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Joseph Losey 
Niebezpieczne gry

Kino Josepha Loseya jest rodzajem dziwnej hybrydy, trudno w nim zna
leźć łączące tematy, wizje czy wspólny styl. Obok niezwykle wyrafinowanych 
i refleksyjnych niewątpliwych arcydzieł jak Służący, Wypadek i Posłaniec reżyser 
zrealizował wiele filmów chybionych - swoim poziomem stanowczo od nich 
odbiegających - chociażby Modesty Biaise czy Kobiety, kobiety. Losey nie jest też 
w pełni twórcą europejskim, bowiem urodził się w Ameryce, co dodatkowo 
komplikuje recepcję jego twórczości. Nie tylko amerykańskie filmy reżysera 
różnią się od siebie, ale także te zrealizowane w Europie: filmy, które zrobił 
we Włoszech są inne od tych, które powstały w Anglii. Szczególną pozycję 
zajmują wspomniane już dzieła, do których scenariusz napisał wybitny dra
maturg Harold Pinter i to one staną się przede wszystkim przedmiotem mojej 
uwagi. Istnieje niewątpliwe wiele motywów spajających eklektyczne oueure ar
tysty, czyniąc może nawet bardziej intrygującym odbiór tego mało znanego kina.

Losey urodził się w 1909 roku w La Crosse w stanie Winsconsin w rodzi
nie o korzeniach angielsko-holendersko-niemieckich. Atmosfera małomiastecz
kowa, przedwczesna śmierć ojca i skomplikowane relacje z matką skłoniły mło
dzieńca do opuszczenia rodzinnych stron. Początkowo zamierzał poświęcić się 
medycynie, jednak wypadek jakiemu uległ i roczny pobyt w szpitalu przyczy
niły się do zmiany zainteresowań z praktycznych na humanistyczne - zwrócił 
się w stronę teatru i literatury angielskiej. Po ukończeniu studiów filologicz
nych na Harvardzie Losey wyruszył w podróż po Europie, która w niedalekiej 
przyszłości będzie jego drugą ojczyzną. Odwiedził m.in. Rosję, gdzie spotkał 
Wsiewołoda Meyerholda i nawet wyreżyserował w Moskwie sztukę autorstwa 
Clifforda Odetsa Waiting for Lefty (Czekając na Lefty'ego). W latach trzydziestych 
zainteresował się marksizmem i w Hollywoodzie wstąpił do partii komuni
stycznej. Jego otwarcie lewicowe poglądy przesądziły los artysty w okresie 
„polowania na czarownice". Po powrocie do Nowego Jorku pisał recenzje te
atralne, pomagał w teatrze przy przedstawieniach, aż w końcu sam je reżyse
rował, współpracując z takimi pisarzami jak Sinclair Lewis czy Maxwell An
derson. Podczas wojny pracował dla United War Relief (Międzynarodowa Po
moc dla Ofiar Wojny), jednak mimo iż chciał ochotniczo wstąpić do oddziałów 
lotniczych nie został przyjęty do jednostki z powodu poglądów politycznych 
i lata wojny spędził głównie w radiu NBC. Po wojnie zaangażowała go wy
twórnia MGM, dla której zrealizował krótkometrażówkę Rewolwer w dłoni no
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minowaną do nagrody Akademii Filmowej. W drugiej połowie lat czterdzie
stych Loseyowi udało się wystawić spektakl pt. „Galileusz" (z udziałem Char- 
lesa Laughtona) na podstawie sztuki Bertolta Brechta, z którym łączyła go przy
jaźń i przekonania polityczne.

Swój pierwszy długometrażowy film Chłopiec z zielonymi włosami nakręcił 
w 1948 dla wytwórni RKO. Dzieło było prostą alegorią z przesłaniem anty
wojennym i antyrasistowskim, nawet w pewien sposób stało się swoistą za
powiedzią przyszłych losów reżysera, który jako „czerwony" był napiętnowany 
przez komisję do spraw działalności antyamerykańskiej na początku lat pięć
dziesiątych (bohater filmu w zupełnie niewyjaśnionych okolicznościach, staje 
się posiadaczem zielonych włosów, co wzbudza falę dezaprobaty wśród miesz
kańców małego miasteczka). Choć debiut (późny, artysta miał już blisko czter
dzieści lat) nosi wszelkie znamiona „pierwszego dzieła" i nie zdradza w ża
den sposób śladów późniejszego stylu artysty, wskazuje już krąg tematów, które 
go żywo interesowały. Analiza społecznych stosunków i postaw w różnych 
wariantach powracać będzie w kolejnych utworach. Jego wczesne filmy zre
alizowane w USA, takie jak Bezprawie, czy Podejrzany, opierały się na prostych 
scenariuszach z sensacyjną intrygą i utrzymane były w stylistyce kina noir. Naj
ciekawszym amerykańskim projektem był M, remake arcydzieła Fritza Langa 
M - morderca (M, 1931), z Davidem Waynem w roli głównej. „Choroba społe
czeństwa" kumuluje się w osobie mordercy, który popełnia okrutne zbrodnie 
na dzieciach. Mroczna wizja świata nie zostaje bynajmniej złagodzona karą jaką 
wymiar sprawiedliwości wymierza bohaterowi.

Po tym jak umieszczono nazwisko Loseya na „czarnej liście" Hollywoodu, 
reżyser dobrowolnie emigruje w 1952 roku do Anglii i nigdy już nie zrealizuje 
filmu w swojej ojczyźnie. Na planie Uśpionego tygrysa - pierwszego utworu 
zrealizowanego w Wielkiej Brytanii - doszło do pierwszego spotkania Loseya 
z Dirkiem Bogardem - aktorem, który odegrał ważną rolę w jego twórczości, 
tworząc skomplikowane portrety psychologiczne niebanalnych bohaterów. Nie
stety wczesne dzieła zrealizowane na obczyźnie takie jak Bliski nieznajomy, Bez
litosny czas1, Cyganka i gentelman raziły swoją dosłownością, gatunkowymi kli
szami i słabym aktorstwem.

1 Losey na emigracji ukrywał się pod różnymi pseudonimami, dopiero Bezlitosny czas byl pierwszym 
filmem, który podpisał własnym nazwiskiem.

2 Po ostrych cięciach film został wypuszczony przez wytwórnię Hammer w 1962, w Stanach nie byl 
pokazywany aż do 1965 roku ze względu na możliwą polityczną zimnowojenną interpretację.

Dopiero niedoceniona Fabryka nieśmiertelnych z 1962 okazała się niekonwen
cjonalnym dziełem2, którego przynależność gatunkowa (science fiction) była 
jedynie punktem wyjścia do głębszej refleksji o człowieczeństwie. Niemalże 
każdy film reżysera nosi w sobie szczególne piętno „fatalizmu", choć niektó
rzy krytycy widzą w Loseyu, artystę który głęboko wierzy w ludzką naturę.

W tym samym roku Losey nakręcił we Włoszech film Ewa z Jeanne Moreau 
w roli głównej. I właśnie obecność charyzmatycznej gwiazdy sprawiła, iż pro
jekt okazał się nietuzinkowy. Bohater filmu Tyvian Jones (Stanley Baker), zy
skał sławę jako pisarz, jednak dobra passa nie trwa długo, bowiem wychodzi 
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na jaw oszustwo jakiego dopuścił się po śmierci brata (przedstawił jego po
wieść jako własną). Dziwny związek z Ewą, kobietą-modliszką, rujnuje go osta
tecznie. Moreau niemalże dosłownie „zawłaszcza" wiele scen filmu. W jednej 
z sekwencji Ewa, po tym jak ukryła się (a raczej wdarła) przed burzą wraz 
z kochankiem do domu Tyviana (którego nie znała) nastawia płytę Billie Ho- 
liday („Willow Weep for Me") i zachowuje się z taką swobodą i dezynwolturą, 
jakby cała przestrzeń należała tylko do niej. Ewa jest wyrafinowanie okrutna 
wobec mężczyzn, bezlitośnie wykorzystuje ich słabość wobec kobiet, bawi się 
Tyvianem, żyje na jego koszt, żałośnie upokarza, prowadzi z nim sadystyczną 
grę. Kobiety w filmach Loseya często noszą w sobie jakiś fatalizm, są 
zagadkowe, dwuznaczne. Reżyserowi jednak nigdy nie udało się stworzyć 
(w Romantycznej Angielce, Kobiety, kobiety czy w Tajnej ceremonii) tak wielowy
miarowego portretu kobiety, by mógł konkurować z portretami mężczyzn.

Film Loseya zdradza swoiste podobieństwo do Słodkiego życia (La dolce vita, 
1960) Federica Felliniego. Świat wyższych sfer, dziennikarzy, filmowców, pisa
rzy tak samo wydaje się nieciekawy i pusty jak w obrazie włoskiego reżysera. 
Nawet Francesca, narzeczona Tyviana (Virna Lisi), która jest w nim zakochana 
do szaleństwa, przypomina Emmę (narzeczoną Marcella). Ich nadopiekuńczość 
i naiwność każą poświęcać się mężczyznom bezgranicznie, zdolne są nawet ode
brać sobie życie w imię zdradzonej miłości. Bohaterowie Felliniego nie mogli 
żyć w pełni ponieważ wewnętrznie coś ich wciąż ograniczało, cierpieli z powo
du braku uczuć - Ewa i Tyvian nie szukają co prawda drogi do wypełnienia do
tkliwej pustki w głębszy sposób, ale są więźniami samych siebie (ona - okru
cieństwa, on - poczucia winy i erotycznej pasji), doprowadzają się do samoznisz
czenia: „W Ewie jak i pozostałych filmach chciałem pokazać szczególny rodzaj 
destrukcyjności i cierpienia oraz utraty seksualnych relacji czy to hetero-, homo- 
czy biseksualnej, bądź czegokolwiek"3 4. Bohaterowie Loseya, szczególnie pan Kle
in, czy Tony ze Służącego także będą nieświadomie (?) dążyć do samozagłady.

5 Cyt. za: James Palmer, Michael Riley, Ray Carney, The Films of Joseph Losey, New York: Cambridge 
University Press 1993, s. 10.

4 Cyt. za: ibidem, s. 42.
5 Scenariusz Pintera oparty jest na powieści Robina Maughama i nosi znamiona sztuki scenicznej.

Służący - pułapka
„To był rodzaj powstania z popiołów Służącego"* - reżyser metaforycznie 

zaakcentował wagę dzieła, które zapoczątkowało nowy okres w jego twór
czości. Zrealizowany w 1963 roku jest pierwszym prawdziwie „angielskim" fil
mem, pierwszym dziełem, w którym styl reżysera w pełni się ujawnił. Od tego 
momentu rozpoczęła się niezwykle inspirująca współpraca z Haroldem Pinte- 
rem, dramaturgiem którego wyczucie dialogu i umiejętność budowania inten
sywnej, kameralnej atmosfery zachwyca swoją kunsztownością. Zetknięcie „ro- 
mantyczno-barokowego" stylu Loseya z pełnym niedomówień językiem Pin- 
tera, stworzyło twórcze napięcie5. Początkowo film przyjęto chłodno (chociażby 
na Festiwalu w Wenecji), lecz wkrótce w Londynie, Nowym Jorku i Paryżu 
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Służący wzbudził falę entuzjazmu. Do dziś nie stracił intrygującej świeżości 
i siły, doskonale poza tym wpisuje się w klimat kina lat sześćdziesiątych, naj
bardziej twórczej dekady, w której swoje wybitne dzieła pokazywali mistrzo
wie: Antonioni, Fellini, Bergman.

Konfrontacja dwóch światów - aroganckiej, samozadowolonej i rozpiesz
czonej przywilejami klasy wyższej ze światem klasy wyzyskiwanej, której słu
żalczość jest subtelnie zawoalowana skrywanymi urazami i pożądaniami, sta
ła się punktem wyjścia „mrocznych" loseyowskich refleksji. Ton filmu nie jest 
oskarżycielski, nie pokazuje łatwych i czarno-białych relacji między klasami 
społecznymi, jest szokującą opowieścią o panu i służącym niszczącymi się wza
jemnie. W domu młodego arystokraty Tony'ego (James Fox) pojawia się ka
merdyner Hugo Barrett (Dirk Bogarde); jego nienaganne maniery, wyrafino
wany gust zjednują pracodawcę, role wkrótce się odwracają... Barrett szybko 
zadomawia się w mieszkaniu swojego pana, aranżuje wnętrza, perfekcyjnie 
wykonuje swoje obowiązki (szczególnie kulinarne), sprowadza kochankę, która 
podaje się za jego siostrę, w końcu doprowadza chlebodawcę do moralnej 
i fizycznej degradacji. Działanie służącego jest wykalkulowane, mistrzowskie, 
perwersyjne - najpierw zręcznie „oplątuje" swoją ofiarę, doprowadza nawet 
do poróżnienia mężczyzny z jego narzeczoną, by potem całkowicie „przejąć 
ster" i ujawnić swoją prawdziwą, władczą i sadystyczną naturę. Dom angiel
skiego arystokraty staje się doskonałą metaforą zmian zachodzących w jego 
życiu. Tony, który marzy o zbudowaniu wspaniałych miast w Afryce Południo
wej, nie ma pojęcia jak powinien wyglądać jego własny dom, całkowicie po
lega na guście Barretta, który z właściwą sobie nonszalancją narzuca nawet 
najdrobniejsze szczegóły urządzenia. Tony'emu brakuje samoświadomości, 
a jego osobowość zdaje się być jeszcze niezdefiniowana, co implikuje „fatalne 
zaproszenie" służącego, do tego by zdominował i zmienił życie „człowieka bez 
właściwości", gdyż on sam nie potrafi zdecydować o kształcie tegoż. Kolej
nym „przedmiotem", który służący zręcznie „umieszcza" w mieszkaniu i na
rzuca słabemu chlebodawcy jest kobieta (Sarah Miles). Kuszenie Tony'ego oka
zuje się bardzo proste, mężczyzna szybko wpada w „pułapkę" zastawioną przez 
Hugona i z pozoru niewinna „siostrzyczka" staje się jego kochanką. Dwoje 
przedstawicieli niższej klasy czyni z arystokraty swojego więźnia, nadaje kie
runek jego życiu, czerpiąc z tego sporą, wręcz okrutną satysfakcję. Kiedy Tony 
dowiaduje się o prawdziwych stosunkach łączących „rodzeństwo", wyrzuca je, 
jednak nie na długo. Barrett powraca szybko do łask pana, po tym jak odgry
wa przed nim „scenę skruchy". Relacje dwóch mężczyzn gwałtownie się zmie
niają, teraz obaj mówią do siebie po imieniu, grają razem w karty, piłkę, spę
dzają razem czas. W domu panuje bałagan, nikt nie dba już o posiłki, 
o schludność. Lokaj szantażuje arystokratę odejściem, gdy ten przypomina mu 
czasami o tym, że jednak „jest służącym" i powinien bardziej zadbać o wy
gląd domu6. Daje wciąż odczuć dawnemu panu, że jest mu niezbędny, że bez 
niego nie może żyć. Sekwencja na schodach świetnie oddaje charakter tej chorej 
6 Autorzy książki o Loseyu zauważają, że to nowe zachowanie służącego jest rodzajem parodii sfru

strowanej pracującej gospodyni domowej z wyższych sfer.
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zależności. Mężczyźni grając w piłkę, w rzeczywistości „grają" o władzę, o do
minację. Strona plastyczna filmu, punkty widzenia kamery „wygrywają" ów 
spektakl doskonale. Mimo iż wydaje się, że to Tony bierze górę nad Barrettem 
(stoi na schodach podczas gdy „służący" na dole), jest odwrotnie... prawdzi
wą przewagę ma „cień" Hugona. Szybko pozycja „służącego" zmienia się, to 
on wchodzi na górę (po ponownym emocjonalnym szantażu), a jego pan stoi 
na dole proponując mu drinka. Ostatni kadr tej sceny filmowany z góry poka
zuje Barretta, który teraz już triumfalnie dominuje. Następna scena przy obie- 
dzie odsłania kolejną „pułapkę zależności" - talent kulinarny Hugona jest dla 
Tony'ego przedmiotem zachwytu, a dla tego drugiego tylko łatwym, kolejnym 
„wabikiem". Jednak rozmowa, którą toczą przy posiłku wydaje się być praw
dziwym kluczem do relacji jaka łączy sługę i pana. Nagle obaj mężczyźni mają 
wrażenie jakby kiedyś się już znali7:

7 Losey w tej scenie zawarł subtelny podtekst homoseksualny. Niechęć Barretta do damskich mini
spódniczek, może też nasuwać homoseksualne tropy, choć ich analiza nie wydaje mi się szczegól
nie interesująca.

* Scena rozgrywa się na tle ognia palącego się w kominku, co dodatkowo podkreśla jej diaboliczny 
wydźwięk.

Barret: Czasem mi się zdaje, że jesteśmy starymi kumplami.
Tony: Zabawne.
Barret: Dlaczego?
Tony: Bo mnie się też tak zdaje.
Barret: Kiedyś już mi się zdarzyto, coś podobnego.
Tony: Kiedy?
Barret: Gdy byłem w wojsku.
Tony: To zabawne. Mnie też to zdarzyło się, gdy byłem w wojsku.

Jest w tej rozmowie przebłysk rozpoznania swojego przeznaczenia, prze
błysk świadomości bycia skazanym na siebie. W kolejnej scenie zabawa w „kot
ka i myszkę", jaką urządza Barrett, przeradza się w „polowanie" - nie ma już 
żadnych wątpliwości kto jest ofiarą, a kto „katem". W tej scenie Losey dosko
nale wygrał napięcie - złowrogi a zarazem miękki i uwodzicielski ton głosu 
Dirka Bogarde'a w konfrontacji z cieniem wylęknionego pana, a potem jego 
autentycznie przerażoną twarzą, gdy Hugo odkrywa „kryjówkę", stwarza nie
pokojącą aurę „psychicznego terroru". Zastraszony chlebodawca bezwolnie już 
teraz podda się scenariuszowi, który wymyślił jego sługa. Barrett czerpie per
wersyjną satysfakcję z sadystycznego znęcania się nad arystokratą, i nie jest 
to bynajmniej tylko „klasowy rewanż". Dirk Bogarde czyni z granej postaci 
człowieka niejednoznacznego, którego prawdziwe intencje trudne są do roz
poznania, czasami przypomina wręcz Mefistofelesa (w jednaj ze scen „kusi" 
Tony'ego przy partii kart do wypicia jeszcze jednego drinka8). Loseyowscy bo
haterowie ukrywają tajemnicę pod „maską twarzy", która wyraża jedynie część 
„wewnętrznej prawdy". Ostatnie sekwencje Służącego nieco podobne do tych, 
jakie Fellini stworzy! w Słodkim życiu są obrazami upadku, rozkładu (domu), 
moralnego „stoczenia się" i ostatecznego samozniszczenia. Nawet narzeczona 
Tony'ego do tej pory nieprzyjazna Barrettowi daje się „uwieść" dekadenckiej 
atmosferze.
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Służący jest dziełem intensywnym, „barokowym". Przedmioty które eks
ponuje reżyser nadają światu wieloznaczny wymiar. Wypukłe lustra, (przypo
minające kształtem te z obrazów Jana van Eycka) specyficznie zniekształcają
ce rzeczywistość, obrazy kobiet wiszące na ścianach (z wyeksponowaną na
gością), zbroje i żelazne przedmioty pojawiające się jako elementy dekoracji 
domu, jednocześnie pełnią jakąś „inną" rolę. Losey niczym twórca barokowy 
„zaklina" wiele znaczeń w obrazie. Ich prosta „egzegeza" staje się zbyt akade
micka, a dzieło odarte z aury niedopowiedzeń traci swoją niepowtarzalność. 
Gdzieś pomiędzy znaczeniami Służącego ścierają się dwie odwieczne siły: 
Erosa i Thanatosa.

Wypadek: gry wyobraźni
Filmy Loseya zawierają w sobie napięcie pomiędzy spokojną powierzch

nią i pełną pasji głębią, pomiędzy intelektem a emocjami, pomiędzy bohatera
mi a miejscami, w których żyją. Między wspólnotą (rodziną) a obcymi, którzy 
zakłócają ją (Romantyczna Angielka, Wypadek9, Posłaniec, Służący). Między opo
wiadaną historią, a tym jak jest opowiedziana także powstaje ciekawa relacja. 
Wzrastające zainteresowanie twórcy subiektywnością i czasem skłoniło go do 
opowiadania w niekonwencjonalny sposób i zaprowadziło do eksperymento
wania w dziedzinie narracji (Wypadek, Posłaniec, Romantyczna Angielka). We 
wszystkich tych filmach pojawia się pierwszoosobowa narracja, której ramą 
jest narracja trzecioosobowa. Dla Stephena z Wypadku i Lea z Posłańca wewnętrz
na realność bierze górę nad obiektywną. Wypadek pokazuje „teraźniejszość" prze
szłych zdarzeń. Zamiast konwencjonalnej opowieści o seksualnej pasji i zdra
dzie, Losey przedstawia złożone studium ludzkiej świadomości. Czas stał się 
nie tylko tematem, ale także „organizatorem" obu narracji (subiektywnej i obiek
tywnej). Jest ciągle obecny w procesie myślenia, to, co bohater wspominana, 
od razu zostaje poddane procesowi interpretacji. Wspominanie to zatem wy
darzenie, akt narracji.

’ Film jest adaptacją powieści Nicholasa Mosleya.

W pobliżu domu profesora Oksfordu (Dirk Bogarde) dochodzi do dziwne
go wypadku, w którym ginie jego uczeń William (Michael York). Pasażerką, 
której udało się przeżyć jest studentka - Anna (Jacqueline Sassard), piękna au
striacka arystokratka. W kolejnych sekwencjach, które opowiadane są z subiek
tywnej perspektywy, poznajemy historię niejednoznacznych stosunków łączą
cych bohaterów. William zafascynowany jest Anną i powiadamia o tym 
swojego nauczyciela. Już w trakcie „koleżeńskiej" rozmowy, pojawiają się nie
pokojące kadry antycypujące śmierć. Stephen zauważa, że wszyscy arystokra
ci (William pochodzi właśnie z wyższych sfer) stworzeni są po to, by dać się 
zabić, choć uczeń replikuje: oczywiście są nieśmiertelni). Kamera porusza się wzdłuż 
umieszczonych na budynku maszkaronów, kamiennych masek, 
w tle słyszymy dźwięk dzwonów. Po raz kolejny (wcześniej w Służącym) re
żyser pokazuje w zawoalowany sposób konfrontację Erosa (rodzące się w męż
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czyznach pożądanie) z Thanatosem10 11. Relacje pomiędzy młodą parą stają się 
coraz bliższe, co wywołuje głęboko skrywaną zazdrość Stephena - przykład
nego męża, ojca i nieco znudzonego profesora filozofii. Punktem zwrotnym 
jest zaproszenie tych dwojga do położonego poza miastem domu. „Plan", który 
profesor filozofii „nosi w sobie" wobec Anny, burzy przybycie starego przyja
ciela, pisarza Charleya (Stanley Baker), nieproszonego gościa. Teraz trzech męż
czyzn toczy pomiędzy sobą grę (William jest najbardziej nieświadomym, nie
winnym), zdradzają - na razie tylko potencjalnie - swoje żony, swoją przy
jaźń, w imię spełnienia fantazji seksualnych związanych z Anną. Są opętani 
pragnieniem zdobycia dziewczyny. Gra między Charleyem a Stephenem świet
nie ujawnia się w dialogu, w którym (paradoksalnie?) ten drugi nie bierze udziału:

“ Slephen wcześniej wspomina o swoim starzeniu się.
11 „Diabolicznie" miesza trunek tuż przed podaniem. Analogie do sceny ze Służącego nasuwają się 

mimowolnie.

William: Co pan teraz pisze?
Charley: Powieść.
William: Chciałbym napisać powieść.
Charley: Tak?
William: Ale nie potrafię.
Charley: To dziecinna zabawa. Trzeba tylko znaleźć punkt wyjściowy. Na przykład tutaj. 
William: Gdzie?
Charley: Tutaj.
William: jakie mamy plany?
William: Niech mi Pan opowie, co my tu wszyscy robimy? Rosaline (żona Stephena, która 
jest w ciąży) leży, Stephen piele, Anna plecie wianek ze stokrotek, a my rozmawiamy. 
Stephen: Ale mógłby pan to rozwinąć. Rosaline jest w ciąży, Stephen ma romans z pew
ną dziewczyną z Oksfordu. Doszedł do wieku, w którym trudno mu trzymać ręce daleko 
od dziewczyn, ale on czuje się winny rzecz jasna więc wymyśla tę historyjkę.
William: jaką historyjkę?
Stephen: Tę.
William: O czym pan mówi?

Charley opowiadając potencjalny scenariusz, zresztą świetnie korespondu
jący z podświadomym planem głównego bohatera (który snuje tę historię po
wracając pamięcią do przeszłych zdarzeń), projektuje swój własny romans 
z Anną. W scenie tej wytwarza się napięcie pomiędzy tym, co jest mówione 
i tym, co niedopowiedziane. W kolejnej scenie bohaterowie oddają się grze 
w tenisa, w której Anna, a nie piłka jest przedmiotem rozgrywki. Stephen aran
żuje tak przebieg wizyty, by młodzi ludzie zostali na noc w jego domu. Umyśl
nie częstuje Williama alkoholem”, próbując w ten sposób uczynić z niego nie
groźnego rywala. Mimo wszelkich podjętych starań bohaterowi nie udaje się spę
dzić nocy z Anną. Gra między mężczyznami komplikuje się, gdy bohater odkrywa 
że jego przyjaciel ma romans z piękną Austriaczką (i to w jego własnym domu). 
Zachowanie kobiety wydaj e się całkowicie bezwolne, niewiele mówi, szybko 
daje się uwieść pisarzowi, a przy tym sprawia wrażenie niewinnej i biernej (choć 
właśnie wokół niej wszystko się rozgrywa). Zachowanie Anny i jej decyzje - 
romansu z mało atrakcyjnym mężczyzną, jakim jest Charley, późniejsza decyzja 
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poślubienia Williama są tajemnicze i niezrozumiałe. Anna fascynuje płeć prze
ciwną być może dlatego, że nie odkrywa swoich prawdziwych, kobiecych ce
lów, postępuje hedonistycznie (zdradza przyjaciela, łatwo przychodzi jej prze
lotny romans z żonatym mężczyzną). Stephen, upokorzony zaistniałą sytuacją, 
widzi w Charleyu już tylko rywala bardziej imponującego kobiecie, która jest 
przedmiotem dręczącego pożądania. Podejmuje nawet żałosne działania - stara 
się zaistnieć w showbiznesie (idzie na rozmowę z producentem), tylko dlatego, 
iż ten drugi zdobył już pewien rozgłos swoimi programami, a jemu nigdy nie 
udało się zaistnieć w świecie mass mediów. Spotyka się z dawną narzeczoną, 
mimo iż nic już ich nie łączy, w ten sposób próbując zrekompensować swoje 
erotyczne i zawodowe niespełnienie. W tej sekwencji (wyjątkowo) słyszymy 
z offu głos kobiecy (Delphine Seyrig). Bohaterowie toczą dialog poza kadrem, 
co doskonale oddaje nastrój emocjonalnego braku zaangażowania i myślowej 
„nieobecności" Stephena. Desperacja bohatera jest tak duża, że nawet pisze list 
do żony Charleya informując ją o potencjalnej zdradzie. Każde jego działanie, 
coraz bardziej perwersyjne (oddaje nawet klucze do swojego domu parze ko
chanków), wymownie świadczy o rodzącym się w jego wyobraźni „ciemnym" 
scenariuszu12. Napięcie pomiędzy bohaterami coraz bardziej narasta - Stephen 
zostaje zaproszony przez Williama do posiadłości, by tam rozegrać podobno 
typową dla arystokracji grę, która przypomina dziką i zwierzęcą walkę o łup 
(profesor filozofii przed rozgrywką zauważa: Mam wrażenie, że będzie to mordercza 
gra, potem zaś dodaje: Czy to nie prawda, że każdy arystokrata chce umrzeć?). Mo
tyw gry (sportu) jest niezmiernie wyeksponowany przez Loseya - kolejna se
kwencja również rozgrywa się podczas sportowej zabawy, tym razem krykieta. 
Skomplikowane relacje łączące bohaterów wyraźnie zbliżają się do kulminacyj
nego punktu. Dźwiękowym, znaczącym tłem tej sceny są bijące dzwony - za
powiedź śmierci. Anna oświadcza Stephenowi, że chce wyjść za Williama, zry
wa z Charleyem i prosi go o pośrednictwo w przekazaniu tej wiadomości. Ale 
jego stary przyjaciel i główny rywal zdaje się o wszystkim wiedzieć, mruga do 
przyjaciela w geście porozumienia, choć ten nic jeszcze nie zdołał oznajmić. Czyż
by wszystko co się wydarzyło było jedynie wytworem wyobraźni? Zaaranżo
waną grą (jak w Powiększeniu [Blow Up, 1966] Antonioniego)?

12 Losey nie daje nam pewnośd dlaczego wypadek się wydarzył i kto zawinił. Pozostawia pewną 
dwuznaczność, która nasuwa ciekawe interpretacje.

13 Losey powiedział: „Nie fizyczna przemoc, tylko wewnętrzna, związana z tym, co ludzie czują jest 
prawdziwie przerażająca". Koresponduje to zresztą z myślą Gombrowicza, który uważał, iż praw
dziwa zbrodnia zawsze jest trudna duchowo, a nie fizycznie.

Stephen przerywa opowiadanie, „projekcję umysłu" - oglądamy teraz (narracja 
trzecioosobowa) dość szokującą scenę - mężczyzna używając przemocy wo
bec oszołomionej wypadkiem Anny, próbuje erotycznie ją posiąść. W tle dzwoni 
telefon i Stephen pojmuje, że urodziło się jego kolejne dziecko. Śmierć Willia
ma, narodziny dziecka i erotyczne spełnienie tłumionych fantazji - Loseyowi 
i Pinterowi udało się głęboko sięgnąć w mroki duszy. Pod powściągliwą i cy
wilizowaną formą angielskiego życia odkryli przerażające i instynktowne sfe
ry, gdzie dokonuje się „wewnętrzna przemoc"13. Losey mistrzowsko ukrywa 
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„chore" pasje swoich bohaterów czy destrukcyjne treści pod chłodnym stylem 
- „powściągliwość wizualna", „angielskość" tego filmu stają się kontrapunk
tem dla wewnętrznego niepokoju i perwersyjnego przekazu. Wypadek, 
który wydarzył się przychodząc w sukurs skrywanym potrzebom profesora 
(był w „mentalnym planie" od czasu kiedy William i Anna poznali się) na za
wsze odmieni życie znudzonego filozofa, będzie tajemnicą, której nikt prócz 
Anny i jego nie pozna. W ostatniej scenie oglądamy kadr z wyeksponowa
nym domem Stephena, taki sam jak na początku filmu - jest dzień (w inicjal
nej scenie - noc), bohater bawi się ze swoimi dziećmi przed domem, panuje 
nastrój sielankowej rodzinnej idylli. W tle słyszymy odgłosy wypadku. Nie stało 
się nic, i stało się „wszystko".

Posłaniec - dzieciństwo wśród trujących jagód
Posłaniec jest ostatnim filmem przy którym reżyser współpracował z Ha

roldem Pinterem14. Obaj artyści rozwinęli temat czasu, który już w Wypadku 
spełniał ważą rolę. Przeszłość uobecniona w teraźniejszości dzięki pamięci nie 
jest czymś zamierzchłym, staje się realnością przeżywaną teraz, intensywnie 
i niemalże namacalnie niczym w „W poszukiwaniu straconego czasu" Prousta15. 
Przeszłość jest jak obcy kraj, dziwne panują w niej obyczaje - słyszymy te słowa na 
samym początku filmu. Dorosły Leo Colston (główny bohater, który jest jed
nocześnie narratorem) powraca do Norwich po kilkudziesięciu latach, by speł
nić po raz ostatni rolę „posłańca". Jest to zarazem spotkanie z przeszłością, po
wrót pamięci, ale też swoiste „unicestwienie", „egzorcyzmowanie"16 czasu...

“ film otrzymał Złotą Palmę w 1971 roku na festiwalu w Cannes. Hlm powstał na podstawie powie
ści Lesliego Fblesa Hartleya.

15 Projektem Loseya, którego ostatecznie nie zrealizował była adaptacja „W poszukiwaniu straconego 
czasu" Marcela Prousta. Reżyser nosił się także m.in. z ideą adaptacji „Nostromo" Josepha Conrada.

16 Bohater posiada nadzwyczajne, „czarodziejskie" umiejętności, co wielokrotnie podkreślane jest w filmie.
17 Cyt. za James Palmer, op. cit., s. 99.

Mały Leo (Dominie Guard) zostaje zaproszony na czas wakacji do wiej
skiej posiadłości arystokratycznej rodziny swojego szkolnego kolegi. Wkrótce 
trzynastolatek staje się posłańcem przekazującym listy od Marian (Julie Chri
stie), farmerowi Tedowi Burgessowi (Alan Bates), z którym piękna siostra 
kolegi ma zakazany romans. Leo zostanie wciągnięty w niezrozumiałą sferę 
seksualności dorosłych. Utrata psychicznej niewinności będzie dla niego trau
matycznym przeżyciem i odciśnie piętno na całym życiu. Znaczący wydaje 
się moment, kiedy Leo dostaje nowe, eleganckie ubranie (w kolorze zielo
nym), ponieważ to, w którym przyjechał czyniło z niego kogoś „obcego". 
Zmiana ubrania nastąpiła co prawda z bardziej praktycznego powodu - było 
za gorąco, jednak w kontekście słów autora powieści, na podstawie której 
powstał film, fakt ten ma także dodatkowy sens: „bohaterowie mojego dra
matu byli bogami, spadkobiercami lata"17. Skrywana miłość arystokratki i far
mera odzwierciedla właśnie ten „żar lata", który „zarazi" Lea i pobudzi jego 
seksualną świadomość. Chłopak wkładając zielony uniform zauważa, iż czu
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je się w nim jak nowy człowiek, wchodzi bowiem do „boskiego" świata ary
stokracji. Jest to jednak bolesna inicjacja, którą w filmie porównuje się do 
lotu Ikara: Próbowałeś się zbliżyć do słońca, nie sądziłeś że stopnieją ci skrzydła - 
słyszymy głos narratora - dorosłego już Lea Colstona. Samo imię chłopca - 
oznaczające zodiakalnego Lwa, którego patronem jest Słońce - nasuwa astro
logiczne tropy. Kiedy Leo staje się posłańcem, narzeczony Marian, Hugh na
zywa go Merkurym, od imienia planety najbliższej Słońca (to także posła
niec bogów). Fascynacja piękną kobietą i jej sekretem okaże się dla wrażli
wego dziecka niebezpieczną przygodą.

Dom rodziny Maudsleyów, do którego chłopiec z niższych sfer zostaje za
proszony, wydaje się swoistą metaforyczną „pułapką" (w Służącym dom jest 
metaforą upadku, ale i więzienia zarówno fizycznego jak i psychicznego, po
dobnie w filmie Wypadek). Losey wielokrotnie w swoich dziełach przejawia 
fascynację domami, ich tajemnicą, tym co skrywają. W tym panuje przepych, 
na ścianach wiszą ogromne obrazy przodków (tak jak w Służącym), schody 
wydają się wyjątkowo kręte, tak jak i korytarze, za jednymi drzwiami kryją 
się następne i następne... nawet sekretne przejścia. To swoisty labirynt, gdzie 
nowicjusz czuje się coraz bardziej zagubiony. Chłopiec pokonując codziennie 
trasę z domu Maudsleyów na farmę Teda staje się nieopatrznie konspiratorem, 
sprzeniewierzającym się normom społecznym, „zdradzającym" arystokratycz
ną rodzinę, która w końcu zaprosiła go na wakacje i gości. Zostaje za to „uka
rany" (jego zainteresowanie magią, czarami także jest „przeciwne naturze", co 
dodatkowo zsyła „gniew bogów"). Gdy Leo angażuje się w dostarczanie ko
respondencji kochanków, zaczynają zastanawiać go i dziwić reguły jakie pa
nują w świecie, relacje między kobietą a mężczyzną. Wszystko wydaje mu się 
niezrozumiałe. Kiedy odmawia doniesienia korespondencji (Marian zaręczyła 
się właśnie z hrabią Triminghamem, poza tym chłopiec już wie, jakie stosunki 
łączą Teda i bliską mu sercem kobietę) pojmuje, że arystokratka interesownie 
okazywała mu sympatię. Od tej pory jego zajęcie staje się przekleństwem. Osta
tecznie zostaje wtajemniczony (metaforyka lunarna kilkakrotnie pojawia się 
w filmie) w świat dorosłych, gdy matka Marian zmusza go, by zaprowadził ją 
do kryjówki kochanków. Widok seksualnego zbliżenia jest dla chłopca niczym 
zjedzenie zatrutej jagody z krzaka, który rośnie w pobliżu posesji (wcześniej 
próbował zniszczyć krzew wypowiadając zaklęcie Niech przepadnie wszelkie zło). 
Jako starszy, samotny mężczyzna Leo powraca do posiadłości, w której do
znał tragicznego „poznania", podstarzała już Marian Trimingham prosi go, by 
przekazał jej wnukowi (ze związku z Tedem18) przesłanie miłości, gdyż ten nie 
zamierza się żenić, twierdząc że ciąży na nim klątwa. Kobieta nieświadoma 
roli jaką odegrała w rozwoju psychicznym człowieka, który spełniał rolę po
słańca, mówi: Pojawiłeś się nagle, by nas uszczęśliwić, ale i my uszczęśliwiliśmy ciebie 
powierzając ci największy nasz sekret. A moglibyśmy nigdy go nie poznać, przejść przez 
życie nic nie wiedząc. Jednak dojrzały Leo nie spełnia ostatniego „posłania"... 

” Ted popełnił samobójstwo po tym jak odkryto jego sekretny związek z Marian.
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odjeżdża milcząco, żegna się z duchami pamięci, z domem, w którym odpra
wiał czary jako trzynastoletni chłopiec.

Zarówno w Służącym, Wypadku, jak i Posłańcu Losey i Pinter dali wyraz swo
jemu zainteresowaniu arystokratycznym światem. Ich postrzeganie najbardziej 
uprzywilejowanej sfery nie przypomina zachwytu nad „urokiem zmierzchu" 
jaki przedstawia w swoich dziełach Luchino Visconti. Przedstawienie arysto
kracji skłania ich ku refleksjom o słabości natury ludzkiej - instynktownej, cza
sami „zwierzęcej", pełnej pasji, namiętności i bezwzględności. Pinter i Losey 
nie dają jednak czarno- białego obrazu, który implikowałby proste refleksje. 
Dzięki dwuznaczności, subtelności i zagadkowości, jaką wplatają w swoje hi
storie mamy okazję przyjrzeć się relacjom pan - sługa w wypukłym lustrze, 
które przedstawia tylko część rzeczywistości... a „zakrywa" resztę.

Pan Klein / Pan Klein
Po filmie wybitnym, jakim był Posłaniec, Losey nakręcił między innymi nie

udane Zabójstwo Trockiego, Romantyczną Angielkę i ciekawszy już Dom lalek we
dług Ibsena. Jednak każdy z tych filmów naznaczony był jakąś słabością, 
czy to na poziomie scenariusza, czy aktorstwa. Najbardziej intrygującym 
spośród utworów nakręconych przez reżysera w latach siedemdziesiątych 
jest Pan Klein. Historia rozgrywa się podczas okupacji w 1942 we Francji. 
Tytułowy bohater żyje dostatnio dzięki handlowi dziełami sztuki, a jego 
fortuna powiększa się za sprawą wyzyskiwania potrzebujących szybkiej go
tówki ludzi. W jednej z pierwszych sekwencji, kluczowych dla filmu, bo
haterowi składa wizytę Żyd, który chce sprzedać obraz „Portret holender
skiego szlachcica" Adriaena van Ostade. Klein kupuje obraz za niezwykle 
niską cenę, czym upokarza gościa (choć widzi jak bardzo ten potrzebuje po
mocy finansowej). Odprowadzając klienta do drzwi znajduje gazetę żydow
ską, oczywiście myśląc że wypadła przy wejściu temuż, jednak na kopercie 
widnieje nazwisko Roberta Kleina, czyli jego.... Po odejściu mężczyzny, bo
hater patrzy w lustro - trochę z lękiem przygląda się sobie, zobaczył bo
wiem po raz pierwszy swoje drugie, nieznane „ja". W Paryżu mieszka czło
wiek pochodzenia semickiego o tym samym nazwisku - członek Ruchu 
Oporu, co naraża bohatera początkowo na wiele nieprzyjemności (trwa an
tyżydowska nagonka), nieporozumień, a w efekcie prowadzi do tragiczne
go finału. Osobiste „śledztwo" jakie podejmuje przerażony, a zarazem za
fascynowany „zbiegiem okoliczności", okazuje się czymś więcej niż poszu
kiwaniem człowieka, który mąci jego spokój, staje się wyprawą w głąb jaźni, 
własnego „ja", poszukiwaniem sobowtóra. Rzeczywistość - całe jego życie 
zaczyna wyglądać podobnie jak Józefa K. z „Procesu" Kafki - to absurdal
na próba udowodnienia swojej niewinności, która kończy się śmiercią. Ana
logie z powieścią pisarza” nasuwają się wielokrotnie, chociażby
19 Jest to swoista adaptacja „Procesu" Kafki bliska duchowi powieści choć nie oparta bezpośrednio na 

tekście. Podobnie Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli, który zaledwie inspirowany „Jądrem ciemności" 
dotykał conradowskiej wizji bardziej niż klasyczna adaptacja. 
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w pokazywaniu przedstawicieli prawa (Klein ma wyjątkowy szacunek do 
wymiaru sprawiedliwości), czy „tajemniczych" działań, które ta podejmuje 
(konfiskata mienia, niepokojące „akcje" na ulicach, które wprowadzają at
mosferę zagrożenia i „osaczenia"20). Jednak Józef K. był sam, Robertów 
Kleinów jest dwóch... ale czy na pewno?

“ Jedna z sekwencji przypomina Samuraja (Le samourai, 1967) Jeana-Pierre'a Melville'a.
21 O czym dowiadujemy się o wiele później.
2 Ramy artykułu nie pozwalają mi na sięgnięcie do bogatych kontekstów związanych z motywem 

sobowtóra. Nie rozwijam także wielu innych ciekawych aspektów, chociażby malarskich inspiracji 
w dziełach Loseya, bowiem wymagałoby to rozleglej, oddzielnej analizy.

Wiele znaków wskazuje na jakiś „z góry" wyznaczony choć niezrozumia
ły plan „wobec" Kleina, fatum (podczas sceny „utargu" przez dłuższą chwilę 
kamera zatrzymuje się na zgaszonym piecu), czy też nieuniknione przeznacze
nie... Bohater przywiązuje się do obrazu, który kupił od Żyda (rodzina tych 
„innych" Kleinów pochodziła z Holandii21, obraz zaś wyszedł spod ręki sie
demnastowiecznego malarza holenderskiego, co wydaje się istotnym „zbiegiem 
okoliczności"), jego osobę wielokrotnie myli się z owym „drugim", nawet jego 
pies „przypadkowo" spotkany na ulicy, idzie za Robertem niczym za swoim 
panem. W jednej z bardziej zagadkowych sekwencji, która rozgrywa się w po
siadłości arystokracji, do której trafia bohater za sprawą listu (adresowanego 
do „tego drugiego"), słyszymy z kobiecych ust fleanne Moreau):

Florance: Wiem, co by powiedział Robert gdyby tu był. Zacząłby od porównania pana do 
zwierzęcia, do jakiegoś owada. Podstawą jego teorii jest, jak mówi, nieskończona różno
rodność specjalizacji instynktu. Robert twierdzi, że u ssaków i owadów ta różnorodność 
przejawia się w ogromniej ilości postaci, a u człowieka przeciwnie, jest to niemożliwe 
gdyż istnieje tylko jeden gatunek człowieka, a zatem...
Pan Klein: Zrozumiałem...

Twarz Kleina odbija się w lustrze podczas rozmowy z piękną, ale i uwikła
ną w ów „dziwny plan" kobietą. Kilkakrotnie zresztą Klein ujrzy swoje dru
gie „ja" w lustrach, chociażby w niezwykłej scenie w barze. Sobowtór jawi się 
mu jako przekleństwo, ale też głęboko pragnie konfrontacji z nim. Odkrycie 
„kogoś" innego w sobie jest dla bohatera przeżyciem szokującym 0ego twarz 
poważnieje, mężczyzna staje się coraz bardziej niedostępny dla otoczenia, gdyż 
niemal obłędnie „opętuje" go poszukiwanie swojego „cienia"22). Nigdy nie uda 
mu się poznać człowieka, którego szukał, choć stal plecami odwrócony do niego 
na dworcu, słyszał jego głos w słuchawce... Zawsze natrafiał tylko na swoje 
odbicie. Aresztowanie drugiego Roberta Kleina, „cienia", wiązać się mogło już 
tylko z unicestwieniem bohatera. W ostatniej sekwencji, mimo iż dowody „nie
winności" mogą uratować mu w ostatniej chwili życie, Klein biegnie „ku śmier
ci", gnany jakąś irracjonalną silą wbiega do wagonu, w którym wraz z Żyda
mi zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego (słyszymy z offu „merkan
tylną" rozmowę którą bohater prowadził ze swoim gościem na samym 
początku). Jednym z aspektów przypisywanych w kulturze sobowtórowi jest 
dążność do unicestwienia, autodestrukcji, samozniszczenia lub szaleństwa, które 
są wywołane nagłym „dostrzeżeniem" swego drugiego oblicza.
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Pan Klein jest głębokim, egzystencjalnym studium ciemnej strony ludzkiej 
duszy. Jednak kontrastowo Losey odsłania także najbardziej materialny, fizjo
logiczny aspekt człowieczeństwa. W tym filmie ma on traumatyczny kontekst. 
Prolog filmu bezpośrednio nie związany z dalszą częścią fabuły, pokazuje ko
bietę, która jest badana w instrumentalny sposób (odarta z godności), tylko 
po to by „dowieść" swojej niesemickości. Fizjonomia, nagie ludzkie ciało „da 
się zmierzyć" i opisać w liczbach i suchych stwierdzeniach. Próba sprowadze
nia człowieka do tak zwierzęcego wymiaru jest dowodem owego „zbłądzenia 
ludzkości", do którego przecież nie raz doszło w historii. Nie sposób jednak 
odebrać człowiekowi tego co kryje się pod powierzchnią ciała - przygody du
szy, która siebie poszukuje...

Loseyowskie oko
„Chciałbym, aby ludzie odczuli coś z moich specyficznych obserwacji, do

strzegli «szczególne oko», specyficzne widzenie rzeczy i pasję temu towarzy
szącą. Czasami ten osobisty punkt widzenia jest przesycony namiętnością, 
a czasami jest bardziej destrukcyjny niż konstruktywny. Nie daje prostych kon
statacji, nie daję łatwych odpowiedzi, czy też prostego sposobu na emocjonal
ne zidentyfikowanie się z moimi bohaterami"23.

s Cyt. za James Palmeę op. cit., s. 145.

Kluczem do filmów Loseya zarówno tych omówionych przeze mnie, jak 
i pominiętych, jak na przykład Romantyczna Angielka, Tajna ceremonia i Uciekają
ce sylwetki, jest gra. Loseyowscy bohaterowie są ofiarami i więźniami gier: 
o władzę (nie tylko na poziomie „walki klas"), o seksualną dominację. Prowa
dzą grę nawet dla niej samej (w Tajnej ceremonii dwie kobiety „bawią się" 
w matkę i córkę, w Panu Kleinie bohater prowadzi dziwną grę z samym sobą, 
w Uciekających sylwetkach bohaterowie prowadzą grę z ścigającym ich helikop
terem). Wszyscy oszukują siebie, otoczenie, w efekcie czego doznają moralnej 
porażki. Ich poczynaniom przyświecają niezrozumiałe przesłanki, głęboko skry
wane urazy (Tajna ceremonia), bądź towarzyszy im jakieś nieokreślone uczucie 
(Pan Klein) czy instynktowny pęd (Wypadek, Posłaniec). W „loseyowski świat" 
wkraczają też często intruzi, ludzie, którzy nagle zmieniają rzeczywistość 
i „reguły gry" (w Romantycznej Angielce przybycie nieznajomego burzy małżeński 
spokój, w Panu Kleinie pojawienie się tego „drugiego" jest przyczyną zguby), 
nagle wszystko staje się dwuznaczne i niepewne... Reżyser także wizualnie 
tworzy niezwykle ciekawą oprawę swoich zagadkowych dziel. Zdjęcia statycz
ne, niemalże malarskie, „zdystansowane" (operator używa bardzo często pla
nów panoramicznych, ogólnych) zderzone są ze zdjęciami dynamicznymi, z ręki 
(do najwybitniejszych filmów zdjęcia kręcił Gerry Fisher). Charakterystyczne 
dla loseyowskiego konceptu jest „porzucanie" historii na rzecz kontemplowa
nia samego miejsca czy przedmiotów, bez udziału bohaterów, jakby artysta 
chciał oddać specyficzne, choć trudno uchwytne, „istnienie czasu". Kiedy Ste
phen w Wypadku opuszcza wraz z synem ścieżkę, kamera nie idzie za nimi, 
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pozostaje na chwilę jeszcze w tym miejscu gdzie coś się działo, gdzie byli lu
dzie. To miejsce żyje „własnym życiem", tak jak domy do których się wchodzi 
i od razu przenika nas aura ich wnętrza. To my poniekąd wkraczamy jak in
truzi i burzymy własny, rządzący się nieznanymi nam prawami rytm tych miejsc. 
Przedmioty w filmach Loseya wydają się także mieć swoją tajemnicę, kamera 
zatrzymuje się na nich próbując zasugerować, że także one uczestniczą w grze, 
nawet jeśli postaci nie uświadamiają sobie tego (a tak dzieje się najczęściej).

Kino Loseya pełnie jest antynomii: subtelne i jednocześnie skrywające po
kłady perwersyjnego i „brutalnego" przekazu, chłodne i „barokowe" zarazem. 
„Gry Loseya" mogą okazać się dla widza niebezpieczne, tak jak niebezpieczne 
były gry jego bohaterów.

FILMOGRAFIA: 

1945 - Rewolwer w dłoni (A Gun in His Hand)
1948 - Chłopiec z zielonymi włosami (The Boy with Green Hair)
1949 - Bezprawie (The Lawless)
1951 - Podejrzany (The Prowler)
1951 - Morderca (M)
1951 - Ważne wydarzenie (The Big Night)
1952 - Spotkanie (Stranger on the Prowl)
1954 - Uśpiony tygrys (The Sleeping Tiger)
1956 - Bliski nieznajomy (The Intimate Stranger)
1957 - Bezlitosny czas (Time Without Pity)
1957 - Cyganka i gentleman (The Gypsy and the Gentleman)
1959 - Przypadkowe spotkanie (Blind Date)
1960 - Przestępca (The Criminal)
1962 - Fabryka nieśmiertelnych (The Damned)
1962 - Ewa (Eve)
1963 - Służący (The Servant)
1964 - Za króla i ojczyznę (King & Country)
1966 - Modesty Blaise (Modesty Blaise)
1967 - Wypadek (Accident)
1968 - Boom!
1968 - Tajna ceremonia (Secret Ceremony)
1970 - Uciekające sylwetki (Figures in a Landscape)
1971 - Posłaniec (The Go-Between)
1972 - Zabójstwo Trockiego (The Assassination of Trotsky)
1973 - Dom lalek (Doll's House)
1974 - Galileusz (Galileo)
1975 - Romantyczna Angielka (The Romantic Englishwoman)
1976 - Pan Klein (Mr. Klein)
1978 - Drogi na południe (Roads to the South)
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1979 - Don Giovanni
1980 - Borys Godunow (Boris Godunov)
1982 - Pstrąg (The Trout)
1985 - Kobiety, kobiety (Steaming)
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