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KOBIETY Z „MIASTA MILIONA
ŚWIATEŁ" - O FILMOWEJ TWÓRCZOŚCI
ANN HUI I CLARY LOW
Za najwybitniejsze przedstawicielki kina Hongkongu można uznać
dwie mistrzynie kamery: Ann Hui i Clarę Law, reprezentujące nieco od
mienne, ale równie skuteczne strategie tworzenia kina. Hui - najbardziej
szanowana kobieta w hongkońskim przemyśle filmowym - jest kimś
w rodzaju tamtejszej Kathryn Bigelow, która posługując się schematami
kina gatunkowego tworzy oryginalne wypowiedzi filmowe, stanowiące
rodzaj odmiennego dyskursu w stosunku do filmów realizowanych przez
reżyserów - mężczyzn. Law programowo tworzy filmy zaangażowane
społecznie, w sposób realistyczny, często bardzo drastyczny, poruszające
problemy chińskiej społeczności w Azji i Ameryce, przywołujące na myśl
telewizyjne reportaże interwencyjne (ale tylko pod względem treści, for
ma jest tu zawsze estetycznie wycyzelowana). Upraszczając, można jednak
wysunąć tezę o dwóch, różnych reżyserskich strategiach reprezentowa
nych przez najwybitniejsze, hongkońskie reżyserki: podejściu gatunko
wym (Hui) i docufilmowym (Law)1. Z pewnością takie, dość odmienne
podejście do filmowej materii, jest wynikiem nie tylko innej wrażliwości
twórczej, ale także różnej edukacji. Hui odebrała staranne wykształcenie
filmowe w Anglii, by później szlifować swe umiejętności zarówno w tele
wizji, jak i na filmowych planach2, Law, po skończeniu National Film
1 Nie znaczy to wcale, że Hui nie tworzy filmów obyczajowych, zaś Law koncentruje się
wyłącznie na docufilmach (żeby użyć terminu wprowadzonego do hongkońskiej ki
nematografii przez Ringo Lama - twórcę brutalnych, ale opartych na autentycznych
wydarzeniach z hongkońskich ulic filmów, takich jak np. Miasto w ogniu - City on Fire,
1987). Hui ma w swej filmografii realistyczne filmy obyczajowo - psychologiczne, zaś
Law zrealizowała jeden z najbardziej wyrafinowanych melodramatów
w sztafażu kina grozy Reinkarnację Ztotego Lotosa (Reincamation of the Golden Lotus, 1989).
2 Taką, edukacyjną drogę odbywali niemalże wszyscy hongkońscy reżyserzy, pod ko
niec lat 70. zmieniający oblicze hongkońskiego kina, których formację nazwaną póź
niej pierwszą nową falą - obok Hui byli to, tak znani reżyserzy i scenarzyści, jak: Tsui
Hark, Ringo Lam, Yim Ho czy Che Kirk - Wong
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School w Londynie od początku swej przygody z reżyserowaniem, miała
do czynienia wyłącznie z telewizją, nie ocierając się o filmowy przemysł
do czasu swego pełnometrażowego, fabularnego debiutu3.
Urodzona w 1947 roku w Mandżurii, Ann Hui, reżyserka, scenopisarka, aktorka i producentka filmowa, jak większość twórców hongkońskiej pierwszej nowej fali (np. przybyły z Wietnamu Hark, czy urodzo
ny w kontynentalnych Chinach John Woo), nie pochodzi z Hongkongu
- o którym często mówi się, że jest miastem „bez historii" zaludnianym
przez ludzi-nomadów. W Hongkongu przyszła reżyserka studiowała an
gielską literaturę (tematem jej pracy magisterskiej była twórczość Charlesa Dickensa). Bardzo dobre wyniki w nauce umożliwiły jej wyjazd na
stypendium do Londynu w 1972 roku, gdzie odbyła dwuletni kurs reży
serii i scenopisarstwa. Po powrocie rozpoczęła pracę w lokalnej telewi
zji. Zrealizowała tam ponad sto filmów dokumentalnych i reportaży
opisując tragiczną sytuację wietnamskich emigrantów, tzw. boat people ludzi przybywających na naprędce skleconych tratwach z komunistycz
nego Wietnamu do Pachnącego Portu, z nadzieją na lepsze życie. Szefo
stwo sieci wstrzymało emisję cyklu - pokazano go znacznie później,
w wersji mocno ocenzurowanej (wycięto m.in. materiał o dziecięcej pro
stytucji). Wydarzenie to zmusiło Hui do skierowania się w stronę kina,
znacznie mniej podległego politycznym i ekonomicznym naciskom niż
telewizja. W 1978 roku, reżyserka zrealizowała telewizyjny, lecz wyświe
tlany w kinach film Chłopiec z Wietnamu (A Boy From Vietnam). Była to
inspirowana autentycznymi wydarzeniami opowieść o małym emigran
cie, zmuszonym do ciężkiej pracy fizycznej w hongkońskiej fabryce bu
tów. W tym samym czasie Hui nawiązała współpracę z Kingiem Hu żywą legendą hongkońskiego kina, twórcą klasycznych „opowieści mie
cza" (wuxia-pia)4. W przeciwieństwie do innych twórców obrazów
kung-fu, takich jak Chah Cheh, bohaterami swych filmów czynił Hu sil
ne, niezależne, często sprawniejsze fizycznie i silniejsze psychicznie od
3 Wyłącznie „telewizyjny rodowód" cechował twórców drugiej nowej fali, którzy po
jawili się w hongkońskim kinie w latach 80. - prócz Law byli to m.in. Wong Kar Wai, Stanley Kwan, Cheung Yun - Ting, Alex Law i Eddie Fong - życiowy partner
i artystyczny współpracownik Clary Law
4 Dynamiczne, zrealizowane z wizualną dezynwolturą, a przy tym niezwykle poetyc
kie, przesycone buddyjską filozofią obrazy Hu - takie jak Zajazd Smocze Wrota (Dragon
Gate Inn, 1967), Waleczni wojownicy (Valiant Ones, 1975) czy nagrodzony Złotą Palmą
w Cannes Dotyk Zen (A Touch of Zen, 1971) - skodyfikowały gatunek wuxia-pia w
obrębie hongkońskiej kinematografii. Hu z klasycznej, chińskiej kultury, jak również
z klasycznych, realizowanych jeszcze przed II wojną światową filmów wuxia-pia,
wyprowadzi! szereg archetypicznych postaci, funkcjonujących w niemalże każdej
z filmowych „opowieści miecza".
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mężczyzn kobiety - wojowniczki:
xia-nu, wspomagające samotnych,
przemierzających świat, mnichów,
walczących z obdarzonymi potężną
silą eunuchami.
Współpraca Ann Hui z Kingiem
Hu umożliwiała reżyserce nie tylko
szlifowanie swych reżyserskich, sceWidzialrtu sekret
nopisarskich i producenckich umie
jętności, ale również poznanie prawideł rządzących hongkońskim ki
nem gatunkowym, od początku istnienia Pachnącego Portu zdominowa
nym przez mężczyzn. Na swój reżyserski debiut Ann Hui nie wybrała
jednak filmowej „opowieści miecza", lecz filmowy horror - wpisujący się
w niezwykle żywą w hongkońskim kinie tradycję opowieści o duchach,
czy ogólnie, zjawiskach nadprzyrodzonych (filmy te zwane są po chińsku
liaozhai - co można przetłumaczyć jako „niesamowite opowieści").
Obraz Sekret (Secret, 1979) bliższy jest jednak formule zachodniego
thrillera, kinu Hitchcocka, czy bardziej nawet włoskiemu giallo spod
znaku kina Daria Argento, niż klasycznym, chińskim „spookie-stories".
Jest to wyraźnie inspirowana filmem Nicholasa Roega Nie oglądaj się te
raz (Don't Look, Now, 1973) historia młodej pielęgniarki (Sylvia Chang),
pracującej w ponurym szpitalu na przedmieściach Hongkongu. Boha
terka filmu wplątuje się w tajemniczą sprawę makabrycznego mordu
dokonanego na jej przyjaciółce przez przebiegłego szaleńca. Pielęgniar
kę nawiedza, ubrany w czerwony płaszczyk duch zamordowanej dziew
czyny, naprowadzając ją na ślad bezwzględnego mordercy. W finale, ry
zykując żyde kobieta doprowadza do wyjaśnienia tytułowego sekretu.
Choć film Hui bardzo mocno wpisuje się w kontekst zachodniego
kina lęków, cechuje go azjatyckie wyrafinowanie, zwłaszcza w warstwie
narracyjnej. Sekret zbudowany jest z dwóch przeplatających się wątków
- jednego: ukazującego tragiczne wydarzenia kończące żyde przyjadółki głównej bohaterki i jej narzeczonego, oraz drugiego: obrazującego ry
zykowne śledztwo pielęgniarki. Obie linie narracyjne spotykają się w fi
nale: główna postać widzi w wyobraźni ostatnie chwile żyda ofiar za
bójcy, zaś jej wizja staje się sceną zamykającą zobrazowany w filmie
wątek ostatnich chwil żyda pary narzeczonych. Co najważniejsze jed
nak, główna bohaterka filmu jest postadą archetypiczną dla całego kina
Hui - to kobieta uporczywie, niekiedy wbrew całemu światu, poszuku
jąca prawdy o sobie i ludziach z którymi przyszło jej żyć (i umierać).
Kolejna praca hongkońskiej reżyserki: Nawiedzona banda (Spooky
Band, 1980) stanowi typowy przykład liaozhai, odwołującego się do kla
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sycznej, chińskiej literatury grozy tworzonej przez Pu Songlinga (16401715) - będącego azjatyckim odpowiednikiem E.T.A. Hoffmanann5. Pod
stawowym tematem utworów Songlinga jest, zainspirowana buddyjską
filozofią, konfrontacja świata cielesnego z duchowym. Bohaterami jego
Kronik są najczęściej buddyjscy mnisi, spotykający na swej drodze du
chy przybywające ze świata umarłych, które z różnych względów nie
mogą kontynuować swego reinkamacyjnego cyklu (najczęściej dlatego,
że są więzione przez okrutnego demona, posiadającego władzę nad ich
martwymi ciałami). Udręczone duchy to zwykle piękne kobiety, uwo
dzące podatnych na zaloty mnichów (którymi jednak opiekują się ich
starsi, doświadczeni w bojach z pokusami tego świata nestorzy, wydzie
rający w ostatniej chwili swych podopiecznych z szatańskich sideł).
W chińskich opowieściach o duchach to, co niematerialne paradoksal
nie uwidacznia się w sposób bardzo materialny (przez cielesność, seksu
alną aktywność), zaś materialność stoi na straży duchowej harmonii
(mnisi są mistrzami w sztuce zabijania).
Utrzymana w komediowej tonacji Nawiedzona banda - choć oparta
na oryginalnym scenariuszu Joyce Chan - odwołuje się do literatury
grozy tworzonej przez Songlinga. Jest to opowieść o aktorskiej trupie,
nawiedzonej przez duchy. Główna bohaterka filmu - rezolutna tancerka
o imieniu Ah Chi (Josephin Siao) - zaprzyjaźnia się z duchem prostytut
ki o pseudonimie Catshit. Przed laty, Catshit, wraz z przebywającymi
w domu uciech wojownikami cesarskiej armii, została otruta przez
okrutnego zielarza - praprzodka młodego zalotnika Ah Chi - Dicka Ma
(Kenny Bee). O zbrodnie obwiniony został pradziadek Ah Chi - rów
nież trudniący się zielarstwem. Kiedy z rozkazu cesarza niesłusznie
oskarżony medyk szedł na szafot, rzucił na ród Ma przekleństwo bezdzietności.
Jak w molierowskiej komedii pomyłek, pełna zaskakujących zwro
tów akcja Nawiedzonej bandy ukazuje straszne, ale i komiczne zarazem
następstwa przenikania się świata duchów i ludzi, kończące się trady
cyjnym happy endem. Film Hui jest przede wszystkim hołdem złożo
nym mistrzowi Hu. Baletowe sekwencje w których członkowie aktor
skiej trupy zostają opętani przez duchy zamordowanych wojowników
i toczą nieustające pojedynki kung-fu, są swoistym pastiszem poetyki
twórcy Walecznych wojowników. Ale Nawiedzona banda to nie tylko filmo
5 Niesamowite „Kroniki" Songlinga stały się inspiracją do dziesiątków filmów grozy,
z których najsłynniejszym jest cykl Chińskie opowieści o duchach (A Chinese Ghost Story pierwszy obraz z tego cyklu powstał w 1987 roku, z inicjatywy Tsui Harka i Ching Siu
- Tunga).
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wa zabawa konwencjami, jak zauważa Stephen Tao, ta sytuacyjna kome
dia zawiera w sobie ważki, intelektualny naddatek, przewijający się
przez wszystkie późniejsze filmy Hui - wpływanie przeszłości (często
okrutnej i krwawej) na teraźniejszość:

Hui postrzega historię, jako źródło zbiorowej pamięci kulturowej
oraz główny czynnik determinujący zbiorową psyche i działania lu
dzi tworzących teraźniejszość. Hui będzie kontynuowała ten wątek
swych artystycznych poszukiwań w swoich kolejnych filmach [...]
będących rozwinięciem tez zawartych w Nawiedzonej bandzie6.
O ile w dwóch pierwszych swych dziełach Hui dokonała twórczej
eksploracji hongkońskiego kina grozy, to w Historii Woo Viet (Story of
Woo Viet, 1981), zaadaptowała schematy kolejnego gatunku filmowego kina akcji, określanego mianem xiaoxiong pia (w wolnym tłumaczeniu
„opowieści o bohaterze spod ciemnej gwiazdy"). Prototypowym filmem
dla xiaoxiong-pia były obrazy jednego z najbardziej wszechstronnych
twórców hongkońskiego kina Lung Konga - zwanego chińskim Johnem
Fordem, ze względu na ilość wyreżyserowanych filmów (ponad 200)
i ich gatunkową różnorodność (od melodramatów, przez komedie po fil
my akcji)7. Historia Woo Viet wpisuje się w schemat obowiązujący w xia
oxiong-pia. Bohaterem jest odważny samotnik (w tej roli ikona kina
Hongkongu Chow Yun - Fat), były żołnierz armii południowowietnamskiej, jeden z przedstawicieli boat people. Wegetując w obozie dla
uchodźców, znajdującym się w portowej strefie Hongkongu, nawiązuje
on kontakt z przestępczym podziemiem, reprezentowanym przez znajo
mą o imieniu Li (Cora Miao). Kiedy Woo wdaje się w bójkę z komuni
stycznymi agentami inwigilującymi środowisko emigrantów, zmuszony
zostaje do ucieczki. Dzięki pomocy Li wydostaje się on z obozu, zamie
rzając wyemigrować do USA. Pada jednak ofiarą oszustów i zamiast do
Ameryki trafia do Tajlandii, gdzie spotyka piękną Wietnamkę, w której
zakochuje się z wzajemnością. W swej drodze do „amerykańskiego
raju", Woo przybywa na Filipiny. W manilskim Chinatown zmuszony
6 Stephen Tao, Genre and Vison: The Films of Ann Hui. W: tegoż, Hong Kong Cinema. The
Extra Dimensions. London: British Film Institute 1997, s. 149.
7 Najsłynniejszym, niemalże typograficznym „action movie" Konga był obraz Historia
zwolnionego więźnia (The Story of a Discharged Prisoner, 1967) - opowieść o recydywiście,
który - by odkupić swe winy - łączy swe siły ze swym bratem - policjantem i wydaje
walkę Triadzie - chińskiej mafii. „Historia zwolnionego więźnia" stała się inspiracją
dla wielu twórców mocnego, męskiego kina akcji, na czele z Johnem Woo - który
w 1986 roku, zrealizował nawet remake klasyku Konga (Lepsze jutro [/1 Better Tomorrow!).
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jest do bezpardonowej walki z przedstawicielami przestępczego podzie
mia, bezlitośnie stręczącymi uciekające z Wietnamu kobiety. Bohater rzu
ca wyzwanie „ojcu chrzestnemu" chińskiej mafii na Filipinach (Lo
Lich), a po zwycięstwie nad nim ma możliwość zajęcia jego miejsca.
Jednak miłość do kobiety powoduje, że Woo rezygnuje z lukratywnej,
ale moralnie odrażającej propozycji i kontynuuje swą podróż na Zachód.
Historia Woo Viet jest przede wszystkim sprawnie opowiedzianym
filmem akcji, pełnym spektakularnych scen pojedynków i brawurowych
ucieczek, przy czym są one ukazane w sposób bardzo realistyczny, żeby
nie powiedzieć nawet werystyczny. Hui połączyła estetykę (i tematykę)
swoich telewizyjnych docufilmów z wizualną dezynwolturą „actionerów" Konga. Wybuchowy film sensacyjny jest jednocześnie obrazem ge
henny, jaką przechodzić musieli emigranci z Wietnamu Południowego
uciekający w latach 70. przed komunistycznym reżimem Północy. Głów
na postać staje się kimś w rodzaju „ludowego bohatera", herosa mszczą
cego krzywdy poniewieranych, zmuszanych do niewolniczej pracy, wy
korzystywanych na wszelkie możliwe sposoby ludzi. Reżyserka nie za
dowala się jednak powielaniem ustalonych konwencji, proponując
w ich obrębie swoistą grę z przyzwyczajeniami widzów. Wybierając do
głównej roli Chow Yun - Fata reżyserka kierowała się m.in. faktem, że
ten uzdolniony aktor w operze pekińskiej bardzo często grywał kobiece
role. Scena w obozie z agentami wietnamskiej bezpieki ma wyraźnie ho
moseksualny podtekst. Jest ona skonstruowana w taki sposób, że widz
odnosi nieodparte wrażenie, jakby napaść na głównego bohatera była
nieudaną próbą homoseksualnego gwałtu. Woo staje się więc obiektem
seksualnego pożądania ze strony innych mężczyzn, dzieląc niejako los
dziewczyn z Manili. Reżyserka przeprowadza również subtelną dekonstrukcję maskulinizmu swego bohatera, ukazują jego delikatność w sce
nach miłosnych.
Hui nie tylko wylansowała Chow Yun - Fata na gwiazdę kina akcji,
ale wprowadziła do gatunku „action cinema" motyw seksualnej ambiWalencji głównego bohatera moty
wowany taoistyczną filozofią wza
jemnego przenikania się pierwiastka
męskiego - yin z pierwiastkiem żeń
skim - yang.
Historia Woo Viet jest również
wyrazem fascynacji reżyserki wzor
cami zachodniej kultury, wywiedzio
nymi z klasycznej literatury. Schemat
Widzialny sekret
fabularny Historii..., zwłaszcza jej
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drugiej części, oparty został na Jądrze ciemności Josepha Conrada. W po
szukiwaniu enigmatycznego „ojca chrzestnego" bohater przemierza
„dżunglę" manilskiego podziemia przestępczego - im wchodzi głębiej,
tym większą deprawację widzi wokół siebie. Kiedy wreszcie staje do fi
nałowej konfrontacji z szefem zbrodniczej organizacji, okazuje się, że
gangster jest także Wietnamczykiem, podobnie jak Woo brutalnie wy
rzuconym ze swego kraju. Bohater filmu, jak Conradowski Marlow, sta
je twarzą w twarz ze swymi własnymi koszmarami, ucieleśnionymi
przez demonicznego stręczyciela. Kiedy bandyta zostaje zabity, prawem
królobójcy Woo może przejąć jego tron. Odchodzi jednak, wyrzekając się Aa.
Nagrodzone hongkońskim Oscarem Ludzie z łodzi (Boat People, 1982)
jeszcze mocniej dotykają problemu wietnamskich emigrantów. Bohate
rem jest tu japoński fotoreporter (George Lam), przybywający na zapro
szenie komunistycznych władz do Ho Chi Minh City (dawny Sajgon),
by zrealizować reportaż na temat życia w mieście. Akcja filmu rozgrywa
się w późnych latach 70., ale wciąż widać ślady zbrojnych działań. Za
ufanie, jakim darzą bohatera komunistyczni dygnitarze, nazywając go
„przyjacielem" (to właśnie Japończyk sfotografował wejście wojsk Wiet
namu Północnego do Sajgonu w 1975 r.), pozwala mu na zapuszczanie
się w najbardziej odosobnione zakątki miasta, gdzie szerzy się głód, pro
stytucja i brutalność przedstawicieli władz. Ho Chi Minh City przypo
mina jeden, wielki obóz koncentracyjny, w którym dostatnio żyją jedy
nie komunistyczni dygnitarze, podczas gdy pod ich oknami umierają
dzieci. Bohater jest świadkiem publicznych egzekucji ludzi podejrza
nych o szpiegostwo, spotyka również przedstawiciela władz - towarzy
sza Mguyena (Quimeng Shi) - korzystającego skrycie z dobrodziejstw
kolonialnej przeszłości Wietnamu, jedzącego francuskie potrawy i czyta
jącego Baudelaire'a. Napotyka także grupę wygłodniałych dzieci, dosłow
nie żerujących na zwłokach pomordowanych ofiar reżimu. Ujęty losem
małych Wietnamczyków fotoreporter przygarnia małą dziewczynkę (Season Ma), postanawiając wywieźć ją z wietnamskiego piekła. Film kończy
się tragicznie. Zaskoczony przez żołnierzy bohater zostaje zastrzelony.
Choć film Hui operuje przerysowaniami, charakterystycznymi dla
produkcji doby zimnej wojny, nie sposób odmówić mu siły wyrazu,
zwłaszcza, że tworząc Ludzi z łodzi reżyserka sięgnęła po sprawdzone
schematy - od filmu więziennego (z charakterystycznym motywem
ucieczki), po ojcowski melodramat. Obraz komunistycznego Wietnamu,
jaki rysuje się w kadrach filmu Hui, to wizja infernalna, w której czło
wiek zostaje zepchnięty do rangi przedmiotu. Fragmenty najbardziej
drastyczne i nieprawdopodobne znajdują swoje potwierdzenie w opo
wieściach autentycznych „ludzi z łodzi", w cenzurowanych, telewizyj
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nych dokumentach realizowanych w latach 70. przez reżyserkę. Sama
Hui potraktowała swój film nie tylko jako przejmującą opowieść
o współczesnym Wietnamie, lecz również jako alegorię Hongkongu,
w latach 80. znajdującego się u progu wielkich przemian, związanych
z przejęciem Pachnącego Portu przez Chińską Republikę Ludową
w 1997 roku.

Historie opowiadające o wietnamskich uciekinierach, są w jakiś spo
sób związane z sytuacją ludzi w Hongkongu (i to nie tylko wietnam
skich emigrantów). My również mamy prawdziwe poczucie braku
przynależności do jakiegokolwiek kraju. Różnorakie polityczne siły
starają się odpowiadać za nasz los, ale my musimy sami kontrolować
naszą przyszłość. W sumie nikt NAS nie pyta, jak MY sami widzimy
przyszłość Hongkongu. Ludzie z łodzi są dramatyzacją tego problemu8.

Do spraw społecznych związanych z niepewnym statusem Pachną
cego Portu i ludzi w nim mieszkających powróci Ann w zrealizowanych
w latach 90. dwóch, przejmujących filmach obyczajowych: Pieśni wyj
ścia (The Song of Exile, 1990) i Letnim śniegu (Summer Snow, 1995).
Po zrealizowaniu Ludzi z łodzi, Ann Hui sięgnęła po melodramat
którego podstawą jest literatura zwany wenyi (nazwa powstała z połą
czenia dwóch słów wenxue - literatura i yishu - sztuka), dla którego
wzorem stał się klasyczny, hollywoodzki melodramat, zwłaszcza nieme
filmy Franka Borzage’. Podstawowym tematem w wielu filmach wenyi,
jest sytuacja kobiety, której miłość stanowi wyzwanie dla uświęconego,
patriarchalnego porządku, wymagającego od niej poświęcenia uczucia
(choć pamięć o nim pozostanie żywa).
Dedykowany Ch'un Kinowi - mistrzowi wenyi - film Ann Hui Mi
łość w upadającym mieści (Love in a Fallen City, 1984), jest stylową adapta
cją powieści Eileen Chang. Akcja rozgrywa się w Hongkongu (w książ
ce jest to Szanghaj), tuż przed wkroczeniem wojsk japońskich w 1941
roku. Liuan (Chow Yun - Fat), jest bogatym playboyem zakochanym,
z wzajemnością w pięknej rozwódce Bai Liusu (Cora Miao). Niestety ro
dzinne i biznesowe koneksje skazują Liuana na małżeństwo z majętną,
indyjską księżniczką. Bohater musi podjąć decyzję: czy ożenić się dla
pieniędzy i utrzymywać Bai w charakterze kochanki, czy przekreślić
8 Lisa Odham Stokes, Michael Hoover, Once Upon a Time in Hong Kong. W: tychże, City
on Fire. Hong Kong Cinema. London: Verso 1999, s. 181.
’ Szerzej na temat okoliczności powstania filmów wenyi zob. Lisa Odham Stokes,
Michael Hoover, He Ain't Heavy. W: City on Fire, dz. cyt., s. 208-209.
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swoją przyszłość i całkowicie oddać się miłosnej pasji. Liuan wybiera
drugą opcję. Finał rozgrywa się podczas dywanowego nalotu na Hong
kong. Przebywający w staromodnym, oszczędzonym przez japońskie sa
moloty hotelu Repulse Bay, bohaterowie patrzą na apokalipsę otaczają
cego ich świata. Paradoksalnie, wojenna katastrofa staje się dla nich wy
bawieniem, uwalniając ich na zawsze od społecznych uwarunkowań.
Choć jednocześnie jest to zakończenie gorzko ironiczne - szczęście bo
haterów trwa jedynie chwilę - nadlatujące japońskie samoloty zrównają
wkrótce z ziemią i luksusowy hotel wraz z przebywającymi w nim ludźmi.
Dość naiwne przesłanie filmu (mi
łość, podobnie jak wojna, niszczy
świat, w jakim dotychczas żyli bohate
rowie) wyłania się z delikatnie nakre
ślonej przez reżyserkę fabuły, w której
miłosne porywy zostają sublimowane
i wyrażają się w ledwo dostrzeganych
gestach i szeptem wypowiadanych słoMiłoić W upadającym mieście
wach. Miłość w upadającym mieście po
zornie powtarza fabularny i ideolo
giczny schemat tradycyjnych filmów spod znaku wenyi, w których po
szukująca seksualnego wyzwolenia kobieta odnajduje je wpadając
jednak w okowy tradycjonalizmu. Choć bohaterka Miłości... poślubia
swego ukochanego, ale ich związek jest wyzwaniem rzuconym patriarchalnemu, klasowemu porządkowi, małżeństwo Liuana i Liusu jest na
przekór z góry ustalonemu porządkowi społecznemu, w którym bogaty
dziedzic poślubia majętną księżniczkę, a rozwódka skazana jest na życie
w samotności.
Melodramatem, ale daleko bardziej wyrafinowanym, transgresyjnym
nawet, jest, zrealizowany w 1988 roku przez Hui, film Rozgwieżdżone nie
bo (Starry at Night). Akcja filmu rozgrywa się w latach 1967-1987, jest
więc rozpięta między dwiema, bardzo ważnymi dla Hongkongu datami:
burzliwymi zamieszkami studenckimi, inspirowanymi przez Rewolucję
Kulturalną w Chinach i momentem przejęcia Pachnącego Portu przez
Chińską Republikę Ludową. Bohaterką Rozgwieżdżonego nieba jest ambit
na kobieta (Lin Ching Sia), wdająca się w czasie studiów w burzliwy ro
mans z uniwersyteckim profesorem (George Lam). Miłosny związek
przerywa ciąża żony profesora. Po latach, pracująca jako urzędowy ad
wokat bohaterka zakochuje się w młodym idealiście (Erh Tung - Sheng),
który okazuje się być... synem profesora - jej wielkiej miłości sprzed lat.
Na film Hui patrzono przede wszystkim przez pryzmat społecznopolityczny. Skomplikowane relacje między bohaterką a mężczyznami jej
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życia próbowano odczytać jako alegorię trudnych związków Hongkon
gu z chińską macierzą. Nie to jednak wydaje się tu najważniejsze. Hui
z niezwykłym wyczuciem ukazuje miłosne perturbacje swych bohate
rów, wpisując ich ekranowy losy w tantryczną wizję ludzkiego losu,
w którym przeznaczenie odgrywa główną rolę. Romans bohaterki z żo
natym mężczyzną, brutalnie przerwany, dopełni się w miłosnym związ
ku z jego synem.
W Lipcowej rapsodii (July Rhapsody, 2002) Hui powraca do wątku mał
żeńskiego trójkąta, ponownie czyniąc bohaterem swego filmu uniwersy
teckiego profesora (Jackie Cheung), specjalizującego się w chińskiej po
ezji, romansującego ze swoją piękną studentką (Kar Yan Lam). Miłosne
odurzenie bohatera jest swoistą ripostą na zakończony przed laty ro
mans jego żony (Anita Mui), po którym w małżeństwie bohatera pozo
stała nie gojąca się blizna.
Pomyślany jako odpowiedź na stylowy melodramat Wong Kar Waia pt. Spragnieni miłości (In the Mood for Love, 2000), film Hui w spo
sób równie wyrafinowany, ale i bardziej psychologicznie pogłębiony,
ukazuje dylematy związane z małżeńską zdradą, z namiętnością niszczą
cą dotychczasowe życie bohaterów. Reżyserka w sposób mistrzowski po
kazuje rozdźwięk między idealistyczną wizją miłosnych uniesień - za
wartą w poezji czczonej przez bohatera - a prawdziwym życiem, gdzie
za uczucia płaci się wysoką, często tragiczną cenę. Miłość ukazana
w Lipcowej rapsodii jest uczuciem w równym stopniu przysparzającym
rozkoszy, ale i dostarczającym niewymownego cierpienia. Reżyserka nie
ocenia swoich bohaterów, ukazuje jedynie ich uczuciowe rozterki, od
dając sprawiedliwość ich człowieczeństwu.
W 1987 roku Hui realizuje swe najambitniejsze przedsięwzięcie superprodukcję wuxia - pia pt. Opowieść księgi i miecza (The Romace of
Book and Sword). Jest to adaptacja powieści klasyka literackich historii
spod znaku wuxia - Jin Yonga, stanowiąca literackie rozwinięcie ludo
wego podania. Akcja filmu rozgrywa się w 1735 roku gdy na tron wstę
puje cesarz Qianlong (Shichang Da), kontynuując rządy dynastii man
dżurskiej. Jego przyrodni brat, mistrz kung-fu Jialuo (Duo Fu Zhang) za
kłada Stowarzyszenie Czerwonego Kwiatu10, zmierzające do obalenia
cesarza i przywrócenia chińskiego Hanatu w Zakazanym Mieście. Bracia
kochają się, lecz mają odmienną wizję politycznej przyszłości Państwa
10 W 1644 plemiona mandżurskie dokonały najazdu na Chiny i obaliły dynastię Ming.
Patriotyczne organizacje rebeliantów spiskowały przeciwko obaleniu mandżurskich
władców. Zob. Wiesław Olszewski, Chiny - zarys kultury. Poznań: Wydawnictwo Na
ukowe UAM 2005.
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Środka. Qianlong ma dość izolacjonizmu, deklaruje ekspansywną poli
tykę i szowinistyczną ideologię zmierzającą do zbudowania Wielkich
Chin. Jialuo opowiada się za panującym od setek lat, konfucjańskim po
rządkiem, w którym znajduje się miejsce nie tylko dla zwolenników et
nicznie czystego Wielkochińskiego Imperium. Punkt zwrotny stanowi
scena masakry członków Stowarzyszenia Czerwonego Kwiatu przez ce
sarską gwardię, rozpoczynająca krwawą konfrontację między zwalczają
cymi się stronnictwami. W polityczną rozgrywkę wpleciony został sub
telny miłosny wątek - bracia zakochani są w pięknej księżniczce (Nuo
Ai). Reżyserka tworzy fabułę w taki sposób, że widz odbiera filmową
walkę między Quianlongiem i Jialuo bardziej jako starcie o rękę urokliwej
księżniczki, niż jako brutalną konfrontację w sprawach wagi państwowej.
Opowieści księgi i miecza to film programowo przeestetyzowany, pe
łen hipnotyzujących widza baletowych scen akcji, ekwilibrystycznych
pojedynków na miecze i walk wręcz, z których największe wrażenie
robi sekwencja rzezi opozycjonistów i finałowy pojedynek rozgrywają
cy się w cesarskim pałacu. Film Hui stanowi jakby summę wszystkich
filmów wuxia - pia zrealizowanych przez hongkońskich twórców na
przestrzeni 100 lat istnienia kina chińskiego. Opowieści księgi i miecza od
bierać można jako zaangażowany, artystyczny głos sprzeciwiający się ja
kimkolwiek zbrodniom dokonywanym w tzw. wyższych celach, jako
protest przeciwko wszelkim szowinizmom prowadzącym do etnicznych
jatek. Przede wszystkim jest to film - sen o kinowych „opowieściach
miecza", w których bardziej od skomplikowanej fabuły, ideologicznego
przekazu, liczy się sama warstwa estetyczna, zbudowana z obrazów uno
szących się w powietrzu wojowników, walczących ze sobą przy pomocy
mieczy połyskujących w blasku księżyca.
Problem szowinizmu, trudnych stosunków w obrębie rodziny złożo
nej z ludzi o różnorodnym, etnicznym rodowodzie, podejmuje Hui
w autobiograficznym filmie Pieśń wyjścia. Opowiada w nim poruszającą
historię matki (Luk Siu - Fan) i córki (Maggie Cheung). Aiko jest Japon
ką, wżenioną w starą, żyjącą tradycją chińską rodzinę. Dziewczyna ni
gdy nie została do końca zaakceptowana przez rodziców swego męża,
dlatego w domu bohaterki panuje emocjonalny chłód. Punktem zwrot
nym w historii jest podróż, jaką matka z córką odbywają do Kraju Kwit
nącej Wiśni, gdzie dziewczyna doświadcza uczucia, z jakim żyć musi
przez cały czas jej matka, będąc obcą w obcym kraju.
W tym skromnym, kameralnym dramacie psychologiczno-obyczajowym Hui podejmuje temat poszukiwania własnej tożsamości, jak rów
nież sposobu zbudowania komunikacyjnej platformy między ludźmi
różnego pochodzenia i społecznej przynależności. Reżyserka ukazuje
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następstwa tragicznych wydarzeń
z przeszłości, rzutujących na życie
współczesnych. Aiko jest Japonką, jej
mąż i teściowie Chińczykami z Man
dżurii - a więc ziemi, która w czas
II wojny światowej była całkowicie
kontrolowana przez Japończyków,
Widzialny sekret
bezkarnie mordujących ludność cy
wilną w obozach koncentracyjnych
i podczas masowych egzekucji. Starsi ludzie patrzą na swą synową
przez pryzmat tamtych, okrutnych wydarzeń, odmawiając jej pełno
prawnej pozycji w rodzinie. Teściowie bohaterki nie potrafią wyzwolić
się od koszmaru przeszłości, jedynie młode pokolenie - nie pamiętające
już czasów wojny, żyjące teraźniejszością - jest w stanie wyzbyć się
uprzedzeń wynikających z historycznych zaszłości. Aiko nie znajdzie
wspólnego języka z rodzicami swego męża, ale nawiąże nić porozumie
nia ze swoją młodą córką, która - wyjeżdżając na studia do Anglii,
w ostatniej scenie filmu - z pewnością doświadczy takiej samej alienacji
jak jej matka. Ukazując międzyludzkie relacje Hui ucieka od łatwych
rozwiązań i optymizmu. Życie jest takie, jakie jest, zdaje się mówić reży
serka, nie sposób go diametralnie zmienić, trzeba je zaakceptować.
W przesłaniu Pieśni wyjścia pobrzmiewają echa buddyjskiej filozofii na
kazującej akceptację każdego, nawet najbardziej tragicznego aspektu
ludzkiej egzystencji, przyczyniającego się jednak do lepszego zrozumie
nia własnego „Ja".
W Letnim śniegu, Ann Hui stara się zbudować optymistyczną, an
tytezę do Pieśni wyjścia, bohaterką filmu czyniąc rezolutną, czterdziesto
letnią kobietę (Josephine Siao) - matkę, żonę i opiekunkę teścia (Roy
Chiaojchorego na alzheimera. Choć kobieta stanowi swoiste „serce ro
dziny", jest w gruncie rzeczy bardzo samotna. Mąż (Law Kar - Ying)
cały dzień pracuje, syn przebywa w szkole, bądź gra na okrągło w Play
- Station. Jedynym i prawdziwym towarzyszem jej życia jest niedołężny
teść. Ten jednak wcale nie akceptuje synowej (bardziej jednak nie zga
dza się na chorobę, przez którą zdany jest na łaskę kobiety). Relacje mię
dzy chorym mężczyzną a jego opiekunką ewoluują - od otwartej wro
gości, przez uczuciową atrofię, po otwartość, akceptację i sympatię. Hui
niespiesznie, celebrując każdą chwilę i gest pokazuje otwieranie się jed
nego człowieka na drugiego. „Jesteśmy skazani na siebie. I nic na to nie
poradzimy" - stwierdza w jednej ze scen bohaterka. We wzruszającej,
zamykającej film sekwencji, kobieta i mężczyzna przebywają w parku
porośniętym drzewami jabłoni. Podmuch wiatru strąca płatki kwiatów

269
z drzew, obsypując po raz pierwszy uśmiechających się do siebie boha
terów tytułowym „letnim śniegiem".
Filmem poruszającym problem spotkania pokoleń, równoznacznym
z konfrontacją dwóch różnych kultur, jest również sympatyczna kome
dia obyczajowa Mój amerykański wnuczek (My American Grandson, 1990),
w którym Hui opisała wizytę małego, wychowanego w Ameryce chłop
ca u jego, żyjącego w Szanghaju dziadka, przywiązanego do tradycyjnej,
chińskiej kultury.
W 1997 roku Ann Hui powróciła do kina gatunkowego, tworząc je
den z najoryginalniejszych filmów akcji, w historii tej gatunkowej
struktury Kaskaderkę (The Stunt Woman), z megagwiazdą filmów sensa
cyjnych Michelle Yoeh - partnerkę Jamesa Bonda w Jutro nie umiera ni
gdy (Tomorrow Never Dies, 1997) Rogera Spottiswooda i mistrzynią fechtunku w Przyczajonym tygrysie, ukrytym smoku (Crouching Tiger, Hidden
Dragon, 2000) Anga Lee.
Kaskaderka opowiada o perypetiach młodej sportsmenki, angażującej
się w charakterze kaskadera na planie wysokobudżetowego filmu akcji,
reżyserowanego przez charyzmatycznego i despotycznego reżysera zwa
nego „Szefem" (Yuen Biao) - którego postać wzorowana jest na auten
tycznym potentacie kina Hongkongu Gordonie Chanie. Bohaterka zmu
szona jest do wykonywania bardzo niebezpiecznych numerów (m.in.
musi skoczyć z przęsła 18-metrowego mostu na dach przejeżdżającej cię
żarówki), sprawnością fizyczną i odwagą bijąc na głowę swych kolegów
- mężczyzn. Choć „Szef" jest dla niej niezwykle wymagający, zawiązuje
się między nimi nić sympatii - reżyser zaczyna traktować kaskaderkę
niemalże jak swoją córkę. Niespodziewanie na planie filmu dochodzi
do tragedii. Kiedy „Szef" dowiaduje się, że produkcję chcą obłożyć ha
raczem gangsterzy z Triady, otwarcie protestuje przeciwko bezprawiu, za
co zostaje brutalnie zamordowany. Do akcji wkracza główna bohaterka,
pragnąca pomścić śmierć reżysera.
W przeciwieństwie do zachodniego kina akcji, zdominowanego
przez mężczyzn (gwiazdami amerykańskiego „action movie" są przeważ
nie supermęscy gwiazdorzy - Sylwester Stallone, Arnold Schwarzeneg
ger, Steven Seagal), podczas gdy w Azji, równie popularne jak mężczyź
ni, są aktorki występujące w widowiskowych „actionerach", jedną
z nich jest właśnie Michelle Yoeh - gwiazda Kaskaderki. Azjatycka pu
bliczność jest przyzwyczajona do oglądania filmów, w których krucha,
ale dysponująca ogromną siłą bohaterka rozprawia się z setkami uzbro
jonych po zęby przeciwników. Na kontynencie azjatyckim, kino jest
miejscem gdzie represjonowane przez patriarchalne społeczeństwo ko
biety przemieniają się w podziwiane przez widzów heroiny. Film Hui
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jest jednak ewenementem na tle innych, sensacyjnych produkcji, któ
rych bohaterkami są kobiety. Kaskaderka, mimo spektakularnych scen ak
cji i sensacyjnej fabuły, jest w swej głębokiej strukturze rodzajem docufilmu - opisującego warunki pracy w hongkońskim przemyśle filmo
wym, w którym równouprawnienie rozumiane jest jako brutalne
eksploatowanie zarówno kobiet i mężczyzn, wykorzystywanych do krę
cenia najbardziej ryzykownych sekwencji. Kiedy widz zdaje sobie spra
wę, że przemysł filmowy w Pachnącym Porcie jest rzeczywiście kontro
lowany przez Triady, a kaskaderzy pracujący na filmowych planach,
jako jedyni na świecie, nie są obejmowani zdrowotnymi ubezpieczenia
mi, Kaskaderka przemienia się z zabawnego widowiska, w rodzaj filmo
wego „reportażu interwencyjnego"11. Formuła kina akcji jest potrakto
wana przez Hui jedynie pretekstowo, reżyserka ukazuje „ciemną stronę"
fabryki snów, wysoką cenę, jaką płacić muszą wszyscy poświęcający
swoje życie dla kina.
W swym kolejnym filmie akcji - Zodiakalnym mordercy (Zodiac Killer,
1991) - hongkońska reżyserka sięga po schematy japońskiego kina gang
sterskiego spod znaku Yakuza-movies, tworzonego przez tak uznanych
twórców jak Seijun Suzuki, Kenji Fukasaku, Takeshi „Beat" Kitano, czy
Takashi Miika. Choć Hui dotyka autentycznego problemu społecznego
(procederu nielegalnego szmuglowania chińskich emigrantów do Japo
nii), Zodiakalny morderca jest przede wszystkim emocjonującym filmem
akcji, pełnym napięcia i widowiskowych sekwencji, którym kolorytu
dodaje egzotyczny sztafaż związany z subkulturą Yakuzy - japońskiej
mafii. Bohaterem filmu jest młody emigrant Ben (Andy Lau), najmujący
się do pracy w charakterze przewodnika dla chińskich turystów przyby
wających do Tokio. Ben kocha się skrycie w ponętnej, japońskiej stu
dentce o imieniu Meng (Cherie Chung), która jednak zdecydowanie od
rzuca zaloty chłopaka. Meng korzysta z finansowej pomocy bogatego
sponsora, który w pewnym momencie żąda od dziewczyny seksualnego
zadośćuczynienia za okazywaną pomoc. Z opresji ratuje Meng yakuza
Asano (Junichi Ishida) - „wolny strzelec" ścigany przez policję i gang
sterów. Kiedy Asano wpada w pułapkę, wciska w ręce dziewczyny kase
tę magnetofonową, stanowiącą dowód zdrady jego szefa. Gangster prosi
dziewczynę, by oddała kasetę bossowi konkurencyjnego gangu - Ishikawie (Yasuaki Kurota) - jedynemu człowiekowi mogącemu wymierzyć
sprawiedliwość zdrajcy. Meng zwraca się o pomoc do Bena. Rozpoczy
na się szalona akcja, zmierzająca do iście wybuchowego finału, w któ
11 Obszerniej na temat warunków produkcji filmów w Hongkongu zob. Lisa Odham
Stokes, Michael Hoover, Reeling In the Years. W: City on Fire, dz. cyt., s. 30-33.
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rym gangsterzy z konkurencyjnych gangów urządzają sobie „krwawą
łaźnię", zaś bohaterowie wychodzą bez szwanku z brutalnej kabały.
Zodiakalny morderca to nie pierwszy hongkoński film odwołujący się
do poetyki Yakuza-movies, jednak Hui, jako pierwsza akcję swego filmu
umieściła w Japonii, tworząc własną wizję Yakuza - Movie, bo choć
film wciąż odznacza się typową dla hongkońskiego kina akcji nadekspresją, znajduje się tu wiele estetycznie wycyzelowanych scen, utrzy
manych w typowym dla japońskiego kina gangsterskiego stylu „cool",
np. w sposób wirtuozerski zrealizowana scena śmierci Asano. Zodiakalny
morderca potwierdza wszechstronność reżyserki Ludzi z łodzi, potrafiącej
w niezwykle odświeżający sposób wykorzystać wielokrotnie wykorzy
stywane w kinie gatunkowe schematy.
W 1998 roku Hui powróciła do tematyki polityczno-społecznej, re
alizując Zwykłych bohaterów (Ordinary Heroes). Film zdobył Hong Kong
Movie Award dla najlepszego filmu oraz nagrodę Złotej Kamery na fe
stiwalu w Berlinie. Jest to opowieść o politycznych aktywistach z Hong
kongu żyjących w cieniu masakry na placu Tiananmen, na dzień przed
przejęciem Pachnącego Portu przez komunistyczne Chiny. Scenariusz
oparto na burzliwym życiu hongkońskiej aktywistki politycznej Ng
Chung Yin. Akcja filmu rozpoczyna się w latach 90. Bohaterką Zwykłych
bohaterów jest kobieta o imieniu Sow (Rachel Lee) - którą karetka pogo
towia wiezie do szpitala. Sow straciła pamięć, lecz stara się sobie przy
pomnieć najważniejsze chwile ze swego życia. Dziewczyna przyszła na
świat w ubogiej rodzinie „ludzi z łodzi", którym nie pozwolono za
mieszkać na stałym lądzie. Kiedy w gigantycznym pożarze giną rodzice
Sow, ta postanawia poświęcić się walce o lepsze jutro emigrantów. Boha
terka zaczyna spotykać się z politycznymi aktywistami, którzy na począt
ku lat 80. zaczęli tworzyć ruch społeczny w Pachnącym Porcie. Jest wśród
nich zaczytany w Marksie katolicki ksiądz i młody piosenkarz Yau (Tse
Kwan - Ho), w którym bez pamięci zakochuje się Sow. W życiu bohaterki
jest jeszcze oddany jej mężczyzna Tung (Anthony Wong) - jej wieloletni
opiekun. Tung kocha Sow, jednak dziewczyna odrzuca jego zaloty, wy
bierając Yau (pomimo faktu, że piosenkarz związany jest już z kimś in
nym). Bohaterka oddaje się swemu ukochanemu i zachodzi w ciążę. Jed
nak kiedy chłopak nie chce się wiązać z Sow, wybierając inną, zrozpaczo
na bohaterka dokonuje aborcji. Miłosny zawód jeszcze raz pcha Sow
w wir politycznej działalności. Wraz z Tungiem wspierają działania opo
zycyjne pekińskich studentów. Kulminacyjnym punktem w życiu Sow
i Tunga jest 4 czerwca 1989 roku - data masakry na Placu Tiananmen.
Film Hui w niczym nie przypomina realizowanych na Zachodzie
biografii. W centrum uwagi reżyserka nie stawia wcale politycznych
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wydarzeń, lecz egzystencję ludzi zmuszonych przez historyczne okolicz
ności do tragicznych w skutkach, życiowych wyborów. Główna postać
Zwykłych bohaterów to przede wszystkim normalna kobieta, borykająca
się ze swym emocjonalnym życiem, a dopiero w drugiej kolejności poli
tyczna aktywistka. W sposób niezwykle przenikliwy Hui pokazuje, że za
spektakularnymi wydarzeniami z pierwszych stron gazet stoją normalni
ludzie, „normalni bohaterowie", niekiedy wyławiani z anonimowego
tłumu jedynie przez policyjne kule i dziennikarskie flesze. Rachel Lee
grająca postać Sow, tworzy poruszającą kreację - z powodzeniem wcie
lając się w żyjącego na ulicy czternastoletniego podlotka, młodą, emanu
jącą erotyczną siłą studentkę i dojrzałą, doświadczoną przez los kobietę.
Postać Lee symbolizuje Hongkong, miasto-państwo, wciąż szukające
swej tożsamości, o którego losie decydują potężne polityczne siły rzuca
jące je raz w objęcia kapitalistycznego świata, innym razem oddając we
władanie komunistycznego porządku, przywiezionego na wyłaniają
cych się z mgły czołgach Ludowej Armii Chin.
Zwykli bohaterowie to z pewnością najdojrzalszy film Hui, opus ma
gnum, w sposób płynny łączący w sobie polityczną alegorię, społeczny
obraz i wnikliwy psychologiczny wizerunek nieszablonowej postaci ko
biecej, rzucającej wyzwanie nieczułemu na ludzki ból światu.
Zrealizowany w 2001 roku komediowy film grozy Widzialny sekret
(Visible Secret) niejako spaja dotychczasową twórczość Hui, kierując
uwagę widza do początków filmowej kariery hongkońskiej reżyserki.
Jest to przeróbka Sekretu, debiutanckiego filmu Hui. I tym razem boha
terką jest dziewczyna, zamieszana w sprawę tajemniczego morderstwa.
Pierwsza scena Widzialnego sekretu ukazuje makabryczną dekapitację
mężczyzny, który przypadkowo wpadł pod tramwaj. Świadkiem tragicz
nego wydarzenia była mała dziewczynka. Piętnaście lat później June
(zjawiskowo piękna Shu Qi - znana zachodnim widzom z roli w Trans
porter, 2002, Coreya Yuena), wciąż nie może otrząsnąć się ze wspomnień
o przerażającym zajściu. Bohaterka poznaje sympatycznego chłopaka
o imieniu Peter (Eason Chan), jednak z niewyjaśnionych przyczyn nie
może kontynuować dobrze zapowiadającego się związku. Peter postana
wia wyjaśnić tajemnicę swej wybranki. W toku śledztwa wychodzi na
jaw, że od czasu feralnego wydarzenia dziewczyna widzi duchy, co wię
cej, jest wciąż prześladowana przez ducha mężczyzny z wypadku, który
nie mogąc odnaleźć swojej głowy, nie jest w stanie kontynuować swego
reinkamacyjnego cyklu. Najbardziej zaskakujący jest finał - okazuje się
bowiem, że piękna dziewczyna, w której kocha się bohater, także jest
duchem - sukubem uwodzącym mężczyzn. Ostatnia scena filmu ukazu
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je uśmiechającą się June, która żegnając się ze swym wybrankiem, rzuca
mu romantyczne pytanie: „Czy będziesz za mną tęskni!?".
Hui przenosi liazohai ze średniowiecznych warowni do współcze
snego Hongkongu, zaludniając rojne ulice błąkającymi się duchami
i ludźmi obdarzonymi darem/przekleństwem ich widzenia. Widzialny se
kret wpisuje się w cały szereg realizowanych w Azji na przełomie wie
ków filmów grozy, eksplorujących motyw widzenia duchów. Choć bez
pośrednim impulsem do realizacji tych filmów było gigantyczne powo
dzenie amerykańskiego Szóstego zmysłu (Sixth Sense, 1999) M. Nighta
Shyamalana, azjatyckie opowieści o duchach, w tym film Hui, stają się
czymś więcej niż tylko filmowymi „straszydłami". Duchy nawiedzające
bohaterów Widzialnego sekretu są synonimem przeszłości - tej odległej
i tej bliższej, jeszcze żywej i niezabliźnionej, o której społeczność Hong
kongu chciała by zapomnieć, ale o której zapomnieć nie sposób. Widzial
ny sekret różni się także od większości hongkońskich opowieści o du
chach. Owszem są tutaj elementy fabuły, przyporządkowujące historię
June do uniwersum filmowej grozy (sceny diabelskich opętań, maka
bryczna sekwencja dekapitacji, aura niesamowitości i niedopowiedze
nia), jednak reżyserka nierzadko porzuca wartko płynącą akcję i poka
zuje np. piękną scenę, w której June kolysze się na metalowej huśtawce
wydobywając tym samym estetyczny walor, hipnotyzującą fotogenię
z na pozór banalnych obrazów i sytuacji. Film Hui cechuje estetyczna
wirtuozeria. Wspaniałe, soczyste zdjęcia Arthura Wonga - nestora hong
końskich operatorów filmowych - umiejętnie wykorzystane triki,
świadczą o mistrzowskim wyczuciu reżyserki, ze znawstwem posługują
cej się najnowocześniejszą techniką filmową do ucieleśnienia swej sub
telnej, ekranowej wizji. Dramatyczna, a przy tym niezwykle poetycka
scena, w której odkrywający tajemnicę „tramwajowego morderstwa" bo
haterowie przemieszczają się, podczas gdy otaczający ich ludzie i przed
mioty pozostają w dziwnym bezruchu, jest prawdziwym, technicznym
majstersztykiem, ewokującym określone znaczenia (bohaterowie jakby
żyją w swym własnym, niedostępnym dla innych świecie).
Shu Qui, podobnie jak inni bohaterowie filmów Hui, staje się nieja
ko postacią symboliczną. Ta wrażliwa dziewczyna, która widzi i czuje
znacznie więcej niż ludzie, wokół których żyje, staje się prefiguracją sa
mej reżyserki - ogarniającej wzorkiem panoptikum ludzkiej egzystencji
i procesów nim rządzących, w jakiś sposób odsuniętej jednak od życia
zbiorowości.
Ann Hui reprezentuje kino par excellance hongkońskie - gatunko
we, różnorodne stylowo, mieniące się estetycznymi i intelektualnymi
odcieniami - a jednocześnie inne od typowych produkcji z Pachnącego
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Portu. Jest ono bardziej przenikliwe, proponuje widzowi odmienne
spojrzenie, zaskakuje go, podważając jego przyzwyczajenia. Niespodzie
wanie niepokoi ono swą psychologiczną i obyczajową przenikliwością,
poprzez estetyczne doznania, proponując refleksje nad egzystencjalnymi
dylematami codzienności i wpływającej na nią przeszłości. W silnie
zmaskulinizowanym kinie Hongkongu Ann Hui odnalazła swoje spe
cjalne miejsce, z którego patrzy subiektywnym spojrzeniem na rozdarte
go przez sprzeczności, wciąż poszukującego swej kulturowej, czy po
prostu ludzkiej tożsamości człowieka.
Inną, równie ważną postacią w kobiecym kinie Pachnącego Portu
jest Clara Law, urodzona w 1962 w Makao absolwentka wydziału reżyse
rii National Film School w Londynie (1982-1985), gdzie zrealizowała
pierwsze krótkometrażowe filmy dokumentalne i fabularne portretujące
życie angloazjatyckiej społeczności. Powiadają, że Księżyc jest tu pełniejszy
(They Say the Moon Is Fuller Here, 1985) jest dokumentem o przedstawi
cielach azjatyckiej mniejszości zamieszkującej londyńskie Chinatown:
studentach, właścicielach restauracji, urzędnikach - emigrantach z Żół
tego Kontynentu. Większość występujących w filmie ludzi wydaje się
być szczęśliwa - realizuje wszakże swój europejski sen. Jednak pod ma
ską zadowolenia, Chińczycy i Wietnamczycy pojawiający się w obiekty
wie kamery Law, zdają się kryć udręczenie, niewypowiedzianą tęsknotę
za azjatyckim domem. Temat emigracji Chińczyków na Zachód powraca
w debiucie fabularnym Law, obyczajowej komedii Jedna połowa i druga
połowa (Other Half and The Other Half, 1988) - mówiącym o emigracji
z Hongkongu do Kanady - oraz w trzech późniejszych filmach: Pożegna
niu z Chinami (Farewell to China, 1990), którego tematem jest życie Hongkończyków w USA oraz Upływającym życiu (Floating Life, 1996) i Bogini
1967 (Goddess of 1967) - dylogii o Azjatach w Australii (dokąd w 2001
roku wyemigrowała sama reżyserka, w akcie protestu przeciwko poli
tycznej cenzurze w Hongkongu). O ile Jedna połowa i druga połowa oraz
tzw. Australijska Dylogia - przedstawiają w jasnym świetle społeczność
azjatyckich emigrantów, skupiając się bardziej na obyczajowych perype
tiach bohaterów to arcydzieło Law Pożegnanie z Chinami odmalowuje
losy Hongkończyków na emigracji w ciemnych barwach, stanowiąc tym
samym fabularną wersję obrazu Powiadają, że Księżyc jest tu pełniejszy.
Pożegnanie z Chinami, do którego scenariusz napisał Alex Fong, to
wstrząsająca, oparta na faktach opowieść (tworząc skrypt do filmu autor
korzystał z autentycznych relacji przebywających w Ameryce emigran
tów, oraz tzw. returners - Chińczyków powracających z USA do Hong
kongu), wyraźnie nawiązująca do docufilmów Ann Hui. Film dzieli się
na dwie części. W pierwszej poznajemy bohaterów dramatu - sympa-
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tyczne małżeństwo Nansena (Tony Leong Ka - Fai) i Li Hung (Maggie
Cheung). Po wielu staraniach (kobieta specjalnie zachodzi w ciążę, by
na zdjęciach w podaniu wyglądać niekorzystnie), otrzymuje wizję do
USA i wyjeżdża, by zarabiać pieniądze i przesyłać je mężowi. Mijają
miesiące i Nansen otrzymuje list od żony, w którym kobieta wyznaje, że
pragnie wrócić do Hongkongu. Mężczyzna każę jej zostać dla dobra po
zostawionego w kraju dziecka. W końcu przychodzi kolejny Ust od Li,
z żądaniem rozwodu. Mąż absolutnie nie chce się zgodzić, zwłaszcza, że
kobieta nijak nie motywuje swej prośby. Przedostaje się do USA i trafia
na „nędzne uUce" Nowego Jorku. Tutaj spotyka nastoletnią prostytutkę,
emigrantkę z Tajwanu o imieniu Jing, która staje się kimś w rodzaju
przewodnika bohatera po piekle nowojorskiego podziemia przestępcze
go, gdzie emigrujące do USA Azjatki brutalnie zmusza się do uprawia
nia prostytucji. Poszukujący żony Nansen sam zaczyna pracować jako
stręczyciel Jing. W końcu mężczyzna zatrudnia się jako dostawca
w chińskiej restauracji i przypadkiem odnajduje swoją żonę - cierpiącą
na manię prześladowczą schizofreniczkę, bojącą się wyjść z zajmowane
go przez siebie obskurnego lokum. Okazuje się, że dziewczyna przeżyła
prawdziwą gehennę. Zaczynała jako hostessa zabawiająca gości na ele
ganckich przyjęciach. Zgwałcona przez bandę uliczników, bez grosza
przy duszy, zmuszona była „iść na uUcę". Brutalnie wykorzystywana
przez stręczących ją gangsterów chciała odebrać sobie życie. Po tym wy
darzeniu zapadła w chorobę psychiczną. W ostatniej scenie filmu Nan
sen dzwoni do swych rodziców, mówiąc im, że musi wrócić do Hong
kongu. „Nigdy nie wracaj. Nie ma po co" - słyszy w słuchawce telefonu.
Centralną sceną Pożegnania z Chinami - streszczającą palący, moralny
przekaz filmu - jest rozmowa Jing z Nansenem, w której mężczyzna nie
kryje potępienia dla emigrantek parających się prostytucją. W odpowie
dzi słyszy pełen wyrzutu monolog dziewczyny: „Czy wiesz jak to jest
być samotną, nie znającą języka kobietą w Nowym Jorku? Czy możesz
zrozumieć tę desperację, kiedy masz
okres, a nie znajdujesz pieniędzy na
wet na to, by kupić środki higienicz
ne? Czy możesz wyobrazić sobie jak
to jest być gwałconym co noc przez
bandę mężczyzn?" Dopiero w tym
momencie mąż uświadamiam sobie
horror, jaki przejść musiała jego żona,
gdy sprzeciwiał się on jej powrotowi.
Miłość w upadającym mieście
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Drapieżny, okrutny film Law wpisuje się w cały szereg filmów
o Ameryce, realizowanych przez nieamerykańskich reżyserów. W filmie
Law nie ma miejsca na nadzieję: jest tylko ślepy instynkt przetrwania
każący jednostce zapominać o swym człowieczeństwie w walce o byt.
Law idzie o krok dalej od Ann Hui w kreśleniu obrazu chińskiej spo
łeczności i ceny, jaką ponosi kobieta zmuszona do samodzielnej kon
frontacji z przeciwnościami losu w wielkomiejskiej dżungli. Obraz
Ameryki, jaki znajdujemy w Pożegnaniu z Chinami jest być może odmalo
wany w zbyt czarnych barwach, jednakże nie sposób odmówić mu spo
łecznego i psychologicznego realizmu, posuniętego niekiedy do niemal
pornograficznego weryzmu.
W postać Li znakomicie wcieliła się, urodzona w 1964 roku, Maggie
Cheung - wszechstronna aktorka - doskonale sprawdzającej się tak
w filmowych psychodramach, jak i ekranowych „opowieściach miecza".
Cheung jest aktorskim medium twórców hongkońskiej nowej fali.
Drobna, o pięknej, skupionej twarzy, potrafi wygrać każdy, fizyczny
i psychiczny niuans tworzonej przez siebie postaci. Liu w Pożegnaniu
z Chinami jest prawdopodobnie najodważniejszą, najmocniejszą rolą
w dotychczasowej karierze aktorki. Kreując postać pełnej nadziei kobie
ty, brutalnie miażdżonej przez rzeczywistość, Cheung całkowicie odsła
nia się przed widzami, zdejmuje z twarzy - tak charakterystyczną dla
azjatyckich aktorek i aktorów - maskę sztuczności, nie jest już wyimagi
nowaną postacią, lecz normalną dziewczyną, rzuconą w otchłań samot
ności i przemocy.
Problem okrutnego, niemal męczeńskiego losu kobiet w patriarchalnym, opartym na wszechobecnej przemocy azjatyckim społeczeństwie,
podejmuje Law w Reinkarnacji Złotego Lotosu (Reincarnation of the Golden
Lotus, 1989). To niezwykle poetycka, choć jednocześnie nie stroniąca od
obyczajowej drastyczności wizja życia kobiety, która na przestrzeni dzie
jów (od X wieku, przez rewolucję kulturalną Mao, aż po dzień dzisiej
szy), płacić musi wysoką cenę, nie tyle za samodzielność, co nawet za
miłosne poświęcenie się mężczyźnie. Film jest hołdem złożonym Li Hanxiang - tworzącemu w latach 60. i 70., reżyserowi erotycznych, często
baśniowych opowieści o nazwie fengyue (Wieczna miłość - The Love
Eterne, 1962), przedstawiających zwykle losy nieszczęśliwie zakocha
nych pięknych kobiet. Bohaterką filmu jest urodziwa dziewczyna
o pseudonimie Złoty Lotos (Joy Wong), której wielowiekowa egzysten
cja (jesteśmy świadkami życia bohaterki w coraz to nowszych wciele
niach), naznaczona jest wielką namiętnością ale i wielkim cierpieniem.
W części pierwszej filmu, rozgrywającej się za panowania dynastii
Sung, Lotos jest uwielbianą przez mężczyzn kurtyzaną, niesłusznie ska-
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zaną na śmierć. W części drugiej filmu dziejącej się w 1968 roku, jest
utalentowaną tancerką, która nie chcąc oddać się swemu nauczycielowi,
zostaje przez niego zadenuncjowana jako „wróg ludu" i relegowana ze
szkoły tańca. Pracując jako robotnica zakochuje się w młodym mężczyź
nie (Lam Chun Yen) - członku amatorskiej drużyny futbolowej. Kiedy
dziewczyna, za ciężko zarobione pieniądze, kupuje ukochanemu buty
do gry w piłkę, zostaje niesłusznie oskarżona o kradzież. Zmuszona do
prostytucji bohaterka emigruje do Hongkongu, gdzie wychodzi za mąż
za majętnego biznesmena (Erie Tsang) - brata swego chińskiego ukocha
nego. W końcu dziewczyna ucieka do nocnego klubu, gdzie uprawia
seks z przypadkowo spotkanymi mężczyznami. Jednym z nich jest Si
mon (Sin Lap Man) - szalony fotograf, obłędnie w niej zakochany. Kie
dy mężczyzna postanawia uczynić z Lotosu swą seksualną niewolnicę,
uwiecznianą na sadomasochistycznych fotografiach, dochodzi do trage
dii. Kobieta dopuszcza się zbrodni.
Błbl. Jag.
Czytając streszczenie Reinkarnacji Złotego Lotosu odnieść można wra
żenie, że mamy do czynienia z filmowym manifestem drapieżnego, wo
jującego feminizmu, ukazującego kobietę jako ofiarę męskich potworów.
Law jest jednak daleka od nachalnych uogólnień. Kobieta cierpi, ponie
waż ośmiela się kochać, wbrew przyjętym regułom i narzuconym, oby
czajowym schematom. Co więcej, Law tak konstruuje fabułę swego fil
mu i prowadzi wykonawczynię głównej roli - zjawiskowo piękną Joy
Wong (gwiazdę hongkońskich filmów erotycznych), iż odnosimy wraże
nie, że to właśnie cierpienie nadaje sens życiu dziewczyny.
Kuszenie mnicha (Temptation of the Monk, 1993) - to, podobnie jak Re
inkarnacja. .. filmowa wersja pochodzącej z VII wieku legendy, mówiącej
o szlachetnym wojowniku (Hsing - Kuo Wu), nieświadomie dopuszcza
jącym się zdrady swego księcia. Podczas zamachu na pryncypala, ginie
również ukochana bohatera 0oan Chen). Odważny general poprzysięga
zemstę, jednak za namową matki, odstępuje od wypełnienia wendety,
poświęcając się życiu duchowemu. Jako wędrujący mnich spotyka na
swej drodze piękną kurtyzanę (ponownie Joan Chen), przypominającą
mu zamordowaną ukochaną. Przeznaczenie doścignie wojownika, który
zmuszony będzie dopełnić krwawej zemsty w widowiskowej bitwie
kończącej film.
Kuszenie mnicha stanowi jakby dopełnienie Reinkarnacji..., ukazuje
cierpienie mężczyzny, spowodowane wielką i utraconą miłością do ko
biety. Bohater nie może uwolnić się od przymusu zadawania przemocy,
jest jej niewolnikiem, podobnie, jak jest niewolnikiem myśli o utraconej
niegdyś miłości. Oba tytuły to jakby ying i yang twórczości Law - fil
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my różniące się, a jednocześnie stanowiące całość, wizualno-obrazową
sutrę na temat cierpienia nierozerwalnie związanego z namiętnością.
W 1994 roku, Law jako współproducentka dokończyła (w zastęp
stwie reżysera Stephena Shina) monumentalną, historyczną wuxię Kon
kubina Wielkiego Cesarza (Great Emperior Concubine), rozgrywającą się
w czasach powstawania państwa Qin (III w. p. n. e.) opowieść o śmia
łym generale (Rai Lui) wojsk pierwszego imperatora, który ośmiela się
zakochać w cesarskiej konkubinie (Rosamund Kwan). Ten pełen spekta
kularnych scen film, będący prototypem innych, historycznych wido
wisk opowiadających o tworzeniu się Chińskiego Cesarstwa, również
podejmuje temat związku Erosa i Thanatosa, udowadniając nierozerwal
ność rozkoszy i cierpienia.
Swoistą antytezą drapieżnych filmów Law, ukazujących damsko-męskie relacje jako rodzaj walki, jest Jesienny Księżyc (Autumn Moon, 1992) utrzymany w klimacie filmów Wong Kar - Waia, takich jak Chunking
Express (1994), czy Happy Together (1997), melodramat o spotkaniu młode
go, japońskiego turysty o imieniu Tokio (Masatoshi Nagase) z Li - rezo
lutną nastolatką z Hongkongu (Li Pu - Wai). Film opisuje kilka godzin
z życia dwojga bohaterów, podczas których doświadczają oni miłosnego
zauroczenia, zakończonego seksualnym spełnieniem. Law portretuje
piękny związek dwojga, młodych, niedoświadczonych jeszcze przez ży
cie ludzi, odkrywających nagle piękno bliskiego kontaktu. Bohaterom
nie przeszkadza fakt, że porozumiewają się wyłącznie łamaną angielsz
czyzną (on nie zna chińskiego, ona nie mówi po japońsku), najważniej
sze, że, jak zauważa w pewnym momencie Li, „snop księżycowego
światła spada na nasze głowy".
W analizie tego filmu Stephen Tao12 podkreśla znaczenie pięknej
sceny miłosnej, ukazanej przez reżyserkę w wyjątkowo zmysłowy spo
sób. Autor Hong Kong Cinema, mówi o swoistej „pamięci ciała" - stano
wiącej wyznacznik człowieczeństwa w otwartym społeczeństwie Pach
nącego Portu, mieście bez własnej tożsamości, zamieszkiwanym przez
ludzi, również tej tożsamości pozbawionych, którzy za wszelką cenę
chcą sobie ową tożsamość zbudować. Tokio bez przerwy rejestruje swoje
przeżycia kamerą 8 mm, przypominając tym samym bohaterów Upadłych
aniołów (Fallen Angels, 1995) Kar - Waia, tworzących swą fikcyjna prze
szłość przy pomocy spreparowanych fotografii13. Miłość, także fizyczna,
jest dla bohaterów Jesiennego Księżyca czymś więcej niż przelotną, uczu
12 Por. Stephen Tao, The Second Wave. W: Hong Kong Cinema, dz. cyt., s. 149.
13 Zob. Ewa Mazierska, Uwięzieni w teraźniejszości. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książ
ka i Prasa 1999, s. 61.
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ciową igraszką. To potwierdzenie ich istnienia, czynniki konstytuujący
egzystencję w „mieście miliona świateł".
W 1994 roku Clara Law zrealizowała nowelkę filmową Zupa wontońska (The Wonton Soup), wchodzącą w skład filmu Erotyka (Erotique, 1994).
Stanowi ona niejako dopełnienie Jesiennego Księżyca. Vf historii urodzo
nego w Australii młodego Chińczyka i nastoletniej emigrantki z Hong
kongu, wzajemne oczarowanie i dopełniająca je fizyczna miłość, stano
wić będą element integrujący ludzi pochodzących z odmiennych kultur,
reprezentujących odmienne obyczaje.
Filmy Clary Law są drapieżniejsze, okrutniejsze od filmów Ann
Hui. Reżyserka Kuszenia mnicha nie cofa się przed ukazywaniem scen
brutalnych i niepokojąco zmysłowych. Law idzie o krok dalej, niż Hui,
a ich prace niejako się uzupełniają. Obie tworzą swe własne, artystyczne
uniwersum, różniące się od dorobku reżyserów-mężczyzn reprezentują
cych hongkońską kinematografię. Hui i Law proponują widzowi wła
sne, oryginalne odczytanie opowieści kreowanych już setki razy na
ekranie, także w Hong Kongu. Zmieniają perspektywę, ustawiając
w centrum uwagi kobiece bohaterki, dokonują rewizji formalnych i in
telektualnych schematów. Współtworzą one i dynamizują ewolucję ko
biecej postaci (po obu stronach kamery) w azjatyckim kinie. Ewolucję,
której przebieg najtrafniej określił słynny hongkoński reżyser Cheung
Yuen - Ting: „od «elementu scenograficznej dekoracji» do niezależnie
myślącego, kierującego swym losem człowieka"14.

Filmografia
Ann Hui
1979 Sekret (The Secret)
1980 Nawiedzona banda (Spooky Bunch)
1981 Historia Woo Viet (Story of Woo Viet)
1982 Ludzie z lodzi (The Boat People)
1987 Opowieści księgi i miecza (Romance of Book & Sword)
1988 Rozgwieżdżone niebo (Starry Is the Night)
1990 Mistrz miecza (Swordman) - film skończony przez Ann Hui, Ching Siu - Tunga
i Tsui Harka po rezygnacji Kinga Hu - pierwotnego reżysera filmu
1990 Pieśń wyjścia (Song of Exile)
1990 Mój amerykański wnuczek (My American Grandson)
1991 Zodiakalny morderca (Zodiac Killer)
11 Stokes, Hoover, Reeling In the Years, dz. cyt., s. 28.
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1993
1994
1996
1997
1997
1988
2001
2002

Chłopiec i jego bohater (The Boy and His Hero)
Zimowy śnieg (Summer Snow)
Kaskaderka (The Stunt Woman)
Kiedy przeminie czas (/łs Times Goes By)
Osiemnaście wiosen (Eighteen Springs)
Zwykli bohaterowi (Ordinary Heroes)
Widzialny sekret (Visible Secret)
Lipcowa rapsodia (July Rhapsody)

Clara Low
1985 Powiadają, że Księżyc jest tu pełniejszy (They Say the Moon Is Fuller Here) - dok.
1988 jedna potowa, druga połowa (The Other Half & the Other Half)
1989 Reinkarnacja Złotego Lotosa (The Reincarnaton of the Golden Lotus)
1990 Pożegnanie z Chinami (Farewell to China)
1991 Miska pełna owoców (Fruit Bowl)
1992 jesienny Księżyc (Autumn Moon)
1993 Kuszenie mnicha (Temptation of a Monk)
1994 Wontońska zupa - ep. III filmu nowelowego Erotyka (Erotique III: Wonton Soup)
1996 Upływające życie (Floating Life)
1994 Konkubina Wielkiego Cesarza (Great Conqueror's Concubine) - za Stephenem Sinem
(jako wspólproducentka filmu Law dokończyła jedynie film Sina po jego rezygnacji
pod koniec realizacji zdjęć)
2000 Bogini 1967 (Goddess of 1967)

