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Historia w kinie
Kino jako medium zarówno rejestracyjne, jak i narracyjne, wychodzi naprzeciw ludzkim pragnieniom „ożywiania historii". Na narracyjny aspekt kina zwracał uwagę m.in. Hayden White, wprowadzając do historiografii perspektywę narratologiczną. Uwypuklał on różnicę, jaka zachodzi między pisaniem historii (historiografią) a jej opowiadaniem w obrazie filmowym (historiofotią)* 1.

1 H. White, Historiografia i historiofotią, tłum. Ł. Zaremba, [w:J Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008, s. 117-127, Communicare. Historia i Kultura.1 Por. P. B u rke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, tłum. J. Hunia,Kraków 2012, s. 180, Historiai.

Zarówno kino, jak i inne media obrazowe, m.in. fotografia, zdolne do kreowania obrazu rzeczywistości, stosunkowo rzadko stanowiły przedmiot analizy „klasycznej” historiografii. U początków rozwoju X muzy pokutowało przekonanie o jarmarcznym charakterze nowego medium. Krytycy zarzucali kinu utrwalanie i dokumentowanie tego w historii i życiu społecznym, co nieważne lub „powszechnie znane”. Z takiego punktu widzenia wychodził np. badacz Johan Huizinga. Kiedy Akademia Holenderska poprosiła go w 1920 r. o wyrażenie swoich poglądów na temat możliwości wykorzystania źródeł wizualnych w pracy historyka, zanegował źródłowy charakter kina, odrzucając jego przydatność2. Taka decyzja wynikała z przekonania, iż filmowana codzienność życia, a więc ujmowana w kinematograficznym skrócie obserwacja świata, nie jest ciekawym materiałem do poważnej analizy.
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Gdyby zgodzić się z Huizingą, pierwszy historyczny film rosyjskiej kinematografii Obrona Sewastopola z 1908 r., będący próbą odzwierciedlenia epizodu wojny krymskiej (1853-1956), należałoby odrzucić jako mariaż fikcji i nieprzydatnej dla historyka codzienności pozbawionej wartości poznawczych. A jednak jest to dzieło unikatowe, daje wyobrażenie o stosunku społeczeństwa rosyjskiego z początku XX w. do historycznych wydarzeń, wskazując na rozwiązania formalne, jakimi posługiwano się w celu stworzenia wrażenia autentyzmu. Rejestruje zarówno pewne pragnienie utrwalenia nieodległej przeszłości, jak i sposób myślenia o rzeczywistości w kinie. W epizodzie tego filmu pojawiają się żyjący wówczas weterani wojny, i to zarówno rosyjscy, jak i brytyjscy oraz francuscy. Stojąc w szeregu, w towarzystwie staruszek, które w czasie wojny pełniły rolę sanitariuszek, prezentują się współczesnemu widzowi jak na „ożywionej” fotografii.Właściwością medium filmowego, na co wskazywał zarówno Walter Benjamin3, jak i współcześnie Marc Ferrero4, jest zdolność do rejestracji „niewidocznego”, czegoś z pozoru oczywistego, co dopiero w kinie ujawnia swą złożoność. Historia w kinie rozumiana jako sentymentalna narracja określonej społeczności, jej zwierciadło, pozwala na dostrzeżenie w „kapeluszu na głowie bohaterki taniego melodramatu nośnika głębokich treści społecznych i symbolicznych, porównywalnych do znaczenia barw heraldycznych w średniowieczu” - jak ujęła to Iwona Kurz5. Tekst filmowy rodzi się bowiem w określonych warunkach społeczno-polityczno-ekonomicznych, które determinują kształt dzieła, co nie znaczy, że również jego odczytanie, a więc sens. Z tego punktu widzenia najciekawszym aspektem filmowej, historycznej narracji jest nie tyle opowiedziana w filmie historia, ile sposób używania (czy też użytkowania) historii, jej konstruowania, modelowania. Istotnym staje się wówczas badanie stosunku reżysera do historii, które pozwala na odczytanie strategii konstruowania zbiorowej tożsamości.

3 W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, tłum H. Orłowski, [w:] W. Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprać. H. Orłowski, Poznań 1996, Poznańska Biblioteka Niemiecka, 2.4 M. Ferrero, Film. Kontranaliza społeczeństwa?, tłum. A. Karpowicz, [w:] Film i historia..., 
s. 67-89.5 I. Kurz, „Ludzie jak żywi". Historiofotia i historioterapia, [w:] Film i historia..., s. 12. Powyższa uwaga odnosi się do tekstu Rafała Marszałka, który w tekście Kapelusz i chustka analizował elementy kostiumu, mody w filmie jako nośnik informacji polityczno-kulturowych. Por. R. Marszałek, Kapelusz i chustka, [w:] Film i historia..., s. 27-48.

W wielowymiarowych i zróżnicowanych związkach między filmem i historią istotną instancją jest pamięć, i to zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym. Pamięć wypełniają obrazy pochodzące z różnych źródeł, niekoniecznie z własnego doświadczenia. Jednym z takich źródeł jest również kino rozumiane jako rezerwuar zbiorowych wyobrażeń oraz osobistych wspomnień: 
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Film będąc źródłem do badania historii i do refleksji nad historiografią, jednocześnie sam rejestruje (kroniki), pełni funkcję reprezentacji (film historyczny), jest symptomem przemian obyczajowych i społecznych - może stać się wówczas źródłem wiedzy o wyglądach i gestach („portret widzialnego") oraz o postawach, ideach i projektach wyobraźni (odkrywanych w akcie interpretacji konwencji opowiadania). Odpowiada za wszystkie te obrazy, które stają się powszechnie znane - bo są zawsze pokazywane w kontekście określonych wydarzeń historycznych, z czasem je wypierając i zastępując. Za każdym razem jest jednak pewnym tekstem, który wymaga odczytania i krytycznej analizy - nic bardziej niebezpiecznego niż przekonanie, że jakikolwiek obraz mówi „sam za siebie"6.

6 I. Kurz, „Ludzie jak żywi"...,s. 15.

Dokumentalny film czołowego rosyjskiego reżysera Nikity Michałkowa, zatytułowany Anna od 6-18 (1993), w sposób niezwykle wymowny wpisuje się w historię rosyjskiej kinematografii przełomu lat 80. i 90. XX w. Ujawnia nie tylko pewną tęsknotę za utraconą ojczyzną, mitologiczną Arkadią, której symbolem stało się rozmyte pojęcie „rosyjskiej duszy", ale zwraca również uwagę na rolę samej kinematografii rosyjskiej w kreowaniu i modelowaniu minionych zdarzeń.
Anna... to zarówno film-pamiętnik, kontemplujący wspomnienia o słynnych przodkach rodziny reżysera, dedykowany matce Michałkowa, Natalii Koncza- łowskiej, jak i polityczny manifest autora. Reżyser na przestrzeni 12 lat filmował swoją starszą córkę Annę, zadając jej stale te same pytania o to, czego się boi, co kocha, czego by chciała, czego nie lubi. Jej odpowiedzi skonfrontowane zostają z fragmentami kronik filmowych zawierających wystąpienia wodzów (na przestrzeni lat 1969-1991), relacje z ważniejszych ceremonii państwowych, występy sceniczne znanych osobistości. Michałków sięga zarówno po materiały telewizyjne ukazujące życie codzienne mieszkańców, jak i po fragmenty swoich fabularnych filmów: Kilka dni z życia Obłomowa (Несколько дней из жизни И. 

И. Обломова, 1979) czy Krewniacy (Родня, 1981), aby w jeszcze bardziej wymowny sposób zobrazować swoją wizję dziejów.Symbolem dawnej wyśnionej Rosji Michałkowa jest Obłomow, bohater powieści Iwana Gonczarowa, którą zaadaptował reżyser w swoim filmie z 1979 r. Autor włącza do swego dokumentu fragmenty tej ekranizacji, zestawiając postać Iljuszy Obłomowa z własną córką Anną. Łączy ich główna idea przeniesiona z powieści do filmu, a więc pierwotna tęsknota za rzeczą niemożliwą, za powrotem do wyśnionego, szczęśliwego dzieciństwa. Ta myśl, o której wspomina Michałków w komentarzu z offu, zostaje zderzona z dokumentalną obserwacją dzieciństwa własnej córki. Ojciec-twórca zastanawia się, w którym momencie te obie ukazywane przez niego postaci rozmijają się, na ile są podobne i od czego zależą ich różnice światopoglądu:
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Ten chłopiec, Iljusza Obłomow, rodzi się w innym świecie, w innej Rosji. Jego dzieciństwo również było ogrzane ciepłem domu i miłością rodziny. Porównywałem dzieciństwo małej dziewczynki z radzieckiego imperium i chłopca z imperium Rosji carskiej. Chciałem zrozumieć, gdzie znajduje się punkt, w którym oba dzieciństwa się rozchodzą, i wiedzieć, czy kiedykolwiek spotkają się ponownie. Gdyby Iljusza wybiegł ze swego domu i znalazł się wśród ogromnej przestrzeni swego ogromnego kraju, mimo wszystko nie zgubiłby się, nie doszłoby do tego, ponieważ ludzie, których mógł spotkać, żyli, lub chociaż starali się żyć, według tych samych norm, co przodkowie Iljuszy. Życie kraju i jego historia składały się z życia i historii poszczególnych domów. Natomiast Anna, opuszczając swój dom rodzinny, trafiała do świata imitacji i zafałszowanych pojęć7.

7 Na podstawie ścieżki dźwiękowej filmu Anna od 6-18 (jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie M.F.J.
H Ibidem.

Filmowy dokument
Film rozpoczyna się sceną, w której mała, sześcioletnia Anna rozpoczyna naukę czytania, trzymając w ręku Annę Kareninę Lwa Tołstoja. Michałków kontempluje moment, w którym dziewczynka rozpoczyna edukację, naukę kultury rosyjskiej. Filmując ukradkiem jej zabawy z psem, figle w ogrodzie letniego domku, nieświadomy był zapewne zmian, jakie nastąpią w historii jego kraju kilkanaście lat później. Zmontowany po latach w 1993 r. materiał, obejmujący trzynaście lat życia rodziny oraz - w szerszym wymiarze - całej ojczyzny, komentują słowa reżysera: „Nie ma już tego domu, psa, z którym bawi się moja córka, ani nie ma już tego kraju, imperium sowieckiego"8. Widzimy sfilmowaną na biało-czarnej taśmie paradę wojskową na Placu Czerwonym przyjmowaną przez sekretarza Partii Leonida Breżniewa, pozdrawiającego obecnych z budynku Mauzoleum, jesteśmy świadkami wizyty Breżniewa w USA, przyjazdu czarnoskórego chłopca do Moskwy na olimpiadę językową. Tym kadrom towarzyszy podkład dźwiękowy popularnej radzieckiej pieśni Zawsze niech bę

dzie słońce [Пусть всегда будет солнце), uważanej w tym okresie nie tylko w ZSRR, ale i na świecie, za jeden z symboli pokoju (nawiązywał do niej m.in. Ronald Reagan w przemowie noworocznej do narodu 1 stycznia 1986 r.).Tak rozpoczyna się opowieść Michałkowa, który niczym ludowy bajarz wprowadza widza w świat tajemny:W imperium było wszystko: imperator, strażnicy, ochotnicy, gladiatorzy, błaźni, handlarze, artyści i zwykli obywatele, bożkowie [...]. Brakowało tylko Boga. Impe
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rium zarażało swoją potęgą i tajemniczością, ludzie się go bali, ale jednocześnie coś ich w nim pociągało9.

9 Ibidem.10 W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2003, s. 64.

Filmowana w ogrodzie sześcioletnia Anna mówi, że boi się Baby Jagi, bo ma długi nos, chciałaby zielonego krokodyla, a najbardziej na świecie nie lubi barszczu. Jej lęki typowe dla dziecka w tym wieku odzwierciedlają również treści upowszechniane w tym konkretnym kręgu kulturowym. Baba Jaga, jako ucieleśnienie zła, wrogich sił, przynależy bowiem do folkloru rosyjskiego, uchodziła za postać nieludzką, diaboliczną10. Wymieniony przez dziewczynkę krokodyl również ma swe referencje; w telewizji w tym okresie jedną z popularnych postaci był wówczas krokodyl Giena pochodzący z bajki Kiwaczek (Чебурашка), natomiast barszcz stanowi jedno z tradycyjnych rosyjskich dań.Michałków próbuje pokazać Annę jako jednostkę dorastającą na tle systemu państwowego, dlatego zestawia obraz jej ułomności i marzeń z ambicjami społeczeństwa radzieckiego, które wyłaniały się ze środków masowego przekazu. Konstruuje z jednej strony wizerunek własnej córki w oparciu o serię wywiadów, których udziela ona na przestrzeni kilkunastu lat, z drugiej strony definiuje rzeczywistość wokół poprzez materiał archiwalny.W zmontowanych fragmentach kronik widz może dostrzec strategię budowania portretu ZSRR w latach 70. jako kraju przyjaznego i otwartego na obcych. Dlatego, jak podaje komentarz z offu, obywatele doszukiwali się głębszego sensu w spotkaniach Leonida Breżniewa z osobistościami świata zachodniego: sekretarzem Erichem Honeckerem, prezydentem Richardem Nixonem, senatorem Edwardem Kennedym. W jednej z kronik wykorzystanych w filmie Breżniew z niebywałą powagą wręcza swój portret z autografem amerykańskiemu nastolatkowi, synowi senatora. Patetyczna retoryka nawiązująca do estetyki socrealizmu (kadry pokazujące moc lodołamaczy radzieckich) przeplata się w tym filmie z ironicznym - zwłaszcza dla współczesnego widza - i zdystansowanym spojrzeniem na historię. Michałków ujawnia mało znane materiały, które same ulegają przewartościowaniu w nowym kontekście politycznym.Wobec rozluźnienia polityki zagranicznej społeczeństwo sublimowało ideę zachodniego wroga na grunt rywalizacji sportowej. Widz obserwuje fragment jednego z burzliwie rozegranych meczów hokejowych pomiędzy drużyną Kanady i ZSRR, przypominający o niewątpliwych sukcesach radzieckiej drużyny w latach 70. i 80.Film Anna zrealizowany został częściowo w wytwórni samego reżysera „Tri Te" przy współpracy francuskich producentów i wydaje się, iż skierowany jest właśnie do widza zachodniego, którego wyobrażenie o ZSRR budowane jest za 
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pomocą narracji historycznych i medialnych. Michałków z jednej strony celowo uatrakcyjnia przekaz, wprowadzając do niego komiczne fragmenty (występ jednego z pierwszych showmanów sceny radzieckiej Sierioży Pionkina, któremu towarzyszy męski striptiz), z drugiej strony, usypiając czujność widza, na- daje im określone, z góry przyjęte znaczenie. Wszelkie negatywne zjawiska pojawiające się w kulturze lat 80. XX w. wiąże z obcymi, zachodnimi wpływami. Funkcję komentarza przyjmuje również psychodeliczna muzyka Eduarda Artie- miewa, autora muzyki do filmu Syberiada w reżyserii Andrieja Konczałowskie- go (brata Nikity Michałkowa, w którym zresztą wystąpił), w obu wymienionych dziełach wskazująca na historyczny determinizm. Nastraja widza, antycypując nadchodzącą katastrofę, co służyć ma wzbudzeniu lęku, wzmacnianego przez przywoływany w filmie ciąg następujących po sobie obrazów nieszczęśliwych wydarzeń ósmego dziesięciolecia. W kontekście filmu Michałkowa nabierają one znaczenia „kary za grzechy”.Tę część filmu rozpoczyna eksplozja Challengera z 1986 r. oraz katastrofa radzieckiego myśliwca Mig-29 na pokazie lotniczym niedaleko Le Bourget w 1989 r. Reżyser zestawia sekwencję z sesji znanego radzieckiego hipnotyzera Anatolija Kaszpirowskiego z kadrami modlących się islamskich fundamentalistów oraz fragmentami pokazu mody Jean-Paula Gaultier. Obserwujemy kadry z Czarnobyla, widz staje się świadkiem wypadku helikoptera, który wpada do sarkofagu budowanego na reaktorach po katastrofie w 1986 r. Reżyser wykorzystuje również telewizyjne kadry przedstawiające spustoszenie po trzęsieniu ziemi w Armenii, które miało miejsce 7 grudnia 1988 r.Michałków pokazuje Rosję wyzbytą korzeni, tradycji, w której obce wpływy demoralizują społeczeństwo. Ilustruje tę tezę sekwencja przedstawiającą przesuwające się na kolanach kobiety, obcałowujące drzewa rosnące w miejscu, w którym niegdyś stała prawosławna świątynia wysadzona przez Sowietów. Zostaje ona zmontowana z teledyskiem muzyki gospel, a konkretnie utworem 
Jesus on the Main Linę. Ścieżka dźwiękowa podkreśla pewną nieprzystawalność dwu obrazów świata - prywatnego, który reprezentują staruszki, i medialnego, który uosabia pokazywana w telewizji relacja z koncertu muzyki gospel. Reżyser utożsamia pokutujące kobiety z „rosyjskością”, która szuka Boga, na przeciwległym biegunie wskazując „zachodnie” druzgocące wpływy innych religii i wyznań na rosyjską duszę. Jest w jego głosie zarówno rozżalenie z powodu obcych wpływów, jak i nadzieja na znalezienie przez Rosję jej własnej drogi (z offu słychać słowa wyrażające nadzieję, że na tym miejscu powstanie kiedyś wielka cerkiew).Pieriestrojka, zdaniem reżysera, która w założeniach miała naprawić wcześniejsze błędy ustroju radzieckiego, pogłębiła jedynie proces demoralizacji narodu oraz wykorzeniła go z tradycji, pozbawiając Rosjan zarazem ich własnej tożsamości. Winę za taki stan rzeczy ponosi według Michałkowa człowiek, który oddala się od Boga, szukając w życiu „szamanów”.
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Filmowana przez wszystkie te lata Anna komentuje momenty kryzysowe ZSRR. Wypowiada się na temat polityki wewnętrznej kraju przy okazji kolejnych pogrzebów sekretarzy Partii: Breżniewa (1982), Andropowa (1984), Czernienki (1985). Komentarze Anny odzwierciedlają treści, jakie dostarczane są jej w ramach powszechnego systemu edukacji (stąd wyuczone regułki, którymi posiłkuje się dziewczynka w celu zilustrowania realiów tego okresu). Gdy zasmucona, ubrana w żałobny szkolny fartuszek, z ciemną kokardą we włosach, z rozpaczą w głosie mówi o śmierci Breżniewa, uważny widz dostrzega wpiętą w mundurek gwiazdę oktriabrionka (odznaczenie partyjne za zasługi dzieci w wieku 7-9 lat przyznawane przyszłym pionierom), przedstawiającą wizerunek Lenina w dzieciństwie.To w pewnym sensie klucz do historii opowiadanej przez Michałkowa, który wychowywał się nie tylko - jak podkreśla - w rodzinie inteligencji rosyjskiej korzeniami sięgającej XVI w., do której należał malarz Wasilij Surikow oraz Piotr Konczałowski, ale przede wszystkim w domu radzieckiej elity, będąc synem pisarza Siergieja Michałkowa, autora słów do hymnu ZSRR oraz hymnu Federacji Rosyjskiej. Wierszy Siergieja Michałkowa uczyło się na pamięć wiele pokoleń radzieckich uczniów, o czym wspomina reżyser w filmie, przedstawiając dzieci deklamujące znane strofy.

Radziecki spektakl
Michałków zderza widza ze stereotypowym wizerunkiem ZSRR. Gdy wypowiada się na temat potęgi imperium, nie wspomina o represjach czy o biedzie zwykłych mieszkańców. Rysując „obraz prowincji” pokazuje tańczących ludzi, śpiewających swoje „własne”, niepartyjne pieśni, oraz robotników opartych bezczynnie o łopaty (co podkreśla w komentarzu), którzy czekają na realizację socjalistycznej utopii. Jednak koncentruje się przede wszystkim na ich komicznych gestach i mimice, nie zagłębiając się w prywatne dramaty filmowanych staruszków. Przywołując świąteczne wspomnienia przełomu roku 1983/1984, prezentuje głównie obfitujące w towary sklepy moskiewskie, w których uśmiechnięte sprzedawczynie podają licznym kupującym ozdoby świąteczne i lampki choinkowe. Skupia uwagę widza na obrazie wielkiej choinki na Kremlu, wokół której zgodnie z tradycją tańczą dzieci, nie poddając prezentowanych materiałów filmowych głębszej refleksji.Ten obraz radzieckiej rzeczywistości prezentowany w filmie Michałkowa koresponduje z nakreślonym również przez Wiktora Jerofiejewa systemem wartości, jaki dominował w rodzinie pisarza, syna ambasadora ZSRR:
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Tata tracił pojęcie o kraju, który reprezentował. Wydawał mu się taki, jakim go widział w pięknie wydanych albumach leninowskiego wydawnictwa „Aurora". To był kraj-prezent. To był wielki kraj. Wszystko w nim było: Bajkał, Kiży, Dnieproges, loty potężnych ptaków nad kazachskim stepem, palmy, lodowce, parady na Placu Czerwonym, wiosenny przybór wód na Wołdze. Pozostawało tylko zdobyć się na wysiłek: podnieść poziom materialny społeczeństwa, ale były tysiące obiektywnych przyczyn, które powodowały, że z roku na rok odkładano to zadanie. Tata gotów był poczekać11.

11 W. Jerofiejew, Dobry Stalin. Powieść, tłum. A. L. Piotrowska, Warszawa 2005, s. 229.12 Na podstawie ścieżki dźwiękowej filmu Anna 6-18.

Michałków z jednej strony definiuje Związek Radziecki jako system nieludzki, obcy rosyjskiej duszy, który pozbawił społeczeństwo Boga, z drugiej znowu strony kontempluje z rozrzewnieniem miniony czas, w którym dorastał.W swej nostalgicznej wizji przeszłości sięga po symbole utrwalone w zbiorowej świadomości, rozbudzając tym samym wspomnienia widza. Kiedy mówi o upadku imperium, ilustruje swe słowa radziecką maskotką letnich igrzysk olimpijskich, które rozegrały sie w Moskwie w 1980 r. Słowem nie wspomina o tym, że wiele krajów zachodnich zbojkotowało olimpiadę, pokazuje natomiast niedźwiadka Miszę, utworzonego z sylwetek widzów siedzących na trybunach (narodu) oraz w zbliżeniu twarze wzruszonej publiczności machającej na pożegnanie unoszącej się w górę maskotce igrzysk. Jak komentuje Michałków:Po raz ostatni Imperium, zebrawszy resztki sił, próbowało zademonstrować całemu światu swoją potęgę i wielkość. Radziecki czerwony niedźwiadek, którego bał się cały świat, którym na zachodzie straszono dzieci w szkołach, okazał się sympatycznym, nadmuchiwanym, gumowym misiem. Lekko oderwał się od ziemi i stopniowo znikał w bezkresie.Tej scenie towarzyszy również odpowiednio nacechowany podkład dźwiękowy, który stanowi pieśń: „Do widzenia nasz leśny Misiu, wracaj do baśniowego lasu..!”12. Obraz odfruwającego misia może być odczytany w tym kontekście jako początek końca imperium, które w taki, a nie inny sposób pokazuje Michałków. Widz polski skojarzy z pewnością tę scenę z prologiem komediowego filmu Stanisława Barei z 1980 r., w którym wielki, słomiany tytułowy Miś przyczepiony do helikoptera unosi się nad miastem (zanim nie spadnie do zamarzniętego jeziora).Jednak u Michałkowa brak w tym filmie groteski obecnej w innych utworach, także radzieckich, w których Misza się pojawiał. To właśnie w tym okresie, na fali bojkotu igrzysk przez Stany Zjednoczone z powodu wkroczenia wojsk radzieckich do Afganistanu, w Związku Radzieckim pojawiła się seria animowanych filmów Baba Jaga jest przeciwna! [Баба-Яга против!). Tytułowa postać Baby-Jagi (w domyśle USA) próbuje wszelkimi sposobami nie dopuścić niedź
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wiadka Miszy do wystąpienia na igrzyskach i tym samym przerwać ceremonię otwarcia. Dopingują ją w tym znane postacie ze słowiańskich bajek: Żmija (przypominająca bardziej smoka o trzech głowach), kot Bajun oraz Kościej. Naczelnym hasłem pojawiającym się w każdym odcinku była kwestia wypowiadana przez Babę-Jagę: „Dlaczego on, a nie ja?”, co w domyśle ilustrować miało zazdrość Stanów Zjednoczonych z powodu tego, że nie są gospodarzem igrzysk olimpijskich.Przełomowym dla ZSRR latom 1989-1991 reżyser nadaje szeroką perspektywę, włączając do filmu kadry z kronik przedstawiające wydarzenia z kraju i ze świata: protest na placu Tiananmen, zburzenie pomnika Dzierżyńskiego w Moskwie, upadek Muru Berlińskiego, pogrzeb Sacharowa oraz demonstrację na Placu Czerwonym, w której ludzie domagają się ustąpienia Gorbaczowa.Svetlana Boym w swojej książce poświęconej zbiorowej pamięci, a konkretnie mitologiom codzienności radzieckiej, zatytułowanej Common Places. Mytho
logies of Everyday Life in Russia, wspomina, że gdy rozpoczął się pucz Janajewa, w telewizji transmitowano balet Jezioro Łabędzie. Osoby znające język komunikacji totalitarnej bez trudu rozpoznawały znaczenie tego przekazu, pamiętali, że gdy masakrowano ludność w Timisoarze w Rumunii w 1989 r., w telewizji pokazywano wówczas tańce folkowe.Balet Czajkowskiego, jak wspomina badaczka, przeobraża się w kontekście sierpniowego przełomu politycznego w „medialny radziecki spektakl” („Soviet media spectacle")13, staje się elementem przedstawienia, przerywnikiem, powrotem breżniewowskiej stagnacji pod przykrywką głasnosti. Można było czytać między wierszami, że coś się dzieje. Michałków, prezentując kadry z manifestacji poparcia dla Borysa Jelcyna, włącza do swego filmu podkład dźwiękowy baletu Czajkowskiego. Korzysta z materiałów archiwalnych telewizji BBC, które nie były dostępne rosyjskiemu widzowi w tamtym okresie. Podkreśla również swój osobisty udział w ramach Moskiewskiego Domu Filmu w walce o poparcie dla Borysa Jelcyna.

13 S. Boym, Common Places. Mythologies of everyday life in Russia, Cambridge, MA 1994, s. 218.

Wybór określonych fragmentów, które zmontowane zostają dla udowodnienia konkretnych tez reżysera, nie jest przypadkowy i odsłania pewne kulisy działania kina w ogóle. Oto widzimy scenę, w której młody mężczyzna kładzie się na ulicy wprost przed czołgiem, zagradzając mu drogę. Michałków wzmaga napięcie i dramatyzm rozgrywającej się sceny, ucinając w kulminacyjnym momencie ten obraz, właśnie wtedy, kiedy czołg po kilkuminutowej potyczce jedzie wprost na mężczyznę, co komentuje słowami, że podczas puczu zginęło trzech mężczyzn, sugerując, iż ten widziany przed momentem człowiek był jedną z ofiar. Gdyby wydłużył tę sekwencję, okazałoby się, że czołg jednak się zatrzymał (ów kadr jest znany i wielokrotnie cytowany był przez innych reży
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serów). Ten sposób prezentacji wydarzeń podporządkowany określonej dramaturgii wynikał z określonej retoryki telewizyjnej, którą posłużył się reżyser.Michałków upomina się w swym filmie o Wielką Historię, o ujednoliconą wizję. Przed oczami widza roztacza się nagle ulica Arbat, słynna bardowska mekka lat 60., przyciągająca młodzież i twórców pragnących w inny niż oficjalny sposób dać wyraz swoim rozterkom i pragnieniom. Michałków pokazuje widzowi Arbat, na którym można sprzedać i kupić cudze medale, wskazując, iż to dowód kryzysu wartości we współczesnym świecie:Czasy, kiedy w umysłach ludzi zaciera się pojęcie godności a za pieniądze można sprzedać swoje pagony oficerskie i kupić cudze ordery, kiedy nie ma już pojęcia gniewu i wstydu, takie czasy w Rosji nazywane są smutą. I jak zawsze w czasach smuty duchową pustkę wypełnia to, co nigdy, ani kulturowo, ani historycznie, ani organicznie, nie było typowe dla Rosjan14.

14 Na podstawie ścieżki dźwiękowej filmu Anna 6-18.

Wraz z utratą wielkiej radzieckiej narracji historycznej w 1991 r. przewartościowaniu uległy same fakty, osoby zarządzające nimi, wizerunki liderów politycznych. Jak pokazuje ów mechanizm, rosyjskie matrioszki z wizerunkami Malenkowa, Andropowa, Czernienki, Gorbaczowa, Jelcyna, sprzedawane na „słynnym Arbacie”, stają się parodią, prześmiewczą, ale i oczyszczającą refleksją nad historią; wspólnym, zbiorowym tekstem, który został w taki, a nie inny sposób odczytany i przyjęty w nowych czasach. Odpowiada on rzeczywistości, w której z rodzimych, matczynych (matrioszka) symboli ziemi stworzono emblematy władzy imperialnej. Nowa forma matrioszki może być w tym kontekście rozumiana jako ironiczna zabawka dla dorosłych, śmiech rosyjskiej kultury ludowej spakowany dla zagranicznego turysty.
Problem metody twórczej

Gdy na jeden z wywiadów, który ma miejsce w 1981 r., Michałków podjeżdża nowiutkim niebieskim mercedesem V-123 (w 1991 r. na kolejny wywiad z córką podjeżdża nowym mercedesem V-201), nie tylko daje wyraz swojej uprzywilejowanej pozycji, ale i umieszcza siebie wraz z symbolami luksusu w diegezie filmu. Z jednej strony nie ukrywa subiektywnego charakteru swojej opowieści, nieustająca obecność reżysera w kadrze jako jednego z bohaterów filmu, jego narratora (komentarz zakadrowy) oraz autora przedsięwzięcia, ojca głównej bohaterki, sprawia, że przedstawiany materiał jest wyrazem osobistych poglądów Michałkowa. Jednak wykorzystując w swym dziele fragmenty 
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kroniki filmowej, archiwalne zdjęcia, wywiady, sugeruje tym samym odbiorcy, że ma on do czynienia z obiektywną relacją naocznego świadka wydarzeń.To ciekawy przykład konstruowania narracji w oparciu zarówno o materiał źródłowy, kronikarski, jak i własne dokumentalne zdjęcia z przeszłości rodziny. Staje się on kolażem, który - jak słusznie zauważyła badaczka kina Alona Sołncewa w artykule zatytułowanym „Bohater czasów niebohaterskich" [Герой 
безгеройново времени), zamieszczonym w filmoznawczym rosyjskim periodyku „Seans” - w pełni wykorzystuje estetykę radziecką15. Aby tę myśl rozwinąć, warto wspomnieć o stosunku do rzeczywistości filmowców radzieckich, którzy tworzyli w latach 90. kino dokumentalne. Przepełnione obywatelskim patosem filmy takie jak Tak żyć nie wolno [Так жить нельзя) czy Rosja, którą utraci
liśmy [России, которую мы потеряли) w reżyserii Stanisława Goworuchina, szefa sztabu wyborczego Władimira Putina w wyborach prezydenckich 2012, prezentowały wielkie idee historyczne nie koncentrując się na pojedynczych postaciach.

15 А. Солнцева, Герой безгеройново времени. Субъективные заметки, „Сеанс” 2007, № 31, [on-line] http://seance.ru/n/31/crossroad31/russial/geroy-bezgeroynogo-vreme- ni/, odczyt: 10 I 2012.

Michałków, odżegnując się od historii Związku Radzieckiego, jednocześnie odwołuje się do monumentalnego stylu tamtej epoki, ujawniając istniejący wciąż problem idei imperialnej, w której jedni widzą powrót do czasów prze- dradzieckich, inni - przetworzenie radzieckich wzorców. Wykorzystuje w swym filmie narrację historyczną, odwołując się do wspomnień widza obrazuje przeszłość za pomocą kadrów niedostępnej w owym czasie telewizji i prezentuje swoje miejsce w tamtym okresie. Pokazuje widzom świat radziecki, odwołując się do obrazów kronik, jakby były „powszechnie znane”; używa ich na przemian w konwencji dramatu (wydarzenia lat 80. XX w.) oraz komedii (występy Pion- kina). Szafując kadrami przeszłych wydarzeń, buduje nastrój zagrożenia tym, co nadchodzi, bądź nostalgii za tym, co minione, zwracając jednocześnie uwagę widza na potrzebę gloryfikacji rosyjskiej tożsamości narodowej.Wybór materiału faktograficznego odzwierciedla nie tylko mentalność reżysera, ale określa również ramy gatunkowe filmu. Częściowo mamy do czynienia z tzw. filmem dokumentalnym montażowym, z którego wyłania się obraz radzieckiego społeczeństwa, oraz z prywatnym portretem bliskiej osoby, której pragnienia i obawy skonfrontowane zostają z przełomem politycznym w ZSRR.Kiedy przed włączonym telewizorem transmitującym ceremonię pogrzebu Breżniewa (a następnie Andropowa i Czernienki) ubrana w fartuch szkolny Anna opowiada o swych odczuciach, widz domyśla się, że ta sytuacja została wyreżyserowana. Córka artysty recytuje regułki szkolne, mówiąc o tym, iż najbardziej na świecie chciałaby, żeby w ZSRR nigdy nie zapominano o Leonidzie lljiczu Breżniewie oraz by wybrano dobrego sekretarza. Reżyser pokazuje te 

http://seance.ru/n/31/crossroad31/russial/geroy-bezgeroynogo-vreme-ni/
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sceny, próbując zilustrować dojrzewanie dziecka do bycia „obywatelem" miłującym swoją ojczyznę, w którym kształtuje się emocjonalny związek z macierzystą ziemią. Równocześnie nieustannie zadaje pytanie o to, co stało się z wiarą w Boga w jego kraju, z tradycją. Tkwi w tych zestawieniach paradoks, na który zwrócił uwagę Daniel Olbrychski:Nikita, kocham twój film o dorastaniu córki. To piękne. Wzruszałem się. A potem przeraziłem się. Jak może dziewczyna, dorastając, nic nie rozumieć ze strasznej historii swego kraju? Teraz rozumiem, że nic nie rozumiałeś i Ty. Był mur informacji. Bo tradycja rodzinna. Mnie mój ojciec, mimo okropnej kontroli waszej i naszej policji, czegoś tam o prawdziwej historii nauczył. A w Twoim filmie widzę nic niewie- dzącą o świecie komsomołkę16.

16 D. Olbrychski, Do przyjaciela Moskala, „Polityka” 2000, nr 32, s. 49.17 Por. Ł. Demby, Harmonia świata. Twórczość filmowa Nikity Michałkowa, Kraków 2009, s. 284.

Anna wyraża przed kamerą nie tylko strach przed tym, co nieznane, niepewne, przed konfliktami zbrojnymi (chodzi o wojnę w Afganistanie), ale i lęk o swój własny wizerunek, stąd w pewnym momencie słowa o tym, że chciałaby dobrze odpowiadać. W tej scenie, zachowanej przez Michałkowa, wiele wyczytać można nie tylko o systemie, w którym wychowuje się Anna, ale o samym autorze filmu i jego stosunku do prezentowanej rzeczywistości. Można by się zastanawiać, na ile upozorowane są te momenty w filmie, czy odpowiedzi Anny są wyreżyserowane, co wybrał sam reżyser z wypowiedzi córki, jakie kwestie przemilczał? Dla struktury samego filmu, co podkreśla Łucja Demby w swej monografii poświęconej Michałkowowi, nie ma to znaczenia, film jest bowiem spójny17, jednak przy refleksji natury historycznej (a nie formalnej) te pytania stają się zasadnicze.Michałków, świadomie bądź nie, w swoim filmie nadaje imperium, o którym mówi, a więc czasom radzieckim, specjalną aurę. Prezentuje widzowi znacznie więcej informacji o rzeczywistości przełomu lat 80. i 90. niż zapewne zamierzał. Udowadnia, jak duże znaczenie nabrała telewizja w tamtym okresie, sama forma dokumentu Michałkowa podporządkowana jest retoryce telewizji. Reżyser, prezentując świat zewnętrzny, nie zaś ten domowy czy rodzinny, definiuje go jak z telewizyjnych wiadomości BBC, jako świat sensacji, komercji. Korzysta z całej gamy środków telewizyjnych, aby urozmaicić „kronikarski" charakter swego filmu. Na tym tle przedstawia, w statycznych ujęciach, odpowiedzi córki poddane selektywnej obróbce. Wybiera zarówno wydarzenia, jak i wypowiedzi dziewczynki; podczas jednego z wywiadów wycisza głos swojej córki, wprowadzając własny komentarz.Film Michałkowa prezentuje złożoność związku filmu i historii. Poprzez odsłonięcie zarówno tego, co prywatne (wspomnień), jak i tego, co zbiorowe 
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(zapośredniczone choćby w obrazie medialnym), zwraca uwagę na sens historii kształtowany w oparciu o oficjalny (uświadamiany) oraz codzienny (nieuświa- damiany) kontekst.Początkowo widz dostrzega w dziele rosyjskiego twórcy głównie fasady: niedostępność Anny, jej dystans do tego, co mówi, grę z ojcem, przekłamane fragmenty kronik, relacje z pogrzebów zamieszczane w publicznej telewizji, kadry niedostępnej wówczas telewizji BBC, drogie przedmioty oraz wnętrza domu Michałkowów. Jednak uporządkowany dyskurs rodzinnej pamiątki osadzonej w politycznym sztafażu stopniowo się rozpruwa; spomiędzy szwów wyłaniają się determinanty, czynniki decydujące o kształcie obrazu kreowanego przez reżysera, a podanego widzowi jako zderzające się wersje makro i mikro- historii. Michałków tworzy swoją wizję przeszłości, manipuluje obrazem, wykorzystując jego retoryczne możliwości, lawiruje pomiędzy łatwo dostrzegalną afirmacją komunizmu (postawa Anny) i jego negacją (komentarz reżysera), faktami sankcjonowanymi oczywistością naoczności (kroniki, materiały telewizyjne). Kreuje wizję przyszłości, w której odczuwa się powiew historycznej konieczności i podskórnie tętniącej teleologii.

A private vision of historyNikita Mikhalkov’s Anna 6-18The purpose of this work is to study the relation between film and history based on Nikita Mikhalkov's 1993 semi-documentary Anna: from 6 to 18, a revealing chronicle of the New Russia, from Brezhnev to Yeltsin, as viewed through the eyes of his daughter. Mikhalkov's movie is a great example of a documentary about micro and macro history and the impact of the film medium on how facts are depicted. The director made his film trying to put his own stamp on the interpretation of the recent history of USSR. The film is pretentious in elevating Mikhalkov’s daughter’s personal life to the level of national and international history.
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