi swego serca.

Niewiele melodramatów pokazuje podobne zachowanie władców, bo 
też niewiele było takich przypadków w historii: arcyksiążę Rudolf, który 
31. stycznia 1889 roku popełnił samobójstwo ze swoją kochanką Mary Vet- 
serą - Mayerling (1935, 1968); Edward VIII, który w 1936 roku zrezygnował 
z tronu Anglii dla pani Wallis Simpson11 - Edward i pani Simpson (1980); 
księżna Diana, której rozwód z księciem Karolem spopularyzowały filmy 
telewizyjne - Karol i Diana (1992), Diana - jej prawdziwa historia (1993).

11 10 grudnia 1936 roku w swej mowie abdykacyjnej Edward VIII powiedział: „Dźwiga
nie ciężaru odpowiedzialności za państwo nie wydaje mi się możliwe bez wsparcia 
kobiety, którą kocham".

12 Mniej elegancka wersja relacjonująca kręcenie finałowej sceny Królowej Krystyny 
podaje, że Mamoulian krzyczał do Garbo: „Nie myśl o niczym, tylko nie myśl o ni
czym" [Walker, 1987: 85].

Królowa Krystyna zdejmuje koronę i płaszcz obszyty gronostajami, 
oddaje berło. Zgodnie z wyrażanym wcześniej pragnieniem staje się 
zwykłym człowiekiem, może teraz bez przeszkód opuścić Szwecję i wy
jechać ze swoim Hiszpanem na „Wyspy Księżycowe", gdzie będzą 
mieszkać tylko we dwoje. Tak się jednak nie dzieje, don Antonio ginie 
w pojedynku z Magnusem i Krystyna odpływa sama.

W sławnej scenie finałowej kamera robi długi - 41 sekund - powol
ny najazd na twarz Krystyny stojącej nieruchomo na dziobie okrętu. Po
dobno Garbo zapytała Roubena Mamouliana, jak ma grać w tym ujęciu. 
Reżyser tak o tym opowiada:

„Czy pani wie, co to jest tabula rasa? Chcę, aby pani twarz była jak nie 
zapisana kartka papieru, by każdy widz mógł ją zapisać po swojemu. 
Chcę, aby pani nawet okiem nie mrugnęła, aby była pani tylko piękną 
maską". I rzeczywiście, na jej twarzy nie ma nic: ale każdy z widzów 
może powiedzieć, o czym ona myśli i co czuje. Oczywiście każdy coś 
innego [Bourget, 1985: 187].

Otóż to nieprawda, Mamoulian się myli. Przepiękna, pusta twarz 
Garbo-Krystyny rzeczywiście jest obojętna i niczego nie wyraża w fina
łowym ujęciu11 12, ale każdy z widzów czyta z niej zawsze ten sam przekaz 



76

wpisany w nią przez ideologię filmu: królowie nie są szczęśliwi i cier
pią jak zwykli ludzie. Wyjątkowość pozycji władcy nie chroni obdarzo
nego nią człowieka przed zmęczeniem, chorobami i samotnością, przed 
tęsknotą za prawdziwą miłością, przed zdradą i odrzuceniem, wreszcie 
przed Losem, który przynosi klęskę, rozczarowania i cierpienie. Nawet 
początkowe zwycięstwo nie zapewnia długotrwałego szczęścia: Barbara 
Radziwiłłówna (1936) i Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny (1983), Sis- 
si - losy cesarzowej (1955), Sissi - młoda cesarzowa (1956) i Sissi - dalsze 
losy cesarzowej (1957), Anna tysiąca dni (1969), Lady Jane (1985), Jej Wy
sokość Pani Brown (1997), Elisabeth (1998). „Wszystko byłoby takie cu
downe, gdybyś nie był cesarzem" - mówi Sissi, czyli Elżbieta księżniczka 
bawarska, narzeczona Franciszka Józefa I, trafnie przeczuwając nieszczę
ścia, które przyniesie jej to małżeństwo zawarte z miłości, jeśli wierzyć 
filmowej trylogii Ernsta Marischki.

Przesłanie płynące z melodramatów królewskich jest więc bardzo 
krzepiące dla widzów: wyróżnienie przez Los i historię nie łączy się 
z uwolnieniem od trosk i zmartwień. Zamiast więc tylko podziwiać kró
lów oraz zazdrościć im, widzowie mogą przede wszystkim rozumieć ich 
i współczuć. Królowa pozbawiona korony i purpury, królowa zawie
dziona w swych miłosnych rachubach, królowa cierpiąca z miłości - oto 
najpiękniejszy przykład kinowej demokracji.

Barthes Roland, 1970: Twarz Grety Garbo. W tegoż: Mit i znak. Tl. Jan Błoński. Warszawa 
Bourget Jean-Loup, 1985: Le mélodrame hollywoodien. Paris
Garlicki Andrzej, 1975: Film wobec świadomości historycznej. „Kino" nr 10
Kowalski Piotr, 1985: Historia w melodramatycznym kostiumie, czyli historyczny film 

fabularny. W: Problemy teorii dzieła filmowego. Red. Jan Trzynadlowski. Wrocław
Machwitz Zygmunt, 1985: Historia w alkowie. W: Szkice o filmie polskim. Red. Broni

sława Stolarska. Łódź
Marszalek Rafał, 1984: Filmowa pop-historia. Kraków
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Królowa Krystyna (Queen Christina)
S: Salka Viertel i H.M. Harwood na podstawie oryginalnej noweli Salki 
Viertel i Margaret F. Levine; R: Rouben Mamoulian; P: Walter Wanger; 
Z: William Daniels; O: Greta Garbo (królowa Krystyna), John Gilbert 
(don Antonio de la Prada), Ian Keith (Magnus de la Gardie), Elisabeth 
Young (Ebba Spare), Lewis Stone (Axel Oxenstiema), C. Aubrey Smith 
(Aage); PR: Metro-Goldwyn-Mayer, USA, 1933, 99' »hL Jag>



78

Peter Ibbetson - marzenia miłosne

W 1891 roku w nowojorskim wydawnictwie Harper and Brothers 
ukazała się powieść zatytułowana Peter Ibbetson. Ze wstępem jego kuzyn
ki lady *** („Madge Punket"). Nieco niżej na stronie tytułowej książki 
znajdowała się informacja: wydanie i ilustracje - George du Maurier. 
Zgodnie ze stylem epoki już tytuł powieści sugerował, że oto anonimo
wa angielska lady, ukrywająca się pod pospolitym pseudonimem Mad
ge Punket, podaje do druku opracowane przez siebie pamiętniki 
kuzyna, Petera Ibbetsona. Z dodanego przez nią wstępu i zakończenia 
czytelnik mógł się dowiedzieć, że Ibbetson napisał swoje wspomnienia 
w azylu dla obłąkanych, gdzie przebywał wiele lat i gdzie umarł.

Jednak tak naprawdę autorem Petera Ibbetsona był George du Mau
rier (1834-1896), prawdziwe nazwisko: Louis Palmell Busson, angielski 
rysownik, ilustrator sławnego, londyńskiego „Puncha". Peter Ibbetson 
był jego pierwszą powieścią, potem napisał jeszcze Trilby (1894) i The 
Martian (1897). George du Maurier stał się także założycielem sławnej 
dynastii artystycznej - jego synem był aktor i menedżer teatralny sir Ge- 
rald Du Maurier, a wnuczką Daphné Du Maurier, po mężu lady Brow
ning, autorka m.in. Oberży na pustkowiu, Rebeki i Ptaków, które 
z wielkim powodzeniem zaadaptował dla kina Alfred Hitchcock.

Powieść Peter Ibbetson napisana została, jak już zaznaczyłam, bardzo 
w stylu epoki, a to znaczy, że jest trudna w lekturze dla współczesnego 
czytelnika. Męcząco patetyczna, zabawnie sentymentalna, trochę rozwle
kła, pełna niejasnych tyrad o skomplikowanych uczuciach. Jednym sło
wem lektura dla amatorów lubiących nieśpieszną narrację, ozdobny styl 
i nieszczęśliwe, niedzisiejsze romanse.

W 1935 roku hollywoodzka wytwórnia Paramount zdecydowała się 
sfinansować filmową adaptację Petera Ibbetsona. Za jej podstawę posłu
żyła nawet nie powieść du Mauriera, ale sztuka napisana według książ
ki przez Johna Nathana Raphaela. Peter Ibbetson stał się bowiem po 
opublikowaniu prawdziwym bestsellerem i jego przeróbka trafiła wkrót
ce na sceny teatralne. Reżyserem filmu zrobiono 37-letniego Henry'ego 
Hathawaya, realizatora drugorzędnych filmów kowbojskich i takich sa
mych komedii, co świadczy dobitnie, że miała to być produkcja klasy B, 
standardowy melodramat, dźwiękowa wersja dokonanej w 1921 roku 
przez George'a Fitzmaurice'a pierwszej kinowej adaptacji powieści pt. 
Forever.

Powstał jednak film niezwykły, który do dziś nie przestaje zadzi
wiać odbiorców, i to zarówno w kontekście twórczości Hathawaya - 
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„hollywoodzkiego profesjonalisty" [Canham, 1973], epoki, w której go 
nakręcono: „dzieło unikalne w kinie amerykańskim tego czasu" - napi
sał Jean Mitry [1980: 311], jak i całej historii kina: „najbardziej chyba 
niezwykła kariera w historii celuloidowej taśmy" - opinia Garbicza 
i Klinowskiego [1981: 252].

ł
Dwoje ośmioletnich angielskich dzieci, Gogo i Mimsey, mieszka 

w dzielnicy Passy w Paryżu w sąsiadujących willach. Wspólnie się bawią, 
kłócą i przyjaźnią. Matka chłopca umiera i wuj Ibbetson zabiera Gogo do 
Anglii. Dzieci rozpaczają z powodu rozstania, lecz dorośli lekceważą ich 
uczucia. Po drodze wuj zamienia francuskie nazwisko Gogo, Pierre Pasqu- 
ier, na angielskie, Peter Ibbetson, gdyż zamierza wychować chłopca na po
wściągliwego angielskiego dżentelmena kochającego konie i polowania.

Dwadzieścia lat później Peter mieszka w Londynie, jest wziętym archi
tektem, nienawidzi koni i wuja Ibbetsona. Stal się człowiekiem samotnym, 
smutnym, ciągle niezaspokojonym uczuciowo i wiecznie poszukującym 
czegoś nieokreślonego, co mogłoby go uszczęśliwić. Niewidomy szef Pete
ra, pan Slade, pociesza go, że obraz tego czegoś Peter na pewno nosi w so
bie i kiedyś „zobaczy" oczami wyobraźni i marzenia. Peter wyjeżdża do 
Paryża, w ogrodzie willi w Passy uświadamia sobie, że powodem jego 
smutku i ciągłej frustracji jest mała Mimsey, to ją „ujrzał" w miejscu ich 
dawnych zabaw i zrozumiał, że to właśnie jej szuka od czasu rozstania.

Po powrocie do Londynu Peter zostaje wysłany przez pana Slade'a na 
wieś do Yorkshire, gdzie ma wybudować stajnie w posiadłości księcia To- 
wersa. Między Peterem a księżną Mary, piękną i dużo młodszą od męża 
kobietą, zawiązuje się szybko nić dziwnego porozumienia: mają jednako
we gusta i podobne poczucie humoru, a nawet wspólne sny. Księżna To- 
wers jest bowiem dawną Mimsey Seraskier, damą równie samotną 
i nieszczęśliwą jak Peter, ciągle oczekującą na powrót Goga. Dziecięca mi
łość odżywa ze zdwojoną siłą, kochankowie decydują się na wspólną 
ucieczkę. Udaremnia ją jednak zazdrosny książę Towers, który z rewolwe
rem w dłoni próbuje odzyskać żonę. Ratując Mary przed kulą, Peter przy
padkowo zabija księcia.

Sąd skazuje Petera na dożywotni pobyt w więzieniu, a sadystyczny 
strażnik podczas chłosty łamie mu kręgosłup. Peter jest ciężko chory, ale 
wtedy „przychodzi" do niego Mary i „zabiera" go ze sobą do kwietnego 
ogrodu, gdzie mogą być wreszcie szczęśliwi. Peter wraca do zdrowia, po- 
zostaje jednak nadal uwięziony i kaleki. Lecz nie ma to już żadnego zna
czenia. Realne życie kochanków przestaje się bowiem liczyć, całymi latami 
„spotykają się" w krainie marzeń, ciągle tak samo młodzi, urodziwi i zako
chani. Gdy Mary umiera, jej dusza „woła" Petera w krainę cieni i Peter śpie
szy za nią, „niosąc" ukochanej zapomniane rękawiczki.

*
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Do wszystkich widzów objawiających zachwyt niezwykłym melo
dramatem Hathawaya dołączyli także francuscy surrealiści, którzy szcze
gólnie przejęli się Peterem Ibbetsonem. Sam André Breton [1976: 113] 
napisał w L'Amour fou, artystycznym manifeście tego ugrupowania, że 
film Hathawaya jest dziełem „nadzwyczajnym, tryumfem surrealistycz
nych idei". Jego opinia nie może dziwić. Peter Ibbetson stał się rzeczy
wiście, choć zapewne zupełnie przypadkowo, idealnym filmowym 
zobrazowaniem głównych założeń nadrealistycznej filozofii człowieka. 
Ze wszystkich możliwych interpretacji tego filmu chcę więc przedsta
wić właśnie tę surrealistyczną, dającą okazję do uświadomienia sobie, 
jak głębokie sensy kulturowe mogą się kryć w pozornie błahych melo
dramatach.

Przede wszystkim Peter Ibbetson jest niesłychanie śmiało sformułowa
ną apologią wolności, rozumianą jako „określona świadomość, stan umy
słu i zdolność swobodnego nim rozporządzania" [Janicka, 1985: 68]. Jest to 
więc wolność natury psychologicznej lub metafizycznej, jej osiągnięcie 
dokonuje się w sferze świadomości, a nie realnego życia. Peter i Mary, 
rozdzieleni murami, kratami i kalectwem, są zawsze wolni, swobodnie 
przekraczają zamknięcie, spotykają się, rozmawiają, dotykają, absolutnie 
lekceważąc prawa realnej fizyki i logiczne prawdopodobieństwo.

Film Hathawaya wyjątkowo trafnie obrazuje też nadrealistyczne 
koncepcje dotyczące pragnienia i wyobraźni. Pragnienie, według surre- 
alistów, pozwala człowiekowi wykraczać poza przyjęte normy i przepi
sy, zwłaszcza seksualne i religijne, wynosi go ponad przeciętność 
powszechnej egzystencji, jest wszechmocne i nieograniczone [Janicka, 
1985: 70-71]. Pragnienie wspiera wyobraźnia, która sprzyja wyzwoleniu 
umysłu z systemu ograniczeń racjonalistycznych i pozytywistycznych, 
stając się „przedmiotem podboju" [Janicka, 1985: 77]. Rzeczywistość była 
dla surrealistów unią tego co realne i wyobrażone, granica zaś między 
tymi dwiema sferami nie istniała. To właśnie wyobraźnia pozwala ją 
unicestwić i prowadzi człowieka ku przeżyciom niezwykłym i nieco
dziennym.

Niewidomy pan Slade przekonuje Petera, że pragnienie i wyobraź
nia pozwalają mu „widzieć" architektoniczne projekty swoich pracow
ników oraz „fale oceanu, które podchodzą do brzegu i cofają się całe 
w bieli". Pragnienie łączy po latach Petera i Mary, a gdy zły Los rozdzie
la ich ponownie, mocą nieujarzmionej wyobraźni stwarzają sobie nową 
rzeczywistość, w której są zawsze razem wolni i szczęśliwi. Więcej na
wet, realny świat traci dla nich znamiona autentyczności, prawdziwa 
staje się tylko kraina marzeń. W czasie pierwszej podróży w świat wy
obraźni Peter traci wiarę w jego realność, powodując tym wielką kata
strofę zniszczenia i zagłady. Już nigdy potem nie pozwoli sobie na 
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zwątpienie, a niezwykła siła jego wyobraźni nada marzeniom realność, 
trwałość, piękno i wewnętrzny ład.

Peter Ibbetson stal się także modelowym przedstawieniem nadrealis
tycznej koncepcji miłości.

Jedną z wielkich zasług Bretona było zdanie sobie sprawy, że rewolu
cyjna jest miłość, a nie - jak uważała większość jego współczesnych - 
sam tylko erotyzm (...). Breton przyznał właśnie miłości jedynej cen
tralne miejsce w naszym życiu. Nie zrobił tego żaden inny ruch po
etycki naszego wieku i na tym polega wyższość surrealizmu - 
wyższość nie w kategoriach estetycznych, lecz duchowych [Paz, 1996: 
146-147].

Według surrealistów miłość nie ma na celu seksualnego posiadania, 
nie jest letnim uczuciem lub kontraktem ślubnym, ale ideą godzącą 
człowieka z życiem, czyli ze wszystkim, co zewnętrzne, „stanem łaski" 
pozwalającym pogodzić mentalne z materialnym, wyobrażone z real
nym. Oczywiście jest to zawsze miłość wyjątkowa i szalona - 1'amour 
fou - jedyna i absolutna, miłość, w której Przeznaczenie czuwa nad nie
omylnym wyborem dwu zakochanych istot i której nigdy nie niszczy 
czas [Janicka, 1985: 83-86].

Przeznaczenie połączyło Petera i Mary jeszcze w dzieciństwie, rozłą
czeni kochali się nadal, choć bez świadomości tego uczucia i bez nadziei 
na zaspokojenie miłosnych tęsknot. On - jako mężczyzna - żył w smut
ku i samotności, ona - kobieta - została wydana za mąż za mężczyznę 
niekochanego, poddając się presji obyczaju, rodzinnego interesu i spo
łecznej hipokryzji. Po rozpoznaniu się w Yorkshire Peter i Mary natych
miast decydują zerwać krępujący Mary związek z księciem Towersem. 
Chcą i muszą być razem wbrew obowiązującemu prawu i zasadom reli
gijnym. Przy ich płomiennej miłości zazdrość i rodowa duma księcia 
wydają się banalne i śmieszne. Zdrada Mary i przypadkowe zabójstwo, 
którego dokonuje Peter, są całkowicie usprawiedliwione, gdyż „miłość 
szalona" nie ma przecież nic wspólnego ze złem, grzechem czy z winą. 
Jednak oficjalne prawo potępia kochanków - Peter ma odtąd pokuto
wać w więzieniu, Mary w pohańbieniu towarzyskim.

W miłości u nadrealistów pozycję dominującą zajmowała kobieta, to 
ona była istotą uwielbianą, to ona uwznioślała uczucie mężczyzny [Ja
nicka, 1985: 86, 90]. W Peterze Ibbetsonie Mary staje się przewodniczką 
Petera, ratuje go od śmierci, zabierając w podróż do krainy marzeń, 
utwierdza w nim wiarę w sprawczą moc wyobraźni, a wreszcie po la
tach wprowadza go w „wyższą rzeczywistość" raju. Miłość Petera i Ma
ry jest tak wzniosła i duchowo wysublimowana, że kojarzy się z kultem 
i świętością, nic więc dziwnego, że po śmierci wierni kochankowie 
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mają prawo, by dostąpić nagrody, jaką jest wieczny związek ich dusz 
w wymiarze już w pełni metafizycznym.

Wreszcie Peter Ibbetson stał się filmowym wykładem na temat nad
realistycznej teorii marzenia sennego. Dla surrealistów było ono próbą 
przezwyciężenia dualizmu jawy i snu, tego, co subiektywne, i tego, co 
obiektywne. Zygmunt Freud odkrył jednokierunkową zależność między 
treścią przeżyć doświadczanych na jawie a twórczością marzeń sennych. 
Andre Breton dołożył do niej jeszcze inną, ciekawszą możliwość:

...wiarę we wzajemną interferencję jawy i snu oraz w ich przyszłe zin
tegrowanie się w jednej rzeczywistości, rzeczywistości absolutnej, czyli 
nadrzeczywistości [Janicka, 1985: 94].

Gdy umierający Peter wyrusza za Mary w ich pierwszą wspólną 
podróż w krainę marzeń, boi się przekroczyć zaporę krat, gdyż: „To tyl
ko sen", a wtedy Mary tłumaczy mu cierpliwie: „Śnimy razem. (...) Kto 
wie, co jest rzeczywiste, a co nie. My śnimy naprawdę, to więcej niż 
sen. Musisz mi uwierzyć". „Kłamstwo, to wszystko kłamliwy sen. Tylko 
śnię o tobie, leżąc z przetrąconym grzbietem" - odpowiada jej Peter. 
„Musisz uwierzyć..." - przekonuje Mary. A gdy Peter dalej wątpi, Mary 
posyła mu w realnym świecie pierścień, który pokazała mu podczas wi
zyty w marzeniach, na dowód, że obie te sfery są tożsame: sfera snu 
i sfera realności. Patrząc na doręczony mu przez lekarza pierścionek, 
wzruszony Peter mówi: „Wygląda jak pierścień, ale to coś więcej, to 
cały świat, a w nim czar wszelkiej tęsknoty. (...) Nasz świat". Następnej 
nocy Peter bez lęku wstaje z łoża boleści, przekracza kraty, mija strażni
ków i udaje się za Mary w „ich nowy świat", który ma wszelkie znamio
na sennej realności czy też realnego snu.

Pisze Ado Kyrou [Fuzelliers, 1976: 190]:

Marzenia Petera i Mary są wyzwaniem dla racjonalizmu i pozytywi
zmu, z tego powodu stają się gloryfikacją realności. To nie zamiana ży
cia w marzenie, ale zamiana marzenia w życie.

W świecie melodramatu filmowego miłość ducha i osoby żyjącej 
lub obojga zmarłych kochanków nie jest niczym nadzwyczajnym, 
świadczy po prostu o sile miłości, która potrafi zwyciężyć nawet 
śmierć, np. trzy wersje Smilin' Through (1923,1932,1941), Liliom (1930), 
Bilet w jedną stronę (1932), May time (1937), trzy wersje Wichrowych 
Wzgórz (1939,1953,1992), Pan Jordan nadchodzi (1941) i jego remake Niebo 
może poczekać (1978), Duch i pani Muir (1947), Portret Jenny (1948), Opo
wieści księżycowe (1953), Widmo miłości (1984), Zapisane w niebie (1987), 
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Jeszcze jedna szansa (1989), Uwierz w ducha (1990), Miłość z marzeń 
(1997), Między piekłem a niebem (1998).

Jednak Peter Ibbetson Hathawaya wykracza daleko poza tak prosto 
rozumianą wykładnię melodrama tycznego dowodu na nieśmiertelność 
miłości. W wymienionych filmach śmierć stanowi bowiem wyraźną gra
nicę, którą kochankowie muszą przekroczyć i która, nie niszcząc uczu
cia, zmienia jednak rodzaj ich egzystencji oraz sposób kontaktowania. 
Po śmierci problemem staje się cielesność, a właściwie jej brak, realność 
fizycznego obcowania zastępowana jest metafizycznym obcowaniem 
dusz.

Natomiast w Peterze Ibbetsonie śmierć, przejście w „wyższą rzeczy
wistość" - jak określiliby to może surrealiści - jedynie sankcjonuje ezo
teryczny charakter związku dwojga kochanków, po prostu przedłużając 
go w nieskończoność. W realnym życiu Peter i Mary znali się przez jakiś 
czas jako dzieci, potem byli razem kilka tygodni w Yorkshire, zamienili 
tylko jeden namiętny pocałunek i jeden uścisk dłoni. Cały ich romans 
rozgrywał się w ciągu długich lat wyłącznie we wspólnym świecie wy
obraźni, który uznali za prawdziwy. Śmierć przenosi ich więc w jeszcze 
inny wymiar, w którym dalej z namiętną pasją obcować będą ich dusze.

Zawarta w Peterze Ibbetsonie wiara w wolność duchową, siłę pra
gnienia i nieograniczoną swobodę wyobraźni ciągle budzi zachwyt wi
dzów, a jawny, wręcz manifestacyjny sentymentalizm równoważony 
jest magiczną władzą „praw serca" - jak mówili surrealiści - czyli intu
icją, instynktem i uczuciem. Dają one pierwszeństwo czynnikom poza- 
rozumowym,

temu, co bezzasadne, nad tym, co oczywiste, przesądowi nad tym, co 
pewne, marzeniu sennemu nad rzeczywistością, temu, co nierozsądne 
nad rozumem, szaleństwunad tym, co racjonalne.

Tak napisali nadrealiści w roku 1947 w katalogu z Międzynarodowej 
Wystawy Surrealizmu [Janicka, 1985: 60].

We współczesnym świecie, zdominowanym przez ścisłe prawa eko
nomii, racjonalne przesłanki i wymierne korzyści, jest to bardzo pocią
gająca propozycja.
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Trędowata - ofiary miłości

Trędowata nie miała szczęścia do filmu. Trzykrotnie adaptowano ją 
dla kina i trzykrotnie były to filmy z różnych powodów nieudane. 
A przecież powieść, mimo swego specyficznego stylu, daje idealny ma
teriał na prześliczny melodramat filmowy i aż żal, że dotąd nikt w pełni 
nie potrafił go wykorzystać. Pozostaje mieć nadzieję, że związki Trędo
watej z kinem jeszcze się nie skończyły i kiedyś ktoś zrobi wreszcie na 
jej podstawie film w najlepszym hollywoodzkim stylu13.

13 W 2000 roku telewizja „Polsat" zrealizowała według Trędowatej wyjątkowo nieudany 
serial w reżyserii Wojciecha Raweckiego z Anitą Sokołowską i Tomaszem Mandesem 
w rolach głównych; w filmie tym Stefcia nie umarła.

Helena Mniszek, 31-letnia wdowa i matka dwu córek, opublikowała 
swoją debiutancką powieść Trędowata w 1909 roku za radą Bolesława 
Prusa i za pieniądze ojca, Michała Mniszka-Tchorznickiego. Debiut ni
komu nie znanej autorki krytycy literaccy przyjęli dość ciepło, czyniąc 
ją „spadkobierczynią sławy p. Rodziewiczówny" [Wachowicz, 1983: 
511], a czytelnicy - zwłaszcza zaś czytelniczki - natychmiast wykupili 
kilka kolejnych wydań. W polskiej tradycji literackiej Trędowata stała 
się najsławniejszym melodramatem, wzorcowo realizującym reguły tego 
gatunku, przez lata jednak była manifestacyjnie i pogardliwie lekcewa
żona przez badaczy, dopiero w ostatnim ćwierćwieczu doczekała się kil
ku bardzo interesujących rozpraw umieszczających ją w odpowiednich 
kontekstach kulturowych oraz analizujących jej związki z tzw. wysoką 
literaturą [Wallas, 1972; Pyszny, 1978; Bujnicka, 1988].

Po raz pierwszy Trędowatą przenieśli na ekran Edward Puchalski 
i Józef Węgrzyn w 1926 roku w wytwórni „Sfinks" Aleksandra Hertza. 
Rolę Stefci grała Jadwiga Smosarska, rolę ordynata Michorowskiego - 
Bolesław Mierzejewski. Niewiele da się powiedzieć o tej wersji filmo
wej, ponieważ nie zachowała się ani jedna kopia dzieła, zaginął też jego 
negatyw i scenariusz. Ocalały tylko stare programy kinowe, w których 
znalazła się pełna czołówka filmu, kilka fotogramów i szczegółowe 
streszczenie [Janicki, 1985: 39-46]. Śladem jego recepcji pozostała recen
zja Antoniego Słonimskiego [as, 1926: 4], opublikowana w „Wiadomo
ściach Literackich", w której wyraził następującą opinię:

Ten film pozbawiony jest zupełnie akcji. Stado nudnych i nudzących się 
wałkoni przewala się z ogrodu do salonu i z salonu do ogrodu. Od 
czasu do czasu jakiś walkoń siada na konia albo spada z konia. Rzecz 
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dzieje się w środowisku ludzi prowadzących bardzo chętnie długie 
i nieinteresujące rozmowy. Są to tzw. przekomarzania, zaczepki i odci
nania się. Widzimy wiele napisów w rodzaju: „Czy można?", „Za kogo 
mnie pan bierze?", „Proszę sobie nie pozwalać!", „Widzisz go!", albo 
„Wcale nie".

Słonimski nie oszczędził też producenta i publiczności:

Nowa trędowata produkcja p. Hertza nie jest krokiem postawionym 
naprzód, ale wielkim biegiem sztafetowym w tył. Trędowata stacza się 
poniżej niezbędnego poziomu obrazów „Sfinksa". Nie można jednak 
odmówić p. Hertzowi sprytu kupieckiego. W obrazach obliczonych na 
najniższy gust publiczności jest to swojego rodzaju majster. Sam po
mysł sfilmowania Trędowatej - to klasyczny przykład cynicznej, rabun
kowej gospodarki „Sfinksa". Trędowata, bożyszcze kucht, szwaczek, 
ma powodzenie graniczące z masowym obłędem, aby odgadnąć sekret 
tego sukcesu, trzeba być co najmniej Edypem rozwiązującym zagadkę 
„Sfinksa". Zdaje się nam, że jest to jednak po prostu głupota, która ma 
siłę niezwalczoną dla głupców.

Recenzja Słonimskiego obrazuje niechęć wyrobionego literacko in
teligenta do filmowej adaptacji Trędowatej i do jej literackiego orygina
łu, dezaprobatę dla producenta i pisarki oraz pogardę dla widzów 
i czytelników. Te trzy uczucia przez całe lata paraliżowały poważne stu
dia nad fenomenem Trędowatej, wspierane jeszcze dodatkowo głębokim 
zawstydzeniem badaczy wobec możliwości zajmowania się dziełem „tak 
trywialnym".

Drugą adaptację Trędowatej zrealizował Juliusz Gardan w 1936 roku 
także dla „Sfinksa". Stefcią była Elżbieta Barszczewska, Waldemarem - 
Franciszek Brodniewicz. Ta wersja jest typowym przykładem filmu zre
alizowanego przez międzywojenny system produkcyjny. Posłużyła ona 
Alinie Madej [1994: 33-52] do zobrazowania w odkrywczym studium 
mechanizmów produkcji i sposobów budowania fikcji filmowej w pol
skim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego.

Wreszcie trzecią wersję Trędowatej wyreżyserował w 1976 roku Jerzy 
Hoffman. Stefcię grała Elżbieta Starostecka, Waldemara - Leszek Tele- 
szyński.

Decyzję o podjęciu nowej próby kinowej adapatcji powieści Hele
ny Mniszkówny należy uznać za bardzo ważną, gdyż - jak napisał Zyg
munt Kałużyński [1982: 167] - „Marksiści nie mieli nigdy serca dla 
Trędowatej". Najpierw uważano ją w PRL za szkodliwą ideologicznie, 
gdyż wyrażała autentyczny kult dla arystokracji i przedstawiała walkę 
„prostej" szlachcianki o wejście do tej zamkniętej kasty, potem za szko
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dliwą kulturalnie, gdyż uznano, że jest wysoce tandetna i grafomańska. 
Tak więc Trędowata odgórnie została skazana na zapomnienie przery
wane od czasu do czasu aktami parodystycznymi: Kręgowata (Jakby 
Mniszkówna napisała powieść współczesną) Magdaleny Samozwaniec14, 
telewizyjna adaptacja w reżyserii Edwarda Dziewońskiego wyemitowa
na 1 kwietnia 1965 roku jako żart primaaprilisowy. Jednak powieść 
Mniszkówny - jakby na przekór oficjalnym decyzjom władz „od kultu
ry" - stała się dla starszych pokoleń czytelników symbolem tęsknoty za 
„dobrymi, dawnymi laty", dla nowych zaś, czytających Trędowatą z roz
sypujących się egzemplarzy przedwojennych lub pracowicie sporządza
nych rękopisów, symbolem oporu wobec systemu.

H Pierwszą parodię Trędowatej pt. Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer 
towarzyskich Magdalena Samozwaniec opublikowała w 1922 roku, Kręgowata uka
zała się w „Biuletynie Rozgłośni »Kraj«" 1956, nr 4, s. 15.

15 Jerzy Hoffman nie popełni! grzechu lekceważenia, gdy realizował następny klasycz
ny melodramat, Znachora (1982), według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, już 
raz przeniesionej na ekran przez Michała Waszyńskiego w 1937 roku. Nowa wersja 
Znachora, nakręcona z szacunkiem dla oryginału, z respektem dla reguł gatunku i 
z sympatią dla widzów, jest jednym z najlepszych polskich melodramatów powo
jennych.

W 1971 roku „Kurier Polski" i „Express Wieczorny" rozpoczęły jed
nocześnie druk powieści Mniszkówny. W 1972 roku krakowskie Wy
dawnictwo Literackie wywalczyło wreszcie prawo do oficjalnej, 
książkowej publikacji Trędowatej, nabrało to charakteru zdjęcia klątwy 
i odczarowania dzieła wyjątkowego. Adaptacja filmowa, nakręcona 
w pół wieku po pierwszej kinowej realizacji powieści Mniszkówny, 
miała dopełnić miary w ponownym przywróceniu Trędowatej do nor
malnego obiegu kulturalnego.

W wywiadach poprzedzających realizację Jerzy Hoffman [1976: 29] 
deklarował:

Chcę zrobić film o miłości i o człowieku, który został po prostu moral
nie zamordowany. Nie będziemy więc robić Mniszkówny śmiesznie 
czy z przymrużeniem oka.

Wbrew jednak zapewnieniom powstał film bliższy komedii obycza
jowej niż melodramatowi, jawnie kiczowaty, pozbawiony wdzięku, pe
łen uchybień wynikających z braku znajomości ówczesnych zasad 
towarzyskich i reguł postępowania prawdziwej arystokracji15. Całą listę 
tych przewinień zestawiła Barbara Wachowicz [1983: 523-524] w swym 
eseju poświęconym Mniszkównie i Trędowatej. Krytycy filmowi nie byli 
przychylni dziełu Hoffmana, pomawiali je o nieukrywany merkanty- 
lizm [Kałużyński, 1976: 8], „ekshumowanie zwłok" [Michałek, 1977: 58] 
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i wystawiali mu fatalne cenzurki [Horoszczak, 1976: 9; Marszałek, 1976: 
19; Tatarkiewicz, 1977: 14]. Publiczność masowo oglądała Trędowatą - 
w 1977 roku zajmowała ona drugie miejsce, po komedii Kochaj albo rzuć 
(1977) Sylwestra Chęcińskiego, na liście filmów o najwyższej frekwencji 
[Maty rocznik..., 1978:67] - ale widzowie także nie byli usatysfakcjono
wani tą wersją powieści Mniszkówny, gdyż była - ich zdaniem - za 
mało... melodramatyczna.

Podstawą mojej analizy będzie przedwojenna wersja Juliusza Gar- 
dana, bo - choć bardzo niedoskonała - została jednak zrealizowana 
w systemie produkcyjnym, który preferował melodramat i uczynił z nie
go - obok komedii muzycznej - podstawową formulę kinowego wido
wiska. Gardan ze względów finansowych i technicznych nie mógł 
zrealizować filmu radykalnie odbiegającego od wzorca obowiązującego 
w dwudziestoleciu międzywojennym, miał jednak opinię reżysera „my
ślącego i utalentowanego" [Armatys, Stradomski, 1988: 182]. Trędowata 
z 1936 roku została zrobiona zupełnie serio jako filmowy melodramat, 
nie ma w niej mrugania do publiczności sygnalizującego zażenowanie 
reżysera, kpinę z obyczajów „wymarłych klas posiadających", nie znaj- 
dziemy proponowania wspólnej zabawy realizatorów i widzów kosztem 
dzieła, jak się to zdarzyło w wersji Hoffmana. Film Gardana, będąc ty
powym reprezentantem popularnego, przedwojennego kina, z całą 
ostentacją przekazuje właściwą dla niego ideologię, na tyle jednak uni
wersalną, że była ona czytelna w latach trzydziestych dla ówczesnych 
widzów i pozostaje taka nadal dla odbiorców współczesnych.

Nie ma powodu, aby porównywać filmową Trędowatą z jej literac
kim pierwowzorem. Jan Fethke i Juliusz Gardan napisali na jego podsta
wie wcale zręczny scenariusz (zdecydowanie lepszy niż anonimowy16 
scenariusz Trędowatej z 1976 roku), dopisali kilka wątków o sensacyj
nym niemal charakterze, ale zachowali wierność Mniszkównie w zakre
sie spraw romansowych i przesłań, jakie przynosiły one widzom.

16 Scenariusz pierwotnej wersji Trędowatej napisał Stanisław Dygat. Jednak kontrower
sje zaistniałe między nim a reżyserem doprowadziły do wycofania nazwiska pisarza 
z czołówki filmu.

Przywykło się uważać, że bohaterowie Trędowatej są ofiarami uprze
dzeń klasowych, że gdyby nie niechęć arystokracji do pięknej i szla
chetnej dziewczyny ze skromnego, szlacheckiego dworku, w dodatku 
pracującej na siebie w zawodzie nauczycielki, nie byłoby konfliktu i tra
gedii. To oczywiście prawda, ale wydaje mi się, że bezpośrednią spraw
czynią nieszczęść w Trędowatej jest po prostu miłość, która czyni 
z kochanków niewinne ofiary ślepej namiętności.

Pierwsze dwie pary unieszczęśliwione przez miłość tworzy czwórka 
bohaterów należących do odmiennych klas społecznych: szlachcianka 
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Stefania Korwiczówna i arystokrata Maciej Michorowski oraz księżnicz
ka Gabriela de Bourbon i „jakiś młodzieniaszek" - jak nazywa go stary 
sługa relacjonujący Stefci historię tego romansu. Nie wiadomo, jak się 
spotkali Maciej i Stenia ani jak długo trwała ich znajomość, wiadomo, 
że bardzo się kochali i zamierzali pobrać. Jednakże rodzinny klan Mi- 
chorowskich, przerażony tą perspektywą, wywarł tak silny nacisk na 
młodego człowieka, iż zerwał on zaręczyny i zrezygnował z małżeństwa. 
Nigdy jednak nie zapomniał porzuconej dziewczyny i zawsze żałował 
swej ustępliwości wobec familii. Małżeństwo hrabiego Macieja z księż
niczką Gabrielą, zawarte dla prestiżu rodu i powiększenia rodzinnego 
majątku, okazało się bardzo nieszczęśliwe. Księżniczka nie kochała 
męża, gdyż wytrwale pielęgnowała pamięć o swej dziewczęcej miłości 
do ubogiego młodzieńca, „całe życie przepłakała" - opowiada stary słu
ga - co zapewne powodowało u niej ciągłą depresję oraz podkopywało 
siły i zdrowie.

Tak więc powodem rozpaczy, smutku, przedwczesnej śmierci i po
nurej starości stało się dla czworga ludzi uczucie miłości, które połączy
ło ich w pary wbrew rozsądkowi, interesom rodzinnym, obyczajom 
społecznym i niepisanemu kodeksowi postępowania. Zakochując się 
w sobie, wszyscy czworo wiedzieli, że robią „źle": ich uczucia nie mają 
żadnej przyszłości, rodziny nie dopuszczą do zawarcia małżeństw, mło
dzi zostaną na pewno rozłączeni. A jednak poddali się miłości bez 
względu na ewentualne konsekwencje, zaryzykowali „złamane serca", 
cierpienie i wieczną pamięć o niezaspokojonej namiętności. Połączyła 
ich miłość, która od samego początku była uczuciem tragicznym, z góry 
skazanym na klęskę.

Miłość niemożliwa jest podstawą melodramatycznego konfliktu, 
idealnie łączy potoczne doświadczenie ze wzniosłą mitologią uczuć. Mi
łości nie można przecież zaplanować, nie można jej sobie nakazać, nie 
można do niej zmusić, nie można jej kupić czy wyprosić. Miłość nie 
zna żadnych logicznych reguł postępowania, po prostu „przychodzi", 
„rodzi się", „ogarnia", „wybucha" jako żywioł szalony, ślepy i niekon
trolowany, ciągle potwierdzając starą maksymę, że „serce nie sługa". 
Wszystko dobrze, gdy namiętność łączy ludzi, którzy mogą się jej pod
dać bez złych konsekwencji, gorzej - gdy spadnie na parę, która żadną 
miarą nie powinna się kochać. Miłość jest więc w melodramatach uczu
ciem wspaniałym, ale przecież także i niebezpiecznym, daje satysfakcję, 
ale i budzi lęk, może budować, ale i niszczyć.

Kolejnymi ofiarami miłości w Trędowatej są oczywiście Stefcia Ru- 
decka, uboga szlachcianka, i XII ordynat na Głębowiczach, Waldemar 
Michorowski, bogaty arystokrata. Ale to nie koniec, w filmie również 
inni bohaterowie cierpią z miłości, tym razem klasowo dopuszczalnej, 
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ale za to nieodwzajemnionej: hrabianka Rita zakochana w.Waldemarze, 
hrabia Trestka zakochany w Ricie, hrabianka Melania Barska - w Walde
marze, Lucia i jej matka, baronowa Elzonowska - w praktykancie Ed
mundzie Prątnickim. Każda z tych miłości przedstawiona jest inaczej, 
Rita kocha sentymentalnie, Melania namiętnie, Lucia naiwnie, Trestka 
i Elzonowska groteskowo, ale nie zmienia to faktu, że wszyscy są nie
szczęśliwie zakochani.

Tak więc w filmowym świecie Trędowatej nie ma literalnie nikogo, 
komu miłość dałaby spokój, zadowolenie i dobre rachuby na przyszłość. 
Wprost przeciwnie, film uczy, że miłość przynosi tylko rozpacz, smutek, 
rozczarowanie, rezygnację, wykorzystanie i ośmieszenie. A jednak - 
o paradoksie - nadal pozostaje uczuciem wyjątkowym, wspaniałym 
i pożądanym.

Dzieje się tak nie tylko w umownym świecie melodramatu. Pisze 
Denis de Rougemont [1968: 12]:

Wszystko w nas i wokół nas do tego stopnia gloryfikuje namiętność 
miłosną, że skłonni jesteśmy w niej dostrzec obietnicę pełniejszego ży
cia, potęgę zdolną do przemienienia rzeczywistości, coś, co jest poza 
szczęściem i cierpieniem, płomienny i błogosławiony stan psychiki. 
W określeniu „pasja miłosna" przestajemy odczuwać definicję „cierpie
nia", a jedynie rozumiemy „to, co jest pasjonujące". A w istocie pasja 
miłosna oznacza przecież nieszczęście.

Wróćmy do Stefci i Waldemara, ich losy najpełniej zobrazują zary
sowany problem.

Stefcia Rudecka należy do wyjątkowych heroin melodramatycznych, 
które przeżywają dwie miłości. Reguły gatunku dopuszczają bowiem, aby 
bohater czy bohaterka kochali dwukrotnie, gdyż służy to podkreśleniu 
naczelnej dla melodramatu sprawy, że tzw. prawdziwa miłość trafia się 
tylko raz w życiu i wszystkie inne są przy niej nieważnymi zauroczenia
mi. Pierwsza miłość Stefci, na pewno szczera i autentyczna, do Edmunda 
Prątnickiego zapowiada szczęśliwy, matrymonialny finał. Oboje są mło
dzi, atrakcyjni, należą do tej samej sfery szlacheckiej, żywią do siebie 
namiętne uczucie. Jednak okazuje się, że kocha tylko Stefcia, Edmund 
udaje miłość, licząc na posag dziewczyny. Gdy dowiaduje się, że mają
tek Rudeckich zagrożony jest długami, natychmiast brutalnie zrywa za
ręczyny. Stefcia głęboko przeżywa zawód miłosny i pogardliwe 
odtrącenie przez Edmunda, decyduje się na wyjazd z rodzinnego Ru- 
czajewa, by uniknąć plotek i podjąć samodzielną pracę zawodową 
w Warszawie.

Druga miłość wiąże Stefcię z ordynatem Waldemarem Michorow- 
skim. Spotykają się w Słodkowcach, gdzie Stefcia pracuje jako nauczy
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cielka. Nic nie zapowiada szczęśliwego finału ich znajomości. Ona jest 
uboga, on bardzo bogaty, ona jest młoda, on dojrzały wiekiem, ona pra
widłowo rozpoznaje swą społeczną pozycję osoby „spoza towarzystwa", 
on także zna swoją i pragnie jedynie uwieść śliczną nauczycielkę, ona 
się broni, on atakuje. Logicznie myśląc, rozwiązanie tego układu powin
no przynieść albo potajemny romans dający satysfakcję obu stronom, 
albo radykalne ochłodzenie stosunków i wyjazd Stefci ze Słodkowic. 
Ale nielogiczny Los zrządza oczywiście inaczej: Stefcia i Waldemar za
kochują się w sobie prawdziwą, wielką miłością.

Teresa Wallas [1972: 458] pisze o Trędowatej:

Konflikt między uczuciem a przesądem społecznym odgrywa w powie
ści rolę drugorzędną. Mniszkówna wspiera nim, jak może, akcję i roz
wiązanie, podreperowuje ideową wątłość romansu, to jednak, co 
w nim najważniejsze, rozegrać ma się między dwójką bohaterów, mię
dzy kobietą i mężczyzną, duchem i ciałem.

Także Krzysztof Dmitruk [1977: 13] podkreśla:

Zwykle pomija się niesłychanie ważny problem tej książki, jakim jest 
walka cnoty ze zmysłowością i jej rola w procesie nobilitacji społecznej 
bohatera.

W filmie Gardana nie ma czasu ani możliwości na tak szczegółowy, 
jak w powieści, opis walki między niewinnością Stefci i zmysłowością 
Waldemara, cnotą i pożądaniem, duchowością i cielesnością. Reżyser sy
gnalizuje ten proces w scenie przy fortepianie, gdy Waldemar poczyna 
sobie zbyt śmiało i obcesowo, a Stefcia poskramia go wyniosłym zacho
waniem prawdziwej damy i wcielonej niewinności. „Pomyliłem się" - 
radośnie komentuje ordynat swój błąd na klawiaturze. „Pan się pomylił 
od pierwszej chwili" - chłodno replikuje Stefcia. „Zrozumiałem - od
powiada jej skruszony Waldemar - i przepraszam panią". Kolejne sceny 
filmu obrazują narastający szacunek i podziw ordynata oraz dumę i cno- 
tliwość nauczycielki. Równocześnie w obojgu rodzi się miłość, wielka 
i prawdziwa, ta najważniejsza w życiu - potrafią ją rozpoznać, ponie
waż oboje mieli wcześniejsze doświadczenia uczuciowe - miłość, której 
nie planowali, która nie wróży im nic dobrego, ale której nie potrafią 
i nie chcą się oprzeć.

Trędowata nie jest (...) powieścią umoralniającą, w której wytrwała nie
winność dobija targu i sprzedaje się po najwyższej, małżeńskiej cenie. 
Tu ma się dokonać przemiana i zjednoczenie. Hardy uwodziciel staje 
się pokornym czcicielem niewinności, ufającej mu już i bezpiecznej. Ob- 
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laskawione pożądanie zamienia się w miłość, cnota zabarwia się zmy
słowością. Przeciwnik przedzierzga się w adoratora, obawa w zaufanie. 
Ideał i zmysły wzbogacają się nawzajem i stapiają w miłość tak dosko
nalą, tak silną i nieulękłą, że nie mogą istnieć żadne racjonalne prze
szkody, których nie byłaby w stanie pokonać [Wallas, 1972: 458].

Oboje kochankowie są dziećmi swej epoki, świetnie znają obowią
zujące obyczaje klasowe i reguły doboru małżeństw, wiedzą o smutnych 
doświadczeniach własnych dziadków, obserwują ksenofobiczne zacho
wania przedstawicieli arystokracji17, powinni więc - myśląc racjonalnie 
- rozstać się natychmiast po rozpoznaniu miłosnego niebezpieczeństwa, 
które zaczyna im zagrażać. Uzyskuje ono przecież niemal metafizyczny 
wymiar kary za grzech zdrady, jakiej przed laty dopuścił się Maciej Mi- 
chorowski wobec Steni Korwiczówny: „Za moje grzechy nie karz go, 
Panie" - modli się starzec z rozpaczą18. A jednak kochankowie mają za 
nic wiedzę społeczną, klasową, rodzinną i religijną. Wierzą w siłę swej 
miłości, są głęboko przekonani, że uda im się pokonać wszystkie prze
ciwności i zdobyć szczęście.

17 Obyczaje się zmieniają. W latach późniejszych arystokracja dopuściła do małżeństw 
prawdziwych hrabiów na przykład z „bardzo nisko urodzonymi" aktorkami: Euge
niusza Dąbskiego z Połą Negri (1919), Andrzeja Dębińskiego z Lodą Halamą (1926) 
i Michała Tyszkiewicza z Hanką Ordonówną (1931).

18 W powieści przeczucie kary za zdradę miłości zostało jeszcze bardziej nasilone: „To się 
mści, to się zemścić musi" - biada w swym pamiętniku zdradzona Stefania Korwi- 
czówna [Mniszek, 1974: 81].

W tej właśnie irracjonalnej wierze w powodzenie miłosnych zamy
słów i spełnienie nadziei na szczęście, które ominęło innych, ale nam 
jest z pewnością sądzone, upatruję wytłumaczenia kolejnego paradoksu 
istniejącego w melodramatach. Ostrzegając przed nieszczęściami, jakie 
sprowadza miłość, równocześnie filmy bez reszty gloryfikują to uczucie: 
innym się nie udało, ale nam musi, oni nie kochali naprawdę, my to 
potrafimy, oni bali się walczyć o swoje szczęście, my jesteśmy, gotowi na 
wszystkie ofiary, im Los nie był łaskawy, nam będzie.

Trędowata zdaje się potwierdzać tak formułowane przeświadczenia 
bohaterów oraz kinowych widzów. Siła i energia Waldemara oraz uroda 
i cnotliwość Stefci wspierane niezłomną pasją miłosną odnoszą sukces: 
pękają klasowe bariery, znikają rodowe uprzedzenia, łamie się duma, 
ulatnia nieufność - kochankowie wywalczają prawo do małżeństwa. 
Wydawałoby się, że oczekiwania dotyczące szczęścia, zadowolenia i bez
pieczeństwa na przyszłość, jakie kojarzone są powszechnie z miłością, 
zostały spełnione. Powinien więc nastąpić happy endt uroczysty ślub 
Stefci i Waldemara, a potem długie, spokojne życie w luksusach Głębo- 
wicz. Jednak nic takiego się nie dzieje, gdyż pojawia się najważniejsza
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przeszkoda uniemożliwiająca spokojne dopełnienie się ich uczucia - 
wyroki Opatrzności, a z nimi wojować się nie da.

Ostatnim przeciwnikiem miłości nauczycielki i ordynata staje się 
Los, który posługuje się zbiegiem okoliczności, nieporozumieniem, 
plotkami, chorobą i śmiercią. Przypadkowo zgubiona przez Stefcię 
bransoletka, przysięga, która nie pozwala dziewczynie wyjaśnić kom
promitującej ją sytuacji, pomówienia mściwej Melanii Barskiej, listy 
anonimowe piętnujące dziewczynę wśród arystokracji jako trędowatą, 
wreszcie śmiertelne zapalenie mózgu, na jakie Stefcia zapada, skutecznie 
uniemożliwiają szczęśliwe zakończenie romansu.

Z jednej więc strony Trędowata potwierdza istnienie niebezpie
czeństw przynoszonych przez miłość: zagrożenie dla spokoju, dobrego 
imienia, a nawet dla życia, z drugiej zaś - oferuje zdroworozsądkowe 
i życiowo weryfikowalne pocieszenie. Oto Stefcia i Waldemar dostali 
wszystko co najlepsze: namiętną grę miłosną, zwycięską walkę o prawo 
do małżeństwa, szczęśliwe marzenia o przyszłości. Co może ich czekać 
po ślubie? Przyzwyczajenie i nuda, postępujące zamieranie miłości, kło
poty z dziećmi i zdrady Waldemara. Troskliwy Los oszczędza im więc 
tak smutnego końca, przecina miłość w apogeum szczęścia, zachowuje 
najwyższe natężenie namiętności, ocala uczucie przed przemijaniem.

Miłość dotknięta nieszczęściem i katastrofą przechodzi pod opiekę 
wieczności, niepodatna na złowrogie działanie czasu i pokusy świata, 
zastyga w monument [Wallas, 1972: 462].

Może więc logika melodramatu sprowadza się nie do ostrzeżeń 
przed miłością w ogóle, ale tylko przed miłością szczęśliwą. Filmy, które 
opowiadają o udanych romansach, kończą się obowiązkowo na „poca
łunku szczęścia" zapowiadającym pasmo radości i satysfakcji, nigdy nie 
pokazują, co było po ślubie, i pozwalają wierzyć, że między kochankami 
nic się nie zmieni. Widzowie znają jednak dobrze codzienne trudności 
wspólnego, małżeńskiego życia. Dlatego więc miłość niemożliwa, miłość 
nieszczęśliwa i zabójcza pozwala w melodramatach ocalić złudzenia 
oraz przeżyć rozkosz zwycięstwa nad niszczącym działaniem czasu.

W dodatku finałowa śmierć Stefci przydaje Trędowatej waloru dzie
ła tragicznego i wzniosłego. Teresa Wallas [1972: 461] twierdzi, że w me
lodramatach:

Śmierć jest najprostszą, najbardziej demokratyczną i najłatwiej naduży
waną drogą do wzniosłości.

Sekwencja choroby i śmierci Stefci trwa boleśnie długo i obliczona 
jest na wywołanie głębokiego wzruszenia widzów: łóżko z gasnącą 
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dziewczyną, zrozpaczeni rodzice, bezradny lekarz - „wybitny profesor", 
zapłakane Rita i Lucia, złamany nieszczęściem Waldemar. Sprawa bran
soletki zostaje wyjaśniona, listy ujawnione, sprzysiężenie zła pokonane, 
Stefcia jeszcze raz zapewnia narzeczonego o swej miłości i umiera w glo
rii męczeństwa wśród róż leżących na jej poduszce - jak święta. Nie
winność ofiary podkreślona zostaje jeszcze modlitwą Ojcze nasz, do 
której dołącza się Waldemar słowami „... bądź wola Twoja..."

Ostatnia scena filmu przynosi iluzję „życia po śmierci" - jak to na
zywa Maria Bujnicka [1988: 36] - czyli zapewnienie o stałej obecności 
Stefci w życiu Waldemara i wśród arystokracji. Portret dziewczyny wisi 
bowiem w Głębowiczach w pałacowej galerii przodków ordynata, a on 
sam, posępny i niepocieszony, stale przychodzi go kontemplować i roz
pamiętywać minione szczęście. Dodatkowe wzmocnienie iluzji „życia 
po śmierci" oferował wiernym czytelnikom Mniszkówny Ordynat M.i- 
chorowski - adaptowany dla kina przez Henryka Szaro w 1937 roku - 
w którym mimo upływu lat Waldemar ciągle tak samo dochowywał 
wierności Stefci, a jej duch zstępował z obrazu, by także zaświadczyć 
o wiecznym trwaniu łączącego ich uczucia.

W melodramacie, wbrew pozorom, nic nie jest jednoznaczne i oczy
wiste. Tryumf miłości może także oznaczać jej klęskę, ofiary miłości za
mieniają się w zwycięzców, a klęska miłości zapowiada jej świetną 
wiktorię. Ta ambiwalencja zdarzeń, wartości i emocji stanowi klucz do 
rozumienia ideologii przekazywanej odbiorcom przez melodramaty. Fil
mowa Trędowata widziana z tej perspektywy staje się ostrzeżeniem 
przed potencjalnymi kłopotami, które niesie ze sobą miłość, świadec
twem bezradności ludzi wobec namiętności, dowodem zwycięstwa du
cha nad zmysłowością, katarktycznym przeżyciem tryumfalnej klęski 
i wreszcie krzepiącym fantazmatem nobilitującym cierpienie i śmierć 
przeciwstawione szarej codzienności i degradującemu działaniu czasu.

Armatys Leszek, Stradomski Wiesław, 1988: Od „Niewolnicy zmysłów" do „Czarnych 
diamentów". Szkice o polskich filmach z lat 1914-1939. Warszawa

as (Antoni Słonimski), 1926: Trędowata. „Wiadomości Literackie" nr 46
Bujnicka Maria, 1988: Romans popularny - „Trędowata" propozycja lektury. „Literatura 

Ludowa" nr 2
Dmitruk Krzysztof, 1977: Tendencje rozwojowe literatury popularnej. W: Polska popu

larna kultura artystyczna. Materiały z sesji „Polska popularna kultura artystyczna" 
Warszawa 21, 22 stycznia 1975. Red. Rafał Marszalek. Wrocław
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Hoffman Jerzy, 1976: Rozmowa z reżyserem. „Perspektywy" nr 18
Horoszczak Adam, 1976: Klucz rzucony w morze... „Film" nr 51
Janicki Stanisław, 1985: W starym polskim kinie. Warszawa
Kałużyński Zygmunt, 1976: Dla mas i dla nas. „Polityka" nr 51
Kałużyński Zygmunt, 1982: Dla nas i dla nikogo. W tegoż: Superman chalturnik. Sztu

ka popularna o dramatach naszych czasów. Warszawa
Madej Alina, 1994: Mitologie i konwencje. Opolskim kinie fabularnym dwudziestolecia 

międzywojennego. Kraków
Mały rocznik filmowy 1977. Warszawa 1978
Marszalek Rafał, 1976: Walizka ordynata. „Literatura" nr 52-53
Michałek Bolesław, 1977: Melodramat jako zaklęcie. „Kino" nr 3
Mniszek Helena, 1972: Trędowata. Kraków
Pyszny Joanna, 1978: O konstrukcji bohaterów „Trędowatej". „Litteraria", tom IX
Rougemont Denis de, 1968: Miłość a świat kultury zachodniej. Tl. Lesław Eustachie- 

wicz. Warszawa
Tatarkiewicz Anna, 1977: Kup pan kicz! „Kultura" nr 2
Wachowicz Barbara, 1983: Tropem „Trędowatej". W tejże: Malwy na lewadach. Warszawa 
Wallas Teresa, 1972: Posłowie. W: Mniszek Helena, 1972: Op. cit. Kraków.

Trędowata
S: Jan Fethke według powieści Heleny Mniszek; R: Juliusz Gardan; P: 
Alfred Niemirski; Z: Seweryn Steinwurzel; M: Władysław Eiger; SG: 
Jacek Rotmil; Stefan Norris; O: Elżbieta Barszczewska (Stefcia Rudec- 
ka), Franciszek Brodniewicz (ordynat Waldemar Michorowski), Kazi
mierz Junosza-Stępowski (Maciej hrabia Michorowski), Stanisława 
Wysocka (księżna Podhorecka), Władysław Pawłowski (Edmund Prąt- 
nicki), Mieczysława Ćwiklińska (baronowa Idalia Elzonowska), Tamara 
Wiszniewska (Lucia Elzonowska), Zofia Lindorfówna (hrabianka Rita), 
Władysław Grabowski (hrabia Trestka), Irena Malkiewicz (hrabianka 
Barska), Józef Węgrzyn (Rudecki), Alina Halska (Rudecka); PR: Sfinks, 
Polska , 1936, 87'
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Dama kameliowa — miłość kobiety upadłej

Kino zawsze lubiło prostytutki i chętnie opowiadało o ich losach. 
Co ciekawe, dominującym sposobem prezentacji wcale nie były poważ
ne dramaty obyczajowe oparte na socjologicznych przesłankach, najczę
ściej prostytutka wkraczała na ekran jako heroina melodramatu: kobieta 
piękna, nieszczęśliwa, świadoma swej specjalnej pozycji społecznej, 
istota o złotym sercu, chętnie poświęcająca się dla kogoś lub czegoś, czę
sto zakochana, ale nie żywiąca nadziei na małżeństwo. Nic dziwnego, 
że tak pokazywane ladacznice budziły sympatię widzów oraz daleko 
posuniętą wyrozumiałość dla ich profesji, raczej zresztą sugerowanej 
niż pokazywanej na ekranie.

Skąd się wzięło zainteresowanie melodramatu damami lekkich oby
czajów i dlaczego w tym gatunku pokazywano je tak życzliwie? Z kilku 
powodów. Reprezentowały świat zabaw, zmysłów i grzechu, były więc 
podniecającym tematem pikantnych opowieści filmowych, które widzo
wie oglądali z przejęciem i udawanym zgorszeniem. Stanowiły temat 
tabu pilnie strzeżony przez oficjalną obyczajowość, a więc tym bardziej 
pociągający. Tkwiły na marginesie życia, w jego szarej strefie, równo
cześnie pożądane i pogardzane, zagrażały reputacji rodziny, finansom 
familijnym, bezpieczeństwu małżeństw, zdrowiu ojców i przyszłości sy
nów, stanowiły idealny temat opowiadań o winie i karze, upadku i od
kupieniu. Reprezentowały typ kobiet, wobec których mężczyźni - 
kupując je za pieniądze - mogli sobie na wszystko pozwolić, ucieleśnia
ły ich pożądanie, ale także nierozładowane popędy, dręczące kompleksy 
i sadystyczne skłonności. Dla kobiet stanowiły przedmiot pogardy 
i krzepiącej satysfakcji płynących z przeświadczenia o wyższości dam 
przyzwoitych nad upadłymi. Pełniły więc z ekranu funkcję wysoce te
rapeutyczną. Wreszcie stanowiły idealne ofiary, modelowe grzesznice, 
upadłe anioły, które można było bezkarnie dręczyć, upokarzać, karać, 
nawracać, podnosić z upadku i przywracać na łono społeczeństwa, 
a w dodatku wzruszać się przy tym głęboko.

Melodramat wypracował na swój użytek tylko dwa typy ekrano
wych ladacznic: poczciwą dziwkę oraz szlachetną kurtyzanę. Poczciwe 
dziwki, które swój zawód uprawiają z przypadku lub z konieczności, 
mają serca czułe oraz skłonne do poświęceń, były i są nadal ulubionymi 
bohaterkami filmowymi od Anny Christie (1929) i Kobiet bez przyszłości 
(1931), przez O czym się nie mówi (1939), Pożegnalny walc (1940) i Nigdy 
w niedzielę (1960) do Dziejów grzechu (1975) i Pretty Woman (1990). Czę
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sto za swą dobroć i wewnętrzną prawość dostępowały w filmach łaski 
przebaczenia: zyskiwały wyrozumiałego męża, rodzinę i szacunek spo
łeczny, albo też fundowano im wzruszające sceny śmierci, która rozgrze
szała występek. Szlachetne kurtyzany o manierach i uroku wielkich dam 
pozostawały wprawdzie na utrzymaniu bardzo zamożnych mężczyzn, 
ale potrafiły jednak kochać bezinteresownie i z pełnym poświęceniem, 
więc chociaż traciły przy tym urodę, zdrowie, a nawet życie - Madame 
Dubarry (1919), Dama kameliowa (1936), Lady Hamilton (1941), Thais 
(1984) - to także zyskiwały odkupienie win.

Prezentowane w melodramatach zmitologizowane obrazy upadłych 
kobiet, które z powodu swej poczciwości czy szlachetności wcale nie za
grażały rodzinom, innym kobietom czy zasadom moralnym, skutecznie 
łagodziły, a właściwie likwidowały ważny społecznie i etycznie pro
blem istnienia zawodowej prostytucji. Podniosły i wzruszający akt prze
baczenia win oraz podniesienia z upadku sentymentalizował „syreny 
nocy" - jak się o nich eufemistycznie mówiło, a z pozoru moralny, choć 
w gruncie rzeczy bardzo sadystyczny, proces karania za grzech i upadek 
upokorzeniem, chorobą czy śmiercią nobilitował ladacznice i budził po
błażanie dla ich procederu.

Najsławniejszą historią prostytutki w naszej kulturze jest Dama ka
meliowa - powieść Alexandre'a Dumasa-syna, napisana w 1848 roku 
i przerobiona na sztukę teatralną w 1851, która opisuje prawdziwy ro
mans autora ze sławną w tamtym czasie paryską kurtyzaną Marie Du
plessis19. I powieść, i sztuka odniosły natychmiastowy sukces20. Rolę 
Małgorzaty Gautier odtwarzały na scenie najsławniejsze aktorki epoki: 
Sarah Bernhardt, Eleonora Duse i Helena Modrzejewska. W 1853 roku 
Giuseppe Verdi skomponował na podstawie dramatu Dumasa operę 
Traviata (Zbłąkana) z librettem Francesca Marii Piave, w 1957 roku 
Henri Sauquet skomponował balet z choreografią Tatiany Gsovsky, 
a w 1963 wystawiono balet Marguerite and Armand z muzyką Franciszka 
Liszta w choreografii Fredericka Ashtona. W roku 1911 Dama kameliowa 
trafiła do kina - rolę Małgorzaty zagrała 67-letnia Sarah Bernhardt, po
tem w tę postać wcielały się m.in.: w 1915 roku we Włoszech - France
sca Bertini, w 1922 w USA - Ałła Nazimowa (z Rudolfem Valentino jako 
Armandem), w 1922 w Anglii - Sybil Thorndike, w 1927 znowu w USA 
- Norma Talmadge, w 1952 we Francji - Micheline Presie, w 1988 we 
Włoszech - Isabelle Huppert, w 1990 w filmie telewizji brytyjskiej - 
Greta Scacchi, w 1996 w Polsce - Anna Radwan (z Janem Fryczem jako 

” Naprawdę nazywała się Alphonsine Plessis, żyła w latach 1824-1847 [Dubiski, 1996]. 
Dziękuję panu Lesławowi Czaplińskiemu za zwrócenie mi uwagi na ten artykuł.

20 Polskie tłumaczenie Damu kameliowei autorstwa Walerego Przyborowskiego ukazało 
się w 1870 roku.



98

Armandem) w filmie wyreżyserowanym przez Jerzego Antczaka. Najbar
dziej znaną wersją losów kurtyzany z kameliami jest hollywoodzki film 
George'a Cukora z 1936 roku z Gretą Garbo w roli Małgorzaty i Rober
tem Taylorem jako Armandem.

W XIX wieku we Francji przeobrażenia społeczne i ekonomiczne za
owocowały rozkwitem bogatego mieszczaństwa. Uświęcona struktura 
rodzin burżuazyjnych sytuowała na ich czele ojca, który był właścicie
lem majątku, zajmował się jego pomnażaniem i ochroną, występował 
w roli opiekuna dla wszystkich członków swego klanu, ale - gdy za
chodziła taka konieczność - sprawował też funkcję domowego tyrana, 
jedynego prawodawcy, surowego sędziego, a przede wszystkim wyłącz
nego posiadacza pieniędzy. Wszyscy członkowie rodziny byli zależni 
od woli i kaprysów ojca, który decydował o poziomie ich życia, wy
kształceniu, dochodach, wyborze kariery i o małżeństwie. Zależność żon 
i córek była oczywista, kobiety nie mogły wtedy posiadać ani samodziel
ności, ani własnych pieniędzy, ale władza ojców obejmowała także sy
nów. Głównym powodem tej dominacji były oczywiście finanse - 
synowie na ogół także nie mieli własnych dochodów, żyli z pensji wy
płacanych im przez ojców i pędzili czas na używaniu życia, czekając na 
bogaty ożenek lub spadek po zamożnym krewnym.

Armand Duval jest „przede wszystkim synem bankiera"21 - jak 
określa go Ann E. Kaplan [1983: 40], a więc należy do bogatej miesz
czańskiej rodziny, został wychowany według norm obowiązujących 
w tej klasie społecznej, wyznaje określony system wartości, stara się 
o posadę w dyplomacji, a tymczasem prowadzi przyjemne, próżniacze 
życie, pozostając na utrzymaniu ojca. Tata płaci, tata wymaga - na ra
zie tylko tyle, aby syn, używając życia, nie przekraczał zwyczajów 
przyjętych i tolerowanych przez burżuazję. Jednym z nich jest obyczaj 
posiadania i utrzymywania kochanki. Armand, odpowiednio do 
swych skromnych dochodów, powinien kontentować się jakąś dziew
czyną z klasy robotniczej, czyli tzw. gryzetką (szwaczką lub modystką), 
niedrogą loretką, jak Francuzi nazywali kiedyś damy lekkich obycza
jów, lub dyskretną mężatką, która z pewnością kosztowałaby go naj
mniej. Niestety, Armand zainteresował się prawdziwą kurtyzaną, na 
którą absolutnie nie było go stać.

21 Właściwie nie wiadomo, jaki zawód ma pan Duval w filmie Cukora, w powieści 
Dumasa [1996: 130] jest generalnym poborcą w prowincjonalnym mieście.

Właściwie Małgorzata Gautier miała szczęście, zdobyła jedyny 
awans społeczny, jaki dostępny był w XIX wieku dziewczynie z ludu. 
Urodziła się na wsi, ale nie chciała całe życie doić krów, powędrowała 
więc do miasta, ale nie chciała reszty życia spędzić za ladą lub z igłą 
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w dłoni, nie chciała też zostać żoną robotnika albo rzemieślnika, a tylko 
takiej oferty matrymonialnej mogła się spodziewać. Została więc prosty
tutką, dzięki urodzie i inteligencji udało jej się jednak znaleźć w ścisłej 
czołówce dam tego zawodu - zdobyła status kurtyzany, kochanki wyso
ko postawionych i bardzo bogatych mężczyzn. Jej sytuacja społeczna 
jest niezwykła: ma piękne mieszkanie, powóz i konie, drogą biżuterię, 
eleganckie suknie, służącą i lożę w teatrze, jest osobą powszechnie zna
ną, ale nietolerowaną towarzysko, to znaczy nie bywa w salonach pro
wadzonych przez kobiety z mieszczańskich lub arystokratycznych 
domów. Małgorzata zna ich mężów i synów, którzy jawnie odwiedzają 
ją w jej loży, zapraszają na kolacje, bywają jej kochankami i płacą na jej 
utrzymanie, ale nie jest tolerowana przez tzw. przyzwoite kobiety, 
a więc nie istnieje towarzysko i na zawsze skazana jest na półświatek.

F.S. Pierre Dufour [1998: 351], autor Historii prostytucji, pisze, że 
w epoce Napoleona III (1848-1870), cechującej się szczególnym upad
kiem obyczajów, kurtyzany zaczęły odczuwać ograniczenia własnej 
pozycji społecznej i domagać się uznania. Pewności siebie dodawało 
im powszechne wtedy zjawisko traktowania małżeństw przede wszyst
kim jako interesów finansowych, w których wyniku także przyzwoite 
kobiety zmuszane były do sprzedawania się zamożnym kontrahentom. 
Już George Sand zaczęła przedstawiać w swych powieściach świat 
kurtyzan i formułować ich pretensje do zajęcia miejsca w przyzwoitym 
towarzystwie, potem pojawił się Henri Murger, kronikarz świata cyga
nerii i gryzetek, a wreszcie Alexandre Dumas-syn, z finezją i elegancją 
przedstawiający życie i obyczaje paryskiego półświatka (był autorem 
tego określenia), którego od dobrego towarzystwa nie dzieliły właściwie 
żadne wyraźne granice.

Oto opis uczestników licytacji, która odbyła się w mieszkaniu Mał
gorzaty po jej śmierci:

Księżna F. ocierała się o pannę A., jedną z najbardziej nieszczęśliwych 
spośród współczesnych kurtyzan. Markiza T. wahała się, czy ma kupić 
mebel, który właśnie licytowała pani D., najelegantsza i najsłynniejsza 
żona wiarołomna naszych czasów. (...) Jednocześnie książę Y. zamienia 
poufałe spojrzenia z panią N., pięknością spacerującą zazwyczaj po Po
lach Elizejskich (...). Wreszcie panna R., która samym tylko talentem 
zarabia dwa razy tyle, ile wynosi posag pań z towarzystwa, i trzy razy 
tyle, ile inne zarabiają na swych amorach... [Dumas, 1996: 18-19].

Nie dziwi więc, że od pierwszych kadrów filmu George'a Cukora 
Małgorzata zostaje przedstawiona nie jak kobieta z półświatka, prosta, 
wiejska dziewczyna, która zdobyła w Paryżu dwuznaczną pozycję, ale 
jak wielka dama o nienagannych manierach i dyskretnym uroku płyną
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cym z ironicznego stosunku do świata, która spieszy do teatru w drogiej 
sukni, obwieszona biżuterią, z bukietem kamelii w ręce. A przecież Mał
gorzata jedzie do teatru, aby zdobyć nowego kochanka, który spłaci jej 
długi i będzie łożył na dalsze ekstrawaganckie wydatki. Jedzie, aby się 
sprzedać, gdy jednak przez chwilę patrzy na widzów z wysokości te
atralnego balkonu, wygląda jak królowa spoglądająca na swych wasali.

Niezwykła uroda, duma i majestat były naturalnymi cechami Grety 
Garbo i aktorka prezentowała je w każdej roli, jaką grała w swej karie
rze, bez względu na to, kim były jej bohaterki. Powierzenie Garbo roli 
damy kameliowej od razu przesądziło o wyglądzie, zachowaniu i ogól
nym esprit kurtyzany: w jej wykonaniu Małgorzata mogła być tylko 
prawdziwą damą i czarującą, szlachetną kobietą bez względu na to, jak 
zarabiała na życie.

Dama kameliowa rozpoczyna się od pomyłki w identyfikacji. Mał
gorzata ma poznać w teatrze barona de Varville'a, umówionego z nią na 
spotkanie w loży A bilecikiem wysłanym w jej imieniu przez Prudencję, 
byłą prostytutkę, teraz właścicielkę zakładu krawieckiego i rajfurkę kur
tyzan. Jednak w wyniku pomyłki lożę A zajmuje Olimpia, rywalka Mał
gorzaty, która także pragnie zdobyć barona dla siebie. Kobiety siedzą 
więc razem w loży teatru i lustrują przez lornetki mężczyzn stojących 
na parterze. Prudencja pokazuje Małgorzacie barona de Varville'a, ale 
Małgorzata patrzy na Armanda Duvala i z radością przyjmuje fakt, że 
bogaty baron jest także niezwykle przystojnym młodzieńcem. Ujawnio
na pomyłka w identyfikacji mężczyzn bawi Małgorzatę, ale nieporozu
mienie natychmiast zostaje naprawione. Armand, ubogi syn bankiera, 
zostaje wyprawiony po kandyzowane kasztany, a Małgorzata czeka na 
barona w loży B i po jego przyjściu wychodzi z nim z teatru. Armand 
wróciwszy ze słodyczami, kwituje zniknięcie Małgorzaty pełnym rezy
gnacji wzruszeniem ramion. Wydaje się doskonale rozumieć, że nie 
może rywalizować z baronem. Podnosi jednak z podłogi zgubioną chus
teczkę Małgorzaty, pewnie jako pamiątkę spotkania z niezwykłą kobietą, 
która od dawna mu się podoba.

Zniknięcie Małgorzaty z loży teatralnej jest pierwszą zdradą dbałej 
o swe interesy kurtyzany wobec Armanda, ufnego i nieco naiwnego 
młodzieńca z mieszczańskiej rodziny. Drugi raz zdradzi go w jakiś czas 
później, gdy spotkają się ponownie. Tym razem Los zetknął ich na wy
przedaży rzeczy pozostałych po zmarłej kurtyzanie Eugenii. Scena ta za
powiada licytację, jaka odbędzie się po śmierci Małgorzaty - nieobecną 
w filmie Cukora, ale zapowiedzianą jej słowami komentującymi przy
szłe losy książki podarowanej jej przez Armanda: „Może ta książka zo
stanie sprzedana na licytacji po mojej śmierci". Ofiarowana książka to 
Historia Manon Lescaut i kawalera des Grieux Antoine'a Prevosta d'Exi- 
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les, opowiadająca dzieje „pięknej dziewczyny, która żyła dla miłości 
i przyjemności" - jak aluzyjnie mówi o niej Armand. Zacytowane wcze
śniej słowa Małgorzaty wprowadzają jeszcze jedną ważną informację: 
oto Małgorzata żyje w przeczuciu rychłej śmierci - jest poważnie chora 
na płuca i wie, że jej dni są właściwie policzone.

Małgorzata zaprasza Armanda do swego domu na przyjęcie urodzi
nowe. Gośćmi są dziewczyny z półświatka i weseli młodzieńcy z wyż
szych sfer. Wszyscy zachowują się nader swobodnie, w ich otoczeniu 
szczególnie rzuca się w oczy dystynkcja Małgorzaty i niewinność Arman
da, odbijające od wulgarności innych kobiet i rozpasania mężczyzn. Ar
mand nadal zabiega o sympatię Małgorzaty, zachowuje się przy tym jak 
pełen wdzięku mały chłopiec: Jest na przemian uwodzicielski i naburmu
szony, prosi i żąda, wyznaje miłość i obraża się, oferuje opiekę i nie dekla
ruje ceny. Próbuje namówić kurtyzanę na romans bez zapłaty, tylko dla 
samej miłości. Małgorzata jest rozbawiona, ale starania Armanda trafiają 
w cel - nie jest nim jednak pożądanie, tylko macierzyńskość. Scena 
uwodzenia Małgorzaty przez Armanda jest równocześnie niezwykle 
perwersyjną sceną kokietowania matki przez syna, specjalną grą, chęt
nie realizowaną przez małych chłopców wobec pobłażliwych i kochają
cych matek w celu wyłudzenia dodatkowych pieszczot i łakoci. Peter 
Matthews [1988: 36] dostrzega w tej scenie „fantazję preedypalną", sym
boliczne zobrazowanie erotycznego związku łączącego infantylnego 
mężczyznę i dojrzałą kobietę.

„Skoro i tak nie pożyję długo, dlaczego nie miałabym sobie pozwo
lić na kaprysy" - mówi wreszcie rozbawiona i wzruszona Małgorzata. 
Ulega dziecięcemu urokowi Armanda i po prostu robi sobie z niego pre
zent - zgadza się przyjąć młodzieńca w swym buduarze, Armand ma 
wrócić do jej mieszkania po wyjściu gości i otworzyć drzwi ofiarowa
nym kluczem. Młodzieniec klęka przed nią i z nabożnym zachwytem 
mówi: „Małgorzata Gautier!" - jakby zdumiony, że ją zdobył, a potem 
na wszelki wypadek upewnia się, czy drzwi na pewno zostaną mu 
otworzone.

Odwrócenie typowego układu kurtyzana-fundator jest w Damie ka- 
meliowej bardzo interesujące. To nie Małgorzata zabiega o Armanda - 
ubogi młodzieniec nie ma jej bowiem nic do zaofiarowania, to Armand 
próbuje zdobyć jej przychylność, posługując się w tym celu swoją uro
dą, wdziękiem oraz zapewnieniami o długotrwałej i wiernej miłości - 
elegancka kurtyzana jest bowiem nie tylko piękną i zapewne biegłą 
w swej sztuce kobietą, ale podnosi także prestiż posiadającego ją męż
czyzny.

Po wyjściu gości Armand wraca skwapliwie do mieszkania Małgo
rzaty, znajduje jednak drzwi zamknięte od wewnątrz, co odbiera jako 
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upokarzający żart i rozwianie nadziei na romans ze sławną kurtyzaną. 
Nie wie, że była to druga, tym razem wymuszona, zdrada Małgorzaty, 
spowodowana nagłym powrotem barona de Varville'a, jej oficjalnego 
kochanka. Baron natychmiast orientuje się, że przyszedł nie w porę i że 
Małgorzata czeka nie na niego, ale z przyjemnością wyraźnie sadystycz
ną przedłuża wizytę i prowokuje Małgorzatę do kolejnych kłamstw. 
Nielojalność kochanki go bawi, baron wie przecież dobrze, że kupując 
ciało kurtyzany, nie nabywa przy tym ani jej miłości, ani wierności.

Po raz trzeci Małgorzata zdradza Armanda na prośbę jego ojca, 
pana Duvala. Rozczarowany Armand postanawia wyjechać z Francji 
w daleką podróż, ojciec zgadza się sfinansować jego wojaż: „Nie jesteś 
złym synem" - mówi do niego łaskawie. Ta scena wprowadza rodzinę 
Duvalów: liczny klan ludzi zamożnych, bardzo konserwatywnych, bo
gobojnych, dbających o interesy i reputację rodu, podporządkowanych 
opiekuńczej dominacji ojca.

Armand zawiadamia Małgorzatę o swoim wyjeździe, zaniepokojona 
i pełna skruchy kurtyzana składa mu wizytę w jego kawalerskim miesz
kaniu na czwartym piętrze. Może się naocznie przekonać, że Armand 
wcale nie jest obrażony i ciągle ma wielką ochotę na podjęcie romansu, 
na który go nie stać. „Mam siedem tysięcy franków rocznie" - deklaruje 
Armand. „Wydaję więcej w miesiąc" - odpowiada Małgorzata. Jednak 
nie broni się już przed miłością, zapewne pierwszą i ostatnią w życiu.

Armand proponuje, by oboje wyjechali na wieś za pieniądze, które 
dostał od ojca na podróż. Jednak przed wyjazdem Małgorzata musi spła
cić 40 tysięcy franków swoich długów, decyduje się więc poprosić o nie 
barona de Varville'a. Już nie pierwszy raz prosi go o pieniądze, to stały 
element układu kurtyzana-fundator. Ona się przymila i wyłudza kolejne 
kwoty, on ją upokarza, ale daje. Tym razem baron wie, że Małgorzata ma 
zamiar pojechać na wieś z innym kochankiem, a to zrywa ich układ. Wrę
cza jej jednak pieniądze jako ostatnią zapłatę, nie szczędząc także upoka
rzających uwag. Małgorzata, wdzięczna utrzymanka, dziękuje mu za nie 
pocałunkiem, baron z pogardą wymierza jej policzek.

Wyjazd na wieś to nie tylko ucieczka od miasta i jego zepsucia, to 
także powrót Małgorzaty do stanu niewinności. Ubrana w białe suknie 
przeżywa z Armandem prawdziwą sielankę wśród kwitnących drzew, 
kwiatów, baranów, kur, kaczek i słonecznych, szerokich przestrzeni. 
Wraca do swych korzeni, do wcielenia prostej, niewinnej dziewczyny 
sprzed upadku. Z całą ostentacją realizuje marzenie o przeżyciu jedynej 
i prawdziwej miłości. Jednak przeżywa ją w cieniu zamku barona de 
Varville'a, budowli, która przypadkiem znajduje się w okolicy. Zamek 
nieustannie przypomina Małgorzacie ojej występkach i budzi zazdrość 
Armanda nie o przeszłość, ale o przyszłość. Armand nie wie bowiem, co 
zrobi Małgorzata, gdy skończy się lato i jego skromne pieniądze. Dlate
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go rezygnuje z posady dyplomaty, która łączyłaby się z jego wyjazdem 
z kraju, pisze do ojca z prośbą o udostępnienie pieniędzy odziedziczo
nych po dziadku i prosi Małgorzatę o rękę. W ten sposób Armand łamie 
podstawowe reguły obowiązujące w jego klasie społecznej: odrzuca 
możliwość zrobienia kariery zawodowej, chce naruszyć majątek familij
ny, zagraża reputacji całej rodziny, planując ślub z prostytutką. Małgo
rzata jest świadoma wagi wyzwania, które Armand z młodzieńczą 
determinacją rzuca obowiązującym zasadom. Mówi w przestrachu: „Po
zwól mi się kochać, pozwól mi żyć dla ciebie, ale nie każ mi żądać od 
losu czegoś więcej. Bóg mógłby się pogniewać".

Wysłannikiem mściwego Losu, zagniewanego Boga i wstrząśniętej 
burżuazji jest pan Duval - zacny, siwowłosy starzec, który przyjeżdża 
do wiejskiego domu Małgorzaty podczas nieobecności Armanda prosić 
kurtyzanę, aby porzuciła jego syna. Argumentacja pana Duvala jest 
doprawdy mistrzowska. Najpierw manifestuje troskę o Małgorzatę, ko
bietę bez zabezpieczonej przyszłości, kobietę, która zostanie kiedyś po
rzucona - co jemu wydaje się oczywiste - przez znudzonego 
kochanka. Potem widząc, że lęk o własną osobę nie skutkuje, zaczyna 
prosić w imię dobra Armanda - mówi o jego złamanej karierze zawo
dowej, utracie honoru, pogrążeniu w biedzie. Małgorzata przeciwsta
wia mu swoje argumenty. Jeden dotyczy bezinteresownej miłości - 
pana Duvala to wzrusza, ale uznaje tylko miłość usankcjonowaną pra
wem i obyczajem, drugi argument sprowadza się do wyznania: „Nie 
pożyję długo" - co pan Duval lekceważy i uważa za egzaltację. Teraz 
on atakuje: „Proszę sobie wyobrazić, że Armand jest pani synem" - 
mówi z podziwu godną intuicją, bo przecież od początku romansu 
Małgorzata zajmowała pozycję „matki" wobec Armanda [Kapłan, 1983: 
41], doświadczonej kobiety angażującej się w miłość z chłopcem, za któ
rą tylko ona ponosi odpowiedzialność. I wreszcie pan Duval zdobywa 
się na gest niemal heroiczny, mówi do kurtyzany, której z pewnością 
nienawidzi, której nie szanuje i której się boi: „Ośmielam się błagać o tę 
ofiarę dla niego. Robię to z pokorą, jakbym zwracał się do królowej".

Roland Barthes [1970: 87-88] w swym eseju o Damie kameliowej sta
wia tezę, z którą wypada się zgodzić, że Małgorzata ulega Armandowi, 
ponieważ poprzez jego miłość czuje się uznana i doceniona. Armand 
nie kupuje jej, po prostu ją podziwia, pragnie i kocha. Uniżona prośba 
pana Duvala odnosi ten sam skutek - Małgorzata znowu czuje się uzna
na i doceniona. Ojciec Armanda mógłby przecież wystąpić w całym 
przynależnym mu majestacie prawa, władzy i moralności, natomiast 
prosząc pokornie o ofiarę dla syna, uznaje w kurtyzanie

nie tyle „przyrodzoną" cnotę, ile poświecenie, właściwe kobietom jej 
zawodu; jak gdyby Małgorzata, decydując się poświęcić, pragnęła nie 
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zabić w sobie kurtyzanę, ale wręcz przeciwnie - ukazać jasno kurtyza
nę doskonałą, która, niczego z siebie nie tracąc, została uwznioślona 
czcigodnym, mieszczańskim uczuciem [Barthes, 1970: 89].

Małgorzata godzi się więc nie tylko zerwać z Armandem, obiecuje 
także na zawsze zabić jego miłość - dlatego decyduje się wrócić do ba
rona de Varville'a - oraz zachować w tajemnicy powody swego postę
powania. Odchodzi do zamku barona, odprowadzana spojrzeniem 
zrozpaczonego Armanda przekonanego, że Małgorzata jest zdradliwą ko
bietą bez zasad, jak wszystkie prostytutki. W tym momencie dokonuje się 
ponowne uznanie Małgorzaty, tym razem w ocenie widzów kinowych, 
którzy wiedzą, że Armand się myli. To uznanie nasila się jeszcze w kolej
nej scenie, gdy Armand - wygrawszy dużo pieniędzy w nowo otwartym 
kasynie - publicznie i z pogardą obrzuca nimi Małgorzatę, znowu oficjal
ną metresę barona de Varville'a, płacąc jej zaległy dług za miłość.

Czwarty raz Małgorzata zdradza Armanda umierając. Po pojedynku 
z baronem de Varville'em Armand musi wyjechać z Paryża. W czasie 
jego nieobecności Małgorzata nie spotyka się już z żadnym mężczyzną, 
popada w biedę i jest coraz bardziej chora. Leży w opustoszałym miesz
kaniu, pilnowanym przez wierzycieli, umierająca, ale śliczna, z kamelia- 
mi w rękach, i nieustannie czeka na powrót ukochanego. Wreszcie 
Armand przybywa, zna już prawdę o szlachetnym poświęceniu Małgo
rzaty, jest pełen skruchy i miłości. Przebacza jej wszystko raz jeszcze. 
„Może to lepiej - mówi nagle Małgorzata - że będę żyła w twoim sercu 
ukryta przed światem. Jeśli umrę, nasza miłość pozostanie nieskalana". 
Ale Armand nie słucha, snuje plany wspólnej, szczęśliwej przyszłości. 
Małgorzata umiera w jego ramionach. „Nie opuszczaj mnie!" - woła 
z rozpaczą osamotniony na zawsze kochanek.

Finał Damy kameliowej buduje ostateczny przekaz ideowy najsław
niejszego melodramatu o miłości kobiety upadłej. W mieszczańskiej kul
turze związek Małgorzaty i Armanda reprezentuje typową miłość 
niemożliwą i z góry skazaną na klęskę. Burżuazja wytworzyła skompli
kowany system surowych norm i zakazów, aby strzec swych przedsta
wicieli przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności za kontakty 
z osobami spoza sfery i spoza towarzystwa.

Pisze Roland Barthes [1970: 1989-90]:

Małgorzata Gautier, „wzruszająca" dzięki gruźlicy i pięknym słówkom 
- otumania całą publiczność, przekazuje jej swą ślepotę. Gdyby była 
głupia i godna politowania, otwierałaby oczy drobnomieszczan. Ponie
waż jest szlachetna i wzniosie gadatliwa, słowem - „poważna", może 
widzów tylko uśpić.
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Do „otumanienia" publiczności potrzebna jest także śmierć głównej 
bohaterki, na przykład na suchoty, gdyż w ten sposób winę za niepo
wodzenie miłości ponosi przeznaczenie, a nie obowiązujący system spo
łeczny. „Piękna śmierć" [Matthews, 1988: 36] Małgorzaty w ramionach 
Armanda budzi wzruszenie widzów, nie wywołuje ich buntu, niepoko
ju czy wyrzutów sumienia.

W patriarchalnym systemie kultury Małgorzata na zawsze pozostaje 
symbolem loose woman, kobiety zbłąkanej, zajmującej społeczną pozycję 
przedmiotu męskiego pożądania. Ze względu na urodę uczyniono 
z niej obiekt do oglądania [Kaplan, 1983: 39] - śliczny przedmiot, który 
się kupuje, posiada, którego się używa i niszczy. Kobieta staje się więc 
spektaklem, skazana jest wyłącznie na eksponowanie swej doskonałej 
cielesności, która dominuje nad jej inteligencją, charakterem i uczucia
mi. Pozostając we władzy mężczyzn, Małgorzata musi do końca zreali
zować przygotowany dla niej scenariusz zachowań obejmujący upadek, 
upokorzenie, poświęcenie i śmierć.

Wreszcie w planie mitologicznym Dama kameliowa pozostaje ideal
nym przekazem o winie i karze, o grzechu i odkupieniu. Występek Mał
gorzaty narusza obowiązujące zasady moralne, musi jej więc zostać 
wymierzona kara, która dokonuje się przez ofiarnicze samoukaranie. 
Natomiast odkupienie dokonuje się przez cierpienie, którego symbolem 
są łzy, oraz przez chorobę, miłość i śmierć. W filmie Cukora bohaterowie 
płaczą tylko 7 razy, a więc zdecydowanie mniej niż w powieści, w któ
rej łzy płyną - jak wyliczył Tadeusz Kowzan [1976: 228] - 79 razy, 
w sztuce - 10 razy, w operze - 13 plus 2 razy w didaskaliach. Gruźlica 
staje się na ekranie elegancką chorobą, podczas której Małgorzata nieco 
kaszle, traci oddech w tańcu i prześlicznie wygląda, zwłaszcza w agonii, 
a jednak jest to choroba zabójcza. Bezinteresowna miłość kurtyzany 
równoważy jej nierząd, a piękna śmierć w ramionach kochanka 
uwzniośla ofiarę i ostatecznie rozgrzesza z upadku. Kara dotyka także 
Armanda - za lekkomyślne i buntownicze złamanie społecznych reguł 
postępowania zostaje ukarany samotnością, wyrzutami sumienia i pa
mięcią o utraconym szczęściu.

Alexandre Dumas [1996: 223] zastrzega w ostatnim zdaniu swej po
wieści:

Historia Małgorzaty jest wyjątkiem. Gdyby była czymś zwykłym i po
spolitym, nie warto byłoby jej napisać.

Każda kolejna filmowa inscenizacja Damy kameliowej ożywia 
tkwiący w niej mit o nieszczęśliwej i bezinteresownej miłości prostytut
ki, mit, który zapewnia widzom przeżycie wzniosłych uczuć litości 
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i trwogi. Jednak każda z tych inscenizacji także przynosi określoną ide
ologię, która pozwala otrzeć Izy wzruszenia i upewnić się, że normy 
kulturowe - mimo pozorów liberalizacji - ciągle tak samo odgradzają 
ludzi tzw. porządnych od upadłych.
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„Screen" nr 3

Dama kameliowa (Camille)
S: Zoe Akins, Frances Marion i James Hilton według sztuki i powieści 
Dama kameliowa Alexandre'a Dumasa-syna; R: George Cukor; P: Da
vid Lewis; Z: William Daniels i Karl Freund; M: Herbert Stathart; SG: 
Cedric Gibbons; K: Adrian; O: Greta Garbo (Marguerite Gautier), Ro
bert Taylor (Armand Duval), Lionel Barrymore (pan Duval), Henry 
Daniel (baron de Varville); PR: Metro-Goldwyn-Mayer, USA, 1936, 108'
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Ludzie za mgłą - przekleństwo złego Losu

Literacką podstawą filmu Marcela Carné Ludzie za mgłą (1938) stała 
się powieść Pierre'a Mac Orlana Le Quai des brumes - Wybrzeże mgieł. 
Pisarz nazywał się naprawdę Pierre Dumovichey (1882-1970) i był auto
rem wielu powieści kiedyś bardzo popularnych, dziś niemal zupełnie 
zapomnianych. Le Quai des brumes opublikowano w 1927 roku w wy
dawnictwie Gallimarda.

Związek między powieścią Mac Orlana i filmem Carné jest niezwy
kle interesujący. Odnosi się wrażenie, że dzieło literackie stało się dla 
Jacquesa Preverla (1900-1977), autora scenariusza, znakomitym impulsem 
uruchamiającym jego poetycką wyobraźnię. Wykorzystując główny mo
tyw powieściowy - głęboką frustrację i zagubienie pięciorga bohaterów 
na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej - Prévert stwo
rzył swoje własne oryginalne dzieło daleko odbiegające od powieści 
Mac Orlana. Zmienił miejsce akcji, przebieg zdarzeń, wygląd i losy bo
haterów, a przede wszystkim naznaczył opowiadaną historię piętnem 
nieszczęścia i przejmującego smutku. Realizując scenariusz Preverla, 
Marcel Carné wykreował przy pomocy kamery zamglony, nostalgiczny 
Hawr, malowniczą knajpę „Panama", stojącą na końcu portowego mola, 
i jej dziwacznych bywalców, skazaną na klęskę miłość Jeana i Nelly oraz 
przejmujący klimat stałego zagrożenia. Film Ludzie za mgłą - niezwykły 
rezultat współpracy poety i reżysera, zainspirowanych powieścią Mac 
Orlana - dał początek nowemu nurtowi w historii kina francuskiego 
nazwanemu potem czarnym realizmem poetyckim“.

Powieść Mac Orlana dzieli się na dwie części. Pierwsza przedstawia 
przypadkowe spotkanie pięciu osób, które w zimową i śnieżną noc znaj
dują schronienie w paryskiej knajpie „Lapin Agile" (Zwinny Królik) 
przy ulicy Butte-Montmartre, należącej do niejakiego Frédérica. Są to: 
25-letni Jean Rabę, inteligent-włóczęga, zawsze bez grosza przy duszy, 
zamożny Niemiec Michel Kraus, próbujący bezskutecznie odnieść w Pa
ryżu sukces jako malarz, Louis-Marie Ernst, żołnierz Legii Cudzoziem
skiej, opłakujący śmierć swych towarzyszy podczas walki w laurowym

22 Po raz pierwszy użył tego określenia Jean Paulhan, wydawca „La Nouvelle Revue 
Française", pisząc o powieściach Marcela Aymé, które łączyły w sobie elementy reali
zmu i symbolizmu. Kiedy Pierre Chenal zrealizował film La Rue sans nom (1933), 
będący adaptacją jednego z utworów Aymé, określenie „realizm poetycki" zaczęło 
być powtarzane przez krytyków, a potem stało się nazwą całego nurtu kinowego 
[Baron Turu, 1989: 109].
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gaju gdzieś w Maroku, rzeźnik Isabel, zwany przez swych klientów Za- 
belem, który uciekając przed bandą ulicznych opryszków, gubi tajemni
czy pakunek, oraz Nelly:

...duża, blada blondynka, dość ładna, z ciałem zniszczonym przez nę
dzę, miłość, bezsenność i kłopoty gastryczne spowodowane naduży
ciem wędlin, jaj na twardo i alkoholu [Mac Orlan, 1927: 70].

Goście Frederica piją czerwone wino, patrzą w płatki śniegu wirują
ce za oknem i wygłaszają dziwaczne monologi dotyczące ich nieudane
go życia. Tylko Nelly milczy, przysłuchując się rozmowie mężczyzn. 
Nad ranem wszyscy wychodzą. Nelly nie ma gdzie spać, więc Jean 
Rabę zabiera ją ze sobą do hotelu, w którym chce wynająć pokój za pie
niądze pożyczone od Michela Krausa.

Druga część powieści przedstawia dalsze losy nocnych gości „Lapin 
Agil". Rzeźnik Zabel okazuje się mordercą swego sąsiada Norberta, któ
remu był winien pieniądze, a zabił go z wewnętrznym przekonaniem, 
że uwalnia świat od człowieka głupiego i niepotrzebnego. W pakunku 
zgubionym na ulicy znajdowała się odcięta głowa ofiary. Zabel zostaje 
ujęty i zgilotynowany. Legionista Ernst decyduje się na dezercję z woj
ska, jakiś czas tuła się w nędzy po Paryżu, śpi pod mostem Mirabeau 
wśród innych bezdomnych, wreszcie pieszo dociera do Marsylii, gdzie 
ponownie zaciąga się do wojsk kolonialnych. Michel Kraus po powro
cie do domu z „Lapin Agile" wiesza się na dziecinnej skakance, którą 
już dawno w tym celu przygotował. Po nocy spędzonej z Nelly Jean 
Rabę wyjeżdża z Paryża do Rouen, gdzie mieszka przez jakiś czas. Zo
staje powołany do wojska, podczas ćwiczeń na poligonie ginie od 
przypadkowej kuli. W ostatniej chwili życia martwi się o małego, bia
łego pieska, który czeka u sąsiadów na jego powrót. Nelly zostaje pro
stytutką, ma wielkie powodzenie na ulicy i dużo zarabia, udaje się jej 
zdobyć pozycję utrzymanki mężczyzn szanowanych i zamożnych. 
W 1919 roku, tuż po wojnie, Nelly bawi się na dansingu w eleganckim 
lokalu „Miami".

Zapach dansingu, jak i tego roku 1919, ma jeszcze słodki i mdły zapach 
krwi [Mac Orlan, 1927: 184].

Ale Nelly żyje i świetnie jej się powodzi. Opiekuje się małym, bia
łym pieskiem Jeana Rabe'a, odnalezionym przez nią po wielu trudach 
i kłopotach.

Film Preverta i Carne, wysnuty z powieści Mac Orlana, przedstawia 
natomiast taką historię:



109

*
W deszczowy, mglisty wieczór Jean, dezerter z wojsk kolonialnych, 

przygodną ciężarówką przybywa do Hawru. Chce uciec z kraju, wierzy, że 
wielki port da mu do tego najlepszą okazję. Po drodze przyplątuje się do 
niego bezpański, łaciaty piesek, który odtąd będzie mu stale towarzyszył. 
Jean trafia do baru „Panama", znajdującego się na końcu Wybrzeża Mgieł, 
gdzie zbierają się życiowi wykolejeńcy. Spotyka w nim śliczną i tajemniczą 
Nelly, w której się zakochuje. Nelly mieszka ze swoim starym i odrażają
cym wujem Zabelem, który kocha ją i nawet z zazdrości zabił jej narzeczo
nego Maurice'a. Jean wdaje się w konflikt, spowodowany przez Nelly, 
z gangsterem Lucienem, wspólnikiem Zabela, obraża go i policzkuje. Właś
ciciel „Panamy" przekazuje Jeanowi ubranie i dokumenty malarza Michela 
Krausa, który popełnił samobójstwo, topiąc się w morzu. Jeanowi udaje się 
zdobyć miejsce na statku „Luizjana" płynącym do Wenezueli. Obiecuje Nel
ly, że kiedyś znowu się tam spotkają. Broniąc Nelly przed napastującym ją 
Zabelem, Jean zabija go. Po drodze do portu zostaje zastrzelony przez Lu- 
ciena. „Luizjana" wypływa w morze. Z jej pokładu wymyka się łaciaty pie
sek i zamgloną drogą ucieka z Hawru.

*
W powieści Mac Orlana w ogóle nie ma miłości, nikt nie jest zako

chany, nikt o niej nie mówi ani za nią nie tęskni. Uczucie nie łączy też 
Jeana Rabe'a i Nelly. Spędzają razem noc w hotelu, ponieważ Nelly nie 
ma gdzie się podziać, a Jeana akurat stać na wynajęcie pokoju. Rano 
rozstają się bez żalu, Jean wyjeżdża z Paryża, Nelly odprowadza go na 
dworzec. Nigdy się już nie spotkają. Jean Rabę myśli potem czasem 
o Nelly, ponieważ „młoda kobieta wywołała w nim niejasne wrażenie 
ostrożnego szacunku" [Mac Orlan, 1927: 171]. Nelly również myśli cza
sem o Jeanie, „jak myśli się o pejzażu, piosence czy mieście" [Mac Orlan, 
1927: 168]. Natomiast Prevert i Carne zrealizowali w swojej wersji Ludzi 
za mgłą jedną z najpiękniejszych w historii kina opowieści miłosnych, 
w której zły Los prześladuje kochanków z wyjątkową i tragiczną zacie
kłością.

Jest zimna i mglista noc, na dwudziestym kilometrze przed Hawrem 
światła ciężarówki wyłuskują z mroku sylwetkę mężczyzny w mundu
rze wojsk kolonialnych, szofer zatrzymuje się i zabiera przygodnego pa
sażera. Wraz z nim wsiada do samochodu Nieszczęście. Jean nie jest 
bowiem zwykłym żołnierzem jadącym do miasta na przepustkę, jest 
człowiekiem, który ucieka przed złym Losem. W jego przeszłości były 
tylko niedobre doświadczenia: bieda, samotność, śmierć, utrata nadziei, 
wreszcie dezercja z wojska. Otacza go aura przejmującego smutku cha
rakterystyczna dla człowieka, który widział wiele zła, stracił wiarę 
w lepsze jutro, jest sam, nic nie posiada, czuje się zmęczony, zagubiony 
i nieszczęśliwy - „Wokół tylko mgła. Pusto jakoś".
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Niezwykłość i, nie waham się użyć tego słowa, piękno postaci Jeana 
wynika z harmonijnego połączenia dwu skrajności. Z zewnątrz jest to 
zwykły, szary człowiek, proletariusz o grubych rysach twarzy Jeana Ga
bina, ociężałej sylwetce i szorstkich manierach w typie „fajnego gościa" 
[Michałek, 1959: 63]. Natomiast wewnątrz - mężczyzna niezmiernie 
wrażliwy, dobry, poraniony, przegrany, naznaczony piętnem Nieszczę
ścia i skazany przez Los. W dodatku Jean ma świadomość swej klęski, 
wie, że igra nim Przeznaczenie, które nie szykuje mu żadnej zmiany na 
lepsze, jest przyzwyczajony do Nieszczęścia, które idzie jego śladem jak 
wierny pies. Może właśnie dlatego nie pozwala kierowcy ciężarówki 
przejechać małego, łaciatego kundelka, który zaplątał się pod koła samo
chodu. Przegania potem psa, gdy zwierzę chce biec za nim, ale ostatecz
nie godzi się na jego towarzystwo, jakby akceptował wspólnotę ich 
losów - dwu istot podobnie samotnych, głodnych i bezpańskich.

Jean nie buntuje się, nie rozpacza i nie złorzeczy Przeznaczeniu, 
z rezygnacją przyjmuje swój pieski los, ale jest smutny i ten stan najdo
bitniej wyraża, co myśli o otoczeniu, własnym życiu i sobie samym. 
Smutek Jeana ma charakter egzystencjalny, wypływa z postrzegania 
świata jako pustego i zamglonego, własnego życia jako bezsensownego, 
a siebie jako człowieka przegranego. Nastrój Jeana wydaje się promie
niować na wszystko dookoła: pogodę, miasto, ludzi, sprawy, uczucia - 
staje się smutkiem wszechogarniającym. Ta swoista radiacja smutku 
[Gołaszewska, 1992: 26] wyznacza emocjonalną tonację Ludzi za mgłą, 
zaraża przygnębieniem, bezradnością i apatią“.

Jean chce już tylko jednego: uciec, opuścić Francję, wyjechać daleko, 
zostawić za sobą zły Los, Nieszczęście, pustkę i mgłę. Jeszcze wierzy, że 
ucieczka jest możliwa, że znajdzie na świecie takie miejsce, gdzie będzie 
mógł rozpocząć nowe życie uwolniony od ciężaru swego Przeznaczenia.

W studium o twórczości Marcela Carné Bolesław Michałek [1959: 67] 
podkreśla znaczenie motywu „magicznej", zawsze nieudanej ucieczki 
bohaterów przed złym Losem i nieuniknioną katastrofą. Opisuje ją jako 
tragiczną.

Doświadczenie tragiczne ma (...) charakter swoistej interakcji pomiędzy 
człowiekiem a rzeczywistością. (...) Do tragizmu dotrze ten, kto do
świadczając paradoksalności bytu sam jest w ów paradoks uwikłany, 
kogo ów konflikt bezpośrednio dotyczy. Krótko mówiąc, tragiczność 
dana jest jedynie bohaterowi tragicznemu [Wilkoszewska, 1990: 201].

23 Commission de Contrôle Cinématographique w kolaboracyjnej strefie Vichy oraz 
Centrale Catholique du Cinéma oficjalnie oskarżyły Ludzi za mgłą o „moralne drę
czenie" i „głęboką demoralizację" widzów, co miało przyczynić się do klęski Francu
zów w wojnie z Niemcami w 1940 roku. Camé bronił się aforyzmem, że nie oskarża 
się barometru o wskazywanie zlej pogody [Baron Turu, 1989: 114-115].
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Bohater Ludzi za mgłą jest bohaterem tragicznym, budzi „litość 
i trwogę" [Arystoteles, 1983: 17], ponieważ

...nie wyróżnia się osobliwie ani dzielnością i sprawiedliwością, ani też 
nie popada w nieszczęście poprzez swą podłość i nikczemność, lecz ze 
względu na jakieś zbłądzenie [Arystoteles, 1983: 35-36].

Zbłądzenie Jeana ma charakter prymarnego doświadczenia tragicz
ności [Wilkoszewska, 1990: 203-204], jakie zachodzi pomiędzy bohaterem 
a realną rzeczywistością, która ujawnia mu swą antynomiczną strukturę, 
czyli sprzeczność lub opozycyjność zjawisk względem siebie. Jean od 
początku zdaje się być uwikłany w beznadziejny konflikt z tak rozumia
ną rzeczywistością, konflikt, który powiększa się jeszcze w trakcie trwa
nia filmu. Jest człowiekiem gorzko doświadczonym, uciekającym 
i świadomym zagrożenia, a jednak w konkretnych sytuacjach życio
wych, dających mu możliwość wyboru postawy, zawsze decyduje się 
na działania, które jeszcze bardziej wikłają go w ów tragiczny konflikt: 
zakochuje się w Nelly, dwukrotnie prowokuje gangstera Luciena, scho
dzi ze zbawczego statku, który ma go wywieźć z Francji, zabija Zabela, 
wystawia się na strzały Luciena.

Zły Los, czuwający nad krokami Jeana, kieruje go w Hawrze do nie
zwykłego miejsca, knajpy „Panama", stojącej na końcu Wybrzeża Mgieł, 
gdzie Jean spotyka ludzi życzliwych i wrogich, ale gdzie przede wszyst
kim poznaje piękną dziewczynę, zakochuje się w niej i wikła w splot 
przypadkowych zdarzeń, które ostatecznie zdecydują o jego przyszłości.

„Panama" jest „knajpą mistyczną" [Michałek, 1959: 59], miejscem za
gubionym wśród mgły, gdzie spotykają się życiowi wykolejeńcy, ludzie 
bezdomni i nieszczęśliwi, udręczeni rozpaczą i samotnością, szukający 
chwilowego schronienia oraz przypadkowego słuchacza, któremu mogą 
opowiedzieć o swych kłopotach. Powstała „z potrzeby stworzenia scene
rii odpowiadającej zbankrutowanej, zgnębionej psychice bohaterów" 
[Michałek, 1959: 59]. Właściciel „Panamy", wpuszczając Jeana do środka, 
zapowiada w progu: „Tylko pamiętaj o jednym, nie wyjeżdżaj z mgłą, 
nieszczęściami i całym tym smutkiem". Więc Jean posłusznie milczy, ale 
mówią inni: Quart Vittel, handlujący na kieliszki nielegalnym alkoho
lem, marzący o spędzeniu nocy w czystym łóżku „jak człowiek"; Michel 
Kraus, malarz, który „maluje tajemnice", „w róży widzi grzech", „w pły
waku topielca" i nie chce dalej żyć „wśród takiego zamętu i niepokoju"; 
Zabel, bogaty właściciel sklepu, człowiek, który „ceni tylko klasyków" 
muzycznych i włóczy się po nocy na molo z jakąś tajemniczą paczką ści
gany przez bandę uzbrojonych łobuzów dowodzonych przez Luciena 
Lagardiera; wreszcie Nelly, tajemnicza piękność w błyszczącym płasz
czu przeciwdeszczowym z bezdennym smutkiem w wielkich oczach.
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Wszyscy goście „Panamy" znacząco zaważą na losach Jeana: Quart 
Vittel przywodzi go do tego miejsca, Kraus nakazuje oddać mu ubranie 
i dokumenty po swej samobójczej śmierci w morzu, Zabel stanie się jego 
ofiarą, Lucien zabójcą, a Nelly kobietą fatalną, która ofiaruje mu miłość 
i zagładę. Wszystkich bohaterów Ludzi za mgłą łączy ze sobą przypadek.

Stanowi zawsze zaprzeczenie jakiegoś porządku. Poprzez przypadek 
stykamy się z czymś splątanym, ba, złym, zdradzieckim [Guardini, 
1995: 186].

Przypadkiem lubi posługiwać się Przeznaczenie, by tym wyraźniej 
uświadomić filmowym bohaterom, a przede wszystkim widzom kino
wym: poczucie bezsensu - nieznaczna przyczyna pociąga za sobą niepro
porcjonalnie fatalne skutki; niesprawiedliwość - z czynu dokonanego 
w dobrej wierze wynika nieszczęście; wrażenie złośliwości losu - na
trętny pech niweczy szlachetne poczynania; wreszcie by unaocznić 
winę pierwotną - która gmatwa związki przyczynowe ludzkiego istnie
nia i budzi wiarę w złe siły panujące nad życiem bezpośrednio lub za 
pomocą ludzkiej skłonności do grzechu [Guardini, 1995: 185-186].

W grze, jaką Przeznaczenie prowadzi z Jeanem, istnieje pula strat 
i zysków. W tej pierwszej znajdują się wszystkie jego złe doświadcze
nia, fatalne przypadki i zbiegi okoliczności, poczucie królującego bez
sensu, utrata nadziei, mgła i pustka, w tej drugiej - tylko miłość do 
Nelly. Jean zakochuje się w pięknej i tajemniczej dziewczynie, o której 
nic nie wie, od pierwszego wejrzenia - „jak w kinie", mimo że nie wie
rzy w miłość i ma fatalną opinię o kobietach. Mówi do niej: „Patrzę na 
ciebie, słucham cię... i raz po raz zbiera mi się na płacz". „Odżywam 
przy tobie" - odpowiada mu Nelly, dziewczyna z przeszłością: kochan
ka pięknego Maurice'a, zamordowanego z zazdrości przez jej wuja Za- 
bela. Jean nie potrafi oprzeć się urodzie Nelly, jej przejmującemu 
smutkowi i świadomości Nieszczęścia: „Widziałam za dużo złych rze
czy, jestem stracona". Oboje są tak bardzo do siebie podobni, rozpozna
ją się bezbłędnie jako ludzie przegrani, ścigani przez zły Los, skazani na 
klęskę. „Młoda dziewczyna, która chce cieszyć się życiem, jest niczym 
mężczyzna, który dąży do wolności, ma wszystkich przeciwko sobie, 
całą sforę" - zrównuje Jean ich wspólne doświadczenia.

Nieoczekiwana miłość wyrywa oboje kochanków ze smutku i apatii, 
skłania ich do podjęcia próby oszukania złego Losu, ratowania uczucia 
przed grożącą mu zagładą. Miłość daje bowiem siłę i nadzieję: „Szczę
ście uśmiechnęło się do mnie" - stwierdza Jean ze zdziwieniem. Piękna 
dziewczyna, odradzające uczucie, cywilne ubranie i legalne dokumenty 
po Krausie, miejsce na „Luizjanie" wypływającej do Wenezueli, pies 
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przyjaciel - wszystko to stanowi zapowiedź odmiany Losu, nadziei na 
ratunek i ucieczkę, ułaskawienia od klęski.

Jednak Przeznaczenie przypomina o sobie kolejnymi przypadkami: 
morze wyrzuca zwłoki pięknego Maurice'a na Wybrzeżu Mgieł, policja 
odnajduje paczkę z mundurem wojsk kolonialnych i zaczyna szukać de
zertera, podejrzanego także o morderstwo. To naprawdę ostatni moment 
na ucieczkę. Jean żegna się więc z Nelly, obiecuje sprowadzić ją wkrót
ce do siebie i wchodzi na „Luizjanę", by bezpiecznie odpłynąć do 
zbawczej Wenezueli. W kajucie przywiązuje łaciatego pieska do jakie
goś słupka i teraz wystarczy tylko, aby trochę poczekał w jego towarzy
stwie, aby po prostu siedział i nic nie robił. Przez chwilę wydaje się, że 
tak właśnie będzie, że Los dał za wygraną. Rodzi się nadzieja, że smutni 
kochankowie będą szczęśliwi.

A jednak Jean schodzi z pokładu statku. Bezpośrednim powodem 
opuszczenia bezpiecznego schronienia jest niepokój o Nelly, ale w isto
cie Jean wraca na zamglone ulice Hawru posłuszny swemu złemu Prze
znaczeniu, które musi się wypełnić. Poza tym jako bohater tragiczny 
nadal błądzi, nasilając swój konflikt z rzeczywistością: z dwu możliwo
ści postępowania wybiera tę, która wiedzie go prosto ku zagładzie.

Ludzie za mgłą budują niezwykłe sugestywny przekaz na temat siły 
Przeznaczenia, które rządzi ludzkim życiem. Wyroki o losie człowieka 
zapadają gdzieś poza nim, wszystko zostaje wcześniej ustalone, „zapisa
ne w gwiazdach", a potem realizuje się na zasadzie konieczności.

Pisze Romano Guardini [1995: 175-176]:

Los jest czymś bardzo moim własnym, lecz jednocześnie czymś bar
dzo mi obcym. Doznaję go poprzez najgłębsze własne zaangażowanie, 
ale gdy chcę go uchwycić, wymyka mi się z rąk. (...) jest czymś, co nie 
może być zmienione, co jest nieuniknione, przymusowe.

Przeznaczenie bywa nie tylko złe, gdy prowadzi człowieka do klę
ski, ale bywa także złośliwe, gdy igra z człowiekiem, dając mu nadzieję 
na sukces, by potem z tym większą satysfakcją zabrać mu wszystko, ze
pchnąć na dno rozpaczy i udowodnić, że dokonując złych wyborów, 
sam się skaza! na przegraną. Lata fatalnych doświadczeń nauczyły Jeana, 
że nie jest wybrańcem Fortuny, że należy do grona pechowców i prze
granych, pogodził się z tą myślą i zaakceptował swój Los. Ale Przezna
czenie, jakby zirytowane jego smutną rezygnacją, zakpiło sobie z niego 
okrutnie, podsuwając mu wielką miłość. Uczucie wybiło Jeana z apatii, 
pobudziło do działania, dało ożywczą nadzieję na szczęście. I to właśnie 
miłość paradoksalnie stała się ostatnią przynętą, która zwabiła Jeana 
w śmiertelną pułapkę.
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Leżąc na ulicy w ramionach Nelly, Jean ma pełną świadomość swej 
klęski i ostatecznego triumfu złego Losu. Szepcze do dziewczyny: „Po
całuj mnie, mamy już tak mało czasu". Umiera, a pełen rozpaczy krzyk 
Nelly: „Nie zostawiaj mnie!" - miesza się z żałosnym dźwiękiem syreny 
„Luizjany" wypływającej z portu. W pustej kajucie pozostaje walizka Je
ana, przypominając o zmarnowanej szansie. Piesek zrywa wiążący go 
sznurek i w ostatniej chwili zbiega z pokładu statku, zamgloną drogą 
ucieka z Hawru, miasta przeklętego, ale pewnie i on nie wymknie się 
swemu smutnemu Przeznaczeniu.

Ludzie za mgłą obrazują triumf Losu, który raz na zawsze przesądza 
o życiu człowieka, wagę ślepego przypadku, wywierającego tak znaczą
cy wpływ na przebieg zdarzeń, niemożność odwrócenia złych przezna
czeń determinujących przyszłość, a przede wszystkim klęskę miłości, 
która nie potrafi ochronić kochanków przed zagładą. Wydawać by się 
mogło, że smutek zakończenia filmu jest wszechogarniający: złe Fatum, 
niepewność jutra, brak nadziei, klęska miłości, rozpacz, pustka i mgła. 
A jednak melodramat Préverta i Carné daje właściwą tragedii możliwość 
przeżycia „oczyszczenia" [Arystoteles, 1983: 17] przez wykreowanie szla
chetnego bohatera, który ma odwagę zmierzyć się ze sprzecznością bytu, 
podjąć walkę z Przeznaczeniem i z godnością przyjąć przegraną, oraz 
przez oferowanie widzom estetycznego doświadczenia tragizmu, po
zwalającego im przenosić struktury artystyczne, poznane dzięki sztuce, 
w obręb samej rzeczywistości. Zapewnia to widzom przeżycie wtórnego 
doświadczenia tragiczności, zachodzącego pomiędzy człowiekiem a real
ną rzeczywistością, „osłabionego" jednak przez pośrednictwo sztuki 
[Wilkoszewska, 1990: 203-204]. W ten sposób uczestnictwo widzów 
w tragedii Jeana i Nelly jest mniej niebezpieczne i mniej bolesne niż bo
haterów przeżywających prymarne, bezpośrednie oświadczenie tragicz
ne, ale przecież także uświadamia im istnienie antynomicznej struktury 
rzeczywistości, skazanie na Los i nieuchronność klęski.

W Ludziach za mgłą Zło wygrywa walkę nie tylko z Dobrem, ale 
także z Miłością; ta konstatacja - budząc „litość i trwogę" - „oczyszcza" 
widzów proletariackiej tragedii Préverta i Carné, ale zasmuca widzów 
melodramatu. Na pociechę zostaje im filmowe przesłanie brzmiące nie
mal jak poezja: „Zycie nie jest łatwe... Tak, gdy się jest samotnym. Jed
nak czasem spotyka się ludzi, których się prawie nie zna, którzy 
niebawem rozpłyną się we mgle, ale na razie wyciągają do ciebie rękę, 
nie wiadomo dlaczego".
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Przeminęło z wiatrem

- damy i dżentelmeni

30 czerwca 1936 roku wydawnictwo Macmillan Publishing Compa
ny opublikowało Przeminęło z wiatrem, debiutancką24, trzytomową po
wieść napisaną przez 36-letnią Margaret Mitchell (1900-1949), byłą 
dziennikarkę „Atlanta Journal", od 1925 roku pozostającą „przy mężu", 
Johnie Marshu, dziennikarzu i publicyście. W ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy sprzedano w USA ponad milion egzemplarzy książki, w 1937 
roku Mitchell otrzymała za nią Nagrodę Pulitzera, do roku 1989 Przemi
nęło z wiatrem miało w USA 155 wydań, przetłumaczono je na 27 języ
ków i opublikowano w 37 krajach [Taylor, 1989: 1-2].

24 Przez sześćdziesiąt lat Przeminęło z wiatrem uchodziło za jedyny utwór literacki 
napisany przez Margaret Mitchell. W 1996 roku została opublikowana Zaginiona wyspa 
(polskie wydanie w tłumaczeniu Emilii Szumańskiej, Dom Wydawniczy REB1S, 
Poznań 1996), odnaleziona w archiwum rodziny Angelów, krótka powieść, którą 
Mitchell napisała w 1916 roku.

Już w lipcu 1936 roku niezależny producent filmowy z Hollywood, 
David O. Selznick, zakupił za 50 tysięcy dolarów prawa do sfilmowania 
Przeminęło z wiatrem - była to najwyższa kwota, jaką zapłacono autoro
wi w dotychczasowej historii kina za wyrażenie zgody na adaptację 
jego dzieła. Pracę nad scenariuszem przyszłego filmu Selznick powie
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rzył Sidneyowi Howardowi, dramaturgowi i scenarzyście, „wielkiemu 
budowniczemu" fabuł - jak go nazywano. Jednak jego wersja nie zado
woliła producenta, nad scenariuszem Przeminęło z wiatrem pracowało 
potem jeszcze dwunastu innych autorów, byli wśród nich Francis Scott 
Fitzgerald, Ben Hecht, John Van Druten, Jo Swerling, Oliver H.P. Gar
rett oraz sam Selznick, który już w czasie realizacji filmu powrócił do 
wersji Howarda i osobiście poddawał ją różnym przeróbkom.

Zdjęcia do Przeminęło z wiatrem zaczęły się 26 stycznia 1939 roku“, 
reżyserem filmu został George Cukor. Udało mu się zrealizować tylko 
kilka scen - m.in. flirt Scarlett z Tarletonami25 26, narodziny dziecka Mela
nie, zastrzelenie jankeskiego dezertera przez Scarlett, przymierzanie pa
ryskiego kapelusza, który Rhett przemycił dla niej przez blokadę. Pod 
koniec lutego Selznick odwołał Cukora, podobno na stanowcze żądanie 
Clarka Gable'a, który bardzo obawiał się roli Rhetta, a Cukor - znany 
jako „reżyser kobiet" - pracował głównie z Vivien Leigh oraz z Olivią 
de Havilland i nie poświęcał mu wystarczająco dużo uwagi [Edwards, 
1998: 110-111]. Od 1 marca reżyserem Przeminęło z wiatrem został Victor 
Fleming, który w odróżnieniu od Cukora reprezentował typ aroganckie
go macho, nie lubił swoich aktorek, obrażał je i stosował metody pracy 
ponurego satrapy. Do końca zdjęć Vivien Leigh i Olivia de Havilland 
chodziły w tajemnicy na próby do Cukora i grały potem zgodnie z jego 
wskazówkami, lekceważąc polecenia Fleminga [Edwards, 1998: 112]. Ale 
i Fleming nie był ostatnim reżyserem Przeminęło z wiatrem, nakręcił - 
jak to wyliczyli skrupulatni badacze amerykańscy27 - około 45 procent 
filmu, George Cukor - 5, Sam Wood - 15, Cameron Menzies - 15, Re
eves Eason - 2, pozostałych zaś 18 procent zrealizowali różni asystenci 
z osobistym udziałem Selznicka.

25 10 grudnia 1938 roku Selznick kręcił scenę pożaru Atlanty. W blasku gorejących 
płomieni jego brat, Myron, przedstawi! mu brytyjską aktorkę Vivien Leigh, którą 
olśniony producent zatrudnił do roli Scarlett.

26 Ta scena rozpoczynająca film została potem nakręcona ponownie. W wersji Cukora 
Scarlett ubrana jest w wydekoltowaną suknię, którą później nałoży na bal w Dwuna
stu Dębach. Selznick uznał, że w pierwszej scenie powinna jednak nosić dziewczęcą 
suknię skromnie zasłaniającą ramiona i szyję [Edwards, 1998: 109].

27 Dane zaczerpnięte z Internetu, adres: www.filmsite.org.greatestfilms.org.

Nie należało się spodziewać, aby w tych warunkach powstał film 
jednolity stylistycznie, harmonijny artystycznie i konsekwentny ideowo, 
a jednak tak się właśnie stało. Była to niewątpliwie zasługa Davida O. 
Selznicka, który przez lata uparcie zabiegał o realizację Przeminęło z wia
trem, a potem niezmordowanie realizował, jako wszechwładny produ
cent, własną wizję dzieła. Zmieniali się scenarzyści i reżyserzy, ale on 
zawsze obecny był na planie, pilnując wszystkich i wszystkiego. Uro
czysta premiera filmu odbyła się w Atlancie 15 grudnia 1939 roku.

http://www.filmsite.org.greatestfilms.org
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W pięćdziesiątą rocznicę wydania Przeminęło z wiatrem spadkobier
cy praw autorskich Margaret Mitchell doprowadzili do napisania przez 
Alexandrę Ripley, autorkę romansów z Caroliny Południowej, powieści 
Scarlett: ciąg dalszy „Przeminęło z wiatrem" (polskie wydanie w tłuma
czeniu Roberta Reszke, Atlantis, Warszawa 1991). W 1994 roku John Er- 
man nakręcił na podstawie tego sequelu ośmioodcinkowy serial 
telewizyjny z Joanne Whalley-Kilmer jako Scarlett i Timothy Daltonem 
jako Rhettem. Były to żałosne przedsięwzięcia dyskredytujące legendę 
powieści Margaret Mitchell i filmu Davida O. Selznicka.

W Przeminęło z wiatrem istnieje podstawowy motyw organizujący 
ideowe przesłanie całego filmu - dom.

Tara, posiadłość należąca do Geralda O'Hary, a potem do jego naj
starszej córki Scarlett, dzieli się na dwa odrębne światy: dom i plantację. 
Dom mieszkalny to obszerny biały dwór z kolumnowym portalem, oto
czony drzewami i trawnikami. Jego obraz pojawia się w pierwszym 
i ostatnim ujęciu dzieła, powraca także kilkakrotnie w trakcie filmowego 
opowiadania i zawsze symbolizuje to samo: trwałość, bezpieczeństwo, 
zamożność, wysoki status mieszkańców, przynależność do określonej 
tradycji i kultury. We dworze mieszka rodzina 0'Harów i wyszkoleni 
w pracach domowych czarni niewolnicy, którzy przynależą do familii 
właściciela. W domu rządzą kobiety: Ellen O'Hara - żona Geralda, oraz 
Mammy - czarna niania. Obie dbają o odpowiedni wygląd dworu, wy
godę mieszkańców, wychowanie trzech córek O'Harów oraz - co naj
ważniejsze - o niezmienne trwanie stylu życia Starego Południa28: 
strzegą hierarchii wartości, respektują obowiązujące prawa, kultywują 
obyczaje, przestrzegają odpowiednich zasad postępowania. Mieszkańcy 
dworu przynależą do najwyższej, arystokratycznej klasy - są biali, bar
dzo bogaci, szeroko skoligaceni, przeświadczeni o własnej ważności 
społecznej29.

a Podtytuł filmu brzmi: Opowieść o Starym Południu.
N Gerald O'Hara - co wiadomo z powieści - nie wywodzi! się z amerykańskiej arysto

kracji, był ubogim emigrantem irlandzkim, który wygra! plantację w karty i ożenił się 
z Ellen Robillard, przedstawicielką świetnej rodziny z Savannah. Arystokratyczne 
rody Georgii zaakceptowały go ze względu na majątek, żonę i zalety osobiste, które 
uznano za godne dżentelmena.

Plantacja to tysiące akrów urodzajnej, czerwonej ziemi, na której 
w sprzyjającym klimacie Georgii hoduje się bawełnę. Na polach pracują 
czarni niewolnicy pilnowani przez białego zarządcę. Gdzieś na obrze
żach plantacji mieszka „biała hołota" - ludzie biali, ale ubodzy, wolni, 
ale pozbawieni opieki właścicieli, pełnoprawni obywatele, ale lekcewa
żeni przez czarną służbę domową. Plantacja jest domeną mężczyzn, rzą
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dzi nią właściciel, to on decyduje o uprawie, zbieraniu i sprzedaży ba
wełny, handluje niewolnikami, dba o materialny status rodziny, egze
kwuje swe patriarchalne prawa posiadacza. Kobiety z dworu mogą 
tylko, jeśli chcą i potrafią, leczyć niewolników (ich uczenie było surowo 
zakazane prawem), o wszystkim innym decyduje wyłącznie właściciel 
posiadłości.

Tara należy więc do istniejącego na Południu Stanów Zjednoczo
nych systemu agrarnego - jest bogatym, wiejskim dworem, ośrodkiem 
kultury, gwarantem ciągłości tradycji, symbolem świata o jasno określo
nych granicach, ustalonych wewnętrznych podziałach, danych na za
wsze obowiązkach i przywilejach. Tara zapewnia społeczny ład 
i porządek, a przedstawicielom arystokracji oferuje bogactwo, bezpie
czeństwo oraz - jak mówi Ashley Wilkes - spokój i piękno życia.

Tara to także symbol Georgii - ogromnego stanu (154 tys. km2) leżą
cego na południu Stanów Zjednoczonych, mającego stolicę w Atlancie, 
nieoficjalny hymn Dixi's Land, sztandar z trzynastoma gwiazdami ozna
czającymi zbuntowane stany należące do Konfederacji oraz obieralne 
władze - a więc symbol rodzinnego kraju i własnej ojczyzny. Dla miesz
kańców Georgii ważny jest związek z ziemią, na której wyrośli, zaś sto
lica w Waszyngtonie i prezydent Lincoln wydają im się bardzo odlegli, 
Jankesi obcy kulturowo, a poczucie wspólnoty z narodem amerykań
skim po prostu nie istnieje. Tara i Georgia wyznaczają krąg gorących 
uczuć patriotycznych wobec domu i ziemi, których strzeże się przed ob
cymi, o które się walczy i dla których się umiera, gdy są zagrożone 
przez wroga.

30 Do Konfederacji należało jedenaście stanów, Maryland i Kentucky nieoficjalnie wspie
rały secesję.

System społeczny, polityczny i ekonomiczny, którego elementem 
jest Tara, trwał na południu USA do wybuchu wojny domowej 
w kwietniu 1861 roku, zapoczątkowanej wystąpieniem z Unii jedenastu30 
stanów południowych, plantatorsko-niewolniczych, zainteresowanych 
utrzymaniem dotychczasowego status quo zagrożonego dominacją prze- 
mysłowo-kapitalistycznych stanów północnych. Bezpośrednim powo
dem wojny stało się zniesienie niewolnictwa, które było podstawą 
systemu agrarnego panującego na Południu. Likwidacja pracy niewol
niczej musiała zmienić, a nawet zniszczyć porządek i bogactwo repre
zentowane przez Tarę.

Dla Scarlett O'Hara Tara reprezentuje dom rodzinny, w którym żyła 
beztrosko pod opieką rodziców i Mammy. Do tego domu dąży, ucieka
jąc z Atlanty oblężonej przez Jankesów. Po drodze ogląda spalone i zruj
nowane dwory sąsiadów, drży więc, czy zastanie własne mury 
w całości, oddycha z ulgą, gdy księżyc oświetla białe ściany domu - 
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Tara stoi nienaruszona i może na powrót stać się schronieniem. Ale woj
na wszystko zmieniła: dom został ograbiony przez jankeskie wojska, 
matka umarła, ojciec oszalał, z licznej służby zostały tylko trzy osoby, 
ocaleli mieszkańcy Tary są zagubieni i bezradni. Okazuje się, że dom nie 
może funkcjonować bez plantacji, czyli bez uprawianej i dającej plon 
ziemi. Prorocze stają się słowa Geralda O'Hary wypowiedziane do Scar- 
lett na początku filmu: „Ziemia to jedyna rzecz, dla której warto praco
wać, walczyć, umierać. Ziemia to coś, co przetrwa".

Ziemia przetrwała wojenną zawieruchę, ale plantacja jest zrujno
wana, a niewolnicy uciekli. Jednak Scarlett już wie, że aby istniał 
dom, ziemia musi dawać plony, dlatego łamie „odwieczne" prawo Sta
rego Południa i zmusza siostry oraz służbę domową do pracy w polu. 
To jednak nie wystarcza. Tara jest zagrożona także jako część Georgii, 
już wprawdzie podbitej przez wrogów, ale jeszcze pozostającej w rę
kach dawnych właścicieli. Jankesi nakładają na Tarę wysokie podatki, 
aby przejąć dom, plantację i wszystko, co one sobą symbolizują. „Kie
dy dorośniesz - powiedział kiedyś ojciec do Scarlett - pokochasz tę 
ziemię". I tak się stało - Scarlett prostytuuje się, odwiedzając w więzie
niu Rhetta Butlera, a potem wychodząc za mąż za Franka Kenne
dyego, aby zdobyć 300 dolarów na podatki. Walczy, jak potrafi, o swój 
dom, swoją ziemię i swoją południową ojczyznę - choć na tym ostat
nim najmniej jej zależy.

Po ślubie z bogatym Rhettem Butlerem Scarlett może na powrót do
prowadzić do świetności dom w Tarze i - jak można przypuszczać - 
w pełni zagospodarować plantację przy pomocy najemnych robotni
ków, choć film już tego nie pokazuje. „Znowu mamy pieniądze" - 
mówi radośnie Wielki Sam, dawny niewolnik z Tary, patrząc na białe 
ściany wyremontowanego domu. „Ale nie mamy już klasy" - stwierdza 
z ironią i żalem stara Mammy, która wie, skąd pochodzą pieniądze Rhet
ta i Scarlett, ale przede wszystkim ma świadomość, że Tara przestała być 
symbolem Starego Południa. Jej nowa fasada manifestuje podejrzane bo
gactwo wojennych dorobkiewiczów i nic ponadto.

Jednak Scarlett tego nie czuje, gdyż Tara już na zawsze pozostanie 
dla niej jedynym na świecie własnym miejscem, z którym nie może 
konkurować nowy dom zbudowany w Atlancie. Tara - dom, ziemia, oj
czyzna - nadal oferuje jej schronienie w chwilach zagrożenia, wsparcie 
duchowe w poczuciu klęski i nadzieję na przyszłość. Do Tary pojedzie 
w finale filmu pozbierać siły po śmierci Melanie i odejściu Rhetta oraz 
obmyślić plan ponownego zdobycia miłości męża.

Pisze Pedro Almodóvar [1996: 93-94], reżyser pochodzący z hiszpań
skiej La Manchy i gorący miłośnik Przeminęło z wiatrem:
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Scarlett nie jest kobietą, ale chłopką (...), Rhett Butler cierpiałby tyle 
samo, gdyby zakochał się w chłopie z La Manchy (...). To ziemia jest 
rywalem Rhetta i Ashleya.

Miłość Scarlett do Tary podkreślana jest w Przeminęło z wiatrem nie
ustannie - mówią o tym trzej najważniejsi mężczyźni jej życia: ojciec, 
Ashley i Rhett. Wszyscy rozpoznają w Scarlett chłopskie, irlandzkie 
dziedzictwo, objawiające się namiętnym przywiązaniem do ziemi, po
wtarzają: To ją naprawdę kochasz - Tarę, czyli dom, plantację, Georgię. 
W przywiązaniu Scarlett do rodzinnej posiadłości widzowie kinowi od
najdują zawsze własne lęki o trwałość swojego domu i bezpieczeństwo 
ojczyzny. Waga tego przesłania Przeminęło z wiatrem nie tylko nie male
je z mijającymi latami, ale stale się nasila podsycana kolejnymi konflik
tami zbrojnymi, które w różnych częściach naszego globu nieustannie 
niszczą ludziom domy, zabierają ziemię i ojczyznę.

Przeminęło z wiatrem jest zapewne najpiękniejszym filmem w histo
rii melodramatu opowiadającym o miłosnej pomyłce, o złym ulokowa
niu uczuć, o błędnym odczytaniu emocji. Istnieją oczywiście inne 
przykłady poświadczające omyłki serc bohaterów, którzy nie tylko nie 
ulegają uświęconej w melodramacie miłości od pierwszego wejrzenia, 
ale w ogóle nie rozpoznają obiektu swoich prawdziwych uczuć - Kome
dianci (1944), I Bóg stworzył kobietę (1956), Garsoniera (1960), Tessa 
(1979). Jednak w żadnym z tych filmów bohaterowie nie tkwią w zaśle
pieniu tak długo, nie bronią swej pomyłki tak uparcie i destrukcyjnie, 
wreszcie nie płacą za nią tak wysokiej ceny, jak heroina Przeminęło 
z wiatrem.

Szesnastoletnia Scarlett O'Hara poznaje 
dwu mężczyzn: Ashleya Wilkesa i Rhetta 
Butlera. Ashleya kocha już przed rozpoczę
ciem filmu, w pierwszej scenie dowiaduje 
się o jego planowanych zaręczynach i posta
nawia zdobyć go wyznaniem swej miłości 
na balu w posiadłości Dwanaście Dębów. 
Jednak pojawienie się Ashleya na ekranie 
nie robi specjalnego wrażenia i w żaden spo
sób nie uwiarygodnia zauroczenia dziew
czyny: smętny, jasnowłosy mężczyzna jest 
uprzejmym panem domu, troskliwym gos
podarzem, konwencjonalnym narzeczonym. 
Wchodząc po schodach na piętro domu, 
Scarlett dostrzega u ich podstawy wpatrzo
nego w siebie Rhetta Butlera - kamera robi 
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efektowny najazd, prezentując jego męską urodę, śmiałe spojrzenie, bez
czelny uśmiech i postawę pewnego siebie awanturnika. Oto pojawia się 
niezwykły mężczyzna i odpowiedni partner dla Scarlett. Jednak Rhett 
nie budzi jej zainteresowania, dziewczyna poprzestaje tylko na ekscytu
jących plotkach o jego skandalicznej reputacji i w udanym zgorszeniu 
stwierdza: „Patrzy, jakby chciał mnie rozebrać". Potem jednak zupełnie 
o nim zapomina, zajęta wyłącznie swoimi planami wspólnej ucieczki 
z Ashleyem.

Ashley Wilkes i Rhett Butler to nie tylko dwa bardzo różne typy 
mężczyzn, reprezentują oni także dwie odmienne mentalności i dwie 
wrogie ideologie wyrosłe, co ciekawe, na tej samej glebie kulturowej.

W tradycji Starego Południa wykształcone zostało pojęcie pańskości 
(gentility) przynależne wyłącznie klasie arystokratycznej. Amerykańską 
arystokrację cechowały: anglosaskie pochodzenie, dziedziczna fortuna, 
przynależność do kościoła episkopalnego, wychowanie męskich człon
ków rodu w prywatnej szkole z internatem, studia na uniwersytecie 
w Princeton, Yale lub Harvardzie, członkostwo elitarnych klubów So- 
merset, Knickerbocker czy Filadelfia [Ossowska, 1986: 155]. Arystokrację 
reprezentowali dżentelmeni i damy. Nie wystarczyło być wielkim plan
tatorem, by automatycznie znaleźć się w gronie dżentelmenów, należało 
pochodzić z odpowiedniej rodziny, kształcić się na elitarnym uniwersy
tecie, odbyć podróż do Europy, posiadać „stare", rodzinne pieniądze 
i zachowywać zgodnie z surowym, choć niepisanym, kodeksem [Ossow
ska, 1986: 165].

Idealnym dżentelmenem w stylu Starego Południa jest Ashley Wil
kes z plantacji Dwanaście Dębów. Nie interesują go pieniądze ani wte
dy, gdy je ma w nadmiarze, ani wtedy, gdy je traci, nigdy się nie 
spieszy, nie manifestuje, że mu na czymś bardzo zależy, jest zawsze 
uprzejmy i życzliwy, męski, ale równocześnie miękki i delikatny. Na
tychmiast zgłasza się do wojska, gdy tylko wybucha wojna domowa, bo 
uważa, że taka jest jego powinność, ale robi to bez przekonania, prze
czuwając, że wojna zniszczy świat południowego belle-ismu - jak na
zwali go później amerykańscy historycy [Taylor, 1989: 112]. Ashley 
kieruje się w życiu przede wszystkim honorem, w dużych i małych 
sprawach, a honor dżentelmena jest wartością stałą, nigdy nie ulega 
zmianom.

Ashley Wilkes, postać przecież pozytywna, wzór południowego 
dżentelmena, został bardzo surowo oceniony przez współczesne wielbi
cielki powieści i filmu. Respondentki Helen Taylor [1989: 110] opisały 
go następującymi epitetami: słaby, mdły, nudny, niezdecydowany, nie
skuteczny, bojaźliwy, tchórzliwy, patetyczny, przegrany. Uznały, że 
w jego idealizmie ukryta jest pogarda dla Scarlett, a zachowanie cechuje 
eskapizm spowodowany lękiem przed życiem i silnymi namiętnościami.
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Całą sympatię 355 respondentek Helen Taylor [1989: 112-117] zaskar
bił sobie Rhett Butler, który zawsze z pogardą wyrażał się o dżentelme
nach - „Gdziekolwiek następują dziejowe przemiany, ludzie tego typu 
giną najpierw" [Mitchell, 1990: 8, t. 3] - oraz z dumą dowodził, że on 
sam nie ma honoru i po prostu jest łajdakiem. Ta sympatia kobiet dla 
Rhetta, postaci co najmniej dwuznacznej, mogłaby dziwić, gdyby nie 
fakt, że zarówno Margaret Mitchell31, jak i David O. Selznick oraz Clark 
Gable zrobili wszystko, aby uczynić go bohaterem wyjątkowym i pocią
gającym.

31 Prototypem Rhetta Butlera byl podobno pierwszy mąż Margaret Mitchell, Red Upshaw, 
awanturnik i przemytnik alkoholu, za którego wyszła za mąż w 1922 roku. Małżeń
stwo przetrwało tylko kilka miesięcy [Taylor, 1989: 48].

32 Clark Gable miał własnego krawca podczas realizacji filmu i pobił w Przeminęło z wia
trem rekord ilości noszonych garniturów w jednym filmie przez jednego aktora do 
1939 roku [Taylor, 1989: 112].

Rhett Butler został wpisany w długi szereg bohaterów literackich, 
u których moralna dwuznaczność, zszargana opinia skandalisty i złe na
łogi wdzięcznie splatają się z odwagą, męską pewnością siebie, seksapi- 
lem, elegancją, tajemniczością, pełną kontrolą emocji, w tym także 
miłości i pożądania: Lovelace z Clarissy... (1747-1748) Samuela Richard- 
sona, lord Neville z Korynny... (1807) Germaine de Staël, pan Darcy 
z Dumy i uprzedzenia (1813) Jane Austen, Don Juan (1819-1824) George'a 
Byrona, pan Rochester z Dziwnych losów Jane Eyre (1847) Charlotte 
Bronte, Heathcliff z Wichrowych Wzgórz (1847) Emily Brontë, Rawdon 
Crowley i lord Steyne z Targowiska próżności (1847) Williama Thacke- 
raya.

Rhett został wykluczony z dobrego towarzystwa w rodzinnym 
Charlestonie z powodu skandalu - o czym z wypiekami opowiada 
Scarlett przyjaciółka przed balem w Dwunastu Dębach; Rhett także 
głośno powątpiewa w wojenne zwycięstwo Południa - co ściąga na 
niego nienawiść i potępienie zebranych tam gości; jest awanturnikiem 
przemycającym przez blokadę luksusowe artykuły i wojennym speku
lantem, jawnie żyje z Belle Watling, właścicielką burdelu, przyjaźni 
się z Jankesami, ale jest przy tym brawurowo odważny, wstępuje do 
wojska, gdy klęska Konfederacji staje się już przesądzona, ponieważ - 
jak mówi - „ma słabość do przegranych spraw"; nigdy nie traci wiary 
we własne siły i poczucia humoru, manifestuje wzruszającą miłość oj
cowską do swej córeczki Bonnie. W dodatku jest bardzo przystojny, 
elegancki32, pełen seksapilu, zna się na kobietach i od razu rozpoznaje, 
ile która jest warta. Jego specjalną zaletę stanowi głęboka miłość do 
Scarlett, wytrwale skrywana przez wiele lat, która nadaje mu niezwy
kły urok zakochanego cynika i romantycznego łajdaka. Z powodu tej 
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miłości widzowie-kobiety skłonne są lekceważyć wszystkie jego przewi
nienia wobec tradycji i moralności, wybaczyć gwałt dokonany na żonie 
i zrozumieć, a nawet opłakać rzewnymi łzami finałowe odejście.

Scarlett jednak wybiera Ashleya Wilkesa, ponieważ jest on nie
zwykłym i czarującym dżentelmenem: ma wszystkie cechy, których 
nie posiada jej ojciec, dorobkiewicz w pierwszym pokoleniu, i z tak 
zachwycającą, choć niezrozumiałą dla niej klasą reprezentuje arysto
krację Południa. Ashley pociąga ją swą odmiennością, tym, że jest da
leki, niezrozumiały i niedostępny. Im mniej Scarlett zna i rozumie 
Ashleya, tym bardziej go idealizuje, kocha i pożąda. Uwielbienie dla 
Ashleya-dżentelmena rodzi się w niej zapewne także i z tego powodu, 
że Scarlett nie jest damą.

Modelowymi damami w Przeminęło z wiatrem są Ellen O'Hara, mat
ka Scarlett, i Melanie Wilkes, żona Ashleya. Obie są tak samo opanowa
ne, nawet w trudnych sytuacjach, pełne życzliwości dla innych, zawsze 
pogodne i łagodne, dyskretne, a przede wszystkim taktowne, tzn. szybko 
orientują się w cudzych doznaniach i liczą się z nimi nie ze względu na 
własną korzyść, ale z wrodzonej wyrozumiałości i dobroci. Szczególnie 
Melanie potwierdza nieustannie swoją doskonałość damy z Południa, 
imponując słodyczą charakteru, ujmującą życzliwością dla bliźnich, nie
nagannymi manierami i lojalnością wobec przyjaciół. Nie znaczy to 
wcale, że Melanie jest słaba i bezbronna wobec losu, wprost przeciwnie. 
Dysponuje wielką siłą charakteru, potrafi być stanowcza i wymagająca, 
z jej zdaniem liczą się wszyscy znajomi. W potrzebie wybiega z szablą 
w ręce, by pomóc Scarlett rozprawić się zjankeskim dezerterem, potrafi 
przeciwstawić się opinii całej Atlanty, by uratować reputację Scarlett, 
i przez całe życie umie opiekować się mężem, ale tak, by on tego nie za
uważył.

Elisabeth Fox-Genovese [1981: 398-399] pisze, że dama (lady) jest rolą, 
publiczną prezentacją kobiecości, z którą związane są liczne obowiązki. 
Najważniejszym z nich jest nieustanne ukrywanie uczuć, zwłaszcza 
skrajnych: złości i agresji oraz pożądania i przyjemności. Melanie jest 
prawdziwą damą, najpierw bowiem dostrzega się tę jej rolę, „graną" 
przez nią w sposób absolutnie perfekcyjny, a dopiero potem widzi się 
Melanie-zakochaną dziewczynę, Melanie-żonę, Melanie-patriotkę Spra
wy, Melanie-matkę, wreszcie Melanie-kobietę. Wszystkie jej emocje, na
wet te najbardziej spontaniczne, noszą na sobie piętno klasy, elegancji 
i czaru. Melanie nigdy nie przekracza granic wyznaczanych rolą damy; 
budzi to szacunek nie tylko cynika Rhetta Butlera i prostytutki Belle 
Watling, ale także nabożny podziw widzów kinowych trafnie wyczu
wających, że dama jest kimś wyjątkowym, gdyż tworzą ją rzadkie cechy 
charakteru, wieloletni trening wychowawczy i odpowiednie warunki 
życia.
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Scarlett, wychowana w tradycji Starego Południa przez matkę i nia
nię, powinna była zostać damą doskonałą. Tak się jednak nie stało. 
Dziewczyna przypomina dzikiego konia, który mimo wysiłków trene
rów nie pozwala się ujeździć. Scarlett nigdy nie identyfikuje się z rolą 
damy, gdyż przede wszystkim jest kobietą - staje przed nami ze swoją 
urodą i seksualnością, pasją życia i niezłomnym charakterem, zaletami 
i wadami oraz z gwałtownym temperamentem, który nakazuje jej spon
tanicznie ujawniać uczucia i emocje. Wszystkie role społeczne, które 
usiłuje grać w życiu - damy, żony, patriotki, plantatorki, kobiety intere
su, matki - są zawsze zdominowane jej olśniewającą kobiecością, która 
budzi pożądanie mężczyzn i nienawiść kobiet.

Pisze Karen Horney [Pospiszyl, 1986: 35]:

Każda cywilizacja może być albo „męska", albo „żeńska", tzn. może 
dawać kobiecie lub mężczyźnie większe przywileje.

Kultura Starego Południa była zdecydowanie męska. Władający 
Georgią dżentelmeni domagali się, aby ich kobiety były damami, istota
mi łagodnymi, niezaradnymi i tolerancyjnymi, których sferami działania 
były wyłącznie dom i macierzyństwo. Rola damy, według opinii Karen 
Horney [Pospiszyl, 1986: 35], to „spis życzeń stawianych przez mężczyzn 
kobietom". Szesnastoletni trening wychowawczy zastosowany przez El- 
len i Mammy nauczył Scarlett tylko jednego: światem rządzą mężczyźni. 
A ponieważ Scarlett nie potrafi i nie chce być taka, jak oni sobie życzą, 
musi udawać, tzn. ukrywać swą prawdziwą, władczą, męską osobowość 
pod maską słabej, naiwnej i rozkosznej kobietki. „Nietrudno w postaci 
Scarlett odkryć męską osobowość, interpretowaną przez kobietę" - 
stwierdza Pedro Almodóvar [1996: 92].

Na początku filmu Scarlett, jako młodziutka panienka, funkcjonuje 
w nienaruszonej jeszcze, patriarchalnej kulturze Starego Południa 
i świetnie odgrywa rolę damy. Panowie są zachwyceni jej minkami 
i słodkimi słówkami, ale przede wszystkim jej jawną seksualnością, któ
rą dziewczyna posługuje się świadomie i bezwstydnie. Ashley także ule
ga jej zmysłowemu urokowi, ale wyczuwa pod maską kobieciątka 
bezwzględną siłę męskiej osobowości. „Powiedz to, ty tchórzu - krzyczy 
Scarlett do Ashleya w bibliotece Dwunastu Dębów, gdy nie zgodził się 
na wspólną ucieczkę. - Ty się mnie boisz. Wolisz poślubić tę wiecznie 
potakującą idiotkę, która urodzi ci gromadkę zahukanych dzieci".

Scarlett ma rację, Ashley deklamujący wzniosłe frazesy o honorze 
i podziwie dla jej pasji życia nie chce wiązać się z kobietą, która w mał
żeństwie od razu by go zdominowała i ubezwłasnowolniła. Jej niekontro
lowany wybuch gniewu i dzikiej agresji utwierdza go w przekonaniu, 
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że odpowiednią dla niego partnerką będzie łagodna Melanie, która ta
kich uczuć nie doznaje, a przynajmniej nigdy ich nie ujawnia.

Odmowa Ashleya i jego ucieczka w małżeństwo z Melanie nie tylko 
nie gasi miłości Scarlett, ale jeszcze ją potęguje. Dziewczyna pragnie za 
wszelką cenę zdobyć wymykającego się mężczyznę. Im lękliwiej on 
ucieka, tym odważniej ona go ściga. Scarlett należy bowiem do rodu 
łowców, nie zadowala się biernym czekaniem, jak przystało damie, ale 
aktywnie - jak mężczyzna - dąży do zdobycia tego, czego pragnie.

W wyniku wojny i bezpardonowej walki o przetrwanie własne, 
rodziny i Tary Scarlett odrzuca wszelkie pozory. Przestaje udawać sła
be kobieciątko, łamie wszystkie nakazy obowiązujące damę, ujawnia 
swój zdobywczy, męski charakter. „Teraz ja jestem głową rodziny" - 
oznajmia po prostu Frankowi Kennedy'emu, swemu drugiemu mężo
wi, odbierając mu sklep, tartak i przywództwo należne mężczyźnie 
w patriarchalnej kulturze.

Tylko dwie osoby nie dają się omamić minom, komplementom 
i udawaniu Scarlett. Mammy, która mówi: „Niech mnie panienka nie 
czaruje, znam panienkę od pieluch", oraz Rhett Butler, który już pod
czas pierwszego spotkania w Dwunastu Dębach odgadł jej prawdziwą 
naturę, ale - w odróżnieniu od Ashleya - nie przeraził się nią, ale za
chwycił. „Jesteśmy podobni... jesteśmy tacy sami... - powtarza jej przez 
wiele lat na różnych etapach ich znajomości - źli, samolubni, przebie
gli, ale potrafimy spojrzeć prawdzie w oczy i nazwać rzeczy po imie
niu". Wydaje się, że Rhett odnajduje w Scarlett idealną partnerkę: 
kobietę piękną, odważną, niezależną, wolną od nakazów pętających 
inne kobiety z jej klasy społecznej, uznającą podobną hierarchię warto
ści. Dlatego zakochuje się w niej od pierwszego spotkania w Dwunastu 
Dębach i przez wiele lat cierpliwie zabiega o zdobycie jej uczuć. Im 
zręczniej Scarlett mu się wymyka, tym usilniej ją ściga, gdyż Rhett także 
należy do rodu łowców i zawsze zdobywa to, czego pragnie.

Scarlett jednak nie kocha Rhetta, pozostaje ślepa na jego miłość 
i nieczuła wobec jego uroku erotycznego, przez lata karmi się za to 
fantazjami na temat Ashleya. Jej pomyłka w rozpoznaniu odpowied
niego dla siebie mężczyzny i zagubienie we własnych uczuciach wy
nika bowiem z jej osobowości, będącej modelowym przykładem 
osobowości histerycznej.

Wszyscy badacze [Jakubik, 1979: 160-163] zgadzają się, że podstawą 
osobowości histerycznej jest infantylność, niedojrzałość psychiczna i in
telektualna oraz „coś ekstra" - jak to określił E. Verbeek. Infantylność 
manifestuje się przez egoizm, próżność, upór, tyranizowanie otoczenia, 
skupianie uwagi na sobie, potrzebę podziwu i aprobaty, ucieczkę w ma
rzenia i fantazje kompensujące nieumiejętność realizacji potrzeb i pra
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gnień, „coś ekstra" zaś to nieprawdziwość i nieautentyczność ekspresji, 
teatralne zachowania, nadmierna kokieteria i erotyzacja relacji oraz tzw. 
makiawelizm, zwany też „zespołem chłodu", czyli histeryczne mechani
zmy manipulacyjne. Polegają one na ustawicznym kontrolowaniu oto
czenia, świadomie wywieranym wpływie, narzucaniu swej woli oraz na 
odporności wobec wpływów społecznych, śmiałym przekraczaniu 
norm i zakazów, nieliczeniu się z potrzebami innych. Makiawelicznie 
zachowująca się osoba „na chłodno", bez uczuciowego zaangażowania 
steruje ludźmi przez ingracjację, czyli przymilanie, komplementowanie, 
ujmowanie ich sobie przez pozytywną samoprezentację, manifestowanie 
słabości, bezradności, poświęcenia oraz przesadną ekspresję emocjonal
ną - mimikę, mowę, wokalizację, gestykulację, łzy czy spązmy.

Jeszcze jedną cechą osobowości histerycznej może być oziębłość sek
sualna wynikająca z przewagi poczucia kontroli i własnej wartości nad 
przyjemnością czerpaną z zaspokojenia potrzeb seksualnych [Jakubik, 
1979: 212-218].

Jest zupełnie możliwe, że histeryczna osobowość Scarlett została 
stworzona w wyniku obowiązującego na Południu systemu wychowy
wania dziewcząt. Najpierw pozostawały pod surową opieką rodziców, 
po ślubie przechodziły pod kuratelę mężów, były wiecznie pouczane, 
strofowane, ograniczane, wpychane w poczucie niższości, słabości i bez
radności, karane za manifestowanie prawdziwych uczuć i emocji. Aby 
cokolwiek zdobyć dla siebie, musiały prosić, przymilać się, udawać, kła
mać, płakać lub szantażować. Wydane za mąż w wieku 15-16 lat trakto
wane były przez mężów z rewerencją należną żonom (nie kochankom), 
rodziły dzieci, zajmowały się domem i uważały małżeństwo za zło ko
nieczne, dające satysfakcję wyłącznie mężczyznom.

Scarlett nosi w sobie dwa systemy wartości: pierwszy utworzony 
„pod otoczenie", nieustannie konfrontowany z opiniami innych ludzi - 
rodziny, sąsiadów, przedstawicieli własnej sfery, oraz drugi - własny, 
wyparty do nieświadomości, który ujawnia się dopiero w wyniku woj
ny i walki o przetrwanie. Scarlett do końca pozostaje niedojrzałą dziew
czynką, zapatrzoną w siebie, próżną i upartą, uwodzącą otoczenie 
słodkimi minami, dołeczkami na policzkach i erotycznym mizdrzeniem 
lub tyranizującą je łzami, napadami złości, wrzaskami i rękoczynami. 
Gra, udaje, kłamie, ucieka od odpowiedzialności sławnym stwierdze
niem: „Nie będę teraz o tym myśleć, pomyślę o tym jutro" w nadziei, że 
jutro sprawa sama się ułoży lub ulegnie zafałszowaniu w jej pamięci. 
Z wielką wprawą manipuluje innymi ludźmi, zupełnie nie licząc się 
z ich potrzebami i uczuciami. Przez lata karmi się fantazjami dotyczący
mi Ashleya, gdyż tak naprawdę kontakt seksualny z mężczyzną wcale 
nie jest jej potrzebny.
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Pierwszym mężem Scarlett był niedoświadczony młodzieniec - mał
żeństwo zawarte „na złość", drugim równie niedoświadczony starzec - 
małżeństwo dla pieniędzy, oba związki trwały krótko i pozostawiły 
Scarlett jak najgorsze wspomnienia. Trzecie małżeństwo z Rhettem Bu
tlerem, zawarte „dla przyjemności", także przez dłuższy czas nie dawało 
jej satysfakcji. Wydaje się, że i Rhett, i Scarlett nigdy nie tracili we 
wspólnym pożyciu kontroli nad sobą. Ona oziębła i w jego ramionach 
marząca o Ashleyu, on ukrywający swą miłość, by nie zostać wzgardzo
nym i zdominowanym. „Niech Bóg ma w opiece tego, który cię poko
cha" - powtarza Rhett z goryczą. Dopiero w noc gwałtu, gdy pijany 
i zazdrosny Rhett radykalnie przekracza ustalone dotąd między nimi 
granice miłosnej zażyłości, udaje mu się przełamać dystans i chłód Scar
lett oraz dać jej pełną satysfakcję seksualną. Jednak nieporozumienia od 
lat narosłe między małżonkami, przyzwyczajenie do rytualnej gry o za
chowanie dominacji i niezależności wobec partnera oraz splot tragicz
nych wydarzeń rozdzielają ich ostatecznie.

Po śmierci Melanie, która zdążyła jeszcze zapewnić Scarlett, że Rhett 
ją kocha, oraz po uświadomieniu sobie, że jej uczucia do Ashleya były 
pomyłką, Scarlett biegnie we mgle do domu, gdzie czeka Rhett, przeży
wając na jawie swój senny koszmar o poszukiwaniu azylu oraz osoby 
zapewniającej oparcie i bezpieczeństwo. Widzowie spodziewają się hap
py endu. Złe zakończenie Przeminęło z wiatrem jest prawdziwym Szo
kiem - Rhett nie przyjmuje miłosnych wyznań Scarlett i odchodzi. 
Mogłoby się więc wydawać, że finał dzieła przynosi klasyczny dla hol
lywoodzkich filmów przekaz o ukaranej kobiecie, która złamała nakazy 
patriarchalnego prawa i próbowała dorównać mężczyznom.

Jednak przecież Przeminęło z wiatrem nie kończy się wraz z cichną
cymi krokami odchodzącego Rhetta. W dodatku Rhett, zostawiając Scar
lett, wcale nie mówi, jak w zafałszowanym polskim tłumaczeniu 
powieści, co przyjęto także w tłumaczeniu dialogów filmowych: „Ko
chanie, nic mnie to nie obchodzi [co się z tobą stanie - dop. G.S.J" [Mit
chell, 1990: 370, t. 3]. Gdyby wypowiedział to eleganckie, mdłe zdanie, 
należałoby uznać, że naprawdę zrezygnował, a więc przestał być Rhet
tem, jakiego znamy z powieści i z filmu. Poza tym nie stałoby się ono 
w świadomości Amerykanów „najsławniejszym zdaniem »na odejście« 
w literaturze" [Taylor, 1989: 124]. Rhett mówi naprawdę: „Frankly [sło
wo dodane przez scenarzystę filmu, Sidneya Howarda], my dear, 1 don't 
give a damn", a więc: „Szczerze mówiąc, moja droga, gówno mnie to ob
chodzi"33. Tylko tak mógł powiedzieć Rhett łajdak, były pirat, żołnierz 

33 Na wszelki wypadek David O. Selznick zrealizował dwa zakończenia Przeminęło 
z wiatrem. W tym drugim odchodzący Rhett mówił po prostu: „/ just don't care" - 
„Mnie to już nic nie obchodzi". Will Hays, szef Motion Picture Producers and Distri-
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i wojenny dorobkiewicz, głęboko zraniony postępowaniem kobiety. 
I tylko takie słowa pasują do pełnego energii i satysfakcji oblicza Clarka 
Gable'a z tej sceny filmu. Rhett nie odchodzi złamany i zrezygnowany, 
idzie sprężystym krokiem mężczyzny, który rozpoczyna właśnie nową 
rundę w grze, jaką od dwunastu lat prowadzi z wybraną kobietą, mając 
w dodatku nowy atut, jakim jest jej miłość nagle do niego obudzona.

Po wyjściu Rhetta Scarlett przestaje płakać, postanawia swoim zwy
czajem „pomyśleć o tym jutro", wrócić do Tary i ułożyć plan ponowne
go zdobycia miłości męża. Siła i nadzieja, jakie malują się na jej twarzy, 
gdy mówi sławne ostatnie zdanie filmowego dialogu: „Tomorrow is ano
ther day" - „Jutro też jest dzień", natychmiast kojarzą się z wcześniejszą 
sceną filmu, gdy po powrocie do zrujnowanej Tary Scarlett podnosi się 
z klęczek i krzyczy z furią: „Bóg mi świadkiem, że się nie poddam, prze
trwam!"

Finał Przeminęło z wiatrem nie formułuje więc ideologicznego prze
kazu o klęsce i ukaraniu kobiety, ale o jej odwadze, niespożytej sile, 
upartym podnoszeniu się po każdym ciosie, ciągłej gotowości do walki 
i radosnej nadziei na zwycięstwo. Na tym zapewne polega niezwykłość 
filmu Selznicka, że przynosi on widzom, szczególnie widzom-kobietom, 
opowieść, która je krzepi i dodaje wiary we własne siły.

Pisana przez dziesięć lat powieść Margaret Mitchell przedstawiła 
w postaci Scarlett tzw. nową kobietę, która pojawiła się w kulturze anglo
saskiej w latach dwudziestych, wyzwoloną od gorsetu, długich sukien 
oraz społecznych i obyczajowych tabu. W latach trzydziestych, gdy wy
dano powieść i zrealizowano film, Scarlett była modelową bohaterką dla 
kobiet udręczonych Wielkim Kryzysem - nie poddawała się nigdy, wal
czyła i za wszelką cenę usiłowała przetrwać [Fox-Genovese, 1981]. To 
perswazyjne oddziaływanie Przeminęło z wiatrem trwa niezmienione do 
dziś. Scarlett można nie lubić, irytować się z powodu jej infantylności 
i histerycznych brewerii, potępiać za czyny głupie, egoistyczne i złe, 
zdumiewać się, że mogła nie kochać Rhetta Butlera, ale nie można jej 
nie podziwiać - oczywiście gdy się jest widzem-kobietą. Widzów-męż- 
czyzn Scarlett na pewno przeraża, ale film daje im możliwość identyfi
kacji z Rhettem, bohaterem w typie Hemingwayowskich twardzieli, oraz 
z całkiem otwarcie wyłożoną sugestią, że prawdziwy mężczyzna zawsze 
znajdzie sposób, by ujarzmić najdzikszą nawet kobietę.

butors of America i naczelny cenzor kinematografii USA, zgodził się jednak na słów
ko a damn pokonany autorytetem Oxford English Dictionary, gdzie było ono odnoto
wane, i pięcioma tysiącami dolarów [Taylor, 1989: 127]. Finałowe a damn złamało 
językowe ograniczenia narzucone w 1934 roku kinematografii amerykańskiej przez 
tzw. Kodeks Haysa.
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Watling); PR: Selznick International; USA, 1939, 220'

http://www.filmsite.org.greatestfilm.org


131

Casablanca - miłosny trójkąt

Casablancf nakręcił w roku 1942 Michael Curtiz, węgiersko-amery- 
kański „reżyser od wszystkiego", realizujący w Hollywood filmy należą
ce do najróżniejszych gatunków. Do legendy przeszły opowieści 
o kłopotach z realizacją filmu i z jego premierą. Nie było pieniędzy - 
Jack Warner zdecydował się więc na produkcję klasy B, były za to pro
blemy z obsadą - proponowano George'a Rafta, Ronalda Reagana oraz 
Ann Sheridan, wreszcie niemal przypadkiem zatrudniono Humphreya 
Bogarta i Ingrid Bergman. Szczególnie barwne relacje dotyczą niedo
skonałości scenariusza i wymyślania fabuły zbiorowym wysiłkiem ca
łej ekipy już podczas kręcenia filmu. Oficjalnie scenariusz Casablanki 
podpisali dwaj bracia bliźniacy, Jules i Philip Epsteinowie34, jego pod
stawą była sztuka teatralna, nigdy nie wystawiana, Everybody Cornes to 
Rick's Murraya Burnetta i Joan Alison.

M Oprócz nich do powstania scenariusza Casablanki przyczynił się jeszcze m.in. Ho
ward Koch.

Premiera Casablanki odbyła się 27 listopada 1942 roku i - w co trud
no dzisiaj uwierzyć - film nie spodobał się publiczności. Przyjęcie było 
tak chłodne, że wytwórnia Warner Brothers zdecydowała się nie wpro
wadzać go na ekrany. Najbardziej kultowy film w historii kina uratowała 
historia. 14 stycznia 1943 roku w Casablance spotkali się brytyjski premier 
Winston Churchill i amerykański prezydent Franklin D. Roosevelt, aby 
porozmawiać o utworzeniu drugiego frontu w wojnie z Niemcami. Ktoś 
w wytwórni Warnerów wymyślił, że może to być szansą dla filmu. Casa
blancf wprowadzono do kin i tym razem została zaakceptowana przez 
widzów. Uzyskała potem trzy nagrody Oscara: dla najlepszego filmu, dla 
najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz [Stachówna, 1996].

Casablanca realizuje filmową fantazję na temat wielkiej, prawdziwej 
i nieszczęśliwej miłości wikłającej troje bohaterów równie sympatycz
nych i godnych szacunku: Victora - męża, który wie, że utracił miłość 
ukochanej żony, lisy - żony, która kocha Ricka, ale nie może z nim wy
jechać, oraz Ricka - kochanka, który darzy uczuciem Ilsę i nie może za
trzymać jej dla siebie. Dramatyczny splot powikłań konfrontuje ze sobą 
trzy osoby, trzy miłości i trzy nieszczęścia. Oczywiście widzom najbliż
szy jest układ Ilsa-Rick, realizujący klasyczny dla melodramatu model 
miłości niemożliwej, skazanej z jakiegoś ważkiego powodu na klęskę 
i brak happy endu. Ten rodzaj miłości, której przeznaczeniem są kłopoty, 
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cierpienie i rozstanie, wyznacza emocjonalną strukturę Casablanki, mo
deluje zachowania bohaterów i budzi głębokie wzruszenie widzów. Na
tomiast powodem, dla którego Rick i lisa muszą się rozstać w finale 
filmu, jest wyższość obowiązku nad miłością - podstawowa zasada 
światopoglądowa wyznaczana przez ideologię klasycznego melodrama
tu zgodnie z podstawowymi pryncypiami religii chrześcijańskiej i pury- 
tańskiej moralności.

Trójka bohaterów Casablanki zostaje postawiona wobec niezwykle 
trudnego wyboru narzuconego przez okoliczności. Co bardziej liczy się 
w życiu: czy publiczne obowiązki - tzn. walka z wrogiem, ryzyko i po
święcenie dla Sprawy, czy też miłość i prywatne, ciche szczęście gdzieś 
na uboczu? Melodramat zawsze niezwykle ostro podkreśla ten konflikt 
i domaga się jednoznacznej decyzji od bohaterów [Donaldson, 1992]. 
Jest to tym ciekawsze, że przecież głównym tematem melodramatu jest 
opowieść o miłości - wielkiej, prawdziwej i jedynej, o uczuciu najważ
niejszym i zwycięskim, łamiącym wszystkie przeszkody, czasem silniej
szym nawet od śmierci. A jednak miłość jest w melodramatach 
przeciwstawiana innym wartościom - np. rodzinie, honorowi, patrioty
zmowi, dobru innych ludzi - i wtedy okazuje się, że te moralne obo
wiązki są jednak ważniejsze, że szaleństwo miłości musi ustąpić przed 
chłodną racją zobowiązań.

Na straży ideologii melodramatu stoi religia chrześcijańska i pury- 
tańska moralność. Pisze Barthelemy Amengual [1982: 18]:

Melodramat podważa moralność i zasady religii, ale jedynie po to, aby 
w finale powrócić do nich i odnaleźć je jeszcze bardziej wzmocnione. 
(...) melodramat w samej swej istocie jest judeochrześcijański.

W świecie melodramatu obowiązują biblijne przykazania miłości 
bliźniego, posłuszeństwa wobec uświęconych nakazów, a zwłaszcza po
święcenia dla tzw. wyższych celów. Z tego punktu widzenia naczelną 
zasadą głoszoną przez Casablancę staje się przykazanie z Ewangelii św. 
Jana [15: 13], znane wszystkim wiernym w naszym kręgu kultury judeo- 
chrześcijańskiej:

Większej miłości nikt nie zna nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za 
przyjaciół swoich.

Trudne to zadanie i bohaterom Casablanki niełatwo przychodzi 
jego realizacja, ale im większe jest ich początkowe wahanie, im większy 
bunt i opór, tym wspanialsze potem zwycięstwo i tym silniejsza presja 
wywierana przez film na widzów.
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Victor Laszlo jest człowiekiem legendą, 

cale życie poświęcił trosce o sprawy in
nych, jego walka z faszyzmem jest tylko 
konsekwencją tej postawy. Victor nieustan
nie naraża własne życie, był więźniem obo
zu koncentracyjnego, teraz ucieka przed 
Niemcami. Wyjazd do Stanów Zjednoczo
nych ma nie tylko zapewnić mu osobiste 
bezpieczeństwo, ale także przyczynić się do 
nasilenia podjętej walki. Pewnie gdy wojna 
się skończy, Victor będzie zabiegał o prawa 
Murzynów lub znajdzie sobie jakąś inną 
sprawę godną zaangażowania, gdyż walka 
i poświęcenie są mu niezbędne do życia.

Dlatego miłość Victora do żony wydaje 
się słabością i skazą. Po prostu przeszkadza 
mu w pełnieniu misji. lisa odwraca jego 
uwagę od Sprawy, zabiera czas, a nawet naraża na dodatkowe ryzyko. 
Victor radzi sobie z tym problemem w zadziwiająco prosty sposób: obda
rza żonę absolutnym, paraliżującym zaufaniem, zawsze jej wierzy, nie do
maga się wyjaśnień, nic nie chce wiedzieć ojej kłopotach i rozterkach. 
W ten sposób jakby wyłącza ją ze swojego prawdziwego życia, eliminuje 
i pomniejsza. Nie lekceważy, ale właśnie odsuwa. Jego miłość do żony 
jest na poły ojcowska, pozbawiona namiętności i pasji, gdyż całą energię 
zabiera mu Sprawa. Wystarczy porównać jego mdłe deklaracje miłosne 
i przelotne pocałunki, przeznaczone dla lisy, z pełnymi siły i pasji utarcz
kami, jakie prowadzi z majorem Strasserem, czy z namiętnym wybuchem, 
gdy aranżuje w „Café Américain" manifestację ze śpiewaniem Marsylian- 
ki. Tak więc realizacja biblijnej zasady o obowiązku poświęcenia się dla 
innych Victorowi przychodzi najłatwiej, gdyż miłość do ludzkości jest 
jego powołaniem i jedynym celem w życiu.

lisa była młodziutką dziewczyną, gdy poznała Victora i przyjęła 
jego zasady. Ale wystarczyła tylko niesprawdzona pogłoska o śmierci 
męża w obozie, by natychmiast zapomniała o Sprawie i zaangażowała się 
w Paryżu w namiętność do Rieka Blaine'a, dla którego ona sama stała się 
najważniejszą sprawą na świecie. Trwa „śmieszna wojna" 1939 roku, 
a Rick nie walczy, niczym się nie przejmuje i cały czas poświęca na ad
mirację lisy. „Zapierasz mi dech w piersiach, mała" - powtarza może 
mało subtelnie, ale za to z pasją i przekonaniem.

Jednak pojawienie Victora w Paryżu przywraca lisie rozsądek, rezy
gnuje z wyjazdu z Rickiem i znowu staje się zrównoważoną towarzysz
ką życia człowieka idei. Ponowne spotkanie z Rickiem w Casablance 
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uświadamia lisie, że jednak źle wybrała. Obrzydło jej poświęcenie, pra
gnie być kochana i nie chce się przejmować już dalej innymi. Jednak 
lisa nie ma odwagi, by po prostu odejść od Victora, przerzuca odpowie
dzialność na Ricka, chce, żeby to on podjął decyzję i uwolnił ją od 
męża, Sprawy i wymuszonego poświęcenia.

Rick Blaine, ten z Casablanki, jest ponurym, zamkniętym w sobie 
człowiekiem. Zawód miłosny, zdrada kobiety, pozbawiły go altruistycz- 
nych odruchów. Żyje z dnia na dzień, narcystycznie kontemplując swoje 
nieszczęście. Ale jego przyjaciele wiedzą, że to tylko maska, pod którą 
Rick ukrywa dobroć i wrażliwość. Szczególnie kapitana Renaulta bawi 
zbieranie dowodów o jego ukrytych zaletach: „Podejrzewam, że pod ma
ską cynizmu kryje się romantyk" - mówi. 1 oczywiście ma rację. W chwili 
próby Rick, zgodnie z biblijnymi zasadami, przedłoży obowiązek wobec 
światowego pokoju nad miłość do lisy: zrezygnuje z własnego szczęścia, 
upewni Victora w zaufaniu do żony, zmusi Ilsę do ponownego przyjęcia 
niewdzięcznej roli żony człowieka idei, wyśle ich oboje do Stanów, a sam 
pójdzie walczyć o wolność zachęcony egzaltowanymi słowami Victora: 
„Witam wojownika, teraz wiem, że wygramy".

Widzowie Casablanki, ocierając łzy wywołane wzruszającym fina
łem, z ulgą jednak odnajdują w nim znany paradygmat zachowań, 
uświęcony przez biblijną tradycję. Niebezpieczny, anarchiczny egoizm 
miłości został pokonany i zniszczony, zapanował nad nim surowy na
kaz o wyższości obowiązków oraz altruistyczne przykazanie o rezygnacji 
i poświęceniu. Świat wraca do normy, życie na powrót staje się bez
pieczne, szaleństwo miłości kolejny raz uległo połączonym siłom trady
cji, religii i moralności.

Melodramat stawia w centrum opowiadanej historii kobietę i czyni 
dominującymi jej sprawy. Ale jest to tylko pozór, tak naprawdę świa
tem melodramatu rządzi mężczyzna, kobieta nie może bowiem realizo
wać się bez niego i poza nim. To mężczyzna nadaje sens jej życiu, 
zapewnia szczęście, szacunek i bezpieczeństwo. W melodramacie istnieje 
męski punkt widzenia narzucający uprzedmiotowienie kobiety i fetyszy- 
zację jej ciała, panują w nim także surowe, patriarchalne prawa - męż
czyzna dominuje i rządzi kobietą, pozbawiając ją podmiotowości oraz 
samodzielności.

Casablanca odrzuca tradycyjne reguły i realizuje rzadki przypadek 
melodramatu męskiego35. W centrum opowiadania stoi Rick Blaine, jego 
sprawy i uczucia stają się najważniejsze. Ten śmiały zabieg możliwy był 
z trzech powodów. Po pierwsze, dzięki uczynieniu z Ricka głównego 

35 Także polski Znachor (1937, 1982) stanowi przykład melodramatu, w którym głów
nym bohaterem jest mężczyzna.
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bohatera, który jawnie, a nie spoza kobiety i ponad kobietą, rządzi fabu
łą filmową, decyduje o losach innych osób i przykuwa uwagę widzów. 
Po drugie, z akceptowania gwałtownych i romantycznych uczuć u Rie
ka, męskiego bohatera filmu. W kobiecym melodramacie miłość najważ
niejsza jest tylko dla bohaterki i wypełnia całe jej życie. Zakochanemu 
mężczyźnie miłość nie przeszkadza w działaniu, potrafi on wtedy także 
władać, budować, niszczyć, walczyć i dobrze się bawić. Rickowi miłość 
zastąpiła wszystkie inne uczucia, jest człowiekiem wypalonym we
wnętrznie, stoi na progu autodestrukcji, gdyż nie może zapomnieć ko
biety, którą kiedyś kochał i która go zdradziła. Wreszcie po trzecie, 
dzięki obsadzeniu w roli Ricka Humphreya Bogarta, który dał tej posta
ci własną aktorską legendę, twarz cierpiącego neurastenika i charyzmę 
prawdziwej gwiazdy kinowej.

W kadrze pojawia się męska dłoń i rękaw białej, wieczorowej mary
narki. Ktoś pisze na rachunku: „O.K. Rick". Obok stoją szachy i wysoki 
kieliszek z czerwonym winem, w popielniczce leży zapalony papieros. 
Ręka oddaje rachunek, ujmuje papierosa i podnosi go do ust mężczy
zny, wreszcie widać także i jego twarz - to Rick Blaine, właściciel 
„Rick's Café Américain", nocnego lokalu w Casablance. Budzi sympatię 
od pierwszego wejrzenia, choć właściwie nie bardzo wiadomo dlacze
go. Jest mężczyzną w średnim wieku, o pobrużdżonej zmarszczkami 
twarzy i zmęczonym spojrzeniu. Robi wrażenie, że nic już nie może go 
zdziwić czy poruszyć, że wszystko już widział, wszystkiego doświad
czył i że ta wiedza pozwala mu nie mieć złudzeń i myśleć o ludziach jak 
najgorzej. „Jesteś cyniczny" - mówi do niego Ugarte, a potem jak echo 
powtarzają to zdanie inni bohaterowie filmu.

Rick robi wszystko, aby utwierdzić 
w widzach przeświadczenie o swoim cyni
zmie i braku zaangażowania w cokolwiek. 
Pozwala, by źle o nim mówiono, i sam wy
głasza na swój temat bulwersujące opinie: 
„Za nikogo nie nadstawiam karku", „Pro
blemy świata to nie moja sprawa. Jestem pi
jakiem", „Teraz o nic nie walczę. Jedyną 
sprawą, jaka się dla mnie liczy, jestem ja 
sam". A jednak, mimo cynicznych słów 
i prowokacyjnych zachowań, Rick budzi 
sympatię, gdyż w gruncie rzeczy ten ponu
ry outsider, uparty egoista i samotny pijak 
jest cierpiącym człowiekiem, pod maską cy
nizmu i nałogu starannie ukrywa senty
mentalną ranę złamanego serca i tęsknotę za 
ukochaną kobietą. Twardy macho, który nie 
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boi się nikogo i niczego, którego nie wyprowadzają z równowagi kule 
gwizdające nad głową, traci panowanie nad sobą, gdy usłyszy senty
mentalną piosenkę o miłości, i reaguje histeryczną awanturą. Nie kiwnie 
palcem, by uratować życie Ugarte, ale narazi się na konflikt z prefektem 
policji i na straty we własnym kasynie, by pomóc młodziutkiej Bułgarce 
zachować małżeństwo i zaufanie męża, wzruszony jej prośbami w imię 
miłości.

I taki właśnie Rick bardzo podoba się publiczności - prawdziwy, 
twardy mężczyzna, stylizowany na wzór hemingwayowskiego bohatera: 
dominująca osobowość, maniery światowca, chłód outsidera, rozczaro
wanie życiem, dużo alkoholu i papierosów. Rick stanowi idealne uoso
bienie tzw. loosera, samotnego mężczyzny skazanego na klęskę, 
noszącego ją w sobie i mającego gorzką świadomość przegranej. Ale 
równocześnie Rick jest człowiekiem wrażliwym, dobrym i sentymental
nym, który heroicznie potrafi zapanować nad swymi uczuciami, po
święcić je w imię lojalności i obowiązku. Obdarzenie loosera cechami 
romantycznymi sprawiło, że widzowie na zawsze pokochali Ricka Blai- 
ne'a, jego samotność, cynizm i nałogi, lekceważenie wzniosłych ide
ałów, niechęć do wszystkich kobiet, poza Ilsą, desperacką odwagę i na 
pół świadome prowokowanie śmierci.

lisa Lund poznała Ricka Blaine'a w Paryżu, gdy był jeszcze mężczy
zną radosnym, ufnym i optymistycznie nastawionym do życia. Nawiązał 
się między nimi namiętny romans. Oboje kochankowie byli ludźmi 
z przeszłością, tylko że Rick niczego nie ukrywał, natomiast lisa zacho
wywała pełną anonimowość i tajemniczość. Awanturnicza przeszłość 
nie plami bowiem mężczyzny, przeciwnie, jest powodem do dumy i do
wodem męskości. Natomiast dla kobiety staje się dramatycznym obciąże
niem i piętnuje ją znamieniem występku i grzechu. Dlatego lisa, 
wzorem wszystkich filmowych femmes fatales, które zawsze miały coś do 
ukrycia ze swej przeszłości, wybrała milczenie i tajemnicę. Z jednej stro
ny dodaje to kobiecie uroku i powabu, z drugiej jednak - budzi nieuf
ność i uzasadnione podejrzenia.

Jak się okazało, lisa ukrywała fakt, że w jej życiu był już inny męż
czyzna - w klasycznym melodramacie jest to grzech nie do darowania. 
Tym bardziej że lisa wcale nie zabiegała o przebaczenie Ricka i nawet 
dopuściła się nowego występku: nie stawiła się na umówione z nim 
spotkanie na dworcu i nie wyjechała z Paryża zajętego przez Niemców. 
Po prostu znikła, zostawiając zdawkowy, nic niewyjaśniający list, który 
Rick odczytał na peronie w strugach deszczu. Krople padające na pa
pier przypominały łzy. Oto „płakał" zakochany, ufny mężczyzna, który 
dał kobiecie najwyższy dowód miłości i szacunku - zaproponował jej 
małżeństwo - a ona go wykorzystała, oszukała, zawiodła i zdradziła.
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Następne spotkanie lisy i Ricka w Casablance jeszcze bardziej pod
kreśla winę kobiety. On nie może zapomnieć, pije, rozpacza i powoli 
umiera z zawiedzionej miłości, ona zaś kwitnie urodą i dobrym zdro
wiem przy boku atrakcyjnego mężczyzny, szczęśliwa i wyraźnie zado
wolona. Okazuje się, że to Victor Laszlo był pierwszym mężczyzną w jej 
życiu, ale lisa, wierna sobie, przed nim także zachowuje tajemnicę i nic 
nie mówi mu o drugim mężczyźnie. Nawet gdy Victor zaczyna się do
myślać, że Ilsę łączyło coś z Rickiem w Paryżu, podczas gdy on sam był 
uwięziony w obozie koncentracyjnym, lisa także milczy, upewniając tyl
ko męża o swym oddaniu i miłości. A przecież w tym samym czasie po
tajemnie odwiedza Ricka w jego mieszkaniu, spędza z nim noc, a nawet 
planuje opuszczenie Victora i złamanie - w melodramacie jest to sprawa 
bardzo poważna - sakramentu małżeństwa.

lisa ma oczywiście na swoje usprawiedliwienie stosowne argumen
ty o domniemanej śmierci męża w obozie, trosce o życie Ricka w Paryżu 
- był poszukiwany przez Niemców, ochronie życia Victora w Casablan
ce - teraz z kolei jego Niemcy ścigają. Ale te argumenty nie budzą za
ufania widzów, gdyż nie przesłaniają faktu, że lisa jest niewierną żoną 
i niewierną kochanką, kłamie i oszukuje, manipuluje dwoma zakocha
nymi w niej mężczyznami i wykorzystuje sprzyjające okoliczności dla 
własnej korzyści.

Mizoginizm Casablanki zostaje dodatkowo podkreślony specjalnym 
zabiegiem - oto Rick i Victor, dwaj naturalni rywale, zamiast się nienawi
dzić i działać na swoją szkodę, okazują sobie od pierwszego spotkania 
w „Café Américain" niezwykłą sympatię i szacunek. Victor: „W Casablan
ce wiele mówi się o Ricku", Rick: „A na całym świecie o Victorze Laszlo". 
Obu mężczyzn łączy nie tylko umiłowanie Sprawy oraz wzajemny po
dziw dla swoich charakterów i dokonań, ale przede wszystkim tradycyj
na, męska solidarność, chroniąca ich przed atakami kobiet, oraz poczucie 
wspólnoty - obaj zostali przecież oszukani i zdradzeni przez tę samą ko
bietę i obaj cierpią z jej powodu.

Umberto Eco [1986] pisze nawet w swej analizie Casablanki o wznio
słym temacie miłości platonicznej łączącej Ricka i Victora, a zarysowanej 
tak subtelnie, że prawie umyka ona świadomości widzów. Obaj męż
czyźni podziwiają się wzajemnie i nieomal lubią, toczą „pojedynek po
święceń", aby po prostu sprawić sobie przyjemność. lisa jest tylko 
pośredniczką między nimi i sama nie niesie żadnych pozytywnych war
tości - poza pięknem. Z tego punktu widzenia Casablanca jest męską 
opowieścią, „uwodzicielskim tańcem dwu mężczyzn" - jak to ujmuje 
Eco.

Ale to przecież nie wszystko. Ostatnia partia filmu przynosi wresz
cie tak długo oczekiwaną karę: Rick może odpłacić lisie za zdradę 
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i upokorzenie, wymierzyć jej sprawiedliwość zgodnie z patriarchalnym 
prawem i pouczyć widzów kinowych o naturalnej dominacji mężczy
zny nad kobietą. Finałowa, łzawa scena na lotnisku jest równocześnie 
sceną wielkiej zemsty i okrutnej kary. Od czasu ich miłosnej nocy w Ca
sablance Rick mami Ilsę obietnicą, że ofiaruje Victorowi wizę umożli
wiającą wyjazd z Maroka, wyprawi go do Stanów, a ją zatrzyma dla 
siebie. Dopiero na lotnisku, tuż przed startem samolotu do Lizbony, 
Rick porzuca Ilsę, oddaje ją mężowi, usprawiedliwiając się równie 
zdawkowo i obłudnie jak kiedyś lisa w Paryżu.

Alicja Helman [1990: 18] zauważa, że symetria dwu rozstań w Pary
żu i w Casablance została zaburzona ideowym wydźwiękiem tych scen, 
lisa zostawiła Ricka w Paryżu podstępnie, nie troszcząc się, że w despe
racji może poczynić jakieś zgubne dla siebie kroki, Rick zostawia Ilsę 
w Casablance równie nieoczekiwanie, ale za to bardzo szlachetnie. Dba 
o jej oczyszczenie w oczach męża, ryzykuje życie, by umożliwić Victoro- 
wi bezpieczny odlot, wmawia kobiecie, że są ważniejsze sprawy niż ich 
miłość: „Ja także mam coś do zrobienia. Tam, gdzie pojadę, nie możesz 
mi towarzyszyć. Ilso, nie mam wprawy w byciu szlachetnym, ale w tym 
zwariowanym świecie rozterki trojga ludzi nie są nic warte. Kiedyś to 
zrozumiesz".

Tym razem płacze kobieta i płacze naprawdę.
Pod wzruszającą fabułą opowiadającą o nieszczęśliwej miłości lisy 

i Ricka, pod nieprzemijającą urodą najsławniejszego melodramatu 
w dziejach kina oraz pod legendą pierwszego filmu kultowego [Sta- 
chówna, 1996] w Casablance ukryta jest niezwykle ważna ideologia. Za
płakanym widzom, nawet gdy nie zdają sobie z tego sprawy, zostaje 
udowodniona konieczność poświęcenia miłości dla dobra innych, a tak
że wpojony im zostaje tradycyjny, patriarchalny system wartości jasno 
określający, co wolno kobiecie i co może mężczyzna.
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Symfonia pastoralna

- jak kochać osobę niepełnosprawną?

W melodramatach filmowych miłość jest uczuciem wyjątkowo demo
kratycznym. Może, bo oczywiście nie musi (to już sprawa Przeznaczenia) 
przydarzyć się każdemu człowiekowi bez względu na jego płeć, wiek, 
rasę, narodowość, klasę społeczną, wykształcenie, zajmowane stanowisko, 
sytuację materialną i rodzinną, a także bez względu na stan zdrowia. 
Szczególnie ta ostatnia możliwość wydaje się bardzo znacząca kulturowo, 
gdyż jeszcze do niedawna panowało powszechne przeświadczenie - 
zgodnie wyrażane przez lekarzy, opiekunów i tzw. opinię społeczną - że 
ludzie chorzy i upośledzeni „nie nadają się", a więc w konsekwencji „nie 
mają prawa", do miłości, małżeństwa i prokreacji, zarezerwowanych wy
łącznie dla ludzi zdrowych, że ich miłość jest wstydliwa i niestosowna, 
a seksualność żenująca i nawet zdrożna. Wraz ze zmieniającym się stosun
kiem do ludzi naznaczonych piętnem choroby zmieniały się także poglą
dy na ich uczestnictwo w życiu uczuciowym.

Od pewnego czasu zmiany dostrzegalne są na poziomie języka, któ
rym mówi się o chorych; do słownikowego lamusa przeszły określenia 
kaleka czy ułomny, w dobie poprawności politycznej używa się pojęć: 
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osoba niepełnosprawna, wyjątkowa lub sprawna inaczej. Powstała osob
na gałąź psychologii, defektologia, zajmująca się problemami ludzi do
świadczonych chorobą. Jednak najbardziej istotna jest zmiana, powolna - 
to oczywiste - ale stale zachodząca w świadomości społecznej pod wpły
wem filozofii osoby niepełnosprawnej. Dzieli ona bytową strukturę osoby 
ludzkiej na trzy warstwy: fizyczną, czyli cielesną - związaną z funkcjami 
motoryczno-organicznymi, psychiczną - wiążącą się z funkcjami psy- 
chiczno-popędowymi oraz duchową, której głównymi przejawami są 
działalność intelektualna i wolitywna. To właśnie duchowy wymiar oso
by ludzkiej określa cechę, którą w języku metafizyki nazywa się godno
ścią. Przysługuje ona bez wyjątku wszystkim bytom osobowym, jest 
niezmienna i wynika z najgłębszych, duchowych wymiarów ludzkiej eg
zystencji. Teologia upatruje jej źródeł w podobieństwie człowieka do 
Boga ustanowionym w akcie stworzenia [Chudy, 1988: 107-108].

Żaden rodzaj niepełnosprawności nie sięga istoty osobowego bytu 
człowieka, czyli tego wymiaru, który decyduje o jego godności. Bez 
względu na rodzaj trapiącej go choroby czy upośledzenia człowiek za
wsze pozostaje osobą i ma prawo do pełnej afirmacji przez innych lu
dzi. Sfera uczuć łączy się ze wszystkimi trzema warstwami bytowej 
struktury osoby ludzkiej, ale o ile na poziomie fizycznym i psychicznym 
może ona budzić różne obiekcje [Vanier, 1988; Nowak-Lipińska, 1996: 
193-204], o tyle w wymiarze duchowym nie ma żadnych wątpliwości, że 
miłość jest zawsze miłością, niezależnie od tego, czy doświadczający jej 
człowiek jest zdrowy, czy upośledzony chorobą. „Miłość nie zależy od 
ilorazu inteligencji" - twierdzi Jean Vanier [1994: 13], ani - należy do
dać - od stopnia cielesnej doskonałości.

Jednak, jak już wspomniałam, zmiany świadomości dokonują się 
powoli, a dotyczą w równym stopniu niepełnosprawnych, ich wybran- 
ków i opiekunów. Ludzie upośledzeni wychowują się i żyją w określo
nych środowiskach, muszą więc sami - często w radykalnej opozycji 
wobec otoczenia - określić swój stosunek do miłości oraz do proble
mów wynikających z decyzji opuszczenia rodzinnego domu czy zakła
du opiekuńczego i rozpoczęcia samodzielnego, odpowiedzialnego życia 
we dwoje [Kamiński, 1994: 22-23; Kuryś, 1994: 23-26]. Szczególnie ważny 
jest stosunek zdrowego partnera do osoby niepełnosprawnej, gdyż 
bywa, że oprócz miłości, albo zamiast niej, pojawia się chęć dominacji, 
litość lub poszukiwanie rekompensaty za własne niepowodzenia. Opie
kunom zwykle dość trudno zaakceptować erotyczne potrzeby niepełno
sprawnych wychowanków, uznać ich prawo do samodzielności 
i zrozumieć pragnienie wyrwania się spod ich czułej, ale często krępu
jącej troskliwości.
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Przez wiele dekad ludzie niepełnosprawni prawie w ogóle nie poja
wiali się na kinowym ekranie. Skoro cielesna ułomność traktowana była 
w naszej kulturze jako sprawa wstydliwa, kompromitujący brak, a na
wet jako kara boża36, nie można było oczekiwać, że niepełnosprawni po
jawią się nagle w głównych rolach i zaczną ujawniać skomplikowane 
problemy swego życia uczuciowego i erotycznego. Filmy robione były 
przecież z punktu widzenia większości, czyli ludzi zdrowych, którzy 
ułomność, wyrażającą się w sposób widoczny - przez deformację ciała, 
nieskładne ruchy, bełkotanie, atrybuty takie jak wózek inwalidzki, biała 
laska czy proteza - odczuwali jako nieprzyjemny wstrząs. Negatywną 
reakcję wywołuje u zdrowych nie tylko chore i okaleczone ciało innego 
człowieka, ale przede wszystkim nagłe załamanie złudnego poczucia 
bezpieczeństwa, w którym wszyscy się zamykamy, gwałtowne przywo
łanie tzw. horyzontu przygodności egzystencjalnej, czyli przemijalności, 
utracalności, brakowości, niedoskonałości [Chudy, 1988: 109-111], per
spektywa śmierci oraz konieczność weryfikacji uznawanej dotąd hierar
chii wartości.

34 W Polsce istnieje przysłowie: Każdą szelmę pan Bóg naznaczył.
37 Ważną funkcję pełnili w tym procesie niepełnosprawni weterani z różnych wojen, 

kino - choć bez specjalnego entuzjazmu - zaczęło jednak opowiadać o ich trudnych 
powrotach do domów, wykorzystując pacyfistyczną koniunkturę zawsze nasilającą 
się po zakończeniu zbrojnych konfliktów: Oskarżam (1919), Szczątek imperium (1929), 
Najlepsze lata naszego życia (1946), Poktosie wojny (1950), Powrót do domu (1978), 
Urodzony czwartego lipca (1989), Forrest Gump (1994).

Nic więc dziwnego, że producenci - dbali o dobre samopoczucie 
widzów kinowych - unikali jak ognia przykrości, które mogły zostać 
wywołane przez choroby i ułomności pokazane na ekranie. Ponieważ 
jednak tematu ludzi niepełnosprawnych nie dało się zupełnie wyelimi
nować37, zaczęto go oswajać przede wszystkim przy pomocy konwencji 
melodramatycznych. W ten sposób włączono osoby ułomne w strumień 
tzw. normalnego życia, ale zawsze jako bohaterów „wybrakowanych", 
uległych, skazanych na manipulację przez ludzi zdrowych, do tego na
znaczonych piętnem sentymentalizmu, a więc służących wyłącznie do 
budzenia współczucia i wzruszenia, a nie do rozumienia i uszanowania 
istoty ich odmienności.

Najbardziej przydatni okazali się w tym procesie niewidomi. Z kil
ku powodów. Ślepota nie zniekształca twarzy ani ciała, jest więc wizu
alnie „ładną" chorobą - niewidomych zatem chętnie grywały gwiazdy; 
rozwija sprawność innych zmysłów, co budzi podziw widzów; narzuca 
„naturalne" podporządkowanie opiekunom, rodzi autentyczne i szczere 
współczucie, może zakończyć się „cudownym" ozdrowieniem po prze
prowadzeniu operacji przez tzw. wybitnego specjalistę. Seria melodra
matów z niewidomymi obrazuje uwieczniony na filmowej taśmie 
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niezmienny stosunek ludzi zdrowych do niepełnosprawnych: miłość 
zaprawioną współczuciem i litością. Ideologia ta realizowana jest na 
dwa sposoby: niewidome są piękne, potulne kobiety, kochają je i opie
kują się nimi mężczyźni, „cudowne" operacje przywracają im wzrok, 
czynią je zdrowymi i normalnymi - Dwie sieroty (1922), Światła wielkie
go miasta (1931), Niewidoma Wenus (1941), Symfonia pastoralna (1946), 
Wspaniała obsesja (1953), Ostatnie tango Amadori (1960), W cieniu dobre
go drzewa (1965); niewidomi są mężczyźni, kochani przez oddane im 
i poświęcające się dla nich kobiety, mężczyźni, którzy zdecydowanie, 
a nawet czasem agresywnie domagają się szacunku dla swej ułomności 
oraz zrozumienia dla odmienności - Noc jest moim królestwem (1951), 
Motyle są wolne (1972), Sam na sam (1977), Zapach kobiety (1974, 1992), 
Dotyk miłości (1996).

Film Jeana Delannoya Symfonia pastoralna, będący adaptacją powieści 
André Gide'a wydanej we Francji w 1919 roku, jest z pewnością najpięk
niejszym przykładem melodramatu opowiadającego o miłości łączącej 
osobę niepełnosprawną i zdrową. Z pozoru wydawać by się mogło, że 
film powinien budzić u widzów tylko szlachetne współczucie i głębokie 
wzruszenie, wpisana weń ideologia skutecznie jednak ogranicza egzalta
cję chorobą i miłością. Symfonia pastoralna przynosi bowiem przesłanie 
niezwykle charakterystyczne dla klasycznych melodramatów wprowa
dzających postać ułomnego bohatera. Obowiązywało ono w kinie przez 
wiele lat, wspierało utrwalone społecznie i kulturowo przekonania na te
mat osób niepełnosprawnych, ich uczuć, seksualności i związków z ludź
mi zdrowymi. Wpisywało się z jednakową siłą w świadomość chorych 
i zdrowych, pomagało tworzyć system przekonań, który stopniowo zaczął 
być burzony dopiero od lat siedemdziesiątych w wyniku zmieniających 
się poglądów na temat autonomii osób niepełnosprawnych.

»
W małej alpejskiej wiosce posługę kościelną pełni pastor Martin, czło

wiek surowych zasad, nieposzlakowanej opinii, wiemy mąż i dobry ojciec 
gromadki dzieci. W przeddzień Bożego Narodzenia zostaje wezwany dale
ko w zaśnieżone góry do umierającej kobiety. W jej chacie znajduje dziesię
cioletnią niewidomą dziewczynkę. Postanawia zabrać ją do swego domu 
i zająć się jej losem. Pod troskliwą opieką pastora Gertrude wyrasta na 
śliczną dziewczynę, która darzy swego opiekuna bezgranicznym zaufa
niem i uwielbieniem. Powoli ojcowskie przywiązanie pastora zamienia się 
w miłość, jego żona Amelie zdaje sobie sprawę z uczuć męża i zaczyna 
skrycie nienawidzić dziewczyny. W Gertrude zakochuje się Jacques, najstar
szy syn pastora, muzyk, który uczy ją gry na organach w wioskowym ko
ściele. Jednak zazdrosny ojciec nie zgadza się na ich małżeństwo, tłumacząc 
odmowę dobrem niewidomej dziewczyny.



144

Jacques zabiega o możliwość przeprowadzenia operacji, ale pastor 
zwleka z decyzją, bojąc się samodzielności Gertrude, dotychczas zależnej 
tylko od niego. Wreszcie operacja zostaje przeprowadzona, Gertrude od
zyskuje wzrok. Orientuje się wtedy, że naprawdę kocha nie starego pasto
ra, ale jego młodego i przystojnego syna. Pastor po raz wtóry nie zgadza 
się na małżeństwo Gertrude i Jacques'a, syn - domyślając się prawdziwych 
powodów odmowy ojca - w gniewie opuszcza rodzinną plebanię. Amélie 
staje po stronie Jacques'a i wybucha tłumioną dotąd nienawiścią do dziew
czyny, która zabrała jej miłość męża i syna. Udręczona i pełna poczucia 
winy Gertrude topi się w strumieniu. Pastor Martin znajduje jej ciało leżące 
na śniegu i zamyka jej piękne, wielkie oczy.

X-

Jest Wigilia Bożego Narodzenia, w domu pastora Martina panuje 
miłość i szacunek, w parafii - zgoda i harmonia, w jego sercu - spokój 
i poczucie dobrze spełnianego obowiązku. Wezwany do umierającej ko
biety pastor udaje się do niej natychmiast. W chacie leżącej wysoko 
w zaśnieżonych górach żarliwie modli się za zmarłą. Jej sąsiadka wyja
wia, że z kobietą mieszka niewidoma dziewczynka, na dodatek „niespeł
na rozumu". Woła się na nią Petite - Mała. „Ona nie rozumie, co się do 
niej mówi więc po prostu nie ma imienia - wyjaśnia kobieta. - Takie 
dzieci, jak ona, nie powinny się rodzić".

Wieśniaczka wyznacza pierwsze, najprymitywniejsze podejście do 
człowieka upośledzonego - odrzucenie. Skoro ktoś nie rozumie, co się 
do niego mówi, skoro jest kaleki i głupi, skoro jest zbyteczny, to nie za
sługuje na uwagę ludzi zdrowych ani nawet na własne imię, wystarczy, 
że się go karmi i daje mu dach nad głową.

Gdy pastor, stukając w miskę i przelewając zupę, wywabia wreszcie 
dziewczynkę z krzaków rosnących wokół chaty, pojawia się przed nim 
dzikie, anonimowe zwierzątko, które na czworakach łapczywie wyjada 
strawę. Widok tej upodlonej ludzkiej istoty staje się dla pobożnego pasto
ra Martina objawieniem woli Bożej: „To Ty powierzasz ją mojej opiece, 
abym mógł ją do Ciebie przyprowadzić".

Pastor zabiera dzikie dziecko do swego domu, nadaje mu imię Ger
trude, a więc oficjalnie włącza małą przez chrzest do trzody dzieci Bo
żych oraz do gromady ludzkiej społeczności. Rychło się okazuje, że 
niewidoma dziewczynka nie jest upośledzona umysłowo, wprost prze
ciwnie, troskliwa opieka pastora ożywia w niej błyskotliwą inteligencję, 
która go zdumiewa i zachwyca. Mija kilka lat, pastor w licznych zeszy
tach opisuje swą twórczą pracę z Gertrude, twórczą, gdyż niemal jak 
Bóg czyni człowieka ze zwierzęcia, zamienia żałosne, upodlone pogardą 
i zaniechaniem stworzenie w istotę myślącą i godną miana dziecka Boże
go. I wszystko zapewne byłoby w najlepszym porządku, a przedsięwzię
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ty na chwałę Bożą eksperyment z dzikim dzieckiem zakończyłby się 
uznaniem i podziwem parafian dla ich miłosiernego i mądrego pastora, 
gdyby Gertrude nie wyrosła na wyjątkową piękność. Nieszczęścia nie 
sprowadza więc brak - ślepota dziewczyny, ale nadmiar - jej uroda.

Jean Delannoy długo opóźnia przekazanie widzom informacji 
o urodzie Gertrude - najpierw pokazuje jej ręce, którymi dziewczyna 
poznaje świat, potem sylwetkę od tyłu, wreszcie śliczną twarz odbitą 
w lustrze. „Czy jestem ładna?" - pyta Gertrude pastora. On wykręca 
się od odpowiedzi. Mówi: „Nie jest sprawą pastora troszczyć się 
o piękne oblicza... piękno duszy mu wystarcza", ale zachwyt malujący 
się na jego twarzy przeczy słowom. Natomiast Delannoy jest pewny, 
że widzowie sami twierdząco odpowiedzą na pytanie Gertrude i - co 
więcej - przeczują zagrożenie płynące z jej urody oraz z zachwytu 
opiekuna. Najpiękniejsze są ślepe oczy Gertrude: wielkie, świetliste, 
puste, nienawiązujące kontaktu z nikim i z niczym.

Delannoy opowiadał potem:

To był mój pierwszy film z Michèle Morgan. Jej oczy były fascynujące, 
wydawało mi się bardzo ciekawe obsadzić ją w roli niewidomej [Gui- 
guet..., 1985: 30].

Wreszcie pastor zdobywa się na szczerość i odpowiada na dalszą in
dagację Gertrude: „Dobrze wiesz [a niby skąd? - dop. G.S.], że jesteś 
śliczna". I potem dodaje, głaszcząc ją ojcowskim gestem po włosach: 
„Piękne kobiety są kochane..." My, widzowie, natychmiast dopowiada
my drugą część tego urwanego zdania: Kochane są kobiety piękne 
i zdrowe, tobie, biedaczko, nie wystarczy nawet uroda, abyś mogła zdo
być czyjąś miłość, poza moją, twego opiekuna. Gertrude też zdaje się to 
wiedzieć, rozumieć i akceptować.

Mary Ann Doane, analizując tzw. filmy dyskursu medycznego po
święcone kinowym problemom ludzi chorych, dochodzi 'do wniosku, 
że w obrębie kultury patriarchalnej naturalne jest skojarzenie kobiecości 
z patologią. Pisze:

Choroba i kobieta mają coś wspólnego ze sobą - są spychane na mar
gines jako to, co społecznie niepożądane i zdewaluowane, a co stale za
graża przeniknięciem i kontaminacją z tym, co ma charakter centralny, 
zdrowy, męski [Doane, 1991: 33].

Choroby bohaterek filmowych sygnalizowane są znaczącą utratą 
narcyzmu, kobiety przestają troszczyć się o swój wygląd i stają się mało 
pociągające erotycznie. Kuracja lekarska przywraca im zdrowie i urodę, 
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a więc powoduje zamianę spojrzenia medycznego na erotyczne, czyni je 
z powrotem przedmiotami godnymi oglądania i pożądania.

W Symfonii pastoralnej nastąpiła bardzo ciekawa modyfikacja rytuału 
opisanego przez Mary Ann Doane. Choroba Gertrudę została połączona 
z urodą38, ale to i tak nie ratuje jej kobiecości. Pastor Martin ustanawia bo
wiem kolejne i bardzo typowe podejście do osoby niepełnosprawnej - 
alienację. Dziewczyna może sobie nawet być piękna, ale przede wszyst
kim jest kaleką, a więc nie jest w pełni kobietą i nie może budzić pożądań 
erotycznych. Postawa pastora, pełna współczucia i łagodnej rezygnacji, 
lecz przy tym bardzo stanowcza, utwierdza w Gertrudę - i w widzach 
kinowych - tradycyjne przekonanie, że ślepa dziewczyna „nie może ni
kogo poślubić", że mogłaby urodzić niewidome dzieci, że nawet gdyby 
były zdrowe, nie sprostałaby opiece nad nimi, gdyż nie potrafiłaby im 
pomóc, gdyby im się działa krzywda, wreszcie że „do niczego się nie 
nadaje". Mimo niezwykłej urody ślepa Gertrudę zostaje więc zepchnię
ta przez pastora Martina i całe ulegające mu otoczenie na margines życia 
- jak podczas przyjęcia, gdy samotnie i w pełnej alienacji siedzi w kąci
ku i nikomu nie przychodzi do głowy, że można by ją zaprosić do tań
ca, ba, że niewidoma dziewczyna w ogóle może mieć ochotę na taniec. 
Ślepa Gertrudę zawsze ma ulegle tkwić na uboczu, pokornie znosić 
swój los osoby nikomu niepotrzebnej i być wdzięczną opiekunowi za 
życzliwą troskę.

38 W melodramatach wprowadzających postać osoby niepełnosprawnej panuje zasada, 
że osoby ułomne - grane często przez wielkie gwiazdy, które nie lubią się „pobrzy- 
dzać" - są bardzo przystojne, jakby uroda stawała się rekompensatą za utratę zdrowia 
i ułatwiała widzom identyfikację ze „zdefektowanymi" bohaterami: Dorothy Gish - 
Dwie sieroty, Lilli Palmer - Niecierpliwość serca (1946), Malcolm McDowell - Wście
kły księżyc (1971), Jon Voight - Powrót do domu (1978), Mel Gibson - Tim (1979), 
Marlee Matlin - Dzieci gorszego boga (1986), Campbell Scott - Za wcześnie umierać 
(1991), Debora Winger - Cienista dolina (1993), Vai Kilmer - Dotyk miłości.

Pisze Jean Vanier [1994: 17], znany katolicki działacz na rzecz ludzi 
niepełnosprawnych, przedstawiając jedną ze swych podopiecznych:

Tę dziewczynę nauczono czytać, pisać, radzić sobie w przeróżnych 
dziedzinach, ale praktycznie zamknięto ją za klauzulą (...). Rodzice po
stanowili raz na zawsze, że sami całkowicie zaspokoją jej życie uczucio
we. A tymczasem nie jest to bardziej prawdą niż byłoby w odniesieniu 
do jakiejkolwiek innej nie upośledzonej dziewczyny.

W dodatku intencje pastora Martina nie do końca są czyste i jedno
znaczne, pastor bowiem kocha Gertrudę, choć sam nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Pozbawienie dziewczyny praw przynależnych zdrowej kobie
cie zapewnia mu osobiste bezpieczeństwo - może wierzyć, że jest tylko 
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spolegliwym opiekunem niewidomej, oraz daje mu wyłączność na jej 
uczucia - nikt się nią nie interesuje i z nikim nie musi się nią dzielić. 
Gertrude kocha pastora jako swego opiekuna, któremu wszystko zawdzię
cza, i jako jedynego mężczyznę, który się nią zajmuje. Pastor jednak wy
raźnie wytyczył granice ich wzajemnej miłości, nadając jej charakter 
wyłącznie platoniczny i sublimując pożądanie w religijną afektację. „Ma 
pan takie piękne ręce" - mówi Gertrude, zmysłowo dotykając jego dłoni. 
„Dzięki naszemu Panu mogę nimi błogosławić" - odpowiada jej pastor. 
„A to pańska żona - kontynuuje Gertrude, wskazując obrączkę na jego 
palcu - ponieważ nie można poślubić niewidomej, mogę pana kochać. 
Czy pan uważa, że to coś złego?" „Nie, Gertrude, nie ma w tym żadnego 
zła" - odpowiada pastor, trwożnie cofając rękę.

Jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę z miłości pastora do Gertru
de, jest jego żona Amélie. Pastorowa chroni tajemnicę męża przed ludź
mi i przed nim samym, ponieważ jest przekonana, że on nigdy nie 
złamie małżeńskiej przysięgi i nigdy jej nie zdradzi, odczuwa jednak za
zdrość i rozgoryczenie oraz głęboką niechęć do Gertrude.

Osobą niszczącą układ, jaki pastor Martin stworzył dla Gertrude, 
staje się jego najstarszy syn Jacques, który po prostu zakochuje się 
w pięknej dziewczynie i lekceważąc jej kalectwo, chce się z nią ożenić. 
Jacques wyznacza kolejne, trzecie podejście do osoby niepełnosprawnej 
- fascynację. Nie ma znaczenia, że dziewczyna nie widzi, jest piękna, 
młodzieniec ją kocha, chce się z nią ożenić i w ogóle nie myśli o konse
kwencjach. Choroba Gertrude wydaje mu się romantyczna i dodatkowo 
aktywizuje jego uczucia, co jednak nie zmienia faktu, że Jacques nic nie 
wie ani o swej wybrance, ani o jej ułomności. Chce po prostu przejąć 
niezwykłą dziewczynę z rąk ojca i zostać jej mężem.

Pastor reaguje na plany syna jak zazdrosny mężczyzna: za wszelką 
cenę pragnie oddalić Jacques'a od Gertrude. W czasie rozmowy z synem 
występuje jednak tylko w roli kochającego ojca i troskliwego opiekuna 
zabiegającego o dobro dwojga swoich dzieci. Udaje mu się narzucić Jac- 
ques'owi swą ulubioną opinię: „Nie zawiera się związków małżeńskich 
z niewidomymi" (w istocie Jacques chyba również ją podziela, skoro tak 
łatwo ulega perswazji ojca) oraz udowodnić synowi, że nie jest łatwo ko
chać ślepą dziewczynę, gdyż trzeba także „pokochać noc [w której ona 
żyje - dop. G.S.] i wejść w tę noc". Jacques ulega elokwencji i pasji ojca, 
może też po raz pierwszy uświadamia sobie problemy wynikające ze 
związku z osobą niepełnosprawną39. Zgadza się wyjechać z domu, a nawet 
zaręczyć z kochającą go Piette Castéran.

39 Pouczający, choć - jak mi się zdaje - mocno wyidealizowany obraz małżeństwa 
sparaliżowanej kobiety i zdrowego mężczyzny przedstawia książka Joni Eareckson 
Tada [1999] Nowa Joni.
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Uderza jednak, że o losie Gertrude obaj mężczyźni decydują zupeł
nie sami, bez rozmowy z nią, bez pytania o jej uczucia i opinie. Zupeł
nie jakby była dzieckiem, osobą głęboko upośledzoną umysłowo lub 
pozbawioną praw do stanowienia o sobie. Decydują za nią w głębokim 
przekonaniu, że robią to dla jej dobra.

Tymczasem obecność Jacques'a wpływa na Gertrude. Wspólny ta
niec, nauka gry na organach i zmysłowe oddziaływanie młodego męż
czyzny budzą w Gertrude uśpioną kobiecość, pragnienie małżeństwa 
i macierzyństwa, tęsknotę za normalnością. Rozczarowana nagłym wy
jazdem Jacques'a i wstrząśnięta wypadkiem małego Paula, który złamał 
nogę, pozostając pod jej opieką, Gertrude zdobywa się wreszcie na 
otwarte sformułowanie skargi: „Sądzi się, że niewidomi są szczęśliwi, to 
takie wygodne, ale to wina samych niewidomych, nie mają odwagi po
wiedzieć prawdy, bo to byłoby zbyt straszne". I rzeczywiście, jest strasz
ne dla pastora Martina, który czuje się głęboko poruszony wyznaniem 
Gertrude. Wierzył bowiem, że ślepa dziewczyna jest szczęśliwa pod 
jego troskliwą opieką i nie doznaje żadnego braku, że rozumie i akcep
tuje swój los osoby upośledzonej.

Gertrude wyznacza czwarte podejście do ludzi niepełnosprawnych, 
tym razem sformułowane przez osobę dotkniętą ułomnością, a więc wy
rażone w imieniu wszystkich chorych. Okazuje się, że stoi ono 
w sprzeczności z typowymi poglądami ludzi zdrowych, że rozbija ich 
wygodne, uspokajające i fałszywe przeświadczenie żywione na temat 
szczęścia niepełnosprawnych. Filmowa skarga Gertrude zaowocuje na 
ekranach kin dopiero po trzydziestu latach w dziełach przedstawiają
cych jawny bunt osób niepełnosprawnych wobec hegemonii ludzi 
zdrowych, kiedy powiedzą po prostu: Jesteśmy inni, nie ograniczajcie 
nas waszymi wyobrażeniami na nasz temat, przestańcie nami manipulo
wać, spróbujcie naprawdę zrozumieć naszą odmienność i uszanować 
nasze potrzeby - Wściekły księżyc, Tim, Człowiek-sloń (1980), Maska 
(1985), Dzieci gorszego boga, Rain Man (1988), Moja lewa stopa (1989), 
Kryształowe serce (1989), Za wcześnie umierać, Nienormalni (1990), Mr Jones 
(1993), Cienista dolina, Filadelfia (1993), Blask (1996), Ósmy dzień tygodnia 
(1995). Niektóre z tych filmów to melodramaty, żądanie zrozumienia i sza
cunku zostaje w nich sformułowane przez osobę niepełnosprawną wobec 
zdrowego partnera, który nawet w miłosnym związku nie potrafi zerwać 
z tradycyjnymi wyobrażeniami na temat ludzi upośledzonych.

W Symfonii pastoralnej trzy osoby domagają się od pastora Martina 
oddania Gertrude w ręce lekarzy, o czym on dotąd w ogóle nie pomy
ślał: Jacques, kierowany chęcią pozbawienia ojca jego wychowanki, 
Amelie, powodowana zazdrością o męża, oraz Piette, która domyśla się, 
że Jacques kocha Gertrude, ale nie chce rywalizować z niewidomą 
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dziewczyną. Dla pastora odzyskanie wzroku przez Gertrude jest trudne 
do zaakceptowania. Boi się, że straci dziewczynę, której nie będzie już 
wtedy satysfakcjonował platoniczny związek z opiekunem. Oczywiście 
musi jednak ustąpić. Okazuje się, że Gertrude jest ślepa z powodu kata
rakty, która zostaje usunięta podczas operacji. Dziewczyna zaczyna wi
dzieć. Jej piękne oczy ożywają dodatkowym blaskiem płynącym 
z nowej umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego.

Gertrude, która była niewidoma od urodzenia, wchodzi w świat 
ludzi widzących bez najmniejszych problemów. Dziwi się jedynie 
słodko: „To tak wygląda śnieg" i pomaga sobie dotykiem dłoni w roz
poznawaniu przyjaciół. Odpowiada to powszechnym wyobrażeniom 
ludzi na temat radosnego cudu przejrzenia na oczy. W rzeczywistości 
po odzyskaniu wzroku rozpoczynają się dla ozdrowieńca bardzo po
ważne problemy z nauczeniem się skomplikowanego „języka wzroko
wego", uleczony - co paradoksalne - traci poczucie bezpieczeństwa 
wypracowane podczas życia w ciemności. Opowiada o tym film Irwina 
Winklera Dotyk miłości zrealizowany na podstawie relacji znanego neu
rologa Olivera Sacksa.

W szpitalu odwiedza Gertrude Jacques, młody i przystojny, przed
stawiony przez pielęgniarkę jako „pan Martin". Dziewczyna rzuca mu 
się w ramiona, dopiero dotyk jego dłoni uświadamia jej, że to nie pa
stor. Jest wstrząśnięta własną pomyłką i ujawnionym pożądaniem. Ger
trude poznaje pastora, starego i siwowłosego, po powrocie ze szpitala 
i nie potrafi ukryć rozczarowania. Widząca Gertrude staje się normalną 
kobietą, wkracza do głównego nurtu życia, zaczynają jej przysługiwać 
prawa do manifestowania preferencji erotycznych, a czyż można się dzi
wić, że bardziej pociąga ją mężczyzna młody i urodziwy niż stary i zmę
czony?

Jednak na plebanii już nic nie zależy od Gertrude, górę biorą rozpę
tane namiętności innych ludzi, którzy mogą je wreszcie swobodnie 
ujawnić niekrępowani obowiązkiem specjalnego zachowania wobec 
osoby upośledzonej. Jacques próbuje siłą wymusić na Gertrude wyzna
nie miłości; ojciec już nie ukrywa, że jest rywalem syna; Jacques 
w gniewie opuszcza rodzinny dom; Piette traci narzeczonego; Amélie 
wybucha długo tłumioną nienawiścią: „Przyniosłaś zło!" - krzyczy do 
Gertrude; pastor błaga dziewczynę, by go nie opuszczała: „Zostań ze 
mną, potrzebuję cię, by kochać Boga"; „Kocham Jacques'a - odpowiada 
mu Gertrude - a pan nie dopuścił, bym go poślubiła".

W Symfonii pastoralnej uzdrowienie niewidomej nikomu nie przy
nosi szczęścia i radości, gdyż - jak się nieoczekiwanie okazuje - ulecze
nie burzy ustalone, bezpieczne status quo, ujawnia skrywane tajemnice, 
rozpętuje emocje, niszczy spokój. „Dobrze wiedziałam - mówi Gertrude 
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do pastora Martina - że stracę was wszystkich, gdy odzyskam wzrok". 
A przecież to nie koniec nieszczęść. Uzdrowienie niewidomej przynosi 
zagładę jej samej. Gertrude uznaje, że to ona ponosi winę za rozpad 
harmonijnego świata górskiej plebanii i sama wymierza sobie karę: topi 
się w strumieniu. Pastor znajduje jej ciało leżące na śniegu. W pięknej 
twarzy dziewczyny błyszczą szeroko otwarte, martwe, ale ciągle fascy
nujące oczy. Pastor zamyka je i mówi z bólem: „Nie patrz już na mnie, 
Gertrude". Oczy dziewczyny są bowiem dla niego symbolem zniszcze
nia miłości, rozbicia rodziny, utraty wiary, potępienia samego siebie.

Symfonia pastoralna obrazuje cztery sposoby traktowania osób nie
pełnosprawnych. Trzy z nich - odrzucenie, alienacja i fascynacja - wy
rażają perspektywę przedmiotową przyjętą wobec ułomnych przez 
ludzi zdrowych. Podstawą zobiektywizowanej perspektywy przedmio
towej powinien być partnerski dialog międzyludzki, który prowadzić 
ma do pełnej afirmacji niepełnosprawnego i po prostu do czynienia mu 
dobra [Chudy, 1988: 118]. W filmie każdy z bohaterów konstytuujących 
typowe poglądy i zachowania wobec osób ułomnych - wieśniaczka, pa
stor Martin i Jacques - ma własne wyobrażenie na temat sposobu „czy
nienia dobra" kalece i zapewnienia jej szczęścia. Jednak we wszystkich 
trzech przypadkach nie ma mowy o równorzędnym dialogu, ludzie 
zdrowi sami arbitralnie decydują, co dla ułomnego będzie najlepsze, co 
powinno zapewnić mu zadowolenie i wywołać jego wdzięczność.

Postawa czwarta - reprezentowana przez Gertrude - wyraża per
spektywę podmiotową, właściwą osobom niepełnosprawnym. Wskazuje 
ona na zdolność osoby ułomnej do przezwyciężania i sublimowania 
ograniczeń spowodowanych chorobą oraz do poszukiwania sensu wła
snej ułomności i ewentualnych wartości, które mogą się za nią ukrywać 
[Chudy, 1988: 112]. Wydaje się, że coraz częściej perspektywa podmioto
wa zawiera także chęć wyartykułowania własnej opinii osób niepełno
sprawnych na temat ich kondycji, renegocjowania tradycyjnych 
układów z ludźmi zdrowymi i domagania się prawa do szczęścia na 
własnych warunkach.

Zrealizowana w roku 1946 Symfonia pastoralna, klasyczny melodra
mat Jeana Delannoya, przynosi w zakresie stosunku do osób niepełno
sprawnych przegląd postaw tradycyjnych, akceptowanych wtedy, 
a i dziś z pewnością często spotykanych. Jednak w przekazywanej przez 
film ideologii pojawia się też całkiem wyraźnie formułowane przesłanie, 
że nikogo nie można uszczęśliwić bez jego zgody.
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Ruby Centry - przekleństwo pochodzenia

W 1952 roku King Vidor zrealizował Ruby Gentry, melodramat po
zostający pod wyraźnym wpływem tzw. „czarnego" filmu w sposobie 
prezentowania bohaterów, w opisie rzeczywistości oraz w ekspresyjnie 
wystudiowanej, czarno-białej fotografii. Związek melodramatu z film 
noir pozwolił ożywić stare, romansowe schematy i przydać im nowych, 
bulwersujących znaczeń. Scenariusz filmu, co ciekawe, napisała kobieta, 
Sylvia Richards, na podstawie pomysłu Arthura Fitz-Richarda.

Narratorem Ruby Gentry jest jankeski lekarz, dr Saul Manfred, który 
prowadzi praktykę w Braddock, niewielkim mieście leżącym w Północ
nej Karolinie. Opowiada historię Ruby Gentry, samotnej, ponurej ko
biety, która pracuje jako szyper rybackiego kutra.

*
Ruby jest córką ubogiego rybaka i wraz z rodziną mieszka na bagnach 

niedaleko Braddock. Przez kilka lat wychowywała ją bezdzietna i chora Le
titia Gentry, żona miejscowego bogacza, ucząc, jak być damą z Południa. 
Ruby kocha Boake'a Tackmana, przedstawiciela zrujnowanej, arystokra
tycznej rodziny, który pragnie osuszyć rodzinną plantację zalaną przez 
morze i ponownie uprawiać bawełnę. Do tego celu potrzebne mu są pie
niądze, dlatego - mimo że bardzo kocha Ruby - żeni się z posażną córką 
bankiera, Tracy McAuliffe.

Letitia umiera. Jim Gentry, od dawna zakochany w pięknej Ruby, pro
ponuje jej małżeństwo i Ruby zostaje jego żoną. Społeczność Braddock nie 
akceptuje jednak dziewczyny z bagien w roli nowej pani Gentry. Na balu 
w snobistycznym klubie skupiającym najlepsze miejscowe towarzystwo 
Ruby spotyka Boake'a, ich miłość odżywa. Zazdrosny Jim Gentry wywołu
je publiczną awanturę. Następnego dnia przebacza jednak żonie i oboje 
wypływają łodzią na morze. Przypadkowo uderzony masztem Jim wypa
da za burtę i tonie. Opinia publiczna oskarża Ruby o morderstwo.

Rozżalona i pełna gniewu Ruby postanawia zemścić się na całym mia
steczku. Wykorzystując rozległe interesy i pieniądze zmarłego męża, rujnuje 
uprzywilejowanych mieszkańców Braddock, przejmuje ich fortuny i planta
cje. Oszczędza tylko Boake'a, chce mu nawet zwrócić podpisane przez niego 
weksle. Boake uznaje jednak gest Ruby za próbę uzależnienia i pogardliwie 
odrzuca propozycję. Zemsta Ruby spada teraz także i na niego, pani Gentry 
przejmuje ziemię Tackmanów i każę zatrzymać pompy usuwające z niej 
wodę, morze ponownie zalewa plantację, niszcząc zasiewy.

Ruby i Boake spotykają się podczas polowania na bagnach, samotnie 
wędrują przez moczary. Przekonują się, że nic nie może zabić ich miłości, 
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są skłonni darować sobie wszystkie winy i upokorzenia. Nagle rozlegają 
się strzały, to Jewel Corey, półobłąkany brat Ruby, żarliwy purytanin, 
strzela do pary kochanków, karząc ich jako jawnogrzeszników. Jewel zabi
ja Boake'a. Ruby, aby uratować życie, zmuszona jest zastrzelić brata, po
tem rozpacza, obejmując ciało kochanka.

Odtąd w samotności, pracując ciężko na lodzi ojca, Ruby pokutuje za 
swe winy.

*
Podstawowym tematem Ruby Gentry jest opowieść o niewzruszo

nym systemie dzielącym ludzi na klasy społeczne. Nie ma znaczenia, jak 
się wygląda, co się umie, co się sobą reprezentuje, jak ułożą się koleje 
życia, najważniejsze decyduje się już na starcie, w momencie urodzenia 
po „właściwej" lub „niewłaściwej stronie bariery" - jak mawiają 
mieszkańcy Braddock. Dla zobrazowania tego procesu King Vidor umie
ścił akcję filmu na Południu Stanów Zjednoczonych, gdzie zawsze obo
wiązywała surowa stratyfikacja klasowa i gdzie do dziś rygorystycznie 
przestrzega się podziału na dobrze i źle urodzonych40. Uczynił też narra
torem filmu doktora Saula Manfreda, żydowskiego Jankesa, człowieka 
z zewnątrz, którego oczami będziemy patrzeć na przedstawiane wyda
rzenia. W swej relacji doktor próbuje zachować obiektywizm, co nie do 
końca mu się udaje. Jest zakochany w pięknej Ruby, więc drażnią go 
społeczne przesądy Południowców: „To złe, snobistyczne miasto" - 
mówi o Braddock, i wzruszają go nieszczęścia dziewczyny. Jednak chy
ba także i jego satysfakcjonuje finałowa kara wymierzona Ruby przez 
Los, gdyż tak jawny i groźny w skutkach bunt kobiety wobec obowiązu
jącej tradycji, hierarchii i moralności, nie może być zaakceptowany 
przez żadnego mężczyznę.

“ Świadczy o tym np. powieść Johna Berendta Północ w ogrodzie dobra i zla. Opowieść 
o Savannah z 1994 roku (wydanie polskie w tłumaczeniu Piotra Wilczka, Warszawa 
1998) oraz jej filmowa adaptacja wyreżyserowana przez Clinta Eastwooda w 1997 
roku.

41 Imiona bohaterów nabierają w filmie dodatkowych znaczeń: Ruby (rubin) jest banal
nie popularnym imieniem kobiecym w niższych klasach USA, Boake to bardzo rzad
kie, wyrafinowane imię składające się ze złożenia francuskiego słowa beau - piękny 

Fabularna rama filmu, ukazująca Ruby Gentry jako postarzałą, zma- 
skulinizowaną w rybackim stroju i zupełnie aseksualną kobietę, od razu 
niesie odpowiednie pouczenie dla widzów: przekroczenie przez kobietę 
nakazów kulturowych, złamanie zasad religijnych oraz wypowiedzenie 
posłuszeństwa wobec hierarchii społecznej jest surowo karane utratą ko
biecości, samotnością, ciężką pracą i wiecznym poczuciem nieszczęścia.

Ruby41 Corey należy do licznej w literaturze i filmie grupy bohate
rów „urodzonych po złej stronie bariery", którzy nie kontentują się na
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leżną im niską pozycją społeczną, ale pragną wspiąć się wyżej po szcze
blach drabiny społecznej. Opowieść o wysiłkach Ruby jest zarazem 
opowieścią o sposobach obrony klas uprzywilejowanych przed inwazją 
intruza, o wewnętrznych hamulcach istniejących w klasie, z której in
truz próbuje się wyrwać, oraz o cenie, jaką płaci za swe usiłowania. Me- 
lodramatyczna oprawa pozwala zarysować krystalicznie czysty obraz 
nierówności społecznej i silniej podkreślić odczuwane przez bohaterów 
emocje wywołane własnym przeznaczeniem.

Ruby urodziła się w domu na bagnach, jej ojcem jest ubogi rybak, 
matką prymitywna kucharka, bratem półobłąkany Jewel, który nie roz
staje się z Biblią, nieustannie wieszczy nieszczęścia i pilnuje cnoty swej 
siostry. Bagna to natura, siła, witalność i piękno, ale także dzikość, pier- 
wotność instynktów, bezproduktywność i niebezpieczeństwo. Ruby Co- 
rey jest nieodrodną córką bagien: piękna, silna, dzika, zmysłowa. 
Reprezentuje typ tomboya - dziewczęcego urwisa, łączy w sobie niepo
kojące cechy dziewczyny i chłopca: spodnie i sweter ciasno opinają buj
ne, kobiece kształty, przekorna agresja w zachowaniu prowokuje do 
bitki i do flirtu, obeznanie z bronią, a nawet specjalna czułość okazywa
na myśliwskim strzelbom - Ruby zmysłowo przytula policzek do kolby 
jednej z nich - każę myśleć o jej sile i odwadze, ale także o potencjalnej 
uległości i oddaniu.

Dla mieszkańców Braddock ludzie z bagien są nie tylko gorsi, są 
przede wszystkim obcy i dzicy. Można ich zatrudniać do pracy, można 
korzystać z ich domów w czasie polowań na jelenie - bogaci myśliwi 
wynajmują w tym celu chatę Coreyów - można sypiać z ich kobietami, 
ale nie można się z nimi przyjaźnić ani żenić, nie można akceptować 
ich we własnym towarzystwie jako równych sobie. Mammy z Przeminę
ło z wiatrem (1939), niezawodna w rozpoznawaniu społecznej hierarchii 
obowiązującej na Południu, na pewno włączyłaby ich do klasy „białej 
hołoty".

Może gdyby Ruby znała tylko życie w rodzinnym, rybackim domu, 
jej chęć wyrwania się z bagien miałaby mniejszą siłę. Jednak, na nie
szczęście, Ruby została także nauczona, jak być damą. Gdy miała szesna
ście lat, zainteresowała się nią, a raczej została uwiedziona jej życiową 
pasją i siłą, słaba i chorowita Letitia Gentry. Przygarnęła dziewczynę do 
swego domu i wyżywając się w roli matki, pokazała jej uroki życia 
w klasie uprzywilejowanych bogaczy, nauczyła, jak należy się zachowy
wać, mówić, ubierać, jak prowadzić dom i zarządzać czarną służbą, jak 
korzystać z dostatku. Nic dziwnego, że powrót do chaty na bagnach sta

i angielskiego oak - dąb, Jewel (klejnot) jest dość pretensjonalnym imieniem kobie
cym, użyte jako imię męskie może być odbierane jako wyjątkowe i dziwaczne [Dur- 
gnat, Simmon, 1988: 289].
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je się dla Ruby powodem głębokiej frustracji - już nie jest bowiem 
„stąd". Poczucie własnej niższości, niesprawiedliwe i niezasłużone, któ
re ciągle podtrzymują w niej nie tylko bogaci mieszkańcy Braddock, ale 
także własna rodzina, nabiera cech hańbiących. Ruby ma przy tym 
świadomość, że jej jedyną bronią w walce ze światem oraz z ustawiony
mi w nim barierami jest młodość, uroda i temperament.

Ruby niemal od dziecka kocha Boake'a Tackmana pochodzącego ze 
zubożałej wprawdzie, ale jednak arystokratycznej rodziny. Wydawałoby 
się, że oboje wyjątkowo do siebie pasują. Boake jest równie silny, zmy
słowy i namiętny jak Ruby. Ich spotkania porażają jawnie manifestowa
nym pożądaniem, ciała bezwstydnie lgną do siebie, erotyzm przejawia 
się dziką namiętnością, ale także i agresją: Ruby prowokuje, Boake ata
kuje, Ruby się broni, Boake próbuje złamać jej opór. Ciągle się ze sobą 
mocują i szarpią, Ruby paznokciami rozdrapuje Boake'owi policzek, Bo
ake miażdży ją w dławiących uściskach - są to podniecające elementy 
miłosnej gry, którą uprawiają od lat z niezmienną pasją i namiętnością.

Specjalnego znaczenia nabiera scena podczas pierwszego polowania 
rozpoczynającego film, gdy Ruby i Boake strzelają do jednej sarny. Ide
alnie trafiają oboje, oczywiście zabijając zwierzę. Mimo dzielących ich 
klas społecznych należą do tej samej rasy, są łowcami, zdobywcami, 
ludźmi silnymi, odważnymi, przedsiębiorczymi. Jej energia erotyczna 
idealnie uzupełnia jego energię twórczą, razem na pewno podbiliby 
Braddock i Południe.

A jednak Boake nie chce ożenić się z Ruby, i to wcale nie tylko dla
tego, że potrzebne mu są pieniądze Trący, córki bogatego bankiera, na 
osuszenie rodzinnej plantacji. Boake, młodzieniec z Braddock, wie, wię
cej - wierzy głęboko, że Ruby, dziewczyna z bagien, nie może zostać 
jego żoną. Informując Ruby o swym ślubie z Trący, wyznaje jej, że takie 
rozwiązanie będzie najlepsze: panią jego domu powinna zostać kon
wencjonalna blondynka o dobrych manierach i dobrym urodzeniu, ak
ceptowana przez wszystkie dobre rodziny w Braddock, zapewniająca do 
tego dobre, stare pieniądze. Boake twierdzi nawet, że kocha Trący, oczy
wiście na miarę jej przeciętności, ale także na miarę bezpiecznego życia, 
które zapewnia mu ten związek.

Przeszkodą w wyrwaniu się z bagien jest dla Ruby także jej własna 
rodzina. Matka, która nie angażuje się zupełnie w kłopoty córki, oj
ciec, który niedwuznacznie namawia ją do uwiedzenia Boake'a, 
a przede wszystkim brat Jewel, który pozbawia ją wiary we własne siły 
uporczywym powtarzaniem, że Boake nigdy się z nią nie ożeni, stra
szeniem Biblią, gniewem bożym, karą za grzech rozpusty, nieustannym 
podkreślaniem jej winy - wspólnej wszystkim kobietom, a wynikającej 
z ich zmysłowości i skłonności do upadku. Wydaje się, że głęboko żako- 
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rzenione wśród ludzi mieszkających na bagnach przeświadczenie o wła
snej niższości oraz surowe zasady religijne czerpane ze Starego Testa
mentu są głównymi wrogami Ruby we własnej klasie. „On się ciebie 
wstydzi", „on cię porzuci", „doigrasz się", „rozpustnica", „diabelskie na
sienie", „niegodziwych osądzą za grzechy wobec ciała i skażą na wiecz
ny ogień", „siejesz zło i niegodziwość, przyjdzie czas obrachunku" - 
oto, co ciągle słyszy dziewczyna od matki, a zwłaszcza od brata.

Jedyną szansą dla Ruby staje się małżeństwo ze starszym i bogatym 
Jimem Gentrym. Jak można sądzić, Jim kiedyś wżenił się w arystokra
tyczną rodzinę Letitii i Braddock nigdy mu tego nie zapomniało. „Jeste
śmy jak dwa kundle" - mówi Gentry do Ruby, ich małżeństwo ma 
więc być wyzwaniem dwojga bogatych parweniuszy. Jednak mieszkań
cy Braddock nie dają się sprowokować, po prostu nie przychodzą na 
inauguracyjny bal do Gentrych i ledwo tolerują małżonków. Możliwe 
jednak, że „dwu mułom w uprzęży rasowych koni" - jakby powiedzia
ła o nich niezawodna Mammy - udałoby się egzystować gdzieś na mar
ginesie dobrze urodzonego towarzystwa, gdyby nie namiętność łącząca 
ciągle Ruby i Boake'a. Ich pierwsze oficjalne spotkanie na balu w snobi
stycznym klubie, po ślubach zawartych z innymi partnerami, kończy się 
odnowieniem romansu, awanturą wywołaną przez Jima: „Wystroiłaś się 
jak dama, ale nie umiesz zachować się jak dama" - a potem jego przy
padkową śmiercią w morzu.

Mieszkańcy Braddock dostają wreszcie pretekst pozwalający otwar
cie wystąpić przeciwko intruzce z bagien - oskarżają Ruby o morder
stwo i mogą głośno manifestować swoją pogardę: „Wyłoniłaś się 
z bagna sądząc, że możesz być nam równa". Zemsta Ruby wymierzona 
bogaczom z Braddock staje się więc równocześnie zemstą na całym pa
nującym na Południu systemie społecznym, który skazał ją na wieczne 
upokorzenia i degradujące poczucie niższości. Ruby udaje się ukarać 
mieszkańców Braddock, ale rujnując ich finansowo, nie potrafi zmienić 
ich stosunku do siebie - nadal ją lekceważą. „Nastały złe czasy - mówią 
- ale na Południu przeżyliśmy już tyle złego, że i to przetrzymamy".

Pogarda i lekceważenie „liczących się rodzin" z Braddock byłyby 
pewnie łatwiejsze do zniesienia, gdyby Ruby czuła zrozumienie i po
parcie Boake'a. Próba zwrócenia ukochanemu jego weksli jest więc 
z jednej strony okazaniem mu miłości i życzliwym wyróżnieniem spo
śród nienawistnego otoczenia, z drugiej zaś - kupieniem jego sympatii 
i skłóceniem go z sąsiadami. Boake dostrzega tylko tę drugą stronę gestu 
Ruby, a także chęć zdominowania go i podporządkowania przez kobie
tę. Nie tylko więc z pogardą odrzuca jej ofertę, ale w gniewie pozwala, 
by ujawniły się jego prawdziwe uczucia ukryte pod miłością i pożąda
niem. „Za pieniądze Jima wiele możesz zmienić - mówi Boake do Ruby
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z wykalkulowanym okrucieństwem - ale nie wykupisz się z bagna i nie 
kupisz mnie". Już po raz drugi Boake ujawnia uprzedzenia człowieka 
ukształtowanego przez społeczny system panujący na Południu - nawet 
w jego oczach nic nie może zmyć z Ruby hańby urodzenia na bagnach.

Ruby Gentry zostaje zupełnie sama ze swoimi pieniędzmi, władzą 
i frustracją. Teraz jej nienawiść obejmuje także i Boake'a, a dobrze wie, 
jak najdotkliwiej zranić ukochanego mężczyznę: zabiera mu jego zie
mię, więcej, niszczy ją z satysfakcją kobiety, która zadaje śmiertelny cios 
prawdziwej rywalce do uczuć mężczyzny. Od samego początku filmu 
Boake manifestuje głębokie przywiązanie do ziemi przodków i ambicję 
przezwyciężenia stagnacji Południa. Osuszenie rodzinnej plantacji jest 
dla niego okazją do udowodnienia sobie samemu i wszystkim mieszkań
com Braddock własnej energii, siły i męskości. „Nie chcę skończyć jak 
on" - mówi myśląc o własnym ojcu, który zmarnował plantację Tack- 
manów, oraz o innych mieszkańcach Braddock biernie przyjmujących 
przeciwności losu. - „Zrobię coś, co wstrząśnie i obudzi miasto, zmieni 
to wszystko, coś, z czego będę dumny". „Masz za dużo energii jak na 
chłopca z Karoliny" - odpowiadają mu pobłażliwie sąsiedzi przyzwy
czajeni do typowego dla Południa marazmu, oszczędzania sił w upale 
i długich sjest na werandach ze szklaneczką burbona w dłoni. Jednak 
Boake stawia na swoim: w Brazylii uczy się sztuki osuszania błot, przez 
bogate małżeństwo zdobywa pieniądze, kupuje pompy, osusza plantację 
Tackmanów i obsiewa pola bawełną. Dla ziemi poświęca Ruby - drugą 
namiętność swego życia.

Zatrzymanie pomp i zniszczenie upraw przez żądną zemsty kobietę 
jest ciosem wymierzonym w samego Boake'a. „Mężczyzna, jego marze
nia i praca to jedno" - usłużnie komentuje zza kadru doktor Manfred. 
Boake najpierw publicznie obraża Ruby: „Piję za lepsze czasy, gdy 
mieszkańcy moczarów zamienią ten świat w śmierdzące bagno", a potem 
ją gwałci. Ruby pokornie przyjmuje karę - rachunki zostały wyrówna
ne. Kochankowie mogliby się rozstać, ale właśnie teraz uświadamiają so
bie z całą oczywistością, że wszystkie przejścia, które sobie zgotowali, 
były tylko próbami potwierdzającymi ich miłość. Wzajemna namiętność 
przetrwała uprzedzenia, upokorzenia, rozstanie, skandale, nienawiść, ze
mstę i zadawanie sobie krzywd. Do swej miłosnej gry wprowadzili tyl
ko nowe elementy: brutalny gwałt i perwersyjną agresję prowokującą 
śmierć - Boake usiłuje udusić Ruby podczas drugiego polowania koń
czącego film.

Ruby i Boake kochają się i nienawidzą równocześnie, pogardzają 
sobą i namiętnie się pożądają, są na siebie skazani i pewnie nigdy nie 
potrafiliby się rozstać. Jednak kochankowie, tak występni jak oni, którzy 
w porę nie rozpoznali siły własnych uczuć, zgrzeszyli najpierw słabo
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ścią charakteru, a potem złamaniem wielu Przykazań Bożych, nie zasłu
gują na bycie razem i na czerpanie ze swego związku perwersyjnej sa
tysfakcji. Wymierzeniem sprawiedliwości zajmie się więc wyższa 
instancja - Przeznaczenie, a właściwie sam Bóg, wysyłając szalonego Je- 
wela na bagna ze strzelbą w dłoni. Jewel wyłania się z oparów mgły jak 
mityczny anioł zemsty: „Będą spętani i wrzuceni do ognistych czelu
ści... - woła do kochanków. - ...Kobieta jest źródłem zła, chwyta w sidła 
swej urody... Pan umacnia ramię sprawiedliwego, by powaliło grzeszni
ka... Zapłatą za grzech jest śmierć!"

Finałowe polowanie stanowi symetryczne dopełnienie polowania 
z początku filmu, gdy Ruby i Boake, zabijając sarnę, ujawnili swą siłę 
i temperament zwycięskich łowców. W drugim polowaniu sami stają się 
zwierzyną, na którą poluje Jewel. Uciekają przed jego głosem mściwego 
anioła i przed jego strzałami, klucząc po mokradłach i chowając się za 
pniami gnijących w wodzie drzew. W występnym romansie utracili nie
winność i młodzieńczą siłę, skrzywdzili i zgorszyli innych ludzi, obrazi
li Pana - zasłużyli na karę. Powtarzając wersety religijnego kodeksu, 
Jewel bez litości strzela do kochanków. Zabija Boake'a, mniej jednak 
winnego, bardziej winna Ruby zostanie oszczędzona i skazana na dłu
gie pokutowanie w samotności i ciężkiej pracy.

„Ruby doesn't belong" (Ruby jest znikąd) - mówi Jim Gentry do dok
tora Manfreda, gdy obaj z zachwytem i pożądaniem wpatrują się w Ru
by Corey stojącą w niezwykłym oświetleniu w drzwiach ojcowskiego 
domu na bagnach i manifestacyjnie prezentującą swoją urodę i kobiecy 
erotyzm. Szkoda, że jest znikąd - taki jest podtekst tej wypowiedzi - 
gdyby była „skądś", gdyby urodziła się po dobrej stronie bariery spo
łecznej, świat leżałby plackiem u jej stóp, przynajmniej ten świat z Po
łudnia Stanów Zjednoczonych. A jednak obaj mężczyźni związują swe 
losy z losami Ruby, przywabieni jej erotyczną atrakcyjnością: ubogi 
i obcy doktor Manfred zakochuje się i nie ryzykuje oświadczyn tylko 
dlatego, że pewien jest odtrącenia, bogaty i miejscowy Jim Gentry żeni 
się z Ruby i sam skazuje na zdradę. Boake jest wybrankiem pięknej 
dziewczyny z bagien, a jednak nią gardzi, Jewel wymierza jej karę przy 
aprobacie innych mężczyzn z miasteczka, którzy ją podziwiają, lekcewa
żą i obawiają się jej.

Uderzające jest, że w Ruby Gentry bohaterka zostaje postawiona wy
łącznie wobec świata, mężczyzn - to oni są jej prawdziwymi sprzymie
rzeńcami i wrogami. Oprócz Ruby w filmie pojawiają się jeszcze trzy 
kobiety, jej matka, Letitia i Tracy, wszystkie bardzo typowe dla konwen
cjonalnych ról odgrywanych przez kobiety w patriarchalnym społe
czeństwie Południa: pani Corey gotuje i sprząta, Letitia wiecznie 
choruje, Tracy jest kokieteryjną narzeczoną, potem zdradzaną żoną. 
Społeczność Braddock reprezentują wyłącznie mężczyźni, bankierzy, 
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plantatorzy i dziennikarze - „chór myśliwych", to oni przekazują opinię 
miasta o Ruby Gentry.

Ruby walczy ze światem mężczyzn, uaktywniając męskie cechy 
swej osobowości; jest to zachowanie typowe dla Vidorowskich heroin: 
Pearl Chavez w Pojedynku w słońcu (1946), Dominique Francon w The 
Fountainhead (1949), Rosa Moline w Beyond the Forest (1949), które są od
ważne, silne psychicznie, noszą spodnie, lubią broń palną, celnie strze
lają, ujeżdżają konie i chętnie posługują się szpicrutą. Jednak są przy 
tym także nieodparcie kobiece: piękne, prowokacyjne i zmysłowe [Car
bonnier, 1982: 33-34].

Ruby Gentry staje się ofiarą mężczyzn ostentacyjnie egzekwujących 
ustanowione przez nich prawa - to przecież mężczyźni, z Boakiem na 
czele, pilnują w Braddock segregacji społecznej. Jednak kobieta potrafi 
schwytać ich „w sidła swej urody" - jak mówi Biblia. Ruby pięknością 
ciała - „To tylko anatomia" - pociesza się doktor Manfred - i jawną sek
sualnością prowokuje męskie pożądanie, wykorzystuje męską słabość 
i ośmiela się zagrozić męskiej dominacji. Kara za to musi być surowa. 
Następuje połączenie zasad niepisanego kodeksu społecznego z religij
nym: Boake wymierza Ruby sprawiedliwość w imieniu zlekceważonych 
mężczyzn i ich prawa, Jewel w imieniu obrażonego Boga.

Świat melodramatu opiera się na jasnych, czytelnych różnicach wi
docznych na wszystkich poziomach. Jest to świat struktur binarnych: 
mężczyzna-kobieta, męskie-żeńskie, „dobra"-„zła" strona bariery, Pół
noc-Południe, suchy ląd-bagno, brat-siostra, praca-miłość (działanie- 
-uczucia), bogactwo-bieda. Konflikt rodzi się ze złamania, tych opozy
cji albo z próby ich połączenia: androginizm Ruby, jej chęć wyrwania 
się do wyższej klasy społecznej, „północne" marzenia Boake'a o przeła
maniu „południowego" marazmu, obsesyjne zainteresowanie Jewela ro
mansem siostry, zdobycie majątku przez Ruby, wymuszanie na Boake'u 
deklaracji, że kocha ją bardziej niż swoją pracę itd. Tu jednak rodzi się 
kolejny paradoks melodramatu jako gatunku. Jest on zawsze nastawiony 
krytycznie do binarnych struktur organizujących istnienie jego świata 
przedstawionego, ale wobec braku innej alternatywy kulturowej złama
nie obowiązujących zasad prowadzi zawsze tylko do ich przywrócenia 
i umocnienia [Lang, 1989: 163-164].

Ruby Gentry, wysublimowany melodramat Kinga Vidora, opowiada 
o tym, jak pewna piękna dziewczyna z bagien przegrała swoją miłość 
i walkę o zdobycie wyższej pozycji społecznej. Budząc wzruszenie jej 
losem, film Vidora udziela też widzom surowej lekcji na temat niepod
ważalnych zasad obowiązujących w tradycyjnym i patriarchalnym spo
łeczeństwie.
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Czterdziesty pierwszy - miłość i polityka

Film Czterdziesty pierwszy Grigorija Czuchraja był jego debiutem 
artystycznym. Żołnierz drugiej wojny światowej dotknięty ranami fron
towymi i gruźlicą, odznaczony za męstwo, absolwent moskiewskiego 
WGIK wykluczony z uczelni, typ wiecznego asystenta [Pawlak, 1984: 10- 
-19], nieoczekiwanie w 1956 roku - mając 35 lat - zrealizował film, który 
wyznaczył nową epokę w historii radzieckiej kinematografii. Strażnicy 
socrealizmu, dotychczasowej doktryny obowiązującej w sztuce Kraju 
Rad, już na etapie scenariusza próbowali przeciwdziałać realizacji Czter
dziestego pierwszego powodowani troską o „brak słuszności ideowej" 
i „wulgarne słownictwo bohaterki" [Gazda, 1972: 21-22]. Jednak film po
wstał, ponieważ w ZSRR kończyła się ostatecznie epoka socrealistyczne
go schematyzmu: prymitywnych fabuł, prostackich bohaterów, ciasnej 
typowości, nachalnie i pompatycznie deklarowanej ideologii, odrażają
cej oczywistości w czarno-białym pokazywaniu świata i ludzi. Na MFF 
w Cannes w 1957 roku jury, wyrażając radosną akceptację Zachodu dla 
zachodzących w polityce ZSRR zmian, jakie film Czuchraja zapowiadał 
i poświadczał, nagrodziło Czterdziesty pierwszy za „scenariusz, huma
nizm i poezję".

Podstawą filmowego scenariusza stało się opowiadanie Borysa Ław- 
rentiewa, które już raz zostało przeniesione na ekran w 1927 roku przez 
Jakowa Protazanowa.

*
Wojna domowa w Kazachstanie. Oddział Armii Czerwonej został roz

bity przez siły białogwardyjskie, jego nieduża część pod wodzą komisarza 
Jewsiukowa próbuje wydostać się z oblężenia, przedzierając się przez pu
stynię Kara-Kum. Droga wśród piasków jest bardzo niebezpieczna i wy
czerpująca, brakuje jedzenia i picia, żołnierze padają z wyczerpania, buntują 
się, rozpaczają, ale ożywiani nadzieją uparcie wędrują w kierunku Morza 
Aralskiego. Między mężczyznami znajduje się jedna dziewczyna, Mariutka; 
jest strzelcem wyborowym, zastrzeliła już czterdziestu wrogów rewolucji. 
To ona pilnuje jeńca, przypadkowo wziętego do niewoli pełnomocnika rzą
du admirała Kołczaka, porucznika Wadima Goworucha-Otroka, który za 
wszelką cenę musi być doprowadzony do sztabu Armii Czerwonej.

Utrudzony oddział, ścigany przez białych, dociera wreszcie na brzeg 
Morza Aralskiego. Mariutka z porucznikiem Goworucha-Otrokiem i dwo
ma konwojentami mają łodzią dopłynąć do Kazalinska, odział rusza tam 
brzegiem. Jednak w czasie burzy łódź tonie, udaje się uratować tylko Ma- 
riutce i porucznikowi, lądują oboje na bezludnej wyspie. Z daleka od woj
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ny, nienawiści i wrogich podziałów czerwonoarmistka i białogwardzista za
kochują się w sobie. Miłosną sielankę przerywają czasem ideologiczne spo
ry dwojga kochanków przypominające, że Mariutka jest ubogą rybaczką 
walczącą o zwycięstwo rewolucji bolszewickiej, a Wadim bogatym inteli
gentem pragnącym przywrócenia dawnego porządku. Jednak sprzeczki 
i nieporozumienia szybko nikną wobec siły wzajemnej miłości i pożądania.

Na horyzoncie pojawia się łódź entuzjastycznie witana przez dwoje 
rozbitków. Okazuje się, że siedzą w niej biali, którzy uparcie szukają upro
wadzonego oficera. Porucznik z radością biegnie do swoich, Mariutka zaś 
strzela mu w plecy - zabijając w ten sposób czterdziestego pierwszego 
wroga rewolucji - a potem rozpacza nad jego ciałem.

*
Czterdziesty pierwszy rozpoczyna się jak baśń. Na ekranie pojawiają 

się burzliwe, zielonoszafirowe wody morza, fale w bryzgach pian rozbi
jają się o nabrzeże, cudowne, „impresjonistyczne" światło zalewa kadry 
mieniącą się poświatą, słodki sopran nuci rzewną melodię, a łagodny 
głos męski wypowiada słowa: „Ów czas odszedł od nas na zawsze i na 
zawsze pozostanie z nami. Powróćmy więc do tych burzliwych i prze
pięknych lat, lat rewolucji..." Zza chłostanych wiatrem wydm wyłania 
się umęcżony walką i trudnym marszem oddziałek niedobitków Armii 
Czerwonej - bohaterów rewolucyjnej legendy.

Początek filmu, tak manifestacyjnie przywołujący odległą, ale jakoby 
stale obecną przeszłość, dokonuje zręcznej i subtelnej manipulacji ide
owej. Oto lata rewolucji wspominane dotąd z oficjalnym patosem lub 
przerażającą dosłownością nabierają cech mitycznego czasu „lat burzli
wych i przepięknych", w których wszystko może się wydarzyć, ludzie 
dokonują heroicznych czynów, świat jest młody, emocje wyjątkowo nasi
lone, a świadomość zwycięstwa słusznej sprawy - mimo doraźnych klęsk 
- zapewniona. Nostalgiczne, łagodne wejście w rewolucyjną bądź co 
bądź opowieść przypomina, jak już napisałam, początek baśni, kiedy to 
takim specjalnym „baśniowym" głosem mówi się dzieciom: Dawno, 
dawno temu, za siedmioma morzami i siedmioma rzekami... I dzieci wie
dzą, że teraz nastąpi urocza opowieść pełna niezwykłych wydarzeń, 
księżniczek, rycerzy i złych czarownic, ale opatrzona też pouczającym 
morałem, z którego wynika, że świat musi być taki, jaki jest.

Żołnierze z oddziału czerwonoarmistów uderzają swą tradycyjną ty- 
powością: mocne, rosłe sylwetki prawdziwych synów ludu, szerokie, 
chłopskie twarze, szczere spojrzenia, jasno określone uczucia lęku, zmę
czenia, pragnienia, nienawiści i dumy. Komisarz Jewsiukow pełni funk
cję nie tylko ich dowódcy, ale także odgrywa rolę ojca, opiekuna, 
sędziego i przyjaciela. To przede wszystkim jego wiara, surowość i de
terminacja pchają oddział wyczerpanych ludzi przez piaski pustyni.
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Zrazu wśród zwalistych, męskich sylwetek nie dostrzega się Mariut- 
ki; dziewczyna ubrana jest w szerokie spodnie, ciężką, futrzaną kurtę, 
wielkie buciory i włochaty kołpak, na ramieniu zawieszony ma karabin, 
mówi ochrypłym głosem, przeklina „rybia cholera" i zachowuje się jak 
chłopak. Narażona jest na wszystkie trudy wyczerpującego marszu przez 
pustynię, nikt się nad nią nie użala ani jej nie pomaga. Gdy oddział nie
spodziewanie natyka się na trzech tajemniczych jeźdźców, komisarz 
przyzywa Mariutkę i nakazuje jej strzelać. Mariutka precyzyjnie mierzy 
i spokojnie, z wprawą doskonałego Strzelca zabija dwu przeciwników: 
swą trzydziestą dziewiątą i czterdziestą ofiarę. Strzelając do trzeciego wro
ga, chybia zaledwie o włos, z czego jest bardzo niezadowolona. Jeszcze 
nie wie, że celność jej strzału zmąciło Przeznaczenie. I tak porucznik Bia
łej Gwardii, Wadim Nikolajewicz Goworucha-Otrok, dostaje się do nie
woli, a znalezione przy nim dokumenty ratują go przed doraźnym 
rozstrzelaniem. Jewsiukow nakazuje dostarczyć cennego jeńca do sztabu 
armii.

Przy czerwonoarmistach bialogwardyjski oficer wygląda jak człowiek 
z innego świata: wysoki, smukły, złotowłosy, elegancki, o pięknej twarzy 
i wielkich, jasnych oczach, których kolor skojarzy się później Mariutce 
podczas przeprawy łodzią z kolorem wód w Morzu Aralskim. Zacznie go 
odtąd nazywać „niebieskookim". Jest też w nim jakaś dziwna siła, którą 
dostrzegają nawet żołnierze nienastawieni przecież na refleksyjne kon
templowanie świata. Zdumiony Jewsiukow mówi do Wadima, podziwia
jąc jego wytrzymałość w marszu przez pustynię: „Diabli cię wiedzą, jak 
to się dzieje - z żelaza jesteś, czy co? Chudzielec z ciebie, a ciągniesz za 
dwóch. Skąd się w tobie bierze taka siła?" W filmie Wadim tylko patrzy 
z pogardą i wyższością na komisarza, w opowiadaniu Ławrientiewa [1960: 
95] odpowiada mu: „I tak nie zrozumiesz. Różnica kultur. U mnie duch 
panuje nad ciałem, a u ciebie ciało nad duchem. Mogę nakazać sobie, że
bym nie cierpiał. Tak to jest". „Tak to jest" - powtarza Jewsiukow jak 
echo.

Na początku filmu kobiecość Mariutki nie istnieje. Nie ma jej ani 
w wyglądzie dziewczyny, ani w jej zachowaniu, ani w stosunku do niej 
mężczyzn z oddziału. Jeden z nich wspomina, że kiedyś próbował ją po
całować, ale został przez nią dotkliwie pobity i na zawsze zaniechał zalo
tów. Mariutka odgrywa więc tylko rolę żołnierza i wyborowego Strzelca, 
nikogo więcej, ślepo słucha rozkazów komisarza Jewsiukowa i namiętnie 
wierzy w zwycięstwo rewolucji. Jest człowiekiem z karabinem42, skrywa

42 W 1938 roku Siergiej Jutkiewicz zrealizował film Człowiek z karabinem, według sztu
ki Nikołaja Pogodina, modelowy film dla radzieckich opowieści o Rewolucji Paź
dziernikowej, przedstawiający „dojrzewanie rewolucyjnej świadomości" - jak się wtedy 
mówiło - prostego żołnierza i jego rosnącą akceptację dla poczynań bolszewików.
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jącym swoją pleć pod niezgrabnym ubraniem i chłopięcym sposobem 
bycia. Biorąc Wadima do niewoli, Mariutka w znaczący sposób dotyka 
jego piersi swoim karabinem, wyznaczając dzielący ich dystans zwy
cięzcy i pokonanego, strażnika i jeńca, dominującego i podległego. Do
piero gdy po raz pierwszy spogląda w niebieskie oczy pięknego 
porucznika Białej Gwardii, przez krótką chwilę zachowuje się jak ko
bieta: rumieni się, spuszcza wzrok, jest zażenowana i onieśmielona. Jej 
brzydka, chłopięca twarz dziewczyny z ludu staje się ładna, ujawnia 
wrażliwość i kobiecość. Ale ciągle musi być tylko żołnierzem, Jewsiu- 
kow poleca jej wziąć porucznika na arkan i pilnować jak oka w głowie.

I tak idą razem przez pustynię, śpią obok siebie na postojach, zno
szą żarty żołnierzy o „narzeczonych", związani są wspólnym sznurem, 
ale rozdzieleni klasową i ideologiczną nienawiścią. Po raz pierwszy 
wychodzą z ról więźnia i strażnika w kazachskiej osadzie na brzegu 
Morza Aralskiego, do której docierają wyczerpane niedobitki oddziału. 
Najpierw Mariutka jest zazdrosna o śliczne kazachskie dziewczyny 
zerkające z podziwem na przystojnego jeńca, potem Wadim ze zdu
mieniem dowiaduje się, że Mariutka pisze wiersze, oczywiście ku 
chwale walk rewolucyjnych, ale jednak mową wiązaną. Ona dostrzega 
w nim wtedy nie tylko wroga, ale i bardzo atrakcyjnego mężczyznę, on 
w niej - nie tylko żołnierza wrogiej armii, ale i zabawną, sympatyczną 
dziewczynę. Ona rozwiązuje mu ścierpnięte ręce, on opowiada jej 
o prawdziwej poezji i konieczności kształcenia. Nawiązują życzliwe po
rozumienie, ponieważ - jak mówi Wadim o wierszach Mariutki - 
„Może ich treść będzie dla mnie obca, ale człowiek człowieka zawsze 
zrozumie".

Przed odpłynięciem łodzi do Kazalinska komisarz Jewsiukow po 
ojcowsku całuje Mariutkę w czoło na pożegnanie i mówi do niej zna
mienne słowa: „Ty będziesz kierowała wszystkim i na tobie spoczywa 
za wszystko odpowiedzialność. Uważaj dobrze na kadeta. Jeśli ci 
ucieknie, nie ma dla ciebie życia na ziemi. Musisz go dostarczyć do 
sztabu, żywego czy umarłego. A gdybyście się natknęli gdzieś na bia
łych, nie oddawaj go żywcem!" Odtąd Mariutka stanie się dowódcą 
małego oddziałku, zacznie opiekować się powierzonym jej jeńcem oraz 
dbać o to, by nie uciekł. Taki dostała rozkaz.

W czasie burzy toną pozostali dwaj czerwonoarmiści konwojujący 
porucznika Goworucha-Otroka, Mariutka i Wadim cudem ratują życie, 
lądując na małej wysepce pośrodku Morza Aralskiego. Po raz drugi in
terweniuje Przeznaczenie - wrodzy, ale wybrani przez los ludzie dosta- 
ją szansę na miłość. Wszystko ich dzieli: pochodzenie społeczne, 
wykształcenie, ideologia, w której imię walczą po dwu stronach bary
kady, sposób mówienia, wygląd, uprzedzenia, marzenia o przyszłości. 
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Tylko przerwa w podróży - wspólne osadzenie na wyspie poza czasem, 
historią, ideologiami, obowiązkami, a przede wszystkim bez innych lu
dzi - pozwala im na wzajemne poznanie, odrzucenie dzielących ich 
różnic i dostrzeżenie w sobie nawzajem jedynie mężczyzny i kobiety.

Na razie jednak Mariutka nadal zachowuje się jak komandir - wyda- 
je polecenia, kinie, natrząsa się ze słabości porucznika, jej pewność sie
bie wzmaga dodatkowo fakt, że znajduje się w rybackiej szopie, wie, jak 
rozpalić ognisko z tłustych ryb i jak przygotować z nich posiłek. Pilnuje 
także swojego karabinu, nie pozwala go nosić porucznikowi z obawy, 
by go nie użył przeciwko niej.

Jednak okoliczności zbliżają dwoje rozbitków nieustannie. Najpierw 
muszą się rozebrać, aby wysuszyć mokrą odzież. Wadim jest bardzo zmie
szany, Mariutka pokrzykuje o jego „burżujskich" uprzedzeniach i suro
wo nakazuje zdejmować ubranie. Wzajemna nagość działa jednak na 
ich zmysły i wyobraźnię. Mariutka po raz drugi od chwili spotkania po
rucznika odsłania swą kobiecość, teraz w wymiarze czysto biologicz
nym: nagie ciało, rozpuszczone włosy, nowy, dziewczęcy i „miękki" 
wyraz twarzy. Następnie Wadim dostaje wysokiej gorączki i traci przy
tomność. Mariutka opiekuje się nim troskliwie, komandir zamienia się 
w czułą kobietę z oddaniem pielęgnującą chorego i drogiego jej mężczy
znę, zadziorny chłopiec - jakim do niedawna była - znika na zawsze. 
Mariutka pozbywa się spodni, nosi teraz spódnicę i obcisłą bluzkę 
z krótkimi rękawami, przybiera pozy eksponujące jej duże, silne ciało. 
Wadim nie pozostaje obojętny, jest naprawdę wdzięczny dziewczynie 
za troskliwą opiekę podczas choroby, coraz bardziej podoba mu się 
i ona sama, i - jak się zdaje - także jej siła. Mariutka próbuje jeszcze 
utrzymać swą przewagę, terroryzując Wadima nadmiarem macierzyń
skiej opieki, nie potrafi już jednak rozkazywać mu jak dowódca, choć 
może jeszcze ograniczać jego wolność troską o zdrowie. Jawny bunt po
rucznika każę jej się wycofać z roli opiekunki i po równi rozdzielić cię
żary podczas przeprowadzki do innej chaty, karabin jednak pozostaje 
przy niej.

Ostateczne zbliżenie między rozbitkami nastąpi w wyniku uwiedze
nia słowem - to bardzo efektowne rozwiązanie, zważywszy pochodze
nie i wykształcenie obojga bohaterów. Wadim, były student filologii, 
rozmiłowany w książkach, opowiada Mariutce, prostej, nieoczytanej, ale 
wrażliwej rybaczce, historię Robinsona Cruzoe i Piętaszka; opowieść 
idealnie pasuje do ich obecnej sytuacji. Niezwykłość powieści Daniela 
Defoe, dar narracji inteligenta, ekspresja jego słów i piękno niebieskich 
oczu „niebezpiecznych dla bab" - jak uważa Mariutka - uwodzą zasłu
chaną i osłabłą z wrażenia rybaczkę. Przestają być ważne rewolucja 
i ideologia, znikają interesy klasowe - Mariutka i Wadim zostają ko
chankami, niepotrzebny karabin znika porzucony gdzieś w kącie chaty.
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Wydawać by się mogło, że na tej samotnej wyspie, daleko od świata 
i jego problemów, miłość Mariutki i Wadima powinna realizować się 
bez przeszkód. I tak w istocie dzieje się na początku, gdy górę biorą 
zmysły i wzajemna czułość. Kiedy kochankowie „rozmawiają" przy po
mocy swych ciał i uczuć, porozumienie jest doskonałe, gdy zaczynają 
rozmawiać przy pomocy słów i pojęć, natychmiast dochodzi między 
nimi do nieporozumień. Okazuje się bowiem, że są, by tak rzec, zupeł
nie inaczej zaprogramowani. Wadim z rozrzewnieniem wspomina bez
pieczną przeszłość w dostatnim domu, gwarantowaną przywilejami 
należnymi jego klasie posiadaczy, Mariutka zaś z nienawiścią mówi 
o swej nędzy i poniżeniu właściwym życiu biedaków. On pragnie koń
ca wojny i spokojnego życia w ustronnej włoskiej willi wśród książek 
i przyjemności, ona chce kontynuować walkę o wyswobodzenie klas 
uciskanych.

Konflikt wyrażany przez Wadima i Mariutkę nie może mieć polu
bownego rozwiązania, ich wyobrażenie świata jest najzupełniej prze
ciwstawne: albo dawny ład przedrewolucyjny, albo nowy porządek 
bolszewików. Porozumienie między nimi stałoby się możliwe tylko wte
dy, gdyby któreś odrzuciło swój światopogląd i zaakceptowało postawę 
drugiego. Jednak nic nie wskazuje, aby to mogło się wydarzyć, gdyż ko
chankowie - kochając się - wcale się przy tym nie szanują, ona ciągle 
uważa go za słabeusza, „błękitnookiego durnia" i „sukinsyna", on ją za 
„dziwaczkę", prostaczkę i „chamkę". Te wszystkie złe słowa wykrzyczą 
sobie w gniewie, gdy w pierwszej poważnej rozmowie okaże się, że są 
tak bardzo różni, tak odmiennie pojmują świat, swoją w nim rolę i wy
obrażenia o przyszłości. Kłótnia kochanków kończy się pełnym pogardy 
policzkiem wymierzonym porucznikowi przez rybaczkę i jego histerycz
nym krzykiem: „Nienawidzę!".

Wadim i Mariutka godzą się przyciągani do siebie siłą miłości, ale to 
nieporozumienie ostatecznie upewnia ich we własnych przekonaniach. 
Jego, że nie można dopuścić, by bolszewicy przejęli władzę: „Jeśli my 
teraz do książek siądziemy - mówi Wadim - a wam ziemię zostawimy 
w całkowite władanie, takie tu porządki zaprowadzicie, że pięć pokoleń 
krwawymi łzami płakać i szlochać będzie". Ją, że należy kontynuować 
walkę, aby władza znowu nie znalazła się w rękach „glist i szczurów 
parszywych".

Gdy wreszcie na horyzoncie pojawia się łódź, postawy obojga ko
chanków są ostatecznie ukształtowane: łączy ich miłość, dzieli ideologia.

Porucznik używa karabinu Mariutki, aby zwrócić uwagę przepływa
jących. Wydaje się, że nie ma jeszcze znaczenia, w czyich rękach znajduje 
się broń. Wadim strzela trzykrotnie w powietrze i łódź kieruje się ku wy
spie. Odkrycie, że płyną w niej białogwardziści, wywołuje wybuch rado
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ści porucznika, porzuca karabin i bie
gnie do swoich. Mariutka podnosi ka
rabin i - tym razem celnie - strzela 
Wadimowi w plecy.

Finałowy strzał Mariutki zawsze 
dotąd interpretowano jednoznacznie: 
Mariutka „przedkłada sprawę rewolu
cji ponad osobiste uczucie" [Wie- 
rzewski, Nowak, 1977: 68]; „miłość 
wiąże się bardzo wyraźnie z systemem 
wartości ponadjednostkowych" [Kor- 
natowska, 1975: 85], „klasowy obowią
zek, obowiązek bojownika wojny 
domowej, (...) nieuniknione i jedyne 
wyjście" [Zorkaja, 1972: 24], „świadec
two męstwa duchowego i siły woli 
bohaterki" [Ignatiewa, 1968: 158].

Czterdziesty pierw
szy

Wydaje mi się jednak, że strzał Mariutki wcale nie wypływa ze świa
domego rozeznania w sprawach idei, systemów wartości, klasowych obo
wiązków czy rewolucyjnych ideałów. Mariutka naznaczona jest nędzą 
swego urodzenia i ciężkim losem dziewczyny z rybackiej wsi, walczy 
w szeregach Armii Czerwonej z całym oddaniem i wiarą w słuszną spra
wę; zwycięstwo ma się dokonać przez „wyrżnięcie kontry" i ma zapew
nić powszechną szczęśliwość wszystkim dotąd uciskanym. Mariutka 
nienawidzi „burżujów" i pogardza nimi, są oni dla niej wyłącznie wroga
mi, kolejnymi ofiarami na jej strzeleckiej liście. Wreszcie Mariutka dostaje 
rozkaz od komisarza Jewsiukowa - nie wolno jej dopuścić, aby jeniec od
prowadzany do sztabu wpadł żywy w ręce przeciwników.

Miłość do Wadima staje się dla Mariutki prawdziwym utrapieniem, 
nieustannie podkreśla, że „spadła jej na głowę", „odebrała spokój", że 
winę za jej zauroczenie ponoszą jego niebezpieczne, niebieskie oczy,
które „w samo serce włażą". Jednak nigdy nie odnosi się wrażenia, aby
Mariutka kiedykolwiek zapomniała o różnicach dzielących ją z Wadi
mem, aby w imię miłości i dla miłości pragnęła zrezygnować z walki, 
odstąpić od rewolucji, zaniechać Sprawy, w którą wierzy43. Odkrycie 
własnej kobiecości, opiekuńczej, uległej i czułej, obudzenie zmysłów, 
zamiana żołnierza w dziewczynę są zapewne procesami autentycznymi, 

43 W kinie radzieckim pojawiła się grupa młodych bohaterów - z Pawką Korczaginem 
na czele, z filmu Na polu chwały (1956) Aleksandra Ałowa i Władimira Naumowa, 
według powieści Mikołaja Ostrowskiego Jak hartowała sif stal - którzy hołdowali 
zasadzie, że prawdziwy rewolucjonista nie ma prawa do miłości [Gazda, 1972: 16-17].
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nie na tyle jednak głębokimi, by zlikwidować tkwiącego w niej ciągle 
człowieka z karabinem. Mariutka strzela do Wadima, ponieważ w istocie 
biały porucznik jest jej wrogiem, ponieważ dostała taki rozkaz, ponie
waż wie, że on nigdy nie ulegnie urokom rewolucji bolszewickiej, i po
nieważ przeczuwa kres ich miłości.

Historia Mariutki i Wadima kończy się zawsze na finałowym strzale 
i na rozpaczy dziewczyny nad ciałem martwego kochanka. Nikt nigdy 
nie próbował odpowiedzieć na pytanie, co potem stało się z Mariutką 
oraz co by to było, gdyby łodzią płynęli czerwoni, a karabin nadal znaj
dował się w rękach porucznika. Właściwie nieprzyjemnie nawet myśleć, 
co biali żołnierze zrobili z dziewczyną z wrogiej armii, z dziewczyną, 
która na ich oczach zabiła tak długo poszukiwanego oficera i dyploma
tę. To, że Mariutka także nie pomyślała o konsekwencjach swego strzału 
- żywy porucznik mógł ją ochronić przed biciem, gwałtem i śmiercią - 
upewnia tylko, że działała absolutnie pod wpływem impulsu i że żoł
nierska powinność, odruch człowieka z karabinem zdominowały mi
łość. Gdyby zaś w łodzi podpłynęli do wyspy czerwoni, finał historii 
też byłby łatwy do przewidzenia - porucznik zostałby odprowadzony 
do sztabu i po przesłuchaniu rozstrzelany. Nie wydaje się, aby Mariutka 
mogła go jakoś uratować. Nie wydaje się także, aby Wadim próbował 
zastrzelić dziewczynę, już raczej zabiłby siebie przewidując, jaki będzie 
jego los w Kazalinsku.

Romans Mariutki i Wadima zrodził się tylko dlatego, że Los zafundo
wał tej niezwykłej parze chwilowy azyl na bezludnej wyspie z dala od 
problemów nękających Rosję w okresie wojny domowej. Miłość obudziła 
kobietę w człowieku z karabinem i mężczyznę w żołnierzu. Przeżyli razem 
krótki okres szczęścia. Jednak ich miłość mogła istnieć tylko na wyspie, 
łącząc dwoje samotnych kochanków, przybycie ludzi lub opuszczenie 
wyspy w naturalny sposób oznaczało jej koniec, gdyż miłość w Czterdzie
stym pierwszym okazuje się uczuciem zdecydowanie słabszym, kruch
szym i mniej znaczącym niż ideologia, rozkaz i powinność.

Trudno w całej historii melodramatu znaleźć przykład filmu, który 
w bardziej jasny, otwarty i porażający sposób pokazywałby wyższość 
ideologii nad miłością, zwycięstwo obowiązku nad uczuciem oraz do
minację rozkazu nad wolnym wyborem. Czterdziesty pierwszy przekazy
wał widzom przesłanie, które najpełniej sformułowała radziecka 
interpretatorka tego filmu:

Jeśli można było złożyć w ofierze taką miłość [podkr. autorki], to istot
nie ideały, w imię których to się stało, są wielkie i święte [Ignatiewa, 
1968: 158].
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Pisane na wietrze - melodramat rodzinny

W latach pięćdziesiątych powstała w Hollywood seria kilkunastu 
filmów, zakwalifikowanych potem przez amerykańskich historyków 
kina do grupy melodramatów rodzinnych (family melodrama, domestic 
melodrama). Realizowali je przede wszystkim Douglas Sirk - All I Desire 
(1953), Magnificent Obsession (1954), There's Alvays Tomorrow (1956), 
Written on the Wind (1957)44, The Tarnished Angels (1958), Imitations of 
Life (1959), Vincente Minnelli - Cobweb (1955), Tea and Sympathy (1956), 
Some Came Running (1959), Home from the Hill (1960) i Nicholas Ray - 
Buntownik bez powodu (1955), Bigger Than Life (1956), ale także Elia Ka
zan - Na wschód od Edenu (1955), Joshua Logan - Piknik (1956), George 
Stevens - Olbrzym (1956), Martin Ritt - Długie, gorące lato (1957), Ri
chard Brooks - Kotka na gorącym, blaszanym dachu (1958), Mark Rob
son - Peyton Place (1957), From the Terrace (1960).

Film Written on the Wind nie był rozpowszechniany w Polsce. Zdecydowałam się 
przyjąć polski tytuł Pisane na wietrze, oddający metaforyczny sens angielskiego 
idiomu przez porównanie z polskim „pisane na wodzie", który oznacza działanie 
bezsensowne, niepozostawiające po sobie śladu. Written on the wind lub down the wind 
oznacza: obietnice niemożliwe do spełnienia lub składane bez zamiaru dotrzymania.

Formula melodramatu rodzinnego obejmuje następujące elementy: 
akcja rozgrywa się najczęściej w niedużym, prowincjonalnym mieście; 
bohaterowie - „ludzie związani więzami krwi i miłości" [Mulvey, 1992: 
75] - są członkami jednej wybranej rodziny należącej do klasy średniej, 
czasem do wyższych jej warstw lub do klasy arystokratycznej; bohatero
wie wchodzą także w znaczące związki z przedstawicielami innych ro
dzin; osią intrygi są konflikty pokoleniowe, skomplikowane układy 
emocjonalne łączące poszczególnych członków familii, poszukiwanie toż
samości w rodzinie i społeczeństwie oraz problemy z przedłużeniem 
rodu.

Badacze melodramatu rodzinnego [Schatz, 1991; Rodowick, 1991; 
Cordova, 1992] udowodnili, że pod powierzchnią opowieści o kłopo
tach familijnych filmy ukryły przenikliwy i pesymistyczny opiś życia 
Ameryki w „pasywnych" [Schatz, 1991: 152] latach pięćdziesiątych: na
pięcia i lęki spowodowane działaniem komisji senatora McCarthy'ego, 
zimną wojną, walkami w Korei, sprawą Rosenbergów, wystrzeleniem 
pierwszego sputnika przez Rosjan, zagrożeniem atomowym, a także 
frustracje wywołane powojennym wyżem demograficznym, zmianą 
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obyczajów, narastającą emancypacją kobiet, wyrastaniem pokolenia zde
cydowanie odrzucającego dążenia i ideały rodziców.

Thomas Elsaesser [1991] połączył popularność melodramatów rodzin
nych w latach pięćdziesiątych z odkryciem przez Amerykanów psycho
analitycznej teorii Zygmunta Freuda. Oto wydawało się, że został 
wreszcie odnaleziony właściwy klucz do objaśniania skomplikowanych 
problemów nękających amerykańskie rodziny, dotąd niedostrzegalnych, 
bagatelizowanych lub tłumaczonych opacznie. Filmy ukazały wnętrza 
tzw. porządnych, burżuazyjnych domów, dotąd klaustrofobicznie za
mkniętych, ujawniły wstydliwie chowane rodzinne tajemnice: psycho
tycznych bohaterów, ciężkie neurozy, rozliczne nałogi - z alkoholizmem 
na czele, tragiczne konflikty między mężami i żonami, rodzicami i dzieć
mi, pomiędzy rodzeństwem, problemy z dojrzewaniem, oraz, wydobyły 
na jaw wszechobecnego demona seksu, który przybierał najróżniejsze 
kształty, od gwałtów, sadyzmu i masochizmu do oziębłości, nimfomanii, 
impotencji i autodestrukcji.

Douglas Sirk - reżyser w Polsce prawie nieznany45 - zrealizował w la
tach pięćdziesiątych sześć melodramatów rodzinnych niezwykle wyrafi
nowanych artystycznie, tworząc dzieła modelowe pod względem 
opowiadanych fabuł, przekazywanej ideologii oraz rozpoznawalnego sty
lu. Sirk urodził się w Niemczech, ale jego rodzice byli Duńczykami (na
prawdę nazywał się Hans Detlef Sierck), już w latach dwudziestych 
pracował w teatrze, od 1935 roku realizował filmy dla Ufy - m.in. Schlus- 
sakkord (1936)46, Zu neuen Uferti (1937), La Habanera (1937), od 1942 roku 
zaczął pracować w Stanach Zjednoczonych, tworząc przede wszystkim 
melodramaty i filmy wojenne. Młodzi krytycy francuscy [Marcorelles, 
1957; Godard, 1959; Daney, Noames, 1967], kierujący się założeniami „po
lityki autorskiej" i poszukujący odrębnego, autorskiego stylu w pracach 
reżyserów popularnego kina, rozpoznali w nim mistrza i uznali twórczość 
Sirka za wysoce oryginalną i artystycznie rozpoznawalną. W latach na
stępnych napisano o jego twórczości kilka książek [Halliday, Mulvey, 
1972; Bourget, 1984;] i wiele artykułów analizujących poszczególne dzieła.

45 Przed wojną rozpowszechniano w Polsce dwa niemieckie filmy Douglasa Sirka, Ostatni 
akord (1936) i La Habanera (1937), po roku 1945 nie pokazywano żadnego zrealizowa
nego w Hollywood.

46 O niemieckich melodramatach Detlefa Siercka pisze Sabinę Hake [1997] w artykule 
The Melodramatic Imginations of Detlef Sierck: „Finał Chord" and its Resonances.

*
Akcja filmu Pisane na wietrze rozgrywa się w posiadłości Jaspera Ha- 

dleya, właściciela teksaskiego imperium naftowego, człowieka niezwykle bo
gatego i wpływowego. Niestety, jego dzieci nie spełniły oczekiwań ojca: Syn 
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Kyle pije i ugania się za kobietami, córka Marylee lekceważy wszystko 
i wszystkich, kokietuje robotników ojca, nie dba wcale o reputację swoją i ro
dziny. Podporą starego pana Hadleya jest Mitch Wayne, wychowany przez 
niego syn farmera, pełniący w naftowym imperium obowiązki geologa.

Po bardzo krótkich konkurach Kyle żeni się niespodziewanie z Lucy 
Moor, piękną plastyczką z Nowego Jorku. Jasper z nadzieją aprobuje syno
wą licząc, że pod jej wpływem Kyle zmieni swe postępowanie. Natomiast 
Marylee przyjmuje Lucy nieufnie, a potem traktuje coraz bardziej wrogo, 
gdy dostrzega, że Mitch, którego kocha od dzieciństwa, zaczyna interesować 
się jej bratową. Po ślubie Kyle przestaje pić i zajmuje się naftowym imperium 
ojca. Lucy nie może zajść w ciążę, lekarz stwierdza niepłodność Kyle'a, co po
woduje jego gwałtowną frustrację, powrót do alkoholu i awantur.

Marylee proponuje Mitchowi małżeństwo, Mitch odrzuca jej ofertę wy
jaśniając, że żywi do niej tylko braterskie uczucia. Rozgoryczona Marylee, 
słusznie podejrzewając, że Mitch zakochany jest w Lucy, uwodzi młodego 
pracownika ze stacji benzynowej - policja przywozi ją do domu z motelu. 
Pijaństwo Kyle'a i kłopoty z Merylee wywołują zawal serca u Jaspera Ha
dleya. Nowe pokolenie obejmuje zarząd nad naftowym imperium.

Brak potomka powoduje narastanie frustracji Kyle'a. Mściwa Marylee 
sugeruje bratu, że Lucy zdradza go z Mitchem. Gdy więc nagle Lucy wy- 
znaje mężowi, że jest w ciąży, zazdrosny i pijany Kyle bije ją, wywołując 
poronienie. Mitch wyjaśnia Kyle'owi, że nic nie łączyło go z jego żoną i że 
zabił własne dziecko, Kyle w rozpaczy rzuca się na Mitcha z rewolwerem. 
Marylee rozdziela walczących, w szarpaninie rewolwer wypala i kula 
śmiertelnie rani Kyle'a.

Mitch zostaje oskarżony o morderstwo. Jedynym świadkiem zajścia 
jest Marylee, która oferuje Mitchowi transakcję: uniewinniające zeznania 
w zamian za małżeństwo. Mitch odrzuca jej szantaż, kocha Lucy z wzajem
nością i pragnie ją poślubić. W czasie procesu Marylee decyduje się jednak 
wyznać prawdę i uwalnia Mitcha od podejrzeń. Mitch i Lucy wyjeżdżają ra
zem, Marylee zostaje w wielkim domu jako samotna władczyni naftowego 
imperium.

*
Podstawowym układem, łączącym bohaterów filmu Pisane na wie

trze oraz ogniskującym wszystkie ich problemy i kłopoty, jest rodzina. 
Została pokazana w sposób typowy dla amerykańskiego melodramatu 
lat pięćdziesiątych. Charakteryzują ją dwie podstawowe cechy: bogac
two i neuroza.

Hadleyowie mieszkają poza miastem, daleko od ludzi, w środku 
swego naftowego imperium, w dużym domu zbudowanym w stylu ulu
bionym przez plantatorów bawełny na południu USA47: białe ściany, ko
lumny przed głównym wejściem, wielki hall i monumentalne schody 

47 Thomas Schatz [1991: 161] zauważa, że nie tylko styl budownictwa rodowych siedzib 
zapożyczono w amerykańskich melodramatach rodzinnych od Południowców,
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prowadzące na piętro budynku, liczne pokoje i gabinety, obowiązkowa 
sala balowa. Wszędzie widoczne są insygnia władzy Hadleyów: wielkie 
H wypisane jest nie tylko na bramie wjazdowej posiadłości, na należą
cych do rodziny samochodach, samolocie i szybach naftowych, H znaj
duje się także na stacji benzynowej, przydrożnym barze i samochodzie 
policji, informując, że wszystko w obrębie imperium jest majątkiem ro
dzinnym i należy do Hadleyów.

Na czele rodziny stoi ojciec, Jasper Hadley, matka nie żyje i prawie 
w ogóle się o niej nie wspomina. Jest to stała cecha rodzinnych melodra
matów amerykańskich z lat pięćdziesiątych. Najważniejszy w familii jest 
ojciec - patriarcha, właściciel i prawodawca. Matki nie ma albo jest ona 
postacią marginalną, pozostającą z mężem w stałym konflikcie, żywiącą 
do niego silną i najczęściej usprawiedliwioną nienawiść, latami hodującą 
frustrację i poczucie winy w swoich dzieciach. Ojciec zarządza nie tylko 
majątkiem rodzinnym, należy do niego także władza nad życiem, uczu
ciami i przyszłością poszczególnych członków rodziny. Przedstawiany 
jest jako mężczyzna o silnej, czasem nawet monumentalnej posturze, 
szorstkich manierach i władczym usposobieniu. Bywa, że dla podkreśle
nia jego przywódczego charakteru dodaje mu się wojskową przeszłość 
i nazywa Kapitanem lub Pułkownikiem. Tak charakteryzowany ojciec od
grywa niezwykle ważną i często dramatyczną rolę w życiu swoich dzieci. 
Dla córek staje się niedościgłym wzorem idealnego mężczyzny, dla sy
nów tyranem i budzącym kompleksy przykładem prawdziwego macho. 
Doskonałym upostaciowieniem wszystkich cech melodramatycznego ojca 
jest Big Daddy - Wielki Tatuś z Kotki na gorącym, blaszanym dachu. Epi
tet „Wielki" określa nie tylko potęgę jego ciała, ale także silę chrakteru, 
dyktatorski sposób sprawowania rządów w rodzinie oraz podległą, 
„małą" pozycję, jaką zajmują przy nim żona i dzieci.

Jednak Jasper Hadley z filmu Pisane na wietrze w niczym nie przy
pomina ojców z innych melodramatów rodzinnych tego okresu. W jego 
postaci znalazła bowiem odzwierciedlenie także druga cecha, charakte
ryzująca ród Hadleyów oprócz bogactwa - neuroza. Jasper jest mężczy
zną drobnym, nerwowym, słabym fizycznie, naznaczonym chorobą 
i piętnem degeneracji. Wydaje się, że sprawnie zarządza odziedziczo
nym majątkiem, ale nie jest silną, władczą osobowością. Wyczuwają to 
przede wszystkim jego własne dzieci, które nie tylko nie podporządko
wują się życzeniom ojca, ale manifestacyjnie działają wbrew jego woli 
i okazują mu jawne lekceważenie. Ojcowie w melodramatach rodzin
nych budzą zwykle strach, podziw i niechęć, Jasper wywołuje współ
czucie i litość. Ostatecznie to przecież złe nałogi Kyle'a i skandaliczne

przede wszystkim sama rodzina wzorowana byta w wielu filmach na modelu arysto
kratycznej, patriarchalnej rodziny, jaki wykształcił się w południowych stanach USA. 
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zachowanie Marylee stają się bezpośrednimi przyczynami jego nagłej 
śmierci.

Neurotyczność, zapowiadająca schyłek i upadek rodu Hadleyów, 
jeszcze bardziej uwidacznia się w dzieciach Jaspera. Kyle jest przystojnym 
młodym człowiekiem naznaczonym jednak cechami wyraźnie sygnalizu
jącymi jego słabość, uległość wobec nałogów, zbytnią emocjonalność, 
lekkomyślność i chęć używania życia. Nie zajmuje się rodzinnym bizne
sem, nadużywa alkoholu, uwodzi kobiety, bezmyślnie wydaje pienią
dze, cierpi na stany lękowe - śpi z rewolwerem pod poduszką nawet 
podczas nocy poślubnej, wreszcie nie może spłodzić nowego dziedzica 
naftowego imperium. Marylee jest niezwykle atrakcyjną dziewczyną, ale 
zachowuje się jak nimfomanka: zmysłowa, pobudliwa i perwersyjna, 
prowokująca wszystkich otaczających ją mężczyzn. Gotowa jest na każ
de szaleństwo, byle tylko zapewnić sobie dominację i zaspokoić pra
gnienia i kaprysy. Jest przy tym także egoistką, kłamczuchą, intrygantką 
i mistrzynią subtelnej manipulacji.

Jednak w istocie Kyle i Marylee są przede wszystkim głęboko nie
szczęśliwi, udręczeni swoją uprzywilejowaną pozycją i bogactwem, 
trwale okaleczeni brakiem uczuć i autentycznych związków w rodzinie, 
czują się niekochani i samotni. Ich frustrację powiększa jeszcze prze
świadczenie, że zawiedli ojca, nie spełnili jego oczekiwań, nie realizują 
przeznaczonych dla nich scenariuszy życiowych. Niby pogardzają tra
dycją rodzinną i kpią ze swojej klasy społecznej, ale cierpią jednak przy 
tym z powodu własnego nieudacznictwa, rozczarowania ojca i braku sa
tysfakcji życiowej.

Wydaje się, że młodym Hadleyom mogłyby pomóc udane związki 
z innymi ludźmi. Kyle żeni się z piękną Lucy, początkowo nieufną wo
bec niego, ale szybko ulegającą jego uwodzicielskiemu czarowi lekko
myślnego chłopca, potędze bogactwa, jakie przed nią roztacza, oraz 
perwersyjnemu urokowi jego neurotycznej osobowości. Początkowo 
małżeństwo wydaje się udane, Kyle rzeczywiście zmienia się na lepsze, 
ale stwierdzona przez lekarza niepłodność powoduje jego załamanie 
i ponowne pogrążenie w nałogu. Marylee próbuje oczarować, a potem 
uwieść Mitcha, którego kocha od dzieciństwa. Gdy jej się to nie udaje, 
pod wpływem rozczarowania i zazdrości zaczyna dopuszczać się gorszą
cych erotycznych ekscesów i snuć podłe intrygi.

Specjalną rolę odgrywa w rodzinie Hadleyów Mitch Wayne. Jest sy
nem ubogiego farmera, Jasper Hadley wychował go w swoim domu, 
wykształcił i zatrudnił w naftowym imperium. W układzie rodzinnym 
Mitch odgrywa więc rolę udanego, zastępczego syna dla Jaspera, lojal
nego przyjaciela dla Kyle'a oraz troskliwego opiekuna dla Marylee. Po
przez małżeństwo z Hadleyówną mógłby uzyskać legalne podstawy do 
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oficjalnego wejścia do rodziny, zajęcia w imperium teścia odpowiednie
go stanowiska i zawładnięcia częścią, a może nawet i całością fortuny.

Jednak Mitch nie chce do końca oddać się, czy raczej sprzedać, Ha- 
dleyom. Oczywiście pieniądze i władza pociągają go, szanuje Jaspera, jest 
lojalny wobec Kyle'a, opiekuje się Marylee, ale zachowuje też właściwe 
farmerskiemu synowi zdrowe odruchy, które nakazują mu dystansować 
się wobec ludzi wyraźnie naznaczonych piętnem degeneracji. W dodatku 
Mitch zakochuje się w Lucy, dokładnie w tym samym czasie co Kyle, ale 
Kyle ubiega go w konkurach i zręcznie udaremnia jego ostrożne zaloty, 
uwodzi Lucy i żeni się z nią w wielkim pośpiechu. Lucy jest wierna mę
żowi, nie może jednak nie zauważyć wytrwałej miłości Mitcha, nie może 
nie cenić jego siły, spokoju i odpowiedzialności. Uczucie do Lucy osta
tecznie uniemożliwia Mitchowi zawarcie małżeństwa z Marylee.

Zazdrość i podejrzenia Kyle'a, legalnego syna Jaspera, stawiają Mit
cha w uwłaczającej pozycji „bastarda" - faworyta ojca, ukochanego sio
stry i domniemanego kochanka żony - którego Kyle próbuje zabić 
z nienawiści i obrażonej dumy. Temat bastarda, nielegalnego, ale udane
go syna, zagrażającego pozycji legalnego, ale nieudanego dziedzica na
zwiska i majątku, jest ulubionym tematem melodramatów rodzinnych 
[Bourget, 1985: 42-47], służy do tworzenia opowiadań o dwu wrogich, 
zazdrosnych i rywalizujących ze sobą braciach. Szczególnie preferował 
ten typ fabuły w swych melodramatach Vincente Minnelli [Lang, 1989: 
209-223]: Undercurrent (1946), Some Came Running (1959), Home from the 
Hill, The Four Horsemen of the Apocalypse (1962). Biblijną tradycję brater
skiego konfliktu przypomniał Elia Kazan w Na wschód od Edenu.

Mitch „bastard", syn farmera przygarnięty przez naftowego potenta
ta, prowokuje jeszcze jedną konfrontację między bohaterami filmu Pisa
ne na wietrze - konfrontację ludzi bogatych i biednych. Ubogi Mitch 
reprezentuje wartości pozytywne: inteligencję, silę fizyczną i duchową, 
prawość charakteru, energię i przedsiębiorczość. Bogaty Kyle - negatyw
ne: zaburzenia psychiczne, infantylność, słabość fizyczną, alkoholizm, 
impotencję i autodestrukcję. Mitch buduje, Kyle niszczy, Mitch jest 
zdrowy i aktywny, Kyle chory i dekadencki. Układ ten powtarza się tak
że między kobietami. Uboga Lucy obdarzona jest urodą, wewnętrzną 
harmonią, umie być opiekuńcza, zaradna i samodzielna - przed ślubem 
sama zarabiała na życie. Bogata Marylee jest amoralna, zmysłowa, ego
istyczna i leniwa. Lucy budzi zaufanie i szacunek, Marylee wywołuje 
zgorszenie i pogardę4®.

48 Hart Wagner [1982: 158] sugeruje nawet w swej interpretacji film Pisane na wietrze, 
że w postaciach Kyle'a i Marylee odbija się stara Europa z jej wyrafinowaniem i wy
czerpaniem, Mitch i Lucy zaś reprezentują młodą Amerykę z jej naiwnością i życio
wą potencją.
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Ideologia zawarta w filmie Sirka uwidacznia się więc w bardzo pro
stym przekazie: Pisane na wietrze jest opowieścią o destrukcyjnej roli 
bogactwa, które niszczy swych posiadaczy, degeneruje ich ciała i psy
chiki, staje się powodem słabości i impotencji, zaczynem złych uczyn
ków, źródłem samotności, rozpaczy i śmierci. Pisane na wietrze jest także 
historią upadku bogatej rodziny - arystokratów naftowego imperium, 
przedstawia ostatni akt dekadenckiego zmierzchu obejmujący śmierć 
ojca, śmierć syna i ukaranie córki. W finale filmu Marylee zasiada przy 
biurku w wielkim gabinecie ojca, pod jego portretem wyznaczającym 
męską tradycję rodu, z miniaturą wieży wiertniczej w dłoniach, symbo
lizującą źródło bogactwa Hadleyów, ale także - przez swój falliczny 
kształt - koniec rodu. Marylee jest bowiem „tylko" kobietą pozbawioną 
rodziny, to nie ona miała odziedziczyć imperium, to nie ona miała 
przedłużyć ród Hadleyów, to nie ona miała zarządzać majątkiem. Fakt, 
że to właśnie samotnej kobiecie dostały się władza i bogactwo, jest osta
tecznym dowodem upadku i zagłady tradycyjnej, patriarchalnej rodzi
ny [Orr, 1991: 380-387].

W ostatniej scenie filmu Mitch i Lucy - zdrowi, pozytywni, ubodzy 
i budzący nadzieję bohaterowie filmu Pisane na wietrze - wyjeżdżają ra
zem z posiadłości Hadleyów. Ich miłość jest więcej warta niż naftowa 
fortuna - zdaje się głosić zakończenie melodramatu - toteż wyjeżdżają, 
a może uciekają, bez żalu i z wyraźną ulgą. Ten z pozoru szczęśliwy fi
nał ma jednak dziwnie ironiczny wymiar. Pokrzepienie płynące z niego 
ku widzom usiłuje bowiem zatrzeć wrażenie totalnej klęski wszystkich 
bohaterów filmu i uśmierzyć lęk przed ciemną sferą ludzkiej psychiki 
dążącej do samozagłady. Douglas Sirk zupełnie świadomie stosował iro
niczne happy endy w swoich filmach49, powołując się przy tym na Eury
pidesa. Tłumaczył Jonowi Hallidayowi [1997: 136]:

49 Jon Halliday [1997: 207] ujawnia, że to studio Universal - poza wiedzą i akceptacją 
Douglasa Sirka - nakazało dokręcić do filmu Pisane na wietrze finałową scenę wspól
nego wyjazdu Mitcha i Lucy.

Tam w Atenach, istniała publiczność tak samo beztroska jak publicz
ność amerykańska, która odrzuca klęskę. Istnieje przeto zawsze jedno 
wyjście - szczęśliwe zakończenie. Pojawia się w wielu greckich trage
diach, budzi skojarzenia religijne. U Eurypidesa można zobaczyć na 
końcu uśmiech i pokrzepienie ironii.

A jednak, mimo oficjalnej wykładni filmu, to właśnie Kyle i Mary
lee, może i zdegenerowani, ale zarazem fascynujący w swej barwnej, 
„gorącej" dekadencji i grzesznym upadku, budzą większe zainteresowa
nie oraz sympatię widzów niż poprawni i „chłodni" Mitch i Lucy, za
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kładający nową, zdrową rodzinę. Powodem takiej właśnie reakcji jest, 
jak mi się zdaje, istniejące w filmie Pisane na wietrze dodatkowe przesła
nie, które wyraźnie zaprzecza oficjalnej ideologii artykułowanej przez 
film, z pozoru poprawnie realizujący paradygmat hollywoodzkiego me
lodramatu rodzinnego. To ukryte przesłanie płynie prosto od autora 
dzieła i zostało przez niego nader zręcznie ukryte w niezwykle kunsz
townej formie, jaką nadał filmowi.

Douglas Sirk, tworząc narrację filmu Pisane na wietrze, zdecydował 
się na użycie tzw. flashbacku, czyli cofnięcia w czasie. Film rozpoczyna 
się od bardzo efektownej sceny inicjalnej, trwającej Г32", która pokazu
je, jak pijany Kyle wraca swoim sportowym samochodem do pałacu 
Hadleyów, wpada do domu, przez szeroko otwarte drzwi gwałtowne 
powiewy wiatru wnoszą do wielkiego hallu suche liście, rozlega się 
strzał i na podjazd wychodzi ranny Kyle, by za chwilę skonać. Teraz na
stępuje cofnięcie w czasie, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego drama
tycznego zdarzenia, co się naprawdę stało i kto zabił Kyle'a. Douglas 
Sirk tak komentuje powód zastosowania flashbacku:

Pisane na wietrze (...) zaczyna się od końca. Widz niby wie, na co cze
ka. Dlatego publiczność zmuszona jest zaakceptować jak zamiast co 
[podkr. autora] - strukturę zamiast intrygi, bardziej wariacje na temat 
niż sam temat. A na końcu nie ma rozwiązania antytez, jest tylko deus 
ex machina, którego dziś nazywa się happy endem [Halliday, 1997: 136].

Bardzo ważną rolę odgrywa w filmowym opowiadaniu motyw koła. 
Douglas Sirk tak o tym mówi:

Interesuję się kolistością, w kole ludzie dochodzą do miejsca, z którego 
startowali. Tę drogę możecie znaleźć - nazywam ją tragicznym ron
dem - w wielu moich filmach, ludzie chodzą w koło. I to jest wszystko, 
co moi bohaterowie robią [Wagner, 1982: 160].

Kolistość, a więc zamknięcie, tragiczne ograniczenie i zdeterminowa
nie ludzkich losów - sygnalizowane jest także symbolem koła ułożone
go na posadzce w hallu posiadłości Hadleyów - skazuje bohaterów 
filmu Pisane na wietrze na bezradne kręcenie się w kółko bez nadziei na 
pozytywne załatwienie nękających ich problemów. Marylee pragnie 
Mitcha, który pragnie Lucy, która pragnie Kyle'a, który pragnie śmierci. 
Oto „la ronde à l'américaine" (amerykańskie koło) - podsumowuje ten 
niezwykły, fabularny układ Thomas Elsaesser [1991: 86], czyniąc aluzję 
do sławnego filmu Маха Ophülsa La Ronde (Koło, 1950). Z raz wyzna
czonej orbity może bohaterów wyprowadzić tylko jakieś niezwykłe, tra
giczne w skutkach wydarzenie.
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Rangę symbolu uzyskują także użyte w filmie kolory przyporządko
wane bohaterom. Kyle charakteryzowany jest przez żółty samochód 
i czerwony szlafrok, barwy krzykliwie wyrażające jego chęć dominacji 
i obsesję seksualną. Marylee nosi czerwone, różowe i czarne suknie oraz 
bardzo obcisłe spodnie, ma czerwony samochód i telefon, w jej pokoju 
stoją bukiety czerwonego, fallicznego anturium - wszystko to symboli
zuje jej pasję życia, nieodwzajemnioną, namiętną miłość do Mitcha 
i gwałtowne a zrepresjonowane pożądanie. Mitch i Lucy charakteryzo
wani są przez kolory chłodne i blade, wyrażające ich poprawność mo
ralną i panowanie nad emocjami. Również przestrzeń nacechowana jest 
kolorystycznie i zawsze idealnie współgra ze stanami emocjonalnymi 
bohaterów: np. chłodny błękit Miami, gdy Lucy nie może zdecydować 
się na ślub z Kyle'em, wysmakowana skala barw w pokojach hotelo
wych, do których Kyle prowadzi Lucy, by ją uwieść swą władzą i bo
gactwem, szarość jałowej ziemi pól naftowych, orgia kolorów na 
polance nad rzeką, gdzie Marylee organizuje piknik dla Mitcha, by mu 
przypomnieć ich dziecięce zabawy, mroczna niebieskawość wieczoru, 
kiedy zostaje popełniona zbrodnia, czarna ponurość sali sądowej. Precy
zyjnie zaplanowane kolory poszczególnych scen filmu, kostiumów no
szonych przez bohaterów i używanych przez nich rekwizytów budują 
sugestywny klimat emocjonalny filmu, narzucają dodatkowe znaczenia 
i manipulują emocjami widzów.

W filmie Pisane na wietrze dokonuje się także śmiałe przekroczenie 
obowiązujących naówczas reguł obyczajowych. Neurotyczni bohatero
wie prowokują i usprawiedliwiają zarazem jawne manifestowanie sek
sualności w swych zachowaniach, gestach i spojrzeniach. Ale to nie 
wszystko, film wypełnia wszechobecna aura zmysłowości - już pierw
sze ujęcie retrospekcji pokazuje nogi Lucy, na które z pożądaniem pa
trzy Mitch - narzucająca się widzom niemal obsesyjnie i nakazująca 
w każdym słowie, grymasie i rekwizycie dopatrywać się znaczeń ero
tycznych. Seksualność bohaterów - gorąca i grzeszna u Kyle'a i Marylee, 
chłodna i nobliwa u Mitcha i Lucy - tym silniej narzuca się oczom i wy
obraźni widzów, że została powiązana z impotencją, jałowością oraz 
śmiercią: pełen wdzięku Kyle nie może mieć dzieci, lojalny Mitch nie 
potrafi uwieść żony przyjaciela, Lucy roni ciążę, Marylee dosłownie za
bija ojca swym wyuzdanym tańcem do melodii Temptation (Pokusa), 
który powoduje u niego atak serca. Ulubione w klasycznym melodrama
cie powiązanie Erosa z Tanatosem znajduje w filmie Pisane na wietrze 
idealne zobrazowanie.

Efektem wszystkich podjętych zabiegów jest uzyskanie przez Sirka 
w Pisane na wietrze wrażenia nadmiaru - kształtów, barw i emocji, kli
matu przesilenia, aury dekadencji: wielkie pieniądze, które już niczego 
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nie tworzą poza jałową ziemią, silne namiętności, które niszczą i zabija
ją, tragiczne koło zdarzeń, z którego nie ma wyjścia, przeklęte fatum, 
które nieubłaganie prowadzi do zagłady. Melodramatyczna opowieść 
o upadku rodziny uzyskuje w filmie Sirka kształt precyzyjnie wystylizo
wanego spektaklu w neoromantycznym stylu republiki weimarskiej, ob
liczonego na wytworzenie specjalnego rodzaju przyjemności - 
konsumpcji przedstawionej wizualności [Klinger, 1994: 57-63]. Przed 
oczami widzów pojawiają się obrazy tak doskonale zakomponowane 
plastycznie, olśniewające kolorystycznie, zwielokrotnione częstymi od
biciami w lustrach, przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, że 
uzyskują wymiar autonomiczny i zaczynają dostarczać przyjemności 
płynącej wyłącznie z patrzenia na nie. Styl Sirka daleki jest jednak od 
kanonów wielkiej sztuki plastycznej, obrazy w Pisane na wietrze są bez
wstydnie kiczowate, kolorowe i ekspresyjne, obliczone na wywołanie 
wrażenia banalną urodą w typie glamour, oferują jawną, zmysłową roz
kosz kontemplacji świata piękniejszego, niż jest w rzeczywistości.

Barbara Klinger [1994: 36-68] przeanalizowała strategię reklamową, 
towarzyszącą dystrybucji filmu Pisane na wietrze, jaka została zastosowa
na w 1956 roku przez studio Universal. Otóż nacisk położono nie na na
głośnienie ideologii, którą zwykle przynosiły melodramaty rodzinne, 
a więc krytykę społeczną i moralną oraz konstruktywną rolę miłości i to
lerancji w konsolidowaniu rodziny, ale na podkreślenie sensacyjnych 
elementów filmu. W plakatach, sloganach reklamowych, forszpanach 
i zapowiedziach prasowych zwracano uwagę przyszłych widzów na bo
gactwo, nimfomanię, zakazaną miłość, zbrodnię, alkoholizm, niepłod
ność, pisano i mówiono o „studium niepowodzeń", „seksualnym 
klimacie", „nastroju desperacji". Universal adresował jednak przezornie 
reklamę tylko do dorosłych widzów, zgodnie z oficjalną opinią Katolic
kiego Legionu Przyzwoitości wystawioną filmowi Pisane na wietrze: 
„moralnie bez zastrzeżeń, dla dorosłych" [Klinger, 1994: 40].

Strategie reklamowe wytwórni miały więc na celu wyeksponowanie 
ekscytujących naówczas obyczajowo elementów filmu Pisane na wietrze, 
ale równocześnie oswojenie dzieła przez umieszczenie go w kontekście 
innych filmów, które coraz śmielej zaczęły łamać zakazy Kodeksu Haysa 
i przepisy oficjalnej cenzury MPAA (Motion Picture Association of Ame
rica), tworząc, zdaniem Barbary Klinger [1994: 37-51], nowy „gatunek" - 
film dla dorosłych, np. Tramwaj zwany pożądaniem (1951), The Moon is 
Blue (1953), Stąd do wieczności (1953), Człowiek ze złotym ramieniem 
(1955), Tatuowana róża (1955), I’ll Cry Tomorrow (1955), The Bad Seed 
(1956), Baby Doił (1956).

Pisane na wietrze pozostaje czołowym reprezentantem „solistycz
nych melodramatów rodzinnych" - jak je nazywa Thomas Elsaesser
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[1991: 70] - z lat pięćdziesiątych ujawniających stan świadomości Ame
rykanów w tamtej epoce, dowodem dokonujących się zmian obyczajo
wych oraz mrocznym fantazmatem opowiadającym o autodestrukcji, 
upadku i przemijaniu.
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Przerwany lot

- romans internacjonalistyczny

Historia melodramatu filmowego w PRL jest niezwykle ciekawa, 
gdyż obrazuje nie tylko groteskową walkę ideologów i decydentów kul
tury z romansowym gatunkiem, ale jest zarazem świadectwem zaciętej 
rywalizacji o gusta, upodobania i emocje obywateli.

Przed rokiem 1949 czasy i okoliczności nie pozwalały na zajmowa
nie się wyłącznie romansami, ale w filmy realizowane wtedy chętnie 
wplatano tzw. wątki miłosne, doceniając ich widowiskową atrakcyjność 
- zręcznie do Zakazanych piosenek (1947) i Skarbu (1949), prymitywnie 
do Jasnych łanów (1947) i Za wami pójdą inni (1949). Po Zjeździe w Wi
śle melodramat stal się gatunkiem oficjalnie zakazanym, gdyż uznano go 
za wsteczny, burżuazyjny i wysoce podejrzany ideowo. Tę miarę zasto
sowano w ocenie dwu wcześniej nakręconych filmów, Dwóch godzin 
(1946-1948) i Ślepego toru (1948), opartych w dużej mierze na melodrama- 
tycznym wzorcu [Lubelski, 1992: 59], które uczestnicy Zjazdu surowo 
potępili. Premiera Dwu godzin odbyła się dopiero w grudniu 1957 roku, 
Ślepego toru zaś nigdy nie wprowadzono na ekrany.

W filmach socrealistycznych publiczne życie bohaterów niemal bez 
reszty zdominowało ich życie prywatne i zupełnie unicestwiło ich życie 
intymne. Obywatel liczył się tylko jako aktywny członek kolektywu, 
wszystkie jego sprawy i uczucia miały być jawne i znane towarzyszom. 
Dominowały więc praca zawodowa i uczestnictwo w życiu społecznym, 
a jeżeli występowała miłość, to tylko do ideałów marksizmu-leninizmu 
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i do wodzów światowej rewolucji. Wszystko, co wykraczało poza tę wą
ską sferę publicznej działalności, było podejrzane, niebezpieczne i wrogie.

Miłość stawała się zagrożeniem dla społecznego i politycznego ładu 
pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, dawała bowiem okazję do wysoce 
nagannej „ucieczki od kolektywu" w sferę prywatności, była azylem 
wolności osobistej, źródłem indywidualnie czerpanej satysfakcji, łączyła 
się z seksem i życiem intymnym, była strefą zamkniętą, własną, niemoż
liwą do reglamentacji i trudną do skontrolowania.

Wprawdzie miłości nie dało się zupełnie zakazać, ale można ją było 
pomniejszyć, zlekceważyć i ośmieszyć. Prymarna sfera ludzkiej egzy
stencji, zapewniająca pełny i harmonijny rozwój osobowości, została 
więc poddana surowej cenzurze i indoktrynacji. Z filmów zrealizowa
nych w Polsce w latach 1949-1955, w których pojawiały się wątki miło
sne, widzowie mogli się dowiedzieć o wyższości życia publicznego nad 
prywatnym i o wyższości obowiązków zawodowych nad rodzinnymi, 
o zgubnym wpływie mrocznych, „burżuazyjnych" namiętności i o kon
struktywnym działaniu „postępowych" uczuć pomagających bohaterom 
„przełamać opory", „podnieść świadomość", „odnaleźć drogę", wreszcie 
o zwycięstwie konwencjonalnych małżeństw nad buntowniczymi, zre
woltowanymi romansami [Stachówna, 1996].

Sukces „szkoły polskiej" polegał także i na tym, że w filmach należą
cych do tej formacji artystycznej przywrócono życiu bohaterów normal
ny, ludzki wymiar: skomplikowaną motywację psychologiczną, prawo 
do wahań, błędów i ulegania lękowi oraz prawo do miłości i erotyki. 
Działania bohaterów stały się niejednoznaczne, decyzje trudne do prze
widzenia, reakcje rozumowe często ustępowały przed pozornie pozba
wionymi logiki porywami gwałtownych emocji i romantycznych uczuć. 
Ludzie na ekranie przestali być tylko wyrazicielami słusznych idei i przy
kładami zmian społecznych, budzącymi rozbawienie lub irytację widzów, 
stali się interesującymi, wiarygodnymi osobowościami, które skłaniały od
biorców do zrozumienia, sympatii i identyfikacji [Stachówna, 1998].

Zmiany, jakie nastąpiły w kinematografii po przełomie październiko
wym, umożliwiły ponowne pojawienie się melodramatu na ekranie - 
Deszczowy lipiec Leonarda Buczkowskiego mógł być zrealizowany dopie
ro w 1958 roku. Film, co prawda, „chłostał biczem satyry" drobnomiesz- 
czańskich wczasowiczów zgromadzonych w zakopiańskim pensjonacie, 
ale jednak podstawą jego opowiadania była stylowa historia o końcu mi
łości między Anną i jej mężem oraz o niemożności nawiązania nowego 
uczucia pomiędzy Anną i Andrzejem, wakacyjnym uwodzicielem na
prawdę w niej zakochanym.

Potem były Pożegnania (1958) Jerzego Hasa, Do widzenia, do jutra 
(1960) Janusza Morgensterna, Szklana góra (1960) Pawia Komorowskiego, 
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Zuzanna i chłopcy (1961) Stanisława Możdżeńskiego i Dziewczyna z dobre
go domu (1962) Antoniego Bohdziewicza. We wszystkich wyraźnie domi
nuje melodramatyczny wzorzec, ale wszystkie udawały, że są czymś 
więcej niż tylko „zwykłymi i banalnymi" melodramatami, a więc: filmem 
autorskim, poetyckim, społecznym, obyczajowym, psychologicznym.

W 1964 roku Leonard Buczkowski zrealizował Przerwany lot, we
dług scenariusza napisanego przez Jerzego Janickiego oraz Andrzeja 
Mularczyka, i nie udawał, że robi coś innego niż melodramat. To bardzo 
znamienne, że Deszczowy lipiec, a potem Przerwany lot - moim zdaniem, 
pierwszy prawdziwy melodramat w PRL - nakręcił właśnie Buczkow
ski, wytrawny profesjonalista, który debiutował w roku 1928 niemymi 
Szaleńcami i reżyserował melodramaty filmowe w przedwojennym sys
temie produkcyjnym: Wierną rzekę (1938), Białego murzyna (1939), Testa
ment profesora Wilczura (1939). W dobie Gomułkowskiej „małej 
stabilizacji" miłość przestała być postrzegana jako zagrożenie społeczne, 
dlatego pozwalano realizować filmy, w których odgrywała główną rolę, 
pod warunkiem jednak, że miały one tzw. słuszny wydźwięk ideowy. 
Buczkowski - profesjonalista doskonały, umiejący zawsze idealnie do
stosować się do zamówień decydentów - zrealizował w Przerwanym lo
cie modelowy przykład melodramatu, który mógł liczyć - jak mi się 
zdaje - na jednakowo przychylną pochwałę władz i widzów.

Opinie krytyków filmowych o Przerwanym locie były bardzo podzie
lone, od: „najlepszy spośród zrealizowanych i pokazanych ostatnio" [Ja
nicki, 1964: 4], przez: „film dobry, zrobiony bez wygórowanych pretensji, 
ale z rzadką ostatnio starannością" [JSS, 1964: 6], do: „słabiutki film (...) roi 
się od łatwizn uczuciowych, myślowych, a co gorsza, od niechlujstwa tak 
w samym scenariuszu, jak i w szczegółach realizacyjnych" [Hiv, 1964: 12].

Film Buczkowskiego prawdopodobnie podobałby się bardziej jako 
„wypracowanie repliki artystycznej dla przeżyć wojennych" [Florczak, 
1964: 9], gdyby nie jego narzucająca się od razu przynależność gatunko
wa. Rozpoznanie w Przerwanym locie melodrama tycznego wzorca powo
dowało alergiczną reakcję krytyków: „[jest to - dop. G.S.] co, niestety, 
rzecz całą upraszcza [podkr. - G.S.] - film o miłości" [Janicki, 1964: 4], 
„mieści się w schemacie filmu miłosnego, może nawet w schemacie melo
dramatu" [KTT, 1964: 12], „melodramat klasy C" [Hiv, 1964: 12].

Jednak krytycy, wybrzydzając na melodramatyczne konwencje, jed
nogłośnie twierdzili, że Przerwany lot będzie się podobał publiczności. 
Jedni robili to z szacunkiem dla filmu i widzów: „rzetelny, mający wszel
kie dane na zasłużoną popularność" [JJS, 1964: 6], „dla masowej widowni 
w najlepszym tego słowa znaczeniu" [Helman, 1964: 6]; inni z pogardą 
dla dzieła i odbiorców: „wróżę zresztą filmowi (...) powodzenie wśród 
widzów (...) jest to dowód mojej znajomości przeciętnego widza" [Hiv, 
1964: 12].
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Spośród recenzji prasowych wyróżnia się artykuł Alicji Helman 
[1964: 6] wydrukowany w „Ekranie"; autorka nie poprzestała na rozpo
znaniu genotypu Przerwanego lotu i na ocenie filmu, ale pokusiła się 
także o próbę opisu funkcjonowania melodramatu w kinie:

Wprawia w podziw niesłychana żywotność chwytów i rozwiązań, któ
re gatunek melodramatu skonwencjonalizował i podniósł do rangi za
sad nie do przełamania, co najmniej jak w tragedii antycznej. 
Zastanawia niesłychana elastyczność gatunku, który można przykroić 
do wszystkich warunków i okoliczności, nie naruszając żadnej z jego 
formuł. I zdumiewa wreszcie stałość gustów widowni, która na filmie 
B przeżyje po raz setny te same znane wzruszenia z tym samym za
dowoleniem.

Alicja Helman z podziwu godną intuicją stwierdziła w swej recen
zji, że Przerwany lot zasługuje na miano „melodramatu socjalistyczne
go". Dodała przy tym zaraz:

Nikt wprawdzie nie wie, jak się melodramat ma do socjalizmu, a tym 
samym - jak taki film mógłby wyglądać, [niemniej jest to - dop. G.S.] 
marzenie krytyki.

W 1964 roku autorka recenzji mogła była podać tylko swoje rozpo
znanie i subtelnie ironizować na temat potencjalnych związków łączą
cych melodramat z socjalizmem, a potem poprzeć własną opinię 
bezpiecznymi argumentami o obserwacji obyczajowej, rozbudowie tła 
i gromadzeniu szczegółów. Nie mogła przecież napisać, że realizując 
Przerwany lot, Leonard Buczkowski niezwykle sprawnie wpisał w swój 
film ideologię, której podstawą była naczelna zasada polskiego socjali
zmu: internacjonalistyczna miłość do bratniego narodu radzieckiego.

*
Gęsta mgła na warszawskim lotnisku uniemożliwia start radzieckiego 

samolotu, lot należy odłożyć. Władimir Mironow, dowódca samolotu, zo- 
staje zaproszony przez polskiego mechanika Piotrowskiego na wiejskie 
wesele. Po drodze do Trojanowa zaczyna sobie uświadamiać, że był w tych 
okolicach w czasie wojny. Siedem retrospekcji przywołuje wspomnienia 
Władimira: zestrzelenie jego bojowego samolotu przez Niemców, ratunek 
i schronienie udzielone mu przez chłopską rodzinę Zadrożnych, miłość do 
Urszuli, schwytanie przez żołnierzy niemieckich, uwolnienie przez oddział 
partyzantów.

Władimir wymyka się z wesela i jeżdżąc po okolicy, próbuje odnaleźć 
Urszulę Zadrożną. Przypadkowe spotkanie z listonoszem, mężem Urszuli, 
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ułatwia mu kontakt z kobietą. Okazuje się, że miłość łącząca kiedyś Polkę 
i Rosjanina trwa nadal, ale okoliczności - ukrycie listów, pisanych przez Wła
dimira do Urszuli, przez zakochanego w niej listonosza, byłego partyzanta 
„Ostrego" - skazały ich na rozstanie. Teraz żyją w dwu różnych światach, 
pozakładali rodziny, związali się z innymi ludźmi i wspólne życie nie jest już 
możliwe. Kochankowie muszą się rozstać, ale wcześniej się upewniają, że ich 
uczucie przetrwało próbę czasu i zapewne trwać będzie nadal.

*
Oglądaniu Przerwanego lotu towarzyszy podziw dla profesjonalnej 

sprawności Buczkowskiego, z jaką po latach przerwy w realizowaniu 
filmowych melodramatów, wymuszonej administracyjnymi zakazami, 
odtworzył na ekranie wszystkie reguły, konwencje i nastroje klasycz
nego wzorca, oraz uznanie dla żywotności gatunku, który po okresie 
zajadłego tępienia ponownie odrodził się z siłą i wdziękiem w niezmie
nionym kształcie. Scenariusz Jerzego Janickiego i Andrzeja Mularczyka 
przedstawia historię archetypicznie prostą: miłość łączy dwoje ludzi, hi
storia i zły Los rozdzielają kochanków, spotkanie po latach staje się do
wodem na nieśmiertelność ich uczucia. Reżyseria Buczkowskiego 
nadaje tej historii odpowiednią tonację emocjonalną, wpisując w film 
rozczulającą naiwność pierwszej miłości, rozpacz rozstania, wieczną no
stalgię, smutek rezygnacji i pogodny tryumf uczucia, które oparło się 
działaniu czasu.

Jednak wzruszający romans Polki i Rosjanina jest tylko wehikułem 
dla niezwykle sugestywnego i - trzeba przyznać - bardzo zręcznie po
prowadzonego wykładu ideologicznego na temat stosunków polsko-ro
syjskich w ciągu ostatniego półwiecza, stosunków, którym film 
odejmuje wszelki tragizm i skomplikowanie.

Perswazyjne działanie Przerwanego lotu rozpoczyna się od zaprezen
towania ikony współczesnych Rosjan i przeciwstawienia jej zakorzenio
nemu w polskiej świadomości stereotypowi Rosjanina dzikiego, 
pijanego i wrogiego. Bohaterami filmu są lotnicy - ludzie wykształceni, 
eleganccy, o nienagannych manierach, z poczuciem humoru i wrodzoną 
dumą. Największy nacisk w introdukcji filmu kładzie się na przyjaźń 
łączącą radzieckich lotników i polską obsługę lotniska: wszyscy jesteś
my tacy sami, lubimy się zabawić, podobają się nam ładne dziewczyny, 
wspólnie gramy w totolotka, słowiańskie podobieństwo języków i tem
peramentów ułatwia porozumienie.

Gdy polski mechanik Stanisław Piotrowski, dodajmy - w mundu
rze - wchodzi na pokład radzieckiego samolotu, nieznająca go jeszcze 
stewardessa Tania przyjmuje go wrogo: „A pan tu czego szuka, nie wol
no!" Wtedy drugi pilot, Mamuchin, informuje dziewczynę, a zarazem 
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widzów: „On jest nasz". Wyjaśnia to, że Piotrowski należy do obsługi 
lotniska, ma specjalne prawo wejścia na pokład radzieckiego samolotu, 
jest przyjacielem załogi i „towariszcza komandira" Mironowa, a pewnie 
także poputczykiem z odpowiednią legitymacją. Jego nieoczekiwane za
proszenie na wesele siostry, skierowane do Wowy Mironowa, jest więc 
serdecznym, przyjacielskim zaproszeniem kolegi przez kolegę na ro
dzinną uroczystość.

Mironow zrazu wymawia się, zapewne nie ma ochoty (a może mu 
nie wolno?) tłuc się motocyklem Piotrowskiego po wiejskich drogach, 
ale nazwa Trojanów przykuwa jego uwagę. Telefonuje do Moskwy, aby 
powiadomić żonę, że z powodu mgły musi zostać w Warszawie i nie 
może pójść z nią na planowany wcześniej koncert. Obaj mężczyźni jadą 
junakiem z przyczepą po coraz bardziej zamglonej, obsadzonej rosocha
tymi wierzbami mazowieckiej drodze, na której Mironow orientuje się 
lepiej niż Piotrowski. Nagle z klasą prawdziwego krążownika szos mija 
ich moskwicz, jak się okazuje, przedmiot skrytych marzeń mechanika. 
Zamglony, leśny pejzaż ewokuje tajemniczy nastrój marzenia lub snu, 
a przydrożna kapliczka, przy której partyzanci odbili go Niemcom, 
wprowadza Mironowa w dramatyczne, wojenne wspomnienia.

Ważna wydaje się także charakterystyka kapitana Władimira Miro
nowa: dojrzały mężczyzna o skroniach przyprószonych siwizną, bardzo 
przystojny, opanowany, budzący zaufanie, kulturalny, życzliwy i po
godny, poprawnie mówi po polsku. Jednym słowem - prawdziwy inte
ligent. I taki właśnie Wowa zostaje wprowadzony na wiejskie wesele, 
gdzie „dawne" pomieszało się z „nowym": druhny w eleganckich szpil
kach wywijają oberka z drużbami w równie eleganckich garniturach 
z MHD, pan młody upija się, konsekwentnie i ponuro strofowany przez 
energiczną pannę młodą, odczytuje się rymowane telegramy z życzenia
mi, chóralnie śpiewa Sto lat, a starsi goście, siedzący przy osobnym stole 
- sprowokowani obecnością rosyjskiego lotnika - zaczynają snuć cha
rakterystyczne wypominki.

„Rosjan to ja znam - mówi jeden z nich - w czterdziestym piątym 
podarował mojej Wandzi rower". „A oczy to miał takie czarne..." - do- 
daje zaraz Wandzia w radosnym ożywieniu. „Najlepsze, co rosyjskie, to 
herbata" - uzupełnia ksiądz. „I bania, czyli łaźnia - wpada mu w słowo 
pijany staruszek. - Ja, panie dobrodzieju, służyłem w garnizonie jego 
wieliczestwa gienierała lejtnanta... a w Tambowie był taki domek..." Tu 
następuje dwuznaczne szeptanie do ucha Mironowa, które ksiądz ko
mentuje: „W tych sprawach Polacy z Rosjanami zawsze znajdą wspólny 
język". „A kozaka pan umie?", „A gdyby ktoś chciał u was postawić do
mek jednorodzinny, to co, może?", „A proszę powiedzieć, tylko szybko, 
drabina z powyłamywanymi szczeblami". Uwagi o tych, którzy „nie 
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chcą ze strasznej, wojennej nauki wyciągnąć odpowiednich wnio
sków", ksiądz kończy stwierdzeniem: „Z wami, Rosjanami, dobrze się 
rozmawia, rozumiecie człowieka, tylko do tego, z czego się składa, są 
między nami pewne różnice".

Wśród tych pogwarek Mironow zachowuje się niezwykle taktow
nie: słucha z dobroduszną wyrozumiałością, żartuje, filozofuje, wznosi 
toasty, zwierza się, pokazując medalik otrzymany kiedyś od polskiej 
dziewczyny. Zachowanie lotnika sprawia, że były żołnierz „jego wieli- 
czestwa" mówi do księdza: „Jakieś teraz inne te Ruskie". „Dużo się 
zmieniło" - zapewnia autorytatywnie ksiądz.

Zacytowane dialogi dowodzą, że autorzy filmu postawili otwarcie 
na humor, życzliwą ciekawość i wzajemną sympatię polsko-rosyjskich 
bohaterów. Z przeszłości przywołuje się tylko wspomnienia dobre - po
darowany rower, zabawne - żołnierska bania i sentymentalne - meda
lik. Teraźniejszość zaś już tylko łączy, co zaświadcza ksiądz dobrodziej, 
najwyższy we wsi autorytet. A wszystkie te rozmowy celebrowane są 
przy stole w radośnie pijackiej atmosferze rodzinnej uroczystości 
i wspólnej zabawy. I nawet gdyby ktoś z kinowych widzów zachował 
jakieś inne, mniej optymistyczne wspomnienia z kontaktów z Rosjana
mi, to powinny być one zapomniane, ponieważ „dużo się zmieniło", 
a może nawet wszystko się zmieniło i polsko-rosyjskie stosunki pisze się 
teraz od nowa i po nowemu.

Oczywiście najlepszym i najbardziej wzruszającym dowodem na na
turalną skłonność Polaków i Rosjan ku sobie jest romans Urszuli i Wow- 
ki. Ranny radziecki lotnik zostaje ukryty przez chłopską rodzinę mimo 
śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakim to grozi; i rzeczywiście, Niemcy 
rozstrzelają małżeństwo Zadrożnych po odkryciu śladów obecności Ro
sjanina w ich stodole. Miłość Urszuli i Wowki jest naturalnym pociągiem 
zrodzonym z młodości, gorących temperamentów, ale także Przeznaczenia 
- co stale się podkreśla - które przywiodło ku sobie dwoje ludzi mimo 
odległości i wojny. Nie ma między nimi żadnych problemów ani niepo
rozumień kulturowych czy politycznych, świetnie porozumiewają się, 
mówiąc własnymi, ale przecież tak podobnymi językami narodowymi 
i językiem miłosnych gestów. To ojciec Urszuli wykazuje niepokój, pyta
jąc, o co bolszewicy tak naprawdę walczą, skoro mają wspólne gospodar
stwa, domy i żony, a przecież bić się można tylko o swoje. Jego uwagi 
wydają się jednak zabawne jako bajanie sympatycznego, ale prostego 
chłopa z zapadłej wsi, otumanionego sanacyjną propagandą.

Urszula zgłasza dwie wątpliwości. „Ojciec mówi, że z ciebie prawdzi
wy bolszewik" - sonduje Wowkę. „Jaki tam ze mnie prawdziwy bolsze
wik - odpowiada Rosjanin - zakochany bolszewik". W jego ustach słowo 
„zakochany" unicestwia słowo „bolszewik" - a wraz z nim wszystko, co
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mogłoby dzielić czy zagrażać. Druga wątpliwość Urszuli dotyczy tego, 
co będzie z nimi po wojnie: „Są przecież granice" - mówi z niepoko
jem. „Górę można obejść, rzekę przepłynąć, a granicę pokonać" - odpo
wiada jej Wowka w bajkowej nieco konwencji. Rosjanin zdaje się nie 
mieć żadnych wątpliwości co do przyszłego, szczęśliwego życia z polską 
dziewczyną, jest dziwnie spokojny i ufny, a wydaje się, że to właśnie 
on, przybyły z kraju Stalina, powinien znać wszystkie trudne, a nawet 
dramatyczne problemy, jakie taki związek mógłby za sobą pociągnąć.

Kochankowie zostają rozdzieleni przez Niemców i zły Los, wobec 
których są bezradni. Po wojnie uratowany Wowa poszukuje Urszuli lis
tami wysyłanymi z Moskwy do Trojanowa. Na piąty dostaje odpowiedź 
od kierownika szkoły, że Urszula zginęła w czasie pacyfikacji. Oczywi
ście logika melodramatu nie dopuszcza racjonalizacji działań bohate
rów, ale warto przypomnieć, że po zakończeniu wojny Stalin zakazał 
małżeństw mieszanych z przedstawicielami innych narodowości, a listy 
wysyłane z Polski do ZSRR nie dochodziły do adresatów jeszcze w póź
nych latach sześćdziesiątych (nawet wtedy, gdy były chronione oficjal
nie deklarowaną przyjaźnią młodzieżowych organizacji).

Przypadek sprowadza Wowę do Trojanowa po siedemnastu latach, 
rozpoczyna poszukiwania Urszuli, właściwie nie wierząc, że może ją zna
leźć. Ale znajduje - słuchającą przez radio koncertu z Moskwy. Wyjaśnia 
się także, że narzędziem złego Losu stał się zakochany w Urszuli listonosz, 
dawny dowódca oddziału partyzanckiego, „Ostry", który ukrył listy 
Wowy i przekazał mu kłamliwą informację o śmierci dziewczyny. Można 
dodać, że „Ostry" zapewne dobrze wiedział, iż poszukiwania Wowy 
w Związku Radzieckim, czynione przez Urszulę z pomocą Czerwonego 
Krzyża, na pewno nie dadzą pozytywnego skutku. Jednak film milczy 
o wszystkich historycznych szczegółach dotyczących stosunków polsko- 
-radzieckich po 1945 roku, podaje tylko sentymentalną motywację czy
nów bohaterów i wyjaśnia rozstanie kochanków działaniem złego Losu - 
a więc niezłomną zasadą obowiązującą w świecie melodramatu.

Oczywiście Wowa mógłby jednym zdaniem wyjaśnić Urszuli po
wody ich rozdzielenia, ujawniając podstępne działanie „Ostrego", 
i ostatecznie odsunąć ją od męża, ale zrozumiał, że „Ostry" ukrył listy 
z powodu wielkiej miłości do Urszuli. Wierzył, że dziewczyna przebole
je utratę radzieckiego kochanka i zapomni, ponieważ jednak nigdy tak 
się nie stało, „Ostry" już został ukarany za swój niecny postępek obojęt
nością żony. Wowa składa więc winę za rozstanie na wojnę - i tylko na 
wojnę - po czym prowadzi z Urszulą zdawkową, wymuszoną rozmowę, 
udzielając jednak ważnej informacji, że jego córeczka „Urszula ma sie
dem lat". Wreszcie wychodzi, pozostawiając płaczącą Urszulę oraz 
„Ostrego" upokorzonego jego wyjątkową wielkodusznością. Prowadząc 
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nazajutrz samolot do Moskwy, kapitan Mironow zmienia nieco kurs, by 
przelecieć nad domem Urszuli. Kobieta odbiera to jako ostateczne poże
gnanie, ale także jako krzepiący znak ciągłego trwania ich miłości.

Przerwany lot - pierwszy prawdziwy melodramat nakręcony w PRL 
- oferował widzom wzruszającą historię o nieszczęśliwej miłości unie
możliwionej przez wojnę i zły Los, ale przede wszystkim przynosił 
zręcznie spreparowany przekaz, ukształtowany oficjalnie obowiązującą 
ideologią, o „odwiecznej przyjaźni" łączącej „dwa bratnie narody", pol
ski i radziecki. Z tego punktu widzenia film Buczkowskiego ze wszech 
miar zasługuje na miano „melodramatu socjalistycznego".

Dalsze losy melodramatu w PRL były bardzo interesujące i na pew
no zasługują na szersze omówienie. Filmów respektujących wszystkie 
reguły tego gatunku nie było wprawdzie zbyt wiele, ale gdyby dodać 
do nich kryptomelodramaty, a więc dzieła, które świadomie wykorzy
stywały melodramatyczny wzorzec, nadbudowując na nim zdecydowa
nie pozaromansowe przesłania, zebrałaby się całkiem reprezentatywna 
grupa. Zaś prześledzenie ideologii przewożonej w wygodnym i z wielu 
względów bezpiecznym wehikule melodramatu - od Ostatniego dnia 
lata (1958) i Jak być kochaną (1963) do Człowieka z żelaza (1981) i Historii 
miłosnych (1997) - mogłoby wiele jeszcze ciekawych rzeczy ujawnić 
o polskim kinie ostatniego półwiecza.
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Przerwany lot
S: Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk; R: Leonard Buczkowski; Z: Wła
dysław Forbert; M: Krzysztof Komeda-Trzciński; SG: Wojciech Krzysz
tofiak; O: Elżbieta Czyżewska (Urszula Zadrożna), Aleksander 
Bielawski (kapitan Władimir Mironów), Mieczysław Voit („Ostry"), Je
rzy Kaczmarek (Piotrowski), Józef Kondrat (Zadrożny), Helena Dą
browska (Zadrożna), Władysław Krasnowiecki (ksiądz), Stanisław 
Milski (staruszek), Katarzyna Łaniewska (panna młoda), Bohdan Łazu- 
ka (pan młody); PR: ZRF „Kadr", Polska, 1964, 81'
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Kobieta i mężczyzna - o wierności

To była prawdziwa sensacja - w 1966 roku na festiwalu filmowym 
w Cannes film Kobieta i mężczyzna 29-letniego reżysera-samouka Clau- 
de'a Leloucha, nieznanego twórcy pięciu nieznanych filmów (w tym 
dwu nierozpowszechnianych), dostał Grand Prix - Złotą Palmę, nagro
dę prasy katolickiej i nagrodę za osiągnięcia techniczne. Potem rozpo
czął się triumfalny marsz filmu przez ekrany świata zakończony dwoma 
Oscarami: dla najlepszego filmu zagranicznego i za najlepszy scena
riusz. Wszyscy widzowie, od Francji przez Amerykę do Japonii, nucili 
sławne Szaba daba da, melodię z filmu skomponowaną przez Francisa 
Lai, zachwycali się wyrafinowaną prostotą miłosnej historii łączącej 
dwoje dojrzałych bohaterów „po przejściach", podziwiali nad wyraz 
efektowne zdjęcia i montaż, wzruszali się i płakali.

Krytycy filmowi byli absolutnie bezradni. Z jednej strony mieli 
mnóstwo zastrzeżeń do dzieła Leloucha i chętnie utopiliby je pod lawi
ną zarzutów: „łatwe, przyjemne, ponętne, fałszywe (...), naiwna demago
gia, a nawet pretensjonalność (...), porcja snobizmu (...), fikcyjny świat 
zastępczy (...), technika modnego fotografa (...), epatowanie publiczno
ści" [Kim pan jest... 1969: 77-79], „zbyt ładny, zbyt efektowny" [Fuksie- 
wicz, 1968: 11], „nieszkodliwa jubilerska kokieteria" [Marszałek, 1968: 
12], „prawdziwy festiwal" - François Chevassu [Guidez, 1972: 126], 
z drugiej strony jednak nie śmieli zupełnie zlekceważyć filmu, który tak 
bardzo podobał się publiczności i zebrał tyle znaczących nagród: „Nie 
wyobrażam sobie, że ktoś mógłby w tym roku nie obejrzeć Kobiety 
i mężczyzny Claude'a Leloucha" - pisał, nie bez ironii, Michel Cournot 
[Guidez, 1972: 124] w „Nouvel Observateur"50.

50 W 1984 roku, gdy styl Claude'a Leloucha mocno zwietrzał, a kolejne jego filmy oka
zywały się wyjątkowo nieudane, Marcel Martin napisał o Kobiecie i mężczyźnie-. „Ro
mans na wodzie kolońskiej przyprawionej whisky, współczesna bajeczka o wróżkach 
z pastereczką - script-girl, i zaklętym księciem - rajdowcem, wszystko w ślicznych 
obrazeczkach, tonące w landrynkowym szlagierze Francisa Lai" [Ptażewski, 1991: 399].

Wydaje się, że o spektakularnym sukcesie Kobiety i mężczyzny prze
sądziły dwie sprawy. Po pierwsze Lelouch, nawiązując do poetyki fran
cuskiej Nowej Fali, zrobił - jak to trafnie określił Zygmunt Kałużyński 
[1968: 12] - „film artystyczny dla każdego": nieskomplikowana i auten
tycznie wzruszająca historia miłosna z intelektualnymi pretensjami do 
psychologicznej głębi, brawurowy sposób narracji - stylizacja na doku
ment, improwizacja zachowań i dialogów, montaż podkreślający dyna
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mikę pracy kamery oraz inwersje czasowe w prowadzeniu akcji, wyko
rzystanie strumienia świadomości w prezentowaniu przeżyć bohaterów, 
muzyczne zrytmizowanie opowiadania, efektowne zmiany tonacji emo
cjonalnych, wyrafinowane zdjęcia i znaczące użycie koloru. Do tego 
jeszcze wyczuwalna fascynacja medium filmowym i możliwościami ka
mery służąca do wykreowania subiektywnej i spektakularnej wizji świa
ta. Widzowie zmęczeni i rozdrażnieni coraz bardziej niezrozumiałymi 
eksperymentami Jeana-Luca Godarda i Alaina Resnais mogli z ulgą od
prężyć się na filmie Leloucha, który ofiarował im niezwykły prezent: 
nowoczesne środki stylistyczne, właściwe poetyce Nowej Fali, zostały 
efektownie, ale i funkcjonalnie powiązane z tradycyjnym melodramatem 
[Trybuś, 1982].

Po drugie na popularność Kobiety i mężczyzny wpłynął sposób przed
stawienia uczuć łączących parę bohaterów, radykalnie odmienny od sposo
bu prezentowania miłości w filmach Nowej Fali i tzw. nowego kina. 
Młodzi reżyserzy pokazywali rozpad więzi, kryzysy uczuciowe, samot
ność, brak miłości, łatwe kontakty erotyczne, lęk przed zaangażowa
niem, pustkę uczuciową, frustrację i poczucie niespełnienia. Natomiast 
Lelouch przedstawił w swym filmie historię prostą i szczerą opisującą 
rodzenie się miłości, narastanie porozumienia między dwojgiem bohate
rów, budowanie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, eska
lację miłosnego pożądania [Fuksiewicz, 1968: 11]. Lelouch przedstawił 
to wszystko w sposób jawnie liryczny, przyjazny bohaterom, z poczu
ciem humoru i nadzieją na lepsze jutro.

Nadmorskie uzdrowisko Deauville zimą. Anne Gauthier, trzydzie- 
stoparoletnia paryżanka, spędza niedzielę ze swą córeczką Françoise, 
która chodzi tu do szkoły. Podobnie jak trzydziestoparoletni Jean-Louis 
Duroc, który odwiedza synka Antoine'a. 
Wieczorem Anne spóźnia się na pociąg po
wrotny, Jean-Louis zabiera ją więc swoim 
autem. Dwoje obcych ludzi siedzi w samo
chodzie, tuż obok siebie, oboje noszą ślubne 
obrączki, wymieniają jakieś zdawkowe 
uwagi, w zakłopotaniu słuchają w radiu sta
rej i śmiesznej piosenki o miłości. Wreszcie 
pojawia się temat, który zapewnia im inte
resującą konwersację: okazuje się, że Anne 
pracuje na planie filmowym jako script-girl, 
a jej mąż jest kaskaderem. Jednak nieważne 
są ich zawody i środowisko, w którym żyją, 
liczy się tylko niezwykły mąż i wielka mi
łość, jaką czuje do niego żona. Anne przed-
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stawia Pierre'a jako kogoś wyjątkowego: przystojnego, czarującego, in
teligentnego, ciekawego ludzi i świata. „Jest jak Chrystus" - ironizuje 
Jean-Louis nieco poirytowany doskonałością Pierre'a. „Dla mnie tak..." - 
spokojnie odpowiada Anne.

Opowieść zakochanej żony nie tylko wprowadza osobę męża dosko
nałego, ale także wyznacza jasny układ pomiędzy nią i Jeanem-Louisem: 
buduje wizję nad wyraz udanego i szczęśliwego małżeństwa, w którym 
nie ma miejsca dla kogoś trzeciego. Jean-Louis z klasą dostosowuje się 
do sytuacji, żegnając się z Anne w Paryżu, mówi uprzejmie: „Chciałbym 
poznać pani męża" - mógłby zapewne dodać: to męskie cudo i wzór do 
naśladowania. Wtedy Anne wyjaśnia, że Pierre nie żyje, zginął w wy
padku na planie filmowym. Ta informacja radykalnie zmienia określoną 
już sytuację: Anne okazuje się wdową, kobietą formalnie wolną, ale 
w istocie nadal zajętą, gdyż ciągle żyjącą w małżeństwie ze zmarłym. Jej 
obrączka staje się symbolem tego związku, a sposób mówienia o mężu 
jak o żywym człowieku potwierdza jego stałą obecność w jej życiu.

W następną niedzielę Anne i Jean-Louis jadą razem do Deauville, 
po drodze mężczyzna opowiada o swoim zawodzie, jest kierowcą rajdo
wym. Spędzają cały dzień we czworo - razem z dziećmi - spacerują po 
plaży, pływają kutrem po morzu, jedzą obiad, rozmawiają o specyfice 
swych zawodów, zaczynają się poznawać, przy tym stale oddziałują na 
siebie emocjonalnie, wyraźnie się sobie podobają - w restauracji Jean- 
-Louis, niby przypadkiem, ale bardzo poufale, opiera rękę na oparciu 
krzesła Anne, dotykając lekko jej ramienia.

W drodze powrotnej do Paryża Jean-Louis robi pierwszy czytelny 
gest prowadzący w kierunku flirtu czy romansu: kładzie swą dłoń na 
dłoni Anne. Kobieta poważnieje i spokojnie stwierdza: „Nigdy nie mówił 
pan o swojej żonie". Wtedy Jean-Louis opowiada o samobójstwie żony - 
popełniła je, będąc w szoku po jego wypadku na torze wyścigowym. 
Okazuje się więc, że obrączka na ręce mężczyzny także stanowi symbol 
nadal trwającego małżeństwa ze zmarłą, w jego przypadku jednak jest to 
może bardziej dowód pamięci, sygnał duchowej lojalności wobec żony, 
może nawet znak poczucia winy niż wierności w sensie dosłownym, cie
lesnym. Jean-Louis mieszka bowiem z jakąś młodą kobietą, którą zresztą 
natychmiast po powrocie z Deauville informuje o swoim zainteresowaniu 
Anne i - jak można się domyślać - kończy z nią romans.

Wyjaśnienie statusu cywilnego obojga bohaterów charakteryzuje 
ich jako ludzi wolnych, ale obarczonych tragicznymi przeżyciami, któ
rych kiedyś doświadczyli, i smutnymi wspomnieniami, które kładą się 
cieniem na ich obecnym życiu. Brak trwałych związków z innymi part
nerami pozwala jednak żywić nadzieję na dalszą znajomość Anne i Je- 
ana-Louisa oraz na swobodny rozwój ich nowego uczucia.
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Jean-Louis bierze udział w rajdzie samochodowym do Monte Carlo, 
Anne ogląda wyścig w telewizji, czyta o nim w gazetach, z wyraźną 
przyjemnością rozmyśla o ojcu Antoine'a, wędrując po zimowym Pary
żu. Wreszcie decyduje się na posłanie do niego telegramu, w którym po 
prostu wyznaje: „Kocham". Wydaje się, że Pierre odszedł z życia Annę, 
aJean-Louis zajął jego miejsce, że kobieta gotowa jest do przyjęcia no
wej miłości.

Po otrzymaniu depeszy Jean-Louis natychmiast opuszcza uroczysty 
bankiet kończący rajd i jedzie trzy tysiące kilometrów z Monte Carlo do 
Paryża, do Annę. Po drodze planuje spotkanie i z podziwem rozmyśla 
o kobiecie, która tak odważnie pierwsza wyznała mu miłość. Znajduje 
Annę dopiero w Deauville bawiącą się z dziećmi na plaży. Padają sobie 
w ramiona, są naprawdę szczęśliwi. W drodze powrotnej spędzają miło
sną noc w hotelu. Jednak okazuje się, że w ich łóżku przebywają trzy 
osoby: oprócz dwojga żywych kochanków jest w nim także Pierre, stale 
obecny we wspomnieniach Annę. Fizyczna miłość z innym mężczyzną 
prowokuje powrót dawnego uczucia i dawnej zażyłości z mężem, które 
są tak silne, że uniemożliwiają jej nowy związek. Annę zaczyna płakać 
w ramionach Jeana-Louisa. „Dlaczego?" - dopytuje się mężczyzna. „Z 
powodu męża" - wyjaśnia kobieta. „Przecież on nie żyje" - dziwi się 
Jean-Louis. Annę przecząco kręci głową.

Kochankowie ubierają się w milczeniu - to oczywisty koniec ich 
znajomości i romansu. Annę nie chce wracać do Paryża samochodem 
z Jeanem-Louisem, mężczyzna odwozi ją na dworzec kolejowy. Przed 
odjazdem pociągu pyta: „Dlaczego powiedziałaś, że on umarł?" „Bo 
umarł... ale dla mnie żyje" - odpowiada kobieta. Annę odjeżdża pocią
giem, Jean-Louis wsiada do swego auta.

W Słowniku teologicznym [1998: 636] czytamy:

Wierność - stałe oddanie się, przywiązanie do kogoś (...). Zakłada bli
ską więź (miłość, przyjaźń) człowieka z człowiekiem (...). Zakłada na
stępnie potwierdzane czynami pragnienie trwania w tej więzi wbrew 
wszelkim możliwym trudnościom, nawet za cenę poświęceń i ofiar. 
W tym sensie mówi się o wiernym mężu i żonie.

Czy wierność obowiązuje żonę także po śmierci męża? Według 
współczesnych norm funkcjonujących w naszej kulturze - już nie, kiedyś 
prowadziła ją na ofiarne stosy, do klasztorów, w wieczne wdowieństwo.

Wierność wobec osób to, mówiąc najogólniej, pewien przejaw miłości, 
znajdujący wyraz w uznawaniu ich godności i niepowtarzalnej indywi
dualności, w podtrzymywaniu zaistniałych z nimi więzów [Makota, 
1999: 137].
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Wierność jest postawą ludzi dojrzałych, świadomych swych zadań, 
umiejących docenić znaczenie wartościowych relacji w życiu ludzkim, 
zdolnych do umiłowania ich i do obrony przed zagrażającym niebez
pieczeństwem. Jest wyrazem wewnętrznej potrzeby osoby prawdziwie 
miłującej, narzuca się wręcz jako głębokie pragnienie bycia razem, 
współistnienia [Słownik..., 1998: 637].

Podane definicje dotyczą wierności wobec osoby żyjącej, to ona na- 
daje realny wymiar istniejącym związkom i zobowiązaniom, do niej np. 
kierowane są słowa małżeńskiej przysięgi: „ślubuję ci wierność" i "że 
cię nie opuszczę aż do śmierci".

Czy możliwa jest jednak wierność wobec osoby zmarłej? Niemiecki 
filozof Nicolai Hartmann stwierdza, że wierność - rozumiana jako roz
łożona w czasie kontynuacja niezmiennych przekonań - jest zarazem 
trwaniem osoby, która te przekonania wyznaje, dlatego w swej istocie 
staje się przede wszystkim wiernością sobie. Podtrzymując to, co raz zo
stało przez człowieka przyjęte i zaakceptowane, czyli dochowując wier
ności, człowiek przekracza granice teraźniejszości, trwa w czasie. Dzięki 
stałemu przywiązaniu do przedmiotu swej wierności - ogólniej: miłości 
- człowiek mniej odczuwa unicestwiający upływ czasu. Miłość nie po
zwala, by drugi człowiek czuł się osamotniony, dlatego wierność wobec 
niego odsuwa zagrożenie samotnością [Makota, 1999: 148-149].

Wierność Annę wobec zmarłego Pierre'a uzyskuje w tym kontekście 
szeroki zakres znaczeń: Obejmuje nie tylko miłość żony do męża, ale 
także potwierdzenie egzystencjalnego trwania, możliwość łączenia czasu 
przeszłego z teraźniejszym i przyszłym - gdyż we wszystkich osobą do
minującą był, jest i będzie Pierre, poczucie braku osamotnienia - Pierre 
nadal istnieje stale obecny w jej myślach, utrzymanie stanu przynależ
ności do zmarłego męża, wreszcie świadomość dochowania wierności 
sobie poprzez niezłomne trwanie w raz zaakceptowanych uczuciach 
i zobowiązaniach.

Im bardziej serdeczna i głęboka jest relacja między dwoma osobami, 
tym bardziej musi się odznaczać wiernością. Jest ona istotną cechą 
prawdziwej miłości [Katolicyzm..., 1994: 390].

W świadomości społecznej pokutuje stereotyp mówiący o tym, że 
kobiety są „z natury" bardziej wierne od mężczyzn, że są „istotami mo- 
nogamicznymi" w odróżnieniu od swych „poligamicznych" partnerów. 
Kazimierz Pospiszyl [1986: 116-122], omawiając tę kwestię w Psychologii 
kobiety, podaje argumenty natury biologicznej - wobec długiego roz
woju ludzkiego potomstwa kobieta musi przywiązać do siebie partnera, 
by zapewnić dziecku potrzebną opiekę, natomiast na większość samców 
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bardziej podniecająco działają nowe partnerki - tzw. efekt Coolidge'a; 
antropologicznej - większość społeczeństw legalizuje poligamię męż
czyzn lub łagodniej traktuje odstępstwa od monogamii przejawiane 
przez mężczyzn niż przez kobiety; wreszcie psychologicznej - toleran
cja dla „poligamicznej natury" mężczyzn wytworzyła u kobiet coś w ro
dzaju „atawizmu" na punkcie własnej wierności. Ostatecznie Pospiszyl 
stwierdza, że o większej i „naturalnej" wierności kobiet wobec jednego 
partnera należy mówić wyłącznie statystycznie: zdecydowana większość 
kobiet jest bardziej monogamiczna niż mężczyźni.

Kazimierz Pospiszyl [1986: 122] pisze:

O tzw. naturalnych skłonnościach do dochowania wierności nie można 
zasadniczo mówić bez użycia cudzysłowu, jako że zjawisko to w istocie 
swojej jest u człowieka zdeterminowane mimo wszystko nie tyle przez 
naturę, co przez kulturę, tj. przez wpojenie określonych wzorców i ide
ałów.

I Anne, i Jean-Louis noszą ślubne obrączki łączące ich z nieżyjącymi 
współmałżonkami, ale każde z nich inaczej rozumie wierność wobec 
nich. Dla kobiety jest to wartość obejmująca całą jej egzystencję w wy
miarze duchowym i cielesnym, dla mężczyzny rodzaj pamięci, który nie 
powstrzymuje go od nawiązywania erotycznych stosunków z innymi 
kobietami. Kobieta i mężczyzna przynosi więc bardzo tradycyjny obraz 
małżeńskiej wierności bohaterów, potwierdzający stereotypowe wyobra
żenia o „naturalnej" monogamii kobiety dochowującej wierności nawet 
wspomnieniu ukochanego męża oraz o „naturalnych" poligamicznych 
skłonnościach mężczyzny realizowanych swobodnie po śmierci żony, 
a może także i w czasie trwania małżeństwa.

Istnieją jednak melodramaty, w których etos wierności kultywują 
mężczyźni: Ordynat Michorowski (1937) - Waldemar Michorowski po 
śmierci Stefci Rudeckiej niezłomnie dochowuje jej wierności duchem 
i ciałem, przesiadując przed portretem ukochanej ożywającym w jego 
wyobraźni; Casablanca (1942/1943) - Rick Blaine utrzymuje się w stanie 
wiecznej, głębokiej prostracji spowodowanej zdradą ukochanej lisy, śle
py na wdzięki innych kobiet; Historia Olivera (1978) - Oliver Barrett IV 
pogrążony w rozpaczy po śmierci Jenny nie potrafi nawiązać trwałego 
związku z żadną inną kobietą; List w butelce (1999) - Garrett Blake czuje 
się wypalony uczuciowo po śmierci żony, nie chce zawrzeć nowego 
małżeństwa i popełnia samobójstwo ledwo maskowane poświęceniem 
dla ratowania życia innych ludzi. Przekaz ideowy zawarty w tych fil
mach sugeruje, że choć wierność jest „naturalną" cechą kobiet, także 
i mężczyźni umieją być wierni, a wtedy ich postawa jest doprawdy god
na najwyższego podziwu, gdyż przecież „z natury" nie są do wierności 
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stworzeni. Jeżeli więc potrafią być aż tak wierni jednej kobiecie, częściej 
- wspomnieniu jednej kobiety, świadczy to, że również ich miłość była 
zupełnie wyjątkowa, gdyż zmieniła ich męską, poligamiczną naturę.

W tradycji filmowego melodramatu wierność stanowi bardzo spe
cyficzną wartość. Po pierwsze obowiązuje wyłącznie kobiety, które za 
jej niedotrzymanie są dotkliwie piętnowane i karane, mężczyźni mogą 
być wierni, ale wcale nie muszą. Po drugie w melodramatach miłość 
najczęściej przydarza się bohaterom, którzy nie są związani z innymi 
partnerami, wierność więc stanowi tak podstawową i oczywistą cechę 
tego uczucia, że w ogóle nie jest dostrzegana i kwalifikowana. Po trze
cie miłość w melodramatach jest zawsze uczuciem wyjątkowym 
i „prawdziwym", blakną wobec niej wszystkie wcześniejsze sympatie, 
stają się powierzchowne i nieważne, a więc niejako zwalniają z wymo
gów dochowania im wierności. Romeo porażony nagłą miłością do Ju
lii pyta ze zdumieniem sam siebie: „Kochałżem dotąd?" [Shakespear, 
1913: 159], mimo że o swym uczuciu do Rosalindy zapewniał jeszcze 
tuż przed balem u Kapuletów. Po czwarte w melodramatach jest tylko 
jedna wartość, która może pokonać miłość: wierność wobec przyję
tych wcześniej Obowiązków - rodziny, sprawy, honoru, ideałów, zło
żonych ślubów, ojczyzny. Zdecydowanie częściej dotyczy to mężczyzn 
niż kobiet, w melodramatach kobiety zdolne są zupełnie zatracić się 
w miłości i wszystko dla niej poświęcić, natomiast mężczyźni lepiej 
kontrolują swoje uczucia i częściej pamiętają o innych zobowiązaniach. 
Wreszcie po piąte - kochankowie, którzy złamią zasadę wierności Obo
wiązkom i wybiorą miłość, a właściwie przedłożą miłosną anarchię nad 
społeczny porządek, są zawsze surowo ukarani.

Słownik teologiczny [1998: 637] ostentacyjnie poucza:

Wierność jest podstawowym wymogiem moralnym i obowiązkiem, 
bez którego niemożliwe byłoby godziwe i uporządkowane życie spo
łeczne. Niemożliwa byłaby żadna uczciwa postać miłości i przyjaźni. 
Oznaczałoby to poddanie się człowieka pokusom interesowności, ka
prysom chwili, przelotnym fascynacjom.

Wróćmy do Kobiety i mężczyzny Claude'a Leloucha. Annę iJean-Lo- 
uis osobno zmierzają w kierunku Evreux, ona pociągiem, on samocho
dem. Oboje rozmyślają o ich krótkiej znajomości, tak brzemiennej 
w uczucia i wydarzenia. Wreszcie mężczyzna podejmuje decyzję: kieru
je samochód na dworzec, gdzie Annę ma przesiadkę na pociąg do Pary
ża. Czeka na nią na peronie. Annę jest bardzo zaskoczona widokiem 
Jeana-Louisa, ale po chwili wahania rzuca mu się w ramiona. Stoją obję
ci ciasnym uściskiem, a kamera krąży radośnie wokół nich w rytm na
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strojowej melodii. Widzów ogarnia wzruszenie: prawdziwa miłość wy
grywa z wiernością wobec ulotnego cienia dawnej miłości, rozdzieleni 
kochankowie łączą się ponownie - happy end.

Jednak to nie koniec filmu, jest jeszcze stop-klatka, na której Lelouch 
- jak na nieruchomym obrazie - uwiecznia bohaterów: na jasnym tle sto
jący tyłem Jean-Louis ujmuje w obie ręce twarz Annę, kobieta jednak nie 
podaje mu radośnie ust do pocałunku, wprost przeciwnie - przechyla 
głowę na ramię i zamyka oczy. Niewerbalny język jej ciała „mówi" wy
raźnie: nie chcę, nie mogę, nie potrafię, odmawiam. Finałowa stop-klatka 
przesyła jednoznaczną informację: w Kobiecie i mężczyźnie nie ma happy 
endu, romans między Annę i Jeanem-Louisem nie nawiąże się ponownie, 
nowa miłość nie zatrze wcześniejszej miłości, żywy mężczyzna nie zastąpi 
zmarłego męża, wierność kobiety nie zostanie złamana.

Przekonuje o tym także zrealizowana przez Leloucha w 1986 roku 
druga część filmu Kobieta i mężczyzna - 20 lat później, która ujawnia, że 
spotkanie na dworcu w Evreux nie zakończyło się odnowieniem roman
su pomiędzy Annę i Jeanem-Louisem, kochankowie rozstali się na za
wsze.

Podczas nieudanej nocy miłosnej Annę i Jeana-Louisa rozbrzmiewa 
piosenka, której słowa przynoszą dodatkowy przekaz informujący o sta
nie uczuć bohaterki, a z perspektywy finałowej stop-klatki także o osta
tecznym przesłaniu filmu:

Rozpostarta nad nami pozostanie wielka miłość, 
Zaklęta w kropli czasu, rozpostarta jak cień (...) 
Gdyby zapłonęło na niebie tysiące nowych słońc, 
Tysiące nowych miłości, i tak nie zmieni się nic, 
Bo po nas pozostanie pierwszej miłości cień. (...)

Tak więc stop-klatka kończąca Kobietę i mężczyznę przeczy radosne
mu nastrojowi finału, gdy kamera triumfalnie krąży wokół obejmują
cych się na peronie bohaterów, a jej „taniec" wyraża także radość 
widzów z powodu zwycięstwa miłości i połączenia kochanków. Finał 
filmu odwołuje się bowiem do rozpowszechnionego przeświadczenia, 
że czas goi rany i pozwala zapomnieć, nawiązuje do utrwalonych spo
łecznie przekonań, że życie „mimo wszystko" musi toczyć się dalej, 
„niech umarli grzebią swoich umarłych", a żywy człowiek ma prawo, 
a nawet obowiązek, włączyć się z powrotem w nurt życia i uwolnić, dla 
własnego dobra, od wspomnień i zależności od zmarłych.

Podejrzewam, że wielu widzów wychodzi z seansu Kobiety i męż
czyzny w błogim przeświadczeniu, że byli świadkami jeszcze jednego 
spektakularnego zwycięstwa siły życia i odrodzenia się bohaterów przez 
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miłość. Nie chcą widzieć i rozumieć sensu stop-klatki kończącej film, 
gdyż autentyczny smutek tego obrazu uświadamia im własną tęsknotę 
za happy endem, pozwalającym odrzucić wszystkie wątpliwości i trudne 
pytania dotyczące problemu wierności komuś i sobie oraz głębokiego 
cienia, jaki w życiu wielu ludzi na zawsze pozostawia pierwsza miłość.
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Lovc Story

- kontestacja w cieniu mezaliansu

Lata pięćdziesiąte uważane są przez znawców melodramatu holly
woodzkiego za okres największego rozkwitu tego gatunku i zarazem za 
czas wyznaczający zmierzch jego klasycznej odmiany [Bourget, 1985: 
265-270; Byars, 1991]. Dzieła mistrzów, Douglasa Sirka - Wspaniała obse
sja (1953), Na co tylko zezwoli niebo (1954), Pisane na wietrze (1956) i Vi- 
cente'a Minnellego - The Cobweb (1955), Tea and Sympathy (1956), Home 
from the Hill (1959) stworzyły w latach pięćdziesiątych doskonały model 
tzw. „czystego" melodramatu, który uzyskał na ekranie niezwykle wyra
finowaną formę wizualną, „barokową" - jak się ją dziś zwykło określać. 
Wyrosła ona z nieokiełznanej doprawdy wyobraźni obu reżyserów, 
którzy z dość nieskomplikowanych historii miłosnych stworzyli wielkie 
dramaty, nadając przedstawianym wydarzeniom tragiczną aurę budzącą 
„litość i trwogę" oraz cyzelując ich kształt obrazowy: olśniewającą pla
stykę kadru, znaczące użycie koloru, oświetlenia, dekoracji i kostiumów, 
wystudiowane aktorstwo. Dwa filmy z 1959 roku, Imitacja życia Sirka 
oraz Some Came Running Minnellego, zamknęły definitywnie „barokową 
fetę" [Bourget, 1985: 270] w historii hollywoodzkiego melodramatu.

Jak się można było spodziewać, po okresie tak ważnym dla rozwoju 
gatunku musialo nastąpić przesilenie. W latach sześćdziesiątych oczywi
ście nadal realizowano w Hollywood melodramaty, ale nie miały już 
one takiego znaczenia i wymiaru artystycznego jak w dekadzie poprzed
niej. Zadecydowało o tym kilka bardzo ważnych spraw. Po pierwsze - 
zmiana obyczajów. Narastające procesy społeczne i polityczne (walka 
z segregacją rasową, wojna w Wietnamie, Ruch na rzecz Pokoju) zaowo
cowały w latach sześćdziesiątych wybuchem młodzieżowej kontestacji, 
upadkiem purytańskiej i konserwatywnej ideologii społecznej, upo
wszechnieniem zasad kontrkultury, która w radykalny sposób wpłynęła 
na życie zwykłych Amerykanów, odkrywając przed nimi uroki rewolu
cji seksualnej, narkotyków i swobody obyczajowej [Brodę, 1994].

Po drugie - zmiana publiczności. Zrewoltowane młode pokolenie 
widzów chciało oglądać na kinowym ekranie swoje własne odbicie, tak 
zwanego Woodstock generation, nie interesowały go sentymentalne ro
manse. Pokolenie starsze zamknęło się w domach przed telewizorami 
i kontentowało mydlanymi operami wykorzystującymi m.in. klasyczne, 
melodramatyczne wzorce.
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Po trzecie - zmiana kina. Szeroki ekran przestał być nowością, kolor 
stał się przyrodzoną cechą filmowego świata, wojna z telewizją zakoń
czyła się rozejmem i podziałem łupów, wytwórnie hollywoodzkie za
częły mozolnie wypracowywać nowe wzorce kina popularnego 
odpowiednie dla nowej epoki. Rodziły się nowe gatunki: film policyj
ny - Bullitt (1968), sataniczny - Dziecko Rosemary (1968), katastroficzny 
- Port lotniczy (1969), film drogi - Swobodny jeździec (1969). Melodrama
ty zepchnięte zostały na margines filmowej produkcji, przedstawiały 
skromne historie romansowe, które miały charakter obrazków środowis
kowych dokumentujących zachodzące zmiany obyczajowe: Stranger 
When We Meet (1960), Śniadanie u Tiffany'ego (1961), Wpaniała bujność 
traw (1961), Romans z nieznajomym (1963), Niedziela w Nowym Jorku 
(1964), Baby, the Rain Must Fall (1965), The Sandpiper (1965), Spacer 
w wiosennym deszczu (1969).

W latach sześćdziesiątych zdecydowanie lepiej wiodło się melodra
matom europejskim realizowanym przez młodych, inteligentnych reży
serów, twórczo przekształcających stare wzorce. We Francji powstał 
najsławniejszy melodramat dekady, Kobieta i mężczyzna (1966) Claude'a 
Leloucha, efektownie wykorzystujący poetykę Nowej Fali, we Włoszech 
kolejna wersja Romea i Julii (1968) Franco Zeffirellego, brawurowo wpi
sująca w dramat Szekspira tendencje kontestatorskie, w Szwecji Moja 
siostra, moja miłość (1966) Vilgota Sjómana, melodramat śmiało łamiący 
kulturowe tabu związane z kazirodztwem, oraz Miłość Elwiry Madigan 
(1967) Bo Widerberga, subtelnie łączący urok tragicznego romansu z no
woczesnym językiem autorskiego kina. Nawet w Związku Radzieckim, 
obok tradycyjnie widowiskowej i melodramatycznej Anny Kareniny 
(1968) Anatola Zarchiego, powstawały niekonwencjonalne filmy o miło
ści - A jeśli to miłość (1961) Julija Rajzmana, Letni deszcz (1966) Marlena 
Chucyjewa, Co wieczór o jedenastej (1969) Samsona Samsonowa. Także 
w Polsce ciekawe eksperymenty z tradycyjną formułą melodramatu 
przeprowadzili Janusz Morgenstern - Do widzenia, do jutra (1960), Ja
nusz Nasfeter - Niekochana (1966) i Jerzy Zarzycki - Kochankowie z Ma
rony (1966).

I oto nagle w 1970 roku pojawiła się Love Story, skromny film Ar
thura Hillera, zrealizowany według najbardziej tradycyjnych wzorców 
melodramatycznych, który odniósł niebywały sukces u publiczności 
amerykańskiej, a potem reszty świata (w Polsce film znalazł się w kinach 
jesienią 1972 roku). Nastała swoista moda, aby „słodko płakać na Love 
Story" [Barańczak, 1972: 64], jakby wzruszenie przeżywane na filmie 
Hillera miało stanowić odtrutkę po latach, w których nie ceniło się 
w kinie ani łez, ani sentymentów, jakie je powodują.

Love Story została nakręcona według bestsellerowej powieści Ericha 
Segala (polskie wydanie pt. Love Story, czyli o miłości w tłumaczeniu 
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Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, Warszawa 1972), 33-letniego profe
sora literatury klasycznej na Uniwersytecie Yale. Jego pierwszą pracą 
dla Hollywoodu byl scenariusz kultowego dziś filmu animowanego 
Żółta łódź podwodna (1968) napisany do piosenek zespołu The Beatles, 
gloryfikujący idee kontestacji i kontrkultury. Trudno powiedzieć, czy 
Love Story była dziełem przypadku, czy sprytnej kalkulacji Segala, ale - 
jak się okazało - idealnie trafila w swój czas oraz w oczekiwania naj
szerszych rzesz odbiorców.

*
W zimowej aurze na opustoszałym lodowisku siedzi Oliver Barrett IV 

i wspomina przeszłość.
Na studiach w Harvardzie on, potomek WASP-ów51, dziedzic milioner- 

skiej rodziny i kapitan uniwersyteckiej drużyny hokeja, poznał przypad
kiem Jenny Cavilleri, katoliczkę, córkę ubogiego włoskiego cukiernika, 
dziewczynę ładną, inteligentną i bardzo niezależną. Oczarowany od pierw
szego wejrzenia, zaczął się z nią spotykać. Jenny udawała, że nie zależy jej 
na bogatym „bufonie", ale oczywiście także była w nim zakochana. Oliver 
przedstawił Jenny swoim rodzicom, którzy jednak nie chcieli zaakceptować 
córki włoskiego emigranta jako synowej. Oliver zerwał z domem. Młodzi 
pobrali się, zaczęli sami zarabiać na swoje utrzymanie, udało im się skoń
czyć studia. Oliver odniósł sukces w zawodzie prawnika. Nagle okazało się, 
że Jenny jest chora na leukemię. Zrozpaczony Oliver poprosił ojca o po
moc finansową, nie mówiąc mu o chorobie żony. Stan Jenny pogorszył się, 
musiała pójść do szpitala. Wkrótce umarła w ramionach męża. Zjawił się 
ojciec Olivera pełen spóźnionego współczucia.

51 WASP - White Anglo-Saxon Protestant (Biały Protestant Pochodzenia Anglosaskie
go) - tak określa się osoby zajmujące najwyższą pozycję w amerykańskiej hierarchii 
społecznej i towarzyskiej.

Oliver idzie na puste lodowisko, by w nieutulonym żalu wspominać 
swą miłość do żony.

*
W Love Story najbardziej zdumiewa odkrycie, że fabułę filmu skon

struowano opierając się na najprostszm i najbardziej tradycyjnym sche
macie melodramatycznej opowieści: chłopak spotyka dziewczynę, on jest 
bogaty, ona biedna, udaje im się pokonać różne przeciwności Losu i gdy 
wreszcie mogą żyć razem długo i szczęśliwie, ona nagle umiera, a on zo- 
staje samotny i niepocieszony. Wydaje się zupełnie niemożliwe, by 
w 1970 roku, tuż po przetoczeniu się kulminacyjnej fali młodzieżowej re
wolty i kontestacji 1968 roku oraz w czasie ciągle trwającego szoku poko
leń rodziców i dziadków, próbujących zrozumieć skomplikowane 
procesy zachodzące w społeczeństwie amerykańskim, wszyscy nagle za
chwycili się banalnym, filmowym romansem syna milionera i córki cu- 
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Wernika, by uczynili z hollywoodzkiego melodramatu panaceum na 
gnębiące ich poważne problemy i bolączki. Ale tak się właśnie stało.

Z dzisiejszej perspektywy dość łatwo wytłumaczyć zaskakujący suk
ces Love Story. Film Segala-Hillera był powrotem do bezpiecznej enkla
wy staroświeckiej tradycji. Zapewniała go właśnie doskonale znana 
wszystkim widzom formuła melodramatu - gatunku oswojonego kultu
rowo, na trwale wpisanego w historię amerykańskiego kina, służebnego 
wobec purytańskiej tradycji, której ideologię zawsze gloryfikował, ga
tunku łagodnego, kobiecego, opowiadającego o tkliwych sentymentach 
i skłaniającego do łez. Oczywiście stara formuła narracyjna została od
powiednio uatrakcyjniona nowoczesnym obrazowaniem i montażem, 
ale w Love Story znalazło się wszystko, do czego widzowie byli przy
zwyczajeni i co lubili: ulukrowana codzienność, życie niby normalne, 
ale przecież ułatwione, pozwalające bez reszty oddawać się miłości [Ku- 
bikowski, 1965: 103], para urodziwych i sympatycznych bohaterów, od
ważne pokonywanie przeszkód, niezawiniona klęska spowodowana 
przez zły Los, morał zawierający się w sławnym potem zdaniu: „Miłość 
to znaczy nigdy nie mówić przepraszam"52, nastrojowa muzyka w stylu 
sweet, wreszcie łzawy finał i pełne rezygnacji pogodzenie się z Przezna
czeniem.

52 W takim dość topornym tłumaczeniu z napisów filmowych zdanie to utrwaliło się 
w pamięci polskich widzów. W powieściowym przekładzie Anny Przedpelskiej-Trze- 
ciakowskiej brzmi ono zdecydowanie lepiej: „Kto kocha, nie potrzebuje nigdy mó
wić, że mu przykro" [Segal, 1972: 99].

W tę tradycyjną, oswojoną formułę melodramatu Segal i Hiller wpi
sali obraz młodego pokolenia: studentów uczących się w dwu prestiżo
wych uczelniach amerykańskich, Harvardzie i Radcliffe. I cóż za mila 
niespodzianka. W uniwersyteckich kampusach nie ma śladu po jakiejś 
rewolcie czy buncie, żadnych narkotyków i obyczajowych szaleństw, 
młodzież uprawia sport, uczy się pilnie przed egzaminami, ciężko pra
cuje na swe utrzymanie, skrzętnie zabiega o najlepsze miejsca w uczel
nianych rankingach zapewniających zagraniczne stypendia i dobrze 
płatne posady. Oliver nosi nieco dłuższe włosy (niż jego ojciec), ale bez 
śladu ekstrawagancji, Jenny minispódniczki, ale to tylko kwestia mody. 
Bohaterowie używają dziwnych słów znanych w ich środowisku, śpią 
ze sobą przed ślubem i nie chcą się pobrać w kościele, ale to romantycz
ne, młodzieżowe narowy łatwe do darowania wobec pełnej akceptacji, 
z.jaką oboje traktują american way of life i swoje miejsce w społeczeń
stwie.

W Love Story nie ma też żadnego konfliktu pokoleń. Jenny uwielbia 
swojego włoskiego tatę, a nieporozumienia Olivera z jego anglosaskim 
ojcem wynikają z różnic charakterów, braku umiejętności okazywania 
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uczuć i naturalnej rywalizacji obu mężczyzn. Jedyny bunt pary bohate
rów dotyczy wyłącznie miłości. Kochają się i chcą się pobrać, mimo że 
należą do różnych klas społecznych, co im oczywiście zupełnie nie 
przeszkadza. Ojciec Jenny szybko akceptuje młodego milionera na zię
cia, za to snobistyczni rodzice Olivera, reprezentujący klasę WASP-ów, 
nie są zachwyceni córką włoskiego cukiernika jako synową. Oliver zry
wa więc z rodziną, co tylko wychodzi mu na dobre. Staje się samodziel
ny, bardziej odpowiedzialny, zaczyna pracować na swoje utrzymanie, 
kończy studia prawnicze z wysoką lokatą, zdobywa świetną posadę. Ni
czego nie zawdzięcza fortunie i wpływom swego ojca, ale - jak młode
mu, przedsiębiorczemu Amerykaninowi przystało - osiąga sukces 
wyłącznie własnymi siłami.

Miłość Jenny i Olivera rodzi się od pierwszego wejrzenia, jest uczu
ciem konstruktywnym, wiernym i trwałym, skłania do małżeństwa 
i prokreacji, staje się podstawą idealnego społecznie i moralnie związku. 
Tym większa więc rozpacz widzów, gdy ślepe Przeznaczenie zadaje bo
haterom śmiertelny cios i niszczy wszystko, co zbudowali dzięki swemu 
uczuciu, sile charakterów i amerykańskiej tradycji.

Tak więc Love Story pokazała świat w starym stylu: bez długowło
sych hippisów postulujących totalny bunt przeciw uświęconym zasa
dom konsumpcyjnego społeczeństwa, bez dzieci-kwiatów „robiących 
miłość, a nie wojnę", bez narkotyków, obyczajowych ekscesów i poli
tycznych prowokacji, bez egzystencjalnych konfliktów i metafizycznych 
niepokojów. Świat w Love Story był nieskomplikowany, tradycyjny 
i przede wszystkim sentymentalny, a sentymentalizm - jak twierdzi Sta
nisław Barańczak [1972: 64] - „nigdy jeszcze nie zburzył Bastylii". Love 
Story krzepiła widzów i próbowała udowodnić, że mimo wojny 
w Wietnamie i rebelii 1968 roku w Ameryce nic się nie zmieniło.

Nie może więc dziwić, że środowiska młodzieżowe przyjęły film Se- 
gala-Hilłera jako prowokację. Pisze Krzysztof Teodor Toeplitz [1974: 152]:

Kiedy byłem w Harvardzie, kolportowano tam broszurę, wymierzoną 
przeciwko Love Story twierdząc, że (...) jest w istocie apologią drobno- 
mieszczańskiego egoizmu, którego formą jest miłość dwojga bohate
rów, i że jej działanie jest reakcyjne, ponieważ odwraca uwagę od 
zadań rewolucyjnych w stronę sentymentalnej bzdury.

Love Story nie była pierwszym melodramatem hollywoodzkim 
oswajającym kontestację lat sześćdziesiątych. Już Mike Nichols w sław
nym Absolwencie (1967), rysując obraz frustracji młodego pokolenia 
Amerykanów, z wielką ironią użył formuły melodramatu, by przedsta
wić najpierw gorszący romans Benjamina z panią Robinson, a potem 
romantyczny romans z jej córką Elaine, zakończony porwaniem dziew
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czyny sprzed ołtarza. Nieco później w filmie John i Mary (1969) Peter 
Yates zupełnie serio zastosował reguły melodramatu, by opowiedzieć 
historię dwojga młodych ludzi żyjących według nowoczesnych zasad - 
tuż po spotkaniu w barze idą razem do łóżka - a którzy tak naprawdę 
zmęczeni są nadmierną swobodą obyczajową, marzą o trwałej i szczęśli
wej miłości prowadzącej do małżeństwa. W filmie Motyle są wolne 
(1972) Miltona Katselasa swobodne obyczaje Jill i jej związki z kontrkul- 
turą są już tylko barwnym kostiumem, który z łatwością odrzuca, gdy 
naprawdę zakochuje się w niewidomym muzyku. Melodramaty holly
woodzkie bardzo szybko zaczęły pokazywać zmiany społeczne wynikłe 
z przełomu kulturowego lat sześćdziesiątych, gdyż pozwalały one 
uatrakcyjnić fabuły filmowe, ale nadal obowiązywała w nich żelazna za
sada, że prawdziwa miłość - jak zawsze dotąd - zwycięża wszystkie 
przeszkody, które - tym razem - rewolucja obyczajowa stawia na jej 
drodze.

Konserwatywna ideologia i uspokajające przesłanie Love Story nie 
tłumaczą jednak do końca fenomenu tego filmu. Nie można zapominać, 
że powiastka o miłości jasnookiego Anglosasa, spadkobiercy starej, rodo
wej fortuny, i śniadej Włoszki, wywodzącej się z rodziny ubogich emi
grantów, została wymyślona przez Ericha Segala, potomka osiadłych 
w Stanach Zjednoczonych żydowskich uciekinierów, dla wszystkich in
nych Amerykanów z etnicznym pochodzeniem, poczuciem niższości 
i żądzą sukcesu. W Love Story jawnie i ostentacyjnie została wpisana 
opowieść o śmiałym oraz w pewnym sensie rozpaczliwym usiłowaniu 
przekłasowania, o próbie zdobycia awansu życiowego i szybkiego od
niesienia sukcesu. Ten typ demaskującej lektury Love Story dostrzegła 
Alicja Helman [1997: 33]:

I tak np. Love Story Segala-Hillera, sztandarowy melodramat współcze
sny, przekształca się w podejrzliwej lekturze ze wzruszającej historii 
pary kochanków, którym utrudnia życie nierówność społeczna (...), 
w opowieść o sprytnej, małej jędzy, spragnionej życiowego awansu.

Narratorem Love Story jest 25-letni Oliver Barrett IV, to on rozpo
czyna opowieść, siedząc w zimowej aurze na trybunie pustego lodowis
ka. Dlaczego właśnie lodowiska? Ponieważ była to jego własna, 
prywatna przestrzeń sprzed poznania Jenny, miejsce chłopięcej rywali
zacji z kolegami i ze sportową legendą ojca, obszar, z którego Jenny za
brała go w dorosłość i w poważne problemy męskiego życia. W swojej 
opowieści Oliver przedstawia się jako ucieleśnienie poczciwości. Mimo 
min cynika i sławy uwodziciela miedzianowłosy i zielonooki młodzie
niec ma wygląd i duszę skauta: naiwny, ufny, infantylny. Typowy pro
dukt swej klasy społecznej, zamożnego domu i szkół prywatnych, 
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zawsze chroniony, z ułatwionym startem w życie i z zapewnioną świet
ną przyszłością. Oliverowi się to nie podoba, gdyż świadom jest swej 
wyjątkowej pozycji społecznej, manifestuje nawet dziecięce niezadowo
lenie i gniewa się na ojca, obarczając go winą za posiadane bogactwo, 
z którego jednak skwapliwie korzysta. Tylko na lodowisku Oliver może 
dać ujście swej frustracji potomka milionerskiej rodziny, w rywalizacji 
sportowej nie liczy się bowiem jego nazwisko i pieniądze, gra o zwycię
stwo w meczu hokejowym zamienia się w autentyczną walkę o prze
trwanie i męską dominację.

Oliver jest także rozpieszczony licznymi podbojami wśród koleża
nek studentek, które zbyt łatwo ulegają sile jego nazwiska, sławie kapi
tana drużyny hokejowej i urodzie niewinnego efeba. Barrett IV traktuje 
dziewczyny lekceważąco i chętnie opowiada koledze, z którym dzieli 
mieszkanie w harvardzkim akademiku, szczegóły swych intymnych 
podbojów.

Poznanie Jenny Cavilleri, „Amerykanki włoskiego pochodzenia" - 
jak sama się przedstawia - zupełnie zmienia dotychczasowe życie Oli
vera. Jenny nie wie, raczej udaje, że nie wie, kim jest Barrett IV i co sobą 
reprezentuje (Olivera bardzo to złości, choć niby lekceważy swoje po
chodzenie), pogardza jego hokejową sławą, ma go za nieuka, złośliwie 
nazywa „bufonem"53. Jenny występuje w Love Story jako bohaterka opo
wiadania Olivera, widzowie zmuszeni są więc patrzeć na nią jego ocza
mi, wiedzą o niej tylko tyle, ile on wie, i identyfikują się z jego 
uczuciami wobec dziewczyny. A są one bardzo proste: zaskoczenie, iry
tacja, ciekawość, zaangażowanie w jawną rywalizację, chęć dominacji, 
zakochanie, podporządkowanie, uwielbienie.

51 W powieściowym tłumaczeniu Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej Jenny nazywa 
Olivera „snobkiem", co trafniej oddaje obraźliwą intencję.

Podejrzliwa i demaskująca lektura Love Story pozwala jednak nie 
włączać się w proponowaną narrację i spojrzeć na Jenny bez pośrednic
twa zakochanego Olivera. A wtedy staje przed nami zupełnie inna Jen
nifer Cavilleri: ładna, ale przecież nie piękność, w okularach - 
w hollywoodzkich filmach okulary na twarzy kobiety symbolizują inkli
nacje intelektualne, chęć mądrzenia się i dominacji, ograniczenie kobie
cej erotyczności na rzecz ambicji zawodowych - bardzo inteligentna 
i świadoma swej mizernej pozycji społecznej. „Jesteś milionerem, aja 
społecznym zerem - mówi Jenny. - Harvard to worek świętego Mikoła
ja. Możesz tam wrzucić najrozmaitsze rzeczy. Ale w święta wytrząsają 
cię i wracasz na swoje miejsce".

Oczywiście zdolności, inteligencja, upór i pracowitość z pewnością 
dałyby Jenny po latach trudów sukces profesjonalny, a może nawet fi
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nansowy i prestiżowy w muzykologii, którą studiuje w Radcliffe, ale 
zdobycie Olivera Barretta IV staje się dla niej wyborną drogą na skróty, 
oferuje natychmiastową zmianę klasy społecznej, cenzusu majątkowego, 
odniesienie życiowego sukcesu. I Jenny rozpoczyna bezpardonową grę 
z Oliverem, wybierając najlepszą drogę do celu: opór, przekorę, prowoka
cję, lekceważenie, zręczną manipulację faktami i uczuciami. Podbicie na
iwnego, zarozumiałego, w gruncie rzeczy bardzo samotnego i złaknionego 
miłości milionera o mentalności rozpieszczonego skauta nie jest zbyt trud
nym zadaniem dla inteligentnej i zdecydowanej na wszystko dziewczy
ny. Udaje się jej wzbudzić zainteresowanie Olivera swą odmiennością, 
potem sprowokować zazdrość gorącym uczuciem do jakiegoś Phila (jak 
się potem okaże - jej ojca), oczarować seksem, wreszcie zagrozić wyjaz
dem do Paryża . na stypendium i koniecznością rychłego rozstania. Zako
chany już Oliver nie chce zgodzić się na tak prowokacyjne zerwanie 
ledwo rozpoczętego romansu, proponuje więc małżeństwo, na które Jen
ny skwapliwie wyraża zgodę i natychmiast rezygnuje z prestiżowego sty
pendium u Nadii Boulanger oraz z wyjazdu do Francji.

Oliver zabiera Jenny do posiadłości rodziców. Wyczuwając klaso
wą i etniczną niechęć państwa Barrettów, dziewczyna próbuje ich so
bie zjednać, ale nadaremnie, nie chcą jej na synową. Dla Olivera 
sprzeciw rodziców wobec jego matrymonialnych planów staje się oka
zją do -tryumfalnego wypowiedzenia posłuszeństwa ojcu - co zawsze 
chciał zrobić - i zmierzenia się z życiem bez asekuracji fortuny Barret
tów - do czego zawsze tęsknił. Ślub z Jenny wiąże go z ambitną, domi
nującą kobietą, która świetnie potrafi aktywizować jego życiowe 
dążenia oraz daje mu upragnioną szansę udowodnienia ojcu i sobie 
samemu, że jest jednak prawdziwym Barrettern potrafiącym samodziel
nie odnieść sukces.

Małżeństwo z Oliverem jest oczywiście wielkim zwycięstwem Jen
ny, ale Barrett ubogi, Barrett bez rodzinnej fortuny, dla niej nie jest jesz
cze prawdziwym Barrettern i nie spełnia wszystkich jej oczekiwań. 
Wyznaje mu to zresztą szczerze: „Wiem, że kocham nie tylko ciebie sa
mego. Kocham twoje nazwisko. I twoją liczbę porządkową. Przecież to 
jest również część ciebie". Dlatego Jenny usilnie nastaje na pogodzenie 
Olivera z ojcem. W swym dążeniu jest napastliwa i nietaktowna, nie sza
nuje postanowienia męża, że zrobi karierę prawniczą bez pomocy fami
lijnych wpływów. Przy okazji urodzin Olivera Barretta III chce prośbą, 
łzami i uczuciowym szantażem zmusić Olivera do zgody, czym prowo
kuje wybuch jego niekontrolowanej agresji, która zwraca się przeciwko 
niej. W wyniku kłótni Jenny opuszcza dom na wiele godzin. Wraca, bo 
jednak ciągle ma więcej do zyskania niż do stracenia. Przeprosiny Oli
vera ucina krótko: „Kto kocha, nie potrzebuje nigdy mówić, że mu 
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przykro". Znaczy to: nie dość mnie kochasz, Oliverze, i dlatego ranisz 
mnie głęboko, nie chcąc pogodzić się z ojcem, mimo że cię o to proszę. 
Odtąd Jenny zaczyna używać wobec męża nowej metody manipulacji - 
buduje w nim poczucie winy.

W ciągu trzyletnich studiów prawniczych Oliver pozostaje na 
utrzymaniu żony, która pracuje w szkole. Bardzo zręcznie mu to wypo
mina przy byle okazji - „Zawdzięczasz mi wszystko", stymuluje jego 
wysiłki do zajęcia jak najlepszej pozycji w rankingach studentów - 
„Och, jesteś tylko trzeci?" i stale podkreśla swoją nad nim dominację - 
„Ty nigdy nie jesteś górą". Rzeczywiście, Oliver nigdy nie jest górą 
w ich małżeństwie, żona dominuje nad nim i ciągle - niby żartem - 
podkreśla długi, jakie u niej zaciągnął. W pełni zasługuje na miano 
„sprytnej, małej jędzy spragnionej życiowego awansu", jakie daje jej 
Alicja Helman [1997: 33]. Poczciwy Oliver gnębiony poczuciem winy - 
Jenny z jego powodu nie pojechała na stypendium do Paryża, rani ją 
swym konfliktem z ojcem, pozostaje na jej utrzymaniu - kocha ją wier
nie, pozwala się upokarzać, sprzedaje choinki przed Bożym Narodze
niem, uczy się pilnie, by wreszcie zdobyć świetną posadę w firmie 
adwokackiej w Nowym Jorku i zacząć odpłacać żonie za jej poświęce
nie: piękne mieszkanie w dobrej dzielnicy, otwarte rachunki w luksuso
wych sklepach, porzucenie pracy w szkole, nieukrywana satysfakcja, że 
mąż wreszcie zaczął dobrze zarabiać.

Małżeństwo Barrettów wchodzi teraz w fazę dostatniej, nudnej stabi
lizacji: Oliver robi karierę prawniczą, grywa w squasha, aby nie utyć, 
a wieczorami wraca do żony, której już nic nie zawdzięcza. Jenny wymy
śla więc nowy sposób uzależnienia Olivera od siebie - dziecko, następcę 
tronu w rodzinie Barrettów. „Ja chcę, by studiowała w Juliard School, 
a ona chce mieć dziecko" - przekazuje Oliver pomysł żony swemu part
nerowi od squasha, jakby decyzja Jenny dziwiła go i zaskakiwała, ale 
oczywiście, jak zawsze, gotów jest ją zaakceptować. Niemożność poczęcia 
dziecka uruchamia na nowo stary proces podporządkowania: Oliver naj
pierw siebie obwinia o bezpłodność, a gdy się dowiaduje, że Jenny jest 
śmiertelnie chora na białaczkę, zaczyna czuć się głęboko winny.

Przedstawiony w Love Story przez Segala i Hillera proces zdobycia 
życiowego awansu przez małżeństwo jest tak stary jak świat. Nie wyda- 
je się też w odczuciu społecznym specjalnie naganny, ale bardzo zaska
kuje w melodramacie, gdzie problem mezaliansu pojawia się często, ale 
wyłącznie w kontekście wielkiej miłości, która likwiduje podejrzenia 
o cyniczną chęć osiągnięcia zysku przez poślubienie bogatego partnera. 
Love Story oczywiście usiłuje wpisać się w tę tradycję, tłumacząc zwią
zek Olivera i Jenny miłością, opowieść jednak o „sprytnej, małej jędzy" 
jest w filmie na tyle silna i wyrazista, że w krytycznej lekturze filmu za
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czyna dominować nad opowieścią o miłości syna milionera i córki cu
kiernika, a nawet demaskować i kompromitować tradycyjną dla gatun
ku historię miłosną.

Specjalnie staje się to widoczne w zakończeniu filmu. Oczywiście 
śmierć Jenny jest dramatem, ale wydaje się także karą sprawiedliwych 
bogów za jej pazerność, jędzowatość i brak bezinteresownej miłości do 
Olivera. Na łożu śmierci Jenny z pozoru wielkodusznie stara się uwol
nić męża od poczucia winy: „Przestań się oskarżać (...) - mówi mu - to 
nie twoja wina (...), chromol ten Paryż i muzykę, i wszystko, co twoim 
zdaniem mi ukradłeś (...), bądź wesołym wdowcem". Jednak to wzrusza
jące darowanie win w dramatycznych i ostatecznych okolicznościach 
tylko tym mocniej utrwala je w pamięci Olivera.

Ambiwalencja finału Love Story staje się wręcz nieprzyjemna: z jed
nej strony wzruszenie spowodowane śmiercią młodej dziewczyny oraz 
szczerą rozpaczą jej męża i ojca, z drugiej - złośliwa satysfakcja, że 
sprytnej, włoskiej jędzy nie udało się jednak położyć łapy na rodowej 
fortunie zacnych Amerykanów. W śmierci Jenny dopatrzyć się nawet 
można czegoś „ze szczęśliwego zakończenia przykrej sprawy rodzinnej" 
[Toeplitz, 1974: 150]: śmierć ułatwia pogodzenie Olivera z ojcem, usuwa 
z familii amerykańskich WASP-ów obcą etnicznie intruzkę, pozwala 
Barrettowi IV zawrzeć nowe, odpowiednie klasowo i towarzysko mał
żeństwo.

Zawarta w Love Story rasistowska wiara w niższość etnicznych emi
grantów i wyższość bostońskiej elity amerykańskiej nie powinna dzi
wić. Opowieść została stworzona przez przedstawiciela etnicznych 
Amerykanów, którzy z niechęcią i lekceważeniem traktują prawdziwych 
WASP-ów oraz ich stare fortuny, ale równocześnie szczerze zazdroszczą 
im wysokiego społecznego statusu. „Wołałabym się nazywać Abigail 
Adams albo Wendy WASP" - mówi Jenny Cavilleri do Olivera Barretta 
IV, patrząc na jego rodową siedzibę. W Europie podobny proces można 
obserwować wobec arystokracji, niby lekceważy się tytuły i błękitną 
krew jako archaiczne i sprzeczne z demokracją, ale równocześnie 
„plebs" namiętnie interesuje się życiem „dobrze urodzonych" i nadal 
uznaje ich społeczny status za specjalny i uprzywilejowany.

Tak więc Love Story, melodramat zrealizowany w 1970 roku według 
najbardziej tradycyjnego wzorca gatunkowego, spełniła ważne społecz
nie zadanie: krzepiła i uspokajała, świadczyła o niezmienności świata 
i panującej w nim ideologii, udowadniała, że przy odrobinie szczęścia 
ambitni parweniusze zawsze znajdą sposób, by odnieść spektakularny 
sukces życiowy.

W 1977 roku Erich Segal opublikował drugą część Love Story pt. 
Opowieść Olivera (tłumaczenie polskie Jarosław Sokół, Poznań 1992), 
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którą w 1978 roku przeniósł na ekran John Korty. W dwa lata po śmierci 
żony Oliver jest w niej nadal zakochany i ciągle boleje nad jej stratą. 
Żyje samotnie i poświęca się wyłącznie pracy. Nie potrafi zaakceptować 
Joanny, przedstawionej mu przez przyjaciół sympatycznej projektantki 
mebli, noszącej okulary jak Jenny, wiąże się natomiast z kobietą ze swo
jej sfery, atrakcyjną Marcie, sprawnie zarządzającą rodzinną fortuną. 
Jednak rozbudzone przez Jenny i stale obecne poczucie winy nie po
zwala mu na zawarcie nowego, szczęśliwego małżeństwa. „Nie potrafię 
rywalizować ze zmarłą - stwierdza wreszcie Marcie. - Ty także nie ży- 
jesz, a ja nie mam siły, by przywrócić cię do życia". Słowa Marcie 
wstrząsają Oliverem, sprawiają, że postanawia uwolnić się od wspo
mnień i odrodzić emocjonalnie. „Jakaś część mnie próbowała umrzeć - 
mówi Oliver w finale filmu. - Myślałem, że jestem to winien Jenny, ale 
jestem jej winien coś zupełnie innego, coś, co o wiele trudniej ofiaro
wać. Nowe życie, kolejną próbę, rozpoczęcie wszystkiego od nowa". Po 
czym ostatecznie godzi się z ojcem i ze swoją sferą, przejmuje także inte
resy rodzinne.

W 1978 roku nawet najbardziej konserwatywni Amerykanie zrozu
mieli już, że wszystko wokół nich zmieniło się bezpowrotnie, i nikt nie 
przejmował się losami owdowiałego Olivera. Świat sprzed epoki konte
stacji przetrwał już tylko w starych filmach hollywoodzkich.
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Love Story
S: Erich Segal według własnej powieści; R: Arthur Hiller; P: Howard G. 
Minsky; Z: Dick Kratina; M: Francis Lai; SG: Robert Gundlach; K: Alice 
Manougian Martin, Pearl Somner; O: Ali MacGraw (Jenny Cavilleri), 
Ryan O'Neal (Oliver Barrett IV), Ray Milland (Oliver Barrett III), John 
Marley (Phil Cavilleri); PR: Paramount Pictures, USA, 1970, 100'
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Pani Soffcl - melodramat feministyczny
Pani Soffel

Melodramaty filmowe, uznawane powszechnie za gatunek typowo 
kobiecy, prezentowały ideologię bardzo kobietom nieżyczliwą, były 
bowiem narzędziem kultury patriarchalnej i - trzeba to przyznać - na
rzędziem wyśmienitym. Przez sto lat z wielką pasją, znajomością psy
chiki odbiorców, reguł propagandy i socjotechniki melodramaty 
formułowały zawsze ten sam przekaz: najlepiej dla kobiety, gdy jest 
młoda i ładna; powinna słuchać ojca, męża, zacnego księdza lub siwo
włosego lekarza, ostatecznie starej babki, która wiele w życiu przeżyła, 
gdyż oni wszyscy lepiej wiedzą, co jest dla niej dobre i właściwe; 
przeznaczeniem kobiety jest być żoną i matką; kobieta w pełni realizu
je się w domu i w rodzinie; powinna być łagodna i wyrozumiała; ma 
wiernie wspierać mężczyznę i cierpliwie znosić wszelkie przeciwności 
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losu; każdy jej bunt czy sprzeciw jest zawsze surowo karany; społe
czeństwo nie lubi i nie toleruje kobiet samodzielnych, wolnomyślnych, 
lekceważących swe prawdziwe powołanie i zna wiele sposobów, aby je 
zmusić do posłuszeństwa.

Zmiany świadomości spowodowane upowszechnieniem się ideolo
gii feministycznej i działalnością organizacji kobiecych [Ślęczka, 1999] 
dotarły do Hollywood w końcu lat siedemdziesiątych. Zanegowanie tra
dycyjnej roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie dokonywało się w fil
mowych opowiadaniach powoli i z oporami. Co ciekawe, melodramat 
wcale w tym nie pomagał. Właśnie wtedy okazało się z całą ostrością, że 
w istocie nie jest on wcale gatunkiem kobiecym, gdyż nie opisuje świata 
z punktu widzenia kobiet, nie przedstawia ich typu wrażliwości, życio
wych interesów i pragnień, ale jest gatunkiem przeznaczonym dla ko
biet - przekazuje im ortodoksyjną ideologię patriarchalną, uczy, jak być 
kobietą według najbardziej tradycyjnego wzorca i jak bez strat funkcjo
nować w obowiązującym kobiety systemie społecznym [Haskell, 1991].

Melodramat od początku swej historii, jeszcze w teatrze, a potem 
w literaturze, był tubą ideologii patriarchalnej, tylko ją uznawał, głosił 
i gloryfikował. Zanegowanie tej ideologii groziło więc naruszeniem 
podstawowych zasad funkcjonowania gatunku, zerwaniem porozumie
nia z widzami, utratą siły emocjonalnej i perswazyjnej.

Dopiero w latach osiemdziesiątych pojawiły się trzy melodramaty 
próbujące w różny sposób i z różnym skutkiem przełamać konserwa
tywne ograniczenia ideologii patriarchalnej i w nowy, feministyczny 
sposób pokazać losy kobiet uwikłanych w trudne miłości: Kochanica 
Francuza (1981) - w Anglii, Pani Soffel (1984) i Pożegnanie z Afryką (1985) 
- w USA. Co ciekawe, historie opowiedziane we wszystkich trzech fil
mach dzieją się w przeszłości - Kochanica Francuza w końcu XIX wieku, 
Pani Soffel w 1901 roku, Pożegnanie z Afryką w latach 1914-1931 - jakby 
ich twórcy najpierw pragnęli zweryfikować sytuację kobiet w czasach 
dawniejszych, nim przystąpią do opisania ich funkcjonowania we 
współczesności.

Bohaterkami trzech wymienionych melodramatów są kobiety wyjąt
kowe, zdecydowanie niemieszczące się w rolach zarezerwowanych dla 
nich przez patriarchalne społeczeństwo; potrafią się zbuntować, zerwać 
krępujące je więzy, rozpaczliwie usiłują znaleźć dla siebie nowe miejsce 
w starym układzie społecznym; są niepokorne, konfliktowe, zdespero
wane; nawet w miłości, a może przede wszystkim w miłości, domagają 
się autonomii; stawiają swym ukochanym mężczyznom wygórowane 
żądania; nie zgadzają się na podporządkowanie oraz nie akceptują kary 
wymierzonej im przez konserwatywny system społeczny.

Film Pani Soffel zasługuje na uwagę jeszcze z tego względu, że zre
alizowała go kobieta, australijska reżyserka Gillian Armstrong. Melodra
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maty kręcili prawie wyłącznie mężczyźni. Nawet w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat, gdy hegemonia reżyserów została nieco (tylko nieco) 
przełamana przez reżyserki, kobiety nie realizują melodramatów. Myślę, 
że są nieufne wobec tego gatunku tak bardzo zdominowanego przez 
męski punkt widzenia świata, kobiet i miłości. W historii melodramatu 
zapisały się: we Francji Germaine Dulac - Uśmiechnięta pani Bedeut 
(1922) oraz w USA Ida Łupino - Not Wanted (1949), Hard, Fast, Beatiful 
(1951), The Bigamist (1953). Dopiero dużo później powstało, oprócz Pani 
Soffel, jeszcze kilka innych melodramatów nakręconych przez kobiety: 
Dzieci gorszego boga (1986) Randy Haines, Mężczyzna idealny (1987) Su- 
san Seidelman, Missisipi Masala (1991) Miry Nair, Fortepian (1993) Jane 
Campion, Małe kobietki (1994) Gillian Armstrong, Plac Waszyngtona 
(1997) Agnieszki Holland, Grzeszna propozycja (1998) Lesli Linki Glatter, 
Oniegin (1999) Marthy Fiennes, Mansfield Park (1999) Patricii Rozemy.

Gillian Armstrong zrealizowała w Australii dwa filmy, My Brilliant 
Career (1979) i Startruck (1982), pozostające wyraźnie pod wpływem ide
ologii feministycznej [Haltof, 1998: 166-169]. Pani Soffel była jej pierw
szym filmem amerykańskim, melodramatem opartym na autentycznych 
wydarzeniach.

*
Pittsburgh, 1901 rok. Kate Soffel jest żoną naczelnika miejscowego wię

zienia i matką czworga dzieci. Często choruje, ma niewiele ponad trzydzie
ści lat, ale wydaje się przedwcześnie postarzała. Dwa razy w tygodniu 
odwiedza skazańców, by czytać im Biblię. W więzieniu zostają osadzeni 
bracia Biddle'owie, Ed i Jack, skazani na śmierć za morderstwo. Pani Soffel 
próbuje także im nieść duchowe pocieszenie. Między nią i pięknym Edem 
powoli rodzi się specjalne porozumienie. Ed stopniowo oswaja Kate z my
ślą o ułatwieniu mu ucieczki z więzienia. Po odrzuceniu przez gubernatora 
prośby o ułaskawienie coraz bardziej zakochana Kate godzi się dostarczyć 
Edowi pilnik do przepiłowania krat. Bracia Biddle'owie uciekają z cel. Nie
oczekiwanie Ed wpada do mieszkania naczelnika więzienia i zabiera Kate 
ze sobą. Uciekinierzy podążają ku granicy kanadyjskiej, najpierw pocią
giem, potem saniami. Po drodze Kate i Ed wyznają sobie miłość i zostają 
kochankami. Dopada ich pościg. Kate zmusza Eda, aby do niej strzelił. Bra
cia Biddle'owie zostają zabici podczas obławy. Rana pani Soffel nie jest 
śmiertelna, Kate zostaje wyleczona i zamknięta w więzieniu w Pittsburghu. 
Siedząc w celi, przygląda się z uśmiechem fotografii Eda.

*
Historia Kate Soffel, opowiedziana w filmie Gillian Armstrong, sto

sunkowo wiernie relacjonuje autentyczne wydarzenia. Bracia Bid- 
dle'owie, Edward i John, zorganizowali „Chloroformowy gang", grupę 
przestępczą, która dokonywała rozbojów, usypiając ofiary chlorofor- 
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mem. Zostali ujęci przez porucznika Charlesa „Bucka" McGoverna, 
oskarżeni o napady oraz dwa morderstwa i skazani na śmierć przez po
wieszenie. Zamknięto ich w Allegheny County Jail. Katherine Soffel, 
żona dyrektora więzienia, zakochała się w Edzie Biddle'u i ułatwiła bra
ciom ucieczkę, która dokonała się 31 stycznia 1902 roku. Ścigał ich po
nownie porucznik McGovern. Uciekinierzy wpadli w zasadzkę 
zorganizowaną przez policję na farmie McClure'ow, wywiązała się 
strzelanina, w której wyniku wszyscy troje odnieśli poważne rany. Zo
stali przewiezieni do Butler County Jail, gdzie najpierw umarł Jack, po
tem Ed. Przed śmiercią Ed wyznał, że to on strzelił do Kate na jej 
prośbę. Ciała Biddle'ow i ranną Kate przewieziono pociągiem z powro
tem do Alleghenny County, od stacji konwojowi towarzyszył tłum lu
dzi, którzy przybyli wyrazić żal z powodu śmierci braci. Biddle'ów 
pochowano na Calvary Cemetery, a Kate, po wyleczeniu z ran, została 
skazana na karę więzienia w tym samym Allegheny County Jail, w któ
rym mieszkała jako żona dyrektora. Na farmie McClure'ow, gdzie ujęto 
braci Biddle'ow, miejscowa ludność postawiła kamienny monument na 
pamiątkę tego wydarzenia [Long, 1990: 38-43; http://www.mcgovemone- 
line...: 1-4].

Kate Soffel jest typową mieszczańską żoną żyjącą według reguł obo
wiązujących na przełomie XIX i XX wieku kobiety z jej sfery: wczesne 
małżeństwo, całkowite podporządkowanie się mężowi, zamknięcie 
w rodzinie, rodzenie i zajmowanie się dziećmi, prowadzenie domu, za
rządzanie służbą, ograniczone życie towarzyskie, wczesna starość. Pod
stawowymi cechami egzystencji mieszczańskich żon były rutyna i brak 
perspektyw na zmianę. Po ślubie wchodziły w utartą koleinę tradycyj
nych zachowań i zmierzały nią aż do śmierci. Nic od nich nie zależało, 
nic nie miały na własność, o niczym nie mogły decydować. Jeżeli akcep
towały swój los, funkcjonowały jako tzw. dobre matki i żony, wyżywa
jąc się w dręczeniu służących i w dbałości o przyszłość dzieci, a potem 
w trosce o wnuki. Jeżeli nie akceptowały, popadały w histerię, cierpiały 
na urojone choroby, uciekały w dewocję, dręczyły siebie i innych, cza
sem robiły coś szalonego i skandalicznego, co wszystkich zaskakiwało 
i utwierdzało w przekonaniu o przyrodzonym niezrównoważeniu 
wszystkich kobiet, które muszą być pilnowane, gdyż same sobie szkodzą.

Kate poślubiła Petera Soffela, gdy miała siedemnaście lat. Po ślubie 
zamieszkała z nim w Pittsburghu za grubymi murami więzienia, którego 
naczelnikiem był jej mąż. Urodziło im się czworo dzieci. Z biegiem lat 
pani Soffel zaczyna coraz bardziej przypominać dobrowolnego więźnia 
w ponurym, ciemnym mieszkaniu, w którym płynie jej życie. Prowadzi 
dom i zajmuje się dziećmi, rzadko wychodzi, nie widuje ludzi, poza ro
dziną kontaktuje się tylko ze strażnikami i więźniami. Jako pobożna 
i miłosierna chrześcijanka, dwa razy w tygodniu odwiedza skazańców, 

http://www.mcgovemone-line
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by przez kraty nieść im pocieszenie i czytać Biblię. Peter Soffel jest 
chłodnym i apodyktycznym mężczyzną, który nigdy nie przestaje być 
dyrektorem więzienia. Przenosi do rodziny metody stosowane wobec 
skazańców, z uroczystą, sądową powagą celebruje wobec swoich dzieci 
wymiar kary, zresztą dobrotliwy, za drobne przewinienie.

Kate zaczyna chorować, spędza długie okresy w łóżku z powodu ta
jemniczej niemocy, by nagle z niego powstać i znowu gorączkowo zaj
mować się dziećmi i domem. Ma około trzydziestu pięciu lat54, ale 
wygląda o dziesięć lat starzej, jest wychudzona, nosi czarne suknie, robi 
wrażenie osoby zbolałej, sfrustrowanej i nieszczęśliwej. Dystansuje się 
wobec męża, nie chce już dzielić z nim sypialni. Peter zupełnie nie ro
zumie postępowania i nastrojów żony. Kate zresztą niczego mu nie tłu
maczy, zapewne sama nie wie, co się z nią dzieje. Manifestuje głębokie 
niezadowolenie, gdy jej najstarsza córka, szesnastoletnia Irene, ogłasza, 
że zaręczyła się i chce szybko wyjść za mąż. Kate z lękiem i obawą pró
buje odwieść ją od tego pomysłu, jakby bała się o przyszłość dziewczy
ny. Jednak Irene jest zakochana i uparcie dąży do rychłego małżeństwa.

54 Kate Soffel urodziła się w roku 1867, natomiast gdy poznała Eda Biddle'a, miała 34 lata.

Zachowanie Kate wyraźnie wskazuje, że podlega ona konwersji, 
czyli nieświadomemu psychicznemu mechanizmowi obronnemu, któ
ry ma bronić jej osobowości przed działaniem emocji negatywnych. 
Przy pomocy konwersji pewne idee czy impulsy, które w przypadku 
uświadomionym rodziłyby lęk, zamieniają się w wiele objawów natu
ry fizycznej, fizjologicznej, behawioralnej i psychologicznej [Grzego- 
łowska-Klarkowska, 1986: 151-154]. Kate, wpasowana w mieszczański 
model dobrej żony i matki, nie może wprost wyrazić niezadowolenia 
czy tym bardziej agresji z powodu swego życia, dlatego ucieka w ta
jemniczą chorobę, która pozwala jej na wiele miesięcy wyłączyć się 
z normalnego funkcjonowania rodziny, przestać zajmować się dziećmi 
i domem, unikać seksualnych kontaktów z mężem. Choroba staje się 
też formą kary dla Petera za to, że nie dostrzega głębokiej frustracji 
żony i nie potrafi jej pomóc. W czasie niedyspozycji matki domem za
rządza Irene, dziewczyna nad wiek dojrzała i poważna, która doskona
le przyswoiła już sobie zasady i standardy obowiązujące kobietę 
w patriarchalnej kulturze mieszczańskiej.

Więzienie, w którym mieszka Kate Soffel, ma wymiar realny - 
zmusza ją do ciągłego przebywania w miejscu zamkniętym i przygnę
biającym, a także metaforyczny - czyni z niej kobietę uwięzioną 
w małżeństwie i skazuje na pełnienie tradycyjnych funkcji społecz
nych żony, matki i gospodyni, jakie przeznaczyło dla niej patriarchal- 
ne społeczeństwo. Kate czuje się chora i głęboko nieszczęśliwa, 
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potrzebna jej jest wielka zmiana, która zniszczyłaby codzienną rutynę, 
pozwoliła wydobyć się z zamknięcia, uzyskać autonomię i poczucie 
własnej wartości. Ta zmiana dokona się poprzez miłość nieoczekiwaną, 
grzeszną i anarchiczną, która najdosłowniej wyrwie panią Soffel z jej 
„domu niewoli".

Ed Biddle ma opinię mężczyzny lekkomyślnego i nieuczciwego, tra
fia do więzienia skazany na karę śmierci za morderstwo. Współoskarżo- 
nym jest jego młodszy brat Jack, który uwielbia Eda i robi wszystko, co 
tamten mu każę. W dodatku Ed jest bardzo przystojny, otacza go sława 
wielkiego uwodziciela. Pod więzieniem wystaje tłum zafascynowanych 
nim kobiet, które protestują przeciwko karze, jaka ma dosięgnąć Bid- 
dle'ów. Atmosferę podgrzewają barwne doniesienia prasowe. Ulega im 
nawet młodsza córka Kate, Margaret, która zbiera wycinki o braciach- 
-mordercach przebywających w więzieniu zarządzanym przez jej ojca.

Pierwsze spotkanie Kate i Eda symbolicznie zapowiada ich wspólny 
los: jest w nim agresja, lęk, napięcie erotyczne, krew i fetysz. Kate cho
dzi po więzieniu i czyta skazańcom fragmenty Biblii, zbliża się do cel 
braci Biddle'ów. Ed wcześniej wdał się w konflikt ze strażnikiem 
i w tym właśnie momencie wyprowadzany jest ze swej celi do karceru. 
W wyniku szarpaniny wpada na Kate i przewraca ją na podłogę. Ich 
ciała przylegają do siebie, krew z rozbitej wargi Eda plami twarz Kate, 
Ed zatrzymuje jej chustkę z wyhaftowanym fiołkiem, którą dała mu do 
otarcia rany.

Drugie spotkanie jest już daleko bardziej poprawne. Dzielą ich gru
be kraty, ona czyta mu Ewangelię św. Łukasza [6: 2-23]: „Błogosławieni, 
którzy teraz plączecie, albowiem śmiać się będziecie", on zapewnia ją, 
że nie jest mordercą, i Kate zdaje się mu wierzyć. Po raz trzeci spotykają 
się na więziennym podwórku, z jednej strony krat Kate ze służącą trze
pią dywany, z drugiej Ed odbywa spacer. Mówi Kate, że ma ładną su
kienkę, komplement sprawia kobiecie widoczną przyjemność. W trakcie 
czwartego spotkania Ed dotyka przez kraty dłoni Kate ponad trzymaną 
przez nią zakładką z krzyżem. Ta eskalacja drobnych przejawów zainte
resowania ze strony więźnia, młodego i pięknego, żoną dyrektora zakła
du penitencjarnego, kobietą starszą i zwiędłą, wydaje się aktem 
współczucia, dziwnego w tych okolicznościach, okrutnym żartem lub 
elementem perfidnego planu.

Gubernator odrzuca prośbę Biddle'ów o ułaskawienie. Nacisk Eda na 
Kate rośnie. Podczas kolejnego spotkania najpierw romantycznie czyta jej 
wiersz, napisany na odwrocie swej fotografii, o fiołku, który przyniosła 
skazańcowi kochająca osoba, a potem przyciąga ją do krat i raz jeszcze za
pewnia, że obaj z bratem są niewinni. Kate reaguje na bliskość Eda i cału
je go. Potem błaga Boga o wybaczenie, ale jej talizmanem staje się odtąd 
już nie porzucona Biblia, tylko fotografia z wierszem. Decyduje się po
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słać list do gubernatora z błaganiem o łaskę dla Biddle'ów, mąż przejmuje 
list i uniemożliwia jego wysłanie. Kate upewnia się, że Peter uważa ją za 
niezrównoważoną psychicznie. Ed próbuje popełnić samobójstwo, pod
palając swoją celę. „Myślałem, że nas porzuciłaś" - tłumaczy Kate, a po
tem przesyła jej gryps, podpisany „Twój Ed"; prosi w nim o pilnik do 
przepiłowania krat.

Kate Soffel stoi na rozdrożu: piękny, młody mężczyzna zabiega 
o jej współczucie i o jej względy. Jest skazanym na śmierć, wyrzutkiem 
społeczeństwa, więźniem, który utrzymuje, że jest niewinny, jego bez
nadziejna sytuacja robi się tragiczna i romantyczna zarazem. Kate wie
rzy w jego niewinność, identyfikuje się z jego losem więźnia, wreszcie 
zaczyna go pożądać. W dodatku utożsamia władzę, która skazała Eda, 
z władzą swego męża, jej przedstawiciela. Gubernator nie chce ocalić 
Biddle'ów, Peter udaremnia wysłanie listu żony z prośbą o łaskę, nie 
pozwala jej wyrazić własnej opinii, że „nie wierzy w wieszanie", 
i w dodatku uznaje ją za wariatkę. Dzięki Edowi życie Kate nabiera 
kolorów, kobieta młodnieje, nie ma już ochoty na chorowanie, czuje 
się bliższa pięknemu skazańcowi, który instynktownie wyczuwa jej 
cierpienie i umie ją pocieszyć spoza krat, niż mężowi, który po osiem
nastu latach małżeństwa nic o niej nie wie, nie rozumie jej potrzeb 
i nie chce porzucić posady dyrektora więzienia, skazując ją na dalszą 
egzystencję więźnia.

Kate przestaje wierzyć w Boskie miłosierdzie i szanować ludzkie 
prawo, postanawia sama zająć się losem braci Biddle'ów. Przynosi im 
pilniki ukryte w wysokich bucikach, Ed wyjmuje je przez kraty spod 
jej długiej spódnicy, co staje się mimowolną pieszczotą wywołującą ra
dość Kate. Bracia piłują, a ona czyta z Biblii Pierwszy list św. Pawia do 
Koryntian [13: 1,13] o miłości, która jest najważniejszym z uczuć. Jej de
cyzja udzielenia pomocy skazańcom wynika oczywiście z sympatii do 
pięknego i uwodzicielskiego Eda, ale staje się też aktem odwagi, sprzeci
wu i buntu wobec praw reprezentowanych przez sąd, gubernatora i mę
ża, zamanifestowaniem własnej oceny zdarzeń, wyzbyciem się bierności 
i podjęciem ryzykownego działania.

Sytuacja wydaje się klarowna: z krótkiej rozmowy braci Biddle'ów 
jasno wynika, że postępowanie Eda jest elementem cynicznego planu 
i obliczone zostało na skłonienie Kate do udzielenia im pomocy. Kate, 
zdobywając poczucie niezależności i własnej wartości, odzyskuje też ży
ciową witalność: w czasie świąt Bożego Narodzenia organizuje przyję
cie rodzinne, radośnie śpiewa z córkami, prosi męża, by wyjechali 
z Pittsburgha, a ona będzie „dobrą żoną i matką i nigdy już nie zachoru
je". Tym bardziej więc zdumiewa, że w noc ucieczki Biddle'ów, po wy
łamaniu krat i ogłuszeniu dwu strażników, Ed wpada do mieszkania 
dyrektora więzienia, bierze Kate w ramiona, już nie dzielony od niej 
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kratami, całuje i prosi: „Chodź ze mną". A Kate w nocnej koszuli, ledwo 
okrytej cienkim płaszczem, porzuca swoje dotychczasowe życie i idzie 
z Edem. We trójkę wybiegają na zaśnieżoną ulicę jak rozbawione dzieci, 
które wreszcie po nudnych lekcjach wyrwały się na swobodę. Za nimi 
zostają kraty i zamknięcia.

Biddle'owie nie mają planu, co robić dalej i jak zorganizować 
ucieczkę. W polskiej rodzinie Jesse, młodej i ładnej byłej kochanki Eda, 
trójka uciekinierów dostaje ciepłe ubrania i trochę pieniędzy. Nasuwa 
się teraz pytanie, co począć z Kate, która na pewno będzie opóźniać 
ucieczkę. Jack i Jesse proponują, by ją zostawić, nawet sama Kate skłon
na byłaby się na to zgodzić rozumiejąc, że najważniejsze jest szybkie 
opuszczenie terytorium Stanów Zjednoczonych przez obu braci. Ed jed
nak gwałtownie protestuje i skłania Kate, by pojechała wraz z nimi.

Ucieczka Biddle'ów ku granicy kanadyjskiej przypomina zimową 
wycieczkę. Najpierw jadą pociągiem, potem przesiadają się na sanie cią
gnione przez parę koni. Specjalnie się nie spieszą ani nie ukrywają. Są 
zawsze uprzejmi wobec spotkanych ludzi, Ed nie potrafi zabić ścigają
cego ich amatora wysokiej nagrody, którą obiecano za ich ujęcie. Kate 
rzeczywiście opóźnia ucieczkę, szybko się męczy, ciągle marznie, co 
zmusza braci do zatrzymania się i szukania schronienia. Jack nadal ufa 
Edowi i nie decyduje się na opuszczenie go. A Ed zajmuje się tylko 
Kate, chroni ją i osłania, domaga się, by zdjęła ślubną obrączkę, łączącą 
ją jeszcze z Peterem. Dla Kate jest to trudna decyzja, złota obrączka sym
bolizuje osiemnaście lat jej życia. Niby je odrzuciła, ale widocznie nie 
potrafi jeszcze przekreślić. Ed odchodzi zagniewany, ale szybko wraca 
ze słowami: „Myślałaś, że cię zostawię?" Kate wyrzuca obrączkę - jest 
wolna.

Za Biddle'ami wyrusza pościg uzbrojonych mężczyzn prowadzony 
przez zawodowca, porucznika Bucka McGoverna55. Margaret czyta pra
sowe doniesienia o ucieczce matki z mordercami, jest to dla niej „ekscy
tująca przygoda". Dziewczynka nie dostrzega jeszcze prawdziwego 
sensu postępku Kate, ale Irene potrafi już przewidzieć jego konsekwen
cje. „Nie wiesz, co to oznacza, że ona jest z nimi - mówi o matce do sio
stry. - Nie będzie mogła nigdy wrócić do domu. Tata na to nie pozwoli. 
Mam nadzieję, że zabili mamę, mam nadzieję, że ona nie żyje". Irene 
wie, że w istniejących warunkach społecznych jedynym rozwiązaniem 
„ekscytującej przygody" Kate powinna być tylko jej śmierć, przebacze
nia bowiem nie będzie ani ze strony zdradzonego męża, ani złamanego 
prawa.

55 Porucznik Charles „Buck" McGovern zrobił potem karierę w policji i w wojsku, do
służył się stopnia pułkownika, umarł w 1962 roku w wieku 89 lat [http://www.mcgo- 
vernonline...: 1-4].

http://www.mcgo-vernonline
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Postępek Kate budzi wiele obiekcji. Dojrzała kobieta w jednej chwi
li decyduje się opuścić bezpieczny dom, przyzwoitego męża, z którym 
żyła osiemnaście lat, i czworo dzieci, aby dosłownie w jednej koszuli 
pójść w mroźną noc za skazanym na śmierć przestępcą. Sama naraża się 
na niebezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenie życia, okrywa niesławą rodzi
nę, kompromituje męża, burzy spokój dzieci. Można po prostu uznać, 
że Kate ulega porywowi zmysłów, ślepa i głucha na konsekwencje 
swych czynów odpowiada na wezwanie pięknego mężczyzny, który 
zręcznie obudził w niej kobietę i wyzwolił pożądanie. Ale to tylko część 
prawdy.

Nagła decyzja Kate dołączenia do Biddłe'ów wydaje się być prostą 
konsekwencją wcześniejszych wydarzeń. Zainteresowanie losem Eda 
uświadomiło bowiem pani Soffel jej własną sytuację życiową: poczuła 
się więźniarką skazaną na dożywocie bez prawa łaski, zamknięta 
w mrocznym mieszkaniu, przykuta do niekochanego męża i licznych 
obowiązków, spętana surowymi wymaganiami stawianymi dobrej żonie 
i matce, przerażona perspektywą zbliżającej się starości. Miłość do Eda 
jest uczuciem spontanicznym, które budzi ją z uczuciowego uśpienia, 
przyniesienie mu pilnika staje się aktem świadomego buntu i manifesta
cją odzyskanej podmiotowości, a zdjęcie obrączki - odrzuceniem prze
szłości i zgodą na konsekwencje wynikłe z podjętych decyzji.

Równie interesujące jest postępowanie Eda. Wydaje się, że uwodzi 
Kate, dostrzegając w niej jedyną szansę ratunku, cynicznie manipuluje 
jej uczuciami, wreszcie skłania do przestępstwa, jakim jest dostarczenie 
pilników. Wydostawszy się z więzienia, powinien przede wszystkim 
myśleć o sobie, czyli uciekać jak najdalej i jak najszybciej od Pittsbur- 
gha, by ratować życie, własne i brata, zagrożone szubienicą. Nieoczeki
wanie Ed zabiera Kate, nie pozwala jej zostać w mieście, ciągnie ją ze 
sobą ku Kanadzie w śniegu i mrozie, domaga się wyrzucenia jej małżeń
skiej obrączki. Zapewne Ed kocha Kate, tak różną od jego dotychczaso
wych kobiet, jest jej wdzięczny za uwolnienie, ale - rozumiejąc 
naprawdę jej problemy - pragnie również wyrwać ją z rodzinnego wię
zienia, dzielić z nią radość odzyskanej wolności. Może także jest mu po
trzebna w ucieczce - obok ślepo ufającego brata - jako osoba, z której 
on sam chce czerpać wsparcie i siłę. W czasie wspólnej nocy miłosnej 
pierwszej i ostatniej - Kate opowiada Edowi bajkę, którą kiedyś uspoka
jała swoje przestraszone dzieci, o gwiazdach będących oczami czuwają
cego Boga. „Ja się nie boję" - mówi Ed. „Nie wątpię" - z kobiecą 
chytrością odpowiada Kate i kontynuuje swą opowieść. Na koniec 
stwierdza: „Teraz Bóg nie będzie mnie chronił". I dodaje: „Musimy 
chronić się nawzajem". Ed daje Kate do zrozumienia, że oskarżenie 
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o morderstwo jest słuszne - to on zabił i uwikłał w zbrodnię niewinne
go brata. Kate mu wybacza.

Ostatecznie miłość, która stała się sprawczą siłą ucieczki z więzienia 
ku wolności, staje się także przyczyną zagłady trojga bohaterów. Czas po
święcony miłości w domu życzliwych staruszków McClure'ów jeszcze 
bardziej opóźnia ucieczkę i sprowadza pościg na trop braci Biddle'ów. 
Obława się zamyka, wielu uzbrojonych w strzelby mężczyzn ściga ucieka
jące sanie powożone przez Jacka. „Nie mogę tam wrócić" - mówi Kate, 
wykazując nie tylko determinację uciekinierki, ale także pełną świado
mość swej beznadziejnej sytuacji. Ed, jak zawsze, doskonale rozumie jej 
prośbę i zapewnia ją o swej miłości oraz dobrej woli: - „Nigdy nie chcia- 
łem zrobić ci krzywdy". Zdobywa się na coup de grace, cios łaski i miło
sierdzia, strzela Kate prosto w serce. Obaj bracia, wyrzuceni z sań, 
uciekają w głębokim śniegu ścigani przez strzelających mężczyzn, a po
tem długo konają na oczach zafascynowanych tym widokiem „myśli
wych".

To jednak nie koniec tragicznego romansu skazańca i żony dyrek
tora więzienia. Złośliwy Los zadrwił sobie z kochanków. Strzał Eda 
nie był skuteczny, pani Soffel żyje i musi ponieść konsekwencje 
swych postępków. Zostaje wykluczona z rodziny - tylko Irene ukrad
kiem odwiedza ją w szpitalu bez wiedzy ojca i męża - potępiona przez 
społeczeństwo, skazana zgodnie z prawem i osadzona w tym samym 
więzieniu, w którym mieszkała w Pittsburghu osiemnaście lat i z które
go uciekła wraz z Edem. Co ciekawe, sędziami i wrogami Kate są wy
łącznie mężczyźni, nobliwi dżentelmeni reprezentujący ład społeczny 
i moralny, którzy oczekują na nią w więzieniu, by w majestacie prawa 
zamknąć ją w klatce. Prokurator Robinson pozwala sobie nawet na po
nury żart, że oto pani Soffel pozbawiła go przyjemności powieszenia 
braci Biddle'ów. Kate z pogardą wymierza mu mocny policzek. Nato
miast kobiety traktują ją ze współczuciem i zrozumieniem - Irene ła
mie zakaz rodzinny i spotyka się z nią, jedna z kobiet stojących 
u wejścia do więzienia podaje jej bukiecik kwiatów, strażniczka oka
zuje szacunek. Kate zostaje zamknięta w celi, ma ze sobą nie Biblię, ale 
fotografię Eda, na jej odwrocie widnieje napisany przez niego wiersz 
o fiołku symbolizującym miłość.

Marek Haltof [1998: 170] w swej interpretacji Pani Soffel pisze:

Peter Soffel jest zwyczajnym, przeciętnym, solidnym mężczyzną, któ
rego jedyną wadą jest to, że nie może zrozumieć powodów depresji 
swej żony. Bandyta (zwłaszcza grany przez Mela Gibsona) zawsze bę
dzie ciekawszy niż jego nudny i bez polotu strażnik, podobnie jak zło 
wydaje się zawsze bardziej intrygujące od dobra.
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Interpretacja Haltofa jest bardzo typowa i tradycyjna, ocenia postę
powanie pani Soffel wyłącznie w kategoriach dostatku, nudy, lekko
myślnego porywu, fascynacji złem i niezasłużonej kary wymierzonej 
mężowi za brak zrozumienia. Natomiast film Gillian Armstrong mówi 
o czymś zupełnie innym. Przedstawia bunt kobiety, może naiwny, ryzy
kowny i beznadziejny, ale przede wszystkim radykalny i rewolucyjny. 
Bunt kobiety skazanej na dożywocie w mieszczańskim małżeństwie oraz 
stereotypie dobrej żony i matki, co zabija jej młodość i spontaniczność, 
odbiera podmiotowość i poczucie własnej wartości. Bunt kobiety, która 
dobrze wie, jakie będą konsekwencje jej czynów i jaką poniesie karę, 
a jednak woli kilkanaście dni szalonej wolności niż lata ponurego za
mknięcia.

Gdyby Pani Soffel została nakręcona trzydzieści, nawet dwadzieścia 
lat wcześniej, Kate by zapewne umarła w saniach po strzale Eda, co su
gerowałoby widzom, że „Bóg ją osądzi", albo też pokazano by ją na ła
wie oskarżonych, zdruzgotaną poczuciem winy i napiętnowaną słuszną 
karą należną wiarołomnym, występnym kobietom. Film kończyłby się 
napisem: „Pani Soffel spędziła w więzieniu wiele lat, umarła w przytuł
ku opuszczona przez wszystkich". Natomiast ideologia wpisana w film 
Gillian Armstrong głosi coś absolutnie nowego i zdumiewająco śmiałe
go: warto było! Warto było zbuntować się, uciec z małżeńskiego więzie
nia, porzucić rodzinę, przeżyć wielką namiętność i zapłacić za to 
wysoką cenę.

Kate, wchodząc z powrotem do więzienia, jest zupełnie inną kobie
tą, niż była wtedy, gdy je opuszczała. Osiągnęła dojrzałość, poznała swą 
wartość, zyskała poczucie godności. Z pogardą wymierza policzek męż
czyźnie, który pragnie ją upokorzyć, dumnie wkracza do celi, a potem 
z uśmiechem wpatruje się w fotografię Eda. Film Armstrong nie ma fina
łowego napisu informującego o liczbie lat, które pani Soffel spędziła 
w zamknięciu56, kończy się ujęciem wysokiej nawy więziennej, przypo
minającej neogotycką świątynię. Bez względu na to, jak długo Kate po
zostanie za kratami, nigdy już nie utraci poczucia wewnętrznej wolności.

56 Kate Soffel wyrokiem sądu została skazana na dwa lata więzienia, spędziła w Alleghe- 
ny County Jail ponad dwadzieścia miesięcy, karę skrócono za dobre sprawowanie, 
zwolniono ją 10 października 1903 roku. Po wyjściu na wolność zamieszkała w Pitts- 
burghu, pracowała w szwalni. Mając zaledwie 42 lata umarła po krótkiej chorobie 30 
sierpnia 1909 roku w West Penn Hospital. Została pochowana na Smithfield Cemete- 
ry on South Dallas Avenue. Nigdy nie kontaktowała się z rodziną. Peter Soffel zrezy
gnował ze stanowiska dyrektora więzienia i wyjechał wraz z dziećmi do Ohio [http:/ 
/www.realpittsburgh...: 6; http://www.melgibsoncentral...:4; http://members.vi- 
si.net...:2]. Dziękuję pani Janinie Galas, pani Elżbiecie Smolakowej i panu Marcinowi 
Żyjewskiemu za pomoc w znalezieniu tych danych.

http://www.realpittsburgh
http://www.melgibsoncentral...:4
http://members.vi-si.net...:2
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Bardzo trafnie wyraził to Tomasz Raczek [1985: 7], polski recenzent 
filmu:

Pozostanie do końca przedziwnie wyzwolona i fascynująca właśnie 
ową świadomością wolności.

Przypadek Kate Soffel rozegrał się sto lat temu i byl wyjątkowy, po
służył do zbudowania melodramatycznej opowieści, w której miłość stała 
się zapalnikiem kobiecego buntu. Ideologia wpisana w film Gillian Arm
strong jest bardzo śmiała. Może budzić społeczne obawy, a nawet lęk 
przed determinacją kobiet niezadowolonych ze swego losu. Ale staje się 
także ostrzeżeniem, by przyjrzeć się problemom „uwięzionych" kobiet 
i próbować im pomóc, zanim będzie za późno i bunt już wybuchnie.

Delphy Christine, 1982: Ciągłość i nieciągłość w małżeństwie i rozwodzie. TL Teresa 
Holówka. W: Nikt nie rodzi się kobietą. Red. Teresa Holówka. Warszawa

Grzegolowska-Klarkowska Helena 1986: Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa
Haltof Marek, 1998: Gillian Armstrong: kobiety i ich wybory. W: Kobieta z kamerą. Red. 

Grażyna Stachówna. Kraków
Haskell Molly, 1991: Od czci do gwałtu. Tl. Nina Falkowska. „Film na Świecie" nr 384 
http://www.genforum.genealogy.com/biddle/message/114.html
http://www.melgibsoncentral.com/mssynopsis.html 
http://members.visi.net/~jwhardin/ 
http://www.mgovern.online.com/buckmcg.htm
http://www.realpittsburgh.com/community/yourtown/jail/soffel.html
Long Haniel, 1990: Pittsburgh Memoranda. Pittsburgh
Raczek Tomasz, 1985: Więźniowie wolności. „Kino" nr 7
Ślęczka Kazimierz, 1999: Feminizm. Ideologia i koncepcje społeczne współczesnego fe

minizmu. Katowice

Pani Soffel (Mrs SoffeF)
S: Ron Nyswaner; R: Gillian Armstrong; P: Edgar J. Scherick, Scott Ru
din, David A. Nicksay; Z: Russel Boyd; M: Mark Isham; SG: Luciana 
Arrighi; K: Shay Cunliffe; O: Diane Keaton (Kate Soffel), Mel Gibson 
(Ed Biddle), Matthew Modine (Jack Biddle), Edward Herrmann (Peter 
Soffel), Trini Alvarado (Irene); PR: Metro-Goldwyn-Mayer, USA, 1984, 
111'

http://www.genforum.genealogy.com/biddle/message/114.htmlhttp://www.melgibsoncentral.com/mssynopsis.html
http://members.visi.net/%7Ejwhardin/
http://www.mgovern.online.com/buckmcg.htmhttp://www.realpittsburgh.com/community/yourtown/jail/soffel.html
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Pożegnanie z Afryką

- życie, literatura i film

Spektakularna klęska Wielkiego Gatsby'ego w 1974 roku podkopała 
na jakiś czas zaufanie hollywoodzkich producentów do melodramatu 
w typie glamour, czyli kosztownych widowisk z kapiącymi od przepy
chu dekoracjami i kostiumami, urokiem wielkich gwiazd, elegancją for
my filmowej, tkliwymi sentymentami i magiczną aurą sennego 
fantazmatu. „Czarowne"57 melodramaty realizowano w Hollywood od 
zawsze, budując prawdziwe pomniki ku czci gatunku i romansowego 
stylu.

57 Glamour - po angielsku: czar, urok, glamorous - czarowny, urzekający

Dekadę lat siedemdziesiątych zdominowały filmy efektowne, dobrze 
zrobione i cieszące się popularnością [Eygen, 1980]. Żaden z nich nie uzy
skał jednak rangi dzieła wyjątkowego, właśnie „czarownego", bez reszty 
podbijającego wyobraźnię widzów i szybko tworzącego własną legendę. 
Dopiero w 1985 roku trzech producentów, Terence A. Clagg, Kim Jorgen- 
sen i Sydney Pollack, postanowiło wrócić do formuły glamour melodrama 
i ponownie odkryć widzom urok prawdziwie romantycznego filmu 
w wielkim stylu [Guérit, 1987: 113]. Dzięki ich staraniom powstało Poże
gnanie z Afryką.

Jako opowieść o ludzkiej egzystencji Pożegnanie z Afryką ma aż 
trzy konteksty znaczeniowe i interpretacyjne, które wzajemnie się uzu
pełniają:

- życie Karen Dinesen (1885-1962), po mężu baronowej Blixen-Finecke, 
a właściwie tylko jego część z lat 1914-1931, kiedy późniejsza pisarka, 
znana jako Isak Dinesen, mieszkała w Afryce i prowadziła w Kenii 
plantację kawy;

- literacką autobiografię Karen Blixen, napisaną po powrocie do rodzin
nej Danii i opublikowaną w 1937 roku, w której subiektywnie przed
stawiła swój pobyt na farmie „u stóp gór Ngong";

- film Sydneya Pollacka, nakręcony w Hollywood w 1985 roku; opowia
da on o romansie łączącym Karen z angielskim arystokratą Denysem 
Finch Hattonem (1886-1931), został zrealizowany według reguł obo
wiązujących w melodramacie i ma wymiar na wpół mityczny.
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Te trzy materie - surowość prawdziwej biografii, jej literackie, no
stalgiczne przekształcenie oraz wyidealizowane odtworzenie na ekranie 
- już na zawsze splotły się ze sobą, tworząc niezwykłą opowieść o egzo
tycznym kraju, namiętnej miłości i wielkiej klęsce, które stały się źró
dłem twórczości Isak Dinesen.

*

W styczniu 1914 roku Karen Dinesen przybywa do Afryki, by poślubić 
szwedzkiego barona Brora Blixena-Finecke. Po drodze spotyka na sawan
nie łowcę dzikich zwierząt, Denysa Finch Hattona, który robi na niej duże 
wrażenie. Młodzi małżonkowie osiedlają się w Kenii i zakładają plantację 
kawy. Ich pożycie nie jest udane, Bror zaniedbuje żonę i farmę. Karen 
sama boryka się z trudami uprawy i opiekuje zaprzyjaźnionym plemie
niem Kikujusów. Od czasu do czasu spotyka Denysa, podziwia jego nieza
leżność i znajomość Afryki. Mąż zaraża Karen syfilisem; wyleczona 
w Europie, wraca znów do Kenii. Jej związek z Brorem rozpada się. Teraz 
w życie Karen wkracza Denys, który zostaje jej kochankiem i wprowadza 
się na farmę. Nie zgadza się jednak na małżeństwo, gdyż nadal chce być 
niezależny. Dla Karen jego postawa jest nie do przyjęcia, rozstają się, ale 
pozostają przyjaciółmi. Pożar niszczy plantację, zrujnowana Karen musi 
wrócić do Europy. Denys ginie w wypadku lotniczym. Po latach Karen pi- 
sze książkę o Afryce i Denysie.

ł

Pożegnanie z Afryką, film Sydneya Pollacka, sugeruje, że Karen Bli- 
xen miała dwie miłości: Afrykę i Denysa. Potwierdza to Judith Thurman 
[1997], autorka biografii pisarki, choć wskazuje także kilka innych 
miejsc i kilku innych mężczyzn ważnych w jej długim i bogatym życiu. 
Z lektury Pożegnania z Afryką, książki Karen Blixen [1996], wynika zaś, 
że najbardziej kochała Afrykę i swoich Kikujusów, Denys Finch Hatton 
był jednym z licznych gości na jej farmie, nie bliższym niż Berkeley 
Cole i nie ważniejszym niż książę Walii. Karen nie ujawniła istoty łączą
cych ich stosunków, pozwalając czytelnikom sądzić, że Denys był tylko 
jej dobrym znajomym. Dopiero film Pollacka uznał miłość Karen do 
Afryki i do Denysa za najważniejsze uczucia jej życia i z całą mocą połą
czył je w jedno: Denys staje się symbolem Kenii, Kenia obrazem Denysa. 
Karen równocześnie spotyka Afrykę i Denysa, zachwyca się nimi, długo 
ich poznaje i oswaja, kocha gorąco, przez chwilę ma wrażenie, że posia
da ich na własność, okazują się jednak tak samo dzicy i niezależni, 
wreszcie traci ich i po obojgu pozostają jej tylko wspomnienia, którym 
da wyraz w literaturze.

Film Pożegnanie z Afryką rozpoczyna się od pokazania procesu 
twórczego: stara kobieta, mieszkająca w zaśnieżonym, północnym kra
ju, śni o Afryce i mężczyźnie, potem także na jawie ciągle wspomina 
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piękno afrykańskich pejzaży i niezwykłość zdarzeń łączących ją z męż
czyzną, wreszcie zaczyna o nich pisać, rozpoczynając swą opowieść 
sławną frazą: „Miałam w Afryce farmę u stóp gór Ngong" [Blixen, 1996: 
7]. To zdanie powtarza się w filmie trzykrotnie jak modlitewny zaśpiew 
ewokujący pełne tęsknoty wspomnienia o czasach dawno minionych, 
których pisarka nie potrafi i nie chce zapomnieć, gdyż stanowiły naj
ważniejszy okres jej życia. Głos narratoria rozlega się często spoza fil
mowego kadru, komentuje akcję, a równocześnie wnosi melancholijny 
dystans do pokazywanych zdarzeń wynikający z czasowego oddalenia, 
życiowej mądrości i pogodzenia z Losem.

Gdy w filmowym Pożegnaniu z Afryką 28-letnia Karen Dinesen 
2 grudnia 1913 roku wyrusza z Danii do Afryki, nie jest jeszcze pisarką. 
Umie tylko zajmująco opowiadać różne historie.

W rzeczywistości Karen już jako dziewiętnastoletnia dziewczyna 
rozpoczęła w 1904 roku pisanie serii opowieści, z których trzy zostały 
nawet opublikowane w duńskich czasopismach w 1907 i 1909 roku. Pi
sywała też sztuki teatralne i wiersze [Thurman, 1997: 86-88]. Były to jed
nak mało ważne zajęcia pochodzącej z bogatej, mieszczańskiej rodziny 
panny, która równolegle próbowała także rozwijać swe umiejętności 
malarskie, odbywała długie podróże po Europie i czekała na męża „bez 
możliwości zdobycia jakiejkolwiek pożytecznej wiedzy" [Thurman, 
1997: 96]. W 1909 roku Karen zakochała się w szwedzkim kuzynie, Hansie 
von Blixen-Finecke, który nie odwzajemnił jej uczucia, ale ona długo po
została wierna tej miłości, niemal do ślubu z jego bratem bliźniakiem, 
Brorem (1886-1946).

Film Pollacka pokazuje małżeństwo Karen i Brora jako wyspekulo- 
wany układ finansowo-towarzyski. Karen, porzucona kochanka Hansa, 
proponuje zrujnowanemu Brorowi, by się z nią ożenił dla pieniędzy. 
„Moje życie legło w gruzach, nie umiem niczego pożytecznego, grozi mi 
staropanieństwo. (...) Stanowimy idealną parę, przyjaźnimy się, może 
nam być razem dobrze". „Nie jesteś zbyt romantyczna" - odpowiada 
z ironią Bror, ale zgadza się, gdyż propozycja Karen stanowi dla niego 
wielką życiową szansę. Uwalnia go od kłopotów finansowych i daje 
możliwość opuszczenia Danii. Narzeczeni chcą bowiem osiedlić się 
w Brytyjskiej Afryce Wschodniej i zająć hodowlą bydła. Karen pakuje 
więc w wielkie kufry swą ślubną wyprawę i jedzie do Kenii za Brorem, 
który wyjechał tam wcześniej, by kupić farmę.

W jakimś sensie Pożegnanie z Afryką przekazuje prawdę o małżeń
stwie Blixenów. Bror, jako młodszy syn, dostał niewiele z rodzinnej for
tuny, zarządzał farmą mleczną w Skáne, wiedział o miłości Karen do 
swego brata Hansa, ale wytrwale zabiegał o jej rękę. Rodzina Karen nie 
akceptowała go.
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[Bror - dop. G.S.] uprzejmy i zapalony hedonista nie miał w życiu żad
nego innego celu prócz zażywania przyjemności. Spoglądał łaskawie 
i pożądliwie na ród kobiecy przekonany, że cały świat, nawet ryby 
w strumieniach i zwierzyna w lasach, został stworzony dla jego przy
jemności [Thurman, 1997: 116].

Karen, która według ówczesnych norm obyczajowych była już starą 
panną, zgodziła się poślubić Brora, gdyż rzeczywiście przez lata przy
jaźnili się, małżeństwo pozwoliło jej wejść do arystokracji i zostać baro
nową, a ten tytuł wiele dla niej znaczył58, oraz dało jej szansę wyjazdu 
z Danii i oddalenia od obu rodzin, czego bardzo pragnęła. To ona prze
konała Brora do emigracji. Pieniądze na zakup ziemi w Kenii ofiarował 
jej wuj, Aage Westenholz, i matka, Ingeborg Dinesen, którzy stali się 
największymi udziałowcami rodzinnej spółki Karen Coffee.

58 „Lubiła słyszeć, jak zwracano się do niej per: baronowo" [Thurman, 1997: 248].

13 stycznia 1914 roku Karen przypłynęła statkiem do Mombasy, 
gdzie czekał na nią Bror. Judith Thurman [1997: 118] utrzymuje, że na
rzeczonych łączyło „prawdziwe uczucie". Wzięli ślub cywilny i udali 
się pociągiem do Nairobi. Osiemnaście kilometrów od tego miasta Bror 
kupli 4500 akrów ziemi, by uprawiać kawę, o czym nie miał najmniej
szego pojęcia. Nie wiedział więc, że ziemia na jego farmie była zbyt 
kwaśna, a opady deszczu zbyt małe, by można było otrzymać wysokie 
plony.

Na początku małżeństwo Blixenów układało się bardzo dobrze, 
mimo że Bror niewiele zajmował się farmą, często jeździł na safari 
i szybko zaczął zdradzać żonę. W sierpniu 1914 roku zaciągnął się do 
brytyjskiego wojska, ale odwiedzał Karen, która przez trzy miesiące zaj
mowała się aprowizacją oddziału Brora, przebywającego w okolicach 
Kijabe na terytorium rezerwatu Masajów. To zapewne wtedy mąż zara
ził ją syfilisem przejętym od masajskich kobiet.

W listopadzie Bror zakończył wojowanie i wrócił do domu. Karen 
zaczęła poważnie chorować, w maju 1915 roku wyjechała do Danii na 
leczenie, do Kenii wróciła dopiero w grudniu. Nigdy nie wyleczyła się 
ze swej choroby, w latach późniejszych rozwinął się u niej tabes dorsalis, 
syfilityczna degeneracja rdzenia pacierzowego, powodująca wiele dole
gliwości połączonych z wielkim cierpieniem [Thurman, 1997: 270].

[Karen Blixen - dop. G.S.] odczuwała pewną dumę z powodu tej wła
śnie choroby. (...) uznała, że syfilis był ceną nie tylko za tytuł barono
wej, ale także za sztukę. Sama twierdziła, że zaprzedała swoją duszę 
diabłu, pod warunkiem, że wszystkie swoje przeżycia będzie mogła 
przekształcić w opowieści [Thurman, 1997: 151].
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Karen nie zerwała jednak stosunków z mężem ani nie pozwoliła 
swojej rodzinie oskarżać Brora, pozostali razem jeszcze kilka lat, do 1920 
roku. „Nadal sprawiali wrażenie pary, darzącej się wzajemnie dużym 
i solidnym uczuciem" [Thurman, 1997: 149]. Karen nie przywiązywała 
wagi do romansów Brora, a i on był wyrozumiały dla jej zdrad. Osta
tecznie to Bror doprowadził do rozwodu w 1922 roku.

W filmowym Pożegnaniu z Afryką układ małżeński pomiędzy Karen 
i Brorem został ułożony podczas zimowego polowania: śnieg, blade 
światło, jakieś marne kuropatwy ustrzelone przez konwencjonalnie 
ubranych myśliwych w tyrolskich kapelusikach z piórkiem. Następne 
ujęcie pokazuje Karen zdążającą pociągiem do Nairobi przez afrykańską 
sawannę: bezkresna równina porośnięta wysoką trawą, oślepiające słoń
ce, daleki horyzont, stada egzotycznych zwierząt. Afryka poraża Dunkę 
przestrzenią, dzikością i pięknem. Nagle dalekobieżny pociąg zatrzymu
je się pośrodku sawanny na skinienie jakiegoś mężczyzny. Jest biały, 
bardzo przystojny, niedbale ubrany, towarzyszy mu malajski wojownik. 
Nieznajomy okazuje się łowcą dzikich zwierząt, ładuje do pociągu 
wielkie kły słonia, przedstawia się jako Denys Finch Hatton i ze strzelbą 
na ramieniu spokojnie odchodzi w sawannę. Wydaje się związany 
z tym krajem, przynależy do pejzażu, jakby Afryka była jego domem. 
W Nairobi, już po ślubie z Brorem, Karen ma okazję obejrzeć w Klubie 
Muthaiga pokój Denysa pełen książek wskazujących na intelektualne 
zainteresowania ich właściciela. Berkeley Cole, jego przyjaciel, wyja
śnia, że Finch Hatton jest angielskim arystokratą, absolwentem Oxfordu, 
człowiekiem, który spędza życie w Afryce na nieustającym safari.

Przypadkowe spotkanie na sawannie młodej kobiety „z przeszło
ścią", jadącej zawrzeć małżeństwo par dépit59 (jak się kiedyś mówiło), 
oraz tajemniczego mężczyzny o egzotycznym zawodzie i romantycznym 
uroku zapowiada specjalny rodzaj znajomości. Ale na razie Karen po
chłonięta jest nowym domem, cywilizowaniem murzyńskiej służby, far
mą, która ma niedobre położenie, uprawą kawy, o czym nie ma pojęcia, 
Kikujusami, którzy nie chcą jej słuchać, wreszcie mężem sprawiającym 
kłopoty. Bror nie czuje się bowiem zaangażowany ani w małżeństwo, 
ani w plantację, wyjeżdża na długie safari, pozostawia żonę samą w ob
cym otoczeniu i zwala na jej barki troskę o prowadzenie farmy. Karen 
radzi sobie nad podziw dzielnie, czeka długie miesiące na powrót Bro
ra, a potem próbuje ułożyć z nim poprawne stosunki. Gdy zaczyna się 
wojna, Bror natychmiast korzysta z okazji, zaciąga się do wojska i znika 
z domu.

59 Par depit - po francusku: z wyrachowania.

Co jakiś czas Karen widuje Denysa i zawsze są to spotkania wyjąt
kowe: Denys ratuje jej życie, zabijając atakującą lwicę; Denys wraz 
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z Berkeleyem Cole'em składa wizytę na farmie, z uwagą słucha barwnej 
opowieści Karen, a potem daje jej pióro, by mogła ją zapisać; Denys od
najduje Karen zagubioną na afrykańskich bezdrożach, gdy prowadzi ta
bor z prowiantem do wojskowego obozu męża, i ofiaruje jej kompas, 
aby zawsze mogła utrzymać właściwy kierunek; Denys chroni Karen 
przed brutalnymi zaczepkami niezadowolonych osadników potępiają
cych ją za otwarcie szkoły dla kikujuskich dzieci i spędza z nią wieczór 
sylwestrowy 1919 roku, podczas gdy Bror zajęty jest zdradzaniem żony.

Denys zawsze pojawia się nieoczekiwanie, oddaje Karen przysługę 
albo zwraca jej uwagę na coś ważnego, po czym znika jak błędny ry
cerz, który prowadzi gdzieś swoje własne życie, tajemnicze i odległe. 
Bror wiecznie zawodzi, Denys pomaga. Wreszcie Bror zaraża Karen syfi
lisem, choroba zmusza ją do powrotu do Danii, skazuje na długie lecze
nie i czyni niepłodną. Po nieudanym balu noworocznym 1919 roku 
i niemal jawnej zdradzie Brora Karen każę mężowi wyprowadzić się 
z domu. Nadzieje, jakie z nim wiązała, nie spełniły się, postanawia więc 
zerwać małżeństwo. To kolejna klęska w jej życiu uczuciowym: po raz 
drugi została zdradzona i porzucona.

W powieści Pożegnanie z Afryką Karen Blixen ani słowem nie wspo
mina o Brorze i swym małżeństwie, filmowa zaś opowieść wyraźnie od
biega od jej prawdziwej biografii. Pamiętajmy jednak, że melodramat 
musi respektować reguły poprawnej narracji, wyraźnie określać moty
wy działania bohaterów, usprawiedliwiać ich postępki, tworzyć odpo
wiedni nastrój konieczny dla rozpoczęcia wielkiego romansu i przede 
wszystkim dbać o jasny przekaz określonej ideologii dotyczącej sytuacji 
życiowej wyjątkowej kobiety, która boryka się z kłopotami uczuciowy
mi i materialnymi w głębi Czarnego Lądu.

Dopiero 5 kwietnia 1918 roku na przyjęciu w Nairobi Karen poznała 
Denysa Finch Hattona (1886-1931), który był „wysokim, szczupłym, 
dowcipnym, nieco kapryśnym, łysiejącym, niemożliwie przystojnym 32- 
-letnim arystokratą" [Thurman, 1997: 165]. Pochodził ze znakomitej an
gielskiej rodziny, ale ponieważ był młodszym synem XIII hrabiego 
Winchilsea i Nottingham, jego starszy brat, wicehrabia Maidstone, prze
jął tytuł i rodową sukcesję. W 1911 roku Denys podróżował po Afryce 
Wschodniej, rok później osiedlił się w niej na stałe. Nie był wcale ty
pem włóczęgi, już raczej „awanturnikiem w wielkim stylu" [Delmas, 
1987: 111], hodował len, potem bydło, nabył duży dom niedaleko Nairo
bi, zajmował się handlem i sprzedażą ziemi, dopiero w latach dwudzie
stych został zawodowym myśliwym.

Miał opinię człowieka obrotnego, mówiono nawet, że pożycza pienią
dze na wysoki procent. Takie życie odpowiadało jego niespokojnemu
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usposobieniu, aczkolwiek może się to wydawać dziwne u arystokraty
i absolwenta Oxfordu [Thurman, 1997: 166].

W czasie wojny Denys walczył we Wschodnio-Afrykańskim Pułku 
Strzelców Górskich, był adiutantem generała Hoskinsa, ukończył Kró
lewską Szkołę Lotniczą.

Karen zakochała się w Denysie natychmiast po pierwszym spotka
niu. Bror nie tylko tolerował romans żony, jak nieco wcześniej jej zwią
zek z Erikiem von Otterem, ale nawet zaprzyjaźnił się z Denysem, gdyż 
„nie był hipokrytą i dumą napawał go fakt, że kochanek żony jest kimś 
tak dużego kalibru" [Thurman, 1997: 169]. Obaj mężczyźni lubili się 
i zgodnie wymieniali w sypialni Karen: gdy jeden był na safari, drugi ją 
zajmował. Bror przedstawił Denysa swej wieloletniej kochance, Cockie 
Birkbeck, która potem została jego drugą żoną (a była jeszcze trzecia, 
Eva Dixon), jako „swojego przyjaciela i kochanka żony" [Thurman, 
1997: 178].

W 1920 roku Bror Blixen wyprowadził się z farmy i schronił na tery
torium Masajów. Miał długi i uciekał przed wierzycielami. Został potem 
zawodowym myśliwym i prowadził safari dla bogatych klientów, za
wsze tak samo lekkomyślny i rozrzutny. Plantacja kawy znalazła się na 
skraju bankructwa. Wuj Karen, Aage Westenholz, wsparł ją swoimi pie
niędzmi, a Karen stała się opłacaną zarządczynią posiadłości. Od tego 
czasu farma prawie zawsze przynosiła straty, ziemia kwaśniała, często 
zdarzały się susze, Karen przetrwała jednak na niej aż do roku 1931. 
W 1922 roku Denys przeniósł na farmę swoje rzeczy i uczynił z niej 
„swoją przystań, do której w każdej chwili będzie mógł powrócić" 
[Thurman, 1997: 199] z licznych safari i podróży.

W filmowym Pożegnaniu z Afryką dopiero rozpad małżeństwa Blixe- 
nów, opuszczenie farmy przez Brora i osamotnienie Karen kończy długi 
etap przygotowania do romansu między Karen i Denysem. Pięć lat rzad
kich, ale ważnych spotkań, oddawanych przysług, stopniowego zaprzy
jaźniania się i rosnącej fascynacji wyznacza ich drogę ku sobie. Gdy 
wreszcie Denys przyjeżdża na farmę z gramofonem i płytami z muzyką 
Mozarta, by zabrać Karen na kilkudniowe safari, romans może się rozpo
cząć. Jego tłem jest Afryka - wspaniałe pejzaże, polowanie na lwy, dłu
gie rozmowy przy wieczornym ognisku. Tworzy się romantyczna aura, 
która zbliża dwoje przeznaczonych sobie ludzi. W drodze powrotnej na 
farmę Karen mówi do Denysa: „Muszę wiedzieć, co mam o tym myśleć". 
„A po co?" - odpowiada jej Denys.

W Pożegnaniu z Afryką miłość łączy dwoje ludzi dojrzałych, samot
nych i wolnych, ale zupełnie inaczej wyobrażających sobie ich związek. 
Karen potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i trwałości po krachu mał
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żeństwa, w którym czuła się opuszczona, samotna i zdradzana, Denys 
zaś namiętnego, ale zupełnie niezobowiązującego romansu, który w ni
czym nie będzie go krępował. Kochankowie reprezentują dwa sprzecz
ne żywioły - kobiecości domagającej się spokoju, ślubu i stabilizacji, 
oraz męskości pragnącej swobody, niezależności i wolności. Karen cha
rakteryzowana jest poprzez związki z farmą, którą pragnie utrzymać za 
wszelką cenę, domem, do którego jest bardzo przywiązana, swoimi Ki- 
kujusami, którymi się opiekuje, poprzez tęsknotę za stałą obecnością 
mężczyzny, dzieleniem się z nim obowiązkami i przyjemnościami, 
wreszcie tęsknotą za dzieckiem, którego nie może mieć z powodu prze
bytej choroby. Natomiast Denysa charakteryzuje jego bezdomność, brak 
zaangażowania - w czasie wojny nie opowiada się po żadnej ze stron - 
przyjaźń z masajskimi wojownikami, umiłowanie przygody i ryzyka. 
Karen zabiega, buduje, organizuje i zmienia, Denys wędruje, obserwuje, 
w nic się nie miesza i trwa.

Wydawałoby się, że sposób zaprezentowania w Pożegnaniu z Afryką 
kobiecości i męskości jest bardzo tradycyjny, ale to tylko pozór. Karen 
musiała być w Danii panną bardzo niekonwencjonalną, skoro zdobyła się 
na jawny romans pozamałżeński. W czasie wojny prowadzi tabor przez 
afrykańskie bezdroża i - z niewielką pomocą Denysa - dociera do celu, 
budząc zdumienie zgromadzonych tam mężczyzn. Samodzielnie zajmuje 
się farmą, strzela do lwów, walczy z piętnującą ją chorobą weneryczną, 
wreszcie odtrąca Brora, a potem Denysa, woląc samotność niż kompromi
sy. Karen jest kobietą silną i przedsiębiorczą, gdyby to ona kupowała far
mę, z pewnością dowiedziałaby się wcześniej o jej warunki glebowe 
i klimatyczne, przesądzające o sukcesie w uprawie czy hodowli.

Jednak, aby zaistnieć, Karen Dinesen musi podporządkować się obo
wiązkowym zasadom społecznym, czyli pokornie prosić Brora Blixena, 
by się z nią ożenił, ponieważ tylko jako mężatka może radykalnie zmie
nić swoje dotychczasowe życie. Po ślubie w Nairobi to ona dziękuje 
Brorowi za dotrzymanie słowa. W brytyjskiej Afryce obyczaje są równie 
konserwatywne jak w Danii, Karen zostaje ostentacyjnie wyproszona 
z męskiego klubu, dżentelmeni reagują na jej przypadkowe wejście do 
pokoju, jakby była hipopotamem. W podobny sposób przyjmują jej 
przyjazd z taborem w czasie wojny: manifestują więcej zgorszenia niż 
podziwu czy wdzięczności.

Po ślubie Karen próbuje poskromić kaprysy Brora, ale on odpowia
da wyjazdem z farmy, czyli właściwie opuszczeniem żony. Gdy wraca 
z początkiem pory deszczowej, Karen pokornie czeka na niego przy dro
dze: „Chcę, żebyś wrócił do domu. (...) Jak długo można znosić samot
ność?" Porozumienie między małżonkami jest tylko chwilowe, Bror 
nadal uchyla się od obowiązków, Karen zmuszona jest sama prowadzić 
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plantację, finansować męża i tolerować jego zdrady. Po pięciu latach 
Karen wyrzuca Brora z domu głęboko rozczarowana małżeństwem, zde
terminowana chorobą, ośmielona zmianami obyczajowymi, jakie doko
nały się po wojnie, i powodowana nadziejami związanymi z Denysem.

Także życiowa postawa Denysa Finch Hattona wcale nie jest typo
wo męska, właściwa jest outsiderowi, „temu obcemu", który „stoi na 
uboczu i obserwuje życie przez dziurę w ścianie" [Wilson, 1992: 7]. De
nys opuścił Anglię i rodzinę, by zaszyć się w Afryce. Prowadzi życie sa
motnika, jest łowcą dzikich zwierząt, gdyż to pozwala mu przebywać 
na sawannie z dala od ludzi, tylko w towarzystwie masajskiego prze
wodnika. W Nairobi ma swój pokój w klubie Muthaiga zapełniony 
książkami i trofeami myśliwskimi. Podczas pierwszej wizyty na farmie 
Denys ironizuje na temat zbyt dużej ilości rzeczy, które Karen przywio
zła z Danii i zapełniła nimi dom.

Denys nigdy nie poddaje się „powszechnemu entuzjazmowi", ani 
gdy wybucha wojna, ani gdy się kończy, uważa, że „to go nie dotyczy" 
[Wilson, 1992: 50]. Najważniejsze pozostaje dla niego zachowanie wła
snej niezależności. „Outsiderstwo zawsze się łączy z poczuciem wolno
ści" - pisze Colin Wilson [1992: 129], znawca tej życiowej postawy. 
Dotyczy to także związków intymnych. Denys nie widzi powodu, by 
po rozpoczęciu romansu z Karen coś jej tłumaczyć czy wyjaśniać, jakoś 
definiować łączące ich więzy czy snuć plany na przyszłość. „Nawet nie 
powiedział, kiedy wróci, jeśli w ogóle wróci" - skarży się Karen Berke
leyowi Cole'owi. Jednak Denys wraca na farmę, przyciągany miłością 
i pożądaniem, ale domaga się absolutnej swobody. Przyjeżdża i wy
jeżdża, kiedy chce, czas jego pobytu i nieobecności nie może być w ża
den sposób kontrolowany, podobnie jak cel jego kolejnej wyprawy. 
„Nie zawsze chcę wiedzieć, dokąd zmierzam" - mówi o sobie.

Związek Karen i Denysa realizowany jest dokładnie według życzeń 
mężczyzny. Zakochana, zmęczona obowiązkami i samotnością kobieta 
podporządkowuje się jego wymaganiom. Przyjmuje go z radością i mi
łością, gdy zdecyduje się przyjechać na farmę i pobyć z nią kilka dni. 
Rozmawiają wtedy tylko o sprawach ogólnych, o sztuce, nowych książ
kach, słuchają muzyki z płyt, Karen opowiada swe wymyślone opowie
ści, których Denys zawsze chętnie słucha. „Żyliśmy w zupełnym 
oderwaniu od świata" - wspomina Karen jego wizyty. To oderwanie 
dotyczyło także jej codziennego życia: suszy, deszczu, kłopotów z plan
tacją, kikujuskich robotników, zdrowia i samotności. Są szczęśliwi, ale 
na warunkach Denysa, warunkach, które wkrótce przestają Karen odpo
wiadać.

Zaczyna najpierw nieśmiało, a potem bardziej stanowczo domagać 
się ślubu, stałej obecności Denysa w domu i w jej życiu, pomocy w obo
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wiązkach. „Przecież zawsze wracam. O co ci chodzi?" - dziwi się De
nys, a potem zdecydowanie - bo „prawdę należy głosić za wszelką 
cenę" [Wilson, 1992: 12] - przeciwstawia się żądaniom Karen, które 
uważa za zamach na swoją wolność. „Jestem z tobą z własnej woli, ale 
nie będę się dostosowywał do czyjejś wizji życia. (...) Nigdy nie będę 
cię bardziej kochał z powodu kawałka papieru. (...) Co zmieniłby nasz 
ślub? (...) Czy umrzesz, kiedy ja umrę? Mylisz słowa: potrzebować 
i chcieć".

Różnicę między kochankami najlepiej widać w ich stosunku do sa
molotu. Denys kupił go wcale nie po to, aby szybciej przenosić się 
z miejsca na miejsce. Samolot zapewnia mu najdoskonalszą spelndit iso- 
lation: jest w nim sam, wysoko ponad światem i ludźmi z ich przyziem
nymi sprawami, wolny i niezależny. „Rzecz w tym, aby nie lądować" - 
mówi do Karen o swoich lotniczych przeżyciach.

Pisze Colin Wilson [1992: 179]:

Ludzie zamknięci [są - dop. G.S.] w więzieniu - oto werdykt outsidera. 
Czują się w tym więzieniu całkiem zadowoleni - zwierzęta w klatce, 
które nigdy nie zaznały wolności. (...) On również przebywa w więzie
niu (...), lecz wie o tym i pragnie wydostać się na wolność.

Afryka, safari, samotne, niezależne życie, samolot - oto sposoby, któ
re pozwalają Denysowi uwolnić się z „więzienia" prywatnej i społecz
nej egzystencji. Nic nie może mu w tym przeszkodzić: rodzina, 
polityka, pieniądze, samotność, nawet miłość. Za swą życiową postawę, 
za prawo do jej swobodnej realizacji zdecydowany jest zapłacić każdą 
cenę. Mówi proroczo do Karen: „Jestem nawet gotów umrzeć za to w sa
motności. To chyba uczciwe".

Natomiast Karen samolot daje szansę, by popatrzeć na Afrykę z góry, 
„okiem Boga" - jak sama mówi. Zachwycić się jej pięknem, rozległością, 
zmiennością. Oto kraj, którego kawałek posiada, który próbuje oswoić 
i ucywilizować. Oto jej świat, ukochany i jedyny, w którym mieszka, 
który podziwia i akceptuje.

Okazuje się, że miłość nie wystarcza. Romans plantatorki i outsidera 
nie może być udany, konfrontacja dwu tak różnych postaw życiowych 
doprowadza do konfliktu. Karen odrzuca obowiązujące dotąd w ich 
związku reguły dyktowane przez Denysa, Denys nie chce zaakceptować 
warunków Karen. „Będziesz się musiał stąd wyprowadzić" - mówi wła
ścicielka farmy. „Dobrze" - spokojnie odpowiada outsider.

Czy Denys Finch Hatton miał naturę outsidera? Raczej nie. Opuścił 
Anglię, gdyż jako młodszy syn w arystokratycznej rodzinie niewiele 
mógł się spodziewać na przyszłość. Tacy jak on, ludzie młodzi, odważni 
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i zlaknieni sukcesu, podbijali dla Anglii dalekie i bogate kolonie. Był ra
czej typem zdobywcy niż niezaangażowanego obserwatora.

Bardzo nieprzeciętny, kapryśny i nieuchwytny - budzący jednocześnie 
powszechną sympatię i szacunek (...). Od chłopięcych lat był obiektem 
podziwu świata i rodziny; podziwu dla jego męstwa i urody, inteligen
cji i smaku, ale przede wszystkim dla szczególnego poczucia pewności 
siebie. Najbardziej obawiał się, żeby go ktoś nie zanudził, nie uzależnił, 
nie wykorzystał, nie usiłował nim zawładnąć. Poszukiwał w życiu (...) 
prawdziwych, silnych doznań, walki pełnej radości i ryzyka [Thurman, 
1997: 166-167].

Karen Blixen nazywała swój związek z Denysem Finch Hattonem 
„miłością paraleli" - żadnych zobowiązań i żadnych wymagań [Thur
man, 1997: 200]. Płaciła za to wysoką cenę: samotność, brak stabilizacji, 
poczucie zagrożenia, lęk przed porzuceniem, ale szanowała warunki, 
które Denys jej narzucił. Napisała w Pożegnaniu z Afryką-.

Przyjeżdżał tylko wtedy, kiedy miał ochotę (...). U mnie mieszkał mię
dzy swymi safari, u mnie trzymał książki i gramofon. (...) Nigdy nie 
robił tego, na co nie miał ochoty (...). Denys czul się tu szczęśliwy (...). 
Lubił słuchać opowiadań [Blixen, 1996: 200].

Karen bardzo kochała Denysa, ale pilnie przestrzegała, by nie do
wiedział się, ile dla niej znaczy. Na pewno poślubiłaby go, gdyby za
proponował jej małżeństwo, ale on nigdy tego nie zrobił, nawet gdy 
zaszła w ciążę60 [Thurman, 1997: 224]. Przez całe lata byli jednak oficjal
ną parą, w 1929 roku Karen towarzyszyła Denysowi w Anglii w wizycie 
u jego rodziny, z którą utrzymywała kontakt także po jego śmierci.

“ Karen poroniła w 1926 roku.

W 1930 roku Denys kupił samolot typu Gypsy Moth i nazwał go 
Nzige (w suahili: szarańcza). Zabrał Karen na lot nad górami Ngong. 
Napisała potem:

Denysowi zawdzięczam największą przyjemność, jaką przeżyłam 
w czasie swego całego pobytu na farmie - latałam z nim nad Afryką 
[Blixen, 1996: 210].

Denys wyprowadził się z farmy Karen już po jej sprzedaży w 1930 
roku w wyniku „gwałtownej sceny, w rezultacie której nastąpiło zerwa
nie" [Thurman, 1997: 262]. Przyjaciele obojga sugerowali, że Denys za
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czął się interesować jakąś młodą kobietą, co wzbudziło zazdrość Karen, 
inni twierdzili, że po utracie farmy chciała znaleźć oparcie w Denysie.

Być może otwarcie zaproponowała mu małżeństwo. Niewykluczone, 
że w złości zarzucała mu nielojalność lub obojętność. Łatwo sobie wy
obrazić (...), jaka była r «akcja Denysa. Miał chorobliwą odrazę do uczu
ciowych roszczeń. Jak twierdzi brat Karen, Thomas Dinesen, po 
rozstaniu z kochankiem jego siostra próbowała popełnić samobójstwo 
podcinając sobie żyły [Thurman, 1997: 262].

W filmowym Pożegnaniu z Afryką pożar suszarni kawy ostatecznie 
rujnuje podupadającą plantację. „Ubezpieczenie jest dla pesymistów" - 
mówi Karen i to lekkomyślne twierdzenie stoi w jawnej sprzeczności 
z jej bardzo poważnym i racjonalnym stosunkiem, który prezentowała 
wobec farmy przez cały czas zajmowania się uprawami61. Karen jest 
zrujnowana i musi sprzedać posiadłość62.

61 W rzeczywistości suszarnia spłonęła w 1923 roku i była wysoko ubezpieczona [Thur
man, 1997: 192].

62 W ostatnim roku wydajność kawy na plantacji Karen wynosiła 40 ton, a powinna 300 
[Thurman, 1997: 254].

63 W 1929 roku, po kolejnych nieudanych zbiorach, Denys obiecał Karen pomoc finan
sową, ale jego prawnicy nie dopuścili do pożyczenia pieniędzy, uznając plantację za 
bardzo niepewny interes [Thurman, 1997: 252].

Udaje się jej wyżebrać - dosłownie, na kolanach - od brytyjskiej 
administracji ziemię dla Kikujusów. Gdy Karen podczas oficjalnej pre
zentacji klęczy przed nowym gubernatorem, sir Josephem Byrne'em, 
nieoczekiwanie pojawia się Denys, prosto z sawanny, brudny i zanie
dbany, by pomóc jej po raz ostatni. Nie pozwala usunąć Karen sprzed 
oblicza wysokiego urzędnika imperium. Potem wyprowadza ją z klubu. 
Tworzą razem dziwną parę: ona elegancka była baronowa i zrujnowana 
plantatorka, on zaniedbany włóczęga z arystokratycznym rodowodem.

Denys, wyraźnie poruszony sceną, w której przed chwilą uczestni
czył, mówi do Karen: „Pomogę ci". Nie - ożenię się z tobą, ale - pomogę 
ci63. Karen właściwie rozumie jego ofertę: „Będziesz mnie utrzymywał? 
Dziękuję. Chcę być jeszcze coś warta". Denys milczy, do końca wierny 
swym zasadom outsidera.

Składa jednak ostatnią wizytę na farmie, gdzie Karen siedzi samot
nie przy świecy w pustym salonie. Pogrążeni w smutku, zapowiadają
cym rozstanie, tańczą ze sobą po raz ostatni. Pierwszy raz tańczyli razem 
podczas noworocznego przyjęcia w 1919 roku, sygnalizowało to ich 
wzajemny pociąg erotyczny, drugi raz podczas safari, co zapowiadało 
początek romansu, trzeci taniec w pustym już domu i jest pożegnaniem. 
„Odebrałaś mi coś - mówi Denys - moją samotność". Karen zabrała mu 
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samotność, a dała w zamian miłość. Nie wiadomo, co było cenniejsze 
dla outsidera.

Z wyroku Losu rozstanie Karen i Denysa staje się ostateczne: w kil
ka dni później Denys ginie w wypadku samolotowym. To Bror przyno
si byłej żonie wiadomość o jego śmierci. Karen przyjmuje ją spokojnie. 
Nieszczęścia chodzą parami - utrata farmy znajduje swoje dopełnienie 
w utracie kochanka. „Nigdy nie należał do nas" - mówi Karen w czasie 
pogrzebu Denysa na wzgórzu górującym nad sawanną. „Nigdy nie na
leżał do mnie" - dodaje z nagłym zrozumieniem istoty łączącej ich wię
zi. Denys należał tylko do siebie i do Afryki.

Denys Finch Hatton zginął 14 maja 1931 roku, jego samolot tuż po 
starcie spadł na lotnisko w Voi i zapalił się. W ostatnim locie towarzy
szył mu czarny służący Kamaua. Karen przyjechała z farmy do Nairobi, 
gdzie wszyscy znajomi wiedzieli już o katastrofie i udawali, że jej nie 
widzą. Wreszcie lady Macmillan powiedziała Karen prawdę. Denys zo
stał pochowany na wzgórzach Ngong, a Karen traktowano jak wdowę 
po nim. Ostatecznie ich romans trwał 13 lat, przez 9 lat farma Karen 
była jego „przystanią". Podobno Karen Blixen twierdziła,

...że gdyby zostawiła go w Afryce, byłaby tą, która „umarła", a on tym, 
który wygrał i przeżył, skoro i tak ją przedtem opuścił. Jego śmierć 
„zwróciła go jej" [Thurman, 1997: 264].

W swej powieści Pożegnanie z Afryką Karen Blixen przedstawiła 
śmierć Denysa na sposób wysoce romantyczny. Na kilka dni przed po
dróżą „miał przeczucie" i „pogrążony był w głębokiej kontemplacji", 
odmówił zabrania jej do samolotu, wrócił do domu po tomik poezji i na 
pożegnanie odczytał jej wiersz o szarej gęsi, jeden z Afrykanów nie 
chciał z nim polecieć - „jeszcze wyraźniej widział cień przeznaczenia". 
Potem opisała pogrzeb Denysa w górach Ngong, wizyty jego murzyń
skich boyów na grobie, swoje własne tam pobyty, otoczenie grobu ka
mieniami, aby nie zniknął w wysokiej trawie, zaznaczenie go białym 
płótnem, by był widoczny z farmy. Wreszcie zacytowała list przyjaciela, 
który już po jej wyjeździe z Afryki napisał, że na grób Denysa przycho
dzi lew z lwicą i długo na nim leżą. „Afryka przyjęła go (...), na zawsze 
ze sobą zespoliła" [Blixen, 1996: 307-319].

Karen Blixen wyjechała z Kenii w końcu lipca 1931 roku. W filmo
wym Pożegnaniu z Afryką jest smutną, samotną kobietą w czerni, która 
wraca do rodzinnego kraju w poczuciu klęski. Straciła wszystko. Wąt
pliwym pocieszeniem jest zaproszenie do męskiego klubu, z którego tak 
ostentacyjnie wyproszono ją 17 lat wcześniej. Tym razem dżentelmeni 
piją za jej zdrowie w dowód szacunku. Zegna ją tylko jeden człowiek, 
ulubiony somalijski służący Farah, któremu Karen daje na pamiątkę 
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kompas, prezent od Denysa, i każę mu wreszcie wymówić swoje imię - 
dotąd służący zawsze nazywał ją Msabu (pani).

To nie ja wyjeżdżałam, bo ja nie miałam siły opuścić Afryki, to Afryka 
powoli odsuwała się ode mnie [Blixen, 1996: 335].

Karen Blixen żyła jeszcze 31 lat, już nigdy nie wróciła do Afryki. 
Napisała o niej książkę, która - jak twierdzi jej biografka, Judith Thur- 
man [1997: 296] - „nie zawiera prawdziwego opisu życia Karen Blixen 
na afrykańskiej farmie". Autorka przedstawiła w niej uporządkowaną, 
harmonijną rzeczywistość, pozbawioną wewnętrznych sprzeczności, po
minęła wszelkie utrudnienia praktyczne i wiecznie nękające ją niepo
wodzenia. Opisywała w powieści piękne pejzaże, feudalny układ 
społeczny, niezwykłych ludzi, głębokie związki z Afrykanami, równo
wagę między naturą i cywilizacją, świat pełen wdzięku i ładu. Afryka 
zamieniła się pod jej piórem w Raj Utracony, życiowy azyl, z którego 
wygnało ją złe Przeznaczenie. Klęska ekonomiczna, uczuciowa i życio
wa zamieniła się w romantyczny mit o Upadku i Stracie, których autor
ka doświadczyła, ale je przezwyciężyła i przebolała. Mogła potem 
powracać w wyobraźni na swoją farmę „u stóp gór Ngong", która za
wsze trwała niezmieniona i gdzie czekał na nią Denys64.

64 Bardziej realistyczną wersję życia Karen Blixen w Afryce można odnaleźć w jej listach 
pisanych stamtąd do rodziny i przyjaciół w latach 1914-1931 (Blixen, 1998, 1999].

Porównanie trzech wersji afrykańskiego okresu życia Karen Blixen 
pozwala dostrzec, jakim przekształceniom ulegała surowa materia jej 
biografii w kolejnych opracowaniach. W powieści ona sama, powodo
wana nostalgią, nadała życiu na farmie wyjątkową harmonię i piękno, 
nie pozbawiając go przy tym silnych przeżyć i wrażeń. Film Sydneya 
Pollacka wpisuje 17 lat afrykańskiego życia Karen Blixen w reguły ro
mantycznego melodramatu: zaciera granice czasowe - wydarzenia, 
z wyjątkiem pierwszej wojny, nie są datowane i układają się w barwny 
kalejdoskop nie związany z przemijaniem, starzeje się tylko Bror - łysie
je, oboje kochankowie ciągle są tacy sami; wytwarza odpowiednie na
pięcie towarzyszące oczekiwaniu na romans dwojga przeznaczonych 
sobie ludzi; pokazuje wielką miłość, a potem rozstanie kochanków spo
wodowane różnymi oczekiwaniami wobec ich związku; wreszcie do
puszcza śmierć jednego z nich i zamienia romans w mit o skazanej na 
klęskę miłości kobiety dążącej do stabilizacji i mężczyzny outsidera.

W filmowe Pożegnanie z Afryką wpisana została opowieść o losach 
kobiety, która próbuje - zgodnie z nakazem patriarchalnej kultury - za
pewnić sobie „normalną" egzystencję: małżeństwo, dom, dzieci, bez
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pieczną przyszłość. Jednak Los nieustannie jej tego odmawia. Styka Ka
ren z Hansem, Brorem i Denysem, trzema mężczyznami, z których żaden 
nie nadaje się na partnera godnego zaufania, kolejno - choć z różnych 
powodów - zawodzą ją i porzucają. Trwałości związków nie zapewnia 
ani miłość, ani umowa. W każdy z nich Karen wchodzi z dobrą wolą, 
uczuciem lub lojalnością, każdy kończy się klęską, utratą nadziei i sa
motnością. Odważna i silna kobieta podnosi się po kolejnym niepowo
dzeniu, na nowo organizuje sobie życie, boryka się z przeciwnościami, 
umie być lojalna, potrafi kochać, a jednak Los nieustannie drwi z niej, 
pozbawiając wszystkiego, co jest dla niej cenne. Zupełnie jakby mówił: 
nie będziesz - jak zwyczajne kobiety - dbać o dom, kochać męża i wy
chowywać dzieci, twoje przeznaczenie jest inne.

W finale filmu 46-letnia Karen nie ma już nic, utraciła plantację, 
dom, wszystkich kochających ją ludzi, jest zupełnie sama. Zachowała 
jednak umiejętność, którą miała zawsze, choć wcześniej nie chciała i nie 
potrafiła odpowiednio jej wykorzystać - talent do tworzenia opowieści. 
Może wszystko, co przeżyła, służyło uaktywnieniu tej zdolności? Może 
jako bogata plantatorka, szczęśliwa żona i matka, nigdy nie napisałaby 
Siedmiu niesamowitych opowieści, Opowieści zimowych, Nieśmiertelnej 
opowieści, a przede wszystkim Pożegnania z Afryką? Może utrata była 
ceną za talent?

Pożegnanie z Afryką Sydneya Pollacka osadzić można w kontekście 
melodramatów opowiadających o miłości artystów, tzw. la vie ro- 
mansée, dla których wielkie uczucie, najczęściej nieszczęśliwe, staje się 
inspiracją do stworzenia wyjątkowego dzieła. Filmy udowadniają, że 
artyści obdarzeni specjalnymi talentami zakochują się jak zwykli lu
dzie - od pierwszego wejrzenia, często w nieodpowiednich osobach, 
mają wiele kłopotów, cierpią i są nieszczęśliwi. Talent nie chroni bo
wiem przed miłością i jej skutkami, a nadmierna wrażliwość sprawia, 
że uczucie przeżywane jest przez artystów mocniej i ma większy 
wpływ na ich życie. Ujawnia się on przede wszystkim w dziele po
wstającym pod wpływem miłości. Artysta zakochany lepiej pisze - 
Hemingway w Miłości i wojnie (1996), Szekspir w Zakochanym Szekspi
rze (1998), piękniej maluje - Modigliani w Montparnass 19 (1957), do
skonalej komponuje - Chopin w Pamiętnej pieśni (1945) i w Impromptu 
(1991), Schumann w Song of Love (1947), Beethoven w Wiecznej miłości 
(1994), świetniej gra - Paganini (1946) i tańczy - Duncan w Isadorze 
(1968). Miłość staje się więc stymulatorem głębokich przeżyć, które - 
mówiąc językiem psychoanalizy - sublimują się potem w procesie 
twórczym i zamieniają w dzieła będące świadectwem, a często nawet 
pomnikiem uczucia oraz skarbem ludzkości.
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Miłość nie potrafiła połączyć „na zawsze" Karen i Denysa, ale stała 
się - zgodnie z wolą Przeznaczenia - siłą sprawczą procesu twórczego. 
Zmieniła okazjonalną storyteller, salonową opowiadaczkę niezwykłych 
historii, w pisarkę. Filmowe Pożegnanie z Afryką zapewnia swoich wi
dzów, że Afryka i Denys, jednakowo ukochani i oboje utraceni, powró
cili do Karen we wspomnieniach i zostali przez nią unieśmiertelnieni 
w literaturze - a potem w hollywoodzkim melodramacie.
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Maurycy - melodramat gejowski

Melodramat opowiada o miłości dwojga ludzi. Właśnie - dwojga. 
Gramatyczna forma polskiego liczebnika przesądza od razu płeć kochan
ków: są to kobieta i mężczyzna. Melodramat powstał po to, aby wzruszać 
widzów szczęśliwymi lub nieszczęśliwymi romansami par heterogenicz
nych i przez długie lata wydawało się, że jest to w tym gatunku jedyny 
możliwy układ osobowy. W życiu co prawda zdarzały się też inne miło
ści, łączące przedstawicieli tej samej płci, ale droga na kinowy ekran była 
przed nimi zamknięta. Romanse homoseksualne przynależały bowiem do 
wąskiego kręgu mniejszości seksualnych, ściśle odseparowanych od świa
ta heteroseksualnej większości, a przy tym ponuro napiętnowanych przez 
dominującą kulturę jako nienormalne, niemoralne, występne i grzeszne. 
Bardziej kojarzyły się z przestępstwem niż z miłością.

Historia obecności homoseksualistów w filmie stanowi nie tylko 
rozłożoną w czasie opowieść o problemach ludzkiej odmienności, ale 
jest przede wszystkim świadectwem zmieniających się norm obyczajo
wych. W wyniku długiego procesu liberalizacji kultury - przepisów 
prawa, diagnoz medycznych, postulatów religijnych, znikania lęku 
i pogardy oraz narastania społecznej tolerancji - filmowi geje mogli 
przejść ciernistą drogę od komicznych i żałosnych odmieńców lub groź
nych degeneratów do pełnowymiarowych postaci o skomplikowanych 
osobowościach [Russo, 1987]65. Pozwolono im także na miłość, która naj
częściej stawała się uczuciem tragicznym i destrukcyjnym - pary mę
skie, lub konstruktywnym, a nawet romantycznym - pary kobiece 
[Kornatowska, 1986: 95-162].

65 Na podstawie książki Vito Russo powstał montażowy film dokumentalny Pułapka 
z celuloidu (1996) w reżyserii Roberta Epsteina i Jeffreya Friedmana.

“ Nie interesują mnie niezależne filmy gejowskie realizowane poza wielkimi studiami 
dla wąskiego grona odbiorców.

Jednak melodramat długo bronił się przed miłościami homoseksu
alnymi z dość oczywistych powodów. W melodramatach miłość jest 
uczuciem nie tylko najważniejszym, ale także gloryfikowanym, podzi
wianym i budzącym wzruszenie, a kochankowie zyskują sympatię wi
dzów tylko dlatego, że gorąco i wiernie kochają. Nie wszyscy zaś 
widzowie masowych seansów66 skłonni byli zaakceptować miłosne 
uniesienia kochanków tej samej płci. Trzeba było długiego czasu 
i oswojenia z intymnymi zachowaniami homoseksualistów w innych fil
mach, by melodramat gejowski mógł bez przeszkód pojawić się na ekra
nach zwykłych kin [Mazierska, 1991]. Drogę przecierały mu filmy 
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niemieckie: Dziewczęta w mundurkach (1958)67 i Konsekwencja (1977). 
W latach osiemdziesiątych pojawiły się m.in. Lianna (USA, 1983), Kocha
jąc (USA, 1984), Przybysz z Zachodu (NRF, 1985), Moja piękna pralnia 
(Anglia, 1985), Prawo pożądania (Hiszpania, 1986), Puste serca (USA, 
1986), Maurycy (Anglia, 1987), Trylogia miłości (USA, 1988), Gdy zapada 
noc (Kanada, 1995), Miłość i śmierć na Long Island (Anglia, Kanada, 1997), 
Aimée i Jaguar (Niemcy, 1998).

67 Remake filmu o identycznym tytule z 1931 roku w reżyserii Leontine Sagan.

Wydzielenie melodramatów spośród tzw. filmów gejowskich nie 
jest łatwe, wątki miłosne są w nich bowiem stale obecne, a granice ga
tunkowe często zatarte. Nic nie wskazuje jednak, by w Hollywood 
i poza nim melodramat gejowski, poświęcony - mówiąc językiem po
prawności politycznej - tym, którzy „kochają inaczej", choć w gruncie 
rzeczy tak samo, miał się rozwinąć w jakiś szczególny sposób. Filmy 
o wielkiej i romantycznej miłości nadal zarezerwowane są w kinie main- 
streamu niemal wyłącznie dla par heteroseksualnych [Neal, 1986: 13].

Maurycy (1987) zajmuje specjalne miejsce wśród melodramatów ge
jowskich. Został zrealizowany przez wybitnego reżysera, Jamesa Ivo- 
ry'ego, na podstawie powieści znakomitego pisarza, Edwarda M. 
Forstera (1878-1970), dla masowej publiczności kinowej. Krytycy i wi
dzowie z wielu krajów przyjęli film bardzo dobrze [Katsahnias, 1987: 46- 
47; Tomalin, 1987: 290]. Poruszająca fabuła, czarujący bohaterowie, 
tragiczny aspekt ich egzystencji, elegancka powściągliwość scen miło
snych, odważnie sformułowane przesłanie uczyniły z filmu Ivory'ego 
nie obyczajową sensację, ale wyrafinowaną artystycznie wypowiedź na 
temat społecznej tolerancji.

Forster napisał Maurycego w 1914 roku, ponieważ jednak powieść 
miała wyraźne podłoże autobiograficzne, nie zdecydował się nigdy na 
jej publikację. Książka została wydana po pięćdziesięciu siedmiu latach, 
w 1971 roku, już po śmierci autora (wydanie polskie w tłumaczeniu Ma
rii Olejniczak-Skarsgârd, Gdańsk 1994). Pisarz miał się czego obawiać. 
Od 1533 roku do 1967 istniało w Anglii prawo skazujące homoseksuali
stów na karę więzienia, chłostę lub ciężkie roboty, a proces wytoczony 
m.in. Oscarowi Wilde'owi w 1895 roku stanowił groźne potwierdzenie 
jego funkcjonowania.

James Ivory oparł swój film na strukturze melodramatu, obudował 
ją jednak dodatkowymi znaczeniami, wzbogacającymi klasyczną formu
łę gatunkową.

*
Uniwersytet w Cambridge 1909 rok. Maurycy Hall nawiązuje przyjaźń 

z Clive'em Durhamem, który wkrótce wyznaje mu, że go kocha. Maurycy 
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jest wstrząśnięty i zgorszony uczuciem przyjaciela, ale równocześnie uświa
damia sobie, że pociągają go mężczyźni i że także kocha Clive'a. Związek 
obu młodzieńców ma charakter platoniczny, gdyż Clive zdolny jest zaak
ceptować tylko taki wymiar ich uczucia. Lord Risley, kolega z uniwersyte
tu, zostaje oskarżony o próbę uwiedzenia młodego żołnierza i w 
publicznym procesie skazany na karę więzienia. Clive jest przerażony kon
sekwencjami ujawnienia czułej przyjaźni łączącej go z Maurycym, zrywa 
więc z nim i żeni się z Anne. W Pendersleigh Park, posiadłości Durhamów, 
Maurycy poznaje młodego gajowego, Aleka Scuddera, który nieoczekiwa
nie obdarza go uczuciem. Spędzają razem noc miłosną. Alek rezygnuje 
z wyjazdu do Argentyny, obaj mężczyźni postanawiają żyć razem bez 
względu na ryzyko, jakie może przynieść ich związek.

*

Film Ivory'ego opowiada o pięciu latach życia pewnego młodzieńca, 
Maurycego Halla, pochodzącego z bogatej, mieszczańskiej rodziny. Jako 
dziewiętnastolatek rozpoczyna w 1909 roku naukę w Cambridge, jest mi
łym, przystojnym chłopcem, poczciwym i nieskomplikowanym psy
chicznie. Chodzi na wykłady, przyjaźni się z równie bezkonfliktowym 
Chapmanem, stanowi dumę matki i dwu sióstr. Nic go nie różni od in
nych dobrze ułożonych młodzieńców z dobrych domów, absolwentów 
szkół publicznych, sposobiących się do zdobycia wykształcenia uniwer
syteckiego i zajęcia odpowiedniej pozycji na drabinie społecznej.

Spokój egzystencji Maurycego zostaje zburzony uważnym spojrze
niem kolegi studenta, lorda Risleya, który dostrzega w nim coś, co naka
zuje mu zaprosić Maurycego na spotkanie nieoficjalnego klubu 
istniejącego na uniwersytecie. „Należę do klubu, którego członkowie za
interesowaliby pana... jeżeli się nie mylę" - mówi Risley i nakazuje 
Maurycemu przyjść na spotkanie samemu, bez Chapmana. Maurycy jest 
zaskoczony zainteresowaniem okazanym mu przez lorda Risleya, po
chlebia mu ono, ale zarazem jest zażenowany, a może nawet przestraszo
ny, gdyż Chapman komentuje zaproszenie: „A więc... Ty chyba tam nie 
pójdziesz?"

Chapman nie wypowiada strasznego słowa homoseksualista, ale 
skłonności lorda Risleya i obyczaje jego klubu znane są wśród studen
tów, zapewne plotkuje się o nich po cichu. Póki jednak nikt nie wnie
sie oficjalnego oskarżenia, młodzieńcy mogą spotykać się „w swoim 
gronie" zupełnie bezpiecznie, chronieni wysoką społeczną pozycją 
członków oraz naukowym czy towarzyskim charakterem zebrań.

Groza, jaką w 1909 roku wywołuje podejrzenie o homoseksualizm, 
surowość potępienia społecznego - „największa zbrodnia, wykroczenie 
poza wszelkie granice" - oraz odium grożącej kary powinny natych
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miast zniechęcić Maurycego do przyjęcia zaproszenia lorda Risleya. Tak 
się jednak nie dzieje. Maurycy, jakby potwierdzając intuicję Risleya, 
szuka go po pokojach kolegów. W ten sposób poznaje innego członka 
klubu, Clive'a Durhama, który należy do arystokracji i lubi muzykę 
Czajkowskiego, mimo że jest „słodką wodą z cuchnącej studni"68.

68 Piotr Czajkowski (1840-1893) byt homoseksualistą.
M Michel Foucault [1995: 318] twierdzi, że pojęcie homoseksualizmu wydaje się mało 

odpowiednie do praktyk erotycznych starożytnych Greków. Nie przeciwstawiali 
oni, jako dwu radykalnie różnych systemów zachowań, miłości do własnej i do obcej 
płci. „Rozwiązłość obyczajów polegała na nieumiejętności oporu wobec kobiet i chłop
ców, a nie na tym, że jedne są bardziej rozwiązłe niż inne".

Młodzieńcy szybko zaprzyjaźniają się ze sobą. Ich wzajemne kontak
ty pasują do powszechnych wyobrażeń o chłopięcej przyjaźni, w której 
siłowe zapasy sąsiadują z nieoczekiwanie czułymi gestami, dopuszczal
nymi w zachowaniu dwu bliskich kumpli. Maurycy nie odczuwa winy, 
że przedłożył pięknego i wyrafinowanego Clive'a nad poczciwego 
Chapmana. Z pobłażaniem traktuje jego życiową filozofię opartą na So- 
kratejskim wzorcu męskiej przyjaźni, która wyrzeka się miłości ciała na 
rzecz miłości ducha: młodych mężczyzn winna łączyć tylko philia - zro
zumienie, wzajemnie świadczone przysługi i dążenie do rozwoju, np. 
we wspólnym kształceniu się, a nie kontakty erotyczne, których należy 
starannie unikać [Foucault, 1995: 362].

Wydaje się, że Maurycy pogrążony jest w całkowitej nieświadomo
ści własnej natury oraz paraseksualnych zachowań Clive'a i swoich. 
Czuje się szczęśliwy, nie zastanawia się, co powoduje ten stan. Niepo
kój budzą w nim dopiero lekcje greki i studiowanie Uczty Platona 
z opisem miłości homoseksualnej. Pruderyjny wykładowca każę pomi
nąć niemoralne fragmenty o „niewysłowionej rozpuście Greków", 
upewniając swych wychowanków, że to temat zakazany i głęboko nie
moralny69.

Nieświadomość, ale i niewinność Maurycego niszczy jawna deklara
cja miłości ze strony Clive'a. Maurycy jest zszokowany jego wyznaniem 
i najpierw odrzuca je w przerażeniu, ale szybko uświadamia sobie, że 
także kocha Clive'a, ponieważ „zawsze był taki jak Grecy, choć o tym 
nie wiedział" [Forster, 1994: 63]. Odkrycie własnej orientacji erotycznej 
staje się dla Maurycego aktem wielkiej transgresji, określeniem prawdzi
wej tożsamości, przekroczeniem kulturowych norm obowiązujących 
w jego środowisku, wreszcie uwolnieniem seksualności. Rozpoznanie 
siebie jako homoseksualisty nie budzi w nim lęku, nie wywołuje depre
sji czy poczucia pogardy dla własnej natury, jego szczęście jeszcze się 
nasila. Kocha i jest kochany, może otwarcie okazywać miłość Clive'owi 
i szukać zaspokojenia namiętności. Wchodzi w nocy przez okno do sy
pialni przyjaciela, by tryumfalnie upewnić go o swoim uczuciu.
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Głęboką frustrację Maurycego powoduje, paradoksalnie, nie uświa
domienie sobie własnego homoseksualizmu, ale ograniczenia w kontak
tach z ukochanym, które narzuca sam Clive. Otóż dla Clive'a miłość 
między mężczyznami musi mieć wymiar wyłącznie platoniczny, seks - 
jego zdaniem - upokorzyłby ich obu: „Zniszczyłby harmonię ciała, umy
słu i duszy. Kobieta by tego nie zrozumiała, ale ty tak" - tłumaczy Maury
cemu. Wydaje się, że to założenie pozwala Clive'owi pogodzić naturalne 
skłonności z represyjną obyczajowością, w jakiej został wychowany, i za
chować szacunek dla siebie. Homoseksualizm był bowiem naówczas po
tępiony nie tylko przez tzw. normalne społeczeństwo, ale i przez samych 
homoseksualistów. Miłość ukryta pod maską „greckiej przyjaźni" daje 
Clive'owi zadowolenie, a unikanie kontaktów erotycznych pozwala uwa
żać się za mężczyznę „normalnego", respektującego obowiązujące normy 
moralne. Spontaniczność Maurycego, który z taką łatwością akceptuje od
krytą prawdę o sobie, zdumiewa i przeraża Clive'a. Z tym większą siłą, 
wynikającą z długiego treningu, arystokratycznych manier i wprawy 
w samookłamywaniu, wznosi mur oddzielający go od namiętności i zmy
słowości przyjaciela.

Różnica w podejściu do własnego homoseksualizmu wynika z psy
chicznej i klasowej odmienności obu młodzieńców. Zostali wychowani 
w edwardiańskiej Anglii, która odziedziczyła po epoce wiktoriańskiej 
surowe normy etyczne i pruderię obyczajów, ale także zakłamanie mo
ralne, kult dla konwenansów, potępienie dla okazywania emocji i nie
nawiść do wszystkiego, co inne. Clive jest arystokratą, typowym 
przedstawicielem angielskiego dżentelmena, chłodnym i powściągli
wym, ma odziedziczyć Pendersleigh Park - rodową posiadłość ziemską 
- chce zostać członkiem parlamentu. Wydaje się idealnie dopasowany 
do własnej klasy i roli społecznej. Aby zachować wewnętrzną równo
wagę, musi pomniejszać wagę swej zdrożnej odmienności, czynić z niej 
słabostkę, młodzieńczą zabawę, niemal grę towarzyską zasługującą na 
pobłażanie, a nie na potępienie.

Natomiast Maurycy jest prostoduszny i spontaniczny, naiwny 
i szczery, nie potrafi udawać. Po szoku, jakim było dla niego rozpozna
nie swych prawdziwych skłonności, akceptuje siebie „innego", radośnie 
rzuca się w miłość, płonie namiętnością, nie potrafi ukryć czułych spoj
rzeń i gestów. Zrywa z kościołem uznając, że byłoby nieuczciwie łamać 
nakazy religijne i udawać dobrego chrześcijanina. Wychodzi poza swo
ją klasę, ucząc boksu chłopców z nizin społecznych. Jest otwarty i życz
liwy, budzi sympatię i współczucie, nie z powodu swej odmienności, 
ale ponieważ wiadomo, że będzie miał z nią poważne kłopoty.

Wymiar grożącego niebezpieczeństwa ujawnia proces lorda Risleya, 
który zostaje ujęty podczas próby uwiedzenia młodego żołnierza - jak 
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się okazuje, konfidenta policji. Risley, wicehrabia, dżentelmen, sekretarz 
w parlamencie, zostaje skazany za „obrazę moralności" na pół roku cięż
kich robót, ale przede wszystkim jest napiętnowany skandalem. Zapew
ne będzie musiał - jak Oscar Wilde - opuścić Anglię po odbyciu kary, 
potępiony i wzgardzony przez wszystkich, opuszczony przez przyjaciół, 
a nawet rodzinę.

Clive uświadamia sobie z przerażeniem, że za swoją „słabostkę" 
może ponieść podobną karę. Reaguje prawdziwą histerią: upija się, 
mdleje, płacze, choruje, w popłochu wyjeżdża do Grecji, a po powrocie 
oznajmia Maurycemu nową decyzję: „Musimy to zmienić". Clive wie, 
że Maurycy, udręczony wymuszonym celibatem, nie jest dobrym wspól
nikiem jego młodzieńczej zabawy w czułą, męską przyjaźń. Maurycy 
jest zazdrosny: robi awanturę własnej siostrze podejrzewając ją, że ko
kietuje Clive'a, nie potrafi ukryć kompromitujących gestów - całuje 
chorego Clive'a w obecności matki. „Kontynuując to, będziemy ryzyko
wać wszystko, co mamy - tłumaczy mu Clive - naszą karierę, rodzinę, 
dobre imię". „Bzdura, nie obchodzi mnie moje nazwisko - replikuje 
Maurycy - kim byłbym bez ciebie? Jestem gotów zaryzykować wszystko, 
bo tylko jedno mnie przeraża - możliwość, że stracę ciebie. Tylko ty je
steś moim szczęściem". A gdy Clive ostatecznie go odtrąca, teraz z kolei 
Maurycy wpada w histerię: płacze i rozpacza.

Tak więc pierwsza miłość, jaką przeżywa Maurycy, ułatwia mu samo- 
poznanie: uświadamia prawdziwą tożsamość seksualną, pozwala przekro
czyć wpajane przez oficjalną kulturę normy moralne, uwalnia jego 
zmysłowość oraz - wprowadzając ład w skomplikowane dotąd emocje 
psychiczne - czyni go szczęśliwym. Odrzucenie przez Clive'a jest dla 
Maurycego wielkim zawodem uczuciowym, a potępienie ich wzajemnej 
miłości, jako potencjalnego zagrożenia kariery i dobrego imienia, dopiero 
teraz naprawdę piętnuje go innością i wpycha w poczucie winy. Frustra
cję sprowadza więc na Maurycego nie restrykcyjne społeczeństwo, ale 
„nawrócony" homoseksualista. Clive bowiem od razu żeni się, osiada 
w swoich włościach i rozpoczyna karierę polityczną. Zapuszcza wąsy, 
atrybut męskości, które stają się maską i symbolem społecznej mimikry, 
jaką będzie teraz pilnie realizował.

Analizując sytuację jednostki poddanej presji norm społecznych 
i kulturowych, Ewa Mazierska [1995: 177] pisze:

Aby jednostka poddała się kulturze, kultura ta musi zostać przez nią
w jakimś stopniu zaakceptowana i zintemalizowna.

Tak dzieje się z Clive'em, który próbuje dostosować swoje życie do 
obowiązujących norm społecznych. Czyni to przede wszystkim z lęku 
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przed karą, ale i z wewnętrznego przekonania, że jego inność na tę karę 
zasługuje. Także Maurycy, stymulowany nawróceniem Clive'a, próbuje 
zwalczyć swoją „chrobę" i dostosować się do akceptowanego społecznie 
modelu normalnego mężczyzny. Idzie do lekarza, który nie chce rozma
wiać o jego problemie i udziela tradycyjnej porady: „Poszukaj sobie mło
dej, pięknej kobiety, ona cię uleczy". Potem udaje się do hipnotyzera, 
który wie, że na chorobę Maurycego nie ma lekarstwa, i radzi mu opuścić 
Anglię: „Anglicy zawsze niechętnie akceptowali ludzką naturę".

W dodatku Maurycy nie domyśla się, że nawrócenie Clive'a jest 
tylko pozorne, jego małżeństwo - mimo peanów głoszonych na cześć 
żony - to konwencjonalny i chłodny związek dwojga obcych sobie lu
dzi. Clive nie zrywa przyjaźni z Maurycym, ciągle zaprasza go do Pen- 
dersleigh Park, w pewnym sensie kontroluje jego życie, jest o niego 
zazdrosny, nieoczekiwanie zdobywa się nawet na czuły gest: - „Nie za
pomniałem przeszłości" - a potem pyta obłudnie: „Jesteś zadowolony, 
że wszystko dobrze się skończyło? Przyznajesz mi rację?"

Próby wyleczenia nie skutkują, Maurycy nadal rozpoznawany jest 
przez gejów jako „swój" (atak starego homoseksualisty w pociągu), pod
niecają go nagie męskie ciała młodych bokserów w łaźni, nasila się fru
stracja powodowana stałą obecnością Clive'a.

Maurycy, nie wiedząc o tym, staje się obiektem obserwacji i pożąda
nia młodego gajowego z Pendersleigh Park, Aleka Scuddera, który 
wreszcie przychodzi w nocy do jego sypialni: „Pan mnie wołał. Ja 
wiem". Maurycy nie tylko nie odpycha młodzieńca, ale pozwala wy
buchnąć swej długo tłumionej namiętności i spędza z nim noc miłosną. 
Znowu jest szczęśliwy, ale równocześnie i przerażony. Peszy go pocho
dzenie Aleka - z rodziny rzeźnika, dziwi jego homoseksualna intuicja: 
„Skąd ten wieśniak mógł wiedzieć? Dlaczego przyszedł do mnie tej 
nocy, kiedy byłem najsłabszy?", wreszcie boi się szantażu. Maurycy nie 
wierzy w szczerość Aleka, jest przekonany, że chłopak z dołów społecz
nych będzie go teraz dręczył i wykorzystywał. Alek zaś obawia się, że 
Maurycy nie traktuje go poważnie i tylko się nim bawi.

Mimo lęków i uprzedzeń spotykają się jednak po raz drugi w Lon
dynie i upewniają o wzajemnej miłości. To Maurycy proponuje Aleko- 
wi wspólne życie: „Zostań ze mną. (...) Można zrobić wszystko, gdy się 
wie, co to jest. Możemy żyć bez pieniędzy, bez ludzi, niepotrzebna nam 
pozycja. Nie jesteśmy głupcami, obaj jesteśmy silni. Znajdziemy miejsce 
dla siebie". Alek rozsądnie odmawia: „Nic z tego, zniszczymy tylko sie
bie" i decyduje się na wyjazd do Argentyny. Jednak w dniu odpłynięcia 
statku nie przychodzi do portu, Maurycy odnajduje go w Pendersleigh 
Park na przystani i bierze w ramiona: „Teraz nic już nas nie rozdzieli. 
Nigdy".
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Mimo wszystkich kłopotów, które mogą się jeszcze przydarzyć obu 
kochankom w przyszłości, finał Maurycego jest szczęśliwy i optymistycz
ny. Miało to wielkie znaczenie w 1914 roku, gdy Forster napisał po
wieść. Wyznał w Posłowiu do Maurycego w 1960 roku:

Szczęśliwe zakończenie było konieczne. W przeciwnym razie w ogóle 
nie miałbym ochoty pisać. Byłem przekonany, że przynajmniej w fikcji 
dwóch mężczyzn powinna łączyć miłość, która trwa tak długo, jak po
zwala na to fantazja. (...) Szczęście jest w niej głównym motywem - co 
jednak miało nieoczekiwany skutek: spowodowało trudności w wyda
niu książki. (...) Gdyby skończyła się nieszczęśliwie: samobójstwem 
albo stryczkiem dla młodzieńca, wszystko byłoby dobrze, albowiem 
wówczas nie wypłynęłaby kwestia pornografii czy deprawowania nie
letnich. Ale kara nie dosięga kochanków, tym samym przestępstwo 
jest pochwalone [Forster, 1994: 243].

Szczęśliwe zakończenie Maurycego miało tę samą wagę w 1987 roku, 
gdy powstał film Ivory'ego, gdyż jego happy end zrywał z tradycją ugrun
towaną w filmach gejowskich, nakazującą złe zakończenie. Tylko brak 
szczęśliwego końca stał się bowiem przepustką na ekrany i warunkiem 
ich społecznej akceptacji.

Druga miłość, jaką przeżywa Maurycy, ułatwia mu dalsze samopo- 
znanie: przestają się dla niego liczyć granice klasowe, nieważne staje się 
odpowiednie miejsce w społeczeństwie ani akceptacja innych ludzi, za 
to życie zgodne z własną naturą, dzielone z ukochanym, okazuje się 
warte każdej ceny.

Już pierwszy romans Maurycego z Clive'em ma wyraźne cechy melo- 
dramatyczne: miłość niemożliwa, zły Los, stałe zagrożenie nieszczęściem, 
odrzucenie, rozstanie, silne emocje i łzy. Drugi romans Maurycego z Ale- 
kiem jeszcze skuteczniej wpisuje się w melodramatyczny kontekst: Prze
znaczenie, miłość niemożliwa, różnica klas społecznych, stałe zagrożenie, 
zapowiedź rozstania, wyzwanie rzucone Losowi, nieoczekiwany happy 
end. Użycie konwencji melodramatycznych pozwoliło Jamesowi Ivo- 
ry'emu opowiedzieć o miłości homoseksualnej tak, jakby była ona nor
malną, heteroseksualną miłością, którą tradycyjnie pokazywał ten 
gatunek. Dlatego zgodnie z jego regułami miłość znajduje się w centrum 
przedstawionej historii, wszystko inne jest jej podporządkowane i od niej 
zależy, przede wszystkim zaś szczęście i nieszczęście bohaterów.

Umiejętność przeżycia przez Maurycego i Aleka wielkiej i praw
dziwej miłości, do tego szczerej i gotowej na wszelkie poświęcenia, li
kwiduje jej nietypowy, homoseksualny charakter. Pozostaje tylko 
autentyczne uczucie, przeszkody złego Losu i nadzieja na happy end - 
rodzi się sympatia do bohaterów, współczucie dla ich niedoli i wzru
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szenie z powodu zwycięstwa prawdziwej miłości. Melodramatyczne 
mechanizmy perswazyjne sprawiają, że widzowie - niezależnie od 
swoich poglądów na homoseksualizm - solidaryzują się z Maurycym 
i Alekiem, którzy w imię miłości mają odwagę złamać restrykcyjne 
normy obyczajowe, a nie z Clive'em, któremu współczują, że się na to 
nie zdobywa.

Niezwykle ważną rolę odgrywa w procesie „melodramatyzacji" 
Maurycego finał filmu. Maurycy, jak zawsze spontaniczny i szczery, 
śmiało wyznaje zazdrosnemu Clive'owi, że kocha Aleka i sypia z nim. 
„Jestem z ciała i krwi, jeśli potrafisz się do tego zniżyć" - szydzi teraz 
otwarcie z platonicznych rojeń Clive'a. Potem decyduje się żyć z Ale
kiem na marginesie społeczeństwa i ponieść przykre konsekwencje, ja
kie mogą mu grozić z powodu nietolerancji ludzi wobec ich miłości. 
Obaj są młodzi, piękni i zakochani. Nikogo nie krzywdzą, niczego nie 
żądają poza pozostawieniem ich w spokoju, co zapewne nie będzie im 
dane. Natomiast Clive, idealnie dostosowany do otoczenia, może tylko 
w marzeniach przeżywać rozładowanie skrywanych tęsknot. Odwraca 
się plecami do swego pałacu, stanowiska i pięknej żony, staje przy 
oknie i patrząc w noc wyobraża sobie ze wzruszeniem Maurycego, który 
z tą swoją pełną wdzięku spontanicznością woła na uniwersyteckim 
dziedzińcu: „Chodź!" - do mnie lub ze mną. Ale Clive szczelnie zamy
ka okno i okiennice, odcinając się od niego na zawsze.

Ewa Mazierska w swej analizie Maurycego interpretuje okno jako 
symbol granicy świata wewnętrznego i zewnętrznego, czyli natury i kul
tury. Wchodzenie przez okno - co powtarza się w filmie dwa razy: 
Maurycy wchodzi w ten sposób do sypialni Clive'a, a Alek do sypialni 
Maurycego -

Jest wyrazem ukrytego buntu bohaterów wobec ograniczającej wol
ność jednostki kultury [Mazierska, 1999: 103].

Maurycy otwiera okna.

Alek Scudder słusznie odbiera to jako znak, że obaj (...) należą do świa
ta niedającej się okiełznać natury [Mazierska, 1999: 103].

Natomiast Clive je zamyka, chroniąc się w kokonie dominującej 
kultury przed pokusami ślepych instynktów.

Wpisując Maurycego w struktury klasycznych melodramatów, Mark 
Finch i Richard Kwietniowski [1988: 78-79] przekonująco interpretują 
ostatnią scenę filmu. Budzi ona - ich zdaniem - niezadowolenie wi
dzów, że coś pięknego zmarnowano, że wyjątkowe uczucie Maurycego 
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i Clive'a zostało poświęcone dla konwenansu i fałszywych pozorów. Jak 
w finale Spotkania (1945) Davida Leana, melodramacie, w którym Laura 
przedkłada rodzinę i obowiązki nad miłość do Aleca. Gdyby się tylko 
odważyła... - myślą z żalem głęboko poruszeni widzowie. Jak w finale 
Stelli Dallas (1925, 1937, 1990), w którym Stella, stojąc na deszczu, przy
gląda się ukradkiem przez okno ślubowi swej córki. Gdyby tylko była 
nie zrezygnowała z praw matki... Jak w finale Listu do nieznajomej (1948) 
Маха Ophülsa, gdy Lisa pisze do Stefana: „Gdybyś umiał rozpoznać to, 
co zawsze należało do ciebie i czego nigdy nie straciłeś..." Widzowie 
oglądający finał Maurycego myślą: „Gdyby tylko Clive zaakceptował 
swój homoseksualny pociąg do Maurycego...", wtedy wszystko byłoby 
inaczej. W tym „gdyby tylko" zawarty jest swoisty masochizm - jak 
chcą obaj autorzy - ale także żal, współczucie i zrozumienie.

Ideologia Maurycego jest prosta i jasno wyłożona przez Ivory'ego: 
w finałowym „Chodź!" mieści się apel do homoseksualistów, by nie po
zwolili się zaszczuć, zwłaszcza w końcu XX wieku, i żyli zgodnie ze 
swoją naturą oraz preferencjami. A w pełnym żalu „gdyby tylko" poja
wia się nadzieja na tolerancję widzów kinowych, reprezentujących sze
rokie spectrum społeczne.

Homoseksualiści nie wybierają swej orientacji erotycznej, zostaje im 
ona dana przez biologię, prawdopodobnie jeszcze w życiu płodowym 
[Badinter, 1993: 101-102; Lew-Starowicz, 1999: 14-17], i muszą sobie sami 
z nią radzić, pozostając przy tym w ciągłej opozycji do heteroseksualne
go społeczeństwa, które uznało ich za wrogów. W 533 roku cesarz Justy
nian I Wielki zakazał kontaktów homoseksualnych pod karą kastracji, 
w XIX wieku nowoczesne społeczeństwa uznały homoseksualizm za 
zboczenie seksualne, czyli patologię społeczno-medyczną, i zaczęły 
zwalczać go prawem. Wyjątek stanowił Kodeks Napoleona z 1804 roku, 
który zabraniał karać pełnoletnich homoseksualistów. W Polsce 
uchwalono takie prawo w 1932 roku [Selerowicz, 1994: 18]. Dopiero 
w 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) usunęła homosek
sualizm z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Zmienia się stosunek 
Kościoła katolickiego do homoseksualistów [Augustyn, 1996; Dyrek, 
1996] - zaczyna obejmować ich opieką duszpasterską70. Ale w życiu 
społecznym ciągle bardzo żywe są uprzedzenia oparte na irracjonal
nym lęku zwanym homofobią. Prowadzi on do nieufności, odrzuce
nia, a nawet represji mniejszości homoseksualnej (około 4-5 procent 

70 „Szczególna skłonność osoby homoseksualnej, choć sama w sobie nie jest grzechem, 
to jednak stwarza mniej lub bardziej silną skłonność do postępowania, które z punk
tu widzenia moralnego jest zle. Z tego powodu sama skłonność musi być uważana za 
obiektywnie nieuporządkowaną". Kongres Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła 
Katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych [Augustyn, 1996: 10].
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populacji) przez heteroseksualną większość. W wielu krajach tzw. 
outing, czyli ujawnienie swej orientacji seksualnej, ciągle nie jest ani 
łatwe, ani nawet możliwe71.

71 74 procent Polaków ma negatywny stosunek do homoseksualistów, 58 procent potę
pia ich zdecydowanie [Pietkiewicz, 2000: 6].

Edward Morgan Forster zadedykował Maurycego „Szczęśliwym Cza
som", w których Maurycy, Clive i Alek, oraz wszyscy im podobni, będą 
mogli żyć w zgodzie ze swoją naturą, nie niepokojeni przez tolerancyj
ne społeczeństwo. Epoka edwardiańska przeminęła, ale homofobia trwa 
nadal. Melodramaty gejowskie także mogą przyczynić się do jej po
mniejszenia.

Augustyn Józef, SJ, 1996: Homoseksualizm w przeszłości i dzisiaj. W: Ku dojrzałej ludz
kiej miłości. Red. Józef Augustyn, SJ. Kraków

Badinter Elisabeth, 1993: XY, Tożsamość mężczyzny. Tl. Grzegorz Przewłocki. Warszawa 
Boczkowski Krzysztof, 1988: Homoseksualizm. Warszawa
Dyrek Krzysztof, SJ, 1996: Psychologiczny i duszpasterski aspekt homoseksualizmu. W: 

Ku dojrzałej ludzkiej miłości. Op. cit.
Finch Mark, Kwietniowski Richard, 1988: Melodrama and „Maurice": Homo Is Where 

the Het Is. „Screen" nr 3
Forster Edward, M., 1994: Maurycy. T 3. Maria Olejniczak-Skarsgârd. Gdańsk 
Foucault Michel, 1995: Historia seksualności. Tl. Tadeusz Komendant. Warszawa 
Helman Alicja, 1998: Światło na Forstera. „Kwartalnik Filmowy" nr 21-22 
Katsahnias Iannis, 1987: Les bonnes manières. „Cahiers du Cinéma" nr 402 
Kornatowska Maria, 1986: Eros i film. Łódź
Lew-Starowicz Zbigniew, Lew-Starowicz Michał, 1999: Homoseksualizm. Warszawa 
Mazierska Ewa, 1991: Dwa spojrzenia na homoseksualizm. „Iluzjon" nr 1
Mazierska Ewa, 1995: Jednostka pod presją, czyli o roli norm społecznych i kulturowych 

w życiu bohaterów Jamesa Ivory'ego (na przykładzie filmu „Maurice"). W: Interpre
tacja dzieła filmowego. Teoria i praktyka. Red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Piotr 
Sitarski. Łódź

Mazierska Ewa, 1996: „Dyskretne wychodzenie zmroku" (wątki homoseksualne w fil
mach Jamesa Ivory'ego). „Easy Rider" nr 8-9
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Mazierska Ewa, 1999: Człowiek wobec kultury. James Ivory i jego filmy. Warszawa 
Neal Steve, 1986: Melodrama and Tears. „Screen" nr 6
Pietkiewicz Barbara, 2000: Marsz na orientację. „Polityka" nr 29
Russo Vito, 1987: The Celluloid Closet: Homosexuality in the Movies. New York 
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Tomalin Claire, 1987: Love Story. „Sight and Sound" Autumn

Maurycy (Maurice)
S: Kit Hesketh-Harvey, James Ivory według powieści Edwarda M. For
stera; R: James Ivory; P: Ismail Merchant; Z: Pierre Lhomme; M: Ri
chard Robbins; SG: Peter James; K: Jenny Beavan, John Bright; O: 
James Wiłby (Maurycy Hall), Hugh Grant (Clive Durham), Rupert Gra
ves (Alek Scudder), Mark Tandy (lord Risley), Mark Payton (Chap
man), Ben Kingsley (Lasker-Jones), Phoebe Nichols (Anne Durham), 
Denholm Elliott (doktor Barry); PR: Merchant Ivory Productions, An
glia, 1987, 135'
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Angielski pacjent - zdrada ukarana

Angielski pacjent (1996) Anthony'ego Minghelli odniósł spektakular
ny sukces: przyznano mu 12 nominacji do nagrody Oscara, zdobył 9 
statuetek, dostał także 2 Złote Globy od zagranicznych dziennikarzy 
akredytowanych w Hollywood. Prestiżowe nagrody i sukces kasowy 
Angielskiego pacjenta potwierdziły raz jeszcze niezłomną żywotność me
lodramatu jako gatunku filmowego, zdumiewającą stałość jego reguł 
i konwencji oraz wieczną tęsknotę widzów do kinowych opowieści mi
łosnych i do oferowanego przez nie wzruszenia.

Od czasu Pożegnania z Afryką (1985), oprócz wielu skromnych i sto
sunkowo tanich melodramatów, Hollywood realizuje co parę lat jakiś 
wyjątkowo wystawny i efektowny romans kinowy w stylu glamour, któ
ry nawiązuje do wielkiej tradycji tego gatunku, staje się świętem kina, 
hitem kasowym, a czasem laureatem nagród - Bodyguard (1992), Wiek 
niewinności (1993), Angielski pacjent, Anna i król (1999). Sekunduje mu 
w tym kino europejskie, szczególnie angielskie i francuskie, próbujące 
przełamać hollywoodzką hegemonię romansową - Indochiny (1991), Ko
chanek (1992), Wichrowe Wzgórza (1992), Rozważna i romantyczna (1995), 
Elisabeth (1998).

Scenariusz Angielskiego pacjenta napisał reżyser filmu, Anthony 
Minghella, na podstawie powieści Michaela Ondaatje (wydanie polskie 
w tłumaczeniu Wacława Sadkowskiego, Warszawa 1997), kanadyjskiego 
pisarza pochodzącego ze Sri Lanki; powieść została nagrodzona presti
żową nagrodą Booker Prize. Minghella wykorzystał wszystkie wątki fa
bularne znajdujące się w powieści, próbował także przenieść na ekran 
jej specyficzną narrację mieszającą czas teraźniejszy z przeszłym, wyda
rzenia aktualne ze wspomnieniami, relację obiektywną z subiektywnymi 
wrażeniami. Ostatecznie zdecydował się na dość tradycyjny w kinie 
sposób opowiadania łączący dwie płaszczyzny czasowe: teraźniejszość, 
w której zdarzenia dopiero się dzieją i każda nowa okoliczność może 
zmienić ich bieg, oraz przeszłość, w której wszystko już się stało, a kolej
ne epizody służą tylko ujawnieniu tajemnicy sprzed lat.

*
Włochy, październik 1944 roku. Kanadyjska pielęgniarka Hana, pra

cująca w wojskowym lazarecie, opiekuje się straszliwie poparzonym 
w katastrofie lotniczej mężczyzną, który utrzymuje, że nie pamięta, kim 
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jest. Ponieważ chory nie może podróżować z konwojem, Hana zatrzy
muje się wraz z nim w ruinach toskańskiego klasztoru. Towarzyszą jej 
również sikhijski saper Kip, w którym Hana się zakochuje, oraz pozbawio
ny kciuków David Caravaggio, któremu się wydaje, że rozpoznaje w ano
nimowym angielskim pacjencie - jak się nazywa poparzonego - człowieka 
winnego zdrady dokonanej na rzecz Niemców i okaleczenia jego dłoni.

W napływających wspomnieniach chory wraca do przeszłości. Jest Wę
grem, nazywa się książę Laszlo de Almâsy, w latach trzydziestych byl 
członkiem międzynarodowego klubu odkrywców badających pustynię 
w Afryce północnej. Tuż przed wojną poznał i pokochał Katharine, żonę pi
lota Goeffereya Cliftona, wykonującego loty zwiadowcze nad pustynią dla 
angielskich służb specjalnych. Zostali kochankami, Katharine nie chciała jed
nak oszukiwać męża, rozstali się więc, okupując rozłąkę wielkim cierpie
niem. Gdy wybuchła wojna, klub odkrywców przestał istnieć. Goeffrey 
miał zabrać Almâsyego z pustyni. Powodowany nienawiścią zdradzonego 
męża próbował go zabić, taranując samolotem, rozbił maszynę, sam zginął 
i poważnie zranił Katharine, która z nim leciała. Almâsy zostawił ranną ko
bietę w jaskini i wyruszył po pomoc, obiecując jej, że na pewno wróci. Zo
stał jednak ujęty przez Anglików jako niemiecki szpieg, udało mu się uciec. 
Za mapy pustyni kupił od Niemców samolot. Jednak gdy przybył do jaski
ni, Katharine już nie żyła. Almâsy zabrał jej ciało do samolotu, który został 
ostrzelany przez Niemców i stanął w płomieniach.

Caravaggio rezygnuje z zemsty. Na prośbę księcia Almâsyego Hana 
podaje mu zwiększoną dawkę morfiny.

*
Angielski pacjent oferuje dwa romanse: dzieją się w różnym czasie 

i w odmiennych okolicznościach, różnie się kończą i różne są ich konse
kwencje. Obu patronuje Eros i Tanatos, w jednym zwycięża Eros - mi
łość daje nadzieję na szczęśliwe, może nawet wspólne życie, w drugim 
Tanatos - miłość doprowadza kochanków do śmierci.

Hana jest Kanadyjką, zgłosiła się ochotniczo do wojska, by w Euro
pie opiekować się rannymi żołnierzami walczącymi w wojnie, która 
bezpośrednio nie dotyczy jej kraju. Nieustannie otoczona jest młodymi 
mężczyznami, którzy krwawią, cierpią i często umierają, Hana opatruje 
ich rany, pisze listy do rodzin, zakrywa twarze po zgonie, ale żartuje 
także z ozdrowieńcami, dzielnie zachowując równowagę w przerażają
cym świecie wojennego szpitala. Głęboki cios zadaje jej wiadomość 
o śmierci narzeczonego na froncie oraz przypadkowa śmierć przyjaciół
ki sanitariuszki spowodowana wybuchem miny. Odległy zgon mężczy
zny może tylko opłakać, dziewczyna ginie na jej oczach - wstrząśnięta 
Hana wbiega na zaminowany odcinek szosy, narażając się na bezpo
średnie niebezpieczeństwo. Zagrożony teren rozbraja saper w turbanie. 
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Decyzja Hany o pozostaniu w ruinach toskańskiego klasztoru spowodo
wana jest stanem zdrowia anonimowego angielskiego pacjenta, którym 
się opiekuje, ale głównym powodem wydaje się przede wszystkim zmę
czenie wojną, otaczającym cierpieniem i czyhającą śmiercią. Hana po 
prostu szuka azylu, w którym mogłaby odetchnąć i wreszcie poczuć się 
bezpiecznie.

Kip jest Sikhem z Pendżabu wcielonym do oddziału będącego czę
ścią armii brytyjskiej, bierze udział w wojnie, która także bezpośrednio 
nie dotyczy jego kraju. Zdobył specjalistyczną wiedzę, jako saper roz
braja niemieckie bomby i miny. Jego życie jest ciągle zagrożone, jedna 
zła decyzja czy przypadkowy gest mogą spowodować wybuch. Kip, jak 
przystało na człowieka Wschodu i dzielnego mężczyznę, panuje nad 
nerwami i własnym strachem, nawet w sytuacjach ekstremalnych, gdy 
rozbraja bombę pod mostem, do którego zbliżają się oddziały alianckie. 
Tylko raz daje upust rozpaczy po przypadkowej śmierci kolegi sapera 
zatykającego sztandar (by uczcić koniec wojny) na zaminowanym przez 
Niemców pomniku. Kip także trafia do toskańskiego klasztoru i rozbija 
swój namiot w ogrodzie. W dzień przemierza okolicę na motocyklu i ry
zykując życiem rozbraja bomby, wieczorami chroni się w klasztornym 
azylu Hany i jej angielskiego pacjenta.

Dwa kolejne spotkania Hany i Kipa naznaczone są śmiercią. Naj
pierw saper pomaga sprowadzić dziewczynę z zaminowanej szosy, po
tem wykrywa i rozbraja bombę ukrytą w fortepianie, na którym ona 
grywa w klasztorze. Wspólnie czuwają przy śmiertelnie poparzonym 
„Angliku" i nasłuchują odgłosów wojny. Hana i Kip mówią po angiel
sku, ale pochodzą z dwu odległych krajów i z dwu odmiennych kul
tur, przypadkiem spotykają się we Włoszech, na obcym kontynencie, 
w wyniku wojny, którą prowadzi imperium brytyjskie decydujące 
w latach czterdziestych o polityce Kanady i Indii. Spotkanie Hany i Ki
pa jest spotkaniem dwu samotności, dwojga ludzi wyalienowanych, 
naznaczonych piętnem stałego obcowania ze śmiercią, zmęczonych 
wojną i własnym lękiem. Romans, a potem miłość stają się dla nich 
ucieczką od świata przemocy, w którym pełnią rolę pielęgniarki i sape
ra, do azylu, gdzie stają się po prostu kobietą i mężczyzną. Hana i Kip 
są bezgrzeszni, nikogo nie krzywdzą swoją miłością, wydaje się nawet, 
że dobry fluid ich uczuć działa życzliwie na obu klasztornych towa
rzyszy: pobudzająco na angielskiego pacjenta i uspokajająco na Cara- 
vaggia. Ale przede wszystkim miłość pomaga samym kochankom, 
ułatwia im odzyskanie równowagi, pozwala zapomnieć o śmierci, na
brać nadziei, uwierzyć w nowe życie możliwe po zakończeniu wojny. 
Pierwszy wyjeżdża z klasztoru Kip, Hana w jakiś czas po nim, po 
śmierci swego angielskiego pacjenta: Może spotka gdzieś Kipa, może 
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już nie, ale miłość przeżyta w azylu toskańskiego klasztoru pozwala jej 
radośnie patrzeć w przyszłość.

Romans Hany i Kipa reprezentuje rzadką w melodramatach filmo
wych miłość czystą i niewinną, dającą wytchnienie, pocieszenie 
i wsparcie, miłość, która nie wadzi ludziom i nie prowokuje Losu. Nie 
przeszkadzają jej różnice kulturowe, wyznanie, kolor skóry, nie wywo
łuje żadnych konfliktów czy nieporozumień, jest radosnym odkryciem 
drugiego człowieka, zasłużoną konsolacją po smutnych doświadcze
niach, uzdrawiającą terapią i szczęśliwym spełnieniem. Na taki obraz 
miłości Hany i Kipa niewątpliwie ma wpływ ideologia political correct- 
ness - poprawności politycznej, która nakazuje szanować obce kultury 
i podziwiać ich przedstawicieli. Dlatego w oczach Hany, reprezentantki 
Zachodu, Kip jest pięknym, inteligentnym i wrażliwym mężczyzną god
nym miłości i pożądania, romans z nim nie degraduje jej jako białej ko
biety. Także dla ich klasztornych towarzyszy, „Anglika" i Caravaggia, 
Kip jest równorzędnym partnerem, nie widzą w nim kolorowego kulisa 
w turbanie, nie gorszą się jego związkiem z Haną. Odmienność Kipa - 
kolor jego skóry, turban ukrywający bujne loki, orientalne zwyczaje - 
jest ciekawa i pociągająca, zachęca do nawiązania kontaktu, nie wywo
łuje nastrojów ksenofobicznych czy rasistowskich.

Miłość Hany i Kipa, jasna i optymistyczna, staje się w Angielskim pa
cjencie przeciwwagą dla drugiego romansu, mrocznego i pesymistyczne
go, a przede wszystkim grzesznego.

Angielski pacjent świetnie pamięta, kim jest, ślady jego tożsamości 
zostały także ukryte w tomie Dziejów Herodota, z którym się nie rozsta
je. Ma jednak ważne powody, aby przed władzami alianckimi oraz to
warzyszami z toskańskiego klasztoru nie ujawniać swego nazwiska. Ze 
wspomnień, zapisków ukrytych w książce oraz czynionych zwierzeń 
układa się historia jego miłości do Katharine.

Książę Laszlo de Almósy jest węgierskim arystokratą, pasjonuje się 
Afryką, pustynią i zagubionymi w piasku dawnymi cywilizacjami. Dołą
cza więc do międzynarodowego klubu młodych naukowców, którzy 
w latach trzydziestych badają pustynię w Afryce północnej. Jest to gru
pa samotnych mężczyzn związanych przyjaźnią, wspólną pasją poszuki
waczy i odkrywców, zabawami w elitarnych lokalach podczas przerw 
w wyprawach. Na krótko przed wybuchem wojny do klubu przystaje 
Geoffrey Clifton, pilot małego, dwuosobowego samolotu. Towarzyszy 
mu żona, Katharine, która staje się intruzką w męskim towarzystwie, ale 
oczywiście dobrze wychowani dżentelmeni nie dają jej tego odczuć. 
Poza Almńsym, który od pierwszego spotkania traktuje ją wrogo, nie
uprzejmie i z pogardliwym dystansem. Wydaje się, że węgierski książę 
ma za złe Katharine wdarcie się w zgraną, męską paczkę, że może 
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w ogóle nie lubi kobiet (jeden z klubowiczów jest homoseksualistą, co 
reszta dyskretnie toleruje), że zbywa mu na manierach. Jednak szybko 
się okazuje, że pod maską wrogości Almâsy ukrywa fascynację i pożąda
nie, że w ten sposób próbuje bronić się przed ujawnieniem swych 
prawdziwych uczuć do cudzej żony.

Katharine jest młodą, angielską damą. Przed rokiem wyszła za mąż 
za Geoffreya, przyjaciela z dzieciństwa. Wydaje się być lekko znudzona 
małżeństwem, wyprawę do Afryki traktuje zapewne jako miłą odmianę 
w ustabilizowanym życiu. Szybko rozpoznaje prawdziwe uczucia 
Almâsyego, ale nie robi nic, by mu pomóc. Wprost przeciwnie, zdaje się 
nasilać swój kobiecy urok, aby go podbić ostatecznie. Okoliczności uła
twiają jej to zadanie, Geoffrey leci fotografować inną część pustyni i zo
stawia żonę samą wśród obcych mężczyzn, a właściwie samą z Almäsym, 
co umożliwia narastanie między nimi wzajemnej fascynacji i powolną 
zmianę łączących ich kontaktów. Po powrocie z pustyni do Kairu Lasz
lo i Katharine zostają kochankami.

W obu romansach przedstawionych w Angielskim pacjencie kobiety 
inicjują grę miłosną, prowokując i uwodząc wybranych mężczyzn, którzy 
manifestują powściągliwość - Kip lub wrogość - Almâsy. One dają sy
gnał do miłosnego zbliżenia, po prostu przychodząc do ich mieszkań. 
Świadczy to zapewne o współczesnej obyczajowości akceptującej jawną 
inicjatywę kobiet w nawiązywaniu stosunków erotycznych, ale w filmo
wym opowiadaniu nacechowane jest jeszcze dodatkowym znaczeniem: 
Hana, przychodząc w nocy do baraku Kipa, informuje jego i widzów 
o przekroczeniu bariery kulturowej dzielącej białą kobietę i kolorowego 
mężczyznę (przypominam - jest rok 1944), Katharine zaś przychodząc do 
hotelowego pokoju Almäsyego, informuje o swej gotowości do zdrady.

Denis de Rougemont [1968: 12-13] twierdzi, że namiętność miłosna 
i złamanie wiary małżeńskiej są ze sobą ściśle powiązane w zachodniej 
kulturze. Z cudzołóstwa żyje literatura, teatr i oczywiście film. W melo
dramatach zdrada małżeńska pojawia się bardzo często, gdyż konflikt 
między miłością i normą prawną tworzy doskonały punkt wyjścia do za
wiązania poruszającej opowieści, która może mieć dwa zakończenia: ko
chankowie dochowują wierności swym ślubnym partnerom i rozstają się 
- kochankowie łamią małżeńską przysięgę i dopuszczają się cudzołóstwa.

Dochowanie małżeńskiej wierności przez kochanków zostaje okupio
ne ich wielkim cierpieniem, w którym mieści się rezygnacja, kompromis, 
frustracja, depresja, neurastenia, melancholia, próby samobójcze, czasem 
śmierć. W języku romansowym zwykło się to wszystko określać jako „zła
mane serce". Melodramaty podkreślają heroizm decyzji o rozstaniu ko
chanków, spowodowanej szacunkiem dla przysięgi małżeńskiej wiążącej 
ich z kimś innym, wzruszająco przedstawiają płynące z niej cierpienie, 
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ale też zdecydowanie ją gloryfikują i uznają za jedynie słuszną. Usiłują 
bowiem przekonać widzów, że dobrowolna rezygnacja z romansu jest 
godnym podziwu poświęceniem i największym dowodem na tzw. 
prawdziwość miłości. Rozstanie kochanków powoduje głębokie wzru
szenie widzów, ale równocześnie upewnia ich, że tylko tak powinno się 
postąpić. Melodramaty stoją niewzruszenie na straży małżeństwa i ro
dziny, pilnują interesów dzieci, każą przestrzegać przykazań religijnych 
i respektować prawa cywilne. Strzegą moralnego i społecznego ładu 
przed anarchią miłości.

Najsugestywniej wykłada tę ideologię angielski melodramat Davida 
Leana Spotkanie (1945). Wielka i nieoczekiwana miłość przydarza się lu
dziom w średnim wieku, żyjącym w ustabilizowanych rodzinach, z god
nością odgrywającym odpowiedzialne role społeczne żony i męża, 
matki i ojca, pani domu i lekarza. Namiętny związek Laury i Aleca nie 
doprowadza między nimi do miłosnego zbliżenia, uniemożliwia go lo
jalność wobec ślubnych partnerów. Kochankowie rozstają się. Powodo
wani odpowiedzialnością za swe rodziny, nie chcą niszczyć obu 
małżeństw, skazywać się na wyrzuty sumienia, narażać opinii publicz
nej, powodować skandalu. Obydwoje okupują decyzję o rozstaniu głę
bokim cierpieniem i frustracją, Laura chce nawet popełnić samobójstwo 
rzucając się pod pociąg, ale ostatecznie oboje wracają do swych rodzin, 
by dalej prowadzić spokojne, godne szacunku życie. Amerykański remake 
tego filmu pt. Zakochać się (1984) wiernie powtarza ideologię z dzieła 
Leana, ale - hollywoodzkim zwyczajem - kończy się happy endem: ko
chankowie rozstają się, ich małżeństwa ulegają rozpadowi bez ich winy 
i nie z powodu ich grzesznego romansu, po jakimś czasie spotykają się 
ponownie jako ludzie wolni i mogą bez przeszkód połączyć się w no
wym związku, akceptowalnym moralnie i społecznie.

W innych filmach namiętność kochanków bywa zaspokojona, ale 
z ukojeniem zmysłów przychodzi też opamiętanie, spowodowane po
czuciem obowiązku, wyrzutami sumienia, lękiem przed karą, potrzebą 
samoukarania, chęcią naprawienia krzywd, które prowadzą do rozsta
nia: Ekstaza (1933), Intermezzo (1939), Komedianci (1945), Urlop w Wene
cji (1954), Spacer w wiosennym deszczu (1969), Hanover Street (1979), 
Skaza (1992), Co się zdarzyło w Madison County? (1995). W finale Trzech 
kamelii (1942) kochankowie zawierają nawet specjalny układ, by usza
nować Szóste Przykazanie: wyrzekają się cudzołóstwa, ona będzie wy
chowywać jego córkę, on będzie się nią opiekował, pozostając 
równocześnie w rujnującym ich wszystkich małżeństwie z kobietą chorą 
i niekochaną. „Czy dzięki temu będziesz szczęśliwa?" - pyta Jerry swą 
ukochaną. „Nie prośmy o księżyc, skoro mamy gwiazdy" - odpowiada 
mu Charlotte przez łzy. Widzowie czują podziw oraz głębokie wzruszę- 
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nie, patrząc na rozgwieżdżone niebo nad głowami tak idealnych ko
chanków, i pewnie dlatego nie dostrzegają, że ich układ jest dziwaczny, 
frustrujący, a nawet niemoralny, bo wyraźnie obliczony na oczekiwanie 
śmierci nikomu niepotrzebnej małżonki Jerry'ego.

Zdrada małżeńska - nawet spowodowana tzw. prawdziwą miłością
- jest zawsze w melodramatach, bez względu na datę ich powstania, 
traktowana jako złamanie przysięgi, zlekceważenie Szóstego Przykazania 
zabraniającego cudzołóstwa oraz zapowiedź surowej kary wymierzonej 
wiarołomnym i grzesznym kochankom przez Opatrzność. Właśnie 
Opatrzność, a nie ślepy Los, gdyż kara za zdradę nigdy nie jest przy
padkowa, ale zgodna z obowiązującymi zasadami, przy tym zasłużona 
i sprawiedliwa wobec bohaterów oraz prewencyjna i wychowawcza 
wobec widzów.

A jednak, jak głosi Denis de Rougemont [1968: 13-14]:

Człowiek Zachodu lubi przynajmniej tak samo to, co niszczy, jak to, co 
zapewnia mu pełne szczęście małżeńskie.

W Angielskim pacjencie miłość Katharine i Almâsyego staje się przy
czyną zdrady małżeńskiej. Kochankowie oszukują poczciwego i ufnego 
Geoffreya Cliftona, który kocha żonę, wierzy przyjacielowi i bardzo cier
pi po przypadkowym odkryciu ich romansu.

W klasycznych melodramatach wystarczyła sama zdrada małżeńska, 
by usprawiedliwić finałową karę spadającą na grzesznych kochanków, 
których nie tłumaczyło ani wielkie uczucie, ani lekkomyślność, ani pró
by zadośćuczynienia. Kara była zwykle bardzo surowa: przymusowe 
rozdzielenie Peter Ibbetson (1935); Casablanca (1942), śmierć winnego 
zdrady małżeńskiej - Był sobie głupiec (1914), Krew na piasku (1922), 
Anna Karenina (1935), Lady Hamilton (1941), Diabeł wcielony (1947); 
śmierć obojga kochanków - Miłość Elwiry Madigan (1967), Mayerling 
(1968). W nowszych melodramatach kara stała się bardziej wyrafinowa
na, umierał kochanek mniej winny, wolnego stanu, ten łamiący śluby 
pozostawał natomiast przy życiu, aby pamiętać, czasem pokutować, a na 
pewno stale cierpieć - Wielki Gatsby (1974), Pani Soffel (1984), Pożegna
nie z Afryką (1985).

W Angielskim pacjencie, melodramacie zrealizowanym w końcu lat 
dziewięćdziesiątych, cudzołóstwo mogłoby wydać się widzom kinowym
- z powodu coraz większej tolerancji obyczajowej [Botwin, 1996; Kocha
łam, zdradziłam..., 1992] - zbyt błahym przestępstwem wobec tak surowej 
kary, jaka spada na filmowych kochanków. Dlatego ich zdrada została 
pomnożona, zwielokrotniona. Katharine i Almasy popełniają także kilka 
innych zdrad, które powiększają ich winę i usprawiedliwiają karę.
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Decydując się na romans z Katharine, Almâsy zdradza swój klub 
podróżników-dżentelmenów. Jego przyjaciele są zaskoczeni brakiem lo
jalności węgierskiego księcia (uwiedzenie żony kolegi) a potem zażeno
wani objawami histerycznej rozpaczy, jaką Almâsy manifestuje podczas 
pożegnalnego przyjęcia po rozstaniu z Katharine, w wyniku czego ich 
romans staje się sprawą publiczną. Kochankowie zdradzają zaufanie 
społeczności, w której żyją, wykorzystując podniosłą uroczystość ku 
czci Bożego Narodzenia, zorganizowaną dla oficerów w Klubie Angiel
skim, do spotkania i uprawiania miłości w czasie, gdy wszyscy zebrani 
ze wzruszeniem śpiewają kolędę Cicha noc. W czasie wojny Almâsy 
zdradza Anglię, sprzedając Niemcom, w zamian za samolot, tajne mapy 
pustyni ułatwiające im walkę z wojskami brytyjskimi. Tym samym zdra
dza także swego oddanego przyjaciela, porucznika Madoxa, z którym te 
mapy robił i który, ratując honor angielskiego oficera, popełnia samo
bójstwo, oraz Caravaggia, brytyjskiego szpiega, który zostaje rozpoznany 
przez gestapo i okaleczony w czasie brutalnego przesłuchania.

Wszystkie te postępki łatwo wytłumaczyć namiętnym uczuciem łą
czącym Katharine i Almâsyego, które każę im lekceważyć przykazania 
kościelne, normy społeczne, zasady etyczne, przepisy savoir-vivre'u. Ich 
miłość jest wyjątkowa, płomienna i szalona, a przez to godna podziwu 
i zazdrości. Ale równocześnie to niezwykłe uczucie przynosi zagładę - 
samobójstwo Geoffreya, samobójstwo Madoxa, śmierć anonimowych 
żołnierzy walczących z Niemcami, okaleczenie - ręce Caravaggia, ruinę 
- rodziny Cliftonów i Madoxôw, zdradę stanu - ułatwienie wrogowi 
podbicia Afryki północnej. Lista grzechów jest długa i okropna.

Co ciekawe, kochankowie zdradzają także własną miłość: Katharine 
wyznając Almâsyemu, że ciągle kocha męża, a Almâsy, nie dając Katha
rine pewności na trwanie ich związku. Zachowanie kochanków wynika 
z nierozpoznania uczuć, własnych i partnera, oraz z braku wzajemnego 
zaufania, dlatego długo nie wiedzą, czy łączy ich tylko namiętny ro
mans, czy też prawdziwa miłość. Almâsy nie chce mieć w Geoffreyu ry
wala, Katharine zaś nie może skłonić Almâsyego do deklaracji ułatwiającej 
jej odejście od męża. Oboje powątpiewają o swych uczuciach i decydu
ją się nawet na rozstanie, co okupują wielkim cierpieniem. Pewność 
o łączącej ich miłości uzyskują dopiero po katastrofie lotniczej spowo
dowanej przez Geoffreya na pustyni. Okazuje się wtedy, że Geoffrey nie 
tylko wiedział o romansie żony i kolegi, ale zdecydował się zabić ich 
troje, a oni kochają się naprawdę i od początku gotowi byli na wspólne 
życie.

Miłość Almâsyego i Katharine jest jednak złą miłością, powoduje 
nieporozumienia i zdrady, niesie śmierć i zniszczenie, przeciwstawia się 
normom i przykazaniom, musi więc zostać uznana za grzeszną, aspo
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łeczną, destrukcyjną i naganną, za wzorcowy model uczucia, które nale
ży zniszczyć w obronie zasad zapewniających trwały ład społeczny.

Kara za miłosne szaleństwo jest straszna: Katharine umiera samotnie 
w ciemnej jaskini, na próżno oczekując na powrót Almdsyego, książę za 
późno dociera do niej zdobytym samolotem i może już tylko zabrać jej 
ciało. Samolot zostaje ostrzelany przez Niemców, grzeszni kochankowie 
płoną w ogniu - ogień ich uczucia zamienia się w ogień śmierci. Katha
rine nie będzie pochowana, jak tego chciała, w rodzinnej Anglii, 
Almdsy przeżyje, strasznie poparzony, by długo cierpieć psychicznie - 
wspominając przeszłość, i fizycznie - z powodu ran. Wreszcie sam wy
mierza sobie sprawiedliwość, skłaniając Hanę, swą pielęgniarkę, do po
dania mu śmiertelnej dawki morfiny.

Angielski pacjent, opowiadając o złym romansie Katharine i Almósy- 
ego, nawiązuje do tradycji miłości romantycznej, której szaleństwo 
i anarchia zachwycały, ale i przerażały obserwatorów [Węgielek, 1973; 
Piwińska, 1984]. Film skłania widzów do podziwiania miłosnej pasji 
występnych kochanków oraz do wzruszania się ich cierpieniem przez 
odwołanie do pierwotnych instynktów, każących identyfikować się 
z ludźmi zbuntowanymi i nieliczącymi się z konsekwencjami swych 
czynów. Zdrada, a właściwie zdrady, Katharine i Almasyego wywołują 
u widzów specjalny rodzaj zdrożnej przyjemności płynącej z uświado
mienia sobie możliwości otwartego wystąpienia przeciwko normom 
społecznym i moralnym, ale również i z satysfakcji, że słuszna kara za 
taki postępek dosięga jednak kogoś innego. Angielski pacjent uruchamia 
bowiem także mechanizmy cenzorskie, głęboko wpojone w odbiorców 
przez tradycyjne ideologie regulujące życie społeczne, które nakazują 
ocenić miłość Katharine i Almdsyego jako bezwstydną i grzeszną, odczu
wać wobec niej zażenowanie i zgorszenie oraz z ulgą przyjąć śmierć ko
chanków odkupujących w ten sposób swoje zdrady i szaleństwo. Za 
taką postawę widzowie zostają nagrodzeni obrazem poprawnej poli
tycznie i krzepiącej emocjonalnie miłości Hany i Kipa.

Dwa romanse z Angielskiego pacjenta pokazują dwa oblicza miłości: 
jasne i ciemne, niewinne i grzeszne, konstruktywne i destrukcyjne. Nie 
ma wątpliwości, które z nich bardziej poruszy widzów, ale też trudno 
nie przewidzieć, za którym ostatecznie się opowiedzą.

Spektakularny sukces Angielskiego pacjenta, melodramatu zrealizo
wanego w 1996 roku, wynika - jak mi się zdaje - ze szczęśliwego połą
czenia tradycji i nowoczesności. Tradycyjna jest formuła glamour melodrama - 
czyli epatowanie egzotyką, prześlicznie fotografowaną pustynią, elegan
cją dekoracji i kostiumów, nastrojowością muzyki, urodą gwiazd i ro
mansową aurą, oraz konserwatywna ideologia - czyli potępienie miłości 
łamiącej uświęcone zasady społeczne. Nowoczesna jest natomiast po
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chwała politycznej poprawności, która dominuje w sposobie pokazania 
przedstawicieli odmiennych kultur.

Glamour melodrama cieszy się sympatią widzów kinowych od ośmiu 
dekad, potępienie wypływa z ich wewnętrznego, głęboko wpojonego 
przekonania zabraniającego tolerancji dla miłości anarchicznej, po
chwała zaś zgodna jest z hasłami aktualnej ideologii społecznej, politi
cal correctness, lansowanej w USA od początku lat osiemdziesiątych 
i akceptowanej także w innych częściach świata przez liberalnych użyt
kowników współczesnej kultury.

Botwin Carol, 1996: Niewierne żony. Tl. Piotr Maksymowicz. Warszawa
Kochałam, zdradziłam, nie żałuję. Wybór prac z konkursu „Zwierciadła" na zwierzenie 

Moja niewierność. 1992. Warszawa
Kornatowska, Maria, 1997: Kicz czy arcydzieło? „Kino" nr 4
Ondaatje Michael, 1997: Angielski pacjent. Tl. Wacław Sadkowski. Warszawa
Piwińska Marta, 1984: Miłość romantyczna. Kraków
Rougemont Denis de, 1968: Miłość a świat kultury zachodniej. Tl. Lesław Eustachie- 

wicz. Warszawa
Węgielek Janusz, 1973: O miłości romantycznej. „Teksty" nr 3

Angielski pacjent (The English Patient)
S: Anthony Minghella według powieści Michaela Ondaatje; R: Anthony 
Minghella; P: Saul Zaentz; Z: John Seale; M: Gabriel Yaredi; SG: Stuart 
Craig; K: Ann Roth; O: Ralph Fiennes (książę Istvan Almdsy), Kristin 
Scott Thomas (Katharine Cliffton), Juliette Binoche (Hana), Naveen An
drews (Kip), Peter Firth (Geoffrey Clifton), Willem Dafoe (Caravaggio), 
Julian Wadham (Madox); PR: Miramax Films, USA, 1996, 162'



Rozdział trzeci

Melodramat macierzyński

Wzorzec życia matki oddanej dzieciom 
należy z pewnością do wzorców 
najczcigodniejszych i najbardziej 
wypróbowanych.

Tadeusz Kotarbiński [1967: 82]

Nie istnieje nic takiego 
jak „model Matki", 
jest tyle rodzajów Matek, 
ile jest kobiet.

Pam Brown [1999]

Filmowe opowieści o miłości dotyczą nie tylko romansów dwojga 
dorosłych ludzi. Melodramat stworzył także specjalną pododmianę ga
tunkową, zwaną melodramatem macierzyńskim, opowiadającym o miło
ści matki do swego dziecka, a tak naprawdę - o trudnych i drama
tycznych problemach bycia matką. Melodramat macierzyński był ga
tunkiem niezwykle popularnym, istniał w kinie od 1913 roku - The 
Mothering Heart Davida Warka Griffitha - apogeum jego świetności 
przypadło na lata trzydzieste, po drugiej wojnie światowej zaczął zni
kać z ekranów. Współcześnie pojawiają się czasem filmy opowiadające 
o matkach i ich kłopotach z dziećmi, choć częściej w produkcji telewi
zyjnej niż kinowej.

Melodramat macierzyński, tworząc niezwykle wzruszające fabuły 
o niedolach matek ze ślubną obrączką na palcu lub bez niej, przekazy
wał ważną społecznie ideologię na temat funkcjonowania rodziny, 
funkcji pełnionych przez jej członków, norm wyznaczających podział 
władzy, odpowiedzialności i uczuć, wreszcie kar wymierzanych za zła
manie prawnych i zwyczajowych reguł postępowania.
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Na początku swej głośnej książki Historia miłości macierzyńskiej Eli- 
sabeth Badinter [1998: 22] napisała:

Zależnie od tego, czy społeczeństwo ceni, czy też deprecjonuje macie
rzyństwo, kobieta jest lepszą lub gorszą matką.

Jest to bardzo ważne spostrzeżenie, gdyż uświadamia ono, że macie
rzyństwo - podobnie zresztą jak ojcostwo - nie jest wartością stałą i nie
zmienną, ale może być różnie postrzegane i oceniane w zależności od 
potrzeb i wartości dominujących w danym społeczeństwie. Gdy panują
ca ideologia gloryfikuje tylko mężczyznę-męża-ojca i obdarza go wszelką 
władzą, kobieta-żona-matka przestaje się liczyć, a jej status upodabnia 
się do statusu dziecka. Gdy skupia się na dziecku, uznając za najważ
niejsze jego przetrwanie i wychowanie, rośnie znaczenie matki, jej oso
ba zaczyna dominować i przesłaniać postać ojca. Uznanie kobiety za złą 
czy dobrą matkę zależy więc od tego, jak w różnych czasach i społeczeń
stwach postrzegano ojca oraz dziecko i jakie w związku z tym formuło
wano obowiązki wobec matki.

Do połowy XVIII wieku centralną funkcję w rodzinie pełnił mąż- 
-ojciec, którego władza i znaczenie wywiedzione zostały z praw natu
ralnych (Arystoteles), praw boskich (św. Paweł) i praw politycznych 
(absolutyzm). Zona była częścią jego dóbr materialnych, zalecało się jej 
„skromne milczenie" (Arystoteles), uważało za „zwierzę (...) pełne nie
nawiści, karmiące się złem" (św. Augustyn) i nakazywało bezwzględne 
posłuszeństwo wobec męża (św. Paweł), dziecko zaś było istotą „niedos
konałą (...), bezkształtną i odrażającą" (Plutarch), złą i grzeszną (św. Au
gustyn), błądzącą (Kartezjusz). Nic więc dziwnego, że żona służyła 
przede wszystkim swemu mężowi, i to on był dla niej najważniejszy, 
a dziecko traktowane było przez oboje rodziców z pogardą i surowością. 
Kaznodzieje, wspierani autorytetem św. Augustyna, potępiali matki, któ
re opiekowały się swymi dziećmi z miłością i pobłażaniem, a zalecali 
nieustanne „wykorzenianie z nich zła" modlitwą i rózgami [Badinter, 
1995: 23-60].

Elisabeth Badinter, przedstawiając historię macierzyństwa, nie 
kwestionuje miłości macierzyńskiej, lecz tylko instynkt macierzyński 
właściwy jakoby wszystkim kobietom posiadającym dzieci. Aktywizu
je go prolaktyna, hormon produkowany przez przysadkę mózgową, 
u ssaków pobudzający wydzielanie mleka i pojawianie się czynności 
opiekuńczych [Pospiszyl, 1986: 124-125]. Ale instynkt macierzyński 
mogą też „fabrykować" normy kulturowe nakazujące kobietom, szcze
gólnie zamężnym, posiadanie dzieci [Macintyre, 1982].
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Wojciech Eichelberger [1997: 76] pisze na ten temat:

Wbrew temu, w co chcą wierzyć mężczyźni, kobieta nie jest wyłącznie 
istotą instynktowną. Sam instynkt macierzyński, jeśli się obudzi, wy
starczyć może na zaledwie kilka miesięcy życia dziecka. Potem proces 
wychowania zaczyna zależeć wyłącznie od stopnia dojrzałości świado
mości i psychiki matki.

Eksponowanie instynktu macierzyńskiego jako podstawy miłości 
macierzyńskiej zrównuje kobiety z samicami zwierzęcymi i determinuje 
wyłącznie poprzez biologię. Elisabeth Badinter pisze natomiast o miłości 
macierzyńskiej jako o wzorach zachowań przedstawionych w różnych 
tekstach i twierdzi, że kobieta nie jest macierzyńska „z natury", lecz „z 
kultury". W historii nowożytnej Europy - w swych badaniach autorka 
ogranicza się tylko do Francji - były długie okresy, w których miłość 
macierzyńska nie pozostawiła po sobie żadnego śladu. Widoczne było 
natomiast lekceważenie, obojętność, surowość, a wreszcie zupełne odsu
nięcie się matek od dzieci przez odmowę karmienia i opieki, czyli zwy
czaj oddawania noworodków mamkom, rozpowszechniony nie tylko 
wśród francuskiej arystokracji, ale także wśród mieszczaństwa, rzemieśl
ników, dzierżawców, a nawet służby. Był to jeden z powodów katastro
falnej umieralności niemowląt w XVI i XVII wieku [Badinter, 1998: 
61-106].

Dopiero w ostatnim trzydziestoleciu XVIII wieku dokonały się 
w mentalności zbiorowej rewolucyjne zmiany, które przekształciły ob
raz i rolę matki w rodzinie. Pojawiła się nowa ideologia społeczna po
stulująca troskę o życie i wychowanie dzieci, odpowiedzialnością za jej 
realizację obarczono kobiety. Po roku 1760 ukazały się liczne publikacje 
- ze sławnym Emilem, czyli o wychowaniu (1762) Jana-Jakuba Rousseau 
na czele - zalecające matkom, by same karmiły piersią swoje dzieci 
i osobiście się nimi zajmowały. Teksty te, zdaniem Elisabeth Badinter 
[1998: 104-174], narzucają kobiecie obowiązek bycia przede wszystkim 
matką i są źródłem, nadal bardzo żywotnego, mitu instynktu macierzyń
skiego, czyli spontanicznej miłości każdej matki do jej dziecka. Ideałem 
stała się matka-samica, która - zgodnie z naturą - karmi dziecko wła
snym mlekiem i potem zajmuje się tylko nim, nie zważając na swoje po
trzeby.

To właśnie w pismach filozofów, moralistów i lekarzy z końca XVIII 
stulecia pojawił się obowiązujący właściwie do dziś ideał dobrej matki: 
słucha głosu natury - rodzi dzieci i sama je karmi, zajmuje się nimi oso
biście - dba o ich higienę, leczy je, wychowuje i naucza, czerpie rozkosz 
z absolutnego dla nich poświęcenia. Każda kobieta, która tego nie robi 
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i nie czuje, automatycznie staje się złą matką skazaną na potępienie i ka
rę. Z pism autorów oświeceniowych wylania się też nowa ideologia 
dziecka-króla, najcenniejszego z dóbr, istoty niezastąpionej, nad którą 
nadzór i opiekę sprawuje matka. Odtąd kobieta będzie stale zajęta swy
mi macierzyńskimi obowiązkami, dzieci staną się jej jedyną ambicją 
i główną racją jej bytu.

Pisze Elisabeth Badinter [1998: 161]:

Sposób, w jaki mówi się o tym „szlachetnym zajęciu" [macierzyństwie 
- dop. G.S.], używając słownictwa zapożyczonego od religii (bez ustan
ku wspomina się o „powołaniu" albo o „poświęceniu" macierzyńskim), 
wskazuje, że rola matki zyskuje nowy aspekt mistyczny. Matka jest te
raz chętnie porównywana do świętej i wkrótce upowszechni się mnie
manie, że dobrą matką może być tylko „święta kobieta". Patronką tej 
nowej matki jest naturalnie Najświętsza Maria Panna, której całe życie 
stanowi przykład poświęcenia dla dziecka.

W XIX wieku macierzyństwo traktowane było jak zaszczytne powoła
nie do bólu i cierpienia, z których kobieta czerpie szczęście i zadowolenie, 
gdyż „z natury skłonna jest do poświęceń". W ten sposób powstała kon
cepcja macierzyńskiego masochizmu wrodzonego [Badinter, 1998: 186].

W wieku XX teoria psychoanalityczna uczyniła z matki główną oso
bę w rodzinie, ale zwaliła też na nią dodatkowe problemy: kłopoty z ak
ceptacją własnej pici („zazdrość o penisa"), koncepcję kobiecej bierności 
(„specyficzne cechy zarówno samicy, jak kobiety"), kobiecego masochi
zmu („normalna kobieta lubi cierpieć"), kobiecego narcyzmu („bardzo 
chce być kochana przez swe dziecko"). Narzuciła jej również dodatko
we obciążenia: matka ponosi odpowiedzialność za wszystkie kłopoty 
psychologiczne swego dziecka. W ten sposób skazano matki na głębokie 
poczucie winy z powodu stanu podświadomości i pragnień ich dzieci 
[Badinter, 1998: 217-242].

Kształtowana od XVIII wieku ideologia macierzyństwa - a nie da się 
ukryć, że jej kreatorami byli w przeważającej liczbie mężczyźni - coraz 
bardziej zwiększała odpowiedzialność i poczucie winy za opiekę nad 
dziećmi spoczywające na matce oraz coraz bardziej wycofywała ojca 
z procesu wychowawczego. Ostatecznie zarezerwowano dla niego zdo
bywanie środków na utrzymanie rodziny i egzekwowanie kar, a w kon
cepcji psychoanalitycznej wystarczało już tylko samo „imię ojca", czyli 
ucieleśnienie tzw. ojca symbolicznego, będącego podporą prawa. Stwo
rzona ideologia macierzyństwa miała na celu przykucie kobiety do sy
pialni, dziecinnego pokoju i do kuchni, pozbawienie jej wolnego czasu 
i wszelkich ambicji osobistych, podporządkowanie dziecku i mężowi, 
wyrobienie przeświadczenia, że jej jedynym powołaniem i racją bytu 
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jest bycie dobrą żoną i matką. Kobietę nauczono także, że jeżeli ośmieli 
się zbuntować i przeciwstawić normom społecznym, strzegącym w pa- 
triarchalnym społeczeństwie tak wygodnego dla mężczyzn mitu macie
rzyństwa, spotka ją surowa i zasłużona kara.

Melodramat macierzyński, sceniczny, literacki i filmowy, stał się 
świetnym narzędziem promacierzyńskiej ideologii. Podejrzewam, że 
jego siła perswazyjna mogła przewyższać pasję naukowych dysertacji, 
medycznych apeli i surowych kazań. Kobiety z różnych klas społecz
nych dostawały w melodramatach macierzyńskich niezwykle sugestyw
ny przekaz ideowy pouczający, jak należy postępować, by nie narazić 
się mężowi, nie zostać uznaną za tzw. wyrodną matkę, nie utracić sza
cunku i społecznego prestiżu oraz nie zostać ukaraną za odstępstwa od 
powszechnie akceptowanego wzorca tzw. dobrej matki. W dodatku, 
czytając czy oglądając melodramaty macierzyńskie, kobiety nie miały 
wrażenia, że stykają się z jawną propagandą. Oferowano im bowiem 
ciekawe fabuły, dramatyczne intrygi, tkliwe sentymenty i głębokie 
wzruszenia, które skutecznie przesłaniały ideologię. Kobiety nie czuły 
się pouczane, agitowane czy straszone, jak przy okazji oficjalnej propa
gandy promacierzyńskiej. Poznawały historie matek, które zbłądziły, na
raziły na szwank rodziny, traciły godność i szacunek, a przede 
wszystkim krzywdziły swoje dzieci. Melodramaty przedstawiały te 
uczynki jako zbrodnie, które nie mogą być darowane, karę wymierzał 
mąż, prawo, społeczeństwo oraz natura. Pozbawienie opieki męża i od
dalenie od dziecka niszczyło bowiem kobietę moralnie i fizycznie.

Melodramaty macierzyńskie pełniły wobec kobiecej publiczności 
nie tylko funkcję ludyczną, jak się przeważnie mniema, ale przede 
wszystkim realizowały funkcję perswazyjną, przynosząc jasno sformuło
wany przekaz o tym, jak powinna zachowywać się kobieta po zamąż- 
pójściu i urodzeniu potomstwa. Pokazując naganne zachowanie 
zdradliwych żon i wyrodnych matek, pozwalały siedzącym na widowni 
kobietom upewniać się, że - mimo różnych życiowych problemów - 
one nigdy nie postąpiłyby „tak okropnie", a więc mogą czuć się lepsze 
od filmowych bohaterek, zasługują na głęboki szacunek i uznanie. Zaś 
widzów mężczyzn melodramaty macierzyńskie upewniały w miłym po
czuciu władzy nad żoną i rodziną. Oglądając filmy, kobiety mogły iden
tyfikować się z bohaterkami-ofiarami, co nigdy nie jest przyjemne 
i może stanowić traumatyczne przeżycie, a mężczyźni z bohaterami- 
-władcami, co zapewne dawało im dużą satysfakcję i podnosiło dobre 
mniemanie o sobie.

Zmiana obyczajów sprawiła, że macierzyństwo postrzegane jest 
współcześnie bardziej jako dar niż jako instynkt, a już na pewno nie 
jako przymus [Badinter, 1998: 258-265]. Kobiety mogą realizować się jako 
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matki na wiele sposobów: od zupełnego „zatracenia się w macierzyń
stwie" do prób łączenia macierzyństwa z aktywnością zawodową, co za
wsze wymaga znalezienia osób, które przejmą część opieki nad 
dzieckiem. Także tzw. samotne macierzyństwo przestało już być nagan
ne obyczajowo [Sobczyńska, 1995]. Nie ma też praw, które za zdradzenie 
męża karały matkę odebraniem dziecka.

Współczesne filmy, w których pojawia się wątek macierzyński, są na 
ogół życzliwe kobietom, przedstawiają ich wysiłki, by zajść w ciążę lub 
zdobyć dziecko drogą adopcji, a nawet „zlecenia" (inna kobieta nosi cią
żę); pokazują ponoszone trudy, aby dobrze wychować dziecko w rodzi
nie lub samotnie; walkę z ciężkimi chorobami dzieci; usiłowania, by 
połączyć macierzyństwo z samorealizacją zawodową. We wszystkich fil
mach dostrzega się zawsze to samo: miłość i poświęcenie kobiet, gdyż 
kino mainstreamu niezmiennie stoi na straży tradycyjnej idei macierzyń
stwa, ostatniego już ekranowego tabu.

Tam gdzie w grę wchodzi macierzyństwo, nie ma już wyborów ani al
ternatywy, nic nie może i nie powinno toczyć się inaczej niż toczyło się 
od wieków. Kobieta rodzi dziecko i opiekuje się nim najlepiej jak po
trafi [Helman, 1990: 26].



Część pierwsza

Grzechy matki-mężatki

Filmowy melodramat macierzyński stworzy! dwa podstawowe mo
dele fabularne. Kryterium ich wydzielenia i opisu stanowi socjalny sta
tus bohaterek - a ściśle mówiąc - ich stan cywilny. Pierwszy model 
przedstawia niedole matek zamężnych, których dzieci pochodzą z legal
nych, uświęconych przez prawo i religię związków. Drugi - matek nie
zamężnych, najczęściej panien, których dzieci są według dawnej 
nomenklatury owocami grzechu, bękartami, dziećmi nieślubnymi, natu
ralnymi lub panieńskimi.

Fabularna struktura melodramatu o matce-mężatce zawierała zawsze 
te same stałe elementy:

1. Bezpieczny dom, najczęściej zamożny, albo nawet bardzo zamoż
ny, w nim szczęśliwa rodzina, składająca się z ojca, matki i dziec
ka, pędząca życie spokojne i beztroskie.

2. Zona popełnia grzech cudzołóstwa, albo też bywa o nie oskarżo
na, co staje się przyczyną jej upadku.

3. Matce odbiera się dziecko i zmusza się ją do opuszczenia domu.
4. Kobieta tuła się po świecie i zaczyna się staczać: pije, ma licznych 

kochanków, zostaje prostytutką.
5. Finał realizowany jest na dwa sposoby:

a) matka dokonuje jakiegoś heroicznego czynu, by pomóc swo
jemu dziecku, po czym umiera rozgrzeszona i opromieniona od
zyskaną godnością,
b) matka robi karierę jako piosenkarka lub aktorka, winy zostają 
jej wybaczone, wraca do domu i odzyskuje dziecko.

Melodramaty o matce-mężatce przynosiły niezmienną niemal ideolo
gię i zawsze te same przesłania mające swe źródło w biblijnym micie 
o upadku i ukaraniu Ewy. Oto familijny raj: w przytulnym domu 
mieszka szczęśliwa rodzina, każdy z jej członków czyni, co ma nakazane 
Prawem i Zwyczajem. Ojciec zapewnia jej dobrobyt i bezpieczeństwo, 
jest mężczyzną autorytatywnym i stanowczym, niekwestionowanym pa
nem domu. Matka prowadzi gospodarstwo, troszczy się o męża i opieku
je dzieckiem, jest młoda, łagodna, bardzo ładna. Dziecko rozdaje 
radosne uśmiechy i czułe uściski. Harmonia zostaje zniszczona grze
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chem kobiety, której nudzi się domowa sielanka, jest bowiem lekko
myślna i łaknie zmiany, a z natury skłonna jest do zdrady - łamie więc 
przysięgę małżeńskiej wierności i pozwala się uwieść obcemu mężczyź
nie. Jej występek jest tym straszniejszy, że rani nie tylko męża, ale także 
i dziecko. Kobieta degraduje się podwójnie: jako żona, łamiąc sakrament 
małżeństwa i zdradzając ojca, oraz jako matka, rujnując rodzinę 
i unieszczęśliwiając dziecko.

Rozpoczyna się czas kary: Prawo reprezentowane przez rozgniewane
go męża i ojca, czasem jakiegoś innego sprawiedliwego krewnego lub su
rowe instytucje, wypędza upadłą kobietę z raju - odbiera jej dziecko, 
gdyż nie jest już godna, aby się nim zajmować, i skazuje na opuszczenie 
domu, który zhańbiła. Kobieta pozbawiona opieki męża, odsunięta od 
dziecka, niechroniona przez rodzinę, wykoleja się i stacza coraz niżej: 
pije, miewa kochanków, występuje półgoła w kabarecie, uprawia prosty
tucję. Jej grzech przeciwko władzy męża i obowiązkom dobrej matki jest 
nie do darowania, kobieta może go próbować odkupić jakimś specjalnym 
poświęceniem dla dobra dziecka, a potem umrzeć cicho i pokornie, do 
końca świadcząc o słuszności kary, jaka ją dotknęła. Czasem jednak się 
zdarza, że kobieta odbija się od dna, robi karierę w jedynie możliwych 
i zarezerwowanych dla niej zawodach, piosenkarki lub aktorki, odnosi 
sukces, zdobywa sławę i pieniądze. Tak uzbrojona staje naprzeciw męża 
i Prawa, którzy odebrali jej dziecko, i uzyskuje przebaczenie. Wraca do 
domu, rezygnuje z kariery, na nowo staje się uległą żoną i opiekuńczą 
matką.

Ten drugi wariant zakończenia melodramatów macierzyńskich 
specjalnie preferowany był w hollywoodzkich filmach z okresu Roose- 
veltowskiego New Dealu (1932-1939), kiedy widzów próbowano zmo
bilizować do walki z kryzysem. Energia, przedsiębiorczość i finansowe 
sukcesy upadłych żon i matek zaczęły się wtedy bardziej liczyć niż na
kazy purytanizmu [Vivani, 1982: 53-54]. Melodramaty europejskie były 
nieprzejednane w swej moralnej zaciekłości i zwykle kończyły się 
śmiercią grzesznych bohaterek.
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Madame A - grzech zdrady

Klasyczny model filmowego melodramatu o matce-mężatce stworzy
ła Madame X. 15 grudnia 1908 roku odbyła się w Paryżu w Théâtre de 
la Porte Saint-Martin premiera sztuki Alexandre'a Bissona (1848-1912) pt. 
La femme X. Francuski autor wielu komedii i wodewilów napisał dra
mat, który doczekał się aż sześciu adaptacji kinowych i jednej telewizyj
nej.

Dramat Bissona [1924] przedstawia następującą historię dziejącą się 
najpierw w Neuilly pod Paryżem, a potem w Bordeaux:

*
Jacqueline Fleuriot opuszcza swego męża Luciena, bogatego prawni

ka, i synka Raymonda dla kochanka. Już wkrótce rozczarowana nowym 
związkiem chce naprawić swój błąd i wrócić do rodziny. Jednak Lucien 
się nie zgadza, nie pozwala jej także zobaczyć syna, któremu powiedział, 
że mama umarła. Jacqueline w rozpaczy zaczyna tułać się po świecie, pije 
opium, zażywa morfinę i często zmienia kochanków. Po dwudziestu la
tach jeden z nich, Frédérick Laroque, odkrywa przypadkiem, że Jacqueli
ne jest żoną dygnitarza sądowego, Luciena Fleuriota, i zamierza go 
szantażować. Jacqueline nie może dopuścić, aby syn dowiedział się, 
jak nisko stoczyła się jego matka, zabija więc Laroque'a. Jej adwokatem 
zostaje Raymond Fleuriot, który chce bronić tajemniczej kobiety ukrywa
jącej swą tożsamość (dlatego nazwano ją Madame X) oraz powody po
pełnienia zbrodni. W czasie rozprawy sądowej Jacqueline orientuje się, że 
Raymond jest jej synem. Wyznaje wtedy, że zabiła Laroque'a, aby ochro
nić dobre imię swej rodziny, ale dalej zachowuje incognito. Zostaje unie
winniona. Raymond dowiaduje się od ojca, że Jacqueline jest jego matką, 
i z synowską miłością bierze ją w ramiona. Serce Jacqueline nie wytrzy
muje napięcia, Madame X umiera.

*
Sztuka Alexandre'a Bissona bardzo jasno formułuje ideowy przekaz 

w sprawie tzw. upadłych kobiet: Jacqueline zapomina o obowiązkach 
żony i matki, ulega kochankowi zrażona chłodem Luciena, a gdy potem 
chce naprawić swój błąd, okrutny i niesprawiedliwy mąż odtrąca ją, nie 
pozwalając wrócić do domu i syna. Pozbawia ją także wniesionego do 
małżeństwa dużego posagu, a więc świadomie skazuje na los kobiety 
upadłej, ponieważ Jacqueline, pochodząca z zamożnej burżuazji, nic 
przecież nie umie i nie potrafi utrzymać się samodzielnie. Przygotowano 
ją wyłącznie do bycia żoną bogatego mężczyzny. Za jeden błąd kobieta 
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płaci więc całym późniejszym życiem, a przecież - jak sugeruje Bisson - 
nie tylko ona jest winna. W trakcie procesu Madame X Raymond Fleu
riot oskarża także mężczyzn, którzy przywiedli ją do upadku:

Jeżeli kobieta zbłądzi i w coraz większą stacza się przepaść, to nasze 
oburzenie, nasz gniew nie tylko przeciw niej zwracać się powinien! Jest 
jeszcze mężczyzna!... A czy nim jest bezwstydny uwodziciel, czy niesu
mienny kochanek, czy też ambitny i srogi małżonek - to wszystko 
jedno! Jestem głęboko przekonany, że przez jednego z nich została ta 
nieszczęśliwa zhańbioną, oszukaną lub odtrąconą, a konsekwencją było 
jej życie pełne cierpień, poniżenia, wstydu i ostatecznej hańby. Tego 
człowieka, którego wyroki dosięgnąć nie mogą, zna tylko Bóg i On go 
osądzi. On jest sprawcą wszystkiego i on jedynie pociągniętym być po
winien do odpowiedzialności [Bisson, 1924: 377-378].

O popularności sztuki Bissona na scenach europejskich1 i amerykań
skich zdecydowała lansowana w niej ideologia, która stała w jawnej 
sprzeczności z oficjalnym prawodawstwem oraz z obyczajami społecz
nymi obowiązującymi na początku wieku.

1 Polska premiera Madame X odbyła się we Lwowie już 29 marca 1909, w tym samym 
roku wystawiono ją jeszcze w Warszawie, Poznaniu i Sosnowcu, w 1910 w Krakowie, 
w 1912 w Lodzi, w 1913 w Lublinie, w 1914 w Kaliszu i Wilnie, w 1917 w Kijowie, w la
tach następnych w Bydgoszczy, Toruniu, Częstochowie i Płocku. W: Dramat obcy 
w Polsce 1765-1965. Premiery, druki, egzemplarze (w druku). Bardzo dziękuję panu 
Stanisławowi Haładudzie za udostępnienie tych danych przed drukiem książki.

Pierwszą adaptację sztuki Alexandre'a Bissona Madame X zrealizo
wała francuska wytwórnia Pathé już w 1915 roku w reżyserii Henry'ego 
W. Savage'a z Dorothy Donnelly, aktorką z Broadwayu, w roli tytułowej. 
Potem zaczęła się amerykańska kariera Madame X. W 1920 roku Frank 
Lloyd nakręcił pierwszą hollywoodzką, ale jeszcze niemą wersję sztuki 
dla Goldwyn Pictures z Pauline Frederick jako Madame X. W 1929 roku 
powstała dźwiękowa wersja w reżyserii Lionela Barrymore'a z Ruth 
Chatterton, wybitną aktorką teatralną; tę adaptację krytyka amerykańska 
uznała za dzieło wybitne [Druxman, 1975: 110].

Cztery pierwsze wersje Madame X różniły się poziomem technicz
nym, ale nie przekazywaną ideologią. Przedstawiały historię upadku 
kobiety, która dopuszcza się zdrady z lekkomyślności, głupoty i natural
nej skłonności do występku. Zmysłowość ją oślepia, pozbawia rozsądku 
i wyobraźni, każę zapomnieć o wierności i posłuszeństwie wobec męża 
oraz o świętych obowiązkach matki. Dla kochanka i nagłego porywu na
miętności Jacqueline odrzuca małżeństwo i macierzyństwo, a także ludz
ki szacunek i „stanowisko w świecie". Jej ohydny występek przeciwko 
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Rodzinie, Prawu i Dobrym Obyczajom musi zostać surowo ukarany ku 
satysfakcji zdradzonego męża i zgorszonego społeczeństwa, a także ku 
moralnemu pożytkowi widzów kinowych, którym raz jeszcze przypo
mina się, jakie są obowiązki kobiety i prawa mężczyzny. Wypędzenie 
z domu, odebranie dziecka, utrata godności, potem narkomania i upa
dek moralny są naturalną konsekwencją grzechu Jacqueline - droga po
wrotna na łono rodziny zostaje jej na zawsze odcięta. Dopiero akt 
wielkiego poświęcenia dla dobra dziecka - zabójstwo szantażysty, hero
iczne ukrywanie swej tożsamości wobec syna i śmierć na więziennej 
pryczy - pozwalają jej zyskać litość męża i współczucie widzów kino
wych. Tak więc adaptacje filmowe daleko odeszły od sztuki Alexandre'a 
Bissona, pełnej współczucia dla zbłąkanej kobiety.

W 1937 roku pojawiła się w Hollywood kolejna ekranizacja Madame 
X, zrobiona dla MGM przez Sama Wooda z Gladys George w roli tytuło
wej - o dziwo, została uznana za staroświecką i niemodną [Druxman, 
1975: 110]. W ciągu ośmiu zaledwie lat, jakie minęły od wersji Barrymo
re'a, zaszły bowiem w Ameryce ważne wydażenia, które radykalnie zmie
niły gusty i obyczaje krytyków oraz widzów: krach na Wall Street, wielki 
kryzys gospodarczy, uwolnienie od europejskich wpływów i mód oraz 
od europejskiego kodeksu moralnego. Szok, jaki przeżyła Ameryka na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, zmienił świadomość jej 
mieszkańców. Zdrada małżeńska wydała się teraz zbyt błahym przestęp
stwem, aby karać ją tak długo i bezwzględnie. Dlatego też w latach trzy
dziestych pojawiły się w USA melodramaty macierzyńskie, w których 
upadek matki miał, oprócz cudzołóstwa, także inne przyczyny, poważ
niejsze i bardziej przekonujące [Vivani, 1982: 49-50].

Niepowodzenie filmu Sama Wooda sprawiło, że Hollywood na 29 
lat straciło zainteresowanie dla losów Madame X. W 1960 roku powstała 
grecka wersja sztuki Bissona w reżyserii Orestisa Laskosa z Mme. Kyveli 
w roli tytułowej.

W 1966 roku wytwórnia Universal postanowiła raz jeszcze przypo
mnieć Madame X nowemu pokoleniu widzów. Pomysł był dość ryzy
kowny, melodramat macierzyński w swej klasycznej formie właściwie 
przestał istnieć na początku lat pięćdziesiątych. Druga wojna światowa, 
zmiana obyczajów, malejąca rola ojca w rodzinie i stopniowa emancypa
cja kobiet spowodowały zmierzch tego podgatunku melodramatu. Za
pewne dlatego scenarzystka filmu, Jean Halloway, poddała sztukę 
Bissona daleko idącym przeróbkom. Akcja rozgrywa się teraz nie we 
Francji, ale w Stanach Zjednoczonych; bohaterowie są Amerykanami; 
małżeństwo Holly i Claytona Andersona V jest mezaliansem (ona jest 
ubogą, ale piękną dziewczyną, on bogatym dyplomatą z arystokratycz
nej rodziny); Holly spotyka się z niesympatycznym Philem Bentonem, 
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playboyem w typie latynoskiego vaselino, gdyż czuje się zaniedbywana 
przez męża zajętego swoją karierą; broniąc się przed brutalnymi zalota
mi Phila, Holly przyczynia się do jego śmierci; sprawczynią nieszczęść 
Holly jest jej teściowa Estella, zazdrosna o uczucia syna i wnuka oraz 
o pozycję pani domu, to ona zmusza Holly do porzucenia rodziny, ska
zuje na wieczną tułaczkę po obcych miastach i postępujący upadek mo
ralny. Film wyreżyserował David Lovell Rich, a główną rolę zagrała 
Lana Turner, była seksbomba z lat pięćdziesiątych.

Zabiegi adaptacyjne włączyły archetypowy melodramat Bissona 
w amerykański kontekst społeczny i obyczajowy, wzmocniły grzech 
Holly - znudzenie małżeństwem, zdrada, sprowokowanie śmierci Ben- 
tona, zagrożenie skandalem i złamaniem kariery dyplomatycznej Clayto- 
na; uczyniły główną przeciwniczką Holly nie męża, ale teściową, która 
nienawidzi synowej od pierwszego wejrzenia i cierpliwie czeka na oka
zję pozbycia się jej z rodowej posiadłości, serca syna i z pamięci wnuka.

Grzech Holly, powód jej upadku, tradycyjnie związany jest przede 
wszystkim ze zdradą małżeńską. Holly czuje się zaniedbywana przez 
męża, nudzi się bardzo, gdyż nie ma żadnych obowiązków - domem za
rządza teściowa, dzieckiem opiekuje się niania - jedynym jej zadaniem 
jest strojenie się i rozrywki poza domem, w których mąż, zajęty karierą 
dyplonąatyczną, nie może jej towarzyszyć. Holly szybko znajduje więc 
partnera „do wyjścia", cynicznego playboya w typie latin lover, który pa
trzy na nią nie jak na matkę, ale jak na kobietę.

Ważną cechą melodramatów macierzyńskich było pokazywanie ma
tek jako istot aseksualnych, gdy uwalniano ich erotyzm, upadek byl nie
unikniony. Lana Turner w roli Holly nie jest już zmysłową femme fatale 
z Listonosz dzwoni zawsze dwa razy (1946), jej uroda stała się dojrzała, 
ugrzeczniona, właśnie macierzyńska, ale niepozbawiona dyskretnego 
seksapilu2.

2 Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych Lana Turner chętnie grywała role matek - 
Peyton Place (1957), Imitation of Life (1959) - spowodowała to zmiana jej gwiazdor- 
skiego image'u, wymuszona wiekiem, oraz skandal z życia prywatnego (w 1958 roku 
jej nastoletnia córka Cheryl Crane zasztyletowała kochanka matki, gangstera John- 
ny'ego Stompanato), który zniszczył jej opinię dobrej matki.

Phil Benton chce uczynić z matki kobietę, Holly wydaje się być tego 
zupełnie nieświadoma, zachowuje się jak naiwna nastolatka, która szu
ka partnera na szkolną zabawę. Jednak Benton wie, zapewne z doświad
czenia, że gdy mężatka spotyka się z nim bez wiedzy męża, pragnie 
romansu. Tak więc zdrada Holly, jeśli nawet nie dopełniła się cieleśnie, 
dokonuje się w mniej czy bardziej uświadomionych zamiarach cudzołó
stwa. Holly odwiedza bowiem Bentona w jego garsonierze, Benton pró
buje ją uwieść, Holly broni się, Benton spada ze schodów, Holly ucieka, 
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zostawiając na miejscu wypadku swój zielony szal, który zabiera detek
tyw śledzący ją na polecenie teściowej. Pułapka się zamyka.

Wprowadzenie Estelli, nieco demonicznej teściowej Holly, wydaje 
się być ważne dla ideowego wydźwięku filmu. Oto nie ma już męża, 
reprezentanta patriarchalnego prawa, karającego wiarołomną żonę 
i matkę; wyszczucie Holly z domu i z rodziny odbywa się bez wiedzy 
i zgody Claytona, który jest mężczyzną tak dobrotliwym i wyrozumia
łym, że może nawet mógłby jej przebaczyć. Wrogiem Holly staje się 
druga kobieta, zła i zazdrosna. Tak więc główny konflikt ze sztuki Bisso- 
na, przeciwstawiający kobietę mężczyźnie, matkę ojcu, występek kobie
cy patriarchalnemu prawu, został zastąpiony konfliktem dwu kobiet, 
teściowej i synowej, rywalizujących o domowe przywództwo. Wszech
władzę męża w stosunku do żony, legitymizowaną od wieków przez 
patriarchalne prawo, ale już nieistniejącą w 1966 roku, zastąpiono za
wsze aktualnym antagonizmem zawistnej świekry i naiwnej synowej.

W finale filmu Holly budzi „litość i trwogę", a do tego jeszcze praw
dziwe współczucie widzów z powodu ogromu kary, która została jej 
wymierzona, heroicznego czynu, jakiego dokonała, i poświęcenia dla 
dobra syna. Ale także z powodu swego wyglądu. Utraciła bowiem wy
różniającą ją urodę, jest chora i wygląda starzej, niż powinna wyglądać 
kobieta w jej wieku, co jest wynikiem występnego życia, jakie prowa
dziła, oraz nieustannego cierpienia. Dopiero na łożu śmierci Holly od
zyskuje urodę, ale jest to aseksualne piękno dobrej matki i wzniosłe 
piękno świętej. Więzienna prycza zamienia się bowiem w ołtarz, na któ
rym w specjalnym, „mistycznym" świetle dopełnia się ofiara macierzyń
stwa.

Metody realizacyjne, zastosowane przez Davida Lovella Richa, wpi
sały Madame X w kontekst hollywoodzkiego kina, czyniąc z filmu me
lodramat rodzinny w stylu „barokowych" filmów Douglasa Sirka z lat 
pięćdziesiątych. Kolor, scenografia, plastyka kadru, tempo montażu, pro
wadzenie aktorów, celebrowanie melodramatycznych konwencji, dys
kretna ironia finału, wszystko to robi wrażenie staroświeckiej stylizacji 
i świadomego odwołania do dzieł niemieckiego mistrza. Doprawdy 
trudno uwierzyć, że film Richa powstał w 1966 roku, w epoce narastają
cej kontestacji, gwałtownej zmiany obyczajów i kształtowania się nowo
czesnego kina. Stylizacja „na lata pięćdziesiąte" i melodramaty z innej 
epoki obyczajowej miała zapewne nieco spatynować macierzyński me
lodramat Richa i wyjąć go z kontekstu środka lat sześćdziesiątych, do 
których już naprawdę nie przystawał ani formalnie, ani obyczajowo, 
ani ideologicznie.

Ostatnia, jak dotąd, adaptacja Madame X została zrealizowana w 
1988 roku przez przez Universal dla MCA Company, w reżyserii Roberta 
Ellisa Millera, zThusday Weld w roli Holly. Edward Anhalt zmodyfiko- 
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wal nieco scenariusz, napisany - według sztuki Bissona - przez Jean 
Holloway do wersji z 1966 roku. Akcja filmu została uwspółcześniona, 
zaczyna się w 1956 roku i kończy w 1979, zmieniła się płeć dziecka Hol- 
ly, tym razem jest to dziewczynka.

Wzorzec stylistyczny filmu Millera jest zupełnie jawny: tandetna 
opera mydlana, która służy do opowiedzenia sentymentalnej historii, 
ale stoi poza czasem i nie troszczy się o prawdopodobieństwo. W Mada
me X z 1988 roku wszystko wydaje się anachroniczne i nieprawdziwe, 
w żaden sposób nie przystaje do współczesnej mentalności, zachowań 
i obyczajów. Ten rozziew między tradycyjną ideologią, ciągle w filmie 
obecną, a współczesnymi realiami sprawia jednak, że historia nieszczę
snej Holly staje się - paradoksalnie - na powrót archetypiczną opowie
ścią o upadku matki, o karze, jaka została jej za to wymierzona, oraz 
o poświęceniu, jakie poniosła dla dobra swego dziecka.

Madame X
S: Jean Holloway wedlug sztuki Alexandre'a Bissona; R: David Lowell 
Rich; P: Ross Hunter; Z: Russell Metty; M: Frank Skinner; SG: Alexan
der Golitzen, George Webb; K: Jean Louis; O: Lana Turner (Holly 
Hunter, Madame X), John Forsythe (Clayton Anderson V), Constance 
Bennett (Estelle Anderson), Keir Dullen (Clayton Jr. VI), Ricardo Mon- 
talban (Phil Benton); PR: Ross Hunter Productions, Inc., Universal Pic
tures, USA, 1966, 100'
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blond Wenus - grzech zmysłowości

Blond Wenus (1932) jest jednym z siedmiu filmów, jakie Josef von 
Sternberg nakręcił z Marlene Dietrich. Z wyjątkiem Błękitnego anioła 
(1930), zrealizowanego w Niemczech, pozostałych sześć filmów to ame
rykańskie melodramaty. Zważywszy popularność melodramatu macie
rzyńskiego w latach trzydziestych i pragnienie hollywoodzkich aktorek 
„w pewnym wieku", by pojawić się na ekranie z dzieckiem w ramio
nach, należało się spodziewać, że również von Sternberg zaprezentuje 
swoją 31-letnią gwiazdę w roli matki.

Jednak von Sternberg był artystą wyjątkowym, realizował w Holly
wood różne filmy gatunkowe, ale równocześnie dzięki swojej inteligen
cji, talentowi oraz poczuciu humoru wpisywał w uświęcone reguły 
i konwencje coś dwuznacznego i prowokującego, co sprawiało, że 
w istocie stawały się one bardziej manifestacjami autorskiego stylu reży
sera niż „innymi filmami takimi samymi" [Helman, 1991: 9], wiernie re
produkującymi gatunkowe wzorce. Podobnie stało się z Blond Wenus. 
Von Sternberg, zobowiązany kontraktem wiążącym go z Paramountem, 
zrealizował wzorcowy melodramat macierzyński, ale równocześnie, 
wierny sobie, przede wszystkim cyzelował własny, oryginalny styl fil
mowy i olśniewająco eksponował swoją gwiazdę, melodramatyczną fa
bułę zaś opowiadał z wyczuwalną ironią i złośliwie modyfikował 
przypisaną jej ideologię. Christian Vivani [1982: 51] napisał: „Blond We
nus łączyła struktury tradycyjne z perwersją intelektualną".

Niepokój budzi już tytuł filmu. Melodramaty macierzyńskie opa
trzone były najczęściej tytułami łatwymi do rozszyfrowania: Mamusia, 
Serce matki, List do matki, Matka tancerka, Sarah i syn, Niczyj syn, 
Grzech matki, Grzech Madelon Claudet, Tajemnica pani Blanche, Wyzna
nie, Ta kobieta. Tytuł Blond Wenus kojarzy się z melodramatem, musica
lem, komedią romantyczną, ostatecznie z filmem historycznym; jest 
efektowny i „gorący" jednocześnie, wyraźnie odwołuje się do sfery 
zmysłów. Wenus to przecież nie Ceres czy Niobe.

Ukryta w tytule erotyka znajduje potwierdzenie już w pierwszej 
scenie filmu, w której Ned Faraday, studiujący w Niemczech młody 
Amerykanin, podgląda kapiącą się nago w strumieniu piękną Helen, ar
tystkę kabaretową. Ta ryzykowna sekwencja kończy się w skromnym, 
nowojorskim mieszkaniu państwa Faradayów. Rozbrykana najada zosta
ła bowiem żoną nobliwego uczonego i matką jego synka Johnny'ego. 
Skrywa nagość pod skromną suknią, sprząta, gotuje, szyje, opiekuje się 
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dzieckiem. Na dobranoc rodzice opowiadają Johnny'emu „bajkę 
o Niemczech", czyli o początkach swej znajomości, co budzi ich wyraź
ną nostalgię za zdarzeniami miłymi, ale odległymi i bezpowrotnymi. Su
geruje to widzom, że lekkomyślna, kabaretowa przeszłość Helen została 
na zawsze zamknięta, teraz kobieta jest porządną, mieszczańską żoną 
i dobrą matką.

Jednak sposób, w jaki von Sternberg prezentuje Helen, wyraźnie 
przeczy temu wrażeniu. Oto pod kuchennym fartuchem kryje się pięk
ne, kobiece ciało, kocia twarz emanuje zmysłowością, sposób poruszania 
i przyjmowane pozy są nacechowane erotycznym wdziękiem. Helen 
przypomina udomowioną lwicę, tykającą bombę zegarową, najadę 
uwięzioną w roli matki i żony. Dotąd bezbłędnie spełnia nakazane obo
wiązki, ale wydaje się niecierpliwie czekać okazji, by objawić swą 
prawdziwą naturę.

Erotyzm Helen, na razie obłaskawiony udomowieniem, zagraża nie 
tylko jej samej, ale całej rodzinie, a przede wszystkim mężowi. Więcej - 
wydaje się zagrażać wszystkim mężczyznom z kinowej widowni, gdyż 
ewokuje obraz żony i matki mogącej budzić cudze pożądanie, którego 
kobieta jest w pełni świadoma i które wyraźnie sprawia jej przyjemność. 
Jest to także obraz żony i matki, jaki może podobać się innym kobietom 
siedzącym na widowni i oglądającym film. Aby spacyfikować to niebez
pieczeństwo, von Sternberg pokazuje Helen-Marlene na sposób fetyszys- 
tyczny [Kaplan, 1983: 50-54], zamienia kobietę - istotę społeczną, 
reprezentantkę swej płci i symbol macierzyństwa - w śliczny przedmiot 
obserwacji i zachwytu. Helen kreowana jest w Blond Wenus jako obiekt 
spojrzeń mężczyzn w diegezie filmowej oraz mężczyzn w sali kinowej. 
Fetyszyzacja pozwala im bowiem zdominować kobietę, zawładnąć nią, 
pozbyć się lęku przed jej seksualnością, czerpać przyjemność z jej 
uprzedmiotowienia. Ponadto ten sposób prezentacji Helen nie może po
dobać się widzom kobietom, które czują się zdeprymowane jej ekrano
wym wizerunkiem i nie chcą identyfikować się z erotycznym fetyszem. 
Kobieca solidarność bohaterki i kobiet z widowni zostaje więc zniszczo
na, mężczyźni mogą odetchnąć z ulgą. Ten sposób rozumowania, zapro
ponowany przez E. Ann Kaplan [1983] w jej studium o Blond Wenus, 
każę uznać film von Sternberga - mimo jego przynależności do kobiece
go gatunku melodramatu macierzyńskiego - za przeznaczony przede 
wszystkim dla męskiej części kinowej widowni.

W wyniku badań naukowych Ned nabawia się choroby popro
miennej, jego życie jest zagrożone, leczenie w Niemczech ma kosztować 
15 tysięcy dolarów. Faradayowie nie mają takiej sumy. Nie mogą jej po
życzyć w banku czy od znajomych, gdyż Ned jest bezrobotnym na
ukowcem badającym pod mikroskopem pierwiastki promieniotwórcze 
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w kącie kuchni. Nie wiadomo, skąd Faradayowie czerpią fundusze na 
skromne utrzymanie. Ned próbuje sprzedać swoje ciało placówce badaw
czej, aby uzyskać pieniądze na leczenie, jednakże bez rezultatu. Wtedy 
Helen podsuwa mężowi proste rozwiązanie - swój powrót na scenę. 
Trudno się oprzeć wrażeniu, że choroba Neda staje się wymarzoną okazją 
dla młodej i pięknej kobiety, by wyrwać się wreszcie z domowego kiera
tu. Ned trochę oponuje, ale szybko się godzi na kabaretowe występy 
żony. Jego reakcja jest niezwykle ciekawa - jak się zdaje, protestuje wy
łącznie dla zachowania twarzy, w istocie gotów jest przyjąć każdą ofiarę 
żony dla ratowania swego życia. Każdą, gdyż musi się domyślać, ile 
może wynosić gaża nieznanej aktorki rozpoczynającej występy w ob
cym kraju. Jak się okazuje - 40 dolarów na tydzień. Aby uzbierać po
trzebną kwotę, Helen musiałaby pracować 375 tygodni, czyli ponad 7 
lat. Jednak ta perspektywa w ogóle jej nie martwi, jakby była pewna, że 
znajdzie jakiś inny sposób zdobycia pieniędzy.

W świecie kabaretu Helen otoczona jest wyłącznie mężczyznami, 
którzy mają władzę i pieniądze. Aby zdobyć ich sympatię i poparcie, ko
bieta musi biegle manipulować ich pożądaniem, a od razu widać, że 
Helen ma w tym duże doświadczenie. Obcisłe suknie, pełen obietnic 
sposób zachowania, znaczące spojrzenia, zmysłowa modulacja głosu - 
najada jest znowu w swoim żywiole: znajduje agenta, zostaje zatrudnio
na, zdobywa pozycję gwiazdy, zyskuje bogatego wielbiciela. Teraz role 
się odwracają: Ned w domu opiekuje się synkiem, a Helen zarabia w ka
barecie. Matka opuszcza dom i przejmuje priorytety ojca, ojciec zaczyna 
zajmować się domem i traci swą władzę oraz autorytet.

W rewii Blond Wenus pojawia się na scenie wielki, ohydny goryl 
otoczony tańczącymi dzikuskami. Małpa zrywa łańcuch i chce zaatako
wać widzów, ale nagle zsuwa z łapy włochatą rękawicę, która - jak się 
okazuje - okrywa piękną, kobiecą rękę. Zdejmuje drugą rękawicę, a po
tem goryli łeb - spod maski wyłania się doskonale piękna, tryumfująca 
twarz kobieca, z ciała zwierzęcia wychodzi olśniewająca kobieta w ku
sym, mocno błyszczącym kostiumie, by niskim, zmysłowym głosem za
śpiewać piosenkę o Gorącym woodoo - to Helen. Nieoczekiwana 
metamorfoza małpy w kobietę jest niewątpliwie złośliwym, mizoginicz- 
nym żartem von Sternberga, ale nie tylko; staje się także symbolicznym 
zobrazowaniem krańcowych wcieleń samej Helen: zmysłowa najada - 
mieszczańska pani domu - posłuszna żona - dobra matka - olśniewają
ca artystka kabaretowa.

Helen dostaje od zakochanego w niej milionera Nicka Townsenda 
300 dolarów, które wystarczają na bilet okrętowy dla męża. Neda zaś in
formuje, że dostała zaliczkę od szefa i prosi znacząco, by o więcej nie 
pytał, więc Ned nie pyta, bierze pieniądze i płynie do Niemiec. Nie 
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martwi się, z czego będą żyć Helen i Johnny w czasie jego nieobecności, 
wie przecież, że żona nadal będzie pracować w kabarecie i zdobywać 
tam pieniądze również na jego leczenie. Helen zostaje oficjalną kochan
ką Nicka, porzuca występy na scenie, zabiera Johnny'ego i wyprowadza 
się z ubogiego, rodzinnego mieszkania, przenosi się do pałacu milionera 
i bierze od niego pieniądze, które lojalnie posyła Nedowi. Nie zadaje 
sobie trudu, by ukrywać swój romans; wyraźnie pragnie pozostać z Nic
kiem, wspierana jego miłością i otoczona luksusem, ale twierdzi, że 
musi wrócić do męża, gdyż jest on słabym człowiekiem i będzie jej po
trzebował.

Wyleczony Ned wraca niespodziewanie, dowiaduje się o zdradzie 
żony i niepomny na to, że zawdzięcza życie Helen i Nickowi, drapuje 
się w święte oburzenie, z pomocą prawa chce odebrać „swoje" dziecko 
„tej ladacznicy". Patriarchalna furia Neda jest wprost proporcjonalna 
do stopnia jego zakłamania. Prawdopodobnie gdyby Helen czekała na 
niego w domu, pozory zostałyby uratowane i Ned nadal by wierzył, że 
Helen w ciągu czterech miesięcy zarobiła w kabarecie 15 tysięcy dola
rów, dostając ich 150 na tydzień. Zapewne kazałby jej odejść z teatru 
i na powrót uczynił swą posłuszną, mieszczańską żoną.

Ujawnienie zdrady Helen uświadamia Nedowi, że czerpał korzyści 
z nierządu żony, czego oczywiście nie może jej darować. Odebranie 
syna, w czym wspiera go prawo, sąd i policja, ma być potwierdzeniem 
nie tylko jego patriarchalnej władzy, ale przede wszystkim świadec
twem czystego sumienia. To Helen jest wszystkiemu winna, okazała się 
ladacznicą i nie powinna dalej zajmować się dzieckiem: „Byłaś złą mat
ką - mówi Ned. - Każdy sąd przyzna mi rację".

Wtedy jednak okazuje się, że dla Helen najważniejszy jest syn: 
ucieka z Johnnym i tuła się po Ameryce, ale nie może już występować
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na scenie, nie może podjąć żad
nej innej pracy ani znaleźć bez
piecznego schronienia ścigana 
przez listy gończe i specjalnych 
agentów policji. Musi uprawiać 
prostytucję, aby zdobyć pienią
dze. Wreszcie decyduje się na 
największe poświęcenie - odda
nie syna Nedowi, gdyż nie może 
już dalej uciekać ani zapewnić 
dziecku przyzwoitych warun
ków życia. Wyznacza mężowi 
spotkanie na dworcu kolejo
wym w Galveston. Ned zjawia 
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się, oddaje żonie 15 tysięcy dolarów, za które teraz sprzedał prawo do 
swoich badań, i bezlitośnie zabiera chłopca. Tak bardzo nienawidzi He
len i tak bardzo chce ją zranić, że gdyby - jak w sądzie Salomona - po
łożono Johnny'ego w kredowym kole i kazano mu ciągnąć dziecko 
z jednej strony, pewnie by je rozdarł na pól, byle tylko wydrzeć syna 
matce.

Po odjeździe pociągu Helen zostaje na peronie: załzawione oczy, 
kolorowa suknia prostytutki, szal powiewający na wietrze - ucieleśnie
nie rozpaczy, samotności i upokorzenia. Jest to jedyna scena w Blond 
Wenus, kiedy kobieta została pokazana przez von Sternberga jako praw
dziwa ofiara - matka, której odebrano dziecko, albo inaczej - matka, 
która dobrowolnie wyrzekła się dziecka dla jego dobra. Jest to także 
w filmie jedyna scena, w której widzowie-kobiety mogą bez przeszkód 
identyfikować się z bohaterką. Helen-Marlene nie jest już w niej bo
wiem fetyszem, ale ofiarą. Identyfikacja ta ma więc wyraźnie masochis
tyczny podtekst, gdyż jej podstawą jest litość i współczucie [Kapłan, 
1983: 49].

Teraz należałoby się spodziewać, że Helen - zgodnie z regułami kla
sycznego melodramatu macierzyńskiego wyznaczonymi przez Madame 
X - rozpije się i stoczy ostatecznie. Jednak nic podobnego się nie dzieje. 
Helen oddaje 15 tysięcy dolarów przypadkowej kobiecie w przytułku 
dla nędzarzy, wyjeżdża do Paryża i „wykorzystując mężczyzn" - jak się 
o niej plotkuje - robi olśniewającą karierę w kabarecie, staje się gwiazdą 
sławną, bogatą i uwielbianą. Płaci jednak za to wysoką cenę, zamienia 
się w chłodną, pozbawioną emocji profesjonalistkę. Nawet jej kobiecość 
zostaje stłumiona: Helen występuje na scenie w białym fraku i cylin
drze, otacza ją wianuszek girls, wobec których zachowuje się jak męż
czyzna. Jej przypadkowe spotkanie z Nickiem Townsendem tuż po 
występie - oboje ubrani są we fraki - bardziej przypomina rozmowę 
dwu dobrych kumpli niż byłych kochanków odmiennej płci.

Nick przekonuje Helen, że powinna wrócić do Ameryki i starać się 
odzyskać syna. Znający kobiety playboy od razu domyśla się powodów 
emocjonalnego chłodu Helen - spowodowało go cierpienie matki odsu
niętej od swego dziecka. Ale wydaje się, że Nick wie także jeszcze coś 
innego: oto Helen nie jest już bezradną, słabą i ubogą kobietą, która nie 
ma żadnych szans na obronę swych macierzyńskich praw. Stała się 
sławna i bogata, a jak twierdzi Christian Vivani [1982: 53]:

Tylko pieniądze są w stanie postawić kobietę na stopie równości wobec 
społeczeństwa, które ją odrzuciło.

Tak dzieje się również i w innych hollywoodzkich melodramatach 
macierzyńskich: Sarah i syn (1930), I Found Stella Parrish (1935), Cotnet 
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over Broadway (1939), w których kobieta po okresie upokarzającej degra
dacji i upadku, robi karierę jako śpiewaczka lub aktorka, zdobywa sławę 
i fortunę, co pozwala jej stanąć do konfrontacji z patriarchalnym, ale 
czułym na finanse społeczeństwem i odzyskać swoje dziecko.

Helen przybywa do Ameryki i wraz z Nickiem udaje się do skrom
nego mieszkania Neda Faradaya. Ubrana z wyszukaną elegancją i bardzo 
piękna czeka na schodach pod drzwiami, a Nick próbuje skłonić Neda, 
by pozwolił na spotkanie matki i syna. Zrazu Ned ostro odmawia, 
a wtedy Nick oferuje układ finansowy: 10 tysięcy dolarów za 10 minut 
widzenia. Ned nie może przyjąć jego pieniędzy, już raz skorzystał prze
cież z bogactwa młodego milionera, musi mu teraz udowodnić, że gar
dzi jego dolarami - zgadza się więc na spotkanie Helen i Johnny'ego za 
darmo.

Matka wbiega do mieszkania i bierze dziecko w ramiona, potem za
czyna je myć i układać do snu. Nie zwraca uwagi na obu mężczyzn, za
chowuje się tak, jakby ich w ogóle nie było, nie są jej już bowiem do 
niczego potrzebni - ma syna. Pierwszy poddaje się Nick, żegna się 
uprzejmie i wychodzi. Ned jeszcze trochę trwa w uporze, włącza się 
w opowiadanie „bajki o Niemczech", którą Helen - jak dawniej - usy
pia synka, ale teraz ojciec opowiada ją inaczej, podkreślając swą naiwną 
wiarę w miłość najady. Helen zaś już wie, że nie może mieć tylko John
ny'ego, aby odzyskać syna, musi go wziąć razem z jego słabym i obłud
nym ojcem. Uwodzi więc Neda swą młodością, urodą i seksapilem - na 
spotkanie włożyła wieczorową suknię z ogromnym dekoltem - oraz za
pewne także statusem gwiazdy i odzyskaną pozycją społeczną. Znając 
jednak charakter męża wie, że musi teraz odegrać scenę wielkiej ekspia
cji, by stworzyć wrażenie, że się kaja, poniża i zdaje na jego łaskę, czyli 
musi błagać o pozwolenie pozostania. Najpierw więc śpiewa niemiecką 
kołysankę, wabiąc Neda spojrzeniem, a potem prosi pokornie: „Pozwól 
mi z wami zostać". Ned, ponownie oczarowany urodą żony, staje nad 
nią w dominującej i władczej pozycji. „Tu jest twoje miejsce" - mówi. 
Film kończy ujęcie pozytywki z nagimi amorkami, których przez szcze
ble łóżeczka dotykają paluszki zasypiającego Johnny'ego.

Finał Blond Wenus do dziś zdumiewa swą perwersyjną dwuznacz
nością, przekazuje bowiem dwie ideologie. Pierwsza jest oficjalna, zgod
na z tradycyjną wykładnią melodramatów rodzinnych na temat 
trwałości patriarchalnego systemu, w którym mężczyzna, jako głowa ro
dziny, mąż i ojciec, może decydować o przyszłości żony i syna; może 
odepchnąć żonę i skazać ją na los kobiety upadłej i potępionej, a może 
też uczynić z niej kobietę przyzwoitą i godną szacunku. Może pozbawić 
syna matki, albo mu ją zostawić. Jego władza jest absolutna i wyznaczo
na prostym układem w przestrzeni kadru: Ned władczo dominuje sto
jąc, Helen kuli się pokornie u jego kolan.
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Ideologia druga przeczy tej pierwszej, przekazuje ją reżyser-prowo- 
kator w swoim imieniu, a odbierają tylko ci widzowie, którzy potrafią 
dostrzec ją pod przekazem oficjalnym. Helen, kobieta inteligentna, wie 
dobrze, że w konfrontacji z systemem patriarchalnym, mimo zdobytego 
statusu i apanaży gwiazdy kabaretowej, zawsze będzie osobą przegraną, 
dlatego świadomie używa swego uroku erotycznego, manipuluje pożą
daniem męża oraz cynicznie inscenizuje akt wielkiej skruchy, by zdo
być jego przebaczenie, wrócić do domu i do rodziny, ale przede 
wszystkim by odzyskać syna, gdyż to on jest jej jedynym celem. Sile pa- 
triarchalnego prawa, reprezentowanego przez Neda, von Sternberg 
przeciwstawia siłę zmysłowego uroku, uosabianą przez Helen, a figurki 
nagich amorków z pozytywki podkreślają triumf kobiecej erotyki nad 
męskimi zasadami.

Gdyby w Blond Wenus, jak np. we wszystkie wersje Madame X, 
wpisana była tylko oficjalna ideologia obowiązująca w melodramatach 
macierzyńskich, film von Sternberga zestarzałby się razem z nią i dziś 
stal się zabytkiem muzealnym. Jednak Blond Wenus zawsze zachowywa
ła godną podziwu świeżość w konfrontacji z widzami, im bardziej bo
wiem nieaktualna stawała się jej patriarchalność, tym wyraźniejsza 
okazywała się śmiałość w przedstawianiu zachowań mężczyzny i kobie
ty, męża i żony, ojca i matki. Można ją uznać za perwersyjną zabawę re
żysera, niedopatrzenie cenzorów Paramountu lub nawet za zapowiedź 
feminizmu, nie ma to większego znaczenia. Jednak to właśnie ona po
zwoliła zachować Blond Wenus zdumiewającą aktualność w stałym kon
takcie z widzami.

Blond Wenus (Blonde Venus)
S: Jules Furthman i S. K. Lauren; R: Josef von Sternberg; Z: Bert T. 
Glennon; M: Oscar Potoker; SG: Wisrd Ihnen; K: Ytavis Banton; O: 
Marlene Dietrich (Helen Faraday), Herbert Marshall (Ned Faraday), 
Cary Grant (Nick Townsend), Dickie Morre (Johnny Faraday); PR: Pa
ramount, USA, 1932, 97'
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Stella Dallas - grzech społeczny

Powieść Olive Higgyns Prouty Stella Dallas trzykrotnie przenoszo
na była na kinowy ekran: w 1925 roku przez Henry'ego Kinga - polski 
tytuł ekranowy Wzgardzona - z Belle Bennett w roli tytułowej, w 1937 
przez Kinga Vidora z Barbarą Stanwyck, wreszcie w 1990, pod tytułem 
Stella, przez Johna Ermana z Bette Midler. Szczególną popularność zy
skała wersja Vidora, najpierw wśród widzów kinowych, a potem wśród 
badaczy, i stała się w krajach anglosaskich z pewnością najczęściej anali
zowanym melodramatem macierzyńskim. Christian Vivani [1982: 59] pi- 
sze o niej:

Vidor, który, jak się zdaje, nigdy ostatecznie nie zakończył swych po
rachunków ze społeczeństwem amerykańskim, piętnując w każdym 
niemal filmie jego drobnoburżuazyjną mentalność, potraktował te
mat w sposób daleko wykraczający poza prostą anegdotę i dał mu 
tak bogatą złożoność, jaką tylko niewiele melodramatów może się 
poszczycić.

W Stelli Dallas pojawia się istotna nowość w kształtowaniu fabuły 
melodramatu macierzyńskiego: moralny grzech matki zostaje zastąpiony 
błędem społecznym - bohaterka go popełnia i choć do końca nie może 
za niego odpowiadać, ponosi jednak jego dramatyczne konsekwencje.

*
Millhampton w stanie Massachusetts, 1919 rok. Stella Martin jest córką 

robotnika, ale bardzo pragnie wyrwać się ze swojej klasy społecznej. Po- 
znaje absolwenta Harvardu Stephena Dallasa, który po bankructwie ojca 
zmuszony był rozstać się z narzeczoną Helen i rozpocząć urzędniczą pracę 
w miejscowej fabryce. Stephen decyduje się poślubić Stellę, rodzi im się có
reczka Laurel. Stella manifestuje wszystkie zle cechy swojej klasy społecz
nej, jest prostacka, hałaśliwa, źle ubrana, bez przerwy kompromituje męża 
wśród jego znajomych. Stephen zostaje oddelegowany służbowo do No
wego Jorku, Stella nie chce z nim jechać, pozostaje w Millhampton z córką, 
przyjaźni się z prostackim, ale poczciwym Edem Munnem, hazardzistą i pi
jakiem. Małżeństwo Dallasów przestaje właściwie istnieć. Stephen spotyka 
owdowiałą Helen Morrrison i zaczyna składać jej wizyty, często w towa
rzystwie córki. Laurel jest zachwycona elegancką Helen, tak różną od jej 
matki. Stephen prosi Stellę o rozwód, ale ona odmawia. Postanawia sama 
pokazać Laurel „wielki świat" i zabiera ją do eleganckiego hotelu Mirador.
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Gdy komicznie wystrojona Stella wchodzi do hotelowego salonu, Laurel, 
przebywająca tam ze swoimi rówieśnikami, ucieka w zawstydzeniu. Potem 
w pociągu obie słyszą uwagi rozbawionych dziewcząt złośliwie komentują
cych wygląd i zachowanie pani Dallas. Stella przychodzi do Helen, zgadza 
się na rozwód pod warunkiem, że Laurel zamieszka w domu macochy 
i będzie się od niej uczyć, jak być damą. Laurel nie chce opuścić matki, Stel
la przekonuje córkę, że wyprawia ją z domu, aby wyjść za mąż za Eda. 
Rozgoryczona Laurel wraca do ojca i Helen. Po kilku latach wychodzi za 
mąż za młodzieńca z dobrego towarzystwa. Stella przygląda się uroczysto
ści przez wielkie okno, stojąc w deszczu na ulicy. Zapłakana ze szczęścia 
odchodzi w mrok.

*
Nieszczęście Stelli Martin polega na tym, że nigdy nie potrafi dopa

sować się do klasy społecznej, w której żyje. Pochodzi z małomiastecz
kowej rodziny robotniczej, ale nie chce powielić losu swej matki, 
kobiety ponurej, zaniedbanej, umęczonej ciężką pracą domową i brutal
ną tyranią prymitywnego męża. Stella ma nadzieję, że uda jej się wy
rwać ze swojej klasy przez podniesienie wykształcenia, chodzi więc na 
kursy handlowe. Ubiera się jak urzędniczka, skromnie, ale poprawnie - 
biała bluzka z falbankami, ciemna spódnica - co wyraźnie odstaje od 
wymiętych drelichów noszonych przez jej rodzinę.

Stella nie jest naiwna, wie, że szybką i radykalną zmianę swej klasy 
społecznej mogłaby uzyskać tylko przez małżeństwo. Zwraca więc uwa
gę na Stephena Dallasa, który podjął pracę urzędnika w jej miasteczku, 
uciekłszy z Nowego Jorku przed tragedią, która złamała mu życie: ban
kructwem i samobójstwem ojca oraz zerwaniem zaręczyn z Helen. Ste
phen jest absolwentem Harvardu i prawdziwym dżentelmenem, ma 
nienaganne maniery i znakomicie skrojone garnitury. Stella postanawia 
go zdobyć. Najpierw wystaje w furtce z grubym tomem Indyjskiej poezji 
miłosnej w ręce, ale Stephen nie reaguje na literaturę, odnajduje go 
więc w fabryce, udając, że szuka brata, któremu niesie zapomniane śnia
danie, i odgrywa przed nim zręczną maskaradę. Wygląda i zachowuje 
się jak skromna panienka z mieszczańskiego domu - jasne loczki, biała 
suknia z szarfą zawiązaną na kokardę, stylowy kapelusz - ucieleśnienie 
niewinności i dyskretnego seksapilu. „Droga do serca mężczyzny pro
wadzi przez jego oczy" - głosi anglosaskie przysłowie [Lang, 1989: 149]. 
Stephen, nieszczęśliwy i osamotniony, ulega słodkim pozorom stworzo
nym przez Stellę, dziewczyna ujmuje go udawaną naiwnością i pokorą 
oraz prawdziwym podziwem dla jego klasowej wyższości.

Jak przystało na typową przedstawicielkę proletariatu, wzory do 
marzeń o tzw. lepszym życiu Stella czerpie z kina, oglądając melodrama
ty dziejące się w wyższych sferach. Podczas wspólnego seansu Stephen 
z rozczuleniem obserwuje jej zafascynowanie ekranowym światem. 
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„Chciałabym być jak kobiety w filmach - wyznaje mu Stella - subtelna, 
wytworna w każdym calu..." „...i nudna - kończy Stephen z rozbawie
niem, a potem dodaje tonem mentora: - Nigdy nie udawaj kogoś, kim 
nie jesteś, to jest właśnie w złym stylu". „Mogłabym być taka - namięt
nie deklaruje Stella - gdybym cały czas była blisko ciebie. Nauczyłabym 
się mówić i zachowywać jak ty. Widzisz, jak już się zmieniłam pod two
im wpływem..." Czyż może być coś milszego dla mężczyzny niż kształ
towanie pięknej i niewinnej dziewczyny według własnych gustów? 
Stephen i Stella pobierają się. Czy się kochają? Na pewno nie, ale każde 
z nich coś zyskuje: Stella wymarzony awans do wyższej sfery, Stephen 
oddaną żonę, którą zamierza dopasować do własnej klasy społecznej.

Tym większym więc Szokiem jest wygląd i zachowanie Stelli po 
roku małżeństwa, gdy Stephen przywozi ją ze szpitala po urodzeniu 
córki. Oto Stella stała się fatalnie ubraną, hałaśliwą i arogancką kobietą, 
typowym okazem zmanierowanej nuworyszki, zarazem śmiesznej i żało
snej. Nie wiadomo, jak wyglądało współżycie małżonków w ciągu tego 
roku i ich wzajemne klasowe oddziaływanie, ale rezultat jest jak najgor
szy: Stephen pozostał sobą, Stella zmieniła się w postać z farsy. Połączy
ła wrodzone prostactwo plebejuszki z naiwnymi wyobrażeniami 
o wyglądzie i zachowaniu damy, uzyskując kompromitujący rezultat. 
Nie tylko niczego nie nauczyła się od męża-dżentelmena, ale jakby na 
przekór jego pouczeniom „udaje kogoś, kim nie jest" i tworzy karykatu
rę kobiety z towarzystwa w bardzo „złym stylu". Nosi zbyt obcisłe i zbyt 
ekstrawaganckie suknie, uwielbia tandetną biżuterię, mówi dużo i gło
śno, każdym gestem i słowem manifestuje swą naturalną, wrodzoną 
wulgarność.

Stella lekceważy prośby Stephena, by próbowała się zmienić. Po
uczenia męża wyraźnie ją irytują, gdyż lubi swój wizerunek „damy" 
i czuje się bardzo zadowolona z Losu, który spełnił jej marzenia - jest 
panią Dallas i należy do wyższej sfery. W prowincjonalnym Millhamp- 
ton Stephen może tolerować, mimo towarzyskich blamaży, maskaradę 
Stelli udającej damę, ale w Nowym Jorku, gdzie dostał nową posadę, 
jest ona nie do przyjęcia. Stawia więc żonie warunek: albo naprawdę 
dopasuje się do wizerunku kobiety obowiązującego w jego klasie spo
łecznej, albo pozostanie w rodzinnym miasteczku. I Stella wybiera Mill- 
hampton. Dobrze wie, że nigdy nie stanie się prawdziwą damą, „kobietą 
z filmu", nudzi ją elegancki i obcy mąż, drażnią jego wieczne pretensje 
nawołujące do zmiany wyglądu i zachowania. Stephen też ma dość 
Stelli, choć pokrywa rozczarowanie wytwornymi manierami. Słodka pa
nienka okazała się silną, władczą kobietą o nieznośnym charakterze, jest 
dla niego zbyt energiczna, zbyt śmiała, zbyt zmysłowa, w niczym nie 
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przypomina eleganckich i powściągliwych dam z jego sfery. Dallasowie 
rozstają się więc zgodnie i z wyraźną ulgą.

Jednak przez rok wspólnego życia Stephenowi udało się wpoić Stel
li destrukcyjne przekonanie o winie wynikającej z jej klasowego pocho
dzenia: urodziła się jako córka robotnika, należy do niskiej klasy 
społecznej, nie potrafi się z niej wydobyć, już na zawsze skazana jest 
tylko na maskaradę i udawanie kogoś, kim nie jest.

Przez lata Dallasowie podtrzymują pozory trwałości swojego mał
żeństwa. Robią to przede wszystkim dla córki. Laurel kocha oboje rodzi
ców i nie widzi nic dziwnego ani w tym, że są tak bardzo różni, ani 
w tym, że nie mieszkają razem. Po ojcu odziedziczyła naturę prawdzi
wej damy, ubiera się skromnie i elegancko, zachowuje odpowiednio. Po 
matce - żywość charakteru i emocjonalną spontaniczność. Stephen ko
cha córkę, jest dumny z jej urody i manier, chętnie zaprasza dziewczyn
kę do Nowego Jorku na weekendy. Ciekawe, czy postępowałby tak 
samo, gdyby Laurel przejęła obyczaje i zachowanie wychowującej ją 
matki?

Stella bardzo kocha córkę, choć często nie może zapanować nad od
ruchami irytacji, gdy Laurel zbyt wyraźnie zdaje się być „córką swego 
ojca" [Bourget, 1985: 77]. Poza tym Stella jest bardzo samotna w Mill- 
hampton. Definitywnie opuściła własną klasę społeczną, a nie przyjęto 
jej do wyższej. Ed Munn - hazardzista i pijak - wiernie jej towarzyszy, 
Stella jednak nie chce zostać jego żoną, gdyż małżeństwo z nim zniwe
czyłoby jej awans jako pani Dallas. Tak więc Laurel jest rzeczywiście 
dla Stelli „jedyną przyjaciółką" - jak sama mówi - ale także zabawką 
i wizytówką. Stella opiekuje się córką, ponieważ nie ma żadnych in
nych zajęć; alimenty od Stephena pozwalają jej nie pracować, najchęt
niej siedziałaby na kanapie w którejś ze swoich fantazyjnych sukien 
i czytała „True Confessions", bo tak wyobraża sobie życie damy. Trosz
czy się o Laurel, szyje dla niej sukienki, cieszy się jej sukcesami w szko
le, ponieważ córka jest żywym dowodem na przynależność ich obu do 
wyższej klasy, ale równocześnie kompromituje ją towarzysko swym wy
glądem i zachowaniem, jak wcześniej Stephena.

W tym kontekście zastanawiająca jest miłość Laurel do matki, wier
na i lojalna. Dziewczyna wydaje się nie dostrzegać różnic między Stellą 
a matkami koleżanek, nie obarcza jej odpowiedzialnością za swe niepo
wodzenia towarzyskie, za kompromitującą przyjaźń z Edem Munnem 
ani za odejście ojca. W jej przywiązaniu do matki jest coś nieprzyjem
nie masochistycznego, jakby Laurel zdecydowała się kochać Stellę dlate
go, że nikt jej nie kocha, akceptować, ponieważ nikt jej nie akceptuje, 
szanować, ponieważ nikt tego nie robi. W jej miłości uderza ton histe
ryczny, wynikający zapewne z narzuconego sobie poświęcenia.
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Pojawienie Helen Morrison, byłej narzeczonej Stephena, obecnie 
bardzo zamożnej wdowy i matki trzech synów, zmienia układ obowią
zujący od lat w rodzinie Dallasów. Dla Stephena Helen reprezentuje 
czas sprzed samobójstwa ojca: powrót do własnej klasy społecznej, od
zyskanie pozycji i stanowiska, szacunku dla samego siebie, dlatego pra
gnie się z nią ożenić. Dla Laurel Helen staje się reprezentantką kobiet 
z klasy ojca, „boginią" [Lang, 1989: 142], prawdziwą damą, której takt, 
maniery i elegancja mogą służyć za wzór, dlatego podziwia ją z zachwy
tem, którego nie potrafi ukryć przed swą matką. Dla Stelli Helen jest 
straszliwym zagrożeniem, gdyż może jej odebrać męża, córkę i tak drogo 
okupiony awans społeczny, dlatego postanawia z nią walczyć.

Wyjazd Stelli i Laurel do eleganckiego hotelu Mirador staje się klę
ską obu kobiet. Konfrontacja uprawianej przez Stellę maskarady z życio
wą prawdą, jej farsowego wizerunku „damy" z autentycznymi damami 
z wyższych sfer, jej naturalnej wulgarności z ich naturalną elegancją, 
brutalnie niszczy pozory od lat zachowywane przez matkę i córkę. Poja
wienie się Stelli w hotelowym salonie, jej niebywale ekstrawagancki ko
stium - „To nie kobieta, to choinka" - hałaśliwe poszukiwanie córki, 
zwracanie powszechnej uwagi, fatalne maniery i aroganckie zachowanie 
wobec jawnie lekceważącego ją boya sprawiają, że Laurel po raz pierw
szy postępuje nielojalnie wobec matki - ucieka po kryjomu, aby nikt 
z jej młodych znajomych nie łączył jej z „tą kobietą". Kompromitacja 
i ośmieszenie w Miradorze nasilają klasową winę, wszczepioną Stelli 
przez Stephena, do tego stopnia, że uznaje się za nieodpowiednią matkę 
dla Laurel, w Laurel zaś powiększają masochistyczną miłość do matki, 
uczucie, które ma być rekompensatą za zdradę.

Stella udaje się do Helen Morrison, informuje ją, że zgadza się na 
rozwód ze Stephenem, pod warunkiem że teraz Helen przejmie rolę 
matki Laurel i będzie ją odgrywać oficjalnie przed całym światem: „Bę
dziecie nosiły to samo nazwisko, więc ludzie pomyślą, że to pani córka. 
Jest pani taką matką, z jakiej każde dziecko mogłoby być dumne". Stella 
i Helen reprezentują dwa światy, dwie klasy społeczne i dwa style by
cia, ale obie są matkami i rozumieją się doskonale, wyznają bowiem tę 
samą zasadę: zrobię wszystko dla dobra mojego dziecka. Zawierają więc 
porozumienie: Stella rezygnuje z córki, Helen ją przejmuje.

Ale to nie koniec poświęcenia Stelli, musi jeszcze zabić w Laurel jej mi
łość do siebie, córka bowiem nie chce jej opuścić. Zgodnie z masochistycz
nym nastawieniem, które zawsze manifestowała wobec matki, Laurel 
pragnie dalej mieszkać razem z nią, wyrzeka się ojca i macochy, ich kla
sy społecznej, zamożności i wszystkiego, co mogą oferować w przyszło
ści. Stella musi więc przekonać córkę, że nie opuszcza jej z miłości, ale 
odpycha z wyrachowania. Odgrywa więc kolejną maskaradę: udaje, że 
pozbywa się jej, ponieważ chce wyjść za mąż za Eda Munna. Laurel wie
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rzy od razu, wraca do Stephena i Helen, akceptuje swoje oficjalne wej
ście do ich sfery.

Robert Lang [1989: 146], analizując scenę powrotu Stelli i Stephena 
z niemowlęciem ze szpitala, twierdzi, że Stella wcale nie pragnie dziec
ka, które narzuca jej rolę matki. Stella chce znów mieć piękną fryzurę, 
manicure, nową suknię, chce tańczyć w eleganckim „River Club" 
i „wreszcie zapomnieć o lekarzach i szpitalu". „1 o dziecku?" - pyta 
z niepokojem Stephen. Stella przytomnieje; patrzy naburmuszona ku łó
żeczku córki i szepcze z poczuciem winy: „Och, nie..." Po czym całuje 
męża i znów zaczyna go namawiać, tym razem skutecznie, do wzięcia 
udziału w zabawie.

Także Linda Williams [1984: 12-17] sugeruje, że Stella zawsze chciała 
„czegoś więcej poza byciem matką", co obiecywała jej pozycja pani Dal
las, ale odbierały obowiązki macierzyńskie, a więc - jak sama mówi - 
„good times": czasu radości, zabawy w dobrym towarzystwie, strojenia 
się, kokietowania mężczyzn. Po raz pierwszy Stella mówi o tym otwar
cie do Laurel, gdy córka w panice pakuje walizki, by po towarzyskiej 
kompromitacji uciec z hotelu Mirador: „A o mnie nie pomyślałaś? (...) 
Nie sądzisz, że i mnie należy się coś od życia? Myślisz tylko o sobie. Ja 
też lubię zabawę i dobre towarzystwo". Jeszcze nie wie, że ośmieszyła 
się wśród hotelowych gości i stała powodem zdrady Laurel, jeszcze ma 
nadzieję, że w Miradorze mogłaby się dobrze bawić. Jest rozżalona jak 
mała dziewczynka, zupełnie jak w scenie po powrocie ze szpitala, gdy 
to Stepehen chciał pozbawić ją udziału w zabawie w „River Club". I po
dobnie jak w tamtej scenie Stella, przytomniejąc, mówi jak przystało na 
dobrą matkę: „Przecież robię to wszystko dla ciebie. Kiedy dziś rano po
wiedziałaś, że nigdy wcześniej nie byłaś równie szczęśliwa, tak się cie
szyłam".

Oddając córkę Helen, Stella z pewnością zapewnia jej tzw. lepszą 
przyszłość, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że usuwa też świadka 
swego straszliwego upokorzenia, gdy w nocnym pociągu rozbawione 
dziewczęta - nie wiedząc, że przypadkiem słyszane są przez leżące 
w swych łóżkach matkę i córkę - bezlitośnie komentują występ Stelli 
w Miradorze. Co ciekawe, Stella i Laurel nigdy potem nie wyznały so
bie, że słyszały tę rozmowę, jakby nie miały odwagi zmierzyć się 
z prawdą, którą im ona nagle objawiła: „Jak taka miła dziewczyna może 
mieć tak wulgarną matkę? Biedna Laurel".

A może najwspanialszą życiową maskaradą Stelli było udawanie 
przed sobą i światem dobrej matki? Może masochistyczna miłość Laurel 
do matki zrodziła się pod wpływem wyczucia jej skrywanej niechęci 
do siebie? Obie kobiety nie wspominają o podsłuchanej przypadkowo 
w pociągu rozmowie zapewne z lęku, by nie powiększać wyrządzonej 
nią przykrości i upokorzenia, ale także z obawy przed konfrontacją 



290

i zniszczeniem odgrywanej od lat rodzinnej maskarady. Milczenie ujaw
nia jednak brak między matką i córką prawdziwej miłości, która pomo
głaby im zaakceptować się wzajemnie już bez udawania. Lęk sprawia 
natomiast, że obie kobiety reagują neurotycznie: Stella w panice decy
duje się odsunąć córkę od siebie, a Laurel nie chce opuszczać matki. 
Wygrywa Stella, która jest nie tylko silniejsza od córki, ale ma też zde
cydowanie większą motywację pozytywną - szczęście Laurel, oraz nega
tywną - usunięcie dziewczyny ze swego życia, by konsekwentnie 
odegrać kolejną maskaradę z poślubieniem Eda i złamać postanowienie 
Laurel o dalszym wspólnym życiu.

Zgodnie z oficjalną ideologią głoszoną przez melodramaty macie
rzyńskie poświęcenie Stelli nie może pójść na marne. Z pomocą Helen 
Laurel staje się damą i prawowitą członkinią wyższej sfery, co oficjalnie 
potwierdza jej małżeństwo z Richardem Grosvenorem III. Robert Lang 
[1989: 151] komentuje ironicznie, że to nazwisko znaczy w USA tyle 
samo, co w Anglii książę Westminster, a - dodajmy - w Polsce książę 
Radziwiłł. Helen urządza dla Stelli wielkie widowisko ślubne, co musi 
sprawiać jej specjalną przyjemność, przecież zawsze tak bardzo lubiła 
maskarady. Uroczysty ślub Laurel odbywa się w salonie o wielkich 
oknach, a w deszczu na ulicy stoi Stella i przygląda się uroczystości 
wzruszona i zapłakana - prawdziwa matka panny młodej postanawia 
bowiem na zawsze zniknąć z życia córki. Stella, przepędzona przez poli
cjanta, odchodzi wraz z innymi gapiami, ale uśmiecha się tryumfalnie - 
oto wcielenie macierzyńskiego poświęcenia: dobrowolne wyrzeczenie 
się dziecka, zapewnienie mu świetnej przyszłości, wieczne odsunięcie, 
pełna anonimowość.

Identyczny finał wszystkich trzech wersji Stelli Dallas przynosi jed
nak jeszcze dodatkowe przesłanie, które wbija do głów zapłakanej ze 
wzruszenia kobiecej - i nie tylko - publiczności. Głównym powodem 
nieszczęść rodziny Dallasów był błąd popełniony przez Stellę, jej 
grzech społeczny. Dziewczyna z klasy robotniczej odważyła się zama
rzyć o wyniesieniu ponad swój stan, ośmieliła się omotać przedstawicie
la arystokracji i wedrzeć do wyższej sfery. Jednak wrodzone cechy 
uniemożliwiły jej wtopienie się w dobre towarzystwo, naturalna wul
garność stała się barierą nie do pokonania. I tak zapewne wartościowa 
kobieta zmarnowała sobie życie oraz omal nie stała się przyczyną nie
szczęścia męża i córki, dlatego że powodowana złymi ambicjami pragnę
ła czegoś, co jej się nie należało. Gdyby zaakceptowała przypisany jej 
los i pozostała w swojej klasie społecznej, wyszłaby za mąż za Eda Mun- 
na czy za jakiegoś innego wesołego poczciwca, miałaby z nim dużo 
dzieci i żyła szczęśliwa, bo dopasowana do otoczenia wyglądem, zacho
waniem, wrażliwością. Nie pchaj się, gdzie nie twoje miejsce - głosi au
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torytatywnie finał Stelli Dallas - pozostań tam, gdzie cię Los umieścił, 
bo zostaniesz ukarana.

Dziś trudno jednak nie dostrzec, że poświęcenie Stelli ma charakter 
absurdalny. Stella podziwia „dobre towarzystwo", które reprezentuje 
klasę wyjątkowo niemiłych, ograniczonych snobów, dla których liczy 
się tylko ubranie, sposób mówienia i maniery. Ksenofobia uniemożliwia 
im akceptację ludzi spoza własnej grupy społecznej, lęk przed innością 
każę bezlitośnie pogardzać „gorszymi". „Dobre towarzystwo" na wszel
kie sposoby - napiętnowanie, ośmieszenie, upokorzenie, pogarda, od
rzucenie - stara się przekonać Stellę, że jest inna, gorsza i niegodna, by 
do niego należeć. Stella zaś oddaje mu wszystko: własną autentyczność, 
męża, córkę, życiową satysfakcję. Jej macierzyńskie poświęcenie staje się 
więc równocześnie absurdalnie tragicznym poświęceniem społecznym, 
które ani kiedyś nie miało, ani dziś nie ma żadnego sensu.

Stella Dallas
S: Sarah Y. Mason według powieści Olive Higgyns Prouty; R: King Vi
dor; P: Samuel Goldwyn; Z: Rudolph Maté; M: Alfred Newman; SG: 
Richard Day; K: Ornar Wyam; O: Barbara Stanwyck (Stella Dallas), 
John Boles (Stephen Dallas), Anne Shirley (Laurel Dallas), Barbara 
O'Neil (Hellen Morrison), Alan Hale (Ed Munn); PR: Metro-Goldwyn- 
-Mayer, USA, 1937, 105'
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obcasy — grzech odrzucenia

Amerykański melodramat macierzyński trwał aż do początków lat 
pięćdziesiątych, Moje niemądre serce Marka Robsona powstało w 1951 
roku, natomiast europejski melodramat macierzyński wyczerpał swoją 
żywotność dekadę wcześniej. Tym ciekawiej wypadła więc hiszpańska 
próba wskrzeszenia tego podgatunku poczyniona przez Pedra Almodó- 
vara w 1991 roku w filmie Wysokie obcasy.

Fascynację amerykańskimi melodramatami Almodóvar [1996: 32] ma
nifestuje w każdym nieomal wywiadzie:

Moje przeżycia jako ministranta nie były tak silne, abym oczekiwał ob
jawienia Pańskiego. Zamiast tego objawiły mi się Liz Taylor i Nathalie 
Wood. Od tamtego czasu myślałem tylko o amerykańskich melodra
matach. Jest w nich coś z religii.

Wszystkie swoje filmy Almodóvar mniej lub bardziej jawnie kon
struuje według reguł obowiązujących w hollywoodzkich melodrama
tach, co pozwala mu osiągnąć zamierzony cel artystyczny: widz 
naiwny, nieobeznany z historią sztuki filmowej, dostrzega w jego dzie
łach romansowe fabuły, wyrazistych bohaterów, śmiałe efekty drama
tyczne i emocjonalne, aurę zmysłowości, czyli wszystko, co lubi i co 
kojarzy mu się z tzw. dobrym filmem. Natomiast widz obznajomiony 
z historią kina, regułami gatunków filmowych i zasadami postmoder
nistycznych praktyk, dominującymi w sztuce współczesnej, w kontak
cie z filmami Almodóvara przyjmuje postawę konesera włączającego 
się w grę intertekstualną polegającą na sprawnym deszyfrowaniu wy
korzystanych przez reżysera inspiracji, aluzji i cytatów. Nawiązanie do 
gatunkowego wzorca melodramatu jest stałym elementem w tej grze 
służącym Almodóvarowi do różnych celów: od rozśmieszania widzów 
nieoczekiwanym wykorzystaniem powszechnie znanych reguł i kon
wencji, przez dostarczanie im przyjemności płynącej z erudycji filmo
wej, pozwalającej trafnie rozpoznawać cytowane struktury narracyjne, 
sytuacje i dialogi, aż po nieoczekiwane odkrycie ważnych przesłań 
ukrytych w romansowych stereotypach.

W Wysokich obcasach Almodóvar wykorzystał genotyp melodramatu 
macierzyńskiego, typowe postaci i sytuacje. Jednak równocześnie umie
ścił w filmie pochodzące z innych paradygmatów elementy, których 
obecność zaskakuje, dziwi, bawi, irytuje i wzrusza.
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*
Becky del Páramo, aktorka i śpiewaczka, zostawia w Hiszpanii swą 

siedmioletnią córeczkę Rebecę i wyjeżdża kontynuować karierę do Meksy
ku. Gdy wraca po 15 latach, Rebeca jest już dorosłą, zamężną kobietą. Bec
ky nie poznaje córki na lotnisku, a potem nie bardzo może uwierzyć, że ta 
obca kobieta jest jej dzieckiem. Przykrym zaskoczeniem okazuje się też 
fakt, że Rebeca poślubiła Manuela, byłego kochanka Becky. Matka i córka 
nie potrafią się porozumieć, w dodatku Becky ponownie uwodzi Manuela. 
W desperacji Rebeca zabija męża i przyznaje się do popełnienia tej zbrodni 
przed kamerami w telewizji, gdzie pracuje jako dziennikarka. Zostaje osa
dzona w więzieniu. Sędzia Domínguez, prowadzący śledztwo i łączący 
zRebecą własne plany, odkrywa Becky miłość córki, jej samotność i brak 
równowagi psychicznej wynikającej z ciągłej nieobecności matki. Sędzia uła
twia obu kobietom bezpośrednią rozmowę. Becky jest wstrząśnięta rozpa
czą Rebeki, dopiero teraz uświadamia sobie krzywdę wyrządzoną córce. 
Nagle ujawnia się sercowa choroba Becky, matka - na łożu śmierci - przy
znaje się do zabójstwa Manuela, co odsuwa podejrzenie od Rebeki i umoż
liwia jej małżeństwo z sędzią Dominguezem. Becky umiera.

ł
Streszczenie Wysokich obcasów wydobywa z filmu Almodóvara 

strukturę fabularną typową dla klasycznego melodramatu macierzyń
skiego. Jednak reżyser i zarazem scenarzysta filmu umieścił w niej do
datkowe, współczesne sensy i przesłania daleko wykraczające poza 
tradycyjną ideologię przekazywaną przez ten gatunek.

Becky rozwiodła się z ojcem Rebeki, ma drugiego męża Alberta. Nie 
zajmuje się swą małą córeczką, oddana mężowi i karierze. Albert nie 
chce zgodzić się, aby Becky wyjechała na występy do Meksyku. I wtedy 
siedmioletnia Rebeca zabija go, zamieniając pigułki w buteleczkach. Al
bert zasypia za kierownicą w samochodzie i wpada na drzewo. W ten 
sposób Rebeca likwiduje znienawidzonego rywala do uczuć matki, za
bija obcego mężczyznę, który zajął miejsce ojca, i daje Becky szansę na 
swobodne kontynuowanie kariery. Za swój czyn nie dostaje jednak 
spodziewanej nagrody. Matka znajduje nowego kochanka, Manuela, 
a potem wyjeżdża bez niej, nie wiedząc, komu zawdzięcza nagłe uwol
nienie. Rebeca zostaje z jej zdjęciem, klipsami i byłymi kochankami - je
den jest jej ojcem, a drugi za kilka lat zostanie jej mężem.

Grzech Becky jest więc dużo gorszy niż przestępstwa popełniane 
przez bohaterki w klasycznych melodramatach macierzyńskich, realizo
wanych pół wieku wcześniej. Becky nie tylko dopuszcza do rozbicia 
swego małżeństwa, ale swobodnie zmienia mężów i kochanków; nie tyl
ko poświęca się realizowaniu kariery zawodowej, ale jest skłonna kon
tynuować ją kosztem rodziny; wreszcie nie tylko dobrowolnie opuszcza 
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swoje dziecko, ale wcale nie ukrywa, że nie kocha córki i chętnie się jej 
pozbędzie.

Klasyczne melodramaty opowiadały o upadku matki ukaranej odda
leniem od domu, męża i dziecka. Becky nie tylko nie stacza się w Mek
syku, ale robi tam olśniewającą karierę i wraca do Madrytu jako 
„pierwsza dama hiszpańskiej piosenki". Wysokie obcasy zmieniają per
spektywę - pokazują upadek osamotnionej córki. Rebeca wyrasta bo
wiem na kobietę o zaburzonej psychice, żyjącą w cieniu swej nieobecnej 
matki. Ciągle na nią czeka, nosi jej klipsy, wychodzi za mąż za jej byłe
go kochanka, patologicznie łaknie jej miłości i akceptacji.

Powrót Becky po piętnastu łatach nie jest jednak powrotem kocha
jącej matki, o czym marzy Rebeca, lecz pięknej, sławnej i obcej kobiety, 
która rychło stanie się rywalką córki. Pantofle na wysokich obcasach - 
Tacones lejanos - są symbolem kobiecości, ale lejano znaczy także daleki. 
Rebeca pragnie zwrócić na siebie uwagę matki, ale potrafi to zrobić tyl
ko na sposób patologiczny: zabija Manuela. Aby mieć pewność, że tym 
razem jej czyn zostanie dostrzeżony przez Becky, informuje o swej 
zbrodni całą Hiszpanię za pośrednictwem telewizji.

I tu pojawia się sędzia Dominguez, mężczyzna trzydziestoparoletni, 
głęboko sfrustrowany ciągłą zależnością od swej matki, która poprzez wy
imaginowane choroby i stałą potrzebę opieki niewolniczo przykuła go do 
siebie. Nierozładowany kompleks Edypa - mówiąc językiem psychoana
lizy - zaburzył poczucie tożsamości sędziego Domingueza, który uwiel
bia stawać się kimś innym, np. Hugonem - narkomanem infiltrującym 
dla policji młodzieżowe środowiska Madrytu, czy Letalem - piosenka
rzem transwestytą naśladującym na estradzie wygląd i styl Becky del 
Paramo. I to właśnie z Letalem Rebeca przypadkowo zachodzi w ciążę. 
Walcząc o wolność Rebeki, sędzia Dominguez walczy także o matkę 
własnego dziecka i o swą nową rodzinę, w której będzie mógł nareszcie 
zająć miejsce męża i ojca, a nie tylko i wyłącznie syna.

Sędzia Dominguez doprowadza do bezpośredniej konfrontacji Bec
ky i Rebeki. Początkowo matka nie czuje się winna porzucenia córki, 
nie chce uznać swej odpowiedzialności za jej psychiczne zaburzenia 
i popełnione morderstwa, nie uświadamia sobie, że nie kocha swojego 
dziecka. Może nawet boi się tej obcej, szalonej kobiety, opętanej miło- 
ścią-nienawiścią, domagającej się od niej uwagi, wdzięczności i czułych 
uczuć. Zrozpaczona Rebeca, by wstrząsnąć egotyczną artystką, opowia
da jej ze łzami Jesienną sonatę (1978) Ingmara Bergmana, przedstawiając 
ten film jako odbicie ich własnej historii, konfliktu istniejącego między 
niezwykłą, utalentowaną i niekochającą matką a przeciętną, zakomplek
sioną i złaknioną jej miłości córką.
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Rebeca nie streszcza jednak zakończenia Jesiennej sonaty, nie mówi, 
że matka u Bergmana nie czuje żadnej winy z tego powodu, że kiedyś 
wybrała karierę pianistki, a nie stałą obecność przy dziecku, że neuro
tyczna córka męczy ją i przeraża, że z ulgą i radością wyjeżdża z jej 
smutnego domu. Bergman pokazał matkę, która nie kocha córki, nie ża
łuje, że przedłożyła karierę zawodową nad macierzyństwo, i która nie 
ponosi za to żadnej kary. W Jesiennej sonacie Bergman nawiązał do usta
leń psychologów i zwierzeń samych kobiet na temat kłopotów z akcep
tacją własnego macierzyństwa [Pospiszyl, 1986: 124-146; Sobczyńska, 
1995; Rich, 2000]. Jednak duża część widzów odbiera jego film jako opo
wieść o tzw. wyrodnej matce, która zasługuje na potępienie. I tak wła
śnie postać bohaterki Rebeca przedstawia Becky.

Bergman i Jesienna sonata, streszczone tylko w połowie, zamiast po
krzepić Becky w znoszeniu jej nietypowego macierzyństwa, odgrywają 
znaną z klasycznych melodramatów rolę Autorytetu, który pojawia się, 
by przypomnieć zbłąkanej lub - co gorsze - zbuntowanej kobiecie ojej 
obowiązkach. Najczęściej jest nim pastor, lekarz, stara babka lub kobieta, 
która kiedyś złamała obowiązujące normy społeczne, a teraz pokutuje za 
to i cierpi. Becky uświadamia sobie bezmiar swej winy: opuściła dziec
ko, robiła karierę zawodową, myślala tylko o sobie i swoich przyjemno
ściach, jest wyrodną matką i musi ponieść zasłużoną karę. Wyrzuty 
sumienia i choroba serca, zesłana przez Los, będą jej krzyżem.

Becky mogłaby teraz po prostu cierpieć, albo nawet umrzeć. Ale to 
za mało. Musi jeszcze dopełnić się ekspiacja za popełniony grzech prze
ciw macierzyństwu: brak miłości i odtrącenie dziecka. Leżąc na łożu 
śmierci, Becky bierze na siebie zbrodnię Rebeki, jak Kay Francis w Do
mu przy 56 ulicy (1936) czy w Wyznaniu (1937), dając córce spóźniony 
dowód swej macierzyńskiej miłości i umożliwiając jej podjęcie nowego 
życia z sędzią Dominguezem. Spowiednik zapewnia Becky, że Pan Bóg 
wybaczy jej kłamstwo, gdyż zrozumie jej intencje.

Rozumieją je także na pewno i kinowi widzowie, którzy w zdecy
dowanej większości hołdują głęboko zakorzenionemu przeświadczeniu 
- o czym Almodóvar wie bardzo dobrze - że każda matka powinna ko
chać swoje dziecko i poświęcić wszystko dla jego dobra. Jeżeli nawet 
czasem pobłądzi i powodowana niezrozumiałym, patologicznym ego
izmem, wypływającym ze współczesnych, liberalnych obyczajów, 
przedłoży swoje sprawy nad obowiązki macierzyńskie, z pokorą przyj- 
mie potem słuszną karę, jaka jej się za to należy.

W Wysokich obcasach, postmodernistycznym zwyczajem, Almodóvar 
pomieścił elementy thrillera, komedii, musicalu, filmu policyjnego i ero
tycznego, ale porządkiem dominującym jest struktura melodramatu ma
cierzyńskiego. Odwołania do pięciu wymienionych gatunków mają 
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charakter jawnie humorystyczny, Almodovar wyraźnie chce nimi zasko
czyć i rozbawić widzów, wprowadza je nieoczekiwanie, używa w niety
powych kontekstach i w nowy sposób. Natomiast reguły melodramatu 
macierzyńskiego celebruje z powagą i szacunkiem - „jest w nich coś 
z religii". Ale to tylko pozory, w istocie bawi się nimi równie swobod
nie. Udaje mu się jednak skonfrontować w Wysokich obcasach dwie ide
ologie dostrzegalne we współczesnym życiu społecznym: tradycyjną - 
narzucającą matce obowiązujący od XVIII wieku wzorzec macierzyń
stwa związanego z cierpieniem i poświęceniem oraz, nazwijmy ją, femini
styczną - pozwalającą matce troszczyć się nie tylko o potrzeby dziecka, 
ale także i o swoje.

W finale Wysokich obcasów Becky del Páramo leży na łożu śmierci, 
jak święta na ołtarzu, otoczona nimbem godności i szlachetności, roz
grzeszona przez spowiednika, opłakana przez kochającą i wdzięczną 
córkę, skrywa na zawsze tajemnicę swego poświęcenia. Oto kinowa iko
na prawdziwego macierzyństwa, niezmienna od 87 lat - od pierwszej 
filmowej wersji Madame X - pokazująca matkę-grzesznicę, matkę-po- 
kutnicę i matkę-ofiarę. Tylko niewielka grupa kinowych koneserów do
strzega jej archaiczność i subtelną ironię Almodóvara. Większość 
widzów odbiera finał Wysokich obcasów całkiem serio - w naszej kultu
rze przecież ciągle nie wolno śmiać się z matki i z macierzyństwa - i ze 
wzruszeniem kontempluje ikonę Madame X, potwierdzając jej kulturo
wą i obyczajową trwałość.

Wysokie obcasy (Tacones lejanos)
S: Pedro Almodóvar; R: Pedro Almodovar; P: Agustín Almodóvar; Z: 
Alfredo Mayo; M: Ryuichi Sakamoto; SG: Pierre-Louis Thevenet; K: 
José María Salcedo O: Victoria Abril (Rebeca), Marisa Paredes (Becky 
del Páramo), Miguel Bose (sędzia Dominguez, Letal, Hugo), Fodor At- 
kine (Manuel); PR: El Deseo S.A. i Ciby 2000, Hiszpania, 113'



Część drugo

Grzechy matki-panny

Melodramaty opowiadające o niedolach matek-panien stworzyły 
bardziej rozbudowane struktury fabularne niż melodramaty poświęcone 
niedolom matek-mężatek, ale można wydzielić spośród nich dominują
cy model zawierający następujące elementy:

1. Bohaterka przypadkowo, ale w wyniku wielkiej miłości zachodzi 
w ciążę.

2. Nie może wyjść za mąż, gdyż ojciec dziecka jest już żonaty, nagle 
umiera, nie wie lub nie powinien dowiedzieć się o swoim ojco
stwie.

3. Panna rodzi dziecko, pragnie je zatrzymać przy sobie, ale nabiera 
przekonania, że dla dobra dziecka powinna oddać je komuś in
nemu.

4. Matka zaczyna pracować, uzyskuje samodzielną pozycję społecz
ną, pozostaje samotna, ponieważ nie potrafi zapomnieć porzuco
nego dziecka.

5. Latami cierpi, śledzi lub podgląda swoje dziecko w parku lub 
pod szkołą, ukrywając własną tożsamość.

6. Finał realizowany jest na dwa sposoby:
a) matka odzyskuje swoje dziecko,
b) matka odchodzi ostatecznie - oczywiście dla dobra dziecka - 
i już na zawsze pozostanie dla niego nieznana.

Melodramaty o matce-pannie przynosiły zawsze tę samą opowieść 
o przypadkowym i niechcianym macierzyństwie, za które kobieta pono
siła surową karę.

Wymierzała ją sobie sama pod wpływem potępiającej macierzyń
stwo pozamałżeńskie ideologii, jaka panowała w społeczeństwie, w któ
rym kobieta żyła.

Młodziutka dziewczyna zakochuje się pierwszą miłością, jest nie
winna i naiwna, obdarza ukochanego zaufaniem, spędza z nim najczę
ściej jedną noc miłosną, która owocuje ciążą. Nie może jednak wyjść za 
mąż, ponieważ dopiero wtedy okazuje się, że ojciec dziecka jest już żo
naty, wyjeżdża, umiera lub z jakichś ważnych względów nie może się 
dowiedzieć o swym ojcostwie. Dziewczyna jest przerażona, wie, że zo
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stanie potępiona za poczęcie nieślubnego dziecka, zaczyna więc tego 
dziecka nienawidzić. Oddając się mężczyźnie, wcale przecież nie myśla- 
la o dziecku, jest ono niechcianym darem Losu, zlą konsekwencją na
miętnej miłości. W dodatku dziewczyna ma świadomość, że potępienie 
społeczne dotknie tylko ją, to ona stanie się grzesznicą i kobietą upadłą, 
mężczyzna pozostanie niewinny i wolny od osądu.

Kobieta nosi ciążę jawnie, otoczona odium społecznego potępienia, 
lub ją ukrywa. Łatwo sobie wyobrazić jej stan psychiczny: poczucie 
niezawinionej krzywdy, opuszczenie przez mężczyznę, któremu zaufała, 
wrogość do niechcianego dziecka rosnącego w jej ciele. Klasyczne melo
dramaty nie pokazują tego okresu, kobieta w ciąży uważana była długo 
za obraz wstydliwy, więc nie pojawiała się na ekranie. Nie można też 
było pokazać nienawiści panny-matki do niechcianego dziecka, gdyż 
stało to w sprzeczności z obowiązującym społecznie przeświadczeniem 
głoszącym, że kobieta zawsze akceptuje swoją ciążę, bez względu na 
okoliczności, jakie do niej doprowadziły.

Po porodzie kobieta, zgodnie z tradycyjną teorią o miłości macie
rzyńskiej pojawiającej się natychmiast po ujrzeniu niemowlęcia, zaczy
na głęboko kochać swoje dziecko i pragnie je zatrzymać przy sobie 
mimo wszystkich przeszkód, jakie mogłyby jej to uniemożliwić, a są one 
niebagatelne: brak pieniędzy, brak pracy, często brak mieszkania i ko
goś, kto pomógłby jej w opiece nad dzieckiem, brak społecznej akcepta
cji dla bękartów. Wtedy pojawia się ktoś, kto dobrotliwie tłumaczy 
kobiecie, że dla dobra dziecka należy ukryć jego nieślubne pochodzenie 
i oddać je do adopcji, a więc wyrzec się go dobrowolnie. I matka to czy
ni, przekonana, że postępuje słusznie. Melodramaty ani przez chwilę 
nie pozwalają wątpić w prawdziwą rozpacz matki-panny, nie dopusz
czają podejrzenia, że mogłaby odczuwać ulgę, pozbywając się niechcia
nego maleństwa.

Dziecko zostaje przygarnięte przez zamożną rodzinę, która wycho
wuje je w miłości i dostatku. Wydaje się, że matka powinna być 
wdzięczna Losowi za szczęście swego dziecka, ale nie jest. Wraz z mija
jącymi latami matka-panna coraz bardziej kocha swoje oddalone dziec
ko i coraz bardziej pragnie odebrać je opiekunom bez względu na 
konsekwencje, jakie zostawi to w jego psychice. Krąży więc koło domu, 
czyha w parku i pod bramą szkoły, zaprzyjaźnia się z dzieckiem, zacho
wując anonimowość. Wreszcie musi wydarzyć się coś, co albo ujawni 
jej obecność i prawa do dziecka, albo powtórnie skażę ją na poświęce
nie, czyli ostateczne odejście.

Melodramaty macierzyńskie opowiadające o niedolach nieślubnych 
matek formułowały ideologię, która respektowała obowiązujący praw
nie i moralnie nakaz zabraniający stosunków pozamałżeńskich grożą
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cych poczęciem nieślubnych dzieci, przypominały o potępieniu spo
łecznym, jakie w takim wypadku spada na matkę i na dziecko, oraz 
sankcjonowały karę, jaką dla matki było rozłączenie z dzieckiem, mające 
na celu ukrycie jego pochodzenia.
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Męczennica miłości - grzech naiwności

Męczennica miłości (1920) Davida Warka Griffitha nie jest modelo
wym przykładem melodramatu macierzyńskiego, ale zawiera już znacz
ną liczbę elementów i motywów, które zostaną później na stałe 
włączone do tego gatunku i staną się jego podstawą3. Scenariusz filmu 
powstał na podstawie sztuki teatralnej Lottie Blair Parker, bardzo popu
larnej w Stanach Zjednoczonych, za którą Griffith zapłacił autorce 175 
tysięcy dolarów.

5 Temat matki-panny pojawił się u Griffitha już w 1911 roku w filmie Fate's Turning 
(Zwrot przeznaczenia).

*
Anna Moore mieszka wraz matką na wsi, są bardzo ubogie i dlatego 

Anna wyjeżdża do Bostonu prosić Tremontów, bogatych krewnych, 
o pomoc. Poznaje u nich Lennoxa Sandersona, który rozkochuje ją w so
bie i skłania do sekretnego ślubu. Po nocy poślubnej Anna wraca do mat
ki, oczekuje dziecka, więc wzywa Lennoxa, by ujawnił tajemnicę ich 
małżeństwa. Sanderson przyjeżdża i cynicznie informuje Annę, że ślub 
byi fałszywy. Matka Anny umiera, a ona wyjeżdża do miasteczka Belden, 
gdzie w pensjonacie Marii Poole rodzi dziecko, które wkrótce umiera. 
Anna podejmuje pracę w domu bogatego farmera Squire'a Bartletta, któ
ry jest pobożnym i surowym purytaninem. Jego syn, David, zakochuje 
się w niej, ale Anna odrzuca oświadczyny młodzieńca. Maria Pool przy
padkowo rozpoznaje Annę i ujawnia jej tajemnicę. Rozgniewany Squire 
wyrzuca Annę z domu w czasie szalejącej burzy śnieżnej. Dziewczyna 
udręczona wędrówką wśród zamieci dostaje się na krę lodową, która 
dryfuje w kierunku wodospadu. David spieszy jej z pomocą, udaje mu się 
w ostatniej chwili zabrać Annę z kry. Bartlettowie wybaczają Annie winy 
i godzą się na jej ślub z Davidem.

*
Polski tytuł ekranowy filmu Griffitha, Męczennica miłości, brzmi 

okropnie, jest kwintesencją melodramatycznego kiczu i banału. Tytuł 
oryginalny, Way Down East (Droga na wschód), ma wyraźnie charakter 
metaforyczny i kojarzyć się może z biblijnym cytatem z Genesis, Pierw
szej księgi Mojżeszowej [4,16], w którym informuje się, że Kain - napięt
nowany grzechem - zamieszkał „w ziemi Nod, na wschód od Edenu". 
Przyimek down zawiera w sobie znaczenie: w dół, a więc sugeruje, że 
droga przejścia z Raju na wschód była jak zstąpienie, zejście, prowadzi
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ła z góry w dół, ku czemuś gorszemu. Film ma jeszcze podtytuł Prosta 
historia zwykłych ludzi, sugerujący widzom, że poznają opowieść o wy
padkach, które zdarzają się często i mogą dotyczyć każdego.

Jak często bywa w filmach Griffitha, ideologia Męczennicy miłości 
zostaje wyłożona jeszcze przed rozpoczęciem akcji w czterech pierw
szych planszach z napisami:

Mężczyzna od zawsze był poligamiczny - tacy są nawet święci w his
toriach biblijnych - ale Syn Człowieczy przyniósł nową naukę i zbli
żył świat do prawdziwego ideału. Nakazał związek Jednej Kobiety 
z Jednym Mężczyzną. Nie z nakazu prawa - nasze Kodeksy pełne są 
ignorowanych praw - ale w sercu Mężczyzny zrodzić się musi prze
świadczenie, że jego największe szczęście leży w czystości i stałości. 
Obecnie Kobieta wychowywana jest w oczekiwaniu na WIERNEGO 
MAŁŻONKA i cierpi bardziej niż kiedykolwiek w historii rodzaju ludz
kiego, ponieważ mężczyzna-zwierzę nie osiągnął jeszcze tak wysokie
go poziomu - może tylko w teorii.

Autor filmu deklaruje się więc jako zwolennik stałych i monoga- 
micznych związków małżeńskich, które narzuciło ludziom chrześcijań
stwo. Naturalna poligamia mężczyzn została ograniczona przez naukę 
Chrystusa nakazującą związek jednej kobiety z jednym mężczyzną, co 
„zbliża świat do prawdziwego ideału". Jednak mężczyźni zbyt często 
ulegają swej zwierzęcej naturze, skłonni są do łamania prawa i zmiany 
partnerek. Płacą za to kobiety, gdyż to tylko od nich wymaga się wier
ności wobec jednego partnera.

Potem następuje przesianie skierowane bezpośrednio do widzów:

Jeżeli ta historia może pomóc uzyskać ognisko domowe ludziom cier
piącym z powodu naszego egoizmu, nie będzie ona opowiedziana na 
próżno.

„Nasz egoizm", utrudniający bliźnim założenie szczęśliwej rodziny, 
obejmuje zarówno mężczyzn, którzy wykorzystują i porzucają kobiety, 
co piętnuje je grzechem i uniemożliwia zawarcie małżeństwa, jak też 
tych wszystkich, którzy - nie potrafiąc przebaczyć kobietom upadku - 
skazują je na samotność. Apel Griffitha dotyczy oczywiście obyczajów 
społecznych obowiązujących na początku XX wieku.

Bohaterką Męczennicy miłości jest Anna Moore. „Nazwaliśmy ją 
Anna, ale powinniśmy Kobieta, ponieważ to nie tylko jej historia" - 
głosi kolejny napis filmowy. Anna jest bardzo młoda, śliczna i dziecięco 
niewinna. Mieszka z matką w Greenville, małej wiosce leżącej w Nowej 
Anglii. Matka wysyła ją do Bostonu, do bogatych krewnych, z prośbą 
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o wsparcie finansowe. Tremontowie akurat organizują przyjęcie, na któ
rym Anna spotyka Lennoxa Sandersona, playboya trwoniącego rodzinną 
fortunę i zajmującego się tylko trzema sprawami: „Kobietami - kobieta
mi - i KOBIETAMI". Sanderson jest oczarowany śliczną Anną, zaczyna 
się z nią spotykać i szybko zdobywa jej miłość. Proponuje dziewczynie 
małżeństwo, które musi być na razie zachowane w tajemnicy, ponieważ 
jego rodzina nie chce go zaakceptować. Zakochana i ufna Anna wyraża 
zgodę. Tymczasem Sanderson knuje „diabelski plan" - jak głosi napis 
filmowy - organizuje fałszywy ślub.

Anna jest zakochana, ale także bardzo cnotliwa, Sanderson wie, że 
nigdy nie zdoła jej uwieść, dlatego decyduje się na użycie podstępu 
i oszustwa. Naiwna dziewczyna wierzy ukochanemu, nie dostrzega nie
stosowności ani zagrożenia w potajemnym małżeństwie, o którym nie 
wolno jej mówić nikomu, nawet matce.

Również na wsi mieszka rodzina Bartlettów, zamożnych farmerów. 
Ojciec, Squire Bartlett, jest surowym purytaninem, który żyje według 
własnej interpretacji Biblii nakazującej nie przebaczać, pani Bartlett jest 
kobietą łagodną i wyrozumiałą, a ich syn, David, młodzieńcem szlachet
nym i marzycielskim. W trakcie nocnego, fałszywego ślubu Anny David 
budzi się nagle ze snu, nie rozumiejąc powodu swego niepokoju. Ob
rączka, którą Sanderson ma nałożyć na palec Anny, upada na podłogę. 
Los ostrzega, ale Anna nie widzi zagrożenia, uspokajana obłudnymi sło
wami Lennoxa: „Nie bój się, wszystko jest w porządku. Czyż nie masz 
do mnie zaufania?" Ceremonia fałszywego ślubu zostaje odprawiona 
już bez dalszych przeszkód i Anna spędza z „mężem" noc poślubną.

Nazajutrz Anna wraca do domu, Sanderson obiecuje jej przyjechać 
za dwa dni, ale zatrzymują go w mieście nowe romanse i dopiero nie
cierpliwy list Anny ściąga go po kilku miesiącach do Greenville. Dziew
czyna prosi o ujawnienie ich małżeństwa, gdyż oczekuje dziecka. 
Sanderson brutalnie informuje ją o fałszywym ślubie. Nie obchodzą go 
jej łzy i błagania, mówi wychodząc: „Mogę ci dać trochę pieniędzy i od
czep się!" Zrozpaczona Anna pokazuje matce obrączkę jako dowód po
pełnionego wobec niej oszustwa.

Mija jakiś czas, matka Anny umarła, osamotniona dziewczyna ukry
wa się ze swoją hańbą w miasteczku Belden. Griffith nie przekazuje wi
dzom żadnych informacji dotyczących dalszych reakcji Anny na 
wyjątkową sytuację, w jakiej się nagle znalazła, pozostawia to domyśl
ności widzów. Możemy więc sobie tylko wyobrazić jej szok, wstyd, osa
motnienie, poczucie hańby, lęk przed społecznym potępieniem 
i ostracyzmem dotykającym naówczas nieślubne matki, a także uczucie 
niechęci wobec mającego się narodzić dziecka, dowodu oszustwa i zdra
dy, jakiej dopuścił się wobec niej zły i okrutny mężczyzna. W domu 
Marii Poole, w wynajętym pokoju, Anna rodzi swoje dziecko. „Macie
rzyństwo to kobiece Getsemani" - głosi napis filmowy.
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W roku 1920 obowiązywał w Hollywood niepisany zakaz, usankcjo
nowany dopiero w Kodeksie Haysa w 1934 roku, pokazywania na ekranie 
ciąży i porodu. Zakaz ten zrodził się z kulturowego przeświadczenia 
uznającego kobiecą ciążę za stan wstydliwy, a nawet nieprzyzwoity, choć 
obłudnie nazywany stanem błogosławionym. W czasie ciąży kobieta po
winna była nosić luźne suknie, nie pokazywać się w miejscach publicz
nych i najlepiej pozostać „niewidzialna", gdyż jej zmieniona sylwetka 
budziła zgorszenie innych kobiet i zażenowanie mężczyzn. Po porodzie 
kobieta była przez jakiś czas „nieczysta" i obowiązywał ją rytuał symbo
licznego oczyszczenia realizowany w wielu społecznościach, także w reli- 
gii chrześcijańskiej. Przyczyny lęku przed ciążą i porodem, sublimowane 
zgorszeniem i zażenowaniem, ukryte są głęboko w podświadomości zbio
rowej i łączą się z kulturowym lękiem przed aktem erotycznym, rośnię- 
ciem płodu w ciele matki, upływem krwi i uznaniem kobiety za istotę 
narażoną na zbrukanie [Roux, 1994: 74-84].

W Męczennicy miłości nie pojawia się w napisach słowo ciąża ani 
dziecko, Anna nieśmiało wyszeptuje Sandersonowi „nowy powód, dla 
którego małżeństwo musi zostać ujawnione", nie pokazuje się też zmie
nionej sylwetki Anny ani tym bardziej porodu - Griffith przedstawia 
w planie ogólnym łóżko, w którym możemy domyślać się obecności ro
dzącej Anny, oraz pochylonego nad nim starego lekarza. I ten napis: 
„Macierzyństwo to kobiece Getsemani". W Getsemani, Ogrodzie Oliw
nym, Jezus trzykrotnie modlił się do swego Ojca, by „oddalił od niego 
kielich goryczy" [Ewangelia św. Mateusza, 26, 39], i przeżywał lęk przed 
męczeńską śmiercią. Porównanie przeżyć Jezusa z przeżyciami kobiety 
rodzącej nieślubne dziecko - „kielich goryczy" - obrazuje niezwykłą 
śmiałość Griffitha jako artysty oraz jego wyraźny sprzeciw wobec spo
łecznych uprzedzeń. Gdy w następnej scenie reżyser pokazuje Annę, 
siedzi ona w centrum kadru, trzymając czule w ramionach swoje dziec
ko, i przypomina ikonę macierzyństwa przedstawiającą Maryję z małym 
Jezusem, uświęconą wielowiekową tradycją malarskiego obrazowania.

Dziecko Anny nie ma imienia, jest „cieniem na tarczy słonecznego 
zegara" - burzy harmonię świata i zwraca na siebie uwagę. Podejrzliwa 
i wścibska Maria Poole ciągle dopytuje się o męża dziewczyny, na co 
ona nerwowo odpowiada, że wyjechał. Dziecko poważnie choruje, 
Anna sama udziela mu sakramentu chrztu, nadając imię „WIERNY 
LENNOX". Czuwa przy dziecku całą noc, „ogrzewając jego zimne rącz
ki swym oddechem", niemowlę jednak umiera, co powoduje wielką 
rozpacz matki. O Annie zaczyna się plotkować w sąsiedztwie, Maria Po
ole wyrzuca ją więc ze swego domu jako kobietę o niepewnej reputacji. 
Anna rusza w drogę, szukając schronienia i pracy.

Tu właściwie - wraz ze śmiercią dziecka - powinien zakończyć się 
melodramat macierzyński: młoda, naiwna i zakochana dziewczyna po
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zwala się oszukać zepsutemu i podstępnemu mężczyźnie, oddaje mu się 
wierząc, że jest mężatką, zachodzi w ciążę, a potem - mimo ujawnionej 
prawdy - rodzi dziecko i nie porzuca go. Z miłością tuli synka w ramio
nach, opiekuje się nim w chorobie, sama go chrzci, by „mógł oglądać 
Boga", i rozpacza po jego śmierci. Macierzyńskie poświęcenie Anny nie 
może się już dalej realizować, ale wystarcza go, by oskarżyć Sandersona, 
ojca dziecka, o okrucieństwo i obojętność, dać świadectwo jej miłości 
i odpowiedzialności wobec nieślubnego synka oraz ujawnić brak tole
rancji i uprzedzenie innych ludzi.

Dziecko Anny umiera, ale jego śmierć nie ułatwia kobiecie życiowej 
sytuacji, Anna jest już bowiem na zawsze napiętnowana hańbą - we 
własnym odczuciu, opinii Sandersona, swego niecnego uwodziciela, 
i w oczach innych ludzi uważających się za moralnych i przestrzegają
cych praw. Mimo że zgrzeszyła tylko naiwnością, mimo że urodziła nie
ślubne dziecko i gotowa była zająć się nim z prawdziwie macierzyńskim 
oddaniem, hańba upadku piętnuje Annę, jak zbrodnia Kaina, na za
wsze: wypędza ją z raju przeznaczonego dla tzw. przyzwoitych kobiet, 
zabrania zawarcia małżeństwa, gdyż ściąga też niesławę na męża, skazu
je na bezdomność i samotność.

W swej wędrówce za pracą Anna dociera do farmy Bartlettów. Stary 
Squire od razu dostrzega w niej loose woman - kobietę „z przeszłością" - 
i odprawia ją z niechęcią. „Nie chcę jej w moim domu" - mówi do 
żony. Pani Bartlett wpływa jednak na zmianę jego decyzji, cytując Bi
blię - „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich 
braci, mnie uczyniliście" [Ewangelia św. Mateusza, 25,40] - co skłania 
żarliwego purytanina do zaoferowania Annie schronienia i pracy służą
cej. Panią Barlett powoduje zapewne chrześcijańskie miłosierdzie, ale 
także kobiece współczucie dla bezdomnej i ubogiej wędrowniczki oraz 
wyraźne ożywienie Davida, który na widok Anny budzi się z marzeń 
i manifestuje wyraźną chęć zatrzymania jej na farmie.

David zakochuje się w Annie od pierwszego wejrzenia i wkrótce 
prosi ją, by za niego wyszła, ale Anna odmawia, mimo że także go ko
cha. „Nie mogę być ŻONĄ ŻADNEGO MĘŻCZYZNY" - mówi mu 
z rozpaczą. Ówczesne zasady moralne nakazywały bowiem, by kobieta 
na zawsze należała do tego mężczyzny, który stal się jej pierwszym ko
chankiem, choćby nie byl on jej mężem i zupełnie o nią nie dbał. Wraz 
z dziewictwem kochanek odbierał jej dobre imię i prawo do poślubienia 
innego. Uwiedzenie dziewczyny w żaden sposób nie kompromitowało 
mężczyzny ani nie wiązało go z ofiarą, natomiast kobietę hańbiło, skazy
wało na zależność od kochanka i odbierało jej szanse na małżeństwo. 
Mężczyzna żeniący się z dziewczyną „bez wianka", czyli pozbawioną 
dziewictwa, miał świadomość, że bierze „towar z drugiej ręki", kobietę 
bez czci, którą podnosi z hańby i osłania potęgą własnej godności i na
zwiska.
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W domu Bartlettów Anna spotyka Lennoxa Sandersona, który miesz
ka w sąsiedztwie i przyjeżdża umizgać się do ich kuzynki Kate Brewster. 
Na widok Anny Sanderson wpada w gniew i nakazuje jej natychmiast 
się wynosić. „Nie możesz zostać tu, gdzie ja żyję!" Gdy Anna odmawia, 
Sanderson pyta: „Co będzie, gdy wszyscy dowiedzą się o twojej przeszło
ści?" „A co się stanie, gdy dowiedzą się o TWOJEJ?" - opowiada Anna. 
Sanderson jest wyraźnie rozbawiony jej naiwnością. „O, to różnica. 
MĘŻCZYZNA może siać dziki owies" - oznajmia z tryumfem. Opinia 
społeczna jest bowiem tolerancyjna wobec męskich występków, za to 
samo „przestępstwo" poczęcia nieślubnego dziecka kobieta będzie suro
wo potępiona, mężczyzna zaś potraktowany z pobłażaniem. Sanderson 
nie obawia się więc odpowiedzialności prawnej za zorganizowanie fał
szywego ślubu ani za porzucenie ciężarnej kobiety. Więcej nawet, ze 
spokojnym sumieniem dołącza do jej prześladowców.

Tajemnicę Anny ujawnia Maria Poole, która składa wizytę we wsi 
Bartlettów i przypadkiem dostrzega Annę przez okno. Skwapliwie infor
muje inne kobiety, że znała ją pod nazwiskiem pani Lennox: „Nigdy 
nie miała męża, ale urodziła DZIECKO". Jedna z sąsiadek, Martha Per
kins, z satysfakcją niesie tę wiadomość Bartlettom. Squire jedzie do Bel
den, by potwierdzić u Marii Poole szerzącą się plotkę o nieślubnym 
macierzyństwie Anny. Po powrocie z furią odpędza dziewczynę od ro
dzinnego stołu i otwiera drzwi swego domu. „Idź precz!" - krzyczy do 
niej, stojąc w patetycznej pozie z ręką wskazującą zamieć śnieżną szale
jącą na dworze.

Pojawia się David, który dopytuje się o przyczyny gniewu ojca. 
„Była matką, ale NIE MIAŁA MĘŻA" - wyjaśnia mu Squire Bartlett, 
a wtedy David rzuca się na ojca z pięściami. Zatrzymuje go matka, zasta
wiając męża własnym ciałem. „Powiedz coś, Anno!" - krzyczy David 
w rozpaczy. „Nie mogę" - odpowiada dziewczyna, a potem wskazuje 
na Sandersona, siedzącego spokojnie za stołem Bartlettów z odpowied
nio zgorszonym wyrazem twarzy. „To TEN mężczyzna, wasz honorowy 
gość, zwiódł mnie fałszywym ślubem!" David rzuca się teraz na Sander
sona, Anna wybiega w zamieć.

Historia Anny Moore, opowiedziana przez Griffitha, ma szczęśliwe 
zakończenie: David ratuje Annę z kry lodowej płynącej w kierunku wo
dospadu, Bartlettowie godzą się na małżeństwo syna z upadłą kobietą, 
powstaje nowa rodzina, nowe ognisko domowe, opiewane tryumfalnie 
przez ostatni filmowy napis:

Jeden mężczyzna dla jednej kobiety,
Między nimi sakramentalna więź -
Życie staje się czystsze i słodsze.
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Męczennica miłości - właściwie Droga na wschód - opowiada typo
wą dla czasów wiktoriańskich historię naiwnej dziewczyny uwiedzio
nej przez podłego mężczyznę. Przynajmniej tak przedstawia ją Griffith, 
wyraźnie lokując swoje zrozumienie i współczucie po stronie kobiety. 
Tłumaczy ją młodością, brakiem doświadczenia i ufnością wobec uwo
dziciela, który nie zamierza jej poślubić, a tylko wykorzystać i porzucić. 
Mężczyzna pozostaje bezkarny, całe odium winy i społecznego potępie
nia spada na kobietę. Będzie odtąd karana bez końca przez każdego, kto 
uważa się za lepszego od niej i postępującego zgodnie z prawem religij
nym i zwyczajowym obowiązującym w ich społeczności. Dopiero ślub 
z Davidem Bartlettem wybawia Annę od dalszej hańby, odtąd może się 
znowu uważać za kobietę godną szacunku. Choć z pewnością purytań- 
scy sąsiedzi nigdy nie zapomną, że „zadawała się" z bogatym Sanderso- 
nem z sąsiedztwa i jeszcze nie raz przejrzystymi aluzjami wprawią 
w zakłopotanie oboje małżonków.

Realizując opowieść o nieślubnej matce, Griffith pokazał, jak wyglą
da jej los w protestanckim społeczeństwie Nowej Anglii, ale wpisał tak
że w swój film prawdziwie chrześcijańskie przesłanie, które nakazuje 
zrozumieć i wybaczyć winowajczyni, a nawet dać jej szansę na rozpo
częcie nowego życia u boku kochającego ją mężczyzny. Męczennica mi
łości pełniła więc w 1920 roku ważne funkcje perswazyjne - ostrzegała, 
pouczała, apelowała, oraz artystyczne - pomagała kształtować model 
melodramatu macierzyńskiego4, który tak świetnie rozwinął się w latach 
następnych.

4 W 1935 roku Henry King zrealizował nową wersję Way Down East z Rochelle Hudson 
i Henrym Fondą w rolach głównych.

Męczennica miłości (Way Down East. A Simple Story of Plain People) 
S: Anthony Paul Kelly według sztuki Lottie Blair Parker; P: David 
Wark Griffith; R: David Wark Griffith; Z: Billy Bitzer, Hendrick Sartov; 
M: Louis Silvers; SG: Charles Osborne Seessel, Clifford Pember; MO: 
James Smith, Rose Smith; O: Lillian Gish (Anna Moore), Richard Ber- 
thelmess (David Bartlett), Lowell Sherman (Lennox Sanderson), Burr 
McIntosh (Squire Bartlett), Kate Bruce (pani Bartlett), Emily Fitzroy 
(Maria Poole); PR: United Artists, USA, 1920,149"
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Serce matki - grzech wyrzeczenia

Film Michała Waszyńskiego Serce matki (1938) stanowi modelowy 
wzór melodramatu macierzyńskiego opowiadającego o niedoli matki 
niezamężnej. Pomysłodawcą fabuły5 był Antoni Marczyński (1899-1968), 
doświadczony autor licznych powieści popularnych6, scenariusz napisał 
Leon Trystan. Należy podziwiać znajomość pisarskiego rzemiosła obu 
twórców, którym udało się zebrać i wykorzystać w jednym dziele 
wszystkie elementy budujące strukturę takiego opowiadania, a nawet 
ubarwić ją kilkoma własnymi rozwiązaniami. Filmowa realizacja Wa
szyńskiego jest poprawna, ale oczywiście daleko jej do wyrafinowania 
hollywoodzkich melodramatów macierzyńskich z tego okresu.

5 Utarło się przeświadczenie, że Serce matki jest adaptacją powieści Antoniego Mar
czyńskiego. Jednak powieść ta, zapewne planowana przez autora, nigdy nie powsta
ła. Nie ma jej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie i Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie, nie notuje jej spis twórczości Marczyńskiego w Słowniku współcze
snych pisarzy polskich (Warszawa 1964, t. 2, s. 431-436).

6 Antoni Marczyński jest autorem sławnej deklaracji: „Będę powieści fabrykował maso
wo, by na tym zarobić 100 zl dziennie" [Kazimierz Ptak, Hasło Antoni Stanisław 
Marczyński. W: Polski słownik biograficzny. Red. Emanuel Rostworowski. Wrocław 
1974, t. 19, s. 615]. 100 zl było wtedy średnią miesięczną pensją robotnika, inżynier 
zarabiał około 400 zl.

*
Marysia i Wiesław spotykają się w górskiej chacie w czasie burzy, zo- 

stają kochankami. Nazajutrz Wiesław wyjeżdża do Londynu, gdzie odby
wa staż naukowy, a Marysia wraca do Warszawy. Wiesław obiecuje 
dziewczynie, że pobiorą się po jego powrocie. Podczas zjazdu szkolnego 
Marysia spotyka swoją przyjaciółkę Elżbietę, która jest lekarzem, ma odda
nego męża i do pełni szczęścia brakuje jej tylko dziecka. Marysia orientuje 
się, że Wiesław jest mężem Elżbiety. Ukrywa więc przed nim swoją ciążę, 
rodzi dziecko pod opieką przyjaciółki i decyduje się oddać je Elżbiecie na 
wychowanie. Mija 6 lat, Marysia nie może zapomnieć swej córeczki, śledzi 
ją w parku i pod domem. Elżbieta decyduje się odesłać Krysię do szkoły na 
prowincji. Marysia jedzie tam za córką i podejmuje pracę sprzątaczki, aby 
być blisko swego dziecka. Przypadkiem spotyka Wiesława, wreszcie wy- 
znaje mu prawdę o jego ojcostwie. Podczas wspólnego powrotu do War
szawy przydarza im się wypadek samochodowy, Wiesław ginie, Krysia jest 
ciężko ranna, ale krew matki przywraca ją do życia. Przy łóżeczku dziecka 
Marysia i Elżbieta postanawiają wspólnie zająć się dalszym wychowaniem 
dziewczynki.

*
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Maria Siennicka nie jest już młodziutką i naiwną dziewczyną, jest 
młodą kobietą, która pracuje na swoje utrzymanie jako nauczycielka, 
mieszka samotnie w warszawskim pensjonacie i odważnie wędruje po 
górach. Podczas takiej właśnie wędrówki chroni się przed burzą w cha
cie, do której wcześniej dotarł już Wiesław. Sytuacja, nieco może amba- 
rasująca towarzysko, w istocie nie wydaje się grozić kobiecie złymi 
konsekwencjami. Wiesław jest mężczyzną w średnim wieku, łagodnym 
i powściągliwym. Jednak na widok samotnej i przemoczonej Marysi za
czyna nagle zachowywać się agresywnie i prowokująco. Dbała o swoje 
bezpieczeństwo kobieta natychmiast opuściłaby chatę, gdyż przeczeka
nie burzy w lesie naraziłoby ją z pewnością na mniejsze zagrożenie niż 
pozostanie w jednej izbie z pobudzonym mężczyzną. Jednak Marysia 
nie ucieka, władcze zachowanie Wiesława, ujawniające agresję erotycz
ną, wyraźnie jej się podoba, pozostaje w chacie i wabiącymi spojrzenia
mi odpowiada na jego nagłe pożądanie.

U początków romansu Marysi i Wiesława nie stoi więc gwałt czy 
uwiedzenie, ale przypadkowe spotkanie dwojga dojrzałych ludzi, zesła
na przez Los okazja, którą oboje skwapliwie wykorzystują. Wiesław 
ujawnia nagłą agresję wobec samotnej kobiety, jak często zdarza się 
mężczyznom zdominowanym przez żony i niepewnym swej męskiej 
tożsamości. Marysia ulega nieznajomemu mężczyźnie zapewne pod 
wpływem pobudzenia zmysłów, ale także w nadziei znalezienia stałego 
partnera. Rano deklamują frazesy o wiecznej miłości i manifestują chęć 
wspólnego życia. Wiesław nie mówi jednak Marysi, że już jest żonaty, 
a ona ufnie wierzy jego zapewnieniom. Decyduje się nawet na pierwsze 
poświęcenie: wyraża zgodę na natychmiastowy wyjazd Wiesława do 
Londynu, gdzie prowadzi on badania naukowe jako bakteriolog, co roz
dziela ich na sześć miesięcy.

Po powrocie do Warszawy Marysia opowiada o Wiesławie przyjaciół
kom z pensjonatu i odrzuca oświadczyny zakochanego w niej młodego 
pianisty, Władysława Karskiego, gdyż czuje się związana z Wiesławem 
i wierzy w ich wspólne, przyszłe życie. Na zjeździe maturalnym spotyka 
swoją najbliższą przyjaciółkę z lat szkolnych, Elżbietę Borzęcką, która zro
biła karierę zawodową, jest lekarzem i ma własną klinikę położniczą. Elż
bieta jest zamężna, mówi o mężu jak o bezradnym dziecku, cichym 
i potulnym, którym należy się czule zajmować. Zdaje sobie jednak spra
wę, że jej opiekuńczość wobec niego ma charakter zastępczy i wynika 
z faktu, że ze względów zdrowotnych nie może urodzić dziecka.

Zjazd szkolny daje po raz pierwszy okazję do wyrażenia ideologii, 
którą film Waszyńskiego będzie potem nieustannie propagował w spo
sób zupełnie jawny, pryncypialny i napastliwy. Oto stara pani profesor 
przypomina swoim byłym wychowanicom, że pensja przygotowała je 
do samodzielnego życia. Mówi patetycznie: „Kobieta powinna zdoby



309

wać należne jej miejsce na równi z mężczyzną. Jedynie wytrwałością 
i samodzielnym życiem kobieta osiąga pełnię zadowolenia i budzi po
dziw w mężczyźnie". Po czym kończy potężnym kichnięciem. Nauczy
cielka charakteryzowana jest na sposób komediowy: staruszka ze 
śmiesznym koczkiem, retoryka w stylu panny Howard z Emancypantek, 
finałowe kichnięcie bawi i nie pozwala traktować jej przemówienia na 
serio.

Teraz głos zabiera dyrektor pensji, stary mężczyzna, który budzi za
ufanie widoczną dobrocią i znajomością życia. „Ja tam nie zgadzam się 
z tym, co mówi panna Leontyna. Poczciwa, dobra, ale, hm, panna! Sa
modzielność jest bardzo piękna, ale kobieta nie do tego stworzona, ma 
inne cele w życiu: miłość, mąż, dom, dziecko, oto co dla was, moje pa
nienki (...). Kobieta powinna założyć ognisko domowe, otaczać miłością 
męża, wychowywać dzieci..." Jego wystąpienie budzi akceptację zebra
nych kobiet, uśmiechają się uszczęśliwione i skwapliwie opowiadają 
o swych mężach i liczbie posiadanego potomstwa.

Przemówienie dyrektora staje się też komentarzem do życiowej sy
tuacji Marysi i Elżbiety. Marysia oczekuje powrotu Wiesława, by stać się 
żoną i matką, Elżbieta spełnia się przede wszystkim jako lekarz i infanty- 
lizuje męża, ponieważ nie może mieć dziecka. Nic dziwnego, że jej mał
żeństwo przeżywa kryzys. Wiesław, po odkryciu przez żonę jego 
romansu z Marysią, broni się agresywnie: „Nic nas ze sobą nie łączy. 
Dom? Nie mam domu, jest tylko klinika (...). A ty, żona, nigdy nią nie 
byłaś, byłaś zawsze lekarzem". O wypełnieniu kobiecego przeznaczenia 
świadczą także losy pensjonatowych przyjaciółek Marysi: Lusia, która 
chciała odbywać dalekie podróże, została szczęśliwą mężatką i panią 
domu, Hanka, która marzyła, by zostać aktorką w Hollywood, z dumą 
prezentuje swoje ślubne dziecko: „To jest moje Hollywood..." Dom, 
mąż, macierzyństwo i otaczanie miłością, oto prawdziwe powołanie ko
biety - przekonuje usilnie Serce matki swoich widzów.

W filmie Waszyńskiego nie wspomina się otwarcie o społecznym 
potępieniu nieślubnych matek, tzw. kobiet upadłych, i wiecznym na
piętnowaniu bękartów, choćby przez wpisanie do aktu urodzenia w ru
bryce dotyczącej ojca dwu kompromitujących liter N.N. (nieznany). To 
jest jednak wspólna, kulturowa wiedza, która łączy bohaterów filmu 
z widzami kinowymi: los nieślubnej matki i jej naturalnego dziecka 
w Polsce lat trzydziestych był naprawdę żałosny.

Tym bardziej więc dziwią reakcje Marysi. Gdy dowiaduje się od 
Wiesława, że jest on żonaty, zaczyna rozpaczać, jakby już ją porzucił, 
podczas gdy Wiesław stanowczo zapowiada swój rozwód. Okazuje się, 
że Marysia opłakuje los jego żony, obcej osoby, ponieważ „nie może 
zniszczyć życia innej kobiecie, która nic nie zawiniła". To nagłe współ
czucie dla żony Wiesława zdumiewa wobec powagi jej własnej sytuacji, 
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ale ma świadczyć o kryształowym charakterze i niezwykłej prawości 
Marysi. Elżbieta, która jeszcze nie wie, że ojcem dziecka Marysi jest jej 
mąż, namawia ją stanowczo: „Masz nie tylko prawo, ale i obowiązek 
walczyć o ojca swego dziecka. (...) Zycie jest twarde i nie znosi senty
mentów, musisz walczyć, tu chodzi o przyszłość, o całe życie".

Jednak Marysia nie decyduje się walczyć, nie mówi Wiesławowi 
o jego ojcostwie, poświęca siebie i swoje dziecko dla dobra Elżbiety. 
Mimo deklarowanej chęci Wiesława do rozwodu, skazuje się na los 
jawnogrzesznicy, a dziecko na los bękarta, by nie zabierać męża przyja
ciółce. A jednak gdy Elżbieta zbliża się do niej podczas porodu jako le
karz, Marysia boi się, aby z zemsty nie wyrządziła jej krzywdy.

Elżbieta także nie mówi mężowi o jego ojcostwie, uznaje dziecko 
Marysi za dar Losu, który może wypełnić pustkę jej małżeństwa i urato
wać je. Postanawia przejąć dziecko Marysi. W tym celu, niby powodo
wana współczuciem, nasila lęki, jakie młoda matka odczuwa wobec 
swego nieślubnego macierzyństwa. Elżbieta odwołuje się do wspólnej 
wiedzy kulturowej o społecznym statusie kobiet upadłych i ich bękar
tów, co budzi niemal histeryczną reakcję Marysi. Natychmiast decyduje 
się oddać dziecko zamężnej przyjaciółce. Potem wprawdzie rozpacza 
i wygłasza wzruszającą mowę do niemowlęcia, ale jej decyzja nie ulega 
zmianie: „Od jutra już nie będę przy tobie, kto inny będzie cię układał 
w kołysce, kto inny wybierze imię dla ciebie, kto inny będzie patrzył na 
ciebie, jak rośniesz (...), kto inny będzie nazywał cię córeczką. Ja muszę 
odejść od ciebie (...), żeby źli ludzie nie poniżyli cię, żeby nie pytali, 
dlaczego nie masz ojca. Będziesz miała ojca, prawdziwego ojca, tylko 
inną matkę (...). O mnie nigdy się nie dowiesz. Nigdy. Przebacz mi, có
reczko".

Marysia decyduje się na trzecie już poświęcenie - wyrzeka się 
dziecka dla jego dobra, gdyż uznaje, że w istniejących warunkach spo
łecznych lepiej będzie dla niego, gdy będzie miło ślubnego ojca niż nie
ślubną matkę. To, że prawdziwym ojcem jej córki jest Wiesław, nie ma 
znaczenia, najważniejszy jest po prostu ojciec, który desygnuje kobietę 
na matkę poprzez zawarty z nią ślub oraz ochrania dziecko mocą swego 
nazwiska, prestiżu i majątku. Matka może być „inna", nawet przypadko
wa, byle opiekuńcza, ponieważ to tylko ojciec gwarantuje dziecku po
zycję i szacunek społeczny. W szpitalu Marysia jest świadkiem radości 
młodego ojca z powodu urodzin syna. „Nie zapominaj, Antosiu - mówi 
poważnie jego żona - że gdy jest dziecko, to będą i większe obowiązki". 
„A niech będą - odpowiada szczęśliwy tata - a cóż to on ojca nie ma!" 
To pełne dumy zdanie wyraża nie tylko wiarę w siebie i pewność podo
łania nowym obowiązkom, ale też społeczne przeświadczenie mężczy
zny, że dziecko, które ma ojca, może się nie bać niczego, jest bezpieczne.
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Minęło sześć lat. Marysia żyje samotnie, jest smutną, zgorzkniałą ko
bietą, która przed Bożym Narodzeniem wystaje przed domem Borzęc
kich, by choć przez chwilę zobaczyć za szybą szczęśliwą twarzyczkę 
swej córki. Znowu nie przyjmuje oświadczyn Władysława Karskiego, 
który zrobił karierę pianisty za granicą i stał się świetną partią. W ten 
sposób Marysia pozbawia się szansy na założenie rodziny i ułożenie so
bie życia. Interesuje ją tylko Krysia, z którą spotyka się podczas space
rów w Łazienkach. Zaczyna domagać się od Elżbiety prawa do 
widywania swej córki: „Jestem jej matką, ja ją urodziłam, a nie przy
właszczyłam ją sobie jak ty". Przerażona Elżbieta najpierw zabrania jej 
widzeń z córką, niby w imieniu Wiesława, a potem wysyła Krysię do 
szkoły na prowincji. Marysia dowiaduje się o tym i jedzie do Zrębowic, 
gdzie podejmuje pracę sprzątaczki. Zdziwiony portier mówi: „Czasy te
raz nastali, że pani od posługaczki nie odróżnisz". Marysia poświęca się 
kolejny raz, zajmuje miejsce na najniższym stopniu szkolnej hierarchii, 
szoruje schody, pozwala się upokarzać, ale jest blisko córki.

Krysia choruje, Marysia czuwa przy niej w nocy. Dziecko wzywa 
w gorączce nie matkę, czyli Elżbietę, ale „panią z Łazienek". Marysia 
przekonuje się, że jej prawdziwa, macierzyńska miłość wzbudziła gorą
ce przywiązanie córki. Przyjeżdża Wiesław, Marysia wyznaje mu wresz
cie prawdę o pochodzeniu Krysi. Wiesław natychmiast decyduje się na 
rozstanie z Elżbietą i wspólny wyjazd z Marysią i dzieckiem, ale nawet 
teraz Marysia żałuje Elżbiety, „która kocha cię nad życie". Ma to świad
czyć o jej szlachetności, ale podkreśla raczej obłudę: Marysia kocha nad 
życie wyłącznie Krysię, a Wiesław jest jej potrzebny do zdobycia praw 
do córki i legalizacji statusu społecznego poprzez małżeństwo.

Wszystko wydaje się zmierzać do happy endut prawdziwa rodzina 
będzie połączona, niepłodna i kłamliwa kobieta, która wykorzystała cu
dze macierzyństwo dla swojej korzyści, zostanie ukarana potępieniem 
i samotnością. „Dokąd jedziemy?" - pyta Krysia Wiesława. „Do szczę
ścia, córeczko" - odpowiada jej ojciec.

Jednak zły Los nie pozwoli na szczęście ich trojga, zsyła wypadek 
samochodowy. Wiesław umiera - jego śmierć staje się karą za grzech 
cudzołóstwa, brak charakteru i niemęskie uleganie wpływom żony. 
Przez cały film był on postacią wyjątkowo niesympatyczną i w żaden 
sposób nie uwiarygodniał miłości żony i kochanki. Przyjeżdża Elżbieta, 
obie kobiety padają sobie w ramiona pogodzone wspólną stratą. Krysia 
jest poważnie ranna, tylko transfuzja może uratować jej życie, krew 
daje Marysia, prawdziwa matka. Przy łóżeczku dziewczynki czuwają 
obie kobiety. „Mamusiu" - mówi Krysia do Elżbiety, „moja pani" - do 
Marysi - „Bądźcie przy mnie, nie odchodźcie ode mnie". „Nie odejdzie
my, nigdy" - przyrzekają kobiety łącząc dłonie w radosnym uścisku po
rozumienia.
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Co będzie dalej? Trudno przewidzieć. Krysia jest oficjalnie córką 
Elżbiety, adoptowanym dzieckiem małżeństwa Borzęckich, a więc ma 
zapewnioną odpowiednią pozycję i szacunek społeczny. Gdyby Marysia 
chciała ją prawnie odzyskać, Krysia na powrót stałaby się bękartem. Wy
obraźmy sobie, co sugeruje finał filmu, że obie kobiety będą ją wspólnie 
wychowywać. Jak podzielą role? Która zostanie ostatecznie matką, a któ
ra będzie panią? Dla dobra Krysi byłoby lepiej, gdyby rolę matki odgry
wała nadal Elżbieta, ale czy Marysia, która wykazała taką determinację 
w poszukiwaniu kontaktu z córką, już na zawsze zadowoli się rolą cio
ci? A może jednak Marysia, za cenę stałej obecności przy Krysi, zgodzi 
się poświęcić po raz kolejny i zachowa w tajemnicy, oczywiście dla do
bra dziewczynki, swoją prawdziwą tożsamość matki?

Trudno przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy bohaterek. Finał fil
mu sugeruje happy end: utworzenie rodziny składającej się z trzech ko
biet. W Sercu matki tryumfuje bowiem kobiecość i macierzyńskość, 
mężczyzna odgrywa w nim drugorzędną rolę. Wiesław jest ojcem, ale 
nie wie o swoim ojcostwie, zdradza obie kobiety, żonę i kochankę, bez
wolnie poddaje się ich decyzjom, nie potrafi sprostać spadającym na 
niego obowiązkom. Gdy wreszcie zdobywa się na samodzielną decyzję 
i zabiera Marysię i Krysię ze Zrębowic, wprowadza kierowany samo
chód prosto pod pociąg, zupełnie jakby rozpaczliwie szukał wyjścia 
z matni, w którą się zapędził, i wołał śmierć niż konfrontację z Elżbietą.

Serce matki opowiada o upadku kobiety spowodowanym miłością 
i ufnością do mężczyzny, który ją zawiódł, o cierpieniu, na jakie się ska
zała, wyrzekając się dziecka dla jego dobra, i wreszcie o odzyskaniu 
przez nią godności poprzez wielokrotne samopoświęcenie. Marysia 
grzeszy, łamie przykazania moralne zabraniające pannom kontaktów 
seksualnych oraz narusza zasady społeczne chroniące przywileje legal
nych małżeństw, ale odkupuje swój grzech. Nigdy nie stanie się już ko
bietą szanowaną, piętno nieślubnej matki zostanie na niej na zawsze, ale 
film Waszyńskiego postuluje szacunek dla jej macierzyństwa. Miłość 
matki, nawet naturalnej i splamionej grzechem, jest jednak uczuciem 
przewyższającym wszystkie inne.

Serce matki
S: Leon Trystan według pomysłu Antoniego Marczyńskiego; R: Michał 
Waszyński; P: Stanisław Szebego; Z: Albert Wywerka; M: Ivo Wesby, 
SG: Jacek Rotmil, Stefan Norris; O: Stanisława Angel-Engelówna (Maria 
Siennicka), Irena Malkiewicz-Domańska (Elżbieta Borzęcka), Kazimierz 
Wilamowski (Wiesław Borzęcki), Aldona Zilke (Krysia), Mieczysław Cy
bulski (Władysław Karski), Lidia Wysocka (Lusia), Ina Benita (Hanka), 
Aleksander Zelwerowicz (dyrektor pensji); PR: Terra-Film, Polska, 
1938, 84'
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Stara panna - grzech uległości

Film Edmunda Gouldinga Stara panna (1939) nakręcony został na 
podstawie sztuki teatralnej Zoe Akins, napisanej według powieści Edith 
Wharton. Opowiada historię niezamężnej matki należącej do arystokra
cji, kobiety, która w wyniku moralnego upadku nie deklasuje się, po
nieważ dla dobra dziecka, ale także i dla własnego bezpieczeństwa 
decyduje się na ukrycie swego macierzyństwa. Akcja Starej panny roz
grywa się w drugiej połowie XIX wieku, pozwala to Gouldingowi sku
pić się przede wszystkim na psychologicznym wymiarze opowiadanego 
dramatu i uwolnić go od zaangażowania w sprawy społeczne, które do
minowały w hollywoodzkich melodramatach macierzyńskich lat trzy
dziestych.

*
Początek wojny secesyjnej, Delia Lovell wychodzi za mąż za bogatego 

Jima Ralstona. W dzień ślubu pojawia się Clem Spender, były narzeczony 
Delii, przypominając o swych prawach do jej ręki. Delia kocha go, ale wie, 
że Ciem jest lekkomyślny i nieodpowiedzialny, dlatego chce zapewnić so
bie spokojną przyszłość z Jimem. W Ciernie kocha się młodsza kuzynka 
Delii, Charlotte Lovell, która ucieka ze ślubu, aby go pocieszyć. Mija pięć 
lat, Delia jest szczęśliwą matką dwojga dzieci, Charlotte prowadzi ochronkę 
dla sierot wojennych i właśnie ma wyjść za mąż za Joe Ralstona. W dniu 
ślubu Charlotte ujawnia Delii, że wśród sierotek ukryła swoją córeczkę 
Tinę, którą miała z Clemem, zabitym w czasie wojny. Zazdrosna Delia 
wmawia Joemu, że Charlotte jest chora na gruźlicę, Joe zrywa zaręczyny. 
Mija kolejnych 15 lat, Tina wyrosła na piękną dziewczynę, uwielbia Delię 
i nazywa ją matką, natomiast nie znosi surowej „cioci Charlotte", która ją 
wiecznie strofuje, by nikt się nie domyślił łączących je związków. Delia ofi
cjalnie adoptuje Tinę i daje jej posag, by mogła poślubić Lanninga Halseya, 
młodzieńca z arystokracji. Charlotte zarzuca Delii, że odebrała jej córkę, nie 
potrafi jednak zdobyć uczuć Tiny, nie ma też odwagi, by wyznać jej praw
dę. Tina wychodzi za mąż, na prośbę Delii czule żegna Charlotte przed 
wyjazdem w podróż poślubną. Wzruszona Charlotte czuje się dostatecznie 
nagrodzona za swe poświęcenie.

*
Strukturę fabularną Starej panny wyznaczają cztery śluby celebro

wane na sposób amerykański: panna młoda przygotowuje się w swoim 
pokoju na piętrze, a potem jest uroczyście sprowadzana przez jakiegoś 
opiekuna, zawsze mężczyznę, po wielkich schodach do salonu pełnego 
gości, gdzie czeka na nią pan młody i gdzie pastor łączy małżeństwo.
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Dzień ślubu przez całe wieki uważany był za najważniejszy w życiu 
kobiety, po to rodziła się i rosła pod opieką rodziców, po to uczyła się 
prowadzenia domu i bycia dobrą żoną, by w odpowiednim momencie 
uroczyście wyjść za mąż i zacząć rodzić dzieci. Tego od niej wymagano 
we wszystkich klasach społecznych. Praktyka kulturowa nadała ślubowi 
wyjątkowo odświętną aurę i symboliczne znaczenie, jakby chcąc ukryć 
jego niemal handlowy wymiar. Szczególnie dotyczyło to klas wyższych, 
w których układy i posagi odgrywały niemałą rolę przy zawieraniu mał
żeństw. W dniu swojego ślubu dziewczyna była wreszcie naprawdę 
najważniejsza, bez względu na to, czy wychodziła za mąż z własnej 
woli, czy z przymusu. Wyróżniał ją biały strój, skomplikowany ceremo
niał, utrwalone zwyczaje. Ojciec oddawał ją narzeczonemu, dziewiczą, 
pełną nadziei i lęku, by rozpoczęła nowe życie: po ślubie stawała się 
żoną, po nocy poślubnej kobietą i rychło matką.

Biada zaś tej dziewczynie, która nie spełniła obowiązku i nie wyszła 
za mąż, dożywała swych dni jako pogardzana stara panna, skazana na 
samotność, często na łaskawym chlebie u krewnych, zajmując się cudzy
mi dziećmi. Nakaz kulturowy zabraniał jej noszenia kolorowych sukien, 
zbytniej wesołości i kontaktów erotycznych, musiała być potulna, po
bożna, pełna poczucia winy i najlepiej niewidoczna. Gdy stara panna 
miała pieniądze, nie pogardzano nią jawnie, ale i tak system społeczny 
wpędzał ją w neurozy: dziwaczała, popadała w dewocję, traktowała 
ukochanego pudla jak dziecko, maniacko zajmowała się dobroczynno
ścią, swatała i mąciła w rodzinie jako nieznośna, ale tolerowana ciotka, 
po której oczekiwano spadku. Staropanieństwo było stanem wyjątkowo 
opresyjnym dla kobiet, nic więc dziwnego, że bardzo się bały takiego 
losu i gotowe były znieść wiele upokorzeń, by go uniknąć. Poza tym 
stara panna nie miała swego wielkiego dnia, gdy odziana w dziewiczą 
biel mogłaby stanąć przed ołtarzem i znaleźć się w centrum uwagi 
wszystkich zebranych gości jako symbol niewinności oraz nadziei na 
szczęście.

Pierwszy ślub w Starej pannie odbywa się 1 czerwca 1861 roku, tuż 
po wybuchu wojny domowej. Panna Delia Lovell wychodzi za mąż za 
bogatego bankiera Jima Ralstona. Stroi się przed lustrem w swoim poko
ju, ale jest bardzo opanowana i spokojna, co budzi zdziwienie służącej 
Dory i co przekonuje widzów kinowych, że małżeństwo z Jimem nie 
napawa jej zbytnią euforią. I wtedy pojawia się Clem Spender, były na
rzeczony Delii, który wyjechał przed dwoma laty, nie dawał znaku ży
cia, a teraz zgłasza pretensje do jej ręki. Udaje mu się dostać do 
panieńskiego pokoju na piętrze, by porozmawiać z Delią. Ciem jest cza
rującym i lekkomyślnym mężczyzną, nie przeprasza za swą długą nie
obecność, po prostu stwierdza, że Delia nie kocha Jima i będzie miała 
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z nim dostatnie, ale nudne życie. Po czym odchodzi, jak na dżentelme
na przystało, zostawiając Delii prezent: niebieską kameę na łańcuszku.

Delia nie ukrywa, że kocha Cierna, ale jest zdecydowana poślubić 
Jima Ralstona. Długa nieobecność Cierna skompromitowała ją towarzysko, 
uświadomiła jego lekkomyślność i niechęć do podejmowania obowiąz
ków, zwróciła uwagę na brak funduszy potrzebnych do zapewnienia żo
nie odpowiedniego poziomu życia. Odprawiając Cierna, Delia cierpi, ale 
nie waha się, jest absolutnie zdecydowana. Mówi z przekonaniem: „Cze
kanie na Cierna nie miało sensu, kobieta nie może czekać w nieskończo
ność. Chciałam mieć dzieci i dom, nie zniosłabym staropanieństwa".

Cłem nie jest odpowiednią partią dla zrównoważonej i dbającej 
o konwenanse Delii. Na jego propozycję romantycznej ucieczki sprzed 
ołtarza odpowiada ona zdecydowanie: „Pragnę tego, czego pragnie każ
da kobieta, domu, rodziny i męża, przy którym będę się czuła bezpiecz
na". Delia spodziewa się, że to wszystko znajdzie w małżeństwie 
z Jimem, dlatego wyprasza Cierna i w białej sukni schodzi uroczyście po 
schodach do salonu, by wziąć ślub z zamożnym bankierem. Zawiesza na 
szyi niebieską kameę od Cierna, gdyż brakowało jej właśnie „czegoś nie
bieskiego", co powinna mieć panna młoda, by zapewnić sobie szczęście.

Za Clemem biegnie młodsza kuzynka Delii, Charlotte, potajemnie 
w nim zakochana. Charlotte jest przeciwieństwem Delii, spontaniczna 
i uczuciowa, nie dba o konwenanse, dyskretnie pokpiwa ze ślubnych 
rytuałów. Kocha Cierna pierwszą, namiętną miłością i zdecydowana jest 
na wszystko, by go zdobyć, zwłaszcza teraz, gdy stał się wolny. Jednak 
Ciem zaciąga się do wojska i wkrótce wyjeżdża na front, gdzie ginie 
w walce.

Drugi ślub w Starej pannie odbywa się 10 czerwca 1866 roku; Char
lotte Lovell wychodzi za mąż za Joe Ralstona, brata Jima. Charlotte stała 
się pełną wdzięku młodą kobietą, zajmuje się prowadzeniem ochronki 
dla sierot wojennych. Jej przyszły mąż nie pochwala jednak tego zajęcia 
i pragnie, by Charlotte porzuciła opiekę nad cudzymi dziećmi i po ślu
bie całkowicie poświęciła się jemu i nowej rodzinie. Charlotte zdecydo
wanie odmawia. W dniu ślubu do strojącej się na piętrze Charlotte 
przychodzi Delia, by z powagą żony i matki dwojga dzieci, ale i z nie
bieską kameę od Cierna na szyi, prosić ją raz jeszcze o porzucenie sierot. 
Tłumaczy jej, że teraz prawem będą dla niej życzenia męża, „pana 
i władcy", że Ralstonowie są trudni w pożyciu i wymagają od swych 
kobiet pełnej uległości. Zrozpaczona Charlotte wyznaje prawdę: wśród 
wojennych sierot ukryła własną córkę, zajmując się nimi, może także 
opiekować się Tiną.

Delia jest wstrząśnięta. Oto panna młoda wyznaje, że ma już dziec
ko poczęte z pozamałżeńskiego romansu. To jej zwierzenie stoi w jaw
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nej sprzeczności z białą suknią, welonem, wiankiem i wymogiem, by 
dziewczyna wchodziła w małżeństwo jako dziewica. W kulturze patriar- 
chalnej dziewictwo panny młodej jest sprawą niezwykle ważną [Fre
vert, 1997: 340-350]. Zaświadcza bowiem o „czystości" dziewczyny, czyli 
braku doświadczeń erotycznych, gwarantuje jej niewinność, czyli brak 
wiedzy na temat seksu, jaką ujawni jej dopiero mąż, wreszcie jest do
wodem czujności krewnych, którzy pomogli jej ten skarb zachować. 
Dziewictwo panny młodej świadczy, że potrafiła kontrolować swoją 
seksualność przed ślubem, daje mężowi pewność, że będzie pierwszym 
- i ostatnim - w intymnym życiu swej żony i że nie musi obawiać się 
o legalność potomstwa. Dziewictwo, traktowane jako należna mężowi 
część posagu panny młodej, jest więc częścią zapłaty, jaką dziewczyna 
i jej rodzina składają panu młodemu za to, że chce się ożenić [Eichel
berger, 1997: 53-60].

Nic więc dziwnego, że Delia jest wstrząśnięta wyznaniem Charlotte, 
ale reaguje ze współczuciem i macierzyńską solidarnością. Pragnie jej 
pomóc, gdyż rozumie teraz, dlaczego kuzynka nie chce opuścić sierot, 
zaczyna się nawet zastanawiać, jak oszukać Joego, by nie dowiedział się 
prawdy.

Stara panna nie daje widzom najważniejszej informacji - nie poka
zuje reakcji Charlotte, gdy przekonała się, że jest w ciąży. Wyobraźmy 
to sobie jednak: młodziutka dziewczyna z arystokracji pozostająca pod 
opieką starej babki, pozbawiona pieniędzy, świadoma moralnego potę
pienia, które na nią spadnie, gdy jej stan się ujawni, znająca konse
kwencje nieślubnego macierzyństwa - wywołanie skandalu, utrata 
możliwości zamążpójścia, towarzyski i społeczny ostracyzm, deklasacja. 
Czy Charlotte może żywić czułe uczucia dla poczętego przypadkiem 
dziecka, które naraża ją na takie niebezpieczeństwa? Oddała się Clemo- 
wi, ponieważ - jak sama mówi - kochała go od dziecka, zapewne ufała 
mu, ale przede wszystkim uległa woli mężczyzny, który zrobił z niej so
bie pociechę po zdradzie narzeczonej. Lekkomyślny Ciem nie zadba, 
o konsekwencje krótkiego romansu ani o los naiwnej dziewczyny, która 
ofiarowała mu swoje dziewictwo i swoją przyszłość. Pojechał na wojnę, 
nie zabezpieczywszy jej ślubem, i zginął uczestnicząc w męskiej przygo
dzie, Charlotte została sama ze swoim problemem.

Wydaje się, że jedynymi osobami dopuszczonymi do sekretu dziew
czyny byli stary lekarz rodzinny, doktor Lanskell, i oddana służąca 
Dora. Z ich pomocą Charlotte wyjechała gdzieś daleko na Zachód 
i ukryła się na wiele miesięcy. Przeprowadzone działania konspiracyjne 
były doprawdy godne podziwu: Charlotte znikła, utajniła ciążę, urodzi
ła dziecko, a potem przywiozła je do rodzinnego miasta i ukryła wśród 
wojennych sierot. Zachowała status damy i kobiety nieposzlakowanej,
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a w dodatku mogła zupełnie spokojnie opiekować się córką pewna, że 
póki chroni je tajemnica, konserwatywne społeczeństwo nie skażę ich 
na potępienie. W zachowaniu Charlotte jest zapewne dużo cynizmu, ale 
też imponującej siły i odwagi, z jaką bezbronna kobieta walczy z patriar- 
chalnym systemem i społecznymi uprzedzeniami.

Dlaczego jednak Charlotte zdecydowała się zabrać Tinę, dowód 
swojego upadku, do domu i ryzykować dekonspirację? Melodramat ma
cierzyński daje zawsze tylko jedną odpowiedź: ponieważ jako dobra 
matka kocha swoje dziecko i nie potrafi się z nim rozstać. Wydaje się 
jednak, że może być także inna odpowiedź: Tina jest pamiątką po Cie
rnie, dowodem na to, że choć krótko, ale jednak należał on do Charlotte, 
że łączyło ją z nim coś więcej niż z Delią, którą kochał naprawdę.

I dokładnie w ten sposób Delia zaczyna rozumować, gdy z półsłówek 
Charlotte domyśla się, kto jest ojcem Tiny. Znika jej kobiece współczucie 
i zrozumienie, rodzi się nienawiść i zazdrość, w miejsce pragnienia po
mocy pojawia się chęć odwetu. Wcześniej Delia zastanawiała się, jak 
skłonić Joego, by pozwolił Charlotte nadal zajmować się sierotami, teraz 
zaczyna twierdzić, że Charlotte w ogóle nie ma prawa go poślubić, i sa
ma postanawia poinformować szwagra o jej winie. Charlotte najpierw 
błaga Delię o milczenie, obiecuje być kochającą i posłuszną żoną, ale 
wobec furii kuzynki ulega i zdaje się na Los. Nie próbuje sama rozma
wiać z Joem, nie broni siebie i swego dziecka, po prostu biernie czeka, 
co zdecydują inni.

Ostatecznie Delia nie mówi Joemu o nieślubnym macierzyństwie 
Charlotte, gdyż okryłoby to hańbą całą rodzinę Lovellów, z której obie 
pochodzą. Informuje go, że Charlotte jest chora na gruźlicę, co powodu
je rezygnację Joego ze ślubu. Tak więc to Delia wymierza Charlotte karę 
za nieślubne macierzyństwo, skazując ją na staropanieństwo, którego 
sama tak bardzo się bała i które teraz uznała za gorsze od społecznego 
potępienia za grzech cudzołóstwa. Jej sędziowskie zapędy nie wypływa
ją oczywiście z pobudek moralnych, ale z zazdrości i może z rozczarowa
nia własnym małżeństwem z bogatym i nudnym Jimem Ralstonem, dla 
którego porzuciła Cierna.

Trzeci ślub w Starej pannie odbywa się 15 stycznia 1881 roku. Dee 
Ralston, córka Delii, wychodzi za mąż za Johna Warda. W ciągu minio
nych piętnastu lat życie kuzynek ułożyło się bardzo interesująco. Jim 
umarł po upadku z konia, Delia stała się zamożną wdową wychowującą 
w dużym domu dwoje dzieci. Charlotte nie wyszła za mąż, porzuciła 
ochronkę, ale pozostawiła przy sobie Tinę. Opieka starej panny nad wo
jenną znajdą - jak się mówi o dziewczynce bez nazwiska - nie budzi 
zgorszenia, uznano ją za akt chrześcijańskiego miłosierdzia. W czasie 
świątecznej wizyty Charlotte i Tiny w domu Delii dochodzi do zna
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miennych wydarzeń. Oto mała Tina zaczyna lgnąć do Delii, chętnie 
poddaje się jej pieszczotom, zaczyna nazywać mamusią i często dotyka 
niebieskiej kamei, którą Delia nosi zawsze na szyi.

W roli matki Delia sprawdza się znakomicie, bardzo kocha swoje 
dzieci, jest czuła, pogodna, wyrozumiała. W naturalny sposób obejmuje 
też macierzyńskimi uczuciami małą Tinę. Natomiast „ciocia Charlotte" - 
jak córka ją nazywa - wypada w tej roli fatalnie: w kontakcie z Tiną jest 
nerwowa, przesadnie opiekuńcza, niemal histeryczna, w jej pieszczo
tach nie ma prawdziwej czułości, ale teatralna manifestacja zachowań 
dobrej matki. Widocznie Tina to czuje, skoro pozostaje obojętna wobec 
starań Charlotte i spontanicznie obdarza miłością Delię.

Delia występuje z propozycją, by Charlotte z Tiną zamieszkały w jej 
domu, Charlotte stanowczo odmawia, ale w dniu ślubu Dee okazuje się, 
że jednak uległa perswazji i zdecydowała się przyjąć propozycję kuzyn
ki, co zaowocowało katastrofalnymi skutkami. Oto Tina wybrała Delię 
i uznała się za jej córkę, uwielbia piękną, kolorowo ubraną i ciągle mło
do wyglądającą panią Ralston, a nie znosi postarzałej, ponurej i wiecz
nie surowo strofującej ją „cioci Charlotte".

Patrząc na obie kobiety, łatwo można dostrzec, że Delia kwitnie, wy
bornie realizując się w roli kochającej matki i pełnej wdzięku pani 
domu, a Charlotte kwaśnieje w udręce skrywanego macierzyństwa, nie
ustannej zazdrości i narzuconej funkcji ochmistrzyni cudzego gospodar
stwa. Delia jest kobietą podziwianą przez otoczenie i kochaną przez 
dzieci, Charlotte jest zaledwie tolerowana i nielubiana. Różnicę między 
kobietami podkreśla także sposób, w jaki traktują swoje ciała. Obie no
szą gorsety, a jednak ciało Delii wydaje się wolne, urodziwe, ponętne, 
kokieteryjnie przystrojone w kokardki i falbanki kolorowych sukien, 
ciało Charlotte zaś - uwięzione, wyschłe, spętane sztywnymi, ponurymi 
sukniami. Ciało Delii wyraża zadowolenie i radość życia, ciało Charlotte 
smutek i udręczenie.

Możliwe, że Delia zaproponowała kuzynce mieszkanie w swoim 
domu, gdyż od początku postanowiła odebrać jej córkę Cierna, ale 
z pewnością nie mogłaby tego dokonać, gdyby nie była miłą kobietą 
i nie pokochała Tiny naprawdę. Charlotte na pewno wyczuła zamiary 
Delii, ale uległa jej namowom i przyjęła ofertę, jakby chciała, by Tina 
bezpiecznie mieszkała w rodzinie Ralstonów pod opieką zamożnej i sza
nowanej wdowy. Potem przez całe lata źle traktowała własną córkę, po
nieważ bała się, że czułością mogłaby zdradzić tajemnicę swego 
macierzyństwa. Surowością i wiecznym strofowaniem z ponurą pasją 
odstręczała więc Tinę od siebie, ale cierpiała prawdziwe męki, patrząc 
na rosnącą więź między córką i kuzynką.
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Obecnie Tina jest już dorosła, Charlotte jednak nie mówi jej praw
dy i nie odchodzi z nią lub bez niej z domu Delii, grzęźnie w zaistniałej 
sytuacji, skazuje się na nieustanne upokorzenia, cierpi, ale nadal dręczy 
siebie i córkę. Ideologia melodramatu macierzyńskiego wyjaśnia ten 
chory układ zawsze w ten sam sposób: matka kocha swoje dziecko i po
święca się dla jego dobra - Charlotte musi zachować tajemnicę o pocho
dzeniu córki, by nie dopuścić do jej społecznej kompromitacji. Lepiej 
jest bowiem dla Tiny, by była „nie wiadomo kim", znajdą wojenną niż 
nieślubną córką panny Charlotte Lovell.

Nie zapominajmy jednak, że milczenie Charlotte chroni także ją 
samą przed społecznym potępieniem i ostracyzmem. Jeśli Charlotte chce 
nadal żyć w swoim mieście i w swojej klasie, skazana jest na milczenie 
wieczne, musi zaakceptować staropanieństwo, podrzędną rolę w domu 
Delii i ukrywanie swego macierzyństwa. A ponieważ nienawidzi zakła
mania, w którym żyje, nienawidzi też siebie i wszystkich, którzy ją na 
nie skazali. Z masochistyczną satysfakcją karze się więc za popełnione 
grzechy uległości, najpierw wobec romansowej zachcianki Cierna, po
tem wobec podstępnych działań Delii, wreszcie wobec aroganckiej po
stawy Tiny, oraz sadystycznie dręczy córkę nadmierną surowością starej 
ciotki.

W dodatku Charlotte nie darzy Tiny zaufaniem, boi się, by córka 
nie powtórzyła jej błędu i lekkomyślnie nie uległa jakiemuś mężczyźnie. 
Tina zakochana jest bowiem w Lanningu Halseyu, którego rodzice nie 
godzą się na ślub syna ze znajdą bez nazwiska i pozycji. „Lanning za
władnął jej umysłem - twierdzi Charlotte - a może nie tylko... (...). Pa
miętam siebie (...). Babcia też mi ufała". Pilnuje więc Tiny, odstręcza 
Lanninga, prowokuje awantury, w wyniku czego Tina nienawidzi jej 
coraz bardziej.

Równocześnie niezwykle zręcznie Charlotte wymusza na Delii de
cyzję o adopcji Tiny grożąc, że wyzna córce prawdę i zabierze ją gdzieś 
daleko. Delia kocha Tinę, nie potrafi się z nią rozstać i pragnie dla niej 
szczęścia z Lanningiem. Nie chce, by prawda Charlotte zburzyła spokój 
dziewczyny, narzuciła jej pozycję bękarta i zmusiła do dokonywania 
wyborów między dwiema opiekunkami. Daje więc Tinie swoje nazwi
sko i pieniądze, by zachować dotychczasowe status quo i uczynić ją god
ną rodziny Halseyów.

Czwarty ślub w Starej pannie odbywa się 10 czerwca 1881 roku. Cle
mentina Ralston wychodzi za mąż za Lanninga Halseya. Charlotte po
winna być zadowolona, jej macierzyńskie poświęcenie bardzo się 
opłaciło: zapewniła swej nieślubnej córce znakomite wychowanie w za
możnym domu, wprowadziła ją do szanowanej rodziny, zdobyła dla 
niej nazwisko Ralston i duży posag, ułatwiła zawarcie małżeństwa. 
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A jednak się nie cieszy, jak zawsze zazdrości Delii, gdyż to ją Tina uwa
ża za sprawczynię swojego szczęścia. Nie bacząc więc na konsekwencje, 
Charlotte postanawia wziąć wreszcie odwet za lata milczenia, poniżenia 
i poświęcenia. W wieczór poprzedzający ślub córki chce wyznać Tinie 
prawdę ojej pochodzeniu. Delia próbuje ją powstrzymać, ale Charlotte 
stanowczo domaga się swych praw matki i tryumfalnie idzie do pokoju 
córki. Jednak Tina czeka na Delię i Charlotte nie ma odwagi powiedzieć 
jej prawdy, gdyż wie, że spotkałoby ją tylko odrzucenie. Ulega więc po 
raz kolejny i milczy, już na zawsze oddając Tinę Delii: „Ona nigdy nie 
należała do mnie, a to dlatego, że i jej ojciec nigdy do mnie nie należał. 
Oboje byli twoi, on cię kochał i ona cię kocha. Ty jesteś jej matką..."

Gdy nazajutrz Tina wyjeżdża z mężem w podróż poślubną - na 
prośbę Delii - jako ostatnią całuje „ciocię Charlotte", co zwyczajowo na
leżne jest matce. Delia może już sobie pozwolić na wielkoduszność, 
a dla Charlotte ten symboliczny pocałunek staje się rozgrzeszeniem za 
upadek i zapłatą za poświęcenie. Zapominając o wzajemnych urazach, 
Delia i Charlotte wchodzą objęte do wielkiego domu Ralstonów, gdzie 
już na zawsze pozostaną razem związane wspólną tajemnicą.

Molly Haskell [1991: 25-27] twierdzi, że w filmie amerykańskim 
dzieci są tematem obsesyjnym, gdyż ich pojawienie nacechowane jest 
określoną ideologią: stanowią powód, dla którego zawiera się małżeń
stwo, są jedyną więzią spajającą małżonków i jedynym usprawiedli
wieniem kobiecej egzystencji. Miłość i poświęcenie dla dobra dzieci 
stają się więc naczelną powinnością kobiety, „chorobą uchodzącą za 
cnotę narodową". Jak wszystkie obsesje, także i ta zdradza lęk przed 
swoją odwrotnością, czyli przed nienawiścią matek do dzieci. Szcze
gólnie matek niezamężnych, które zaszły w ciążę przypadkiem i z wie
lu powodów nie chcą dziecka. A jednak ono się rodzi. Ujawnienie 
wrogości jest nie do pomyślenia, dlatego jedynym sposobem na jej 
wyrażenie staje się szlachetna inwersja, czyli akt poświęcenia matki 
dla dobra swego dziecka.

Pisze Molly Haskell [1991: 26]:

Męczeństwo musi być proporcjonalne do winy, im większa awersja do 
faktu posiadania dziecka, tym większych wymaga się poświęceń.

Obserwacja Molly Haskell zgodna jest z psychoanalityczną koncep
cją funkcjonowania obronnego mechanizmu osobowości zwanego od
wróceniem.

Za jego pośrednictwem specyficzne pragnienie, afekt lub popęd (które 
zostały wyparte ze świadomości) ulegają odwróceniu, przez co mogą 
być zaakceptowane i uświadomione lub wyrażone w postaci przeciw
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stawnych sobie postaw czy zachowań. Odwróceniu mogą ulec zarówno 
wrogość, jak i afekty pozytywne [Grzegolowska-Klarkowska, 1986: 154].

Poświęcenie Charlotte dla dobra Tiny ma wszystkie cechy tak rozu
mianej obsesji. Młodziutka dziewczyna zostaje matką przypadkowo 
i niejako zastępczo, jej kochanek woli inną kobietę i nawet nie udaje, że 
ją kocha. Dziecko staje się straszliwym zagrożeniem, może skazać swą 
matkę na potępienie i wykluczenie z grupy społecznej, być powodem 
jej staropanieństwa, samotności i wiecznego pozostawania w cieniu. 
Charlotte ma wiele powodów, by nie kochać swego dziecka, by chcieć 
się go pozbyć, a jednak bezbłędnie zdaje test matczynej miłości, aranżu
jąc akt wielkiego poświęcenia, które skutecznie kryje jej nienawiść do 
Tiny. Pod pretekstem ukrywania tajemnicy swego macierzyństwa może 
przez całe lata traktować ją źle, z nadmierną oschłością i surowością, 
wyżywając się na córce za popełniony błąd i każąc jej „płacić za moje 
grzechy" - jak sama mówi.

Tak więc pod oficjalną ideologią przekazywaną przez melodramat 
macierzyński, która gloryfikuje naturalną miłość matek do swoich dzieci 
i formułuje żądanie ponoszenia przez nie wszelkich ofiar dla ich dobra, 
ukrywa się uczucie niechęci wielu kobiet do posiadania dzieci. Akt 
wielkiego poświęcenia z miłości staje się w krytycznej lekturze filmów 
swoim zaprzeczeniem - manifestacją nienawiści. Kobieta, która nie chce 
być matką, zostaje nią, a potem maskuje swoją wrogość wobec dziecka 
nadmiernym poświęceniem, które w istocie wyraża jej prawdziwą roz
pacz, frustrację i niechęć. Pamiętajmy o tym, oglądając kolejne opowie
ści o matkach-pannach heroicznie zdających swój test z macierzyńskiego 
poświęcenia.

Stara panna (The Old Maide)
S: Casey Robinson wedlug sztuki Zoe Akins i powiesci Edith Wharton; 
P: Jack L.Wamer; R: Edmund Goulding; Z: Tony Gaudio; M: Max Stei
ner; SG: Robert Haas; K: Orry-Kelly; O: Bette Davis (Charlotte Lovell), 
Miriam Hopkins (Delia Ralston), George Brent (Clem Spender), Jane 
Bryan (Tina), James Cowan (Joe Ralston), William Laundigan (Lanning 
Halsey); PR: Warner Bros. Pictures, USA, 1039, 91'
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Angie - grzech odmowy

Film Marthy Coolidge, Angie (1994), spełnia wszelkie wymogi melo
dramatu macierzyńskiego, opowiada historię nieślubnej matki rozgry
wającą się współcześnie w Nowym Jorku. I choć w stary gatunek zostaje 
wpisana już zupełnie nowa ideologia społeczna, zgodna z obyczajami 
końca XX wieku, niezmienne pozostaje podstawowe przesłanie dotyczą
ce obowiązków kobiety jako matki.

*
Angie jest z pochodzenia Włoszką, mieszka w Nowym Jorku, pracuje 

zawodowo, ma stałego kochanka, hydraulika Vinniego, i prowadzi swo
bodny tryb życia. Nagle stwierdza, że jest w ciąży. Uświadamia sobie wte
dy, że nie jest gotowa, by być matką, i że nie chce wyjść za mąż za 
Vinniego, który spodziewa się po niej zaakceptowania tradycyjnej roli wło
skiej żony. Zrywa z nim. Przypadkiem poznaje irlandzkiego prawnika No- 
ela i zostaje jego kochanką. Noelowi nie przeszkadza coraz bardziej 
zaawansowana ciąża Angie, dobrze się razem bawią. Rodzi się chłopiec 
z niedowładem jednej rączki, Noel nie wyraża zgody na stały związek 
z Angie i podjęcie roli ojca. Angie opuszcza synka, aby odszukać swoją 
matkę, która porzuciła ją przed laty i którą Angie idealizuje we wspomnie
niach. Odnajduje ją w Teksasie, okazuje się, że matka jest schizofreniczką. 
Synek Angie poważnie choruje, dziewczyna wraca do Nowego Jorku, by 
z miłością i odpowiedzialnością podjąć swe macierzyńskie obowiązki.

*
Angela Scacciapensieri ma naprawdę szczęśliwe życie. Jest młodą 

i piękną dziewczyną wywodzącą się z Bensonhurst, włoskiej i katolic
kiej dzielnicy Brooklynu; pracuje na Manhattanie jako programistka 
komputerowa, mieszka z dala od rodziców, ma stałego przyjaciela, pro
wadzi niezależny tryb życia nowoczesnej kobiety. Z niechęcią patrzy na 
znajome małżeństwa, które są skłócone, wrogie lub obojętne. Symbolem 
tych związków staje się dla niej obraz Edgara Degasa Absynt, przedsta
wiający smutną parę ludzi siedzących obok siebie, lecz nienawiązują- 
cych żadnego wzajemnego kontaktu. Angie lubi swego przyjaciela 
Vinniego, poczciwego włoskiego hydraulika, ale chciałaby mieć kogoś 
„w garniturze" - mężczyznę wykształconego, dającego jej szansę rozwo
ju oraz możliwość poznania nowych miejsc i ludzi.

W życiu Angie obecna jest jednak mroczna trauma i wiążąca się 
z nią tajemnica. Gdy miała trzy lata, jej matka opuściła rodzinę i wyje
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chała do Teksasu. Pozostawiła po sobie wśród sąsiadów pamięć niekon
wencjonalnego zachowania - tańczyła półnaga na śniegu; córce zaś po
zostawiła jedno swoje zdjęcie i jedno wspomnienie, gdy chroniła ją 
przed natrętnymi pytaniami wścibskiej ciotki. Angie nie wie, dlaczego 
matka odeszła, dlaczego ją porzuciła i stanowi to dla niej ważny pro
blem życiowy. Ojciec nie chce w ogóle rozmawiać o byłej żonie, ożenił 
się po raz drugi, ale Angie nigdy nie zaakceptowała macochy i nie na
wiązała z nią przyjacielskich stosunków.

Adrienne Rich [2000: 326] pisze: „Utrata córki przez matkę i matki 
przez córkę jest podstawową kobiecą tragedią". Taka tragedia nie ma 
jednak swego odzwierciedlenia w kulturze, gdzie dominują mity na te
mat separacji matki i syna - Edyp i Jokasta, Hamlet i Gertruda - oraz 
ojca i córki - król Lear i Kordelia. Relacja matka-córka była zawsze 
umniejszana i trywializowana w dziełach kultury patriarchalnej. W teo
logii, sztuce, socjologii i psychoanalizie tylko matka i syn pojawiają się 
jako para godna uwagi. Trudno się temu dziwić, ich twórcami byli 
przecież synowie. Poza tym silne i przyjacielskie związki między matka
mi a córkami, podobnie jak między kobietami w ogóle, były i są wielkim 
zagrożeniem dla mężczyzn [Rich, 2000: 311]. Obecnie lansuje się więc 
poglądy, że matka i córka są naturalnymi wrogami, konflikt zaś między 
nimi jest nieunikniony, a nawet konieczny dla pełnego rozwoju córki; 
separacja od matki staje się bowiem miernikiem jej dorosłości [Budrow- 
ska, 1997: 276-277].

W kręgu myśli feministycznej zrodziło się jednak przeświadczenie, 
że relacja matka-córka wcale nie musi być destrukcyjna, wręcz odwrot
nie, może stać się źródłem wzajemnej miłości i wsparcia dla obu kobiet. 
Córki odtwarzają bowiem w życiu to, czego nauczyły się, najczęściej 
nieświadomie, od swych matek. Jeżeli matka jest tzw. matką toksyczną, 
uczy córkę nienawiści do siebie samej, swego ciała i ról kobiecych, jakie 
przyjdzie jej odgrywać w życiu, jeżeli zaś matka akceptuje swoją kobie
cość, przekaże tę postawę córce.

Angie została opuszczona przez matkę jako trzyletnie dziecko i ni
gdy już potem żadna kobieta nie zajęła jej miejsca w życiu dziewczyny. 
Córka nie wie, dlaczego matka odeszła, ale odczuwa z tego powodu nie
ustanną frustrację: szuka na jej temat wiedzy, której nie chce udzielić 
ojciec i reszta rodziny, obwinia siebie, idealizuje obraz matki, snuje 
przypuszczenia, że odeszła „do czegoś lepszego". Angie nie ma bezpo
średniego wzorca kobiecości, reprezentowanego zwykle przez matkę, 
wzorca, który mogłaby zaakceptować lub znienawidzić, nie lubi Kathy, 
swej macochy, nie identyfikuje się z nią i traktuje ją wrogo, nie czerpie 
więc od niej żadnej wiedzy na temat własnej kobiecości.
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I nagle Angie odkrywa, że jest w ciąży. Dla Vinniego to powód do 
wielkiej radości, natychmiast proponuje Angie małżeństwo, planuje ko
lejne dzieci, kupuje domek, żarliwie obiecuje: „Uczynię cię szczęśliwą". 
Angie wydaje się akceptować ciążę i oświadczyny Vinniego, zawiada
mia rodziców i przyjaciół o planowanym ślubie i spodziewanym dziec
ku. Cierpliwie znosi mdłości i wysłuchuje zwierzeń przyjaciółek, które 
głoszą wspaniałość macierzyństwa: „To najpiękniejsze doświadczenie 
w życiu kobiety", ale też opowiadają o puchnących rękach: „Trzeba 
było przecinać pierścionki", cieknącym mleku: „Zniszczyłam tuzin blu
zek" i innych niespodziankach: „Moja mama tak parła w czasie porodu, 
że zrobiła kupę na stole".

Wkrótce Angie nie chce już widywać Vinniego, czuje się niepewna 
i zagubiona. Na jego pretensje krzyczy histerycznie: „Nie masz pojęcia, 
co się ze mną dzieje!" Z ochotą angażuje się w romans z poznanym 
przypadkowo Noelem, irlandzkim prawnikiem, mężczyzną, o jakim ma
rzyła: zamożnym, wykształconym, z duszą artysty i wielkim poczuciem 
humoru.

Wreszcie Angie informuje Vinniego, że nie zostanie jego żoną. Ko
bieta w ciąży odmawia poślubienia ojca swego dziecka, właściwie nie 
podając powodu, dlaczego tak zdecydowała, poza stwierdzeniem: „Nie 
byłoby nam razem dobrze". Vinnie jest wstrząśnięty, nie może uwierzyć, 
że kobieta, która nosi jego dziecko, nie chce wyjść za niego. To mężczy
zna, rosły, silny i przedsiębiorczy, pyta bezradnie: „Co pomyślą..., co po
wiedzą ludzie?" I sam sobie odpowiada: „Pomyślą, że jestem jakimś 
potworem". Vinnie nie troszczy się więc, jak bywało przez wieki, o re
putację upadłej kobiety i los nieślubnego dziecka, ale o swój obraz 
w oczach znajomych i sąsiadów, którzy nie Angie uznają za grzeszną, 
ale jego za nienadającego się do małżeństwa. I to niezamężna kobieta, 
będąca w ciąży, musi go pocieszać: „Nie martw się tym, co powiedzą lu
dzie. Jesteś świetnym facetem, znajdziesz sobie kogoś w minutę".

Vinnie, ojciec dziecka, wycofuje się potulnie i bezradnie, wie, że nie 
może zmusić Angie do małżeństwa, ale też nie upomina się o swoje 
dziecko. Pojawia się potem jeszcze kilka razy, w szpitalu podczas poro
du i choroby synka, ale staje się postacią drugoplanową, jakby dalekim 
krewnym. Decyzja kobiety nie tylko wykreśla go z jej życia, ale także 
odbiera mu prawa do dziecka, które staje się już tylko jej własnością 
i za które tylko ona ponosi odpowiedzialność.

Decyzja Angie o rezygnacji ze ślubu z Vinniem bulwersuje rodzinę 
i przyjaciół, ale nikomu nie przychodzi do głowy, by problem jej poza- 
małżeńskiej ciąży i chęć pozostania nieślubną matką oceniać w katego
riach moralnych. Wszyscy uznają, że Angie po prostu dziwaczy i że 
pewnie ma to po swojej matce. Obyczaje społeczne zmieniły się już na 
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tyle, że nikogo nie dziwi bogate życie erotyczne młodych panien, za
chodzenie w ciążę przed zawarciem małżeństwa i pożarna,żeńskie ma
cierzyństwo. Dorosła, samodzielna, kobieta, która ma własne mieszkanie 
i stały dochód płynący z fachowo wykonywanej pracy, może sobie zu
pełnie bezkarnie pozwolić na pełną swobodę w życiu prywatnym.

We współczesnych filmach hollywoodzkich ciąża przestała być 
czymś wstydliwym i gorszącym. Dlatego widzowie mogą oglądać na 
ekranie nie tylko rosnący brzuch Angie, ale wraz z nią kontemplować 
jego nagi kształt w lustrze, chodzić na badania do ginekologa i brać 
udział w ćwiczeniach mających ułatwić poród. Angie „nosi" więc ciążę, 
ale czuje się wyraźnie przestraszona czekającymi ją obowiązkami matki. 
Wdaje się w kłótnię z macochą, która optuje za tradycyjnym macierzyń
stwem jako jedynym i najważniejszym „zawodem" dla kobiety. „Kiep
sko płatnym" - szydzi Angie. Spotyka się chętnie z Noelem, który 
zaakceptował jej stan, prowadza ją do muzeów i teatrów, jest wesołym 
i życzliwym przyjacielem. „Odpoczywam przy nim od dziecka" - pod
sumowuje Angie łączące ich stosunki.

W dzień wigilijny Angie przebrana za świętego Mikołaja rozdaje 
w czasie przyjęcia podarunki, a potem tańczy żywiołowy taniec, marku
jąc striptiz. Nie zdejmuje ubrania, ale odkrywa wielki brzuch, który 
sterczy na jej szczupłej sylwetce jak narośl. Budzi to rozbawienie gości. 
Angie zapamiętuje się w tańcu i wygląda może tak jak kiedyś jej matka, 
gdy szokowała włoskich sąsiadów szalonym pląsem na śniegu. Tanecz
ny wysiłek przyśpiesza rozwiązanie.

W czasie porodu Angie traci nad sobą kontrolę, krzyczy i protestuje, 
pyta bezradnie: „Co się ze mną dzieje?", domaga się środków znieczula
jących, prze z furią i nienawiścią. Towarzyszy jej nie ojciec dziecka, ale 
przyjaciółka Tina, Vinnie stoi na korytarzu obok rodziców Angie i jest 
zupełnie wyłączony z aktu narodzin. Także Noel ucieka ze szpitala, jak
by uznał, że jego rola się skończyła.

Po narodzinach synka Angie jest dumna i szczęśliwa - prolaktyna 
działa - ale dziecko okazuje się ułomne, ma „wrodzony brak kości pro
mieniowej" w jednej rączce i potencjalne powikłania wewnętrzne, które 
dopiero mogą się ujawnić. Macierzyństwo Angie jest więc nie tylko 
przypadkowe i samotne, ale zapowiada się też jako trudne, bo związane 
z pokonywaniem choroby dziecka. W dodatku chłopczyk nie chce ssać 
piersi matki, Angie odbiera to jako odpowiedź dziecka na jej brak ak
ceptacji. „On mnie nie chce" - stwierdza z rozczarowaniem i przestra
chem.

Po powrocie ze szpitala Angie zamieszkuje wraz z dzieckiem w do
mu ojca, nie radzi sobie z synkiem i chętnie oddaje go pod opiekę ma
cosze. Nie może wymyślić imienia dla dziecka, a ono nadal nie chce 
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ssać jej piersi. W czasie przyjęcia po chrzcinach chłopczyka - ciągle bez
imiennego - Angie nie potrafi utulić plączącego synka, więc po prostu 
zostawia go Kathy. „Muszę stąd wyjść" - mówi z rosnącą paniką. Udaje 
się do Noela, ale on nie chce podjąć się obowiązków ojca i pomocnika. 
„Nie ty jedna masz zobowiązania, które cię przerażają" - mówi jej na 
pocieszenie.

W nocy Angie zastaje macochę, gdy ta uspokaja jej synka: dziecko 
ssie pustą pierś kochającej go starej kobiety. Angie w panice pakuje rze
czy i ucieka. „Wdałam się w matkę - zawiadamia z płaczem przyjaciółkę 
Tinę. - Ona uciekła, teraz ja uciekam". „Nie jesteś twoją matką - próbu
je przekonać ją Tina. - Jesteś sobą. Pomóż sobie, twoja matka ci nie po
może (...). Musisz zająć się dzieckiem". Ale Angie już na nic nie zważa, 
leci do Teksasu szukać matki. Nie tylko ucieka, przede wszystkim szuka 
pomocy, oparcia, macierzyńskiego wzorca i wyjaśnienia, dlaczego jej 
kontakt z dzieckiem jest tak nieudany.

Pisze Adrienne Rich [2000: 304]:

Matczyne doświadczenie rodzenia odbija się głośnym echem w córce. 
(...) Matki i córki zawsze wymieniały pomiędzy sobą - oprócz słownie 
przekazywanej wiedzy o kobiecych sposobach przetrwania - wiedzę, 
która jest podświadoma, obalająca, przedwerbalna: wiedzę przepływa
jącą pomiędzy dwoma podobnymi ciałami, z których jedno spędziło 
dziewięć miesięcy w drugim.

Angie udaje się odnaleźć matkę mieszkającą w małym teksaskim 
miasteczku pod opieką siostry - jest chora na schizofrenię, siedzi nieru
choma i milcząca, nie można z nią nawiązać żadnego kontaktu. A jed
nak Angie, powodowana naturalnym odruchem córki, próbuje szukać 
u niej pomocy: „Mamo, opuściłam swoje dziecko. (...) Kocham je, ale 
czy to wystarczy?" Matka milczy, podpala jednak fotografię, życiowy ta
lizman Angie, na której obie zostały kiedyś uwiecznione. Ogień trawi 
obraz matki, pozostaje tylko część zdjęcia z małą Angie. Przypadkowy 
czy świadomy gest chorej nabiera wymiaru symbolicznego: Uwalnia 
Angie od poczucia winy za odejście matki, definitywne wyklucza ją 
z życia córki, czyni dorosłą i niezależną.

Ojciec zawiadamia Angie, że jej synek zachorował na zapalenie 
płuc. Angie natychmiast wraca do Nowego Jorku, by czuwać przy 
dziecku. Wsuwa rękę do inkubatora, ujmuje rączkę niemowlęcia i mó
wi: „Ja cię kocham. Po prostu od chwili twoich narodzin podejmowa
łam same złe decyzje. Musisz mi dać jeszcze jedną szansę. Przyrzekam, 
nie pozwolę, by ktokolwiek cię wyśmiał, skrzywdził albo okłamał. Tyl
ko się obudź... Przemyśl to sobie. Ja cię nie zostawię, przysięgam". Proś
ba Angie, skierowana do synka, ujawnia jej własne lęki wywołane 
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porzuceniem przez matkę i stanowi deklarację odpowiedzialnego podję
cia obowiązków macierzyńskich. Wkrótce potem chłopczyk budzi się, 
co zapowiada jego powrót do zdrowia.

Angie wreszcie nadaje dziecku imię - Sean, a mały zaczyna ssać jej 
pierś, co czyni ją prawdziwą matką i ostatecznie pozwala podsumować 
swą życiową sytuację: „Widzę teraz wszystko jako długi łańcuch sięga
jący do mnie od początku czasu poprzez moją babkę i matkę. Wreszcie 
jestem częścią jakiejś całości". Odnalezienie i poznanie matki, rozwianie 
mitów stworzonych na jej temat, uwolnienie się od poczucia winy za 
jej odejście i otwarcie drogi w dorosłość - to wszystko pozwoliło Angie 
znaleźć miejsce w długim łańcuchu kobiecych egzystencji i zaakcepto
wać swoje macierzyństwo.

Film Angie przynosi niezwykle interesujący wykład na temat macie
rzyństwa sformułowany przez kobiety, Avrę Wing - autorkę powieścio
wego oryginału, Marthę Coolidge - reżyserkę i Geenę Davis - aktorkę 
znaną w Hollywood ze swych feministycznych poglądów. W ostatniej 
dekadzie XX wieku nie ma znaczenia cywilny stan kobiety, która zostaje 
matką, nie jest ważne, czy nosi ona ślubną obrączkę, czy też jest jej po
zbawiona, poczęcie i urodzenie dziecka nie łączy się już bowiem ze spo
łeczną oceną, nie jest rozpatrywane w kategoriach moralnych i nie grozi 
przykrymi konsekwencjami. Mężczyzna pojawia się jako współautor 
poczęcia dziecka, ale jego rola jest kontrolowana przez kobietę, która 
może dopuścić go do pełnienia funkcji ojcowskich albo też może go ich 
pozbawić, może też, bez szkody dla siebie i dziecka, po prostu zastąpić 
go kimś innym, kto bardziej jej odpowiada. To kobieta bierze odpowie
dzialność za dziecko, a mężczyzna potulnie akceptuje jej decyzję. Pro
blemy z macierzyństwem dotyczą więc nie okoliczności zewnętrznych, 
ale predyspozycji samej kobiety do podjęcia się roli matki i związane są 
z jej psychiką: kontaktami z własną matką, stopniem dojrzałości życio
wej, gotowością do zmiany stylu życia, chęcią podjęcia trudnych obo
wiązków, rezygnacją z kariery zawodowej i wielu przyjemności, 
zaakceptowaniem siebie jako ogniwa w łańcuchu pokoleń.

Angie wyraźnie przemawia do swoich widzów w duchu tzw. ide
ologii nowej kobiecości, która wyraża przekonanie, że macierzyństwo 
jest siłą kobiet.

Związek matki z dzieckiem charakteryzuje się taką intensywnością 
uczuć, jaką rzadko kiedy spotyka się w relacjach międzyludzkich. Życie 
z dzieckiem i czuwanie nad jego rozwojem dostarcza głębokich prze
żyć, a ponadto przyczynia się do rozwoju osobowości matki. Może 
ona za pośrednictwem dziecka dowiedzieć się o sobie rzeczy, których 
przedtem nie wiedziała, (...) może spojrzeć na znany sobie świat w zu
pełnie nowy sposób [Ciechomska, 1992: 250-251].
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Akceptując swoje macierzyństwo, Angie nie tylko uzyskuje we
wnętrzną harmonię i pełnię wiedzy o własnej kobiecości, ale dostrzega 
także inny wymiar więzów międzyludzkich: „Każdy człowiek ma jakąś 
nie zagojoną ranę (...). Wiem, że ludzie z mniejszymi ranami muszą po
magać tym z większymi. Zrozumiałam to dzięki mojemu synowi".

Współczesne melodramaty macierzyńskie - Baby Boom (1987), The 
Good Mother (1988), Stalowe magnolie (1989) - stworzyły więc radykal
nie nowy sposób opowiadania o problemach bycia matką. Teraz ważne 
są już nie sprawy obyczajowe, tzn. społeczna sytuacja kobiety, ale psy
chiczne, czyli zmiany, jakie muszą się w kobiecie dokonać, aby mogła 
zostać dobrą matką. Kobiecie wolno czerpać satysfakcję z kariery zawo
dowej, może już odczuwać lęk przed macierzyństwem, ma prawo cier
pieć wewnętrzne rozterki i znosić psychiczne problemy, ale gdy zostaje 
matką, musi sobie z tym wszystkim poradzić, musi zrezygnować, musi 
pokonać, gdy trzeba, musi się nawet poświęcić, ponieważ ciągle naj
ważniejsze jest, by z miłością i odpowiedzialnością zajęła się swoim 
dzieckiem.

Angie
S: Todd Graff według powieści Avry Wing Angie, I says', P: Larry Bre- 
zner, Patrick McCormick; R: Martha Coolidge; Z: Johnny E. Jensen; M: 
Terry Goldsmith; SG: Mel Bourne; K: Jane Robinson; O: Geena Davis 
(Angie), James Gandolfini (Vinnie), Stephen Rea (Noel), Aida Torturro 
(Tina), Philip Bosco (Frank Scacciapensieri), Jenny O'Hara (Kathy), Bet
ty Miller (Joanna Scacciapensieri); PR: Mome-Brezner-Steinberg-Tenen- 
baum Production, USA, 1994, 107'
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★ * *

Melodramat macierzyński budzi! głębokie wzruszenie widzów, od
wołując się do niezwykle silnie utrwalonego w kulturze wyidealizowa
nego obrazu matki-rodzicielki, karmicielki, opiekunki, ucieleśnienia 
dobroci i świętości. Opowiadał o niedolach młodych kobiet zdających 
wobec swoich dzieci „test poświecenia" (określenie E. Shortera [Badin
ter, 1998: 47]), który w kulturze patriarchalnej stał się najważniejszym 
świadectwem prawdziwej miłości macierzyńskiej. Melodramat wpływał 
na emocje wszystkich widzów, pozwalając im konfrontować osobiste 
więzy, łączące ich z własnymi matkami, ze zmitologizowanym macie
rzyństwem filmowym, przede wszystkim jednak apelował do widzów- 
-kobiet przymierzających własne doświadczenia lub wyobrażenia macie
rzyństwa do filmowego wzoru.

Melodramat macierzyński był - jak to określa Christian Viviani 
[1982: 67] - „jedynie konwencją i złudzeniem", ale wypracował niezwy
kle skuteczne metody perswazyjne, które służyły do przekazywania 
określonej ideologii promacierzyńskiej ukrytej pod maską sentymental
nej fabuły. Wzruszające opowieści o niedolach matek oferowały wzo
rzec macierzyństwa akceptowany przez kulturę patriarchalną, uczyły 
kobiety, czego się będzie od nich wymagało, gdy zostaną matkami, i ja
kie czekają ich kary, gdy złamią obowiązujące zasady społeczne.

Wraz ze zmianą obyczajów ewoluował także melodramat macie
rzyński, przeżywając po drodze okresy świetności i upadku, co pozwo
liło mu przetrwać jednak na kinowych ekranach niemal cały wiek. 
Nadal jest obecny w produkcji, nadal istnieje w filmowej świadomości 
widzów i nadal odprawia promacierzyńską propagandę, pilnie strzegąc 
- jak to trafnie nazwala Alicja Helman [1990] - „ostatniego filmowego 
tabu".
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Rozdział czwarty

Melodramat ojcowski

Oto dłoń Ojca - (...) 
A kiedy trzymasz ją, 
wydaje się taka silna. 
Czujesz, jak twoje życie 
bezpiecznie w niej spoczywa.

Pam Brown [1999]

Z macierzyństwem sprawa jest prosta: matką jest ta kobieta, która 
dziecko urodziła1. Natomiast ojcem zostaje ten mężczyzna, który sam się 
za niego uznaje. Historia ojcostwa jest więc w gruncie rzeczy historią 
prawa, które tworzyło i sankcjonowało zasady tzw. filiacji - wywodze
nia syna od ojca - czyli łączyło takie a takie dziecko z takim a takim 
mężczyzną dla zachowania ładu społecznego, opartego właśnie na ojco
stwie [Historia ojców..., 1995: 435-437].

1 Nie biorę tu pod uwagę skomplikowanych problemów z medycznym i prawnym 
zdefiniowaniem macierzyństwa powstałych w wyniku eksperymentów z tzw. mat
ką zastępczą.

W prawie rzymskim ojcem był ten mężczyzna, który dawał narodzo
nemu dziecku życie lub śmierć, a więc wyrażał wolę, by ustanowić się oj
cem w akcie tollere liberum (podniesienia dziecka). Nie miało znaczenia, 
czy mężczyzna był, czy też nie był biologicznym ojcem dziecka, gdyż we
dług prawa ojcem był nie ten, który płodził, ale ten, który rządził.

Ojcem rodziny (pater familias) zaś nazywa się ten, który rządzi [Historia 
ojców..., 1995: 28].

Tak więc żadne dziecko, które nie zostało uznane przez mężczyznę, 
pana domu i rodziny, choćby urodziła je jego prawowita małżonka i za 
jego przyczyną, nie miało ojca. Prawo rzymskie zezwalało mężczyźnie 
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na swobodne wyrażenie swej woli w kwestii uznania lub odrzucenia 
ojcostwa i rezerwowało dla niego pełnię władzy w rodzinie oraz abso
lutną dominację nad kobietą i dzieckiem, którzy stawali się częścią jego 
dóbr materialnych.

Prawo kanoniczne, które oficjalnie zaczęło obowiązywać w Europie 
od XII wieku, usankcjonowało sakrament małżeństwa jako podstawę ro
dziny. Zgodnie ze wskazaniami św. Augustyna dzieci powinny się ro
dzić tylko w małżeństwach złączonych przez Kościół i kapłana, a więc 
prawowitym ojcem był wyłącznie ślubny małżonek. Ojcostwo przestało 
zależeć od woli mężczyzny, a stało się faktem wynikającym ze wspólno
ty stanu małżeńskiego, w jakim żyli kobieta i mężczyzna. Jednakże mąż 
nie zawsze mógł mieć pewność, że dziecko urodzone przez żonę i uzna
ne za jego poprzez małżeństwo zostało rzeczywiście przez niego spło
dzone. Stąd też waga zaufania, jakie mąż żywił dla wierności swej żony. 
W prawie kanonicznym cnota wierności obowiązywała zresztą oboje 
małżonków, miało to zapewnić biologiczną więź między ojcem i dziec
kiem. Uznanie ojcostwa tylko w obrębie sakramentalnie zawartego mał
żeństwa radykalnie wyłączało z dobrodziejstwa legitymizacji dzieci 
zrodzone w wyniku związków cudzołożnych lub kazirodczych, które 
zostały potępione i uznane za grzeszne [Historia ojców..., 1995: 33-38].

W społeczeństwie średniowiecznym istniał jednak w warstwach 
uprzywilejowanych kult szlachetnej krwi - symbolu honoru, imienia 
i władzy, którą rycerz przekazywał synowi wraz ze swym nasieniem. 
Dlatego też mężczyzna bez wahania uznawał dzieci, które spłodził poza 
legalnym małżeństwem, jeśli tylko matka pochodziła z dobrego rodu; 
uważał się za ich ojca, włączał do rodziny i dawał im prawo do sukce
sji. Kościół zwalczał stanowczo wszelkie związki pozamałżeńskie, w XI 
wieku oficjalnie uznał dzieci nieślubne za owoce „nasienia przeklętego" 
i wykluczył je z legitymizacji ojcowskiej. Ponieważ służyło to umocnie
niu struktur rodowych, zostało zaakceptowane przez społeczeństwo [Hi
storia ojców..., 1995: 38-40].

Teraz głównym problemem pozostała już tylko żonina wierność, 
która dawała pewność mężowi, że w żyłach dziecka naprawdę płynie 
jego krew. Z tego punktu widzenia małżeńskie prawo kanoniczne za
pewniało mężczyźnie zdecydowaną przewagę nad konkubinatem, gdyż 
pozwalało utrzymywać ścisły nadzór nad żoną, czyniło go jej panem 
i władcą. Dawało mu też absolutną władzę nad dziećmi. Rodowód wła
dzy ojcowskiej wywodził się w średniowieczu z jej utożsamienia z wolą 
Bożą oraz z identyfikacji z monarchią absolutną. Religia i polityka wy
znaczyły ojcu centralne miejsce w systemie społecznym: wszyscy człon
kowie rodziny byli mu podporządkowani, on był właścicielem kapitału 
patrymonialnego, a jego władza trwała tak długo jak jego życie [Flan- 
drian, 1998: 157-171].
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Dopiero w XVIII wieku nastąpiło zakwestionowanie patriarchalnej 
władzy ojca, które we Francji spowodowała Wielka Rewolucja, ścinając 
głowę królowi, ojcu kolektywnemu, i podważając przepisy prawa kano
nicznego. „Rewolucja ścięła głowę wszystkim ojcom rodzin" - napisał 
potem Honoré de Balzac [Historia ojców..., 1995: 13]. Ale to dopiero XIX 
wiek, który „kończy się ogólnym kryzysem tożsamości męskiej" [tamże: 
443], zniszczył ojcowską władzę nad rodziną. Industrializacja, urbaniza
cja, migracja, wojny, wszystko to spowodowało nieobecność ojca w ro
dzinach i sproletaryzowało jego postać. Nie mógł już przekazywać 
swych umiejętności, utracił ojcowiznę, przestał być wychowawcą i stał 
się „złym ojcem". Powoli zaczęli go zastępować społeczni pomocnicy 
ojcostwa, różni specjaliści: urzędnicy, lekarze, nauczyciele, kuratorzy. 
Oczywiście bardziej dotyczyło to ojców z klas ubogich, „dobrzy ojco
wie" z bogatego mieszczaństwa i arystokracji na dłużej zachowali swe 
patriarchalne przywileje [Historia ojców..., 1995: 441-443].

W XIX wieku rozpoczęła się także dominacja matki w rodzinie, oj
cowie zostali odsunięci od wychowywania dzieci i zajęli się wyłącznie 
pracą zarobkową. Bez względu na to, czy byli robotnikami, czy właści
cielami fabryk, spędzali cały dzień poza domem i stali się „nieobecni" 
w życiu rodziny.

Wiek XX przyniósł dalszą degradację mężczyzn i ojców. Laicyzacja 
zniszczyła związek ojcowskiej władzy z wolą Bożą, psychoanaliza ujaw
niła męskie lęki i kompleksy, prawodawstwo wprowadziło rozwody, za
stąpiło władzę ojca władzą rodzicielską i pozwoliło dzieciom pozywać 
rodziców do sądu za złe traktowanie, ruchy feministyczne podkopały 
kulturowe i społeczne funkcjonowanie mężczyzn, krytyka patriarchali- 
zmu pozbawiła ojców autorytetu, ruchy gejowskie zachwiały męską toż
samością, zmiany obyczajowe radykalnie przekształciły role matek 
i ojców, rozpad związków rodzinnych zniszczył odwieczny proces 
przekazywania pozytywnego wzorca męskości pomiędzy ojcem i synem 
[Bly, 1993; Eichelberger, 1998], sztuczne zapłodnienie i klonowanie zada
ły cios biologicznej funkcji ojcostwa.

„Cóż to za ojciec, który nie ma już władzy i nie jest głową rodzi
ny?" - pytają autorzy Historii ojców i ojcostwa [1995: 443-444]. Odpowia
da im Elisabeth Badinter [1998: 265] w Historii miłości macierzyńskiej:

Ojciec wyrzuciwszy na śmietnik swój autorytarny wizerunek, identy
fikuje się coraz bardziej z żoną, to znaczy z matką. W tym samym 
czasie, gdy kobiety stają się coraz bardziej „męskie" i traktują macie
rzyństwo z dystansem, u mężczyzn, a szczególnie młodych [podkr. 
- G.S.], pojawia się pragnienie matkowania, a może nawet macierzyń
stwa. Nie tylko spotykamy coraz więcej ojców, którzy żądają prawa 
do opieki nad swymi małoletnimi dziećmi, ale i najnowsze badania 
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świadczą o tym, że u młodych ojców występują postawy i pragnienia 
uznawane za macierzyńskie.

W latach siedemdziesiątych pojawiły się w USA, a potem także 
w innych krajach, tzw. men's studies - studia nad mężczyznami. Były 
one odpowiedzią na nasilone od dekady poprzedniej women's studies - 
studia kobiece, które podjęły badania dotyczące teorii kulturowego 
uwarunkowania ról płciowych. Ojcostwo stało się jedną z podstawo
wych idei men's studies, oczywiście ojcostwo nowego typu, dostosowa
ne do współczesnej obyczajowości. Nowy model ojcostwa przedstawia 
ojca jako równorzędnego partnera matki w opiece nad dzieckiem nie
mal od chwili jego poczęcia. Ojciec jest wspólodczuwającym obserwa
torem ciąży, uczestniczy w porodzie i zajmuje się niemowlęciem. Obala 
w ten sposób wielowiekową, patriarchalną tradycję nakazującą mu zaj
mowanie się dzieckiem, i to tylko synem, gdy zbliżał się on do wieku 
dojrzewania. W życiu społecznym nadal dominuje dziewiętnastowiecz
ny model ojca-żywiciela rodziny stale nieobecnego w domu. Jednak 
nowy, partnerski model ojca staje się dla młodych mężczyzn, nieucieka- 
jących od odpowiedzialności za swoje dzieci, pozytywnym wzorcem 
zaangażowanego i spełnionego ojcostwa [Arcimowicz, 1997: 159-160].

Drugim ważnym problemem men's studies jest zmiana społecznego 
przekonania, że „dzieci są sprawą matki" i że „z nią jest im lepiej". Skut
ki tego przekonania ze szczególnym nasileniem obserwuje się przy roz
wodach, gdy niemal zawsze opiekę nad dziećmi sądy przyznają 
matkom, spychając ojców do roli płacącego alimenty „niedzielnego ta
tusia", który raz na tydzień może spędzić z dzieckiem kilka godzin. 
Wszystkie formy pomocy społecznej koncentrują się na osobie matki, 
prawo i instytucje zawsze stają po jej stronie. Samotny ojciec opiekują
cy się dzieckiem jest ciągle w wielu krajach rzadkością, nie budzi zaufa
nia ani akceptacji społecznej.

Nowy model ojca zajmującego się z większym zaangażowaniem wy
chowaniem dzieci niż pracą zawodową zadomowił się za to w mediach, 
szczególnie w serialach telewizyjnych i w filmach. Okazało się, że praw
dziwemu mężczyźnie do twarzy jest z dzieckiem. Partnerskie ojcostwo, 
z trudem realizujące się w życiu, na ekranie okazało się wdzięcznym 
materiałem do tworzenia zajmujących i wzruszających opowieści. Kie
dyś każda hollywoodzka gwiazda kobieca miała swój melodramat ma
cierzyński, w którym poświęcała się dla dobra dziecka. W ostatniej 
dekadzie dwudziestego wieku hollywoodzcy - i nie tylko - gwiazdorzy 
zaczęli kręcić filmy, w których mogli ujawnić, że oprócz inteligencji 
i krzepy mają także serca pełne miłości do dzieci. Co ciekawe, najwięksi 
twardziele fundowali sobie najbardziej sentymentalne opowieści: Sylve- 



335

ster Stallone - Pottad szczyt (1987), Warren Beatty - Dick Tracy (1990), 
James Belushi - Niesforna Zuzia (1991), Arnold Schwarzenegger - Gli
niarz w przedszkolu (1990) i Bohater ostatniej akcji (1992), Claude van 
Damm - Uciec, ale dokąd (1992), Kevin Costner - Doskonały świat (1993), 
Mel Gibson - Człowiek bez twarzy (1993), Nick Nolte - Potyczki z Jean
nie (1994). W propagowanie obrazu twardziela z cechami „miękkiego" 
mężczyzny - tzn. nie tylko dającego, ale także chroniącego życie [Bly, 
1993: 12-15] - włączyli się „twardzi" aktorzy europejscy: Gerard Depar
dieu - Tata i małolata (1994), Til Schweiger - Bandyta (1997), Bogusław 
Linda - Tato (1995), Artur Żmijewski - Daleko od siebie (1995). W struk
tury komedii, melodramatu rodzinnego, filmu akcji, filmu gangsterskie
go i policyjnego ostentacyjnie wpisano określoną ideologię, która miała 
przekonać widzów, że mężczyzna potrafi gorąco pokochać dziecko, tak
że nie swoje, i otoczyć je czułą opieką.

Na pytanie, kim jest i jaki jest współczesny ojciec, w kinie próbuje 
odpowiedzieć przede wszystkim nowy podgatunek melodramatu, który 
proponuję nazwać po prostu melodramatem ojcowskim.

Melodramat macierzyński jest powszechnie uznanym podgatunkiem 
melodramatu, reprezentowanym przez dziesiątki filmów realizowanych 
w różnych krajach przez prawie dziewięćdziesiąt lat. Poświęcono mu 
wiele rozpraw, szczególnie w USA i w Anglii, opisujących jego specyfikę 
gatunkową, przekazywaną ideologię oraz znaczenie dla rozwoju sztuki 
filmowej. Natomiast właściwie nie istnieje podgatunek melodramatu, któ
ry opowiadałby o miłości ojców do swoich dzieci i o wynikających z tego 
powodu problemach. Ściśle mówiąc, istnieją filmy - zaczęły się pojawiać 
od 1979 roku po spektakularnym sukcesie Sprawy Kramerów Roberta Ben- 
tona - ale w piśmiennictwie anglosaskim nie wyodrębniono dla nich 
osobnej kategorii gatunkowej, np. paternal melodrama na wzór maternal 
melodrama. Filmy o niedolach ojców zaszeregowane zostały do melodra
matów rodzinnych - family melodrama.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w kilku krajach pojawiły się 
jednak filmy, które stworzyły - naśladując Sprawę Kramerów - jeden 
wspólny model fabularny. Przedstawia on historię samotnego ojca wy
chowującego jedno dziecko lub więcej, i wyraża określoną ideologię 
przy pomocy podobnych metod perswazyjnych. Można go nazwać 
melodramatem ojcowskim, gdyż jego formuła gatunkowa przetwarza 
formułę melodramatu macierzyńskiego, a lansowana ideologia, gloryfi
kująca ojca i ojcostwo, wyraźnie przeciwstawia się ideologii sławiącej 
macierzyństwo.

Przed 1979 rokiem i Sprawą Kramerów nie istniał osobny podgatu
nek melodramatu ojcowskiego, gdyż związek ojca i dziecka nie poja
wiał się w świadomości społecznej jako domagający się specjalnego 
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potraktowania czy przedstawienia. Kino zajmowało się niedolami ma
tek, ojcowie nie byli na ogół bohaterami wzruszających widowisk. Nie 
interesowali się małymi dziećmi, nie musieli się dla nich poświęcać, nie 
wchodzili w kolizję z prawem czy obyczajem. Towarzyszyli zwykle 
ślicznym córeczkom, które same świetnie dawały sobie radę - Mała 
księżniczka (1939), Papierowy księżyc (1973), lub lepiej opiekowały się oj
cami niż oni córkami - Mały buntownik (1935), czasem nieudolnie zaj
mowali się synkami - Mistrz (1931).

Mężczyźni bywali doskonałymi opiekunami cudzych dzieci - Bez
domni (1931), Miasto chłopców (1938) - gdy wypełniali wobec nich misję 
ojców zastępczych, wpajających im określoną ideologię, uczących dyscy
pliny i poszanowania prawa. Kontakty z małymi dziećmi służyły także do 
odkrywania w ponurych i surowych mężczyznach dobra i życzliwości - 
Pollyanna (1920, 1960), a lekkomyślnych i rozrzutnych uczyły stałości i od
powiedzialności - Awantura o Basię (1950). Prawdziwe problemy z ojcami 
zaczynały się dopiero wtedy, gdy dzieci dorastały i próbowały wyrwać 
się spod ich surowej kurateli. Motyw walki zbuntowanych synów i córek 
z hegemonią patriarchalnych ojców stał się ważnym elementem melodra
matów rodzinnych, pojawiał się też w westernach, w tzw. filmach spo
łecznych i obyczajowych.

Współczesny melodramat ojcowski ma jednak w historii kina swego 
idealnego protoplastę - jest nim Brzdąc (1921) Charlesa Chaplina. Film 
przedstawia historię, którą można uznać za modelową zarówno w zakre
sie fabularnym - opieka samotnego mężczyzny nad małym dzieckiem, 
jak i emocjonalnym - najpierw komediowe, a potem coraz bardziej sen
tymentalne ukazanie związków łączących „ojca i syna" (Charlie i Kid 
nie są ze sobą spokrewnieni).

Melodramat ojcowski wypracował model fabularny obejmujący na
stępujące stałe elementy:

1. Ojciec zostaje nagle i nieoczekiwanie jedynym opiekunem swego 
dziecka.

2. Jest zupełnie nieprzygotowany do podjęcia tej roli, ale nie może 
jej odrzucić.

3. Ojciec musi udowodnić samemu sobie, nieżyczliwym ludziom 
oraz dziecku, że potrafi być dobrym i odpowiedzialnym opieku
nem.

4. Powoli rodzi się prawdziwa miłość i zaufanie pomiędzy ojcem 
i dzieckiem.

5. Ojciec zdobywa prawo do stałej opieki nad dzieckiem.

Mężczyzna żyje swobodnie niekrępowany obowiązkami ojca wobec 
swego małego dziecka. Opiekuje się nim żona - Tato, jest rozwiedziony 
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- Stolik dla pięciorga (1983), Wędrowny łobuz (1990)2, Ponad szczyt, Nie
sforna Zuzia, Potyczki z Jeannie, nie wie o swoim ojcostwie - Mężczy
zna, kobieta, dziecko (1982), Daleko od siebie, Tato, masz syna (1996) lub 
w ogóle nie zamierza zostać ojcem - Trzej mężczyźni i kołyska (1985 - 
wersja francuska), Trzej mężczyźni i dziecko (1987 - wersja amerykańska), 
Kola (1996), Samotny ojciec (1997). Odejście żony - Mistrz (1979), jej cho
roba - Tato lub śmierć - Ponad szczyt, Stolik dla pięciorga sprawiają, że 
ojciec staje się nagle jedynym opiekunem dziecka. Czasem dopiero 
śmierć matki ujawnia ojcostwo mężczyzny - Mężczyzna, kobieta, dziec
ko, Daleko od siebie, czasem ojciec decyduje się odebrać dziecko zlej lub 
nieudolnej matce - Wędrowny łobuz, bywa też, że niezwykły zbieg oko
liczności zmusza mężczyznę do podjęcia opieki nad nie swoim dziec
kiem - Trzej mężczyźni i kołyska, Trzej mężczyźni i dziecko, Kola, 
Uśmiech losu (1994), Więzy krwi (1994).

2 Telewizyjny remake Shiralee (1957) Leslie Normana, filmu, który byt rozpowszechnia
ny w Polsce w 1959 roku pod tytułem Córeczka.

Ojciec jest zupełnie nieprzygotowany do podjęcia się opieki nad 
dzieckiem. Wie to nie tylko on, ale także dziecko - są sobie obcy, nie 
łączy ich żadne uczucie, nie znają się i nie ufają sobie. Nie rozumieją 
swoich potrzeb i nie potrafią się porozumieć, są jednak na siebie skaza
ni. Następuje więc okres wymuszonego, wzajemnego poznawania się 
ojca i dziecka, pokazywany zwykle w tonacji komediowo-dramatycznej, 
która podkreśla bezradność dorosłego mężczyzny zarówno wobec życio
wych potrzeb dziecka, jak też wobec jego problemów emocjonalnych. 
Ojciec mozolnie uczy się codziennej opieki nad dzieckiem, odkrywa 
w sobie nieznane dotąd rejony czułości i empatii, które pozwalają mu 
naprawdę pokochać dziecko i uznać je za najważniejszą wartość swego 
życia. Dziecko nabiera zaufania do ojca, zaczyna go kochać i nie chce 
się z nim rozstać.

Ojciec musi udowodnić swą gotowość do stałej opieki nad dziec
kiem: wykazać się osiągniętą dojrzałością charakteru - Stolik dla pięcior
ga, Niesforna Zuzia, Kola, Samotny ojciec, potwierdzić zdobyte 
umiejętności w pielęgnacji niemowląt - Trzej mężczyźni i kołyska, Trzej 
mężczyźni i dziecko, pokonać teściów lub innych krewnych żony próbu
jących sądownie pozbawić go opieki - Tato, Ponad szczyt, Tato, masz 
syna, lub nawet prawdziwego, biologicznego ojca - Uśmiech losu, Więzy 
krwi, dać świadectwo swojej wielkiej miłości - Wędrowny łobuz, Męż
czyzna, kobieta, dziecko, Daleko od siebie, a nawet dokonać jakiegoś spe
cjalnego czynu, by zdobyć podziw dziecka - Mistrz, Ponad szczyt. 
Czasem następuje zagrożenie życia dziecka: choroba - Kola, wypadek - 
Wędrowny łobuz, próba porwania - Ponad szczyt, Tato, Daleko od siebie, 
by ojciec uświadomił sobie, że nie potrafi już żyć bez swego dziecka.
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Od ojca nie wymaga się specjalnego poświęcenia dla dobra dziecka, 
ma tylko zaakceptować dziecko w swoim życiu, nauczyć się, jak spra
wować nad nim opiekę, i pokochać je. Ojcowskie poświęcenie sprowa
dza się do porzucenia wygodnego i często lekkomyślnego życia 
kawalera, rezygnacji z nadmiernych ambicji zawodowych, zaprzestania 
nawiązywania flirtów z kobietami oraz uznania, że dziecko jest najważ
niejszą sprawą w jego życiu. Zdobywanie ojcowskiej świadomości i od
krywanie miłości do dziecka pokazywane jest w melodramatach 
ojcowskich na sposób bardzo sentymentalny, wywołujący głębokie 
wzruszenie widzów. Oto mężczyzna twardy, męski udowadnia, że - 
wbrew rozpowszechnionemu stereotypowi - potrafi czule kochać swoje 
dziecko i opiekować się nim nie gorzej od matki, a może nawet lepiej.

Wreszcie ojciec przejmuje stałą opiekę nad dzieckiem. Przekazuje mu 
ją matka dziecka - Trzej mężczyźni i kołyska, Trzej mężczyźni i dziecko, 
wyrok prawa - Stolik dla pięciorga, Tato, masz syna, Uśmiech losu, Więzy 
krwi, samo dziecko - Ponad szczyt, Wędrowny łobuz, Potyczki z Jeannie, 
Tato. A co najważniejsze, opiekę mężczyzny nad dzieckiem akceptują 
widzowie kinowi, którzy uznają, że kandydat pomyślnie przeszedł 
wszystkie próby, udowodnił swą wyjątkową przydatność do roli ojca 
i przekonał ich o wzbudzeniu w sobie prawdziwej ojcowskiej miłości 
w pełni rekompensującej dziecku brak matki, jej troski i uczuć.

Melodramat ojcowski realizuje dwa podstawowe cele propagando
we: gloryfikuje nowy model ojcostwa oraz udowadnia, że mężczyzna 
może pełnić samodzielną opiekę nad małym dzieckiem, gdyż potrafi 
być w tym równie dobry jak matka. Filmy pokazują także, że koniecz
ność przejęcia przez ojca opieki nad dzieckiem - jakkolwiek może przy
darzyć się każdemu mężczyźnie - jest jednak czymś wyjątkowym i staje 
w sprzeczności z powszechnie uznawaną zasadą społeczną głoszącą, że 
małym dzieckiem powinna zajmować się przede wszystkim kobieta: 
matka, babcia, niania. By zostać opiekunem swego dziecka, współczesny 
mężczyzna musi więc nie tylko pokonać wewnętrzne, psychiczne opory, 
gdyż wielowiekowa tradycja kulturowa nie przygotowała go do pełnie
nia tej funkcji, ale nierzadko musi stoczyć też walkę z konserwatywnym 
społeczeństwem, które nie chce uznać jego praw i kwalifikacji do prze
jęcia obowiązków matko-ojca.
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Sprawa Kramerów - ojcowanie

Film Roberta Bentona Sprawa Kramerów jest adaptacją wydanej 
w 1977 roku powieści Avery'ego Cormana Kramer kontra Kramer (wyda
nie polskie w tłumaczeniu Marii Zborowskiej, 1983). Książka pojawiła 
się w momencie, gdy radykalnie nastawione feministyczne ruchy kobie
ce zaczynały wywierać coraz silniejszy wpływ na obyczaje Ameryka
nów, głosząc krytykę systemu patriarchalnego oraz negując narzucony 
przez kulturę tradycyjny podział na kobiece i męskie role społeczne. 
Ideologia nowego ojcostwa, zawarta w powieści Cormana, znacząco 
wsparła ten proces.

Ted Kramer, mężczyzna porzucony przez żonę, nie tylko zmienia 
swój rodzinny status z wiecznie nieobecnego ojca-żywiciela na czułego 
ojca-opiekuna, ale przede wszystkim uświadamia sobie swoje powoła
nie do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków wycho
wawczych wobec syna. Ted akceptuje ojcostwo jako naczelną wartość 
swego życia i zaczyna czerpać z niego specjalny rodzaj satysfakcji, nato
miast jego żona, Joanna, w wyniku przeżytych doświadczeń uświada
mia sobie niechęć do bycia matką. W powieści Cormana [1991: 198] 
Joanna oddaje Tedowi syna, wbrew postanowieniu sądu, ponieważ 
„wciąż jeszcze nie dorosła do swej roli" matki - jak sama wyznaje - 
i zapewne nigdy już nie dorośnie. Nie chce być matką i nie ukrywa 
tego, sama odrzuca swoje macierzyństwo, cedując wynikające z niego 
prawa i obowiązki na męża.

Powieść Cormana Kramer kontra Kramer stała się pozytywnym 
świadectwem przewartościowań tradycyjnego macierzyństwa i ojco
stwa, dopiero inicjowanych w społeczeństwie amerykańskim. Widoczne 
jest w niej zrozumienie problemów obojga małżonków, Teda i Joanny, 
lansowanie nowego modelu ojca oraz chęć uświadomienia czytelnikom, 
że we współczesnym świecie tradycyjny podział obowiązków rodziciel
skich może już nie wystarczyć. Film Bentona jednak nieco inaczej roz
kłada akcenty, prezentując historię rodziny Kramerów.

*
Ted Kramer pracuje w wielkiej agencji reklamowej. Nagle opuszcza go 

żona Joanna, która znajduje się w głębokiej depresji psychicznej spowodo
wanej monotonią życia, na jakie została skazana. Ted zostaje sam z pięcio
letnim synem Billym, którego zupełnie nie zna. Zaczyna zajmować się 
dzieckiem, powoli nawiązuje autentyczny kontakt z synem, dojrzewa do 
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roli ojca. Opieka nad Billym koliduje coraz bardziej z pracą Teda, wreszcie 
powoduje jego zwolnienie. Ted znajduje inną posadę, ale gorzej płatną. Po 
półtora roku wraca Joanna, która po długiej psychoterapii odzyskała rów
nowagę psychiczną i zaczęła pracować zawodowo. Domaga się oddania 
syna. Ted się nie zgadza, sprawa trafia do sądu. Rozprawa jest wyjątkowo 
nieprzyjemna, prawnicy prowadzą w imieniu małżonków bezpardonową 
walkę o opiekę nad Billym. Sąd przyznaje dziecko matce. Jednak Joanna 
rezygnuje z zabrania syna i pozostawia go ojcu.

*
Rodzina Kramerów jest typową, współczesną rodziną nuklearną, 

składa się tylko z trojga osób - rodziców i dziecka, pozbawiona jest 
związków z pokoleniem dziadków i głębokiego osadzenia w hierarchii 
familijnej. Kramerowie należą do średniej klasy społecznej. Jedynym ży
wicielem rodziny jest mąż, Ted Kramer, który pracuje w agencji rekla
mowej. Całe dnie spędza poza domem, wraca dopiero wieczorem. 
Wszystkimi obowiązkami domowymi oraz wychowaniem pięcioletniego 
synka Billy'ego zajmuje się żona, Joanna. Układ stworzony w rodzinie 
Kramerów polega na zupełnym rozdzieleniu obowiązków mężczyzny 
i kobiety: on pracuje na utrzymanie, sprawy domowe zupełnie go nie 
obchodzą, a rodzina stanowi „uzupełnienie" zawodu [Frevert, 1997: 240- 
250], ona gotuje, sprząta, chodzi na zakupy, opiekuje się dzieckiem. 
W dodatku - co zostanie ujawnione w czasie procesu - tylko zajęcia 
Teda są ważne i znaczące. Gdy małżonkowie spotykają się wieczorami, 
Ted opowiada Joannie o swojej pracy, natomiast nigdy nie słucha zwie
rzeń żony o jej zajęciach domowych czy wychowawczych, uważając je 
za błahe i nieistotne.

Pewnego wieczoru Ted wraca do domu z pracy, tryumfalnie infor
muje Joannę o uzyskanym awansie: „Będziesz ze mnie dumna", jest 
szczęśliwy i zadowolony, radośnie tokuje skoncentrowany tylko na 
swoim sukcesie, który posłuży także do podniesienia prestiżu całej ro
dziny. Nie słyszy więc, że Joanna mówi: „Odchodzę od ciebie". Gdy to 
zdanie, powtarzane przez żonę, wreszcie do niego dociera, Ted naj
pierw uznaje je za żart, potem za złośliwy sposób zepsucia mu przyjem
ności, wreszcie za niezrozumiałą kobiecą fanaberię. Próbuje dobrotliwą 
perswazją zatrzymać Joannę, pyta bezradnie: „Co ja takiego zrobiłem?", 
nie rozumie jej nerwowych tłumaczeń: „To nie chodzi o ciebie (...), 
ale o mnie. To moja wina. Ożeniłeś się z nieodpowiednią kobietą". Ted 
próbuje zatrzymać żonę siłą, ale ona w desperacji wydziera mu się plą
cząc: „Nie zmuszaj mnie, abym wróciła. Jeśli mnie zmusisz, to pewnego 
dnia (...) wyskoczę przez okno". Ostatecznie Joanna odchodzi sama; zo
stawiając Billy'ego: „Nie zabforę go. Nie jestem dobrą matką, jestem dla 
niego okropna, nie mam cierpliwości. Będzie mu lepiej beze mnie".
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Odejście Joanny jest dla Teda szokiem, nie czuje się winny, nie ro
zumie jej argumentacji, a - jak potem wyzna na procesie - przegapił 
wszystkie sygnały świadczące, że z żoną dzieje się coś niedobrego. Ted 
należy bowiem do pokolenia mężczyzn, którzy - jak ojcowie i dziadko
wie - nie podejrzewali nawet, że ich niepracujące zawodowo żony, za
jęte wyłącznie „błahymi" sprawami domowymi i „świętym powołaniem 
macierzyństwa" mogą być sfrustrowane i nieszczęśliwe.

W 1963 roku książka Betty Friedan The Féminine Mystique (Mistyka 
kobiecości) ujawniła w wyniku ankiety przeprowadzonej wśród amery
kańskich kobiet, że stereotyp szczęśliwej rodziny jest mitem, a kobiety 
czują się szykanowane i zepchnięte na margines życia. Jednak ta wiedza 
wolno przeciekała do społeczeństwa. Decyzja Joanny, by w końcu lat 
siedemdziesiątych opuścić dom, męża i zwłaszcza dziecko, a zająć się 
sobą, swoim zdrowiem psychicznym, poszukiwaniem własnej tożsamo
ści oraz sensu życia, których nie zapewniła jej rodzina i typowe kobiece 
obowiązki, była czymś niezwykłym i szokującym. Bunt kobiety, która 
żyła w dostatku, której mąż nie maltretował i która nie musiała praco
wać na siebie, wydawał się dziwaczny, a bunt matki, która „nie ma cier
pliwości" dla własnego dziecka - wręcz patologiczny. Gdyby Joanna 
odeszła do kochanka, wszystko byłoby typowe i zrozumiałe, tak robiły 
przed nią wszystkie grzeszne żony i wyrodne matki, ale Joanna odcho
dzi sama, donikąd, z poczuciem winy, ale też i z głębokim przeświad
czeniem, że jeśli tego nie zrobi, to umrze.

W filmie Luisa Mandoki Gdy mężczyzna kocha kobietę (1994) Alice 
- niepracująca żona i matka dwojga dzieci - zaczyna nadużywać alko
holu, a nawet próbuje popełnić samobójstwo. Czuje się zdominowana 
przez męża, role matki i pani domu nie dają jej wystarczającej satys
fakcji życiowej. Odkrycie tej prawdy jest szokiem dla męża, ale już 
nie dla kinowej publiczności, która rozumie frustrację kobiety. W la
tach dziewięćdziesiątych Ryan ma do dyspozycji cały aparat medycz- 
no-administracyjny, który pomaga mu zmienić nastawienie do 
patriarchalnego układu, jaki narzucił rodzinie. Po wielu wyczerpują
cych próbach małżonkowie zostają razem, ale na zupełnie nowych, 
partnerskich zasadach.

Joanna Kramer próbuje opowiedzieć o powodach, które skłoniły ją 
do opuszczenia męża i dziecka, przed sądem, mającym rozstrzygnąć po 
półtora roku jej nieobecności sprawę opieki nad Billym. Tłumaczy, że 
przed ślubem prowadziła samodzielne życie, pracowała zawodowo, 
miewała kochanków, żyła swobodnie jak mężczyzna. Po ślubie musiała 
zrezygnować z niezależności, przestała pracować, zajmowała się tylko 
domem i dzieckiem. System społeczny, z przyzwoleniem męża, narzucił 
jej status tradycyjnej żony, gospodyni i matki, która realizuje się tylko 
w domu przez tzw. kobiece zajęcia i obowiązki. Ted zabronił Joannie 
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podjęcia pracy zawodowej, tłumacząc dobrotliwie i lekceważąco, że jej 
pensja nie wystarczy nawet na opłacenie opiekunki do dziecka. Potem 
się okazało, że po opuszczeniu domu Joanna zaczęła zarabiać 31 tysięcy 
dolarów rocznie, czyli o 3 tysiące więcej niż Ted.

W swojej obronie Joanna wygłasza podczas procesu opinie szokują
ce dla ówczesnej obyczajowości, brzmiące rewolucyjnie w uszach kobiet 
i groźnie dla patriarchalnego systemu: „Straciłam wiarę w siebie. (...) By
łam stale przerażona i bardzo nieszczęśliwa. (...) Czułam, że dzieje się ze 
mną coś niedobrego. (...) Nie mogłam żyć w tym domu . (...) Fakt, że od
czuwam potrzebę twórczego czy emocjonalnego wyżycia się, innego niż 
przy dziecku, nie oznacza, że nie nadaję się na matkę. (...) Ciężko praco
wałam, by wreszcie stać się w pełni dojrzałym człowiekiem. (...) Nie 
mogę być za to ukarana".

Sytuacja egzystencjalna, przeżywana przez Joannę Kramer, została 
dwadzieścia lat później opisana przez Bogusławę Budrowską [1997: 304- 
306] jako sytuacja przymusu i zależności charakterystycznych dla insty
tucji totalnej. Całe życie podporządkowanych jej ludzi toczy się 
w jednym i tym samym miejscu; podlega tej samej, jedynej władzy; 
członkowie pozostają w swoim bezpośrednim towarzystwie; cały ich 
dzień jest ściśle zaplanowany; poszczególne czynności są przymusowe; 
porządku pilnuje zespół nadzorców. Nieco ryzykowne, choć sugestyw
ne, porównanie macierzyństwa do instytucji totalnej pozwala jednak 
uzmysłowić sobie sytuację kobiety skazanej nagle na prowadzenie egzy
stencji, jakiej wcześniej tak naprawdę nie potrafiła sobie wyobrazić. Jest 
ona dla niej całkiem nowa i zaskakująca, zmusza ją do zamknięcia się 
w domu, wykonywania ciągle tych samych czynności, narzuca jej dys
cyplinę i przymus, a także głębokie poczucie winy, gdy coś się nie wie
dzie. Wszystko to za darmo, bez doraźnej satysfakcji oraz często bez 
pomocy i akceptacji ze strony męża, który chętniej ustawia się po stro
nie nadzorców niż pomocników.

By osłabić wagę zeznań Joanny, adwokat Teda oskarża ją, że nigdy 
w życiu nie stworzyła jakiegoś trwałego związku, zawsze zawodziła 
i wycofywała się, uciekając przed przykrymi obowiązkami. Dokładnie 
tak samo postąpiła w małżeństwie: opuściła dom i męża, a przede 
wszystkim pięcioletnie dziecko, gdy uznała, że obowiązki żony i matki 
ją przerastają. Zdruzgotana Joanna z rozpaczą przyznaje, że zawiodła, 
jak zawsze - zdaniem adwokata Shaunessy'ego - mimo że Ted sygnali
zuje jej przeczącym ruchem głowy swoje przekonanie, które jest 
sprzeczne z opinią prawnika.

Po odejściu Joanny Ted Kramer zostaje sam z synem. Dopiero wtedy 
okazuje się, jak dalece był ojcem , nieobecnym" w rodzinie, zajętym tyl
ko swoją pracą zawodową. To, że nie umie zrobić francuskich grzanek 
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na śniadanie, jest błahostką. Przede wszystkim nie zna swojego synka, 
nie wie, jaki jest ten mały chłopczyk, co lubi, czym się zajmuje, do któ
rej klasy chodzi. Wygląda na to, że pięć pierwszych lat życia dziecka 
zupełnie umknęło uwagi jego taty. Gdyby małżeństwo Kramerów prze
trwało, Ted zapewne nigdy by nie przejął - wzorem dawnych ojców - 
opieki nad synem z rąk żony, by wprowadzić go w męski świat patriar- 
chalnego prawa i porządku. „Nieobecny" ojciec pozostaje nim już na 
zawsze, przecież praca nigdy się nie kończy i nie daje czasu na nawią
zanie głębokich związków z dzieckiem. Na przeszkodzie staje także brak 
umiejętności nawiązywania i okazywania uczuć. Paradoksalnie to właśnie 
odejście Joanny stworzyło Tedowi jedyną szansę na zmianę stosunku do 
syna, nawiązanie z nim prawdziwego porozumienia, uświadomienie so
bie ojcowskiej miłości, przeżycie trudów, ale i satysfakcji płynących 
z samodzielnego zajmowania się dzieckiem.

Erich Fromm [1994] w książce O sztuce miłości przedstawia po
wszechnie uznawany, ale i bardzo tradycyjny model miłości rodziciel
skiej. Matka, związana z dzieckiem jeszcze w okresie ciąży, a po 
porodzie pozostająca z nim w najściślejszej symbiozie, kocha je dlatego, 
że jest jej dzieckiem. Miłość matki nie jest obwarowana żadnym warun
kiem czy wymaganiem, matka kocha, ponieważ dziecko „jest jej po
trzebne" [Fromm, 1994: 42]. Natomiast stosunek ojca do dziecka jest 
zupełnie inny.

W pierwszych latach życia jego kontakty z dzieckiem są bardzo ogra
niczone, ojciec dopiero później włącza się w proces wychowawczy i je
go miłość jest uwarunkowana zasadą: kocham, ponieważ spełniasz 
moje oczekiwania, ponieważ wypełniasz swój obowiązek, ponieważ je
steś taki jak ja. (...) Na miłość ojcowską trzeba zasłużyć, można ją utra
cić, gdy nie spełni się oczekiwań [Fromm, 1994: 44].

Miłość matki zapewnia dziecku opiekę, bezpieczeństwo i akceptację, 
miłość ojca:

reprezentuje drugi biegun ludzkiego istnienia: świat myśli, dyscypliny, 
podróży i przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko i który wska
zuje mu drogę w świat [Fromm, 1994: 44].

We współczesnych rodzinach ten tradycyjny opis miłości rodziciel
skiej oraz funkcji pełnionych przez matkę i ojca często nie jest realizo
wany, w rodzinach niepełnych zaś zawodzi z kretesem. O niebez
pieczeństwach pozostawienia syna wyłącznie z matką, a są to przypadki 
częste i społecznie oswojone, pisze Wojciech Eichelberger [1998] 
w książce Zdradzony przez ojca. O wpływie ojców samotnie wychowu
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jących dzieci wie się niewiele, gdyż takie sytuacje rodzinne zdarzają się 
rzadko. Nawet gdy ojciec zostaje sam z dziećmi, chętnie przekazuje 
opiekę nad nimi swojej matce, teściowej lub, szybko ożeniwszy się po
nownie, macosze.

W powieści Avery'ego Cormana Ted także ułatwia sobie zadanie, 
wynajmując wspaniałą gosposię, panią Willewską, która przejmuje 
część obowiązków Joanny, spełnia przy Billym rolę zastępczej matki 
i zmniejsza obowiązki Teda jako samotnego ojca. W filmie Bentona Ted 
nie korzysta z usług żadnej kobiety, zupełnie sam zajmuje się synkiem 
i odgrywa przy nim rolę jedynego opiekuna. Szef w pracy radzi mu, 
aby „wysłał Billy'ego do rodziny", a więc pozbył się dziecka, gdyż Ted 
powinien być pracownikiem całkowicie dyspozycyjnym: „Muszę liczyć 
na ciebie w 120 procentach i 24 godziny na dobę". Dla samotnych oj
ców, obarczonych opieką nad małymi dziećmi, nie ma miejsca w kapita
listycznych przedsiębiorstwach. Jednakże Ted się nie zgadza. Odejście 
Joanny, poczucie krzywdy, wewnętrzny sprzeciw wobec podjęcia obo
wiązków matki, brak umiejętności w zajmowaniu się małym dzieckiem, 
męczące kłopoty dnia codziennego i narastające problemy w pracy, któ
re kończą się zwolnieniem, nigdy nie nasuwają mu myśli, by się syna 
pozbyć czy znaleźć mu matkę zastępczą. Sam zajmuje się dzieckiem, mo
zolnie uczy się roli matko-ojca, pokonuje trudności, zmaga się z nieuf
nością i brakiem akceptacji ze strony Billy'ego, ponosi ofiary, ale uparcie 
trwa przy chłopcu.

Ted Kramer zamienia tradycyjną rolę ojca-wymagającego nauczycie
la i przewodnika, reprezentującego patriarchalne prawo - jakiego opisał 
Fromm - na zupełnie nową rolę polegającą na tzw. „ojcowaniu", czyli 
wyrażaniu swej prawdziwej tożsamości ojcowskiej, która aż dotąd była 
przez mężczyzn odrzucana. Ojcowanie pojawia się już w zapowiedzi 
ojcostwa przez pobudzenie wyobraźni mężczyzny, wywołanie wspo
mnień i uruchomienie procesu symptomatyzacji (tzw. syndrom „wysia
dującej kwoki"). Po urodzeniu się dziecka ojcowanie ukierunkowane 
zostaje przez jego płeć, a potem jest wzmacniane przez więź nawiązują
cą się podczas opieki mężczyzny nad niemowlęciem [Historia ojców..., 
1995: 399].

Ted włącza się w proces ojcowania dość późno (Billy ma już pięć 
i pół roku), ale dalsze półtora roku opieki nad synem pozwala mu od
kryć i określić swoją prawdziwą tożsamość ojcowską i tak dalece zaak
ceptować siebie w funkcji matko-ojca, że już nie wyobraża sobie życia 
bez jej stałego pełnienia wobec swego dziecka. Ted decyduje się na 
kosztowny i ryzykowny proces sądowy nie dlatego, że chce ukarać Jo
annę czy zrobić jej na złość, pragnie zatrzymać syna przy sobie i nadal 
mu ojcować.
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W zeznaniu przed sądem Ted głosi ideologię nowego ojcostwa: 
„Chciałbym wiedzieć, skąd to prawo, że kobieta jest lepszą opiekunką 
dzięki swej płci. Miałem wiele czasu, by zastanowić się, co czyni z ko
goś dobrego opiekuna. Tym czymś jest stałość i cierpliwość. Trzeba 
dziecko wysłuchać, udawać, że się słucha, chociaż nie ma się już sił na 
nic, trzeba dziecko kochać (...), a gdzie jest napisane, że tylko kobieta to 
potrafi, że mężczyzna nie posiada takich uczuć? Jestem przy nim, wstaję 
rano, jemy śniadanie, rozmawiamy, a potem idziemy do szkoły, wieczo
rem jemy kolację, czytamy, budujemy wspólne życie. Po prostu kocha
my jeden drugiego".

Cały ten monolog został zaimprowizowany przez Dustina Hoffma
na, który gra Teda Kramera. Aktor, bardzo przejęty rolą3, powiedział 
w pewnym momencie: „Jestem jego matką. Nie wyszedł z mojej po
chwy, ale jestem jego matką" [Bergan, 1992: 241]. Benton przestraszył się 
jednak dosłowności tego sformułowania i nie wprowadził go do filmu.

3 W czasie realizacji filmu rozpadlo się małżeństwo Dustina Hoffmana, po rozwodzie 
jego dwie córki, Jenny i Karina, zostały z matką [Bergan, 1992: 233-235].

Ojcowanie Billy'emu tak dalece zmienia Teda, że pozwala mu w no
wy sposób spojrzeć na własne małżeństwo. Zaraz po odejściu Joanny 
wołał oburzony: „Co ona mi zrobiła?" i obarczał żonę całą winą za roz
pad ich związku oraz dezercję z rodzinnego posterunku. Po roku opieki 
nad synem, pokonywania trudów, zdobywania doświadczeń i w wyni
ku wewnętrznego dojrzewania Ted zdolny jest do zweryfikowania swej 
oceny o postępowaniu Joanny. Uśmierzając lęki Billy'ego, charaktery
styczne dla dzieci z rozwiedzionych małżeństw i werbalizowane zda
niem, że ojciec lub matka odeszli, bo „byłem niegrzeczny", Ted 
przekazuje synowi nową prawdę o Joannie: „Mama odeszła chyba dlate
go, że przez dłuższy czas chciałem z niej zrobić kogoś, kim nie była. 
Zrobić z niej żonę, którą według mnie powinna być. A ona nie była 
taka, była inna. Kiedy teraz o tym myślę, wydaje mi się, że usiłowała 
mnie uszczęśliwić, a gdy nie mogła, próbowała to powiedzieć, tylko że 
ja nie słuchałem, bo byłem zbyt zajęty (...). Myślałem, że kiedy ja jestem 
szczęśliwy, ona też jest szczęśliwa. (...) Nie odeszła przez ciebie, odeszła 
przeze mnie".

Nowe spojrzenie na małżeństwo i układ łączący go z żoną pozwala 
Tedowi w czasie procesu nie zgodzić się z opinią własnego adwokata, 
potwierdzoną przez Joannę, że zawiodła jako żona i matka. Uświado
mienie sobie odpowiedzialności za postępowanie żony i współodpowie
dzialności za rozpad małżeństwa czyni z Teda Kramera, mężczyzny aż 
banalnego w swym tradycjonalizmie, reprezentanta nowej ideologii 
społecznej, która znacząco naruszyła patriarchalny układ istniejący po
między mężem i żoną oraz matką i ojcem.
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Sędzia prowadzący sprawę Kramerów nie akceptuje jednak ideolo
gii nowego ojcostwa, rozstrzyga konflikt zgodnie z kulturową tradycją, 
opartą na stereotypach płciowych. „Dla dobra dziecka" popiera macie
rzyństwo i przyznaje Billy'ego Joannie. Jego decyzja zgodna jest z po
wszechnym postępowaniem sądów. W USA około 10 procent dzieci 
powierza się przy rozwodzie ojcom [National Center...], we Francji - 15, 
w Polsce - 3,5. Dla Teda wyrok sądu jest prawdziwą klęską życiową. 
Nie chce być ojcem płacącym alimenty i spędzającym z synem co drugi 
weekend, jeden wieczór w tygodniu oraz pół wakacji4. Jednak apelacja 
narzuciłaby bezpośrednie włączenie Billy'ego w proces, a Ted nie chce 
do tego dopuścić, więc „dla dobra dziecka" decyduje się oddać je mat
ce. Cierpią obaj, ojciec i syn, gdyż nie chcą się rozstać. Półtora roku bez 
Joanny wytworzyło między nimi niezwykle silną więź emocjonalną, 
która teraz ma zostać zerwana.

4 Niedole „niedzielnych tatusiów" przekonująco przedstawi! film Sama Weismana 
Bye, Bye Love (1994).

Ted, sam pogrążony w rozpaczy, usiłuje sprawić, by dla Billy'ego 
przeprowadzka do domu Joanny i zburzenie dotychczasowego trybu ży
cia obciążone były jak najmniejszym kosztem psychicznym. Spokojnie 
przygotowuje chłopca do rozstania. Joanna jednak nie przychodzi po 
syna, wywołuje Teda z mieszkania i płacząc informuje go, że „dla dobra 
dziecka" rezygnuje z egzekucji wyroku sądowego. Billy pozostanie u oj
ca. Joanna nie zabiera syna, gdyż zrozumiała, że nie powinna naruszać 
więzi, jaka zrodziła się między Billym i Tedem, narażać dziecka na ko
lejny stres wielkiej zmiany i wprowadzać zamęt w jego życie psychicz
ne. Decyzja Joanny staje się równocześnie finałowym przesłaniem filmu 
Sprawa Kramerów: zrównuje prawa ojca z prawami matki, akceptuje 
mężczyznę w roli opiekuna małego dziecka, potwierdza zmiany funkcji 
przypisanych rodzicom przez patriarchalny system społeczny.

W 1980 roku film Roberta Bentona Sprawa Kramerów znalazł uzna
nie w oczach członków Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznającej 
nagrody Oscara. Uzyskał aż pięć statuetek: jako najlepszy film, za reży
serię i scenariusz, dla Dustina Hoffmana za pierwszoplanową rolę męską 
i dla Meryl Streep za drugoplanową rolę kobiecą. Jak uczy wieloletnie 
doświadczenie, Oscary są nie tylko wyrazem uznania za osiągnięcia ar
tystyczne, ale wyrażają także poparcie dla ideologii lansowanej przez 
poszczególne filmy. Sprawa Kramerów, klasyfikowana przez złośliwych 
jako „wyciskacz łez", została oficjalnie uznana za dzieło nie tylko zna
komite artystycznie, ale przynoszące ważne społecznie przesłanie, które 
w rok później zostanie potwierdzone Oscarem dla Zwykłych ludzi (1980) 
Roberta Redforda. U początków lat osiemdziesiątych oba te filmy wystą
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piły z programową obroną nowego modelu ojcostwa. Często jednak tak 
bywa, że gloryfikowanie jednej postawy dokonuje się kosztem drugiej. 
O ile Sprawa Kramerów zachowała subtelną równowagę w wyważaniu 
racji matki i ojca, o tyle Zwykli ludzie byli filmem tradycyjnie mizogi- 
nicznym, w którym odejście matki z rodziny równało się dla ojca i syna 
pozbyciu się przysięgłego wroga [Seiter, 1991: 535].

W Polsce Sprawa Kramerów pojawiła się na ekranach kin w sierp
niu 1982 roku jako rozrywkowy film wakacyjny5. Był stan wojenny 
i w percepcji Polaków polityka państwa bezsprzecznie dominowała nad 
polityką rodzinną, jednakże nie zawiedli ani widzowie - ósme miejsce 
na liście filmów o najwyższej frekwencji w 1982 roku (855 tysięcy), ani 
krytycy - kilkanaście recenzji w czasopismach. Ideologia Sprawy Krame
rów komentowana była przez recenzentów na różne sposoby: Małgorza
ta Dipont [1982: 7] w „Życiu Warszawy" - „odwrócenie stereotypu", 
z rodziny odchodzi kobieta nie mężczyzna; Jerzy Płażewski [1982: 8] 
w „Rzeczypospolitej"- „kobieta (...) jest potraktowana jako człowiek, 
obywatel współczesności (...), ciepłe uczucie macierzyństwa rodzi się 
nie w matce, ale w ojcu"; Tomasz Hellen [1982: 15] w „Faktach i My
ślach"- „odpowiedź na mitologizację kobiety dokonaną przez ruch wy
zwolenia kobiet"; Andrzej Kaflik [1982: 8] w „Ładzie"- „tej kobiecie coś 
się poprzestawiało"; ksiądz Michał Czajkowski [1982: 5] w „Gościu Nie
dzielnym" - „bardzo chrześcijański film"; Agnieszka Baranowska [1982: 
13] w „Tu i Teraz" - „wspaniała, kolorowa bajka".

5 W 1982 roku wprowadzono do rozpowszechniania, oprócz Sprawy Kramerów, jesz
cze tylko dwa filmy amerykańskie: w czerwcu Wejście smoka (1973) i w październiku 
Wystarczy być (1979).

Sprawa Kramerów wprowadziła do kina ideologię nowego ojco
stwa i zapoczątkowała melodramat ojcowski, nowy podgatunek melo
dramatu, który nie rozwinął się może zbyt bujnie, ale trwale zaistniał 
już w historii kina i świadomości widzów. Film Bentona stał się też 
przyczynkiem do rozważań o roli ojca we współczesnej rodzinie, gdyż 
przekonująco pokazał, że choć ojcostwo jest wartością uniwersalną, 
może być jednak różnie realizowane.
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Rozdział piąty

Odnawianie formuły

Kto zechce poznać do gruntu nicość 
człowieka, niech tylko zważy przyczyny 
i skutki miłości. Przyczyni} jest jakieś „nie 
wiadomo co" (Corneille), skutki zaś są 
przerażające. To „coś nieokreślonego", ta 
drobnostka niepodobna do ujęcia, porusza 
całą ziemią, królami, wojskami, całym 
światem.

Blaise Pascal [1977: 84]

W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku nie brakowało melodra
matów na ekranach kin, realizowanych przez chyba wszystkie kinema
tografie świata, choć oczywiście w Polsce dominowały produkcje 
z Hollywood, potwierdzając istniejącą od zawsze w tym gatunku hege
monię amerykańskiej „fabryki snów".

Kręcono nowe wersje klasycznych romansów znanych z historii kina: 
Krew na piasku (1991) - na wzór filmów z 1922 i 1941 roku, Przygoda miło
sna (1994) - na podstawie filmów Najmilszy (1939) i Niezapomniany ro
mans (1957), Sommersby (1992) - według dzieła Powrót Martina Guerre'a 
(1982), Spacer w chmurach (1995) - według obrazu Podróż w nieznane 
(1942), Anna i król (1999) - według pamiętników Anny Leonowens, ale 
i musicalu Król i ja (1956).

Adaptowano wielką literaturę: Jane Austen - Rozważna i romantycz
na (1995), Emma (1996), Mansfield Park (1999), Emily Bronte - Wichrowe 
Wzgórza (1992), Charlotte Bronte - Jane Eyre (1995), Aleksander Puszkin 
- Oniegin (1999), Charles Dickens - Wielkie nadzieje (1997), Thomas Har
dy - Więzy miłości (1996), Nathaniel Hawthorne - Szkarłatna litera 
(1995), Henry James - Miłość i śmierć w Wenecji (1997), Plac Waszyngtona 
(1997), Edith Wharton - Wiek niewinności (1993), Graham Green - Koniec 
romansu (1999).
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Pojawiały się melodramaty, w których miłość musiała borykać się 
z wojną - Przyjdź zobaczyć raj (1990), Światło w mroku (1991), Anioł 
wziełeni (1991), Miłość i wojna (1996), Angielski pacjent (1996); z rewolu
cją - Havana (1990); z głębokimi różnicami kulturowymi - Biały pałac 
(1990), Kochanek (1992), Cyrulik syberyjski (1998), Oscar i Lucinda (1997); 
musiała grzęznąć w konfliktach rodzinnych - Przepiórki w płatkach róży 
(1991), Wichry namiętności (1994), Co się zdarzyło w Madison County? 
(1995), Gra w serca (1998), List w butelce (1999), Grzeszna propozycja 
(1998), Zagubione serca (1999); oraz musiała się zanurzyć w trudnych 
problemach współczesności - Frankie i Johnny (1991), Bodyguard (1992), 
Mr Jones (1993), Przed wschodem słońca (1994), Zaklinacz koni (1998).

Jednak bez względu na historyczny, kulturowy i społeczny kon
tekst, w którym kochankowie przeżywali swoje uczucia, melodramaty 
z lat dziewięćdziesiątych zawsze realizowały ten sam tradycyjnie roman
sowy rytuał, posługiwały się podobnymi metodami perswazyjnymi oraz 
przynosiły niezmienny przekaz ideologiczny głoszący wagę i siłę praw
dziwej miłości. Koniec wieku oraz związane z nim przekształcenia men
talności i obyczajów nie wpłynęły na stabilność melodramatycznego 
genotypu, trwałość jego dawno ustalonych reguł i skuteczność przesła
nia. Niezmienna popularność melodramatów dowodzi stałego zapotrze
bowania publiczności na kinowe romanse, a trwałość modelu - 
niezwykłego przywiązania widzów do takiej właśnie formy narracji 
i oferowanych przez nią emocji.

W latach dziewięćdziesiątych melodramat triumfalnie zamanifestował 
dodatkowe aspekty swej gatunkowej siły: całkiem jawnie zaanektował 
inne gatunki filmowe oraz zwycięsko wyszedł z próby „samoświado- 
mej" gry z własnymi konwencjami.

Wątki miłosne zawsze były obecne w różnych filmach gatunkowych 
i artystycznych, ale stanowiły element dodatkowy, podporządkowany 
określonym i wyraźnie dominującym regułom organizującym dzieło, 
w którym się pojawiały. Nikt nie wątpił, że np. Pojedynek w słońcu 
(1946) czy Biały kanion (1959) - mimo rozbudowanych wątków miło
snych - są westernami, Tylko raz żyjemy (1937) i Bonnie i Clyde (1967) - 
filmami gangsterskimi, a Obywatel Kane (1941) i Popiół i diament (1958) - 
autorskimi. Natomiast poczynając od lat osiemdziesiątych, zaczęły poja
wiać się wątpliwości dotyczące klasyfikacji poszczególnych filmów. Ich 
powodem stała się postmodernistyczna zasada pluralizmu, dopuszczają
ca wielość form, stylów, reguł oraz konwencji z przeszłości i teraźniej
szości zawartych w jednym dziele. Ta estetyczna różnorodność 
obrazować miała chaotyczną rzeczywistość, w której intryga łączy się 
z refleksją, zabawa z powagą, okrucieństwo z liryzmem. Wszystkie zaś 
elementy składowe dzieła powinny być nie tylko tolerowane, ale i da
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rzone jednakowym szacunkiem, gdyż żaden z nich nie jest lepszy od 
pozostałych i razem służą dostarczaniu przyjemności odbiorcom [Mo
rawski, 1992: 66-67].

W latach dziewięćdziesiątych gatunki filmowe uległy wyraźnemu 
pomieszaniu: czerpały swobodnie z cudzego dorobku i korzystały z ob
cych dotąd konwencji, wykorzystywały formuły właściwe filmom uwa
żanym za popularne, należące do kultury masowej, ale chętnie 
zapożyczały też elementy z kina artystycznego, zaliczanego do tzw. wy
sokiego, elitarnego obiegu kultury. Pojawiły się gatunki progresywne 
[Pitrus, 1996], zmącone [Geertz, 1997], jednym słowem: „nieczyste".

Również melodramat rozpoczął flirt z innymi gatunkami filmowy
mi, tworząc hybrydy trudne do jednoznacznego zaklasyfikowania. Za
częły powstawać filmy przypominające dziwaczną układankę: składały 
się z różnych, czasem bardzo odmiennych, elementów strukturalnych, 
które w zależności od chęci widza mogły układać się w odmienne ciągi 
narracyjne. Czy np. Z« horyzontem (1992) bardziej jest westernem, melo
dramatem czy filmem sportowym? Nagi instynkt (1992), Krwawy Romeo 
(1992) iHana-Bi (1997) to filmy policyjne czy melodramaty? Mężczyzna 
idealny (1987) i Wiecznie młody (1993) - to melodramaty czy filmy scien
ce fiction? Prawdziwy romans (1993) - melodramat czy film gangsterski? 
Odwet (1989) i Titanic (1997) - melodramaty czy filmy akcji? Kolor nocy 
(1994) - melodramat czy thriller? Gra pozorów (1992) - melodramat czy 
film wojenny? Doskonały świat (1993) i Leon zawodowiec (1994) - filmy 
policyjne, gangsterskie czy melodramaty ojcowskie? Tańcząc w ciemno
ściach (1999) - musical czy melodramat macierzyński, a może ambitny 
film autorski?

Mieszanie reguł i konwencji, tzn. łączenie miłości z końskimi galo- 
padami, krwawymi strzelaninami, efektownymi katastrofami i statkami 
kosmicznymi oraz zderzanie sentymentalizmu z humorem, okrucień
stwem i suspensem - z pewnością irytowało co bardziej konserwatyw
nych widzów. Jednak - nie ma co ukrywać - odświeżało także 
tradycyjną formułę melodramatu, niosło niespodzianki i zwiększało za
interesowanie losami bohaterów, które nie musiały już układać się we
dług klasycznego wzoru. Pomieszanie paradygmatów gatunkowych 
stało się również testem na odporność melodramatycznego modelu fil
mowego: ile jeszcze staroświecki i nobliwy gatunek potrafi wytrzymać, 
jak dalece można „naciągnąć" jego reguły, by mógł pomieścić nowe ele
menty, nie przestając jednak być sobą?

Wydaje się, że granice wytrzymałości melodramatu są niemal nie
ograniczone. Wypracowane przez lata i wpojone widzom struktury 
narracyjne „filmu o miłości" okazały się tak silne, że z łatwością domi
nowały nad regułami innych gatunków, a określone emocje - charakte
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rystyczne dla romansu - tak bardzo pożądane, że bez trudu wygrywały 
z emocjami innego typu. W „nieczystych" gatunkowo filmach miłość od 
pierwszego wejrzenia, walka o szczęście, radosny happy end lub smutek 
rozstania skutecznie przeciwstawiały się pościgom, rewolwerowym pal
bom, tonącym statkom i kapsułom czasu związanym z innymi paradyg
matami gatunkowymi, tryumfalnie narzucały widzom melodramatyczny 
styl i sentymenty.

Melodramat poradził sobie także z inną tendencją artystyczną, która 
pojawiła się w kinie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pod 
wpływem postmodernizmu - grą z konwencjami określonego gatunku 
[Miczka, 1992: 62-82]. Polegała ona na dokonywaniu przekształceń naj
bardziej charakterystycznych wyznaczników gatunkowych, co dawało 
pożądany efekt zaskoczenia, rozbawienia, niedowierzania, irytacji, ofero
wało nowy typ przyjemności, jakiej widz zupełnie się nie spodziewał 
oglądając film, którego genotyp został mu zasugerowany w kilku pierw
szych sekwencjach.

Wydawać by się mogło, żć konserwatyzm i tradycjonalizm melodra
matu obronią go przed próbami zabawy z jego uświęconymi regułami 
gatunkowymi, a jednak - jak się okazało - nie była to ochrona skutecz
na. Skłonność do gry w obrębie tradycyjnie ustalonej formy fabularnej, 
narracyjnej, stylistycznej i ideowej [Carroll, 1991: 53-64] objęła także me
lodramat.

Gra dotyczyła wszystkiego: bohaterów romansu - Gra pozorów, 
M. Butterfly (1993), Z dziewczynami jest inaczej (1996); przebiegu zda
rzeń - Dziewięć i pół tygodnia (1985), Dzika namiętność (1986), Fatalne 
zauroczenie (1987), Seks, kłamstwa i kasety wideo (1989), Dzikość serca 
(1990), Kochankowie z Pont Neuf (1991), Gra w serca, Kochankowie z kręgu 
polarnego (1998); poczucia realności - Niebo nad Berlinem (1987), Uwierz 
w ducha (1990), Miasto aniołów (1998); stylu - Księżyc w rynsztoku (1983), 
Chłopak spotyka dziewczynę (1985), Ćma barowa (1987), Kucharz, złodziej, 
jego żona i jej kochanek (1989); wreszcie zakończenia - Powtórna śmierć 
(1991), Pokojówka z Titanica (1997).

Gra z własnymi konwencjami gatunkowymi i z tradycyjnymi ocze
kiwaniami widzów przydała nowych barw melodramatowi, uświado
miła jego znaczną tolerancję na nowe mody i zaskakujące pomysły 
reżyserów, ale absolutnie nie naruszała podstaw modelu gatunkowego. 
Bez względu na ilość nowych i obcych elementów, naginanie reguł, ne
gowanie zasad, a nawet ośmieszanie melodramatycznych konwencji 
opowieść o miłości zawsze wybijała się na plan pierwszy, a romansowa 
aura skutecznie wzruszała widzów.
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Hana-3i - miłość japońskiego policjanta
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W latach 1989-1996 Takeshi Kitano zrealizował sześć filmów, zali
czanych przez znawców jego twórczości [Jousse, 1997; Kletowski, 2001] 
do tzw. yakuza-mmńes, w których japońscy gangsterzy bez miłosierdzia 
i bardzo krwawo walczą z policją lub pomiędzy sobą. Jest to brutalne, 
zdecydowanie męskie kino, wzorowane na hollywoodzkich filmach 
gangsterskich i policyjnych, ale wpisane w konteksty kultury i obycza
jowości japońskiej oraz naznaczone własnym, autorskim stylem reży
sera.

W 1997 roku Kitano zrealizował film Hana-Bi, który przyniósł mu na
grodę Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. Siódme dzieło japońskiego 
reżysera zaskoczyło zarówno jego wielbicieli, jak i wrogów. Kitano stwo
rzy! bowiem dziwną hybrydę ekranową, w której z niezwykłą gracją mie
szają się konwencje filmu policyjnego i gangsterskiego, melodramatu, 
slapsticku i tzw. kina autorskiego. Melanż form, reguł, klimatów i emocji 
oraz pomieszanie wzorów czerpanych z kultury popularnej i z kultury 
wysokiej dało w efekcie dzieło o wyjątkowej urodzie. Hana-Bi uznano za 
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arcydzieło, film piękny i nieprzenikniony [Kornatowska, 1999: 40], 
wzniosie smutny [Saada, 1997:39], osobisty i autorski [Pitrus, 1999: 36].

*
Yoshitaka Nishi jest policjantem; wraz z kilkoma kolegami tropi nie

bezpiecznych gangsterów zYakuzy. Przed niejakim czasem umarła mu có
reczka, teraz żona Miyuki zachorowała na leukemię. W czasie obławy na 
bandytę ginie jeden z policjantów, Tanaka, a drugi, Horibe, zostaje ciężko 
ranny, odtąd będzie się mógł poruszać tylko na wózku inwalidzkim. Na 
pokrycie kosztów leczenia żony Nishi zaciąga u szefa Yakuzy dług, które
go nie zwraca. Samotnie napada na bank, by zdobyć pieniędze. Posyła za
pomogę żonie Tanaki, kupuje przybory malarskie dla Horibe oraz zabiera 
śmiertelnie chorą żonę na wycieczkę do świątyni u stóp góry Fuji. Ścigają 
ich gangsterzy z Yakuzy, którzy domagają się swojej części łupu. Nishi za
bija ich. Horibe maluje cykl niezwykłych obrazów, a potem popełnia samo
bójstwo. Przybywa Nakamura, kolega z policji, by aresztować Nishi. Na 
plaży Nishi zabija siebie i Miyuki.

*
W strukturze narracyjnej i w poetyce Hana-Bi najsilniej zaznaczają 

się dwa paradygmaty gatunkowe: film policyjny - głównym bohaterem 
jest Nishi, policjant walczący z gangsterami, oraz melodramat - tragicz
na historia miłości Nishi i jego żony Miyuki. Film policyjny wpisany 
w Hana-Bi jest absolutnie perfekcyjny i stanowi kwintesencję tego ga
tunku: konflikty policjantów z gangsterami, krwawe rozprawy na pięści 
i rewolwery, zemsta za zabitych kolegów, chłodno skalkulowana prze
moc, szacunek dla policyjnego kodeksu postępowania. Jednak wraz 
z rozwojem opowiadania reguły filmu policyjnego wyraźnie tracą na 
ważności i stają się wehikułem służącym do transportu zupełnie innej 
opowieści zorganizowanej według odmiennego paradygmatu gatunko
wego, czyli melodramatu. Ten zresztą z kolei także staje się okazją do za
manifestowania cech typowych dla kina autorskiego, czyli osobistej 
wizji rzeczywistości wykreowanej przez reżysera-artystę.

Z filmu policyjnego wywodzi się świat Hana-Bi - miejska dżungla, 
oraz bohaterowie - gangsterzy i policjanci. Szefowie Yakuzy są młodzi, 
elegancko ubrani, jeżdżą luksusowymi samochodami i wydają się być 
opętani zabijaniem. Szeregowi „żołnierze" są młodsi i gorzej ubrani, bar
dzo pragną piąć się w górę w gangsterskiej hierarchii. Policjanci także są 
młodzi, niezamożni, podporządkowani prawu. Wszyscy natomiast posłu
gują się tymi samymi metodami, w których dominuje brutalna przemoc.

Nishi jest typowym bohaterem filmu policyjnego: twardym, mało
mównym gliną w średnim wieku, doskonałym profesjonalistą impo
nująco skutecznym w walce. Zachowuje niewzruszony spokój 
w ekstremalnych sytuacjach i nieprzeniknioną twarz pokerzysty, na 
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której nie rysują się żadne uczucia. Tylko nerwowy tik prawego po
liczka zdradza czasem jego wewnętrzne napięcie. Chętnie nosi ciemne 
okulary, które przesłaniają mu oczy i dodatkowo pomagają kryć emo
cje. Nishi przypomina Harry'ego Callaghana - „brudnego" Harry'ego, 
klasycznego bohatera kilku amerykańskich filmów policyjnych, grane
go przez Clinta Eastwooda: chłód profesjonalisty przesłania zmęcze
nie, rozczarowanie życiem, pogardę dla przeciwników i całego świata.

Nishi ma jednak dwie cechy, które odróżniają go od typowego bo
hatera filmów policyjnych i wiążą z innymi paradygmatami gatunkowy
mi: poczucie humoru i umiejętność kochania. Humor Nishi przejawia 
się w nagłych, zaskakujących zachowaniach, np. nieudana próba rzutu 
piłką w przypadkowej grze z chłopcami na ulicy, zmieniającej się w ma
łą klownadę rodem ze slapsticku, podobnie jak zabawne, wręcz gagowe 
sytuacje przytrafiające mu się w czasie finałowej podróży z żoną. Ujaw
niają one skrywaną część jego osobowości, pokazują go jako mężczyznę 
pogodnego i życzliwego. Nishi przypomina wtedy Bustera Keatona, któ
ry śmieszył swą „kamienną" twarzą i powagą zachowywaną w najdziw
niejszych nawet sytuacjach, które mu się przydarzały1.

1 Takeshi Kitano rozpoczął karierę jako aktor komediowy - pod pseudonimem Beat 
Takeshi. Przez piętnaście lat realizował w japońskiej telewizji pogramy rozrywkowe, 
które przyniosły mu ogromną popularność [Kletowski, 2001: 17-20].

Miłość Nishi do żony odsłania się stopniowo, stanowiąc zaskakują
cy kontrast z jego lodowatym spokojem i pozbawioną emocji twarzą. 
Twardy glina, który zabija przeciwników jednym ciosem pięści i bez 
lęku patrzy w lufę wymierzonej w siebie broni, kocha żonę jak roman
tyczny kochanek. Jest to miłość, która obywa się bez słów, czułych ges
tów i scen miłosnych, ale zostaje poświadczona zachowaniem Nishi, 
zaufaniem, które żywi dla niego Miyuki, oraz ich wspólną śmiercią. 
Uczucie wiążące małżonków, sposób jego wyrażania i los, jaki staje się 
ich udziałem, zamieniają film policyjny w melodramat. Nagle się okazu
je, że wszystkie gangstersko-policyjne działania zostały przedsięwzięte 
tylko po to, by Nishi mógł dać żonie ostatni dowó‘d swej miłości.

Nishi opuszcza kolegów policjantów, uczestniczących we wspólnej ak
cji przeciw gangsterom z Yakuzy, by odwiedzić żonę w szpitalu. Miyuki 
jest śmiertelnie chora na leukemię. Lekarz informuje go, że powinien za
brać żonę do domu, by mogła umrzeć w otoczeniu rodziny. Jednak rodzi
nę Miyuki stanowi tylko Nishi, ich córeczka zmarła przed kilku laty, a - 
jak można się domyślać - małżonkowie nie czują się związani z innymi 
krewnymi. Nishi spokojnie wysłuchuje wyroku lekarza, w żaden sposób 
nie ujawniając swych uczuć. Także jego spotkanie z żoną jest bardzo oso
bliwe: siedzą w pokoju szpitalnym, nie patrzą na siebie i milczą. Można 
by sądzić, że nic ich nie łączy i właściwie są sobie obojętni.
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Dopiero kolejna scena, gdy małżonkowie są już w domu, ujawnia ich 
prawdziwe uczucia. Dalej nic nie mówią, siedzą przy stole i próbują uło
żyć razem dziecinną układankę, uśmiechają się do siebie, piją herbatę, 
Miyuki zabiera mężowi z talerza duże ciastko i daje mu w zamian swoje, 
malutkie. Małżonkowie wykonują codzienne, banalne gesty i nagle oka
zuje się, że to nie jest para obojętnych czy znudzonych sobą ludzi, staje 
się oczywiste, że Nishi i Miyuki łączy głębokie uczucie, porozumienie 
subtelne i bezbłędne, wzajemne zaufanie, delikatna czułość. Ich dziecko 
umarło, tęsknotę po nim sygnalizują drobne przedmioty, na które Nishi 
dwukrotnie natyka się, wchodząc do domu: zastawiający drogę rowerek 
i porzucone w korytarzu buciki. Rolę dziecka przejęła Miyuki: ma uroczą 
buzię przedszkolaka, zachowuje się i porusza z wdziękiem małej dziew
czynki, nosi zabawną czerwoną czapeczkę, ulegle słucha męża, który trak
tuje ją z czułością i pobłażaniem na poły ojcowskim.

Małżonkowie nie rozmawiają ze sobą o chorobie Miyuki, w ogóle 
mówią niewiele, a naprawdę mówi tylko Nishi, Miyuki milczy, jakby 
słowa nie były jej potrzebne, by komunikować się z mężem. W żaden 
też inny tradycyjnie przyjęty sposób nie okazują sobie miłości, po pro
stu są razem w idealnej harmonii, która charakteryzuje ich związek.

Po napadzie na bank i zdobyciu pieniędzy Nishi i Miyuki wy
jeżdżają w podróż pod świętą górę Fuji. Patrzą na jej ośnieżony szczyt, 
palą nocą ognisko, Nishi próbuje zapalić sztuczne ognie, usiłują zrobić 
sobie wspólne zdjęcie, ostatecznie tylko Miyuki zostaje sfotografowana 
u profesjonalnego fotografa, Miyuki przejeżdża rękę Nishi, gdy nieudol
nie cofa samochód podczas zmiany koła, wpada w zaspę śnieżną i mąż 
musi ją z niej wyciągać, pieką razem kiełbaski nad ogniskiem. Seria zda
rzeń banalnych, przypadkowych, często zabawnych, ukazujących wy
jątkowe zżycie małżonków, ich wzajemną miłość i zaufanie. Oboje są 
przy tym pogodni, serdeczni, beztroscy. Cały czas ona się nie odzywa, 
on wystrzega się czulszych gestów - np. spycha rękę żony ze swego ra
mienia, gdy pozują do wspólnego zdjęcia - nadal jednak pozostają 
w miłosnej harmonii tworzonej przez ludzi nie tylko zakochanych, ale 
do końca lojalnych wobec siebie i złączonych wspólnymi dramatyczny
mi przeżyciami.

Specjalnym dowodem miłości Nishi jest jego brutalne zachowanie 
wobec aroganckiego młodzieńca, który poucza Miyuki, że nie warto 
podlewać zwiędłych kwiatów. Ze swym zawodowym, lodowatym spo
kojem Nishi rozbija mu twarz kilkoma uderzeniami pięści. Zwiędłe, 
umierające kwiaty nabierają bowiem specjalnego znaczenia w kontek
ście śmiertelnej choroby Miyuki. Drugi raz Nishi interweniuje w bud
dyjskiej świątyni, uderzając w dzwon na prośbę małego chłopca. Jego 
dziadek nie chce tego uczynić, gdyż dzwon może odzywać się tylko raz 
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dziennie. Nishi spełnia prośbę chłopca, aby sprawić radość Miyuki 
wpatrzonej tęsknym wzrokiem w dziecko.

Podróż Nishi i Miyuki dobiega kresu: Miyuki ułożyła dziecięcą 
układankę, siedzi na plaży i patrzy w morze, Nishi zabija ścigających go 
gangsterów, ostatecznie wyrównując z nimi rachunki, odnajduje go po
licjant Nakamura, który przybył go aresztować. Nishi nie zamierza ucie
kać. Prosi Nakamurę, by dał mu jeszcze trochę czasu. Siada przy żonie, 
oboje przyglądają się morzu i dziewczynce, która biega po plaży pusz
czając latawca. Dopiero teraz Miyuki po raz pierwszy odzywa się do 
męża. Mówi: „Dziękuję. Dziękuję ci za wszystko". Nishi, także po raz 
pierwszy, mocno obejmuje żonę ramieniem. Kamera usuwa ich z pola 
widzenia, pokazuje tylko morze i niebo. Rozlegają się dwa strzały.

Hana-Bi przedstawia dwoje bohaterów znajdujących się we włada
niu złego Losu - odebrał im dziecko, skazał na samotność we dwoje, te
raz zabija Miyuki. Nishi może tylko cierpieć i bezradnie patrzeć na jej 
śmierć. Niezłomny policjant postanawia więc zmierzyć się z Losem, nie 
potrafi odwrócić jego wyroków, ale może im się nie poddać. Nie chce 
biernie czekać na śmierć żony, pragnie sam zadecydować o reszcie czasu, 
jaki im jeszcze pozostał, oraz o momencie śmierci Miyuki i, jak się okaże, 
także o swoim własnym. Postępowanie Nishi motywują trzy racje: miłość 
do żony, lęk przed samotnością i japońska tradycja samurajska.

Nishi kocha żonę, choć skrzętnie to ukrywa, uznając zapewne miłość 
za uczucie niegodne mężczyzny, pozbawiające go siły i odwagi. Mężczy
zna, wychowany w Japonii, w cieniu samurajskich wzorów, do tego poli
cjant, nie może być sentymentalny, musi pilnie baczyć, by żadnym 
gestem nie ujawnić uczucia, które pewnie uważa za emocjonalną skazę.

Prawdziwe spełnienie mężczyzna przeżywa w rodzinie, tylko wo
bec bliskich może odrzucić maskę wojownika, pozwolić sobie na czu
łość i serdeczność. Brak rodziny powoduje u niego głęboką frustrację. 
Tanaka telefonuje przed tragiczną w skutkach policyjną akcją do żony 
i syna, by zapewnić ich o swojej miłości, po jego śmierci Nishi uznaje 
za stosowne przesłać wdowie część zrabowanych z banku pieniędzy. 
Kalectwo Horibe powoduje, że jego żona odchodzi, zabierając córeczkę. 
W odruchu rozpaczy Horibe próbuje popełnić samobójstwo, uratowany 
popada w depresję, siedzi na plaży, kontempluje morze, niezdolny do 
podjęcia wysiłku dalszej aktywnej egzystencji. Zrabowane przez Nishi 
pieniądze służą do kupienia farb dla niego; Horibe zaczyna malować 
najpierw swoje demony - zwierzęta z głowami w kształcie kwiatów, po
tem swoje marzenia - trzyosobową rodzinę, którą stracił, dalej symbole 
ukojenia - noc, światło, śnieg, wreszcie podjętą decyzję - ideogram sa
mobójstwa. Nishi utracił córkę, teraz ma umrzeć jego żona, grozi mu sa
motność i pustka. Nishi nie chce tego zaakceptować, woli umrzeć wraz 
z żoną.
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Nishi jest policjantem, wojownikiem walczącym z gangsterami 
z Yakuzy w imieniu społeczeństwa. W jego postępowaniu da się wyśle
dzić dalekie echa samurajskiego kodeksu bushido. Determinowany oko
licznościami wyłamuje się z reguł obowiązujących policjanta - pożycza 
od Yakuzy pieniądze, organizuje brawurowy i bezkrwawy napad na 
bank, rozdziela łup. Potem zabiera żonę w ostatnią podróż, która ma do
starczyć jej radości i przygotować oboje do śmierci, w końcu zabija 
Miyuki - za jej wyraźną zgodą - oszczędzając jej agonii, i sam się zabi
ja, wymierzając sobie sprawiedliwość za popełnione przestępstwa oraz 
realizując wzniosły akt odkupienia win poprzez śmierć. Finałowe samo
bójstwo pary małżonków, dokonane na plaży, w obliczu morza i nieba, 
w szumie fal, odwołuje się do wszystkich honorowych harakiri popeł
nionych przez japońskich przodków Nishi w klasycznych filmach sa- 
murajskich.

Pierwsza część Hana-Bi wyraźnie zdominowana została przez regu
ły filmu policyjnego, ale pojawiają się w niej dziwne dla tego gatunku 
ujęcia przerywające dynamiczną akcję i pokazujące wystudiowane, nie
ruchome obrazy kwitnących różowych rododendronów, ryb skaczących 
nad błyszczącą powierzchnią morza, nocnego miasta, wreszcie pojedyn
czych kwiatów, które stają się artystyczną inspiracją dla malarskich 
dzieł Horibe. W drugiej części, bardziej statycznej i nastrojowej, tych 
obrazów jeszcze przybywa: ośnieżony szczyt Fujiyamy w słońcu, sztuczne 
ognie, padający deszcz, kwitnące wiśnie, niebieska rękawiczka na śniegu, 
falujące morze. Sposób ich filmowej ekspozycji przypomina haiku, trady
cyjną japońską formę poetycką.

Każdy wiersz haiku jest obrazkiem-szkicem, który notuje aktualny stan 
jakiegoś wycinka świata w sposób najpełniejszy, ponieważ oddaje jego 
barwę, muzykę, nawet zapach i całą otaczającą go atmosferę, działającą 
na uczucia poety i czytelnika. Podobnie jak w obrazach zen [tzw. zen- 
ga], gdzie poszczególne cząsteczki wszechświata: drzewo albo kwiat 
czy nawet tylko liść, istnieją samotnie w białej i pustej przestrzeni, „opi
sując" ten świat w sposób najkrótszy i najbardziej wyczerpujący. Po
równanie z malarstwem zen nie jest tutaj przypadkowe, albowiem oba 
przejawy sztuki stworzone zostały przez tę samą myśl: chęć świado
mego przeżycia momentu teraźniejszego [Żuławska-Umeda, 1983: 5].

Popatrz jak pięknie 
rozjaśniła się w słońcu 
powierzchnia śniegu

Taigi, 1770
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Lepi ciasteczka
uniosła rękę by kosmyk
odgarnąć z czoła

Bashó, 1691

Tu staw wiekowy
skacze żaba - i oto
woda zagrała

Bashó, 16862

2 Haiku. Tl. Agnieszka Żuławska-Umeda. Wrocław 1983, s. 248, 126, 38.
1 Obrazy pokazane w Hana-Bi są autorstwa Takeshi Kitano, który zajmuje się także 

malarstwem [Le goût..., 1997: 45].

Do poezji i malarstwa można jeszcze dodać film, który dysponuje 
własnymi możliwościami intensywnego i pełnego przeżycia „momentu 
teraźniejszego". W Hana-Bi filmowe obrazy, zatrzymane na chwilę 
w środku dynamicznej akcji, nie są niczym innym jak stworzoną na 
wzór haiku kontemplacją „prostego i czystego piękna", które uświada
mia „niestałość wszechrzeczy" i pozwala „zajrzeć w głąb czasu" [Żuław- 
ska-Umeda, 1983: 5].

Piotr Kletowski [2001: 97] sugeruje, że wszystkie filmy Takeshi Kita- 
no budowane są na wzór haiku:

Składają się z zaledwie paru scen, kilku trwających w nieskończoność 
ujęć, które opowiadają jakąś konkretną historię, a jednocześnie są uni
wersalnymi moralitetami traktującymi o życiu i śmierci.

Hana-Bi oferuje jednak specjalny rodzaj kontemplacyjnej przyjem
ności wynikający z przyglądania się nie tylko pięknu natury, ale także 
dzieł sztuki. Nietrwałej urodzie materialnego świata zostają przeciwsta
wione obrazy namalowane przez Horibe3. Sparaliżowany policjant na 
zawsze utrwalił w nich piękno świata, ale także smutek swoich tęsknot 
i spokojną potrzebę śmierci. Realnej rzeczywistości ostatniej podróży 
Nishi i Miyuki odbytej w przestrzeni zostaje przeciwstawiona duchowa 
rzeczywistość podróży Horibe dokonanej w wyobraźni. Elementy real
nego świata, postrzegane przez małżonków, nakładają się na obrazy ma
lowane przez Horibe i będące kreacją jego świata wewnętrznego - obie 
te rzeczywistości wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Podróże pełnią 
identyczną funkcję dla trójki bohaterów: odkrywają piękno, dają spokój 
i przygotowują ich do śmierci.
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Hana-bi oznacza po japońsku fajerwerki, sztuczne ognie. Ten motyw 
pojawia się w filmie, stając się znakiem chwilowej radości w podróży 
Nishi i Miyuki oraz trwałym zapisem pięknego zjawiska na obrazie Ho- 
ribe. Ale hana-bi, rozdzielone na dwa ideogramy, może oznaczać: ogień
- hana i kwiat - bi. A wtedy sugeruje łączenie przeciwieństw [Kletow- 
ski, 2001: 41], nie tylko w treści filmu: ogień rewolwerowych wystrza
łów - kwiaty na klombach, w bukietach i na obrazach, ale także 
w gatunkowym skomplikowaniu jego formuły: film policyjny - melo
dramat, w oferowanych znaczeniach symbolicznych: ogień to śmierć - 
kwiat to życie, oraz w przesłaniu ideowym: ogień gaśnie, kwiat więdnie
- życie ciągle się odradza. Przecież nie bez powodu Kitano każę poli
cjantowi Nakamurze zdecydować się na zawarcie małżeństwa tuż po 
tragicznej akcji policji, gdy ginie Tanaka, osierociwszy rodzinę, gdy 
okaleczony Horibe zostaje porzucony przez żonę i gdy lekarz wydaje 
wyrok na Miyuki. Nie bez powodu Kitano kończy też swój film zbliże
niem twarzy dziewczynki, która była ostatnim obiektem kontemplacji 
małżonków Nishi przed samobójczą śmiercią na plaży. To nie tylko 
wspomnienie ich zmarłej córeczki, nie tylko zanurzenie w dziecinnej 
czystości i spontanicznej zabawie, to także wiara w trwanie i zwycię
stwo życia nad śmiercią.

Hana-Bi, autorski film Takeshi Kitano, zaskakuje widza kilkoma nie
spodziankami: film policyjny zamienia się w melodramat, nienawiść zo
staje zastąpiona miłością, gwałtowna akcja melancholijną kontemplacją, 
obrzydzenie ustępuje miejsca wzruszeniu, klęskę śmierci wypiera tryumf 
życia. Dzieło złożone gatunkowo, wypełnione bogatą symboliką czerpa
ną z japońskiej kultury, wieloznaczne i pociągająco tajemnicze zostaje 
oswojone w percepcji europejskiego widza poprzez uniwersalną formu
łę melodramatu. Brutalny japoński policjant Nishi darzy swą śmiertel
nie chorą żonę tkliwą miłością i dla niej decyduje się na dokonanie 
przestępstwa, a potem na samobójstwo, które łączy go z nią już na zawsze. 
Zycie bez miłości - zdaje się mówić Takeshi Kitano swoim widzom z róż
nych kręgów kulturowych - nie ma sensu i dlatego z subtelnym wyczu
ciem wielkiego artysty z gangstersko-policyjnych zmagań wyprowadza 
„hymn ku czci miłości" [Saada, 1997: 41].

Hana-Bi (Fireworks)
S: Takeshi Kitano; R: Takeshi Kitano; P: Kazuhiro Fumkawa, Hiroshi 
Ishikawa; Z: Hideo Yamamoto; M: Jó Hisaishi; SG: Noribiro Isoda; K: 
Masami Saito; O: Takeshi Kitano (Nishi), Kayoko Kishimoto (Miyuki), 
Ren Osugi (Horibe), Sesumu Terajima (Nakamura), Makoto Ashikawa 
(Tanaka); PR: Television Tokyo Chanel, Tokyo Broadcasting Company, 
Office Kitano, Bandai Visual, Japonia 1997, 103'



361

Kochankowie z kręgu polarnego

- gra „w melodramat”4

4 Bardzo dziękuję panu Romanowi Gutkowi i jego firmie dystrybucyjnej Gutek Film za 
udostępnienie kopii filmu nagranej na wideo.
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Baskijski scenarzysta i reżyser Julio Medem z wykształcenia jest leka
rzem, ale poświęcił medycynę dla kinematografii. Od 1976 roku zaczął 
realizować krótkie filmy eksperymentalne, w 1992 roku zadebiutował fil
mem fabularnym Vacas. Kochankowie z kręgu polarnego są jego czwartym 
filmem i z pozoru ich gatunkowa klasyfikacja nie nastręcza trudności - 
jest to z pewnością melodramat opisujący skomplikowane koleje losu 
dwojga zakochanych, Ottona i Any. Jednak oglądanie dzieła Medema, 
zamiast uspokajać widza i dostarczać mu przyjemności oferowanej zwy
kle przez ten gatunek, z każdą kolejną sekwencją coraz bardziej poru
sza, niepokoi i zadziwia. Powodem nie jest ośmieszenie melodramatu 
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czy też rażące odstępstwa od jego norm gatunkowych. Wprost prze
ciwnie. Odnosi się wrażenie, że reżyser - z całą powagą i szacunkiem 
dla reguł melodramatu - zaczyna je podkreślać, przerysowywać, „za
gęszczać". W Kochankach z kręgu polarnego wszystko jest tak bardzo 
melodramatyczne, że zaczyna budzić niepokój, podważać wiarę w funk
cjonalność przedstawionej rzeczywistości, zwracać uwagę nie na ro
mans i płynące z niego wzruszenie, ale na sam film, czyli sposób 
organizacji opowieści, stopień skomplikowania narracji, użyte rozwiąza
nia dramaturgiczne, grę z przyzwyczajeniami widzów.

Pisząc o historii kinowych gatunków, Thomas Schatz twierdzi, że 
każdy z nich przechodzi kolejne fazy rozwoju: eksperymentalną, kla
syczną, wysubtelnienia oraz samoświadomą. W tej ostatniej przedmio
tem zainteresowania twórcy staje się już nie problem podstawowy dla 
danego gatunku, w przypadku melodramatu - miłość, ale sama forma 
i wyznaczniki gatunkowe [Przylipiak, 1993: 26]. Wydaje się, że w Kochan
kach z kręgu polarnego Julio Medema mniej interesowała historia Any 
i Ottona, klasyczna dla melodramatu opowieść o miłości dwojga prze
znaczonych sobie kochanków, którym zły Los uniemożliwia szczęście, 
ale finezyjne układanie gatunkowych puzli, komplikowanie fabuły i cy
zelowanie formy.

Recenzenci piszący o melodramacie Medema chętnie wskazywali na 
jego protoplastów: filmy Jaco Van Dormaela [J.L., 1999: 92] i Trzy kolory 
Krzysztofa Kieślowskiego [Wojdan, 2000: 41], można jeszcze dodać np. 
Miłość aż po śmierć (1984) i Melo (1986) Alaina Resnais. Jednak żaden 
z wymienionych twórców nie był aż tak bardzo konsekwentny w zapro
ponowanej widzom grze „w melodramat" jak baskijski reżyser.

Problem z Kochankami z kręgu polarnego rozpoczyna się już na eta
pie streszczenia. Otóż jest to film, którego właściwie nie da się opowie
dzieć, można próbować odtworzyć podstawowy przebieg zdarzeń, ale 
jest on tak gęsto „oblepiony" znaczącymi wypadkami, zjawiskami, re
kwizytami, replikami, które komplikują i wzbogacają jego sens, że do
kładne streszczenie musiałoby zamienić się w wielostronicowy, 
szczegółowy opis. Czytanie zajęłoby z pewnością więcej czasu niż oglą
danie filmu.

Krąg polarny jest równoleżnikiem ziemskim przechodzącym przez 
punkty leżące na północnej (i także południowej) szerokości geograficz
nej wynoszącej 66°33'. W pewnych miesiącach w jego obrębie nie zacho
dzi słońce, dociera ono do linii horyzontu, po czym „odbija się" od 
niego i ponownie podnosi do góry, tworząc „wieczny" dzień.
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W Kochankach z kręgu polarnego słońce, które nie zachodzi, wyzna
cza kolistość czasu zdającego się nie mieć ani początku, ani końca. Bo
haterowie dostają się, dosłownie i w przenośni, w magiczną przestrzeń 
kręgu polarnego. Ich los wynika z losu innych ludzi, łączy się z cudzy
mi biografiami, uzależniony jest od decyzji podejmowanych przez 
przedstawicieli dwu poprzednich pokoleń, ale tak naprawdę decyduje 
o nim seria niezwykłych przypadków, które w istocie nie są jednak 
przypadkami, ale zdarzeniami zapisanymi w Księdze Przeznaczenia i po 
prostu muszą się spełnić. W dodatku nie zawsze wiadomo, które z nich 
są prawdziwe, a które wyobrażone czy wyśnione, co jest prawdą, a co 
zmyśleniem. Czy pokazane na początku filmu wypadki na pewno są 
początkiem opowiadanej historii i czy powtórzone w finale na pewno ją 
kończą.

Akcja filmu rozgrywa się najpierw w Hiszpanii, w Madrycie, a po
tem przenosi się do Finlandii, do Rovaniemi i do chaty leżącej dokład
nie na kole podbiegunowym, gdzie Ana, czekając na Ottona, obserwuje 
niekończącą się drogę słońca po niebie. Bohaterowie zostają umieszcze
ni w magicznym kręgu „czubka Ziemi", by ich los mógł się dopełnić, 
a koło czasu zamknąć.

Meandry narracji

Film rozpoczyna się serią krótkich ujęć, które obrazują jakąś drama
tyczną sytuację, jej pełny sens na razie widzowi umyka: lodowa pustka, 
świszczący wiatr, gazetowe zdjęcie samolotu zagrzebanego w śniegu, 
zbliżenie oczu młodej kobiety, sylwetka starego mężczyzny w oknie, po 
ulicy biegnie młody mężczyzna, kobieta wbiega po schodach, zatrzymu
je się w pustym pokoju, młody mężczyzna obejmuje kobietę o dziwnie 
nieruchomej twarzy, w jej szeroko otwartych oczach odbija się jego 
twarz. Ta sama seria ujęć pojawi się w finale filmu, ale wtedy wszystkie 
pokazane elementy będą już nacechowane odpowiednimi znaczeniami, 
staną się w pełni czytelne i zrozumiałe.

Fabuła Kochanków z kręgu polarnego opowiedziana została z punk
tu widzenia dwojga bohaterów. Ich imiona - Ana i Otto - są palindro- 
mami, brzmią tak samo czytane wspak. Film dzieli się na części 
sygnowane imieniem osoby relacjonującej wydarzenia, które są potem 
pokazywane z jej subiektywnego punktu widzenia. Niektóre zdarze
nia pojawiają się dwukrotnie, w opowiadaniu i Any, i Ottona, ale do
piero te powtórzenia ujawniają ich pełny sens oraz specjalne 
znaczenie, jakie mają dla każdego z bohaterów. Trzy części finałowe - 
Koło podbiegunowe, Oczy Any, Otto w oczach Any - relacjonowane są 
przez obiektywnego narratora filmu.
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Historia Any i Ottona opowiadana jest chronologicznie, od ich 
dzieciństwa, ale zostały do niej także włączone sceny należące do czasu 
przeszłego, które kiedyś się wydarzyły, oraz sceny znajdujące się poza 
czasem, dotyczące zdarzeń jawnie nieprawdziwych, śnionych lub wy
obrażonych. Struktura narracyjna filmu jest bardzo skomplikowana, ale 
też niezwykle precyzyjnie zorganizowana i przedstawiona. Stopniowo 
wszystkie jej elementy układają się - jak prawidłowo dopasowane kloc
ki - w pełny i czytelny obraz całej historii.

Fabuła Kochanków z kręgu polarnego, uproszczona i przedstawiona 
chronologicznie, układa się w takie opowiadanie:

*
Podczas drugiej wojny światowej niemiecki pilot Otto Midelman bom

barduje Guemicę. Jego samolot zostaje zestrzelony, spadochron Ottona za
wisa się na drzewie. Z pułapki uwalnia go hiszpański wieśniak. Potem 
opiekuje się nim Cristina, której rodzinę zabiły zrzucane bomby, Otto za
biera ją z Hiszpanii. Alvaro, syn wieśniaka, żeni się z Niemką, ma z nią 
syna Ottona. Siedmioletni Otto zakochuje się w swojej szkolnej koleżance 
Anie. On sam jest dla niej wcieleniem jej zmarłego ojca. Alvaro opuszcza 
żonę i wiąże się z Olgą, matką Any. Nastoletni Otto przenosi się do domu 
ojca, Ana i Otto zostają kochankami. W kilka lat później matka Ottona 
umiera w samotności, Otto gnębiony wyrzutami sumienia usiłuje popełnić 
samobójstwo, a potem odchodzi, zostaje pilotem wożącym pocztę na pół
noc Europy. Olga porzuca Alvara dla innego mężczyzny, który także na
zywa się Alvaro, jego ojciec jest Niemcem i mieszka w Finlandii. Ana jedzie 
do Laponii, by w chacie ojca Alvara - dawnego pilota Ottona Midelmana - 
leżącej na kole podbiegunowym czekać na ukochanego. Otto wezwany 
przez Anę wyskakuje ze swego samolotu nad jej chatą, jego spadochron 
zawiesza się na drzewie. Zostaje uwolniony przez drwala Saki, który kie
dyś pojawił się w jego śnie po próbie samobójstwa. Ana dowiaduje się 
o katastrofie pocztowego samolotu Ottona, jedzie do Rovaniemi. Gdy na 
ulicy czyta gazetę donoszącą o tym wydarzeniu, zostaje potrącona przez 
czerwony autobus. Otto dociera do Rovaniemi w momencie wypadku. 
Podbiega do Any i obejmuje jej ciało leżące na jezdni. W martwych oczach 
Any odbija się jego twarz.

ł

Drugim oprócz czasu ważnym elementem budującym narrację Ko
chanków z kręgu polarnego są powtórzenia podkreślające cykliczność wy
darzeń. Każda osoba wkraczająca w świat filmu ujawnia dodatkowe 
związki z głównymi bohaterami, Aną i Ottonem, każda sytuacja miała 
lub będzie mieć swe zwierciadlane odbicie, każdy rekwizyt pojawi się 
raz jeszcze, by odsłonić dodatkowe znaczenie. Przyjrzyjmy się tylko kil
ku wybranym przykładom.
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Skomplikowany układ personalny Kochanków z kręgu polarnego 
obejmuje przedstawicieli trzech rodzin, rozrzuconych w czasie i w prze
strzeni, którzy jednak wchodzą ze sobą w ważne związki. Rodzina nie
mieckiego pilota, Ottona Midelmana: on - bombarduje Guernicę, po 
latach staje się w Finlandii przyjacielem i mentorem Any; jego hiszpań
ska żona Cristina; syn Alvaro, który zostaje kochankiem Olgi, matki 
Any, i kieruje Anę na Północ. Rodzina hiszpańskiego wieśniaka: on - 
ratuje Ottona-pilota; jego syn Alvaro żeni się z Niemką i ma z nią syna 
Ottona, potem zostaje ojczymem Any. Rodzina Olgi: ona - młoda wdo
wa i matka Any, zostaje drugą żoną Alvara „hiszpańskiego" i kochanką 
Alvara „niemieckiego".

W sekwencjach retrospektywnych, dotyczących wojny, w rolach 
bohaterów występują aktorzy grający także ich dzieci, czyli przedstawi
cieli pokolenia następnego, a nawet w jednej ze scen aktorzy grający 
wnuków. Symbolizuje to kolistość czasu, powtarzalność sytuacji, podo
bieństwo losów i wspólnotę genów wszystkich bohaterów Kochanków 
kręgu polarnego.

Ana i Otto są sobie przeznaczeni, odnajdują się i zakochują już jako 
dzieci, ale poprzez związek swoich rodziców stają się niemal rodzeń
stwem. Oboje nie chcą zgodzić się na narzucone im przez Olgę pokre
wieństwo, ich miłość - ukrywana przed rodzicami - ma jednak 
podniecający urok grzesznego związku, złamania może nie dosłownie 
zakazu kazirodztwa, ale jednak rodzinnego tabu. Kochankowie rozstają 
się w wyniku głębokiego poczucia winy Ottona, który oskarża się, że 
z powodu miłości do Any opuścił matkę, tak jak kiedyś jego ojciec, 
i skazał ją na samotną śmierć. Jednak rychło okazuje się, że Ana i Otto 
nie mogą bez siebie żyć, szukają się, prowadzeni różnymi znakami, aż za 
kręgiem polarnym.

Melodramaty teatralne i powieściowe zawsze miały fabuły mocno 
powikłane, pełno w nich było skomplikowanych związków rodzin
nych, tajemnic dotyczących pochodzenia bohaterów, tragicznych wy
darzeń rozdzielających kochanków, niezwykłych przypadków 
i dziwnych zbiegów okoliczności. W melodramatach filmowych także 
pojawiały się podobnie skonstruowane fabuły, były one jednak nieco 
prostsze, choć nie zawsze bardziej prawdopodobne. Julio Medem na
pisał scenariusz, w którym mnoży wątki, plącze zdarzenia, komplikuje 
układy personalne, nasila dramaturgię opowieści i śmiało przekracza 
granicę prawdopodobieństwa. Czerpie inspirację ze starych melodrama
tów, ale równocześnie z wielką wprawą żongluje regułami tego gatun
ku, igra z przyzwyczajeniami widzów i cieszy się sprawnością, z jaką 
tworzy własną opowieść.
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Rekwizytem najczęściej pojawiającym się w Kochankach z kręgu po
larnego i mającym największe znaczenie dramatyczne jest samolot. Wy
znacza on podobieństwo między losami różnych bohaterów, łączy ich 
lub rozdziela, wreszcie zapowiada finałową katastrofę. Oto dokładny 
spis samolotowych motywów: w czołówce filmu - rozbity samolot na 
zdjęciu w gazecie; Otto Midelman jest pilotem w czasie wojny; mały 
Otto wypuszcza na szkolne podwórko samolociki z papieru z wyzna
niem miłości do Any; gdy dorosła Ana zostaje nauczycielką, odbiera 
swojej uczennicy podobny list, ale jest on pusty, nie zawiera żadnego 
zwierzenia; Otto zostaje lotnikiem i przewozi pocztę na północ Europy; 
gdy Ana leci do Finlandii, jej samolot mija w powietrzu samolot Otto
na; Alvaro i Otto oglądają w telewizji program o katastrofie samoloto
wej; Ana kąpie się w jeziorze koło swojej chaty, a nad nią przelatuje 
pocztowy samolot Ottona; Otto wyskakuje ze swojego samolotu, który 
rozbija się, wiadomość o tym zostaje podana w gazetach; Ana, oglądając 
na ulicy fotografię z tej katastrofy, wpada pod autobus; film kończy 
zdjęcie rozbitego samolotu zagrzebanego w śniegu.

Drugim ważnym rekwizytem obecnym w Kochankach z kręgu polar
nego jest czerwony autobus. Zapowiada śmierć, wręcz grozi nią różnym 
bohaterom, a w finale filmu sprowadza ją ostatecznie. Czerwony auto
bus zagraża najpierw Alvarowi, wiozącemu samochodem małego Otto
na ze szkoły, ale udaje się uniknąć zderzenia, potem Oldze, która wiezie 
Anę i Ottona, wreszcie Sakiemu wiozącemu Ottona do Rovaniemi. Wy- 
daje się, że trzykrotne - niemal magiczne - uniknięcie katastrofy powin
no ją odczarować, ale tak się nie staje, autobus pojawia się po raz 
czwarty, by zabić Anę.

Trzecim ważnym motywem jest Laponia, kojarząca się ze śniegiem, 
mrozem i reniferami. W filmie, którego akcja dzieje się w Madrycie, nie 
jest ciepło. Nie tylko z tego powodu, że duża część wypadków rozgry
wa się w zimie, ale także dlatego, że chłód jest stałą cechą przedstawio
nego na ekranie świata. Nawet w sekwencjach dziejących się latem 
dominuje zimna tonacja kolorystyczna zdjęć, chłód wypełnia ekran 
i stoi w jawnej sprzeczności z miłosną pasją bohaterów, a może właśnie 
tym bardziej ją podkreśla. Już w czołówce filmu pojawia się lodowy 
pejzaż, a wyjący wiatr zasypuje śniegiem rozbity samolot. Nastoletni 
Ana i Otto studiują mapę Laponii, i to ona prowokuje ich do pierwsze
go pocałunku. Jako ludzie dorośli oglądają zdjęcie tradycyjnie ubra
nych Lapończyków w oknie biura podróży, potem Otto zostaje pilotem, 
przewozi do Finlandii pocztę i patrzy na Laponię z góry. W Rovaniemi, 
leżącym tuż obok koła podbiegunowego, mieszka Otto Midelman, były 
pilot niemiecki, do Finlandii leci Ana, szukająca spokoju po odejściu 
Ottona, i wzywa go do siebie, gdy osiedla się w chacie stojącej na linii 
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wyznaczającej krąg polarny. W Finlandii następuje wreszcie dopasowa
nie zimnego klimatu pogodowego do wewnętrznej aury filmu i jego 
chłodnej tonacji kolorystycznej. Kochankowie odnajdują się na Półno
cy, która wabiła ich ku sobie od lat, by poddać ich miłość największej 
próbie.

Dzieje wszystkich bohaterów filmu Medema zapisane są w Księdze 
Przeznaczenia i realizują się z żelazną konsekwencją. Dyrygentem zda
rzeń jest Los - wcale nie ślepy - który precyzyjnie aranżuje wszystkie 
najbardziej nawet nieprawdopodobne sytuacje. Bohaterowie, mimo 
swoich starań, są w istocie bezwolnymi marionetkami, gdyż tak napraw
dę nic od nich nie zależy, każde zdarzenie w ich życiu zostało już daw
no zaplanowane i musi się spełnić. Obecność Losu i Przeznaczenia 
w fabule filmowej sygnalizują znaki zapowiadające przyszłe wydarzenia 
oraz niezwykłe zbiegi okoliczności, które układają się w logiczny ciąg 
wydarzeń.

Niech za przykład posłuży scena rozgrywająca się na wielkim ma
dryckim placu. Ana i Otto rozstali się, Otto wyprowadził się z domu 
ojca i Olgi po samotnej śmierci swej niemieckiej matki. Opuścił Anę. 
Jego decyzja została spowodowana głębokim poczuciem winy wobec 
zmarłej. Jednak kochankowie nie mogą i nie potrafią o sobie zapomnieć. 
Snują się po Madrycie, szukając się po ulicach. Wreszcie wchodzą na 
wielki plac. Idą ku sobie z dwu przeciwnych stron, a jednak się nie do
strzegają. Siadają tyłem do siebie przy dwu sąsiednich stolikach. Dym 
z papierosa Ottona drażni Anę, ale dziewczyna nie odwraca głowy, by 
sprawdzić, kto pali. Natomiast prosi siedzącego obok mężczyznę, by dał 
jej papierosa ze swojej paczki. Rozpoczyna z nim rozmowę. Okazuje się, 
że to Javier, dawny nauczyciel Ottona i były mąż Sofii, nauczycielki 
Any. Otto wyszukuje w gazecie informację o pracy dla pilota, pisze na 
niej „Ana", w tym samym momencie Ana wymienia swoje imię Javiero- 
wi. Otto odchodzi, dalej nie dostrzegając Any siedzącej tuż obok. Za
czyna pracować jako pilot wożący pocztę na Północ, Ana na jakiś czas 
wiąże się z Javierem.

Los manipuluje kochankami, zbliża ich do siebie poprzez dwa 
wcześniejsze pokolenia i ważkie wydarzenia dziejowe, pozwala im się 
spotkać i pokochać, a potem ich rozdziela, przez jakiś czas łudzi nadzie
ją odzyskania szczęścia, ale ostatecznie prowadzi ich do katastrofy. 
Waga Przeznaczenia, ingerencje Losu, przypadek, niezwykłe zbiegi oko
liczności były zawsze bardzo ważnymi elementami świata melodrama
tów. Medem uczynił z nich podstawową siłę sprawczą wszystkich 
zdarzeń. Wreszcie sami kochankowie zaczynają zdawać sobie sprawę 
z wagi przypadku w ich życiu. Ana, wzywając Ottona do chaty stojącej 
na kręgu polarnym, pisze do niego: „To zbieg okoliczności, na który 
czekaliśmy".
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Nieszczęśliwe zakończenie

Ironia, a nawet złośliwość Losu najpełniej manifestuje się w finale 
filmu, kiedy kochankowie już wiedzą, że nie potrafią żyć bez siebie, 
gdy zrozumieli niekonsekwencję swojego postępowania i wybaczyli so
bie dawne błędy, gdy do szczęścia wystarczy im tylko spotkanie. I oto 
Los uruchamia błędne koło przeznaczeń: Otto wyskakuje z samolotu, 
jego spadochron zaczepia się na drzewie o kilkaset metrów od chaty, 
w której czeka na niego Ana; Ana dowiaduje się od listonoszki rozwo
żącej pocztę o katastrofie hiszpańskiego samolotu i jedzie z nią do Rova
niemi, mijając po drodze wiszącego na drzewie Ottona; Saki uwalnia 
Ottona, zawozi go do chaty, gdzie już nie ma Any, a potem wiezie go 
do Rovaniemi; Ana kupuje gazetę z fotografią rozbitego samolotu, idzie 
przez ulicę wpatrując się w zdjęcie, z okna na piętrze patrzy na nią Otto 
Midelman; pisk hamulców^ gazeta wylatuje w powietrze; zbliżenie oczu 
Any; Ana biegnie na górę do mieszkania Ottona Midelmana, który 
mówi jej, że wiadomość podana w gazecie nie jest ważna, gdyż liczy się 
tylko to, co Ana widzi własnymi oczami; w jego mieszkaniu Ana spoty
ka Ottona, obejmują się - twarz Ottona odbija się w oczach Any; Saki 
i Otto wjeżdżają do Rovaniemi, cudem unikają zderzenia z czerwonym 
autobusem, który zaraz potem potrąca Anę; Otto wysiada z samochodu, 
biegnie po ulicy, przyklęka przy Anie leżącej na jezdni, zamyka oczy 
(obraz staje się biały), jakby telepatycznie przesyłał jej sygnał o swojej 
obecności, obejmuje ją - w oczach Any odbija się jego twarz.

Finał Kochanków z kręgu polarnego przynosi tę samą ideologię, któ
ra obecna jest we wszystkich klasycznych melodramatach: nawet jeżeli 
wygra Los i doprowadzi do ostatecznego rozstania kochanków, ich mi
łość zwycięża, gdyż jest nieśmiertelna. Ana, umierając, myśli tylko 
o Ottonie, szuka go i znajduje. Otto zjawia się na wezwanie Any, prze
mierzając po drodze całą Europę, jest świadkiem jej śmierci, udaje mu 
się jednak przesłać jeszcze telepatycznie ukochanej informację o swym 
przybyciu. W martwiejących oczach Any widzi swoje odbicie, jest to za
razem jej ostatnie wyznanie miłości.

Ale to nie wszystko. Finał Kochanków z kręgu polarnego przekonuje 
również, że film Julio Medema jest współczesną, postmodernistyczną 
grą „w melodramat": wszystko jest tu jawnie manifestowaną konwen
cją, zgadza się z powszechnie znanymi regułami gatunku, odwołuje do 
starych wzorów, przynosi nawet to samo pokrzepienie ideowe. Zmieni
ła się jednak funkcja dzieła. Kochankowie z kręgu polarnego nie dają wi
dzom tradycyjnej przyjemności płynącej ze wzruszenia wywołanego 
wielkim uczuciem, romantyczną aurą i identyfikacją z zakochanymi. 
Zimno koła podbiegunowego niszczy ten rodzaj kinowej przyjemności. 
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Film Medema daje chłodną satysfakcję zrodzoną z podziwu dla precy
zyjnie działającego mechanizmu, oferuje samozadowolenie układacza 
puzli, któremu udało się idealnie dopasować skomplikowane elementy 
układanki, intelektualną frajdę matematyka poprawnie rozwiązującego 
zadanie z wieloma niewiadomymi. Jest to więc film przeznaczony dla 
tzw. poinformowanego widza, konesera kinowych romansów i wielbi
ciela postmodernistycznych gier ekranowych, który czerpie przyjem
ność z zaproponowanej mu rozgrywki „w melodramat". Widz naiwny, 
który po prostu „lubi płakać na melodramacie", nie znajdzie dla siebie 
w filmie Medema okazji do wzruszenia.

Stosunkowo nieliczne próby odnowienia formuły melodramatu, któ
re dało się zauważyć w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
w różnych kinematografiach narodowych, od Tokio po Hollywood, w ża
den sposób nie wpłynęły na tradycyjny kształt tego gatunku - Zwiąż 
mnie (1989), Mąż fryzjerki (1990), Przepiórki w płatkach róży (1991), Okru
chy dnia (1993), Przez gaj oliwny (1994), Chungking Express (1994), Pillow 
Book (1995), Kwiat mego sekretu (1995), Drżące ciało (1997), Lulu na moście 
(1998), Ajlawju (1999), Dziewczyna na moście (1999), Spragnieni miłości 
(2000). Genotyp melodramatu okazał się imponująco trwały. Mieszanie 
paradygmatów gatunkowych czy sprowadzanie melodramatu do gry za
sad, reguł i konwencji udowodniło jedynie wytrzymałość i elastyczność 
jego formuły, odporność na nowe mody i kontrowersyjne pomysły re
żyserów. Ponieważ bez względu na zastosowane mechanizmy realiza
cyjne ostatecznie zawsze wygrywa miłość.

Kochankowie z kręgu polarnego (Los amantes del circulo polar)
S: Julio Medern; R: Julio Medern; P: Fernando Bovaira, Enrique López 
Lavigne; Z: Gonzalo F. Berridi; M: Alberto Iglesias; SG: Satur Idarreta, 
Montse Sanz; K: Estibaliz Markiegi; O: Sara Valiente, Cristel Diaz i Naj- 
wa Nimri (Ana w różnym wieku), Peru Medern, Victor Hugo Oliveira 
i Fele Martinez (Otto w różnym wieku), Nancho Novo (Alvaro), Beate 
Jensen (matka Ottona), Maru Valdivielso (Olga), Joost Siedhoff (Otto 
Midelman), Jarosław Bielski (Alvaro Midelman); PR: Alicia Produce and 
Bailando en la Luna, Hiszpania-Francja, 1998,108'
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Rozdział szósty

Komedia romantyczna

Jeśli się kogoś kocha naprawdę, 
wszystko jest możliwe, nawet cud.

Replika z filmu Brigadoort (1954) 
Vincente Minnellego

W 1991 roku Mike Bygrave [1991] opublikował w angielskim piśmie 
„The Guardian" artykuł pod znamiennym tytułem Żegnaj Rambo, witaj 
Romeo. Powodem jego napisania stał się zaskakujący sukces trzech 
skromnych filmów: Pretty Woman (1990), Uwierz w ducha (1990) i Zielo
na karta (1990). Sukces zaskakujący, gdyż dzieła te zdecydowanie różni
ły się od filmów, jakie kochała publiczność w latach osiemdziesiątych, 
awanturniczo-przygodowych fajerwerków zrealizowanych za wielkie 
pieniądze przy współudziale elektronicznych sztuczek, z umięśnionymi 
osiłkami w głównych rolach i długonogimi blondynkami w tle. Wymie
nione trzy filmy były skromnymi produkcjami, ich bohaterowie nie za
chowywali się jak niezwyciężeni herosi, a fabuły dotyczyły tylko jednej 
sprawy - miłości. W dodatku perypetie zakochanych były w nich 
przedstawiane z jednakową dozą wzruszenia i humoru, co jest podsta
wową cechą gatunku filmowego zwanego komedią romantyczną.

Tak więc już na samym początku lat dziewięćdziesiątych krytycy 
[Evans, 1989; Slumway, 1991] spostrzegli, że w hollywoodzkiej produk
cji filmowej pojawiło się nowe zjawisko. Po okresie dominacji bohate
rów takich jak Rambo czy Conan Barbarzyńca, którzy przede wszystkim 
działali, przyszedł czas bohaterów w typie szekspirowskiego Romea, 
idealnego wzoru wszystkich kochanków, którzy nie działają, lecz czują, 
nie walczą, lecz kochają.

Intuicja krytyków została potwierdzona. Chociaż w latach dziewięć
dziesiątych filmy akcji były oczywiście nadal realizowane, to jednak po
jawiało się także coraz więcej komedii romantycznych, kręconych 
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również i poza Hollywood, filmów które cieszyły się dużą popularno
ścią u widzów, przynosiły znaczny dochód i świadczyły o kolejnej 
zmianie odbiorczych gustów. Wydawało się, że publiczność znudziła 
się doskonałością herosów z filmów akcji, zmęczyła ich niezwykłymi 
przygodami, znużyła nieustannie serwowaną przemocą i okrucień
stwem. Widzowie zatęsknili za zwykłymi bohaterami, z którymi łatwo 
mogli się identyfikować, za prostymi zdarzeniami, które wszystkim 
mogą się przytrafić, i za miłością, która krzepi, pociesza i wspiera.

Wyjątkowo spektakularne sukcesy filmu Bezsenność w Seattle (1993) 
Nory Ephron - zrealizowany w Hollywood - oraz filmu Cztery wesela 
i pogrzeb (1993) Marka Newella - w Anglii - przekonują, że komedie ro
mantyczne stały się ważnym elementem filmowego pejzażu lat dzie
więćdziesiątych.

Nie jest to oczywiście nowy gatunek. Za jego prekursora uważa się 
szwedzkiego reżysera Mauritza Stillera (1883-1928), który w Eroticonie 
(1920) przedstawił historię miłosnego czworokąta, na wzór francuskich 
fars, i wyznaczył rudymenty stylu: elegancja, wdzięk, urok, poczucie 
humoru, szczypta wzruszenia, dużo pikanterii, nieco cynizmu. Jego 
uczniem był Ernst Lubitsch (1892-1947), niemiecki reżyser pracujący 
w Hollywood od 1923 roku; jeszcze w epoce kina niemego twórczo oży
wił on melodrama tyczne wzorce, wzbogacając je humorem, ironią i fry- 
wolnością: Cesarzowa (1924), Wachlarz lady Windermere (1926), Książę 
student (1927). W latach trzydziestych i czterdziestych zrealizował nie
zwykle inteligentne i zabawne komedie, opierające się na konwencjach 
melodramatu, nazwane przez amerykańskich historyków filmu romantic 
comedy films - romantycznymi komediami [Harvey, 1987]. Ich podstawo
wymi cechami były: znakomite scenariusze oparte na efektownej, skom
plikowanej intrydze oraz na wyrafinowanym, błyskotliwym dialogu; 
„europejska" frywolność zręcznie ukrywająca - przed surowymi cenzo
rami pilnującymi filmowej moralności zgodnie z przepisami Kodeksu 
Willa Haysa - cynicznie dwuznaczne, głęboko erotyczne tropy i prze
słania; subtelna elegancja; kokieteryjna ironia; znakomite, „sceniczne" 
prowadzenie aktorów, którzy w filmach Lubitscha tworzyli wyrafino
wane kreacje: Złote sidła (1932), Eskapada (1937), Ósma żona Sinobrode
go (1938), Ninoczka (1939), Sklep za rogiem (1939), Być, albo nie być (1942), 
Niebo może poczekać (1943), Dama w gronostajach (1947). Oryginalny 
i rozpoznawalny styl romantycznych komedii reżyserowanych przez 
Lubitscha nazywany bywa często „Lubitsch touch" - dotknięciem Lu
bitscha - i oznacza jego własną, autorską umiejętność eleganckiego łą
czenia śmiechu i łez, humoru i wzruszenia.

O dobry poziom komedii romantycznej w Hollywood dbali potem 
inni reżyserzy, z Frankiem Caprą i Billym Wilderem na czele, ugrunto



373

wując jej wzorzec gatunkowy oraz bardzo wysoko podnosząc poprzecz
kę artystycznych możliwości: Ich noce (1934), Pan z milionami (1936), Mr 
Smith jedzie do Waszyngtonu (1939), Życie jest wspaniale (1946), Sabrina 
(1954), Miłość po południu (1957), Garsoniera (1960).

Podstawowymi cechami komedii romantycznej są: zręcznie napisa
ny scenariusz, efektowna intryga miłosna, dowcipny, błyskotliwy dia
log, elegancja stylu, dyskretna ironia, zmysłowość zręcznie ukryta pod 
cienkim płaszczykiem przyzwoitości, inteligentny humor, serdeczne 
wzruszenie, para urodziwych i sympatycznych aktorów w rolach głów
nych plus erotyczne napięcie, które powinno wytworzyć się między 
nimi, kilku wybornych aktorów charakterystycznych do epizodów, na
strojowa muzyka, śliczne wnętrza, romantyczne plenery, aura po
wszechnej życzliwości, happy end. W te utrwalone tradycją konwencje 
gatunkowe od początku istnienia komedii romantycznej wpisywane 
były jednak przesłania, które daleko wykraczały poza filmowy schemat 
miłosnych przekomarzanek dwojga zakochanych: zmieniające się z lata
mi obyczaje, postępująca liberalizacja poglądów i zachowań, dominują
ce w różnych okresach ideologie.

Jednak naczelną sprawą, o jakiej zawsze opowiadały komedie ro
mantyczne, była różnica płci wyznaczana przez biologię, a także kultu
rową oraz społeczną pozycję zajmowaną przez mężczyzn i kobiety, 
przez erotyczne napięcie wytwarzające się między nimi, wreszcie przez 
swoistą dialektykę seksualną, czyli zmienną, ale też nieustanną walkę 
i rywalizację przedstawicieli obu płci. Oczywiście komedia romantycz
na zawsze mniej lub bardziej skutecznie ukrywała swe prawdziwe prze
słania pod wdzięczną maską sentymentów, humoru i wzruszenia. 
Jednak treści niejawne znajdowały się tuż pod powierzchnią romanso
wych fabuł, wplatały w zabawny dialog i komiczne sytuacje, bezbłędnie 
docierając do widzów oraz przynosząc im podstawowe informacje o ak
tualnej sytuacji na froncie płci.

Najlepszym przykładem są klasyczne komedie romantyczne, w któ
rych główną rolę grała Katharine Hepburn. Jej bohaterki, kobiety śmia
łe, inteligentne i niezależne, nie tylko łagodniały pod wpływem miłości, 
ale - by zachować ukochanego - rezygnowały z kariery zawodowej, po
skramiały temperament i odrzucały niezależność. Każdy z filmów był 
z pozoru uroczą i elegancką opowieścią o miłosnych kłopotach dwojga 
ludzi, ale tak naprawdę stawał się surową lekcją udzielaną mężczy
znom: ty tu rządzisz, oraz kobietom: masz się podporządkować - Dra
pieżne maleństwo (1938), Filadelfijska opowieść (1940). Szczególnie stało 
się to widoczne w komediach, w których partnerem Hepburn był Spen
cer Trący - Kobieta roku (1942), Żebro Adama (1949), Pat i Mikę (1952). 
Z żelazną konsekwencją, niezłomną silą, a nawet wykalkulowanym okru



374

cieństwem grani przez niego bohaterowie poskramiali, upokarzali i pod
porządkowywali kobiety uosabiane przez Katharine Hepburn. Siła per
swazyjna tych komedii jest tak duża, że czasem - szczególnie we 
współczesnym odbiorze - dominuje nad humorem i wzruszeniem, bu
dząc zażenowanie widzów.

Powróćmy do czasów współczesnych. Filmy od roku 1977 {Annie 
Hall Woody'ego Allena) do 1987 {Nadajemy wiadomości Jamesa L. Bro- 
oksa) Frank Krutnik proponuje nazywać komediami neurotycznymi 
[Neal, 1992: 285-287]. Zachowany jest w nich nadal model i sztafaż ko
medii romantycznej, ale przedstawiane romanse mają patologiczny, na 
wpół chorobowy charakter. Ich bohaterowie stoją ciągle na skraju zała
mania nerwowego, są sfrustrowani, neurotyczni i niezaspokojeni uczu
ciowo, tęsknią za miłością, ale ona nie niesie już spokoju i ukojenia, 
tylko nasila problemy i uniemożliwia porozumienie między płciami. 
Happy ends są właściwie niemożliwe, gdyż kochankowie nieustannie ze 
sobą walczą i rywalizują, żadne z nich nie chce ustąpić, żadne nie pra
gnie zawieszenia broni. Kobiety już tego robić nie muszą - broni je bo
wiem nowa, feministyczna norma kulturowa - śmielej więc manifestują 
swe potrzeby, niezadowolenie i niezgodę, mężczyźni zaś wytrąceni z tra
dycyjnej roli władców i poskramiaczy, szukają pogubionej tożsamości, 
są nieufni, agresywni i wiecznie niezadowoleni. Oczywiście cierpi na 
tym romans. W komediach romantycznych wskazanego okresu więcej 
było neurozy, zjadliwości i drwiny niż miłości, radości i wzruszenia - 
Manhattan (1979), Miłość, szmaragd i krokodyl (1984), Klejnot Nilu (1986), 
Orły Temidy (1986), Dzika namiętność (1986), Peggy Sue wyszła za mąż 
(1986), Pracująca dziewczyna (1988), Kiedy Harry spotkał Sally (1989).

Dlatego też komedie romantyczne lat dziewięćdziesiątych Steven 
Neal [1992: 287-288] proponuje nawet nazywać nowymi, new romances, 
gdyż zdecydowanie zrywają ze stylem i ideologią komedii neurotycz
nej poprzedniego okresu. Tamte - jego zdaniem - dawały widzom od
powiedź na pytanie: „Dlaczego przestaliśmy się kochać?", najnowsze 
zaś: „Dlaczego teraz się nie kochamy?" [Neal, 1992: 285]. Teraz, czyli 
w epoce AIDS, epoce narastającej samotności i wyobcowania, lęku 
przed drugą osobą, w alienującej kulturze wideo i komputera, usług 
na telefon, równych praw i łatwych oskarżeń o molestowanie seksual
ne. Okazuje się jednak, że te nowe romanse lat dziewięćdziesiątych 
nie są niczym innym jak tylko nostalgicznym powrotem do starych ro
mansów, do - niewiele tylko zmienionych - reguł i zasad klasycznej 
komedii romantycznej spod znaku Lubitscha i Capry.

Zmianę zapowiedziały moim zdaniem trzy filmy jeszcze z lat osiem
dziesiątych, zupełnie jawnie odwołujące się do tradycyjnych wzorów 
filmowych i kulturowych.
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Romans Murphy'ego (1985) Martina Ritta nawiązuje do modelu we
sternu, w którym mężczyźni i kobiety zawsze odgrywali ściśle określo
ne role społeczne. Akcja rozgrywa się współcześnie w małym 
miasteczku na zachodzie USA, gdzie ciągle jeszcze rancho, konie, tek
sańskie kapelusze i kowbojskie maniery wobec dam mają swe stare, 
kulturowe zaplecze. 33-letnia Emma, kobieta - zdawałoby się - samo
dzielna i energiczna, jest rozwiedziona, zdana tylko na siebie. Próbuje 
zagospodarować zrujnowane rancho. Ma z tym jednak nieustanne kłopo
ty, co uświadamia widzom, że Emma, tak naprawdę, jest małą, słabą, 
wystraszoną kobietką, która nie da sobie rady bez pomocy. I pomoc nad
chodzi w postaci 60-letniego, ciągle jeszcze bardzo przystojnego wdow
ca Murphy'ego, który po męsku, to znaczy spokojnie, skutecznie 
i opiekuńczo, wspierać zacznie Emmę w jej kłopotach. Doskonałość 
Murphy'ego, dżentelmena z innej epoki, podkreślona zostaje dodatko
wo przez porównanie z byłym mężem Emmy, Bobbym Jackiem, mężczy
zną dzisiejszym, czyli niedojrzałym, nieodpowiedzialnym, zagubionym, 
pozbawionym zasad i honoru. Działanie perswazyjne filmu Martina Rit
ta sprowadza się więc do tego, by uświadomić Emmie - i widzom - nie 
błahe znaczenie różnicy wieku między nią a Murphym (co z pozoru 
wydaje się najważniejsze), ale kobiecą słabość, bezradność i tęsknotę za 
prawdziwym mężczyzną w starym stylu, władczym i opiekuńczym. 
W finale Murphy skłania Emmę do myślenia dokładnie według reguł 
klasycznej komedii romantycznej: pocałunkiem i solidnym klapsem.

Drugi film, Roxane (1987) Freda Schepisi, oparty został na XIX-wiecz- 
nym dramacie Edmunda Rostanda Cyrano de Bergerac. Cóż z tego, że 
Charles jest brzydki i śmieszny z powodu długiego, spiczastego nosa? 
W istocie jest przecież mężczyzną niezwykle inteligentnym, dowcip
nym, obdarzonym darem wymowy i talentem pisarskim, bardzo odważ
nym (np. potrafi za pomocą rakiety tenisowej rozpędzić rosłych 
i brutalnych napastników), wreszcie opiekuńczym i godnym zaufania. 
Roxane dostrzega wreszcie w finale filmu niezwykłe zalety Charlesa 
i przedkłada go nad pięknego, ale głupiego i prymitywnego Chrisa. Wy
rafinowana adoracja Charlesa sprawia bowiem, że Roxane, uczony astro
nom i znawczyni kwarków, czuje się przy nim - jak sama mówi - 
„romantyczna, inteligentna i kobieca".

Przyciąganie księżyca (1987) Normana Jewisona odwołało się z kolei 
do włoskich tradycji kulturowych, w których rodzina, dominująca po
zycja mężczyzn i podporządkowanie kobiet są wartościami świętymi 
i niezmiennymi. 37-letnia wdowa, Loretta Castorini, zaręcza się z zażyw
nym, dobrze sytuowanym urzędnikiem Johnnym Camererim, który za
raz musi polecieć na Sycylię, by czuwać przy łożu umierającej matki. 
Loretta ma zaprosić na wesele Ronniego, młodszego brata swego narze
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czonego. I to właśnie on, przystojny piekarz bez lewej dłoni, rozgory
czony życiowymi niepowodzeniami, żarliwy w miłości i wyczulony na 
kobiece smutki, staje się prawdziwym wybrankiem Loretty. Dzięki Ron- 
niemu Loretta znowu czuje się młoda, piękna i pożądana, po raz pierw
szy w życiu ogląda operę, wzrusza się losami bohaterów Cyganerii 
Pucciniego i zajmuje należne jej miejsce w rodzinie. Dla nowojorskich 
Włochów najważniejsza jest bowiem wielopokoleniowa la bella famiglia 
i jej wewnętrzny ład wyznaczony tradycyjnym podziałem ról, wzajem
ną miłością, szacunkiem i zaufaniem. I nawet jeżeli czasem jej członko
wie, zauroczeni księżycem w pełni, popełniają jakieś szaleństwa, to 
rodzina przetrwa jednak wszystko i zawsze będzie jeść spaghetti zebrana 
razem przy wielkim stole.

Tak więc grunt został przygotowany. Na fali neokonserwatywnej po
lityki, która zapanowała w USA w czasie prezydentury Ronalda Reagana, 
komedia romantyczna - o wiele szybciej i wyraźniej niż melodramat - 
odwróciła się od nerwowego opisu trudnych i burzliwych związków 
dwojga niezależnych partnerów i zaczęła opowiadać słodkie, wesoło- 
-sentymentalne historie o morałach tak tradycyjnych, jakby nigdy nie 
było kontrkultury, wojny w Wietnamie, ideologii feministycznej, mani
festacji gejowskich i radykalnych ruchów społecznych.

Fabuły komedii romantycznych z lat dziewięćdziesiątych bezpośred
nio nawiązują w swej strukturze do klasycznego wzoru: przypadkowe 
spotkanie dwojga niczym niewyróżniających się, sympatycznych ludzi, 
przeszkody w postaci źle wybranego partnera - narzeczonej/narzeczone- 
go, żony/męża, kochanki/kochanka - i przeszkody wynikające z początko
wej niechęci, skomplikowana intryga nieustannie zbliżająca bohaterów 
ku sobie, zwycięstwo prawdziwej miłości, happy end.

Oto idealny przykład - Francuski pocałunek (1995) Lawrence'a Kas- 
dana. Kate Galan, przeciętna Amerykanka, ma doskonale zaprogramo
wane życie - już wkrótce zostanie żoną zamożnego lekarza, będzie mieć 
piękny, mieszczański dom, dwoje lub czworo dzieci, psa odpowiedniej 
rasy i żadnych kłopotów. Ale narzeczony wyjeżdża do Francji na sym
pozjum, zakochuje się w powabnej Francuzce i odmawia powrotu. Kate, 
mimo lęku przed samolotami, decyduje się polecieć do Paryża, by wal
czyć o swoje rozsypujące się plany życiowe. W samolocie przypadkiem 
poznaje Luca, irytującego Francuza, który ciągle mówi, bez przerwy 
pali papierosy i pije whisky z kradzionych stewardessie .buteleczek, 
w dodatku podstępnie wciąga Kate w przemyt drogocennej kolii i sa
dzonki kalifornijskiej winorośli.

Początkowo Kate i Luc bardzo się nie lubią, wszystko ich bowiem 
dzieli: język, obyczaje, stosunek do życia. Ona uważa go za lekkomyśl
nego hochsztaplera, który nie dba o siebie i środowisko, nie ma poważ
nych planów życiowych i jest europejskim seksistą, który ośmiela się 



377

traktować kobiety jak kobiety, a nie jak ludzi. On uważa ją za nieatrak
cyjną nudziarę pozbawioną wdzięku i seksapilu, goniącą za mężczyzną, 
który jej nie chce. Jednak Kate i Luc są już na siebie skazani, skompliko
wana intryga łączy ich bowiem pasmem wzajemnych powiązań i uza
leżnień, powoli rodzi się między nimi niechciane, lecz coraz silniejsze 
napięcie erotyczne, które zmienia ich oboje: Kate w śliczną i pełną ko
kieterii kobietę, Luca w uroczego i wrażliwego mężczyznę. Poddanie się 
miłości oznacza dla nich nie tylko wspólną przyszłość, ale radykalną 
zmianę planów życiowych. Będą hodować winorośl na południu Fran
cji, ona - już na pewno nie mieszczańska pani domu, on - już na pew
no nie pełen złych nałogów kryminalista. ptbL

Tak więc Francuski pocałunek buduje tradycyjną, wywiedzioną 
z ducha Ich nocy Franka Capry, opowieść o trudnym - choć zabawnym 
- dojrzewaniu do prawdziwej miłości dwojga ludzi, którzy spotykają 
się przypadkowo, wcale się nie lubią, mają różne, sprzeczne interesy, 
ale jednak - z wyroku Opatrzności - są na siebie skazani, powoli odkry
wają wzajemną atrakcyjność i dopasowują się do tradycyjnych wyobra
żeń o kobiecości i męskości. I oto ten rodzaj filmowego fantazmatu stal 
się w latach dziewięćdziesiątych bardzo popularny i upragniony przez 
widzów. Ofiarował im bowiem poczucie równowagi i bezpieczeństwa 
w świecie nowych obyczajów zdominowanych przez political correct- 
ness. Znowu, choć na chwilę, wszystko jest takie, jak kiedyś, takie, jak 
być powinno: świat jest życzliwy, miłość krzepiąca, kobiety kobiece, 
mężczyźni męscy, a „ta mała różnica" - jak mówią Francuzi - między 
nimi staje się tylko powodem miłych nieporozumień i wielkiej przyjem
ności, a nie ciągłej walki i głębokich napięć.

Przyjrzyjmy się teraz kilku typowym - i tradycyjnym - mitom 
i wartościom gloryfikowanym przez komedie romantyczne lat dziewięć
dziesiątych.

Przeznaczenie

Wiara w Przeznaczenie jest podstawą wszystkich komedii roman
tycznych, ale niektóre z nich nadają mu szczególną rangę - Bezsenność 
w Seattle, Tylko ty! (1994), Sabrina (1995)', Sześć dni, siedem nocy (1998), 
Od wesela do wesela (1998), Zakochani (1999), Uciekająca panna młoda 
(1999), Notting Hill (1999), Masz wiadomość (1999)1 2, Zakochany Szekspir 
(1999). Przeznaczenie popycha ku sobie dwoje ludzi, pomaga im się spo
tkać mimo wielkich odległości, przeszkód do pokonania, złych intencji 

1 Remake filmu Sabrina (1954) Billy'ego Wildera.
2 Remake filmu Sklep za rogiem (1939) Ernsta Lubitscha.
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i podstępnych knowań. Przyszli kochankowie biorą się za ręce i „rodzi 
się magia" - jak mówi Annie, bohaterka Bezsenności w Seattle - po pro
stu wiedzą, że wreszcie się odnaleźli. Wiara w Przeznaczenie, manifesto
wana w filmach, pociesza i uspokaja, ponieważ zapewnia, że co ma być, 
to będzie, wielka miłość pojawi się na pewno, tylko trzeba na nią cier
pliwie poczekać.

Niechciana miłość

Miłość spada jak grom i łączy ludzi odmiennych, niedobranych, 
czasem nawet wrogich sobie - Zielona karta, Hipnoza miłosna (1993), 
Miłosne wybory (1994), Kocham kłopoty (1994), Kolejność uczuć (1994), Na
rzeczona dla geniusza (1994), Papierowe małżeństwo (1995), Szósty zmysł 
(1995), Szczęśliwy dzień (1996), Polubić czy poślubić (1997), Miłość jak nar
kotyk (1997), Sześć dni, siedem nocy, Masz wiadomość, Notting Hill, Czego 
pragną kobiety (2000). Jest jednak miłość uczuciem najważniejszym, naj
większą wartością w życiu i bohaterowie - prędzej czy później - zdają 
sobie z tego sprawę. Miłości nie można przeciwstawić ani wygody, ani 
spokoju, sukcesu, dumy, prestiżu, pieniędzy, miłość jest ponad wszyst
kim, niszczy największe przeszkody, łamie najmocniejsze opory i za
wsze łączy dwoje przeznaczonych sobie ludzi.

Kopciuszek

Dziewczyna biedna - Ja cię kocham, a ty śpisz (1994), Sabrina, Po
rzucone serca (1997), brzydka - Pantofelek Kopciuszka (1990), Wesele Mu
riel (1994) lub złej konduity - Pretty Woman, ale o złotym sercu, może 
jednak znaleźć wielką miłość i zdobyć wspaniałego mężczyznę, przy
stojnego, dobrego i bogatego, ponieważ prawdziwa cnota zawsze musi 
zostać nagrodzona. Również mężczyzna, z pozoru zwykły i banalny - 
Dave (1993), Mickey Niebieskie Oko (1999), Notting Hill, ale o złotym ser
cu i imponującej energii może zyskać miłość niezwykłej kobiety oraz 
odnieść sukces.

Brzydkie kaczątko

Szczególnie ważną funkcję perswazyjną pełnią komedie romantycz
ne, których głównymi bohaterkami są kobiety brzydkie: grube, niskie, 
o złej figurze i nieładnej twarzy - Słodkie serce (1998)3, Pantofelek Kop

3 Remake filmu Cukiereczek (1985) Percy'ego Adlona.
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ciuszka, Wesele Muriel, Jak pies z kotem (1996), Miłość ma dwie twarze 
(1996). Filmy udowadniają bowiem obiegową prawdę, że nie ma brzyd
kich kobiet, są tylko zaniedbane. Kobieta zakochana pięknieje, biegnie 
bowiem do kosmetyczki, fryzjera i krawcowej, chodzi na gimnastykę, je 
wyłącznie marchewkę i zmienia się w kilka chwil. Zaczyna promienio
wać dyskretnym urokiem, wabić delikatną zmysłowością, czarować 
wdziękiem. Miłość, dieta, gimnastyka, nowa suknia i makijaż zmieniają 
brzydkie kaczątko w olśniewającego łabędzia. Pod wpływem uczucia 
kobieta zyskuje też nagłą pewność siebie, która pozwala jej zaprezento
wać wszystkie ukryte dotąd zalety. Wreszcie kobieta nieładna, ale inteli
gentna, obdarzona poczuciem humoru i urokiem oddanego kumpla, 
może zatryumfować nad kobietą piękną, ale głupią i nudną.

W przypadku mężczyzn uroda nie odgrywa tak ważnej roli, męż
czyzna nie musi być piękny ani nawet młody, by wzbudzać miłosne za
pały. Dlatego miłość zmienia mężczyznom nie twarze i figury, ale 
charaktery - Don Juan de Marco (1995), Lepiej być nie może (1997), Sabri- 
na, Sześć dni, siedem nocy. Pod wpływem uczucia dziwacy, neurotycy 
i brutale zamieniają się w dżentelmenów mądrych, uroczych i czułych.

Pozostać sobą

Zmiana wyglądu zewnętrznego musi służyć wyłącznie podkreśleniu 
dodatnich cech charakteru, nie może prowadzić do kłamstwa lub oszu
stwa. W komediach romantycznych korekta natury pozwala podnieść 
atrakcyjność zakochanej kobiety, ale zawsze obraca się na jej niekorzyść, 
jeśli ma pomóc w udawaniu kogoś innego - Pantofelek Kopciuszka, Fał
szywa contessa (1994), Pani Winterboume (1996). Bohaterka dostaje naucz
kę - grozi jej utrata ukochanego - i tylko stanie się na powrót sobą, 
docenienie własnej naturalności, akceptacja swojej pozycji społecznej 
doprowadzają ją do happy endu.

Dojrzewanie do odpowiedzialności

Mężczyzna niedojrzały emocjonalnie, lekkomyślny i uwodzicielski, 
który nie chce przestać być chłopcem i ustatkować się, czyli podjąć obo
wiązków męża, ojca i głowy rodziny - Cztery wesela i pogrzeb, Dzień 
świstaka (1993), Dziewięć miesięcy (1995), Szczęśliwy dzień, Porzucone ser
ca - pod wpływem miłości zaczyna rozumieć swój błąd, gwałtownie 
dojrzewa, przestaje być playboyem i pokornie wpisuje się w nobliwe 
struktury rodzinno-społeczne. Zaczyna szanować sakrament małżeń
stwa, podejmuje odpowiedzialność za innych, rezygnuje z kontestacji.
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Poskromienie Erosa

W komediach romantycznych lat dziewięćdziesiątych niewiele jest 
seksu, mrocznego pożądania i problemów erotycznych. Bohaterom wy
starczają na ogół namiętne spojrzenia, czułe westchnienia, serdeczne 
niepokoje i długie pocałunki. Komedie zajmują się przede wszystkim 
uczuciem, najczęściej procesem rodzenia się miłości, w którym najważ
niejsza jest bliskość osoby ukochanej, walka z przeciwnościami Losu, 
poczucie humoru, czułość, cierpliwość i przedsiębiorczość. Czasem bo
haterowie programowo odrzucają seks na rzecz tkliwej przyjaźni - Mi
łość ma dwie twarze - dowodząc, że powoduje on stresy i niszczy 
trwałość związków. Komedie romantyczne prezentują łagodną uwerturę 
miłosnych westchnień, spojrzeń, niepokojów, łez i uśmiechów, kiedy 
Eros jeszcze platonicznie igra z kochankami, obiecując im wieczną mi
łość i pełną radości niezniszczalną satysfakcję.

Kochający inaczej

Ideologia poprawności politycznej dopuściła do uczestnictwa w ko
mediach romantycznych lat dziewięćdziesiątych także tzw. kochających 
inaczej. Prezentowanie gejów w sympatycznych okolicznościach i kon
tekstach oraz jawne pokazywanie ich uczuć i związków zaczęło kulturo
wo oswajać homoseksualizm, zdejmować z niego mroczne piętno 
występku, pozbawiać ośmieszających konotacji, skłaniać widzów do ak
ceptacji. Filmy pokazują bowiem, że homoseksualiści to porządni ludzie 
zdolni do prawdziwej, wiernej i czułej miłości. Są może nieco inni, tro
chę inaczej się zachowują czy wyglądają, są może bardziej wrażliwi, ale 
w gruncie rzeczy ich uczucia mają ten sam walor emocjonalny co uczu
cia heteroseksualistów.

W Klatce dla ptaków (1996)4 miłość Armanda i Alberta wzrusza swą 
prawdziwie rodzinną stałością i wiernością. W Układzie prawie ideal
nym (2000) homoseksualny Ben objawia szczerą, ojcowską miłość. W Le
piej być nie może Simon jest postacią drugoplanową, ale to jego kłopoty 
i prawdziwie męski urok budzą szczególne zainteresowanie widzów. 
Zaś w filmie Mój chłopak się żeni (1997) George zdecydowanie dystansu
je wdziękiem i inteligencją heteroseksualnego rywala do uczuć Julienne 
oraz tworzy niepokojącą, dwuznaczną i bardzo erotyczną aurę w przyja
cielskim i przecież aseksualnym związku z bohaterką. Związki lesbijskie 
traktuje się w komediach romantycznych z jeszcze większą wyrozumia
łością. W Trzech sercach (1995) dwie dziewczyny łączy przez jakiś czas

* Remake filmu La cage aux folles (1978) Edouarda Molinaro.
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uczucie, ale przynajmniej jedną z nich da się jeszcze uratować, gdy tyl
ko pojawia się przystojny młodzieniec, który męskim urokiem koryguje 
jej lekko „skrzywioną" naturę i przywraca normalność w układach mię
dzy płciami. Zagrożenie spowodowane lesbijską skłonnością żony do 
przyjaciółki na nowo rozpłomienia przygasłą miłość męża - Kochanek 
czy kochanka (1995).

Pieniądze szczęścia nie dają

Kobieta i mężczyzna ubodzy i nieszczęśliwi - Dwa miliony dolarów na
piwku (1994) - ale o złotych sercach, gardzą pieniędzmi i nie w nich upa
trują pocieszenia. Zostaną więc wynagrodzeni wielką miłością i znacznym 
(a jednak!) bogactwem. Nagrodę dostaje bowiem ten, kto o nią nie zabiega 
i skromnie kontentuje się poczciwością i dobrocią dla innych.

Miłość silniejsza niż śmierć

Okazuje się, że nawet śmierć jednego z kochanków może być tema
tem wesołej i wzruszającej komedii romantycznej - Zapisane w niebie 
(1987), Jeszcze jedna szansa (1989), Uwierz w ducha, gdyż służy udowod
nieniu starej, melodramatycznej tezy, że prawdziwa miłość trwa także 
i po Tamtej Stronie. Zakochany duch w dalszym ciągu przebywa - nie
widzialny lub w innym ciele - wśród żywych, może chronić ukochaną 
osobę, a nawet - dzięki pośredniczącemu medium - zaoferować jej spe
cjalny, spirytualny akt miłosny. Niebiosa zgadzają się także na jeszcze 
jeden rodzaj pomocy zakochanym: zsyłają na ziemię anioły ze specjalną 
misją ratunkową - Anioł na ziemi (1991), The Hudsucker Proxy (1994), 
Michael (1996), Żona pastora (1996).

W starym stylu

Powiązanie z tradycją, z przeszłością, z nostalgią za znanym, bez
piecznym, łubianym przejawiało się w komediach romantycznych lat 
dziewięćdziesiątych jeszcze na jednej płaszczyźnie - w przywołaniu sta
rych piosenek oraz w cytowaniu starych filmów. Sentymentalne, nastro
jowe piosenki budują uroczą, rzewną atmosferę prawdziwego romansu 
w dawnym stylu - np. piosenka La mer Charlesa Treneta śpiewana 
przez Kevina Kline'a w finale Francuskiego pocałunku i That's Amore 
śpiewana przez Deana Martina w Przyciąganiu księżyca, sławna piosen
ka As Time Goes By z Casablanki (1942) i wiele innych w Bezsenności 
w Seattle, romantyczna Unchained Melody w Uwierz w ducha, powraca
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jąca wielokrotnie słodka piosenka Some Enchanted Evening z musicalu 
Południowy Pacyfik i zmysłowa Only You śpiewana przez Louisa Arm
stronga w Tylko ty!

Cytaty z filmów - fragmenty bezpośrednio pokazywane na ekranie 
lub powtarzane dialogi - odsyłają do wzorów uniwersalnych, modelo
wych, znanych „od zawsze" i dla wszystkich widzów znaczących to 
samo. Na przykład finał Trzech kamelii (1942) przywołany w Fałszywej 
contessie. „Ja Tarzan, ty Jane" oraz odpowiedni fragment Tarzana wśród 
małp (1932), a także zwrot „Wiesz, Timmy..." - jako początek pouczenia 
- zPowrotu Lassie (1943) w Miłosnych wyborach. Nawiązanie do filmu 
Franka Capry Mr Smith jedzie do Waszyngtonu w Prezydent - miłość 
w Białym Domu (1995). Sławny dialog z Niezapomnianego romansu (1957) 
zacytowany w Bezsenności w Seattle: „Zima musi być mroźna, jeśli ktoś 
nie ma ciepłych wspomnień" - mówi Cary Grant. „Wiosnę już przega
piliśmy" - odpowiada mu Deborah Kerr. Życzliwe sparodiowanie przez 
bohaterów Tylko ty! sławnej sceny przy posągu Ust Prawdy z Rzym
skich wakacji (1953).

Stare piosenki i stare filmy mają się kojarzyć z czymś lepszym, bar
dziej nastrojowym i odpowiednim dla miłości niż piosenki i filmy 
współczesne. „Dlaczego nie pisze się już takich melodii?" - rozpacza za
kochana Faith w Tylko ty! „Faceci nie rozumieją tego filmu" - stwier
dza nie bez słuszności Annie w Bezsenności w Seattle, oglądając ze 
wzruszeniem Niezapomniany romans.

Także stara Europa staje się w amerykańskich komediach roman
tycznych symbolem miejsca, gdzie można przeżyć prawdziwy romans. 
W Europie istnieje jeszcze - jeśli wierzyć hollywoodzkim filmom - od
powiednia aura dla miłości wśród nastrojowej przyrody lub historycz
nych murów, wśród ludzi, którzy rozumieją i cenią sercowe porywy. 
Szczególnie Włochy uznawane są - od czasów Rzymskich wakacji 
i Urlopu w Wenecji (1955) - za idealne miejsce dla przeżycia wielkiego 
romansu, dlatego bohaterowie śpieszą tam szukać miłości - Tylko ty! - 
lub latami marzą o wyjeździe - Ja cię kocham, a ty śpisz. Również Paryż 
oferuje kochankom idealne schronienie - Francuski pocałunek, Sabrina.

h h it

Kino jest niezwykle wyczulone na zmiany nastrojów i oczekiwań 
swych odbiorców, czasem samo je prowokuje, ale częściej jest tylko „ba
rometrem wskazującym pogodę" - jak kiedyś powiedział Marcel Carné. 
Nagle na ekranie jak grzyby po deszczu pojawiają się filmy odpowiadają
ce na aktualne potrzeby i oczekiwania odbiorców, spełniające ich marze
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nia i tęsknoty, wyrażające upodobania i predylekcje. Potrzeby widzów 
nie zawsze są świadomie artykułowane, ale jednak istnieją i mogą nagle 
zogniskować się wokół jakiegoś filmowego tematu, tytułu czy gatunku.

Komedia romantyczna, która zaczęła przeżywać swój kolejny roz
kwit od początku lat dziewięćdziesiątych, ofiaruje widzom radośnie 
sentymentalne opowieści o miłości dwojga sympatycznych ludzi. Pod 
tym kamuflażem kryją się jednak bardzo poważne przekazy o wadze 
uczucia w życiu człowieka, wierności i odpowiedzialności, o najwyż
szych zaletach rodziny i świętym powołaniu do rodzicielstwa, wresz
cie o respektowaniu tradycyjnie pojmowanych wizerunków męskości 
i kobiecości. Happy end jest gwarantem szczęścia, szczęścia dla bohate
rów filmów i dla widzów kinowych. A w latach dziewięćdziesiątych 
mógł on zwieńczać rozmaite romantic comedies i załzawiać oczy spekta- 
torów tylko wtedy, gdy powyższe zasady i wartości były potwierdzo
ne i uszanowane.
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Zakończenie

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, 
miłość, te trzy;
lecz z nich najważniejsza jest miłość.

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 
[13, 13]

W perspektywie historycznej melodramat jest chyba najbardziej 
konserwatywnym i zachowawczym gatunkiem filmowym w dziejach 
kina. Mimo upływu lat i zmieniających się obyczajów ciągle trwa na 
ekranach kin, przekazując zawsze tę samą ideologię na temat miłości, 
losu i przeznaczenia. Czasem wydaje się, że melodramat zaczyna dusić 
się we własnym pancerzu, czy raczej gorsecie, i że odwiecznej formule 
zagraża zniszczenie. Jednak potencjalna rebelia zostaje zawsze bezpiecz
nie skanalizowana w parodiach gatunku, będących swoistym wentylem 
bezpieczeństwa, lub - przynajmniej ostatnio - w postmodernistycznych 
próbach przekształcenia wzorca, dających złudzenie zmian. Natomiast 
klasyczna formuła melodramatu - chłopiec spotyka dziewczynę... - trwa 
nadal w imponująco niezmiennym kształcie i z całą konsekwencją wpi
sywana jest w kolejne filmy.

Na początku nowego wieku nic nie wskazuje na to, by melodramat 
filmowy miał się rychło wyczerpać, jak np. slapstick, western, film 
płaszcza i szpady, film korsarski, biblijny, peplum czy musical. Wydaje 
się, że melodramat jest gatunkiem wiecznym, tak trwałym jak ludzka tę-

CHACO’.

sknota za miłością.
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