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Część I. Zagadnienie ukazania relacji przestrzeni publicznej i prywatnej na mapie 

badań nad filmem found footage 
 

Przedmiotem moich badań jest analiza i interpretacja uruchamiania dialektycznych relacji 

przestrzeni prywatnej i publicznej we współczesnych dokumentalnych filmach found footage. 

Temat rozprawy jest więc rezultatem wyboru specyficznego zagadnienia na obszarze 

znacznie bardziej rozległym. W niniejszym rozdziale pracy przywołuję najważniejsze 

rozpoznania dotyczące dokumentalnego kina found footage i umiejscawiam je na mapie 

badań dotyczących zjawiska zawłaszczania, (re)kreacji archiwaliów, filmów znalezionych w 

procesie kreacyjnego montażu. Uwidaczniam, jakie przesłanki teoretyczne skłoniły mnie do 

wyboru filmów będących bezpośrednim przedmiotem moich mojej analizy i interpretacji. 

Ukazuję przyjętą metodologię i strukturę przedstawienia badań uwarunkowaną przyjętym 

zakresem tematycznym. 

 

Kreacyjny wymiar filmu kompilacyjnego jako wczesnej formy dokumentalnego kina 

found footage 

 

Jay Leyda w klasycznej pracy Films beget films: a study of the compilation film opisał 

powstanie i rozwój filmu found footage we wczesnym etapie jego rozwoju, posługując się 

terminem filmu kompilacyjnego. W następujący sposób określa poszukiwania najlepszego 

określenia dla filmów złożonych ze znalezionych materiałów filmowych: 

 

(…) praca nad tego typu filmem zaczyna się na stole montażowym. Powstaje on z już 

istniejących ujęć filmowych. Co warte jest podkreślenia to to, że tego rodzaju filmy są 

podporządkowane jakiejś idei, nie są czystą dokumentacją czy też rejestracją rzeczywistości
1
. 

 

Badania Jaya Leydy poświęcone są filmowi kompilacyjnemu złożonemu z archiwalnych 

materiałów o charakterze dokumentalnym. Autor Films beget films: a study of the compilation 

                                                           
1
 J. Leyda, Films Beget Films A Study of the Compilation Films, Hill and Wang, Nowy Jork 1964, s. 9. 

Tłumaczenie tego cytatu podaję za Łukaszem Rondudą. Por. Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach 

medialnych, RABID, Kraków 2006, s. 50.  
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film zaznacza, że historia tego gatunku sięga początków kina. Jako przykład jednych z 

pierwszych tego typu realizacji wskazuje film Françoisa Doubliera z 1898 roku, poświęcony 

sprawie Dreyfusa. Kiedy Doublier, operator braci Lumiére, organizował pierwsze projekcje 

kinematografu w żydowskiej dzielnicy na południu Rosji, zdał sobie sprawę z 

zainteresowania tej społeczności sprawą Dreyfusa. Leyda zaznacza, że Doublier nie miał 

materiału filmowego ukazującego to wydarzenie. Miało ono miejsce przed wynalezieniem 

kina. Do stworzenia filmu skłoniła go chęć zysku związana z organizacją projekcji filmu na 

przyciągający uwagę temat. Wykorzystał materiały ukazujące paradę francuskich żołnierzy, 

obrazy zarejestrowane w Paryżu, scenę przedstawiającą fiński holownik zbliżający się do 

barki i delty Nilu. Ten w istocie oszukańczy zamysł stanowi dla Leydy przykład realizacji 

kreacyjnego wykorzystania archiwalnych materiałów filmowych
2
.  

 Autor książki Films beget films: a study of the compilation film wskazuje także na 

postulat utworzenia „Składnicy Kinematograficznej”, wystosowany przez Bolesława 

Matuszewskiego, teoretyka sztuki filmowej i operatora filmowego, jako na wczesny przykład 

zainteresowania archiwalnym materiałem filmowym jako materią obrazu kompilacyjnego
3
. 

Matuszewski w odczycie wygłoszonym w Paryżu w 1989 roku jako pierwszy uzmysławiał 

wagę materiałów filmowych jako źródła badań historyków i przekonywał o konieczności 

utworzenia Składnicy Kinematografii Historycznej
4
. Jak zaznacza Iwona Kurz, zgodnie z 

koncepcją Matuszewskiego operator miał przede wszystkim skupić się na wykorzystaniu 

rejestracyjnego aspektu potencjału kinematografu, uwieczniając wydarzenia wielkie i 

znaczące, oficjalne i publiczne, „wycinki życia publicznego i państwowego”
5
. To rozpoznanie 

jest istotne dla zasadniczego tematu badań przedstawionych w niniejszej rozprawie, w której 

ukazuję przemiany tego paradygmatu poszukiwania i wykorzystania archiwaliów. 

Kolejnym kamieniem milowym rozwoju formy filmu kompilacyjnego opisanego przez 

Jaya Leydę jest film Upadek dynastii Romanowów (Padenie dinastii Romanovykh, ZSRR 

1927) Esfir (Ester) Shub
6
. Radziecka twórczyni pracowała jako montażystka w Goskino. 

Przerabiała i opatrywała napisami zachodnie filmy dopuszczone na rynek Rosyjski. Uzyskała 

                                                           
2
 Por. J. Leyda, Films Beget Films A Study of the Compilation Films, dz. cyt., s. 13-14. 

3
 Por. Tamże, s. 15. 

4
 Por. B. Matuszewski, Nowe źródło Historii, przeł. B. Michałek, w: Film i historia. Antologia, pod red. I. Kurz, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 22-24. 

5
 Por. I. Kurz, „Ludzie jak żywi”: historiofotia i historioterapia, w: Film i historia. Antologia, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 7-16. 

6
 Por. J. Leyda, Films Beget Films A Study of the Compilation Films, dz. cyt., s. 25-26. 
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pozwolenie na badanie zbiorów „kontrrewolucyjnych filmów” przechowywanych w 

piwnicach Muzeum Rewolucji w Leningradzie, gdzie odszukała prywatne zdjęcia filmowe 

dworu Romanowów. Te materiały stały się punktem wyjścia do opowieści o dziejach Rosji w 

przełomowym momencie historycznym
7
. 

Radziecka twórczyni zestawiła kroniki dynastii Romanowów z obrazami ukazującymi 

klasę robotniczą, ukazując jej ucisk przez monarchię. To, co cechuje realizację Shub, to 

operowanie jaskrawymi kontrastami, zabiegami bliskimi montażowi atrakcji Siergieja 

Eisensteina, z którym Shub wymieniała poglądy dotyczące twórczości filmowej
8
. Film Shub 

ma klarownie antywojenną wymowę poprzez utożsamienie działań zbrojnych z 

kapitalistycznym wyzyskiem przez klasę panującą. Jay Leyda podkreśla znaczenie tego dzieła 

zarówno w historii filmu jak i w płaszczyźnie kreacyjnej pracy z archiwaliami filmowymi. 

Upadek dynastii Romanowów stanowił pierwszą część trylogii Shub, na którą składają się 

także filmy Wielka droga (Wielkij put’, ZSRR 1927), w którym twórczyni wykorzystała 

kroniki filmowe z lat 1917-1927 i Rosja Mikołaja II i Lew Tołstoj (Rossija Nikołaja II i Lew 

Tołstoj, ZSRR 1928), skompilowany z archiwaliów z lat 1989-1912
9
. Jadwiga Hučková 

zaznacza, że w tych pracach wykorzystane zostały niemal wszystkie zachowane radzieckie i 

rosyjskie filmy o charakterze dokumentalnym, do których ocalenia przyczyniła się Ester 

Shub
10

. Badaczka zaznacza, że już w Upadku dynastii Romanowów ujawnione zostały walory 

i ograniczenia przyszłych dzieł gatunku filmu montażowego. Ukazanie obrazów 

archiwalnych będzie odtąd szło w parze z narzuceniem nowego punktu widzenia – pisze 

Jadwiga Hučková
11

. 

Znamienne, że już w początki historii kina found footage wpisana jest twórczość 

kobiet. Tej historycznej zależności przyglądam się zwłaszcza w Części IV. Lokalne i 

instytucjonalne ogniska władzy kształtujące przestrzeń prywatną i publiczną a emancypacyjne 

                                                           
7
 Por. J. Hučková, Nieme kino dokumentalne, w: Kino nieme. Historia kina, t. 1, pod red. T. Lubelskiego, I. 

Sowińskiej, R. Syski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2012, s. 

795. 
8
 Por. J. Leyda, Films Beget Films A Study of the Compilation Films, dz. cyt., s. 23. Znaczenie koncepcji 

montażu atrakcji i montażu intelektualnego Siergieja Eisensteina dla rozwoju formy found footage badam 

szerzej na przykładzie filmu Zwyczajny faszyzm (Obyknovennyy fashizm, ZSRR 1965) Michaiła Romma w 

kolejnym rozdziale niniejszej rozprawy. 

9
 Por. J. Leyda, Films Beget Films A Study of the Compilation Films, dz. cyt., s. 26. 

10
 J. Hučková, Nieme kino dokumentalne, dz. cyt., s. 796. 

11
 Tamże, s. 795. 
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procesy społeczne niniejszej rozprawy, a szczególnie w partii mojej analizy i interpretacji 

zatytułowanej Kobiety bez kamery filmowej. Montaż jako metafora kina found footage. 

Autorki cytowanego obszernie w tej części wstępu do numeru czasopisma „Feminist Media 

Histories” poświęconego twórczości kobiet wskazują także na  Le cinéma au service de 

l’histoire Germain Dulac (Francja, 1935) i Paris 1900 Nicole Vedrès (Francja, 1947)
12

 jako 

na najwcześniejsze realizacje montażowe, których autorkami były kobiety
13

. Konstytutywne 

dla badań przedstawionych w niniejszej rozprawie są rozpoznania Małgorzaty Radkiewicz 

dotyczące kina kobiet w tym szczególnie realizujące się na polu kina found footage ukazane 

w książce „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktykach reżyserek i artystek, do której 

obszernie odwołuję się zarówno w trzeciej jak i w czwartej części mojej pracy
14

.  

Analiza filmów kompilacyjnych zaprezentowana przez Jaya Leydę w Films beget 

films: a study of the compilation film obejmuje okres rozwoju filmu kompilacyjnego do 1963 

roku
15

. Leyda poświęca gro swojej uwagi filmom kompilacyjnym w sposób propagandowy 

przedstawiającym wydarzenia I i II wojen światowych. Jako jeden z przykładów 

kompilacyjnego filmu, podporządkowanego jasno określonej idei, autor Films beget films: a 

study of the compilation film podaje realizacje Hitler lives? (USA, 1945)
16

, i Mein Kampf 

(Szwecja 1960) Erwina Leisera
17

. Badam szczególnie ostatni z wymienionych filmów w 

rozdziale Radykalna transformacja relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w państwie 

Trzeciej Rzeszy a prywatność czasów pokoju w filmach „Zwyczajny faszyzm” i „Niemieckie 

obozy koncentracyjne w świetle faktów” drugiej części niniejszej rozprawy, podkreślając 

różnice pomiędzy nim a dojrzałymi dokumentalnymi realizacjami found footage, które są 

zasadniczym tematem mojej analizy i interpretacji. Badając filmy Zwyczajny faszyzm 

Michaiła Romma (ZSRR, 1965) i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów (German 

                                                           
12

 Analizuje i interpretuje te filmy także Jay Leyda, który podkreśla pionierską rolę Ester Shub dla gatunku filmu 

kompilacyjnego i „nawet dla tych, którzy jej filmów nie widzieli”. Por. J. Leyda, Films Beget Films A Study of 

the Compilation Films, dz. cyt., s. 79-80; 45. 

13
 Por. Dall'Asta Monica, Chiarini Alessandra, Editors’ Introduction, „Feminist Media Histories” 2016, vol. 2, 

nr 3, s. 1-2. 

14
 Por. Radkiewicz Małgorzata, „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktykach reżyserek i artystek, 

Korporacja HA!ART, Kraków 2010. 

15
 Leyda umieścił w swojej pracy obszerny spis filmów kompilacyjnych powstałych w latach 1914-1963. Por. J. 

Leyda, Films Beget Films A Study of the Compilation Films, dz. cyt., s. 153-159. 

16
 Por. Tamże, s. 73. 

17
 Por. Tamże, s. 91. 
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Concentration Camps Factual Survey, 1945/2014), odwołuję się do rozpoznań Joshuy 

Hirscha przedstawionych w Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust (Emerging Media). 

Hirsch posługuje się przykładem filmu Mein Kampf, dla określenia film kompilacyjny jako 

podporządkowanego trybowi objaśniającemu poetyki filmu dokumentalnego, odwołując się 

do ujęcia teoretycznym Billa Nicholsa, przedstawionego w Introduction to Documentary
 18

. 

 

Found footage na polu sztuk plastycznych 

 

Mimo zaznaczenia podporządkowania kompilacyjnej metody pracy określonej ideologii, z 

którą związany jest cel objaśniania historii, Leyda eksponuje kreacyjny charakter zabiegów 

montażowych w filmie kompilacyjnych, który jest konstytutywny dla późniejszych realizacji 

kina found footage. Rozpoznania Jaya Leydy służą Łukaszowi Rondudzie za punkt wyjścia 

do badań nad pracami found footage na polu sztuk plastycznych przedstawionych w książce 

Strategie subwersywne w sztukach medialnych. Ronduda odwołując się do rozpoznań Paula 

Arthura ukazanych w tekście The Status of Found Footage
19

, zaznacza: 

 

Paul Arthur zauważył na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych spadek zainteresowania strategiami 

subwersywnymi w polu – opisywanego przez Leydę – filmu dokumentalnego (kompilacyjnego). Spadek był ten 

warunkowany rosnącą popularnością nowych, odświeżających język filmu dokumentalnego praktyk, takich jak 

np. cinéma-vérité czy direct cinéma, odrzucających wcześniejsze rozwiązania z pola filmu niefikcjonalnego, 

oparte na montażu analitycznym i voice over narratora podającego gotową interpretację prezentowanych 

obrazów. Twórcy ci uważali, iż metody tworzenia tradycyjnych (opisywanych przez Leydę) kompilacyjnych 

filmów dokumentalnych dają zbyt duże możliwości fałszowania i manipulowania obrazem rzeczywistości, 

historią, etc. (…) Zdaniem Jamesa Petersena, amerykańskiego teoretyka i historyka filmu eksperymentalnego, 

rozwijającego poglądy Arthura, „represjonowane” w polu filmu dokumentalnego strategie subwersywne 

odradzają się w obszarze sztuk plastycznych, w kontekście rozwoju tendencji artystycznych związanych z pop-

artem
20 

                                                           
18

 Por. J. Hirsch, Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust (Emerging Media), Temple University Press, 

Philadelphia 2004, wydanie Kindle, lokacja 521-575 z 2812.; B. Nichols, Tryby filmu dokumentalnego, przeł. M. 

Heberle, D. Rode, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. D. Rode, M. Pieńkowski, Wydawnictwo 

Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 2013, s., s. 14-43. 

19
 Por. P. Arthur, The Status of Found Footage, „Sepctator” 1999/2000, nr 20, issue 1, s. 57-69 

20
 Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, dz. cyt., s. 56-57. 
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Łukasz Ronduda za przykład odrodzenia się found footage na polu sztuk plastycznych 

przywołuje film A Movie Bruce’a Connera (USA, 1958), będący jedną z bardziej znaczących 

realizacji w historii kina found footage. Conner wykorzystał w tym dziele filmy powstałe w 

Hollywood. Ronduda rozpatruje ten gest w kontekście postawy krytycznej artystów pop 

wobec mediatyzowanej komercyjnie kultury popularnej
21

. Eksplikacja pracy dokonana przez 

Bruce’a Connera została ujęta przez Williama C. Weesa, autora konstytutywnej dla badań nad 

kinem found footage książki Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films. 

Conner podkreśla doniosłość swojego eksperymentu dla historii kina. Nie sądzę, aby 

jakikolwiek inny film przypominający „A Movie” powstał przed rokiem 1958… zgodnie z 

moją wiedzą
22

. Podkreśla, że jego dzieło było wyrazem poszukiwań surrealistycznych, 

onirycznych treści, których nie znajdował w kinie głównego nurtu
23

. Jako widza 

wyprodukowanych w Hollywood filmów klasy B, fascynowało go cytowanie gotowych ujęć, 

wykorzystywanie w tych produkcjach obrazów, które twórcy czerpali z bazy „stockowych” 

filmów. Stąd, jak zaznacza, tytuł jego A Movie, miał odsyłać do jednego filmu, na którego 

składają się wszystkie obrazy rejestrowane w Hollywood
24

. 

 

Wszystko, co było brane za pewnik jako bagatelne, nie sztuka, po prostu rzeczy wyrzucane, było dokładnie tym, 

na co zwróciłem uwagę. W latach 60. ta postawa została skodyfikowana w strukturach zwanych pop-artem – 

jakby było to nowe odkrycie. Ale wszystko, co dokonał pop-art, miało swoje filozoficzne przesłanki, które 

funkcjonowały od dawna: jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się w kulturze, spójrz na to, co wszyscy uważają za coś 

oczywistego
25

 – zaznacza Conner. 

 

Właśnie ten aspekt dzieła Connera, polegający na podporządkowaniu wyrazu artystycznego 

krytyce przekazów medialnych i szerzej kwestii reprezentacji William C. Wees uznaje za 

                                                           
21

 Tamże, s. 58. 

22
 W. C. Wees, Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film Archives, New 

York 1993, s. 78. 

23
 Por. Tamże, s. 78. 

24
 Por. Tamże. 

25
 Tamże, s. 79. 
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konstytutywny dla kina found footge
26

. Przyjmuję go jako istotną przesłankę metodologiczną 

także dla analizy i interpretacji filmów found footage w niniejszej rozprawie. 

Autor A Movie podkreśla także wpływ, jaki wywarła telewizja na jego percepcję i 

wybór środków ekspresji twórczej. Zaznacza, że specyfika doświadczenia oglądania 

srebrnego ekranu związana jest zwłaszcza z łatwością zmieniania kanałów i programów. 

Nasuwa także możliwość wyłączenia dźwięku w odbiorniku i uzupełniania obrazów 

płynących z telewizora o własną ścieżkę dźwiękową
27

.  

Istotne znaczenie dla nakreślenia kontekstu przedmiotu analizy i interpretacji 

niniejszej pracy, jakim jest dokumentalne kino found footage, ma także późniejszy film 

Bruce’a Connera Report z 1967 roku (USA). Reżyser w tym obrazie wykorzystał fragmenty 

telewizyjnych relacji z zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy’ego. W filmie obserwujemy 

przejazd samochodu pary prezydenckiej wśród rozentuzjazmowanego tłumu poprzedzający 

tragedię. Informacja o oddaniu strzału zostaje podana za pomocą narracji wprowadzonej zza 

kadru, zapożyczonej z telewizyjnych doniesień. Conner burzy linearność relacji z wydarzenia, 

włączając na koniec filmy obrazy sprzed śmierci Kennedy’ego, referując w ten sposób do 

zapętlonego funkcjonowania w kulturze obrazów wpisanych w historię, a także pop-kulturę. 

 Do najważniejszych realizacji kina found footage zaliczają się także filmy powstałe w 

obrębie ruchu leterystów i sytuacjonistów. Jak zaznacza Łukasz Ronduda, prace takie jak 

Społeczeństwo spektaklu (La Société du spectacle, Francja 1973) Guya Deborda oraz Czy 

dialektyka może łamać reguły (La Dialectique peut-elle casser des briques?, Francja 1973) 

René Viéneta pozostawały pod wpływem książki Społeczeństwo spektaklu Deborda
28

. 

Mateusz Kwaterko, autor polskiego przekładu Społeczeństwa spektaklu i wstępu do jego 

wydania z 2015 roku w następujący sposób charakteryzuje założenia działalności 

Międzynarodówki Leterystycznej, powołanej do życia przez Deborda w 1952 roku, 

zakładające urzeczywistnienie sztuki w życiu: Deborda nigdy nie interesowały happeningi. 

Stawką było wyswobodzenie z rezerwatu estetyki twórczego potencjału zarówno jednostek, jak 

i szerszych grup społecznych, włączenie kreatywności w dialektyczny ruch przekształcenia 

świata, innymi słowy (zacytujmy „Społeczeństwo spektaklu”, par. 187): „urzeczywistnienie w 

życiu tej wspólnoty dialogu i gry z czasem, którą twórczość poetycka jedynie 

                                                           
26

 Tamże, s. 39. 

27
 Por. Tamże. 

28
 Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, dz. cyt., s. 62. 
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przedstawiała”
29

. Międzynarodówka Sytuacjonistyczna powstała w 1957 roku, a Debord 

nakreślił jej program w Raporcie o konstruowaniu sytuacji, warunkach organizacyjnych i 

planowanych działaniach międzynarodowego nurtu sytuacjonalistycznego, postulując 

powiązania rewolucji społecznej z rewolucją kulturową
30

. Kwaterko zaznacza, że popularność 

ruchu leterystów w lewicujących środowiskach zachodniej Europy wiązała się między innymi 

z docenieniem krytyki życia codziennego i analizy alienacji występującej w nowoczesnych 

społeczeństwach
31

. 

 Ronduda dla scharakteryzowania idei Deoborda przywołuje pierwszy paragraf 

Społeczeństwa spektaklu: Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki 

produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano 

bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia
32

. Autor Strategii 

subwersywnych w sztukach medialnych zaznacza, że według Deborda człowiek żyje w 

świecie, który rozpadł się na rzeczywistość (realne życie) i jej spektakl
33

. Opisuje technikę 

détournement, którą posługiwali się sytuacjoniści w swoich realizacjach medialnych, jako 

inkarnację technik subwersywnych, świadomie powiązaną z zabiegami kolażowymi 

surrealistów i dadaistów
34

.  

 

Powstałe w wyniku zastosowania techniki détournement prace, wykorzystujące „gotowe” elementy spektaklu, 

były demonstracyjnymi wizualizacjami odmowy, „negacji spektaklu”. Détournement służyło „realizacji sztuki 

zarazem ją unicestwiając”
35

 – pisze Łukasz Ronduda. 

 

 Film Społeczeństwo spektaklu jest realizacją koncepcji détournement, który Debord w 

całości skompilował z materiału gotowego, składającego się na fragmenty przekazów mediów 

                                                           
29

 M. Kwaterko, Guy Debord – teoretyk przeklęty, w: G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o 

społeczeństwie spektaklu, przeł. Mateusz Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015, s. 10. 

30
 Por. Tamże, s. 11. 

31
 Por. Tamże, s. 13. 

32
 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł. Mateusz Kwaterko, 

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015, s. 33. 

33
 Por. Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, dz. cyt., s. 63. 

34
 Por. Tamże. Na zakorzenienie koncepcji Deborda w surrealizmie i dadaizmie zwraca uwagę także Mateusz 

Kwaterko. Por. M. Kwaterko, Guy Debord – teoretyk przeklęty, dz. cyt., s. 6. 

35
 Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, dz. cyt., s. 63. 
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spektaklu – telewizji i kina głównego nurtu. Reżyser wykorzystał między innymi sowieckie i 

polskie filmy, westerny, materiały reklamowe i promocyjne, szczególnie związane z 

uprzedmiotawiającym wykorzystaniem wizerunków kobiet. Te obrazy zestawione zostały z 

uzupełnionym tekstem publikacji Społeczeństwa spektaklu, składając się na swoisty film-

wykład, skłaniający widza do aktywnej postawy krytycznej w stosunku do przywoływanych 

przedstawień. Społeczeństwo spektaklu miało być remedium na pasywną kinematograficzną 

konsumpcję
36

. Ronduda ocenia jednak, że forma Społeczeństwa spektaklu Deborda zbliża to 

działo do klasycznego filmu kompilacyjnego, gdzie „obrazy gotowe” są ilustracją tez 

narratora
37

. 

 Reżyser Czy dialektyka może łamać reguły zastosował technikę détournement do 

przywołanego w całości filmu karate. Interwencja Viéneta w zawłaszczony obraz opiera się 

na uzupełnieniu warstwy wizualnej, zacytowanej wraz z oryginalną ścieżką dźwiękową, 

której wypowiadane w języku chińskim dialogi nie mogły być zrozumiałe dla francuskiej 

widowni, tekstem podpisów. W ten sposób w usta aktorów włożone zostały dialogi dotyczące 

zasadniczych społeczno-politycznych zagadnień, a także krytyka narracji filmu, w którym się 

znajdują, oddając poczucie humoru twórcy filmu
38

. 

 Jako kolejne wcielenie kina found footage na gruncie sztuk plastycznych Ronduda 

podaje realizacje kina strukturalnego, w których podkreślana jest materialność taśmy 

filmowej i niematerialność projekcji. Autor Strategii subwersywnych w sztukach medialnych 

zauważa, że w kontekście tych działań można rozpatrywać The Flicker Tony’ego Conrada 

(USA, 1966) czy Test Józefa Robakowskiego (Polska, 1971), szerzej przyglądając się 

realizacjom Drawing of TV Ewy Partum (Polska, 1974) i realizacji Klaskacz Wojciecha 

Bruszewskiego (Polska, 1971)
39

. Przykładem pracy, w której podkreślona została fizyczność 

taśmy filmowej jest także Tom, Tom, the Piper’s Son (USA 1969). W tym filmie Ken Jacobs 

wykorzystuje jednorolkowy film wytwórni Biograph z 1905 roku, rewitalizując go i 

ponownie odczytując. Jak zaznacza Andrzej Pitrus, praca Jacobsa była inspiracją dla 

                                                           
36

 Por. Tamże, s. 65-66. 

37
 Tamże, s. 67. 

38
 Por. Tamże. 

39
 Por. Tamże, s. 68. 
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reżyserów dokumentalnego kina found footage Billa Morrisona i Pétera Forgácsa
40

, którego 

twórczość jest przedmiotem mojej analizy i interpretacji w rozdziale Widzialność 

anonimowych jednostek. Polityczny wymiar przestrzeni prywatnej i publicznej w twórczości 

Pétera Forgács’a składającym się na kolejną część niniejszej rozprawy.  

Do najbardziej znanych filmów Billa Morrisona podkreślających materialność nośnika 

filmowego należy film Decasia (USA, 2002). Tytuł filmu stanowi neologizm wynikający z 

połączenia angielskich słów decay (rozkład) i fantasia (fantazja). Morrison w swoim filmie 

wykorzystuje archiwalia, podkreślając odciśnięte na nich znaki czasu, entropię materialnych 

nośników filmowych. Eksponuje plastyczność obrazu zniszczenia taśmy filmowej. Wymowę 

Decasii dopełnia muzyka Michaela Gordona. Film stanowi zarazem namysł nad bardziej 

uniwersalnym, szerokim zagadnieniem mierzenia się człowieka ze śmiercią  

 

W jednej z najbardziej przejmujących scen „Decasii” stojący po prawej stronie ekranu bokser wymierza ciosy w 

kierunku worka treningowego. Całkowicie zniekształcona lewa strona ekranu nadaje czynom boksera 

metafizyczny patos, ukazując człowieka walczącego z siłą dążącą do ostatecznej dezintegracji i zagłady
41

 – pisze 

Rafał Syska. 

 

 Kolejnym znamiennym przykładem realizacji podejmujących zagadnienie 

materialności taśmy filmowej w twórczości Billa Morrisona, którego cała aktywność 

artystyczna wpisuje się w obręb kina found footage, jest film Dawson City: czas zatrzymany 

(Dawson City: Frozen Time, USA, Francja 2016). Reżyser wykorzystał w tym obrazie 

odnalezione nieme filmy w Dawson City, miasta znajdującego się niegdyś w centrum 

wydarzeń związanych z gorączką złota, opowiadając jednocześnie historię jego mieszkańców. 

Dawson City było na końcu szlaku dystrybucji łatwopalnych taśm nitrowych, co 

powodowało, że popularne tytuły trafiały do tej miejscowości z dwuletnim opóźnieniem. 

Dystrybutorzy nie upominali się o zwrot nośników, które dla ich klienteli straciły powab 

nowości. Taśmy przetrwały w Dawson City dzięki przypadkowej decyzji umieszczenia 

skrzyń, w których były przechowywane, w zbiorniku wypełnianym zimą wodą, aby służył za 

                                                           
40

 Por. A. Pitrus, Film awangardowy w latach 1960-1980, w: Kino epoki nowofalowej. Historia kina, t. 3, pod 

red. T. Lubelskiego, I. Sowińskiej, R. Syski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 672. 

41
 R. Syska, Fantazje o rozkładzie, „Kino” 2004, nr 5, s. 16. 
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lodowisko lokalnej drużynie sportowej. W tym miejscu zbiorom łatwopalnej kliszy nie 

zagrażał ogień. Odnalezienie w Dawson City taśm nitrowych pozwoliło współcześnie 

zapoznać się z tytułami niemego kina, które po pożarze kanadyjskiego archiwum, wydawały 

się utracone. 

Kreacyjny aspekt filmu Billa Morrisona realizuje się w podważeniu racjonalności i 

oczywistości wolnorynkowych i kapitalistycznych mechanizmów kształtujących losy 

mieszkańców Dawson City. Reżyser podkreśla elementy historii rzadziej eksponowane w 

oficjalnych narracjach kształtowanych przez mit „self-made mana”, z godnie z którym każdy 

ciężko pracując, może dorobić się dostatniego życia. Morrison przywołuje między innymi 

obrazy protestów górniczych i ruchów robotniczych, których komunizujący działacze byli 

wydalani poza granice kraju. Wymownym obrazem w Dawson City: czas zatrzymany jest 

także postać ulicznego sprzedawcy jabłek, który pojawia się w pierwszej części filmu i na 

jego końcu, wykonując tę samą pracę. 

W rozdziale „Urządzenie rodzinne” jako mechanizm władzy. Obrazowanie przestrzeni 

domu w home movies, domowych wideo i dokumentalnych filmach found footage „Dla jeszcze 

jednej godziny z tobą” i „Tarnation” niniejszej pracy za rozpoznaniami Małgorzaty 

Radkiewicz przywołuję prace Jennifer Reeves wpisujące się w zabiegi podkreślania 

materialności taśmy filmowej
42

. 

 

Konstytutywność zabiegów montażowych/kolażowych dla realizacji found footage 

 

Praca Williama C. Weesa Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films 

dotyczy przede wszystkim kina found footage wyrosłego na gruncie awangardowej 

kinematografii Stanów Zjednoczonych
43

. Badacz zaznacza, że w filmach tego rodzaju 

dochodzi zarówno do wykorzystania materiałów pochodzących z jednego źródła, jak i do 

zestawiania znalezionych obrazów o różnorodnym pochodzeniu
44

. Przywołuje definicje kina 

found footage artystów, których prace wpisują się w ten drugi rodzaj ekspresji twórczej: 

                                                           
42

 Por. M. Radkiewicz, „Władczynie spojrzenia”. Teorii filmu a praktykach reżyserek i artystek, dz. cyt. s. 144-

145. 

43
 Por. W. C. Wees, Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, dz. cyt., s. 3; 5. 

44
 Por. Tamże, s. 11-12. 
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Jak ujęła to Chick Strand: „Nie ma rzeczy świętych. Po prostu rozrywasz jeden kontekst – albo zostawiasz kilka 

podkontekstualnych elementów – i miksujesz je z czymś całkowicie odmiennym: tworząc kontekst”. Albo zgodnie 

ze słowami Craiga Baldwina: „Możesz skierować się w dowolnym kierunku. To natura found footage… Lubię tę 

proliferację i multiplikację – otwarcie i rodzaj skomplikowania oraz nakładania warstw, nakładania warstw, 

nakładania warstw”
45

. 

 

Autor Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films podkreśla, że to 

specyficzne dla found footage uruchamianie kolejnych warstw znaczeń realizuje się na dwóch 

płaszczyznach: rodzaju wykorzystanego w filmach found footage materiału archiwalnego i 

sposobu ich wykorzystania, zestawienia w pracy opartej na technice montażu
46

. To 

rozpoznanie przyjmuję za aktualne dla rozważań zaproponowanych w niniejszej rozprawie. 

Wees zaznacza, że to co łączy różnorodnych twórców found footage to umiejętność 

posłużenia się obrazami stworzonymi przez innych dla wyrażenia ich własnych celów za 

pomocą transformacyjnej mocy zabiegów montażowych
47

. Badacz w tym punkcie swojej 

refleksji nad kinem found footage odwołuje się do przykładów prac awangardowych artystów 

Arthura Lipsetta i jego Fluxes z 1968 roku oraz pracy Mercy Abigail Child z 1989 roku
48

. 

Znaczące dla badań przedstawionych w niniejszej rozprawie jest to, że w tych realizacjach 

found footage zarówno Lipsett jak i Child wykorzystują archiwalne materiały filmowe o 

charakterze dokumentalnym – choć tego ich aspektu nie eksponuje Wees. 

 W Fluxes Lipsett zestawia między innymi filmy przedstawiające małpę zamkniętą w 

laboratorium dotykającą szklanych paneli, kiedy zostają podświetlone, mężczyznę, do którego 

ciała przyczepione są elektrody, filmy ukazujące Adolfa Eichmanna za kuloodpornym szkłem 

zeznającego podczas procesu w Izraelu dotyczącego popełnionych przez niego zbrodni, 

różnego rodzaju mierzenie ludzi i zwierząt, obrazy ukazujące cierpienie doznawane podczas 

działań wojennych. Te filmy zostały we Fluxes połączone z animacją, która przedstawia 

formowanie w procesie fabrycznej produkcji najrozmaitszych przedmiotów z bezkształtnej 

masy. Wees zaznacza, że choć asocjacje, które między tymi elementami mogą zostać 

stworzone w procesie odbioru tych obrazów, mogą różnić się w zależności od jednostkowych 
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uwarunkowań odbiorcy, przenika to dzieło idea oddania dehumanizacji – którym określeniem 

posługuje się, jak podkreśla, z braku lepszego słowa. Wees akcentuje także znaczenie 

wprowadzenia głosu zza kadru w tym filmie, który nadaje przywołanym obrazom ironiczną 

wymowę. Dzieje się tak między innymi w scenie procesu Eichmanna, w której warstwie 

wizualnej towarzyszy śmiech audytorium wprowadzony zza kadru. William C. Wees 

zaznacza, że czarny humor wyróżnia nie tylko Fluxes Lipsetta, ale jest charakterystyczny dla 

całej twórczości tego reżysera
49

. 

 Autor Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films posługuje się 

przykładem filmu Mercy Abigail Child dla ukazania możliwości zbudowania szczególnego 

rytmu w procesie zabiegów montażowych, który wzmacnia ukazanie przeciwstawnych 

obrazów. Film Child podobnie jak dzieło Limpsetta charakteryzuje ironia i operowanie 

kontrastem, zakorzenione w tradycji montażu sięgającej koncepcji Eisensteina
50

.  

 Zasadnicze znaczenie rozpoznań Williama C. Weesa dla niniejszej rozprawy 

ogniskuje się jednak wokół kwestii określenia, które filmy z tych skompilowanych z 

archiwalnych materiałów filmowych można uznać za przynależne do kina found footage. Z 

uwagi na konstytutywne znaczenie tych rozpoznań dla wyboru przedmiotu moich badań, 

przywołuję obszerny cytat z wypowiedzi Williama C. Weesa dotyczącej tego zagadnienia: 

 

[…] istnieje wiele filmów, do których zostały włączone znalezione materiały filmowe, które nie są w swojej 

istocie filmami found footage. (…) Z drugiej strony, „A Movie” Bruce'a Connera, „Rose Hobart” Josepha 

Cornella, „Tom, Tom The Piper’s Son” Kena Jacobsa, „Prefaces” i „Mercy” Abigail Child oraz 

„RocketKitKongoKit” i „Tribulation 99” Craiga Baldwina (aby wspomnieć tylko kilka istotnych przykładów) 

składają się nie tylko ze znalezionych materiałów, ale podkreślają ten fakt i sprawiają, że jest to jedna z 

kluczowych kwestii podejmowanych w filmie. Chociaż nie mam ścisłej zasady obliczania, ile znalezionego 

materiału filmowego musi znaleźć się w filmie, aby był filmem found footage w swojej istocie, myślę, że więcej 

niż intuicja lub arbitralność skłaniają mnie do włączenia [w obręb kina found footage] niektórych filmów z dużą 

ilością oryginalnego materiału filmowego […]. W wyraźny sposób kryterium nie może być ilość włączonych 

znalezionych filmów, a kwestia nacisku na proces ich wykorzystania. 

Podobnie, chociaż przedstawiam przegląd tworzenia filmów found footage, nacisk kładę na filmy 

budowane zgodnie z zasadami montażu lub kolażu (termin o równoznacznej wymowie, co będę starał się 

pokazać). Istnieją oczywiście inne ważne strategie recyklingu znalezionych materiałów, ale montaż/kolaż wydaje 
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mi się najskuteczniejszym sposobem ujawnienia społecznych i politycznych implikacji znalezionego materiału, 

przy jednoczesnym dostosowaniu go do wymagań „koronnej formy sztuki XX wieku”, mianowicie kolażu
51

. 

 

William C. Wees dokonuje klasyfikacji form filmowych, których autorzy włączają w obręb 

swoich dzieł znalezione materiały wizualne. Autor Recycled Images. The Art and Politics of 

Found Footage Films wyróżnia filmy kompilacyjne, kolażowe i zawłaszczenia. To 

rozróżnienie zostało zilustrowane przez badacza tabelą, w której za przykład modelu filmu 

kompilacyjnego zostaje uznany film dokumentalny i powiązany z realizmem filmowym. 

Badacz określa filmy kolażowe jako charakterystyczne dla realizacji awangardowych. Uwaga 

widza zostaje w nich skierowana na sam obraz. Filmom zawłaszczenia odpowiada forma 

muzycznego klipu, bliska konstrukcjom postmodernistycznym. Wees przedstawia to 

schematyczne ujęcie za pomocą następującego zestawienia
52

: 

 

metoda znaczenie przykładowy gatunek estetyczne inklinacje 

kompilacja rzeczywistość film dokumentalny realizm 

kolaż obraz film awangardowy modernizm 

zawłaszczenie symulakrum muzyczne wideo postmodernizm 

 

Badacz zaznacza, że powyższy schemat należy odbierać jako umowny i w swojej istocie 

upraszczający. Przywołaną klasyfikację autora Recycled Images. The Art and Politics of 

Found Footage Films, mimo że w swojej istocie przenikliwą i porządkującą różnorodne 

formy filmowe, w których wykorzystane zostają archiwalne materiały, przyjmuję za 

obowiązującą dla moich badań właściwie tylko w punkcie wskazania na bliski kolażowi 

montaż jako konstytutywny dla filmów found footage. 

 Forma filmu kompilacyjnego w ujęciu Weesa jest bliska przedstawionym w 

niniejszym tekście rozpoznaniom Jaya Leydy i na nich oparta
53

. Autor  Recycled Images. The 
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Art and Politics of Found Footage Films wskazuje Atomową kawiarnię (The Atomic Cafe, 

USA 1982) jako przykład filmu, który nie mieści się w kategoriach zaproponowanej przez 

niego klasyfikacji. Wees rozważa film Kevina Rafferty’ego, Jayn Loader, Pierce’a 

Rafferty’ego jako realizację na pograniczu filmu kompilacyjnego i kolażowego. Zwraca 

uwagę, że autorzy tego dzieła nie wprowadzili wyjaśniającego komentarza 

charakterystycznego dla filmu kompilacyjnego, kiedy przywołane zostają obrazy o 

charakterze dokumentalnym – najpierw ukazujące mieszkańców wysp atolu Bikini 

przygotowujących się do ewakuacji z powodu planowanych testów jądrowych w tej okolicy, a 

następnie przedstawiające same testy atomowe i unoszące się nad oceanem „grzyby”. Wees 

argumentuje, że o ile w Atomowej kawiarni brakuje narzucającej odbiór przywołanych 

obrazów narracji, o tyle sam film nie problematyzuje medialnego konstruowania obrazu 

eksplozji atomowej
54

. 

 Jako koronny przywołany przez Weesa przykład kina found footage, w swojej istocie 

oparty na kolażu, którego wyróżnikiem jest krytyka form przedstawienia i reprezentacji 

znalezionych obrazów, jest omawiany już w niniejszym rozdziale tej rozprawy film A Movie 

Bruce’a Connera
55

.  

 Autor Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, aby 

zobrazować cechy filmu zawłaszczenia, interpretuje teledysk do piosenki Michaela Jacksona 

The Man In The Mirror (USA, 1987). W tej realizacji skompilowane zostały filmowe 

archiwalne przedstawienia biedy i ludzi wyniszczonych głodem, przemocy, protestów 

przeciwko rasizmowi, przemówień polityków, ale także ostatniej podróży prezydenta Johna F. 

Kennedy’ego, ulicznych zamieszek wywołanych nierównościami społecznymi, fetowania 

zwycięstwa „Solidarności”, postaci Matki Teresa, a także obrazy wybuchu bomby atomowej. 

Tym różnorodnym filmom, których szybki montaż ma na celu wywołanie emocji współczucia 

i chęci przeciwdziałania niesprawiedliwości, towarzyszą słowa piosenki nawołujące do 

jednostkowego wzięcia odpowiedzialności za zmianę świata. Wees zaznacza, że ta 

poruszająca, jednak daleko upraszczająca realizacja, nie wpisuje się ani w nurt kina 
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kompilacyjnego ani found footage
56

. Zaznacza, że różnica między ukazanym filmem 

zawłaszczenia a filmem found footage leży w montażu bliskim zabiegom kolażowym
57

.  

 Krytycznie do charakterystyki filmu zawłaszczenia zaproponowanej przez Weesa 

odnosi się Jamie Baron w dość niedawno opublikowanej pracy The Archive Effect: Found 

Footage and the Audiovisual Experience of History. Badaczka podkreśla, że zawłaszczenie w 

filmach found footage nie sprowadza się do postmodernistycznego pastiszu. Generuje 

odbiorczy efekt tekstualnej różnicy między materiałem przywołanym z przeszłości a czasem 

realizacji i percepcji filmu found footage i w swojej istocie jest związane z 

rekontekstualizacją archiwalnego materiału gotowego
58

. Za rozpoznaniami Jamie Baron 

posługuję się w niniejszej rozprawie terminem zawłaszczenia w dowartościowującym jego 

rozumieniu, zaproponowanym w The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual 

Experience of History. Rozpoznania Jamie Baron stanowią jednocześnie ważne odniesienie 

teoretyczne mojej analizy i interpretacji w trzeciej części tej pracy, a szczególnie w jej 

rozdziale Pokoleniowa struktura transferu postpamięci w filmach „Niegdyś moja matka” 

Sophii Turkiewicz i „Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego. Oficjalne narracje historyczne 

a historie kobiet. 

 W rozważaniach dotyczących znaczenia montażu filmowego w pracach found footage 

nie może zabraknąć znamiennych rozpoznań poczynionych na gruncie rodzimej nauki. Piotr 

Krajewski definiuje filmy found footage jako kino robione z taśm gotowych, zrealizowanych 

już przez kogoś innego. Tworzone z obrazów wyrwanych z komunikacyjnego obiegu albo 

znalezionych na śmietniku czy w archiwum, z wtórnie przerabianych obrazów z odzysku. To 

kino recyklingu, ponownego użycia cudzych taśm filmowych. Robione ze złomu filmowego, 

wybranego z cywilizacyjnego śmietniska naprodukowanych i porzuconych obrazów. Kino 

przemienienia – formy, intencji, znaczenia
59

. 
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Małgorzata Radkiewicz w tekście Filmy z odzysku. O kinowych i artystycznych 

projektach found footage umiejscawia found footage w obrębie „rozlicznych strategii 

intermedialności”, polegających na dokonywaniu nieustannych transgresji stylistycznych, czy 

technicznych.  

 

W aktach filmowej oraz artystycznej kreacji dochodzi do pomieszania i zaburzenia porządków historycznych, 

estetycznych, medialnych. Wykorzystuje się przy tym rożne sposoby wielokrotnego przerabiania i przetwarzania 

materiału wizualnego między innymi technikę found footage. Opiera się ona na idei ponownego użycia 

archiwalnej – czyli raz już zapisanej – taśmy filmowej lub wideo i wykorzystaniu jej w autorskim projekcie
60

.  

 

Co znamienne dla przyjętej przeze mnie strategii badawczej, Małgorzata Radkiewicz 

podkreśla związek tej techniki twórczej z kolażem.  

 

Efektem są kolażowe, intertekstualne projekty, wymuszające zmianę w tradycyjnej percepcji i modelu kinowego 

oglądu. Wielowątkowy, wielonarracyjny i wieloźródłowy tekst found footage zmusza widza do aktywności 

polegającej na budowaniu ciągów znaczeniowych w obrębie oglądanego obrazu, a jednocześnie poza jego 

ramą
61

 – pisze badaczka.  

 

Rozpoznania Małgorzaty Radkiewicz w zakresie specyfiki techniki found footage 

wykorzystywanej w projektach kina kobiet przedstawione zwłaszcza w książce „Władczynie 

spojrzenia”. Teoria filmu a praktykach reżyserek i artystek mają konstytutywne znaczenie dla 

toku mojej rozprawy, szczególnie w rozdziałach „Niegdyś moja matka” Sophii Turkiewicz i 

„Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego. Oficjalne narracje historyczne a historie kobiet 

oraz „Urządzenie rodzinne” jako mechanizm władzy. Obrazowanie przestrzeni domu w home 

movies, domowych wideo i dokumentalnych filmach found footage Dla jeszcze jednej godziny 

z tobą i Tarnation. 
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Podobnie jak William C. Wees i Małgorzata Radkiewicz na zależność technik 

montażowych w kinie found footage i kolażu zwraca uwagę Łukasz Ronduda w obszernie 

cytowanej już w tym tekście książce Strategie subwersywne w sztukach medialnych. Badacz, 

określający found footage jako strategię subwersywną w polu filmu
62

, w następujący sposób 

przedstawia relację między nimi: 

 

Montaż możemy zdefiniować, odwołując się do definicji sporządzonej przez Ryszarda Nycza, jako „Rodzaj 

artystycznej techniki komponowania dzieła sztuki z różnorodnych gotowych elementów wybranych z dwóch 

zwłaszcza dziedzin: sztuki i rzeczywistości i zestawionych w sposób, który eksponując ich odrębność i 

kontrastowe nacechowanie implikuje zarazem istnienie celowej organizacji owej złożonej i niejednorodnej 

całości artystycznej. W przeciwieństwie do Nycza, wyraźnie rozgraniczam montaż od kolażu. Ten pierwszy 

traktuję jako naczelną technikę awangardowego dzieła sztuki, z kolei kolaż – jako jedną z wielu form 

artystycznych, powstających w wyniku techniki montażu
63

 

 

Przywołane rozpoznania badaczy kina found footage pozwalają mi sięgnąć do koncepcji 

odczytania kolaży przedstawionych w atlasie obrazów Kriegsfibel, czyli Elementarzu 

wojennym, Bertolta Brechta przez Georgesa Didi-Hubermana i związanej z nią idei montażu 

opartego na kategorii trzech czasowości, przedstawionej w książce Strategie obrazów. Oko 

historii 1
64

. Rozpoznania Didi-Hubermana wykorzystuję jako narzędzie analizy i interpretacji 

badanych przeze mnie w niniejszej rozprawie dokumentalnych filmów found footage. 

Obszernie opisuję je w rozdziale Radykalna transformacja relacji przestrzeni prywatnej i 

publicznej w państwie Trzeciej Rzeszy a prywatność czasów pokoju w filmach „Zwyczajny 

faszyzm” i „Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów”. 

 

Cel, metodologia i struktura rozprawy 

 

Niniejsza rozprawa ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywane są 

narzędzia found footage w obrębie kina dokumentalnego, co umożliwia taka forma 
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wypowiedzi, jak w powiązaniu z nią konstruowane są znaczenia. Ma za zadanie ukazać te 

filmy jako odzwierciedlenia i generatory zmian współczesnego rozumienia relacji 

przestrzeni publicznej i prywatnej. Moją intencją jest zwrócenie uwagi na krytyczny aspekt 

dokumentalnych filmów found footage zarówno wobec funkcjonujących w kulturze 

przekazów medialnych głównego nurtu, form pozostających pod ich wpływem, jak i wobec 

dominujących modeli życia prywatnego i publicznego, zjawisk normowania ich przez 

procesy polityczne. Zwracam uwagę na polityczny potencjał found footage jako formy 

wypowiedzi twórczej, kształtującej reprezentacje nieuprzywilejowanych grup społecznych.  

Posługuję się narzędziami badań historycznofilmowych oraz analizą kontekstową, 

korzystając z osiągnięć nauk społecznych, filmoznawstwa, historii sztuki, filozofii i 

literatury. W wyborze metodologii, poszerzonej o szeroki zbiór koncepcji i refleksji 

humanistycznych, kieruję się rozpoznaniami Alicji Helman dotyczącymi charakteru i 

znaczenia współczesnej myśli filmowej jako zjawiska niezmiernie złożonego, uderzającego 

swoją różnorodnością, zmiennością
65

, próbując wpisać w to ujęcie moją pracę. 

Zagadnienie dialektycznych relacji przestrzeni publicznej i prywatnej ukazuję, 

porządkując moje badania zgodnie ze strukturą, odpowiadającą chronologii wydarzeń 

historycznych i przemian społecznych. Zwracam uwagę za rozpoznaniami Williama C. 

Weesa, dotyczącymi nakładania się warstw znaczeń uruchamianych w zabiegach 

montażowych w dwóch płaszczyznach (rodzaju wykorzystanego, czy zawłaszczonego 

materiału filmowego, i sposobu jego wykorzystania)
66

, na charakter zawłaszczanych w 

obręb dokumentalnych filmów found footage amatorskich realizacji. Patricia R. 

Zimmermann w tekście The Home Movie Movement: Excavations, Artifacts, Minings 

zaznacza, że amatorskie filmy i home movies negocjują między prywatnymi wspomnieniami 

i historiami społecznymi w różnych formach i podformach; nigdy nie mamy do czynienia z 

żadną relacji jeden do jednego między faktem empirycznym a przedstawieniem
67

. W tym 

zakresie badam zarówno specyfikę home movies jak i późniejszą formę rodzinnego wideo 

filmowego i sposobu ich twórczej reorganizacji, dokonujący się w wybranych filmach 

found footage. Zbadanie włączania nieprofesjonalnych realizacji filmowych w procesie 
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montażu/kolażu do filmów found footage jest szczególnie istotne w tej rozprawie z uwagi 

na ich przynależność do sfery prywatnej. Egzaminuję także funkcjonowanie archiwów o 

charakterze publicznym w filmach zawłaszczenia. 

W drugiej części rozprawy badam dokumentalne filmy found footage, których twórcy 

odnoszą się do zagadnienia relacji przemian przestrzeni publicznej i prywatnej w kontekście 

Holocaustu. W pierwszym rozdziale tej części poddaję analizie i interpretacji filmy Zwyczajny 

faszyzm Michaiła Romma (ZSRR, 1965) i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów 

(German Concentration Camps Factual Survey, 1945/2014) jako przykłady tużpowojennych 

filmów found footage. W kolejnym rozdziale rozważam ukazanie relacji przestrzeni 

prywatnej i publicznej w państwie III Rzeszy w filmie Porządny Vanessy Lapy. Powyższe 

realizacje analizuję jako przykłady filmów filmu found footage odnoszących się do tematu 

Zagłady, w którym archiwa audiowizualne zostały wykorzystane w przekonaniu o wartości 

ich konfrontacji ze zbrodnią. W opozycji do tego stanowiska ukazuję twórczość Pétera 

Forgács’a, którą należy usytuować w kontekście filmowych realizacji odrzucających 

cytowanie materiałów bezpośrednio odnoszących się do Holocaustu. W rozdziale 

poświęconym filmom węgierskiego reżysera zwracam uwagę na szczególny charakter 

wykorzystanych materiałów archiwalnych, przynależnych home movies, zakorzenionych w 

sferze prywatnej. W tej części pracy zwracam uwagę także na charakterystyczne dla licznych 

realizacji found footage dowartościowanie anonimowych jednostek. Zasadniczym kontekstem 

teoretycznym badań w drugiej części tej rozprawy są rozpoznania Agamben Giorgio ukazane 

w książce Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przedstawiajace radykalną 

transformację przestrzeni publicznej i prywatnej w związku z ustanowieniem prawodawstwa 

III Rzeszy. 

 Trzecią część pracy poświęcam analizie i interpretacji filmów found footage, będących 

realizacjami o charakterze autobiograficznym, dotyczącym traumatycznych wydarzeń 

związanych z doświadczeniem przemocy suwerennej władzy. W pierwszym rozdziale badam 

film Brakujące zdjęcie (L'Image manquante) Rithy’ego Panha (Francja, Kambodża 2013). W 

kolejnym poddaje analizie i interpretacji filmy Niegdyś moja matka (Once my mother, 

Australia, Polska, Ukraina 2013) Sophii Turkiewicz i Tonia i jej dzieci Marcela Łozińskiego 

(Polska, 2011) jako przykłady specyfiki wykorzystania archiwalnych materiałów filmowych 

w narracjach postmemorialnych. Szczególnie w ostatnim rozdziale tej części pracy odwołuję 

się metody badań „history form below” jako sposobu odzyskiwania dla powszechnych 

narracji historycznych doświadczeń nieuprzywilejowanych grup społecznych. Zarówno w 
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wyborze filmów, będących przedmiotem moich badań, jak i w toku rozprawy kładę 

szczególny nacisk na kształtowane w kinie found footage reprezentacji kobiet z uwagi na ich 

historycznego osadzenia w sferze prywatnej. 

 Ostatnią część tej pracy poświęcam przemianom, jakie zaszły w zachodnich 

społeczeństwach w przestrzeni prywatnej i publicznej po II wojnie światowej. Analizuję i 

interpretuję filmy Dla jeszcze jednej godziny z tobą Aliny Marazzi (Un’ora sola ti vorrei, 

Włochy, Szwajcaria 2002) i Tarnation Jonathana Caouette’a (USA, 2006), ukazując ich 

krytyczną wymowę wobec form i struktur władzy w homogenicznej rodzinie. Badam, w jaki 

sposób autorzy tych filmów wykorzystują home movies i rodzinne realizacje wideo, ukazując 

je nie tylko jako odzwierciedlenia zmieniających się relacji w rodzinie, ale także egzaminując 

ich formujący wpływ za zachowania ich członków. Ostatni rozdział niniejszej rozprawy 

poświęcam filmom Tearoom (USA, 2007) Williama E. Jonesa, Nitrate Kisses (USA, 1992) 

Barbary Hammer oraz Ksieland (Polska, 2012) i Powidoki (Polska, 2018) Karola 

Radziszewskiego, przedstawiając strategie wykorzystania techniki found footage w zakresie  

reprezentacji osób nieheteronormatywnych w przestrzeni publicznej. Szczególnie w tej części 

moich badań podkreślam gesty podważania autorytetu archiwum i problematyzacji jego 

koncepcji, które proponują przywołani twórcy. 

 Rozdziały mojej rozprawy Widzialność anonimowych jednostek. Polityczny wymiar 

przestrzeni prywatnej i publicznej w twórczości Pétera Forgács’a; Niewyrażalność a 

obrazowanie cierpienia w „Brakującym zdjęciu” Rithy’ego Panha stanowią rozbudowane i 

uzupełnione wersje tekstów opublikowanych w „Kwartalniku Filmowym”. W rozdziale 

Pokoleniowa struktura transferu postpamięci w filmach „Niegdyś moja matka” Sophii 

Turkiewicz i „Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego. Oficjalne narracje historyczne a 

historie kobiet korzystałam z rozpoznań, które wstępnie postawiłam w tekście dotyczącym 

filmu Turkiewicz opublikowanym w czasopiśmie „Media – Kultura – Komunikacja 

Społeczna”. 
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Część II. Przemiany relacji przestrzeni prywatnej i publicznej a funkcje ich ukazania w 

filmach found footage odnoszących się do Holocaustu 

 

Wstęp 

 

W tej części pracy poddaję analizie i interpretacji filmy found footage, których autorzy 

problematyzują relację przestrzeni publicznej i prywatnej w kontekście doświadczenia 

Holocaustu. Kluczowym punktem odniesienia dla niniejszych rozważań są rozpoznania 

zaproponowane w klasycznej pozycji Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, w której 

Giorgio Agamben określa istotę zbrodniczego systemu Trzeciej Rzeszy jako upolitycznienie 

nagiego życia [la nuda vita] i wkroczenie „dzoē” w sferę polis. Filozof ocenia, że to 

wydarzenie miało decydujące znaczenie dla zdefiniowania nowoczesności, oznacza bowiem 

radykalną transformację kategorii polityczno-filozoficznych właściwych myśli klasycznej
68

.  

W rozdziale pierwszym poddaję analizie i interpretacji filmy Zwyczajny faszyzm 

Michaiła Romma (ZSRR, 1965) i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów (German 

Concentration Camps Factual Survey, 1945/2014) jako przykład tużpowojennych filmów 

found footage odnoszących się do tematu Zagłady. Autorzy tych dzieł wykorzystują obrazy 

wykonane przez wojska alianckie w wyzwalanych obozach w przekonaniu o wartości ich 

konfrontacji ze zbrodnią, niemieckie materiały propagandowe i przedstawienia 

współczesności. Ukazuję, w jaki sposób twórcy Zwyczajnego faszyzm i Niemieckich obozów 

koncentracyjnych w świetle faktów organizują swoje kreacyjne wypowiedzi filmowe wokół 

tematu przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej. Zwracam uwagę na to, jak 

wykorzystane środki wyrazu odnoszące się do tych przestrzeni są zastosowane w funkcji 

edukacyjnej, upamiętniającej i ewokacyjnej, by nie pozwolić na powtórzenie się tragicznej 

historii XX w. 

 W kolejnych rozdziałach niniejszej części pracy poddaję analizie i interpretacji filmy 

Porządny (Der Anständige, reż. Vanessa Lapa, 2014) i Zamęt – kronika rodzinna (The 

Maelstrom – A Family Chronicle, reż. Péter Forgács, 1997) jako przykłady filmów found 

footage podejmujących temat Zagłady, których powstanie jest oddalone w czasie od 

wydarzeń II wojny światowej. Analizuje te filmy, zadając pytanie o kształt ukazania 

                                                           
68

 Por. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2008, s. 13. 
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dialektycznych relacji prywatności i przestrzeni publicznej. Porządny ukazuje rodzinne życie 

Heinricha Himmlera, ściśle związane z nazistowską ideologią, wydarzeniami dojścia Hitlera 

do władzy i II wojny światowej. Péter Forgács w Zamęcie – kronice rodzinnej przedstawia 

historię zwyczajnej rodziny holenderskich Żydów nazwiskiem Peereboom, którzy byli 

ofiarami zbrodniczego systemu Trzeciej Rzeszy.  

 W analizie i interpretacji wskazanych filmów odnoszę się do zagadnienia zasadności 

wykorzystania archiwaliów wizualnych mających zobrazować Holocaust i kwestii 

(nie)możliwości ukazania cierpienia. Ten problem uznaję za szczególnie istotny w 

rozważaniach dotyczących filmów found footage, które bazują na zarejestrowanych wcześniej 

materiałach filmowych. Zwracam uwagę na zakorzenienie analizowanych i interpretowanych 

filmów w poetykach wypracowanych we wcześniejszych istotnych dla historii kina 

realizacjach odnoszących się do Holocaustu. Analizuję materię przemian funkcji 

informacyjnych, odwoływania się do pozafilmowej wiedzy widzów w filmach dotyczących 

Zagłady w zależności od czasowego oddalenia od tych wydarzeń. Stawiam pytanie o to, jaką 

rolę pełni wykorzystanie dialektycznych relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w 

kształtowaniu postaw i emocji widzów. Ukazuję, że filmy, które poddaję analizie i 

interpretacji, stanowią zarazem głos w dyskusji o współczesnych, możliwych formach 

funkcjonowania i rozumienia przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w kontekście 

politycznym. 
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Rozdział 1. Radykalna transformacja relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w 

państwie Trzeciej Rzeszy a prywatność czasów pokoju w filmach Zwyczajny faszyzm i 

Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów 

 

Wstęp 

 

Analiza i interpretacja relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w filmach Zwyczajny faszyzm 

Michaiła Romma (ZSRR, 1965) i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów (German 

Concentration Camps Factual Survey, 1945/2014)
69

 stanowią pierwszą część rozważań 

kontynuowanych w kolejnych rozdziałach niniejszej części pracy dotyczących filmów found 

footage odnoszących się do Holocaustu. Zdecydowałam się na analizę porównawczą tych 

tytułów, mając na uwadze moment dziejowy, w którym powstały oba filmy i potrzebę 

informowania o Holocauście we wczesnych latach powojennych, na którą chcieli 

odpowiedzieć ich twórcy. Praca nad obydwoma filmami zakładała znalezienie sposobu 

organizacji ogromnego materiału filmowego i fotograficznego. Zespół Sidneya Bernsteina 

wiosną 1945 roku podjął się zadania montażu filmów, wykonanych przez wojska alianckie w 

wyzwalanych obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec, Austrii i Polski. Michaił Romm 

w 1963 roku rozpoczął prace nad wykorzystaniem w filmie Zwyczajny faszyzm materiałów 

skonfiskowanych przez Armię Czerwoną z Reichfilmarchive, archiwum Trzeciej Rzeszy. 

Zwyczajny faszyzm Michaiła Romma i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów, nad 

którego realizacją pracowali Sidney Bernstein i Alfred Hitchcock w 1945 roku, a który został 

ukończony dopiero w 2014 roku przez zespół brytyjskiego Muzeum Wojen Imperialnych, 

były przedsięwzięciami mającymi na celu rozpowszechnienie wiedzy i objaśnienie procesów, 

które doprowadziły do przejęcia przez Hitlera władzy w Niemczech i popełnienia na 

niespotykaną dotąd skalę zbrodni przeciwko ludzkości. Autorzy tych filmów nie ograniczyli 

się jednak do tłumaczenia wydarzeń, które miały miejsce w hitlerowskich Niemczech. 

Twórcy obu dzieł postawili diagnozy kondycji ludzkości, dla której Holocaust musi stać się 

lekcją, aby nie powtórzyła się tragiczna historia. 
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 Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów - polskie tłumaczenie tytułu filmu German Concentration 

Camps Factual Survey podaję za wydaniem filmu na DVD przez Brytyjski Instytut Filmowy i Muzeum Wojen 

Imperialnych w 2017 r. Wszystkie cytaty z tego filmu w niniejszym tekście podaję zgodnie z tłumaczeniem 

tekstu komentarza z tego wydania filmu. 
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Oba filmy wpisują się w szersze zjawisko wykorzystywania archiwalnych materiałów 

filmowych w tużpowojennych filmach odnoszących się o Holocaustu. Tomasz Łysak w 

obszernej i wnikliwej analizie Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmach 

dokumentalnych o Zagładzie zwraca uwagę na ewoluowanie sposobu wykorzystania 

archiwalnych materiałów filmowych. (…) tuż po wojnie [archiwalia] były materiałem 

źródłowym do montowania nowych filmów, później filmowcy starali się połączyć materiał 

archiwalny ze zdjęciami kręconymi po wyzwoleniu (najbardziej znanym przykładem jest tutaj 

„Noc i mgła” Resnais’ego, opierająca się jednak na zdjęciach zrobionych podczas 

wyzwalania obozów przez Amerykanów, część z nich wykorzystano zresztą do ilustracji 

opowieści o życiu w obozie podczas wojny), aż do całkowitego odrzucenia cytowania 

archiwaliów przez Claude’a Lanzmana – pisze badacz
70

.  

Wykorzystaniu archiwaliów w filmach Zwyczajny faszyzm i Niemieckie obozy 

koncentracyjne w świetle faktów przyjrzę się w kontekście form kroniki filmowej i filmu 

kompilacyjnego, które charakteryzuje Joshua Hirsch w Afterimage: Film, Trauma, and the 

Holocaust (Emerging Media), ukazując organizujące je poetyki jako różne od tych 

zastosowanych w Nocy i mgle Alaina Resnais’ego
71

. W toku analizy podkreślam znaczenie 

montażu realizującego kreacyjny aspekt filmu, nad którym pracowała ekipa Sidneya 

Bernsteina, i dzieła Michaiła Romma. Spróbuję ukazać, jak kreacyjne, krytyczne podejście do 

wykorzystywanych rejestracji audiowizualnych, uczynienie samego gestu zawłaszczenia 

tematem rozważań w filmach Zwyczajny faszyzm i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle 

faktów odróżnia te dzieła zarówno od formy kroniki filmowej jak i filmu kompilacyjnego, 

scharakteryzowanych przez Joshuę Hirscha.  

Przedmiotem mojej analizy i interpretacji jest przedstawiona w filmach Zwyczajny 

faszyzm i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów relacja przestrzeni prywatnej i 

publicznej w państwie Trzeciej Rzeszy. W tym kluczowym aspekcie niniejszego tekstu moim 

zapleczem teoretycznym są rozważania Giorgio Agambena zaproponowane w pracy Homo 

sacer. Suwerenna władza i nagie życie.  
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 Por. T. Łysak, Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, Instytut Badań 

Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2016, s. 38-39. 
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 Por. J. Hirsch, Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust (Emerging Media), dz. cyt., wydanie Kindle, 

lokacja 87-830 z 2812. 
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Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów – prace nad konceptem montażowym i 

jego finalna realizacja po 70 latach 

 

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia prac nad Niemieckimi obozami koncentracyjnymi w 

świetle faktów było przybycie brytyjskich żołnierzy oraz operatorów kamery do Bergen-

Belsen wiosną 1945 roku i wyzwolenie więźniów umiejscowionego tam obozu 

koncentracyjnego
72

. To wydarzenie wiązało się z nagłą potrzebą stworzenia filmu 

ukazującego okrucieństwo nazistów. Powstanie filmu Niemieckie obozy koncentracyjne w 

świetle faktów zostało zainicjowane przez ministerstwo informacji Wielkiej Brytanii
73

. Prace 

nad dziełem powierzono Sidneyowi Bernsteinowi, szefowi sekcji filmu Wydziału Wojny 

Psychologicznej, który zorganizował grupę ekspertów zaangażowanych w przedsięwzięcie. 

W realizację projektu zostali włączeni montażyści Stewart McAllister, Peter Tanner i pisarze 

Colin Wills, Richard Crossman, odpowiedzialni za przygotowanie tekstu komentarza. 

Bernstein zaprosił do współpracy także Alfreda Hitchcocka, który przez miesiąc od drugiej 

połowy lipca 1945 roku przygotowywał koncepcję montażu filmów zarejestrowanych przez 

wojska alianckie
74

. Zespół Sidneya Bernsteina zajmował się uporządkowaniem materiałów 

zarejestrowanych nie tylko w Bergen-Belsen, ale także na terenie obozów koncentracyjnych 

w Dachau, Buchenwaldzie, Ohrdruf i Penig, Ebensee, Mauthausen, Auschwitz-Birkenau i 
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 Por. N. Fraser, We, the Screamers, w: German Concentration Camps Factual Survey. A lost masterpiece of 

British Documentary cinema from 1945, British Film Institute, Imperial War Museums, London 2017, s. 5. 

German Concentration Camps Factual Survey. A lost masterpiece of British Documentary cinema from 1945 

stanowi obszerne opracowanie dotyczące historii powstania filmu Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle 

faktów, dołączone do wydanego na DVD zrekonstruowanego i ukończonego filmu. Niemieckie obozy 

koncentracyjne w świetle faktów wraz z opracowaniem zostały wydane przez Brytyjski Instytut Filmowy i 

Muzeum Wojen Imperialnych. 
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 Por. Responses to frequently asked questions, w: German Concentration Camps Factual Survey. A lost 

masterpiece of British Documentary cinema from 1945, British Film Institute, Imperial War Museums, London 

2017, s. 47.  
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 T. Haggith, The making of „German Concentration Camps Factual Survey”, w: German Concentration 

Camps Factual Survey. A lost masterpiece of British Documentary cinema from 1945, British Film Institute, 
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Majdanku
75

. Film miał być wyświetlany Niemcom w celu ich reedukacji i wyrazić stanowisko 

aliantów wobec zbrodni popełnionych przez nazistów
76

. 

Toby Haggith z Muzeum Wojen Imperialnych, pod którego przewodnictwem 

Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów zostały ukończone w 2014 roku, podaje 

informację, że projekt był oficjalnie ogłoszony w parlamencie przez ministra informacji 

Bernarda Brackena, co oddaje wagę, jaką przykładał brytyjski rząd do przedsięwzięcia. Do 

filmu zgodnie z pierwszymi szkicami scenariusza miały zostać włączone wypowiedzi 

Wielkiej Trójki: Harry’ego Trumana, Winstona Churchilla i Józefa Stalina. Planowano 

pokazanie dzieła generałowi Dwightowi Eisenhowerowi
77

. Film miał być zrealizowany 

początkowo wspólnie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Prace nad Niemieckimi 

obozami koncentracyjnymi w świetle faktów zostały jednak przerwane we wrześniu 1945 

roku. Toby Haggith podaje, że jednym z powodów nieukończenia dzieła były nierealne 

oczekiwania strony brytyjskiej, która pierwotnie spodziewała się pierwszej projekcji 

najpóźniej 25 maja (41 dni po wyzwoleniu obozu w Bergen-Belsen), a następnie na początku 

lipca 1945 roku. Amerykanie oczekiwali, że film będzie ukończony „tak szybko, jak tylko jest 

to możliwe”. Opóźnienia wynikały już z samej skali przedsięwzięcia pomyślanego jako 

pełnometrażowy film dokumentalny, a także z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniej 

formy organizacji materiału dotyczącego tak złożonego tematu. Dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na trudności z ukończeniem filmu były problemy techniczne i ograniczone 

środki, którymi dysponował wówczas zespół Sidneya Bernsteina. Utrudnieniem była także 

postawa strony amerykańskiej, która nie przekazała wskazówek montażowych do 

nakręconych przez swoje wojska materiałów filmowych. Amerykanie chcieli stworzyć 

własny film o wyzwoleniu obozów koncentracyjnych. Ostatecznie wycofali się z produkcji 9 

lipca 1945 roku. W Stanach Zjednoczonych na podstawie filmów nakręconych przez wojska 

alianckie zostały wyprodukowane 20-minutowe Młyny śmierci (Death Mills, 1946), których 

reżyserii podjął się Billy Wilder
78

. 
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Filmy i fotografie, które miały się złożyć na film Niemieckie obozy koncentracyjne w 

świetle faktów, funkcjonowały w przestrzeni publicznej niezależnie. Spełniły funkcję 

materiału dowodowego w procesach nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Były szeroko 

wykorzystywane w kronikach filmowych. Materiał filmowy był rejestrowany przez 

operatorów kamery wojsk brytyjskich, amerykańskich i radzieckich – co było jednym z 

powodów jego różnorodności. Ukazane w tych materiałach obozy koncentracyjne różniły się 

między sobą specyfiką ich funkcjonowania i skalą popełnionych zbrodni. Filmy wykonane 

przez wojska alianckie zaskoczyły montażystów, którzy podjęli się ich organizacji. Toby 

Haggith wskazuje, że z decyzją Sidneya Bernsteina o zaangażowaniu do projektu Alfreda 

Hitchcocka od początku związana była koncepcja stworzenia dzieła wykraczającego poza 

funkcje informowania, będącego próbą diagnozy kultury Zachodu, w obrębie której doszło do 

tak zatrważających zbrodni. Także z tych powodów zadanie ukończenia filmu w tak krótkim 

czasie okazało się wyzwaniem, któremu nie było łatwo sprostać
79

. 

Trudności z ukończeniem Niemieckich obozów koncentracyjnych w świetle faktów – 

zarówno koncepcyjne, praktyczne i wynikające z charakteru współpracy międzynarodowej – 

spowodowały, że film nie mógł zostać zaprezentowany w momencie dziejowym, na który 

został zaplanowany. Niemieccy cywile w brytyjskiej strefie okupacyjnej zostali zapoznani z 

filmami i fotografiami przedstawiającymi obozy koncentracyjne wkrótce po tym, jak 

wkroczyły do nich wojska alianckie – główne za sprawą kronik filmowych i prasy. Zmieniła 

się także polityczna koniunktura. Brytyjski rząd skłaniał się do prowadzenia polityki, mającej 

na celu przekształcenie Niemiec, byłego wroga, w sojusznika. Kontynuowanie zabiegów 

mających utrzymać w niemieckim społeczeństwie poczucie winy nie sprzyjało tym celom. Z 

tych powodów prace nad filmem oficjalnie zakończyły się we wrześniu 1945 roku, jednak 

część zespołu pracowała nad nim jeszcze w październiku 1945 roku pod przewodnictwem 

Sergia Nolbandova, wierząc w jego pomyślne ukończenie. Montaż filmu został wznowiony w 

marcu i był kontynuowany w maju 1946 roku. Powstało pięć z sześciu zaplanowanych szpul 

filmu, jednak Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów także wtedy nie zostały 

ukończone
80

. 

Materiał filmowy, nad którego montażem pracowali Brytyjczycy pod 

przewodnictwem Sidneya Bernsteina, został po raz pierwszy zaprezentowany szerokiej 
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publiczności w lutym 1984 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. 

Muzeum Wojen Imperialnych pokazało wtedy film pod tytułem Pamięć obozów (Memory of 

the Camps). Powodem tej decyzji był brak wiedzy na temat zaplanowanego tytułu dzieła. W 

1984 roku film został wyświetlony w nieukończonej wersji i bez napisów końcowych. 

Dopiero w 2010 roku zespół zorganizowany w Muzeum Wojen Imperialnych podjął się 

zadania odrestaurowania i ukończenia filmu zgodnie z początkowo przewidzianym 

scenariuszem. Finalna wersja Niemieckich obozów koncentracyjnych w świetle faktów miała 

swoją premierę w lutym 2014 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. 

Ta ostateczna wersja filmu jest przedmiotem mojej analizy
81

.  

Historia pracy nad filmem ekipy Sidneya Bernsteina i porzucenia projektu w 1945 

roku jest tematem pełnometrażowego filmu dokumentalnego Ciemności skryją Ziemię (Night 

Will Fall, Wielka Brytania, 2014). André Singer w swoim filmie przybliża historię 

wyzwalania obozów koncentracyjnych przez wojska alianckie i wykorzystuje nakręcone 

wtedy materiały filmowe. Do filmu Ciemności skryją Ziemię włączone zostało 12 minut 

Niemieckich obozów koncentracyjnych w świetle faktów. Singer przywołuje wypowiedzi 

świadków wydarzeń z 1945 roku – ocalałych z Zagłady, wojskowych, którzy brali udział w 

wyzwalaniu obozów, i ekipy filmowej Sidneya Bernsteina. Ciemnościach skryją Ziemię 

stanowią istotne źródło informacji o pracy nad filmem Niemieckie obozy koncentracyjne w 

świetle faktów. 

 

Hitleryzm w świetle materiałów z Reichfilmarchiv w Zwyczajnym faszyzmie 

 

W Zwyczajnym faszyzmie Michaiła Romma zostały wykorzystane materiały skonfiskowane 

przez Armię Czerwoną z Reichfilmarchiv. Pierwsze prace związane z selekcją materiału 

rozpoczęły się w 1963 roku. Ekipa filmowa Michaiła Romma obejrzała dwa i pół miliona 

metrów archiwalnego materiału filmowego, zmagazynowanego w 1945 roku w Mosfilmie, co 

stanowiło ponad połowę zbiorów
82

. W filmie wykorzystane zostały m.in. kroniki z archiwów 

filmowych Ministerstwa Propagandy faszystowskich Niemiec, materiały z osobistego 

archiwum Hitlera, amatorskie zdjęcia odnalezione przy SS-manach. Z ogromu materiału 
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wybraliśmy najbardziej zaskakujące, te które pobudzają do myślenia
83

 – informuje tekst 

otwierający film Romma. W Zwyczajnym faszyzmie zostały wykorzystane także zdjęcia 

przedstawiające ofiary obozów zagłady. Materiał został zorganizowany zgodnie z 16 

rozdziałami, odpowiadającymi analizie poszczególnych elementów składających się na obraz 

funkcjonowania Trzeciej Rzeszy. Bogatemu w swojej różnorodności materiałowi filmowemu 

i fotograficznemu towarzyszy objaśniająca narracja, która niejednokrotnie ma charakter 

ironicznego komentarza. W filmie słyszymy głos samego reżysera, który nadaje 

indywidualny, subiektywny charakter próbie opisania fenomenu nazizmu, jaką jest Zwyczajny 

faszyzm
84

.  

 Film Romma 13 listopada 1965 roku otworzył Festiwal Filmowy w Lipsku. Tylko 

podczas pierwszych jedenastu miesięcy dystrybucji Zwyczajny faszyzm obejrzało 20 milionów 

widzów. Maya Turovskaya, współautorka scenariusza filmu, przywołuje informację o 

ograniczeniu jego dystrybucji w NRD. Film w październiku 1965 roku uzyskał certyfikat 

umożliwiający kinową dystrybucję w tym kraju, jednak 11 maja 1967 roku został wydany 

aneks, ograniczający jego rozpowszechnianie, co w praktyce oznaczało odłożenia go na 

półkę. Maya Turovskaya w artykule Some documents from the life of a documentary film 

sugeruje, że przyczyną ograniczenia rozpowszechniania filmu w NRD mogła być obawa 

przed odczytaniem przez widownię analogii między faszyzmem a ustrojem socjalistycznym 

tego kraju
85

. Wolfgang Beilenhoff i Sabine Hänsgen w tekście Speaking about images: the 

voice of the author in „Ordinary Fascism” wskazują na możliwe odczytanie krytyki 

totalitaryzmu Trzeciej Rzeszy jako rodzaju autorefleksji Romma, który był określany twórcą 

ery Stalina, nad własną przeszłością
86

. Te informacje pozwalają rzucić światło na 

różnorodność możliwych interpretacji filmu, któremu zarzucano gloryfikację Związku 

Radzieckiego, ukazanego w opozycji do Stanów Zjednoczonych
87

.  
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Upolitycznienie nagiego życia w państwie Trzeciej Rzeszy 

 

Punktem wyjścia analizy dialektyki przestrzeni prywatnej i publicznej w filmach Zwyczajny 

faszyzm i Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów jest koncepcja filozoficzna 

Giorgio Agambena zaproponowana w jego najsłynniejszej pracy Homo sacer. Suwerenna 

władza i nagie życie.  

Badacz odwołuje się do klasycznego rozróżnienia życia – na „dzoē”, które oznacza 

cechę życia wspólną wszystkim ożywionym bytom (zwierzętom, ludziom i bogom), oraz 

„bios”, które określa formę lub sposób życia właściwe jednostce lub grupie
88

. Opozycja 

„dzoē” – „bios” odpowiada zestawieniu natura – kultura. Agamben zaznacza, że życie 

(„dzoē”), w tym klasycznym ujęciu jest wykluczone z „polis”, jako rozrodcze, ograniczone do 

sfery „okios” (prywatnej). Agamben zwraca uwagę na funkcjonowanie tych klasycznych 

klasyfikacji przestrzeni do dziś. Każda próba ponownego przemyślenia przestrzeni politycznej 

Zachodu musi wychodzić od uświadomienia sobie jasno faktu, że nie dysponujemy niczym 

poza klasycznym rozróżnieniem: dzoē i bios, życie prywatne i polityczna egzystencja, człowiek 

jako zwykła żywa istota, której miejscem jest dom, oraz człowiek jako polityczny podmiot, 

którego miejscem jest państwo
89

 – pisze Agamben.  

 Osią przeprowadzonej przez Agambena krytycznej analizy struktury państwa Trzeciej 

Rzeszy jest stwierdzenie, że istotą zbrodniczego systemu było upolitycznienie nagiego życia 

[la nuda vita] jako takiego, wkroczenie „dzoē” w sferę polis. Filozof ocenia, że to wydarzenie 

miało decydujące znaczenie dla nowoczesności, oznacza bowiem radykalną transformację 

kategorii polityczno-filozoficznych właściwych myśli klasycznej
90

 Tylko z tej racji, że 

biopolityczne życie wraz ze swymi potrzebami wszędzie stało się faktem politycznie 

decydującym, można zrozumieć szybkość – nie dającą się wyjaśnić w inny sposób – z jaką w 

XX wieku demokracje parlamentarne mogły obrócić się w państwa totalitarne, a państwa 

totalitarne przeistoczyć się, prawie bez zrywania ciągłości, w demokracje parlamentarne
91

 – 

pisze Agamben. Zwracam uwagę na dwie płaszczyzny realizacji przemian relacji przestrzeni 
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publicznej i prywatnej w państwie Trzeciej Rzeszy ukazane przez Agambena – 

prawodawstwo umożliwiające pozbawienie życia istot ludzkich, wyłączające spod 

normalnego prawa obozy internowania, obozy zagłady oraz prawo i ideologię, które 

rozciągały się na wszystkich obywateli Trzeciej Rzeszy, zrównując życie prywatne z życiem 

politycznym. 

To, co się wydarzyło w obozach, tak dalece przekracza prawne pojęcie zbrodni, że w 

rozważaniach często pomijano specyficzną strukturę prawno-polityczną, w której te wypadki 

się rozgrywały
92

 – zaznacza autor książki Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. 

Agamben zagospodarowuje tę lukę i proponuje przyjrzeć się, w wyniku jakich procedur i w 

wyniku jakich politycznych narzędzi ludzie mogli zostać tak całkowicie pozbawieni własnych 

praw i prerogatyw, że żaden czyn popełniony w stosunku do nich nie wyglądał na 

przestępstwo
93

. Filozof wskazuje prawną podstawę internowania w obozach. Była nią ustawa 

Verordnung zum Schutz von Volk und Staat wywodząca się z ustawy Schutzhaft (dosłownie 

„dozór ochronny”), po raz pierwszy wprowadzona w Prusach 4 czerwca 1851 roku. 

Schutzhaft pozwalał na „wzięcie pod dozór” jednostek niezależnie od tego, czy dopuściły się 

przestępczych działań. Usprawiedliwieniem tego rozporządzenia miało być uniknięcie 

zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Agamben zaznacza, że korzystanie z prawa 

Schutzhaft w istocie oznaczało ogłoszenie stanu wyjątkowego i zawieszenie podstawowych 

praw obywatelskich. Verordnung zum Schutz von Volk und Staat ogłoszony przez nazistów 28 

lutego 1933 roku po przejęciu przez nich władzy w Niemczech wynikał z rozwiązań 

prawnych zastosowanych w Schutzhaft. Verordnung zum Schutz von Volk und Staat 

pozostawał w mocy przez 13 lat do końca Trzeciej Rzeszy. Agamben podkreśla, że różnił się 

od pruskiego prawa z powodu oderwania od stanu wyjątkowego. Tym sposobem stan 

wyjątkowy przestaje odnosić się do zewnętrznej i tymczasowej sytuacji zaistniałego [fattizio] 

niebezpieczeństwa i zmierza ku stopieniu się z normą. (…) Obóz jest przestrzenią, która 

otwiera się, gdy stan wyjątkowy staje się regułą
94

 – podkreśla Agamben. 

Filozof wyjaśnia, że status obozu w przestrzeni wyjątku ma paradoksalny charakter – 

jest wyłączony z normalnego porządku prawnego (obozy w hitlerowskich Niemczech 

funkcjonowały w oderwaniu od prawa karnego i penitencjarnego), ale nie jest przestrzenią 

znajdującą się na zewnątrz prawa. To, co jest w nim wyłączone, jest – zgodnie z 
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etymologicznym sensem terminu „wyjątek” – wyjęte, włączone poprzez własne wyłączenie
95

. 

Przywołana analiza hitlerowskiego prawa pozwala na stwierdzenie, że obozy, stanowią 

przestrzeń wyjątku – w której nie tylko prawo zawieszone jest całościowo, ale ponadto 

bezgranicznie mieszają się za sobą prawo i fakt – wszystko jest w nich możliwe
96

. Tak 

przedstawiona struktura obozu prowadzi do wnioski, że obóz jest przestrzenią, w której 

władza ma przed sobą czyste niezapośredniczone życie. Przywołuję dłuższy fragment 

argumentacji Agambena, który tłumaczy istotę upolitycznienia życia („dzoē”), będącego 

radykalnym przewartościowaniem klasycznych relacji przestrzeni prywatnej i publicznej. 

 

Kto wkraczał do obozu, poruszał się po obszarze nierozróżnialności między tym, co zewnętrzne, i tym, co 

wewnętrzne, między wyjątkiem i regułą – po obszarze nierozróżnialności, w której same pojęcia prawa 

przynależnego każdemu człowiekowi jako podmiotowi i prawnej ochrony nie mały już sensu. Poza tym, jeśli 

osoba ta była pochodzenia żydowskiego, to była już pozbawiona swych obywatelskich praw na mocy uchwał 

norymberskich, a w dalszej kolejności, w chwili „ostatecznego rozwiązania”, całkowicie pozbawiona 

obywatelstwa. Skoro mieszkańcy obozu byli ograbieni z jakiegokolwiek statusu politycznego i całkowicie 

sprowadzeni do nagiego życia, to obóz jest najbardziej absolutną przestrzenią biopolityczną, jaka kiedykolwiek 

zaistniała, przestrzenią, w której władza nie ma przed sobą niczego, z wyjątkiem czystego niezapośredniczonego 

życia. Z tej racji obóz jest paradygmatem przestrzeni biopolitycznej w punkcie, w którym polityka staje się 

biopolityką, a „homo sacer” wirtualnie stapia się z obywatelem
97

.  

 

Dla toku analizy filmów Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów i 

Zwyczajny faszyzm istotne są także rozpoznania Agambena odnoszące się do prawodawstwa 

państwa totalitarnego Trzeciej Rzeszy, kształtującego życie poza obozem. Filozof wskazuje 

na fakt, że ustawy dotyczące eugeniki należały do pierwszych aktów narodowo-

socjalistycznego reżimu, a już kilka tygodni po dojściu Hitlera do władzy wydano ustawę o 

„zapobieganiu ciągłości chorób dziedzicznych”
98

. Zdaniem Agambena ustawy 

dyskryminacyjne przeciw Żydom należy rozpatrywać w szerszym kontekście praktyki 

prawodawczej i biopolityki Trzeciej Rzeszy, podporządkowujące życie prywatne polityce. 

Agamben w części pracy Polityka to znaczy formowanie życia narodu pisze: 
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Prawa o dyskryminacji Żydów niemal całkowicie zmonopolizowały uwagę badaczy polityki rasowej Rzeszy; 

jednak ich pełne zrozumienie możliwe jest wyłącznie, jeśli przywróci się im ogólny kontekst legislacji i 

biopolitycznej polityki narodowego socjalizmu. Tych zaś nie wyczerpują ani uchwały norymberskie, ani 

deportacje do obozów, ani też „ostateczne rozwiązanie”: te decydujące dla XX wieku wydarzenia mają swe 

podstawy w bezwarunkowym wzięciu na siebie biopolitycznego zobowiązania, w którym życie i polityka 

utożsamiają się ze sobą („Polityka czyli kształtowanie życia narodu”); dopiero osadziwszy je w ich 

„humanitarnym” kontekście, można osądzić ich nieludzkość
99

. 

 

Przywołane przez Agambena rozporządzenie o „zapobieganiu ciągłości chorób 

dziedzicznych” umożliwiało sterylizację osób dotkniętych chorobami dziedzicznymi i zostało 

rozszerzone o regulacje prawne dotyczące zawierania małżeństw. Autor pracy Homo sacer. 

Suwerenna władza i nagie życie zaznacza także, że ustawa Verordnung zum Schutz von Volk 

und Staat nie pozostawała bez znaczenia dla uznanych za aryjskich obywateli Trzeciej 

Rzeszy. Zawieszała na czas nieokreślony artykuły konstytucji stanowiące o prawach 

osobistych, wolności słowa i zgromadzeń, prywatności korespondencji i rozmów 

telefonicznych, nienaruszalności domu.  

Przywołane spostrzeżenia są kluczowym narzędziem badawczym w analizie ukazania 

przemian przestrzeni prywatnej i publicznej w filmach found footage, których autorzy 

stawiają sobie za cel objaśnienie zbrodni hitlerowskich. Obszerne przywołanie koncepcji 

Agembena ma na celu zwrócenie uwagi na przewartościowanie relacji przestrzeni prywatnej i 

publicznej w totalitarnym państwie Trzeciej Rzeszy. Opisuję, w jaki sposób autorzy 

dokumentalnych filmów found footage odnoszących się do Holocaustu sięgają po obrazy 

odsyłające do porządku tych dwóch sfer. Stawiam tezę, że ukazanie przemian tych przestrzeni 

ma na celu wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania Trzeciej Rzeszy i machiny zbrodni, 

jak i wzbudzenie w widzach sprzeciwu wobec okrucieństw wojny. 

 

Koncepcja trzech czasowości montażu Bertolta Brechta  
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Ważne dla niniejszej analizy zabiegów zawłaszczania archiwalnych materiałów filmowych i 

fotograficznych w filmach found footage odnoszących się do Holocaustu, jest odczytanie 

atlasu obrazów Kriegsfibel, czyli Elementarza wojennego
100

 Bertolta Brechta przez Georgesa 

Didi-Hubermana i związana z nim koncepcja montażu oparta na kategorii trzech czasowości. 

Kriegsfibel zawiera kompozycje złożone z tekstu i obrazu, które Brecht określał mianem 

„foto-epigramów”. Elementarz wojenny w pierwszym wydaniu z 1955 roku
101

 składał się z 

gazetowej fotografii umieszczonej na czarnym tle, czasem wraz z tekstem autorstwa 

Brechta
102

. Te czterowersowe wiersze liryczne Didi-Huberman określa jako pochodzące z 

innego świata, innej epoki. Autor Strategii obrazu. Oka historii 1 ocenia, że obrazy składające 

się na atlas Kriegsfibel są teatrem spotkania trzech heterogenicznych przestrzeni czy trzech 

czasowości
103

. Pierwsza z nich to czasoprzestrzeń, w której doszło do wydarzenia 

reprezentowanego w obrazie filmowym czy fotografii. Druga to publikacja, w której 

pierwotnie pojawił się obraz, i obróbka związana z uzyskaniem określonego przekazu. Didi-

Huberman jako przykład takich zabiegów wskazuje manipulacje propagandowe. Trzecia to 

teatr działań, który Brecht organizuje na własny rachunek
104

, gdzie w kontrapunkcie obrazu 

wyłania się tekst wiersza. W grę wchodzi więc dialektyka – zaznacza Didi-Huberman
105

.  

Warto zwrócić uwagę na rozpoznania Jonathan Longa, które obrazują kontekst 

koncepcji autora Kriegsfibel związany z jego określonym stanowiskiem teoretycznym w 

stosunku do fotografii wypracowanym przed wojną. Long wskazuje na krytyczne nastawienie 

Bertolta Brechta w tym okresie i korespondujące z nim stanowisko Waltera Benjamina wobec 
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zdjęć, związane z ich uwikłaniem w ekonomię polityczną kapitalizmu, oraz wagę, jaką 

przypisywali obaj twórcy podpisowi fotografii
106

.  

 

Mamy tu do czynienie z drastycznym przykładem, co to znaczy: zaopatrywać aparat produkcyjny, jednocześnie 

nie poddając go zmianom. Poddać go zmianom oznaczałoby na nowo obalić jedną z owych barier, 

przezwyciężyć jedno z owych przeciwieństw, jakie pętają duchową produkcję intelektualną. W konkretnym 

wypadku – barierę pomiędzy pismem a obrazem. Czego powinniśmy wymagać od fotografa, to zdolności 

opatrywania swojego fotogramu takim podpisem, który wyrwałby go z modnych kanonów i przydał mu 

rewolucyjnej wartości użytkowej. Postulat ten wyrazimy najdobitniej, jeśli my – pisarze – zabierzemy się do 

fotografowania
107

 – czytamy w Twórcy jako wytwórcy Waltera Benjamina. 

 

Autor tekstu Paratekstualna obfitość: fotografia i tekst w „Elementarzu wojennym” Bertolta 

Brechta zaznacza, że z pism Brechta i Benjamina wyłania się obraz poszerzonego rozumienia 

produkcji kulturowej. Chodzi raczej o rozwijanie nowych form kulturowych, które będą 

stymulowały czynne zaangażowanie w procesie wytwarzania świadomości politycznej, a nie 

bierną konsumpcję towarów artystycznych
108

 – zaznacza Long. 

 Analiza charakteru wykorzystania czterowiersza w Elementarzu wojennym prowadzi 

jednak Jonathana Longa do rozpoznania, że jego funkcji nie można określić jako podpis pod 

zdjęciem, jak również fotografia nie ilustruje tego tekstu. (…) w rezultacie sens tej kombinacji 

tekstu i obrazu można odtworzyć jedynie wówczas, gdy uwypukli się właśnie dezorientującą 

funkcję foto-epigramu
109

. Zaprojektowane w Elementarzu wojennym aktywne zaangażowanie 

w odbiór książki jako całości oraz jej rozmaitych sposobów zwracania się do czytelnika 

tworzy płynną podmiotowość, ta zaś nie tyle ulega, ile właśnie opiera się jednoznacznemu 

przekazowi ideologicznemu
110

 – konkluduje Lang. Badacz zaznacza, że Elementarz wojenny 
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można potraktować jako artykulację przeciwstawnego stanowiska wobec krytyki przekazu 

fotograficznego wypracowanego przez Brechta przed wojną.  

 

(…) obrazu fotograficznego nie można sprowadzić do funkcji jego językowych uzupełnień. Tak więc Elementarz 

wojenny zawiera w sobie spóźnioną krytykę przekonania, którego Brecht i Benjamin bronili w okresie 

międzywojennym, że mianowicie język potrafi okiełznać potęgę fotografii i uczynić ją narzędziem radykalnej 

polityki
111

. 

 

Zasadniczy dla moim rozważań jest jednak tok analizy kolaży Brechta wyznaczony 

przez Didi-Huberman. Autor Strategie obrazów. Oko historii 1 analizując zabiegi Brechta 

zastosowane w Kriegsfibel, zwraca uwagę na aspekt „roz-kładania” rzeczy, rozdzielania, 

następnie ich ponownego łączenia w procesie montażu. Zaznacza, że ten zabieg umożliwia 

dialektyczne rozumienie rzeczy.  

 

Tam, gdzie filozof neoheglista buduje argumentację w celu „ustalenia prawdy”, artysta posługujący się 

montażem fabrykuje, jeśli chodzi o niego, elementy heterogeniczne w celu rozłożenia prawdy w porządku, który 

nie jest już porządkiem racji, tylko „połączeń” (by posłużyć się językiem Baudelaire’a), „powinowactw z 

wyboru” (by posłużyć się językiem Goethego i Benjamina), „rozdarć” (by posłużyć się językiem Georges’a 

Bataille’a) czy „atrakcji” (by posłużyć się językiem Eisensteina). Oznacza to przedstawianie prawdy poprzez 

rozkładanie, a więc wikłanie i implikowanie – a nie wyjaśnianie rzeczy
112

 – czytamy w Strategiach obrazu. Oku 

historii 1.  

 

W filmach found footage, które są przedmiotem mojej analizy, podobnie jak w 

zabiegach montażowych opisywanych przez Didi-Hubermana, dochodzi do rozmontowania 

zastanej rzeczywistości w trzech płaszczyznach. Pierwsza jest wyznaczona przez czas i 

miejsce wykonania zdjęcia – wydarzenie reprezentowane w obrazie. W tym punkcie będę 

chciała zwrócić uwagę na dowodowy charakter zdjęć wykonanych przez wojska alianckie i 

radzieckie, wyzwalające obozy koncentracyjne. Materiały o takim charakterze zostały 

wykorzystane w autorskich filmach, mających przybliżyć mechanizmy prowadzące do 
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Holocaustu: Niemieckich obozy koncentracyjne w świetle faktów, Ciemnościach skryją Ziemię 

André Singera, Zwyczajnym faszyzmie Michaiła Romma, a także filmie Porządny (Der 

Anständige, reż. Vanessa Lapa, 2014), który jest przedmiotem dalszej analizy i interpretacji  

w niniejszej pracy. 

Odwołując się do koncepcji drugiej czasowości zabiegów Bertolta Brechta, podejmę 

zagadnienie propagandowego charakteru zdjęć, które stanowią większość wykorzystanego 

materiału w filmie Zwyczajny faszyzm. W tej części pracy podejmę zagadnienie wypaczenia 

rzeczywistości w obrazie ideologicznym, na które zwraca uwagę Tomasz Łysak w Od kroniki 

do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie
113

. 

Trzecia płaszczyzna czasowości opisana przez Didi-Hubermana odnosi się do 

komentarza naddanego zawłaszczonym materiałom filmowym, pozostającego w dialektycznej 

relacji do dwóch wyżej opisanych płaszczyzn. W analizie i interpretacji dzieł found footage 

tekstom komentarza przyglądam się jako integralnej, równorzędnej częścią filmu, 

wykorzystując koncepcję ikonotekstu w rozumieniu zaproponowanym przez Petera Burke. 

(…) filmy są ikonotekstami zawierającymi napisy mające ułatwić bądź rzutować na 

interpretację obrazów przez widza. Wśród ikonotekstów do najważniejszych należy tytuł filmu, 

który kształtuje oczekiwania widza jeszcze przed zobaczeniem pierwszej sceny
114

 – pisze 

badacz. W filmach Zwyczajny faszyzm, Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów, 

Porządny teksty komentarza stanowią m.in. jedną z taktyk przezwyciężenia determinizmu 

zdjęć, które powstały w celach propagandowych w Trzeciej Rzeszy. 

 

Wykorzystanie zdjęć wykonanych przez wojska alianckie w wyzwalanych obozach 

koncentracyjnych 

 

W filmie Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów wykorzystane zostały obrazy 

filmowe i fotograficzne, wykonane przez wojska alianckie, które stanowiły ważny materiał 

dowodowy w procesach przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom wojennym. Proponuję 

przyjrzeć się charakterowi tych obrazów, które stanowią główny budulec filmu Niemieckie 
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obozy koncentracyjne w świetle faktów, w kontekście odczytania przez Didi-Hubermana 

koncepcji montaży Brechta zastosowanych w Kriegsfibel. Zgodnie z tą propozycją zasadne 

jest zinterpretowanie tych obrazów w kontekście teorii pierwszej czasoprzestrzeni – 

wyznaczonej przez czas i miejsce wykonania zdjęcia, wydarzenie reprezentowane w obrazie, 

będącej elementem dialektycznych relacji uruchamianych w zabiegach montażowych. 

Peter Burke w klasycznej pracy Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa 

historyczne podkreśla wartość wykonanych przez wojska alianckie materiałów filmowych i 

fotograficznych jako świadectw historycznych. (…) materiał filmowy nakręcony w kwietniu 

1945 roku w Belsen przez armię brytyjską wykorzystano jako materiał dowodowy podczas 

procesów norymberskich. W czasach, gdy niektóre środowiska negują Holocaust, warto 

pamiętać o świadectwach filmowych
115

. Peter Burke opowiadając się za przyjęciem nagrań 

filmowych jako źródeł historycznych, podkreśla konieczność wypracowania krytyki [tych] 

źródeł, która uwzględniałaby cechy swoiste medium, język ruchomych obrazów
116

. Zwraca 

uwagę na fakt, że praktykę montażu cechuje łatwość wprowadzania różnych miejsc i 

wydarzeń do sekwencji obrazów. Z tych cech medium filmowego zdawali sobie sprawę 

brytyjscy operatorzy dokumentujący wyzwalanie hitlerowskich obozów. André Singer w 

filmie Ciemności skryją Ziemię przywołuje wypowiedzi realizatorów tych materiałów, którzy 

świadomi możliwości podważania dokumentacyjnego charakteru rejestrowanych obrazów, 

przyjęli szczególną technikę pracy. Miała ona na celu odparcie możliwych zarzutów o 

zafałszowanie przedstawianych dowodów zbrodni. 

W filmie André Singera Ciemności skryją Ziemię przywołane zostały wytyczne 

odnośnie realizacji zdjęć w wyzwalanych obozach, jakie alianccy operatorzy kamery 

otrzymali od Sidneya Berstaina. Chodziło o materiał, który kiedyś będzie stanowił dowód, że 

to wszystko naprawdę się stało. Film był adresowany także do Niemców, którzy na ogół 

powtarzali – żołnierze i cywile – że nie wiedzieli o obozach. Należało im pokazać, jaka była 

prawda
117

 – mówi Sidney Bernstein w archiwalnym nagraniu wykorzystanym w filmie André 

Singera. Dążenie do zastosowania medium filmowego jako świadectwa popełnionych zbrodni 

wiązało się z przyjęciem szczególnego obrazowania, kadrowania mającego unaocznić 

obrażenia ofiar, świadczącego o torturach, zadawanym cierpieniu. Zmienili rolę kamery. Ich 

celem było gromadzenie materiału dowodowego. Jak pokazać, że ktoś został zamordowany 
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lub okaleczony? Należy podejść z kamerą tak blisko, żebyśmy widzieli obrażenia ofiary i 

wyobrazili sobie okoliczności śmierci. Było to wbrew ówczesnej tradycji, która nakazywała 

operatorom wojskowym unikać filmowania ludzi, których zabito lub okaleczono
118

 – 

wypowiada się Toby Haggith z Muzeum Wojen Imperialnych. Singer w Ciemnościach skryją 

Ziemię umieścił także wypowiedź montażysty Petera Tannera, który podkreśla, że 

dostarczenie materiałów dowodowych było motywacją wyboru szczególnego sposobu 

rejestracji obrazu – długich panoramicznych ujęć, aby nikt nie zarzucił twórcom filmu 

sztuczek montażowych. Dlatego ta sama kamera pokazywała najpierw dygnitarzy, 

duchownych, a potem ciała. Nie było żadnych cięć
119

 – słyszymy w filmie.  

Nie tylko operatorzy wojsk brytyjskich narzucili sobie specyficzny rygor pracy. Na 

obrazowanie mające zaświadczyć o popełnionych zbrodniach w materiałach zarejestrowanych 

przez radzieckich operatorów zwraca uwagę Tomasz Łysak w Od kroniki do filmu 

postradzieckiego – filmach dokumentalnych o Zagładzie. Część zdjęć wykonanych przez 

Armię Czerwoną – w Auschwitz-Birkenau i Majdanku – została włączona do filmu 

Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów. Materiałom przed montażem brak 

płynności radzieckiej kroniki, wymowny jest jednak wybór ujęć: filmowcy zamierzali 

przedstawić panoramę tego szokującego miejsca, zapisując zarówno ludzkie, jak i materialne 

ślady funkcjonowania obozu
120

. To, co charakterystyczne dla materiału fotograficznego 

wykonanego przez wojska ZSRR, to inscenizowanie części rejestrowanych scen, z czego 

zdaje sprawę André Singer, włączając do swojego filmu archiwalne wypowiedzi operatora 

kamery Aleksandra Woroncowa. Odtwarzanie momentu wyzwolenia obozu miało oddać 

obozową rzeczywistość funkcjonowania więźniów, ale także zaświadczyć o ich wdzięczności 

wobec Armii Czerwonej
121

. Toby Haggith zaznacza, że praktyka inscenizacji momentu 

wyzwalania obozu była powszechna i nie jest charakterystyczna jedynie dla materiałów 

rejestrowanych przez wojska ZSRR, ale także dla obrazów kręconych przez wojska brytyjskie 

i amerykańskie
122

.  

Joshua Hirsch w Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust (Emerging Media) 

zaznacza, że być może do dziś historycy nie zrozumieli w wystarczający sposób, jakim 
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szokiem dla zachodniego społeczeństwa było zobaczenie zdjęć z wyzwalanych obozów 

zagłady po raz pierwszy. Zderzenie się z tymi obrazami wiązało się z doświadczeniem 

sposobu obrazowania, które było zaprzeczeniem funkcjonujących do tej pory norm 

ukazywania ciał zmarłych. Joshua Hirsch przywołuje fragment O fotografii Susan Sontag 

jako przykład wypowiedzi, która być może w najjaśniejszy sposób obrazuje społeczne 

doświadczenie traumy związane ze skonfrontowaniem się z tymi zdjęciami
123

.  

 

Pierwsze spotkanie z fotograficznym zapisem przerażających tematów stanowi rodzaj objawienia, prototyp 

współczesnego olśnienia, negatywną epifanię. Dla mnie takim objawieniem stały się zdjęcia z Bergen-Belsen i 

Dachau, na które natknęłam się przypadkowo w Santa Monica w lipcu 1945 roku. Nic, co widziałam wcześniej – 

ani na zdjęciach, ani w życiu – nie dotknęło mnie tak brutalnie, głęboko błyskawicznie
124

 – czytamy w O 

fotografii.  

 

Joshua Hirsch zwraca uwagę, że z szokiem spowodowanym doświadczeniem zdjęć 

ukazujących wyzwolenie hitlerowskich obozów związany jest wcześniejszy całkowity brak 

reprezentacji Holocaustu w przestrzeni publicznej, a także umiejscowienie wydarzeń, które 

ukazały, poza zakresem wyobraźni zachodniego społeczeństwa. Kluczowy dla tego 

zagadnienia jest zakaz wykonywania zdjęć w obozach. Joshua Hirsch przywołuje tajną 

wypowiedź Himmlera skierowaną do SS w 1943 roku, w której „ostateczne rozwiązanie” 

zostało określone niezapisaną kartą w historii Niemiec, a także taką, która nigdy nie będzie 

mogła być zapisana. Hirsch interpretuje tę wypowiedź jako obraz świadomości tego, że nawet 

w zwycięskim państwie Trzeciej Rzeszy, które miał na myśli Himmler, nie będzie możliwe 

włączenie tych wydarzeń do publicznej narracji historycznej. Badacz przywołuje także 

rozpoznania dotyczące rozplanowania przestrzeni w obozach zagłady, w których ofiary były 

do ostatniego momentu odgradzane od widoku śmierci. Podaje przykład Treblinki, w której 

na drutach kolczastych ogrodzenia z dwóch stron drogi do komór gazowych zatknięte były 

sosnowe gałęzie mające pełnić funkcję kamuflażu
125

. Georges Didi-Huberman w ważnej dla 

historii myśli o Holocauście książce Obrazach mimo wszystko podkreśla, że zaplanowany i 
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przeprowadzony zakaz ukazywania Holocaustu na fotografiach był nieodłącznym elementem 

planu unicestwienia ofiar – był formą unicestwienia języka umożliwiającego zaświadczenie o 

tragedii.  

 

Wszystkie analizy świata obozów koncentracyjnych zbiegają się w tym jednym fakcie: obozy były laboratoriami, 

doświadczalnymi machinami powszechnego zniknięcia. (…) Było to piekło zbudowane przez ludzi również dla 

unicestwienia języka ich ofiar. „Tam, gdzie pogwałcono człowieczeństwo – pisze Primo Levi – pogwałcono 

również język”. Było to milczenie nałożone przez sam fakt odizolowania – czytamy w Obrazach mimo 

wszystko
126

. 

 

Ukazanie obrazów przedstawiających obozy koncentracyjne, które było możliwe dopiero po 

wojnie za sprawą zdjęć i filmów wykonanych przez wojska alianckie, jest związane z 

gwałtownym doświadczeniem przedstawień rzeczywistości, która w zamyśle miała być na 

zawsze wyłączona z funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Filmy, które były 

dystrybuowane w pierwszej kolejności w formie kronik filmowych, dawały świadectwo 

zbrodni i ich skali, które znajdowały się poza horyzontem społecznej wyobraźni.  

Filmy i zdjęcie zarejestrowane przez wojska alianckie wyzwalające obozy stanowią 

niewielki procent sumy wykorzystanych archiwów w Zwyczajnym faszyzmie. Są jednak 

ważnym elementem przybliżającym widzowi wydarzenia związane z Holocaustem. W filmie 

Romma do uniwersum obozowego piekła odsyłają także nagrania ukazujące zmienione w 

muzea obozy po wojnie. Widz filmu Zwyczajnego faszyzmu obserwuje obozowe baraki, 

komory krematoryjne, eksponaty muzealne. Wymowę tych materiałów kształtuje komentarz 

narratora. W szklanych muzealnych gablotach leżą tony kobiecych włosów. Przestały być już 

podobne do włosów. (…) W tej tysiące protez. W ogromnym bunkrze leżą dziecięce nocniczki. 

Matki, które przywieziono tu z dziećmi, myślały, że ich pociechy przeżyją – słyszymy w filmie 

głos Romma, objaśniający wykorzystany materiał zdjęciowy. Komentarz w tych partiach 

Zwyczajnego faszyzmu mógłby funkcjonować jako samodzielny tekst. Skompilowany z 

obrazem pełni funkcję opisującą machinę zbrodni popełnionych przez nazistów. Romm 

podkreśla także jednostkowy dramat osób, które znalazły się w obozie.  
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 Dla zrozumienia formy wykorzystania zdjęć wykonanych przez wojska alianckie w 

wyzwalanych obozach w filmach Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów i 

Zwyczajny faszyzm istotne jest funkcjonowanie tych obrazów w formie kronik filmowych, 

powstających w czasie pracy nad oboma filmami. Tomasz Łysak przywołuje rozpoznania 

André Bazina dotyczące kronik analizowanych na przykładzie filmu Why We Fight (reż. 

Frank Capra, 1942), będącego próbą uzasadnienia amerykańskiego zaangażowania w II wojnę 

światową: Zasadą tworzenia filmów dokumentalnych tego typu jest nadawanie obrazom 

logicznej struktury języka, a także przypisywanie językowi wiarygodności oraz wartości 

dowodowej obrazów fotograficznych
127

. Badacz zwraca także uwagę, że kronika jako forma 

filmowa cechuje się brakiem krytycznego stosunku do państwa, które zleciło jej produkcję
128

. 

Joshua Hirsch w Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust (Emerging Media), 

posługując się przykładem kroniki The Death Camps (Les Camps tie In Mart), 

wyprodukowanej w 1945 roku i pokazywanej tuż po wojnie we Francji, przypisuje tę formę 

filmową do trybu objaśniającego poetyki filmu dokumentalnego określonego przez Billa 

Nicholsa w Introduction to Documentary
129

. Charakterystyczny dla kronik filmowych jest 

bezpośredni zwrot do odbiorcy w warstwie napisów lub głosu lektora. Bill Nichols podkreśla 

znaczenie komentarza jako nośnika logiki informowania w filmach trybu objaśniającego. 

Amerykański medioznawca zaznacza, że tryb objaśniający podkreśla wrażenie obiektywności 

i dobrze uzasadnionej argumentacji
130

.  

Filmy Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów i Zwyczajny faszyzm 

posiadają znamiona stylu objaśniającego, charakterystycznego dla kroniki filmowej. Podobne 

rozpoznanie można poczynić w przypadku filmu Młyny śmierci Billy’ego Wildera, 

skierowanego do niemieckiej widowni amerykańskiej strefy okupacyjnej, w którym 

wykorzystane zostały filmy realizowane przez ekipę filmową Bernsteina. Założonym celem 

filmów Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów i Zwyczajny faszyzm było 

informowanie o Holocauście, realizujące się już na poziomie szeroko cytowanych zdjęć 
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pełniących charakter materiału dowodowego. Także zastosowanie objaśniającego 

komentarza, wspólne tym filmom i kronice filmowej, świadczy o elementach tego stylu. W 

dalszej części pracy będę starała się ukazać, że styl objaśniający nie determinuje jednak 

kształtu wypowiedzi filmów Michaiła Romma i zespołu Sidneya Bernsteina. W Zwyczajnym 

faszyzmie o wykroczeniu poza wskazaną poetykę świadczy m.in. autorski, subiektywny 

charakter komentarza. W przypadku obu filmów autorskie koncepcje montażowe przybliżają 

te dzieła do performatywnego trybu poetyki klasyfikacji Billa Nicholsa. Autor Introduction to 

documentary podkreśla, że film wpisany w dany tryb nie musi odpowiadać mu w całości. (…) 

Właściwości określonego trybu funkcjonują jako dominanta w danym filmie: tworzą zręby 

struktury całości, lecz nie narzucają ani nie determinują wszystkich aspektów jego 

organizacji. Istnieje spora przestrzeń swobody wyboru
131

. 

Filmy i fotografie – m.in. obrazy zarejestrowane przez wojska alianckie wyzwalające 

obozy, do których sięgają reżyserzy filmów found footage, w myśl propozycji filozoficznej 

Giorgio Agambena zaproponowanej w Homo sacer. Suwerennej władzy i nagim życiu 

stanowią świadectwo zbrodni, która zrealizowała się poprzez ograbienie mieszkańców obozu 

z jakiegokolwiek statusu politycznego i całkowitego sprowadzenia ich do nagiego życia
132

. 

Zgodnie z interpretacją Giorgio Agambena obóz jest najbardziej absolutną przestrzenią 

biopolityczą, jaka kiedykolwiek zaistniała, przestrzenią, w której władza nie ma przed sobą 

niczego, z wyjątkiem czystego niezapośredniczonego życia
133

.  

Doświadczenie obrazów ukazujących zbrodnie Trzeciej Rzeszy w obozach 

koncentracyjnych stanowi wyzwanie dla kultury Zachodu. Odniesienie się do tych 

przedstawień i świata, który reprezentują, było kluczowym zadaniem i trudnością określającą 

kształt poszukiwań w procesach montażowych filmów Niemieckie obozy koncentracyjne w 

świetle faktów, a także Zwyczajny faszyzm. W dalszej części pracy ukazuję, że przywołanie 

zdjęć odnoszących się do Holocaustu w tych filmach w skonstruowanym na poziomie 

montażu zestawieniu z obrazami czasach pokoju, uruchamia biopolityczną perspektywę 

namysłu nad Zagładą.  
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Wykorzystanie niemieckich materiałów propagandowych 

 

Materiały filmowe i fotograficzne wykonane przez nazistów stanowią znaczny procent 

archiwalnego materiału, którym operuje Michaił Romm. O ich wykorzystaniu informuje już 

plansza otwierająca film. Z poszczególnymi typami tych wizualnych reprezentacji faszyzmu: 

kronikami z archiwów filmowych Ministerstwa Propagandy faszystowskich Niemiec, 

materiałami z osobistego archiwum Hitlera, amatorskimi zdjęciami SS-manów, filmami 

propagandowymi, fotografiami wykonywanymi przez nazistów więźniom w Auschwitz 

związane jest ich szczególne pierwotne funkcjonowanie. Te materiały ukazuję z perspektywy 

drugiej czasowości montaży Brechta, na którą wskazuje Didi-Huberman, podając przykład 

pierwotnie propagandowego przeznaczenia ponownie wykorzystywanego materiału 

fotograficznego w Elementarzu wojennym (Kriegsfibel)
134

. 

 Tomasz Łysak analizując filmy odnoszące się do Holocaustu, których autorzy 

zawłaszczają nazistowskie materiały propagandowe, odwołuje się do definicji 

zaproponowanej przez Terry’ego Eagletona w Ideology, zgodnie z którą ideologia wiąże się z 

wypaczeniem rzeczywistości w obrazie. Wśród praktyk mających przezwyciężyć 

determinizm ideologii zawłaszczonych obrazów autor Od kroniki do filmu 

posttraumatycznego zalicza przemontowanie filmu wzbogacone komentarzem z offu, 

zaangażowanie eksperta, który wypowiadając się z pozycji autorytetu zaświadcza o 

odmienności historii od jej obrazu, konwencję filmową, cyfrową ingerencję w obraz i 

zastosowanie animacji
135

. Komentarz jako jedna z form (re)kreacji materiału 

propagandowego stanowi element refleksji pozwalający zacytować znaleziony materiał 

zdjęciowy i fotograficzny, zmieniając jego ideologiczną wymowę. Z powodu ścisłej relacji 

tych płaszczyzn: zawłaszczonego propagandowego materiału i komentarza w analizie filmu 

Zwyczajny faszyzm traktuję te dwa elementy równolegle. Wypowiedzi z offu, które słyszymy 

w filmie Michaiła Romma, odnoszą się w znacznej części bezpośrednio do cytowanych 

obrazów powstałych w państwie Trzeciej Rzeszy, zastosowanych w nich zabiegów 

formalnych i estetycznych. Uczynienie zawłaszczanych przedstawień wizualnych tematem 

wypowiedzi jest zbieżne z kryteriami określenia filmu jako found footage wyznaczonymi 

przez W.C. Weesa w Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films
136

. 
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Komentarz w filmie Zwyczajny faszyzm należy zaklasyfikować do zabiegów montażowych, 

odpowiadających trzeciej czasoprzestrzeni wskazanej przez Didi-Hubermana, analizującego 

działania zastosowane przez Bertolta Brechta w Elementarzu wojennym (Kriegsfibel)
137

. Tym 

samym omawiany aspekt wykorzystania materiałów o propagandowej wymowie stanowi 

element analizy kreacyjnych zbiegów montażowych w filmach found footage. 

Zanim przejdę do dalszych rozważań, chcę zwrócić uwagę na kontekst 

tużpowojennych praktyk innych autorów czerpiących materiał wizualny z archiwum Trzeciej 

Rzeszy. Przykładem obrazu, którego autor podobnie jak Romm sięga po nazistowskie kroniki, 

jest przywoływany przez Joshuę Hirscha kompilacyjny film Mein Kampf Erwina Leisera 

(1960). W Mein Kampf obserwujemy historię Hitlera od lat dziecięcych, dorastania, po jego 

dojście do władzy, lata wojenne i śmierć. Konstrukcja filmu podporządkowana jest 

chronologii wydarzeń. Leiser przywołuje m.in. filmy ukazujące narodowo-socjalistyczne 

wiece, które były częścią planu konstruowania nowego obywatela Trzeciej Rzeszy. 

Zawłaszczonym obrazom towarzyszy obiektywny, zdystansowany komentarz narratora. 

Hirsch posługuje się przykładem filmu Mein Kampf, aby uzasadnić przyporządkowanie 

gatunku filmu kompilacyjnego do trybu objaśniającego poetyki filmu dokumentalnego, 

zgodnie z zaproponowaną przez Billa Nicholsa klasyfikacją
138

. Ideę ukazania mechanizmów, 

które doprowadziły Hitlera do władzy i umożliwiły zaistnienie totalitarnego państwa, 

możemy odnaleźć także w filmie Romma. Autorski, wielopłaszczyznowy wybór materiałów, 

specyficzne zabiegi montażowe i szczególny, indywidualny charakter komentarza w filmie 

Zwyczajny faszyzm odróżnia jednak to dzieło od tużpowojennych filmów kompilacyjnych, 

wykorzystujących archiwa Trzeciej Rzeszy. 

 Charakter zastosowania w Zwyczajnym faszyzmie głosu narratora wykracza poza styl 

objaśniającej narracji, której przykładem zastosowania jest film Erwina Leisera. Wolfgang 

Beilenhoff i Sabine Hänsgen w artykule Speaking about images: the voice of the author in 

„Ordinary Fascism” wskazują, że decyzja Romma o opatrzeniu filmu autorskim 

komentarzem, odczytanym przez samego reżysera, była poprzedzona długimi rozważaniami o 

kształcie narracji filmu. Pierwotnie miał powstać film niemy, opierający się na montażu 

atrakcji, zainspirowanym praktykami Siergieja Eisensteina. Subiektywny głos Romma, który 

został zarejestrowany w studiu, co umożliwiło wprowadzenie atmosfery osobistej rozmowy, 
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został ostatecznie w filmie skontrastowany z nagraniami ognistych, krzykliwych przemówień 

Hitlera, którym akompaniują wrzaski rozentuzjazmowanego tłumu
139

. Taki zabieg kontrastuje 

słowa wypowiadane przez narratora filmu z agresywnie perswazyjnym przekazem 

nazistowskiej propagandy. Carlos Muguiro zwraca uwagę, że Romm odczytując komentarz, 

wykorzystał doświadczenie nauczyciela akademickiego zdobyte w Wszechzwiązkowym 

Państwowym Instytucie Kinematografii (WGIK)
140

. [Romm] pozwolił, aby jego refleksje 

rozkwitały, w pewien sposób spontanicznie, spotykając się z projekcją filmu: jakby prowadził 

zajęcia ze swoimi uczniami lub rozmowę z widzem
141

. Wypowiadany w Zwyczajnym faszyzmie 

komentarz wykracza poza obiektywny charakter narracji filmów dokumentalnych trybu 

objaśniającego i przybliża to dzieło do stylu refleksyjnego klasyfikacji Billa Nicholsa
142

. 

Poszczególnym elementom analizy funkcjonowania Trzeciej Rzeszy, oddanym w 

warstwie wizualnej za pomocą cytowanych materiałów skonstruowanych przez nazistów, 

została poświęcona większość rozdziałów filmu Michaiła Romma. Wolfgang Beilenhoff i 

Sabine Hänsgen przedstawiają szczegółową analizę rozdziału VII O sobie, w którym Michaił 

Romm wypowiada ironicznie skonstruowany komentarz do przedstawiających Hitlera zdjęć. 

Wolfgang Beilenhoff i Sabine Hänsgen zwracają uwagę, że pierwszoosobowy charakter 

narracji i przypisanie wypowiadanych przez Romma słów Hitlerowi umiejscawia zewnętrzną 

narrację jednocześnie wewnątrz przywołanych zdjęć
143

. Warto zwrócić uwagę, że podobny 

zabieg stosuje Bertolt Brecht, opatrując pierwszoosobowym tekstem fotografię, na której w 

lunatycznym geście przemawia Hitler, otwierającą Elementarz wojenny (Kriegsfibel)
144

.  

 

Jak ten, co cwałował nią już we śnie  

Znam drogę wskazaną przez los  

Tę wąską ścieżkę, co wiedzie ku przepaści:  
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Odnajduję ją we śnie. Idziecie ze mną?
145

 

 

Jonathan Long interpretując ten fragment Elementarza wojennego, zauważa, że jego odbiorca 

postawiony zostaje w niewygodnej pozycji adresata mowy Hitlera.  

 

Z jednej strony, dochodzi tutaj do jawnego przyswojenia nazistowskiej retoryki: przekonania, że dzięki 

nazizmowi naród niemiecki wypełni swe dziejowe przeznaczenie pod profetycznym przywództwem Führera. Z 

drugiej strony, sugeruje się tu ślepotę i irracjonalizm (lunatykowanie), pojawia się też jawna deklaracja, że 

Hitler powiedzie Niemcy nie tyle ku jakiejś apoteozie, ile ku przepaści
146

. 

 

Ta analiza prowadzi autora Paratekstualnej obfitości: fotografii i tekstu w „Elementarzu 

wojennym” Bertolta Brechta do rozpoznania, że ironiczne odczytanie przywołanego tekstu 

powoduje dwoistą pozycję podmiotową realizującą się przez dosłowny i figuratywny odbiór 

wiersza. Long podkreśla, że zastosowana ironia w tak zakreślonym sensie jest wrogiem 

ideologii
147

. 

W niniejszym tekście przede wszystkim poddaję analizie opatrzone komentarzem 

obrazy w Zwyczajnym faszyzmie, ukazujące zrównanie przestrzeni prywatnej i publicznej w 

państwie totalitarnym Trzeciej Rzeszy – funkcjonujące poza rzeczywistością obozową, dla 

których kontekstem interpretacyjnym są rozważania Giorgio Agambena ukazane w pracy 

Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie
148

. Ironia, której mechanizm trafnie przedstawił 

Jonathan Long, jest elementem także tej interpretowanej przeze mnie części filmu Michaiła 

Romma. 

 

Zrównanie przestrzeni prywatnej i publicznej w państwie totalitarnym Trzeciej Rzeszy 
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Już w pierwszym rozdziale filmu Zwyczajny faszyzm Romm poświęca uwagę zabiegom 

socjotechnicznym, stosowanym przez NSDAP, które umożliwiły nazistom przejęcie władzy 

w Niemczech. Archiwalne materiały filmowe ukazujące tłumy wykrzykujące „sieg heil” 

podczas przejazdu Hitlera ulicami miasta, zostały włączone do filmu tuż po sekwencji 

odnoszącej się bezpośrednio do Holocaustu, ukazanej za pomocą zdjęć muzeów, które 

powstały na terenach obozów zagłady. Komentarz z offu do archiwalnych zdjęć 

wiwatującego na cześć Hitlera tłumu podkreśla zatracenie jednostki w zbiorowości. To 

oczywiście też ludzie. Myślą, że są ludźmi. A to już tłumy. Masy, jak mawiał Hitler. Tłum. W 

tłumie poszczególny człowiek nic nie znaczy
149

 – brzmi komentarz z offu. Także w rozdziale 

V. Kultura Trzeciej Rzeszy, opatrzonym cytatem z wypowiedzi Adolfa Hitlera Każdy feldfebel 

może być nauczycielem, ale nie każdy nauczyciel może być feldfeblem, Romm wykorzystuje 

obrazy tłumu przedstawionego w archiwalnych filmach dokumentujących triumfalne zjazdy 

NSDAP. Siegfierd Kracauer w części Od Caligariego do Hitlera poświęconej 

propagandowym materiałom Trzeciej Rzeszy zwraca uwagę, że nazistowska idea organizacji 

gigantycznych zgromadzeń była pomyślana jako materiał, będący środkiem perswazyjnego 

przekazu. Zaznacza, że oszukańcza rzeczywistość hitlerowskich zjazdów partyjnych nie była 

celem samym dla siebie, ale służyła jako tworzywo filmu, który miał mieć charakter 

autentycznego dokumentu
150

.  

Obrazy tłumów mające zaświadczyć o poparciu dla Hitlera w nazistowskich 

materiałach propagandowych są wykorzystane w Zwyczajnym faszyzmie także w rozdziale X 

Należymy do ciebie. Filmy ukazujące masowe składanie przysięgi wierności Hitlerowi. 

zostały opatrzone komentarzem, zwracającym uwagę na tragiczną sytuację jednostek 

uwikłanych w machinę przemocy. 

 

Za chwilę będą składać przysięgę wierności Adolfowi Hitlerowi. Zaledwie wczoraj byli uczniami, chłopcami. 

Znają na pamięć wszystkie wyuczone hasła. Wiedzą, że Hitler jest nieomylny. Z jego imieniem na ustach będą 

umierać, zabijać i grabić. Przysięgali nie tylko żołnierze, przysięgały pielęgniarki, urzędnicy, pracownicy poczty 

i kolei. Wierność Führerowi przysięgały całe Niemcy, bo całe Niemcy miały być związane przysięgą. (…) W 
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istocie ludzie przysięgają, że przestają być ludźmi. Dobrowolnie rezygnują z prawa i obowiązku każdego 

człowieka. Prawa i obowiązku myślenia
151

.  

 

W tej części filmu oprócz włączenia kadrów ogólnych ukazanych w propagandowych 

filmach, w których widzimy stłoczonych ludzi, popierających Hitlera, Romm sięga po ujęcia 

będące zbliżeniami twarzy. Złożenie przysięgi, interpretowane w kontekście komentarza jako 

zrzeczenie się prawa do samostanowienia o swoim losie, zyskuje w ten sposób jednostkowy 

wymiar. Spojrzenie zaproponowane przez Romma, będące próbą odwrócenia totalizującego 

charakteru propagandowych ujęć, jest bliskie odczytaniu Triumfu woli Leni Riefenstahl 

zaproponowanego przez Siegfierda Kracauera.  

 

„Triumf woli” jest triumfem nihilistycznej woli. I przerażający jest widok tylu uczciwych, niczego 

niepodejrzewających młodych chłopców, którzy z entuzjazmem poddają się jej rozkładowemu oddziaływaniu, 

widok długich szeregów wzruszonych mężczyzn maszerujących ku martwemu królestwu tej woli, tak jak gdyby 

dobrowolnie szli na śmierć – czytamy w Hitlerowski film wojenny w służbie propagandy, rozdziale Od 

Caligariego do Hitlera. 

 

 Szczególnie interesująca pod względem ukazania relacji przestrzeni prywatnej i 

publicznej w państwie Trzeciej Rzeszy jest część VI Wielka idea narodowa w działaniu 

Zwyczajnego faszyzmu. W tym rozdziale filmu Romm wykorzystuje zarówno niemieckie 

kroniki filmowe, szerzące rasistowską propagandę, mające być usprawiedliwieniem przemocy 

skierowanej przeciwko Żydom, jak i fragmenty propagandowych filmów odnoszących się 

wprost do nowego kształtu prywatności uznanych za aryjskich obywateli Trzeciej Rzeszy. 

Rozdział rozpoczyna się przywołaniem filmów propagandowych, mających na celu 

rozpowszechnianie rasistowskich teorii. Ironiczny komentarz odnosi się do widocznego na 

przywołanym filmie porównywania w laboratorium medycznym „prawidłowych” czaszek 

aryjskich i tych „nieprawidłowych”. W kolejnych scenach zostają zestawione obrazy 

niemieckich żołnierzy jako posiadaczy „prawidłowych czaszek” i portrety twórców i 

myślicieli, których czaszki według rasistowskiej teorii muszą zostać uznane za 

nieprawidłowe. A to czaszka nieprawidłowa. Aleksander Puszkin, nie dość, że Słowianin, to 

jeszcze z domieszką krwi murzyńskiej. Hrabia Lew Tołstoj, a czaszka nieprawidłowa. Że nie 
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wspomnę o Karolu Marksie. Antonii Czechow też miał nieprawidłową czaszkę. Majakowski 

także
152

 – brzmią słowa towarzyszące portretom myślicieli. Lidia Zonn przywołuje powyżej 

wskazany fragment filmu jako przykład kolażu w zabiegach montażowych. Autorka O 

montażu zaznacza, że zaletą takiej formy narracji jest możliwość oderwania się od 

chronologii, od związków przyczynowo-skutkowych, od logiki następstw wydarzeń. Pozwala 

to na dalekoposunięte zagęszczenie tematu, czasem na ironię, a także na spotęgowanie 

wzruszenia
153

. Wolfgang Beilenhoff i Sabine Hänsgen analizując zabiegi montażowe 

zastosowane w rozdziale VII O sobie Zwyczajnego faszyzmu wskazują na „montaż atrakcji” 

jako na dominującą formę organizacji tej części filmu. Badacze przywołują wypowiedź 

Romma, w której reżyser odnosząc się do zabiegów Siergieja Eisensteina, określa swoje 

rozumienie „montażu atrakcji” jako kontrastującą aranżację zaskakujących, szokujących, 

wypełnionych afektami momentów, niemożliwych do osiągnięcia w zakresie narracji
154

. Te 

określenia dobrze opisują także zabiegi przeprowadzone w części Zwyczajnego faszyzmu, w 

której reżyser ironicznie odnosi się do przywołanej idei rasizmu skierowanej przeciwko 

Żydom. Tu także nadrzędną zasadą montażu jest sens, który umożliwia łączenie elementów 

niepowiązanych chronologią zdarzeń.  

 Także w rozdziale VI Wielka idea narodowa w działaniu Romm przywołuje materiały 

propagandowe wykonane na zlecenie nazistowskiej partii skierowane do niemieckiego widza, 

mające uformować jego prywatność. Archiwalny materiał jest instruktarzem, jak powinny być 

zawierane czystoaryjskie związki małżeńskie – o czym informuje komentarz narratora w 

Zwyczajnym faszyzmie. Para narzeczonych oczekuje na wizytę lekarską, mającą upewnić ich , 

że zawierają związek zgodnie z wytycznymi partii. Romm w komentarzu do przywołanego 

filmu propagandowego cytuje przemówienie Kaltenbrunnera, w którym hitlerowski dygnitarz 

głosił, że należy zobowiązać wszystkie zamężne i niezamężne kobiety niemieckie, które 

urodziły mniej niż czwórkę dzieci, by zachodziły w ciążę bez zarzutu pod względem rasowym. 

To, czy ci mężczyźni są żonaci nie ma najmniejszego znaczenia. Kobieta, która ma czwórkę 

dzieci, zobowiązana jest udostępnić mężczyznę dla tych celów
155

 – słyszymy w komentarzu 

filmu Zwyczajny faszyzm. Zestawienie tych słów z obrazem pary, która oczekuje na zawarcie 
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związku małżeńskiego ukazuje podporządkowanie tej relacji, i de facto całej przestrzeni 

prywatnej w Trzeciej Rzeszy, interesom politycznym wyznaczonym przez państwo.  

Problematyka podjęta przez Romma w część szóstej Zwyczajnego faszyzmu 

odpowiada rozpoznaniom dotyczącym upolitycznieniu życia w państwie Trzeciej Rzeszy 

ukazanym w Homo sacer. Suwerennej władzy i nagim życiu Giorgio Agambena
156

. 

Przywołane przez Romma rozporządzenia dotyczące „czystości” aryjskich małżeństw 

stanowią element biopolityki państwa Hitlera. Ich wymową jest skrajne podporządkowanie 

życia prywatnego polityce
157

.  

 

Przestrzeń prywatna jako wykluczenie 

 

W filmie Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów obrazy odsyłające do 

prywatności Niemców stanowią główny element konstrukcji montażu filmu, której koncepcję 

zaproponował Alfred Hitchcock
158

. W niniejszej części pracy chcę określić model ukazanej w 

filmie prywatności cywili państwa Trzeciej Rzeszy. Namysł nad nim był impulsem do 

zaproponowania struktury organizującej film Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle 

faktów. 

Sekwencja ukazująca wkroczenie przez wojska alianckie do Bergen-Belsen w filmie 

Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów rozpoczyna się przywołaniem 

zarejestrowanych przez Brytyjczyków nagrań filmowych, ukazujących zadbane, dostatnie 

niemieckie gospodarstwa i dzieci bawiące się wraz z matką w przydomowym ogrodzie. 

Wiosną 1945 roku wojska alianckie dotarły do niemieckiego Bergen-Belsen. Droga wiodła 

wśród pięknie utrzymanych sadów i zasobnych gospodarstw. Żołnierze podziwiali okolice i jej 

mieszkańców, ale zaniepokoił ich dziwny zapach
159

 – brzmi komentarz do nagrania 

filmowego. Kolejna scena ma już miejsce na terenie obozu koncentracyjnego, do którego 

dotarły wojska i operatorzy kamery. Zestawienie tych dwóch przestrzeni oddaje 

doświadczenie brytyjskich żołnierzy, których poruszył kontrast między nimi.  

                                                           
156

 Por. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, dz. cyt., s. 167. 

157
 Por. Tamże, s. 196-210. 

158
 Por. T. Heggith, The making of „German Concentration Camps Factual Survey”, dz. cyt., s. 17. 

159
 Ciemności skryją Ziemię (Night Will Fall) [film], dz. cyt. 



 

58 
 

André Singer do filmu Ciemności skryją Ziemię włączył wypowiedzi uczestników 

tamtych wydarzeń, przywołujących nadal żywe, pełne emocji wspomnienia. Nastał świt i już 

wiedzieliśmy, co tak cuchnie. Na początek zebraliśmy wszystkich mężczyzn i kobiety w 

mundurach SS. Wzięliśmy ich do niewoli. Wciąż tam byli. Josef Kramer, dowódca obozu, 

został z nimi. (…) Nie mieliśmy pojęcia, co nas tam czeka. Mieliśmy rozkaz, więc jedziemy. To 

nadal boli
160

 – mówi w filmie George Leonard z królewskiej gwardii. Moment wkroczenia do 

obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen przez brytyjskich żołnierzy był ich pierwszym 

zetknięciem się ze skalą popełnionych zbrodni i okrucieństwem Niemców. Wypowiedź 

George’a Leonarda oddaje szok, z jakim związane było to doświadczenie, który dodatkowo 

został wzmożony przez świadomość kontrastu warunków panujących w obozie z dostatkiem 

sąsiadujących z nim niemieckich gospodarstw. Dzięki zestawieniu obrazów tych przestrzeni 

w bezpośredniej bliskości w filmie Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów 

doświadczenie kontrastu tych światów staje się także udziałem widza.  

Scena otwierająca film Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów, w której 

wojska alianckie wkraczają do Bergen-Belsen, mijając dobrze prosperujące niemieckie 

gospodarstwa i ich zadowolonych właścicieli, nie jest jedyną w filmie ukazującą kontrast 

rzeczywistości obozów i życia w okalających je miastach. Jednym z bardziej wymownych 

zestawień montażowych jest ukazanie archiwalnych materiałów filmowych z okresu II wojny 

światowej przedstawiających niemieckich wczasowiczów w Ebensse w kontraście z 

wizerunkami więźniów ulokowanego w tym mieście obozu koncentracyjnego. Filmom 

ukazującym roześmianych Niemców, zażywających uroków przyrody i cieszących się ze 

spędzania wolnego czasu w towarzystwie znajomych towarzyszy komentarz narratora:  

 

Powietrze jest tu czyste i klarowne. Pomaga w leczeniu chorób, a samo miejsce ma w sobie pewną słodycz, 

łagodny spokój. W tym miejscu oficerowie Luftwaffe lub korpusu pancernego SS odpoczywają na przepustkach, 

dobrze jadają, cieszą się świeżym powietrzem, nawiązują romanse. Wszystko jest tu uderzające i malownicze. 

Ale obozy koncentracyjne stały się integralną częścią niemieckiej gospodarki, więc jeden z nich znajdował się i 

tutaj
161

.  
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 Z Ciemności skryją Ziemię dowiadujemy się, że film Niemieckie obozy koncentracyjne 

w świetle faktów miał zostać zorganizowany na zasadzie kontrastu świata, w jakim żyli 

zwykli Niemcy, z realiami obozów koncentracyjnych. Hollywoodzki reżyser Alfred 

Hitchcock chciał pokazać na mapach, jak blisko miast były usytuowane obozy. Toby Haggith 

także informuje, że najprawdopodobniej inwencją Alfreda Hitchcocka było użycie w filmie 

map, ukazujących teren Trzeciej Rzeszy z graficznym zaznaczeniem miejsc, w których 

funkcjonowały obozy koncentracyjne
162

. Hitchcock bardzo oryginalnie wykorzystał mapy. 

Pokazał, gdzie zakładano obozy i co ważniejsze, jak blisko było z nich do niemieckich domów. 

Chciał, aby film oglądało się, jak szkolny atlas obozów
163

 – wypowiada się w filmie Singera 

Toby Haggith. 

 David Morley w książce Przestrzenie domu. Media, mobilność, tożsamość wskazuje, 

że historycznie rzecz biorąc, idee „domu” i „ojczyzny” splatają się może najściślej w 

niemieckim pojęciu „Heimatu”
164

. Z „Heimatem” wiąże się przeciwstawność między 

zasiedziałymi członkami wspólnoty a cudzoziemcami czy „obcymi”
165

. W publikacji No 

place like „Heimat”: Images of home(land) in European culture zwraca uwagę na 

wykluczający aspekt pojęcia „Heimatu”, którego jedną z twarzy jest ksenofobia i 

fundamentalizm: 

 

Heimat to mityczna więź zakorzeniona w utraconej przeszłości, przeszłości, która już się rozpadła; "Pragniemy 

to uchwycić, ale to jest bezpodstawne i nieuchwytne; spoglądamy wstecz na coś solidnego, na czym możemy się 

oprzeć, tylko po to, aby znaleźć się w cieniu duchów”. Chodzi o zachowanie „fundamentów” kultury i 

tożsamości. I jako takie oznacza podtrzymywanie kulturowych granic i ograniczeń. Przynależność tym samym w 

ten sposób polega na ochronie wyłączności, a zatem wyłączeniu tożsamości wobec tych, którzy są postrzegani 

jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności tych, którzy mają wspólny dom. Ksenofobia i fundamentalizm 

są drugą stroną tej samej monety
166

. 
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Ukazana w filmie Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów prywatność zwykłych 

Niemców rozpatrywana w kontekście pojęcia „Heimatu” byłaby więc oparta na zamknięciu, 

obronie interesów tylko wewnątrz grupy przynależności, związanej z wykluczeniem.  

W komentarzu towarzyszącym obrazom przedstawiającym obóz koncentracyjny w 

Dachau pojawia się bezpośrednie oskarżenie skierowane do Niemców, utrzymujących, że nie 

uczestniczyli w zbrodniczym systemie. Żaden Niemiec nie może powiedzieć, że nic o nich nie 

wiedział. Cały świat słyszał o obozie w Dachau, bo był on przedstawiony jako modelowy od 

samego początku jego istnienia już w 1933 roku. 28 lutego tego roku nadzwyczajnym 

zarządzeniem prezydenckim zawieszono podstawowe prawa obywateli niemieckich na czas 

nieokreślony, eliminując w ten sposób prawne zabezpieczenia przeciw bezpodstawnemu 

pozbawieniu wolności
167

. Zastosowanie map ukazujących sąsiedztwo niemieckich domów z 

obozami koncentracyjnymi ma na celu ukazanie realnej bliskości tych przestrzeni, których 

zestawienie powoduje jednak druzgocącą świadomość kontrastu wynikającą z warunków w 

nich panujących. Wykorzystanie map ma uświadomić, że obie przestrzenie stanowią elementy 

jednego porządku. Mają skłonić do wzięcia odpowiedzialności przez beneficjentów 

zbrodniczego systemu. 

W filmie Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów pojawia się cykl 

sekwencji ukazujących pierwsze działania mające na celu reedukację niemieckiego 

społeczeństwa, ukazania zwykłym obywatelom zbrodni systemu, który popierali. Taki 

charakter ma uwieczniona na taśmie filmowej zorganizowana przez Aliantów wizyta 

mieszkańców Weimaru w położonym w pobliżu tego miasta obozie koncentracyjnym w 

Buchenwaldzie. Przywieziono na miejsce mieszkańców Weimaru. Oni także musieli to 

zobaczyć – za co walczyli i przeciw czemu walczyliśmy my. Przybyli w doskonałych humorach 

niczym zwiedzający do parku grozy, tyle, że tu była prawdziwa groza
168

 – brzmi wyjaśniający 

komentarz zza kadru. Niektórzy z wizytujących nie przejmowali się zbytnio takimi widokami i 

poruszali się dookoła w asyście byłych więźniów. Wiedzieli o obozie i byli gotowi korzystać z 

jego taniej siły roboczej – dopóki byli poza zasięgiem smrodu dobywającego się z tego 

miejsca
169

 – słyszymy komentarz narratora. 
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 Zorganizowana wizyta zwykłych Niemców, w miejscu popełnionych zbrodni, mająca 

na celu skonfrontowanie ich z dowodami okrucieństwa nazistów stanowi zwieńczenie 

Niemieckich obozów koncentracyjnych w świetle faktów. Scena została zrekonstruowana 

zgodnie z oryginalnym scenariuszem zespołu Sidneya Bernsteina przez pracowników 

brytyjskiego Muzeum Wojen Imperialnych w 2014 roku
170

. Do dzieła zostały włączone filmy 

ukazujące zorganizowaną grupę Niemców, całych rodzin z dziećmi, idących przez las drogą, 

przy której leżą jedno przy drugim ciała zamordowanych z ogromnym okrucieństwem osób. 

Ujęcia kamery eksponują okaleczenia, rany, zmiażdżone czaszki ofiar. Tym scenom 

towarzyszy komentarz lektora: Tysiące Niemców zmuszono, by zobaczyli to wszystko na 

własne oczy, by pochowali zmarłych, by przeszli kolejno obok ofiar swego terroru. Taki był 

koniec podróży, którą rozpoczęli z taką butą w 1933 roku. Dwanaście lat? Nie. Pod względem 

barbarzyństwa i brutalności cofnęli się o 12000 lat
171

.  

W kolejnej części pracy ukazuję, jak Michaił Romm i Sidney Bernstein włączyli do 

swoich projektów obrazy prywatności czasu pokoju, stanowiących kontrast do ukazanych 

przeobrażeń tych sfer w częściach ich filmów poświęconych analizie dokonanego 

spustoszenia przez hitleryzm. Będę starała się dowieść, że te zabiegi, będące odwołaniem do 

obrazów bliskich codziennemu doświadczeniu odbiorców, mają na celu poruszenie widza, 

uruchomienie w nim sprzeciwu wobec przywołanych aktów przemocy i politycznego 

kształtowania prywatności. 

 

Przestrzeń prywatna jako model żywej pamięci 
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Drastyczne obrazy, zbliżenia okaleczonych twarzy ofiar wykorzystane w finałowej scenie 

Niemieckich obozów koncentracyjnych w świetle faktów zostały zestawione z filmem 

ukazującym rodzinne fotografie umieszczone na wertowanych przed kamerą kartach 

rodzinnego albumu jednoznacznie odsyłającego do sfery prywatnej. John Berger w O 

patrzeniu o prywatnej fotografii pisze:  

 

Prywatną fotografię – portret matki, zdjęcie córki, grupowe zdjęcie drużyny, w której gramy – ocenia się i 

odczytuje w kontekście, „który zachowuje ciągłość wobec kontekstu, z którego wyrwał go aparat fotograficzny”. 

(Gwałtowność tego „wyrwania” czasami odczuwa się jako coś niewiarygodnego. „Czy to naprawdę jest 

dziadek?”) Niemniej fotografia taka pozostaje nasycona znaczeniem, od którego pozostała oddzielona. 

Mechaniczne narzędzie, aparat fotograficzny, użyty został jako instrument wspomagający żywą pamięć. Zdjęcie 

jest pamiątką z przeżytego życia
172

.  

 

W świetle przywołanych słów wykorzystanie albumu zdjęć pozwala umiejscowić ofiary 

hitlerowskich obozów w kontekście żywej pamięci najbliższych. Przywołanie kontekstu 

kręgu rodziny, osób, które przechowują żywą pamięć o zmarłych, pozwala uzmysłowić 

widzowi rozmiar indywidualnych, prywatnych tragedii. Te przedstawienia są kontrapunktem 

do ukazania prywatności Niemców podczas II wojny światowej jak i scen ukazujących 

zbrodnie i warunki panujące w obozach koncentracyjnych. Rodzinny album zdjęć jest 

przywołaniem porządku sprzed wojny – obrazem prywatności nienaznaczonym przemianami 

podyktowanymi przez Hitlera, które spowodowały upolitycznienie nagiego życia. 

Wykorzystanie kolekcji rodzinnych fotografii jest przywołaniem porządku, który zniszczyła 

wojna, wobec którego można ocenić skalę tragedii.  

 Zestawieniu obrazów ciał ofiar ze zdjęciami umiejscowionymi w rodzinnym albumie 

towarzyszy także ostatni fragment tekstu komentarza filmu Niemieckie obozy koncentracyjne 

w świetle faktów. Jeżeli świat nie wyciągnie wniosków z lekcji, którą ten film próbuje 

przekazać, to pogrążymy się w mroku. Ale z łaską Bożą, my, którym dane jest żyć, tej nauki 

nie zapomnimy
173

. Ta postać komentarza filmu wyklarowała się dopiero w ostatnim etapie 

pracy zespołu Sidneya Bernsteina, prowadzonej od marca 1946 roku. Zgodnie z poprzednim 
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scenariuszem film miał zakończyć się fragmentem przemówienia Hitlera z Triumfu woli Leni 

Riefenstahl, opatrzonego komentarzem słów Wielkiej Trójki. Ostatecznie montażyści 

wprowadzili jednak sekwencję ukazującą Niemców zmuszonych do oglądania ofiar 

zbrodniczego systemu. Słowa komentarza, finalnie wykorzystane w filmie, zwracają uwagę 

na uniwersalny charakter pracy, konieczność namysłu nad tragedią Holocaustu
174

.  

 Włączenie do filmu Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów rodzinnego 

albumu koresponduje z uniwersalnym apelem o pamięć o Holocauście. John Berger w O 

patrzeniu przedstawiając różnice między fotografią prywatną i publiczną, postuluje 

przewartościowanie odbioru tych dwóch rodzajów zdjęć. Zgodnie z jego koncepcją, aby 

fotografie publiczne miały moc oddziaływania, konieczna jest zmiana myślenia o przeszłości. 

Włączenie przeszłości za pomocą żywej pamięci w historię ludzkości.  

 

Fotografie są reliktami przeszłości, śladami tego, co się wydarzyło. Jeśli żyjący podejmą wątek przeszłości, jeśli 

przeszłość stanie się integralną częścią rozwoju ludzi, którzy tworzą swoją historię, wówczas fotografie 

wymagać będą żywego kontekstu, będą trwale obecne w czasie, a nie jedynie utrwaloną chwilą. Możliwe, że 

fotografia jest zapowiedzią pamięci ludzkiej, którą można w przyszłości socjologicznie i politycznie osiągnąć. 

Taka pamięć ujmowałaby każdy obraz mówiący o przeszłości, jakkolwiek tragiczny czy oskarżycielki. 

Rozróżnienie pomiędzy prywatnym i publicznym sposobem wykorzystania fotografii zostałoby wówczas 

przełamane. A Rodzina Człowiecza istniałaby
175

 – pisze John Berger w O patrzeniu.  

 

Wymowa ostatnich scen filmu pozwala spojrzeć także na model zobrazowanej prywatności o 

wykluczającym charakterze, którą pozwala zrozumieć pojęcie „Heimatu”, jako uniwersalne 

zagrożenie dla praworządności powojennego świata. Zamknięcie w prywatności w świetle 

wymowy filmu nie może być usprawiedliwieniem dla braku sprzeciwu wobec zadawanego 

cierpienia. Pamięć i świadomość procesów społecznych jest obowiązkiem, aby ustrzec świat 

przed powtórzeniem tragicznej historii. 

 

Prywatność czasu pokoju jako element montażu atrakcji 
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Obrazy ukazujące prywatność stanowią ważny element kompozycji filmu Zwyczajny faszyzm 

Michaiła Romma. Reżyser, który ukończył film w 1965 roku, w swoim dziele sięgnął do scen 

ukazujących rzeczywistość powojenną. Przedstawienia prywatności czasów pokoju pojawiają 

się na początku filmu i zostają wykorzystane w jego zwieńczeniu, tworząc klamrę 

kompozycyjną dzieła. Wykorzystanie współczesnych obrazów prywatności stanowi kontrast 

do części filmu obrazujących rzeczywistość II wojny światowej. W rozdziale XII opatrzonym 

cytatem wypowiedzi Adolfa Hitlera Z masami należy obchodzić się jak z kobietą Michaił 

Romm odczytuje komentarz:  

 

Szukaliśmy jakichś zdjęć przedstawiających zwykłych ludzi, żeby zobaczyć, jak żyli w tamtych latach. Przecież 

nie mogli całymi dniami wykrzykiwać „Sieg hail”. Przeszukaliśmy dwa miliony metrów nazistowskich kronik i 

znaleźliśmy kilka kiepskich kadrów. Po co filmować ludzi, skoro każdy z nich jest niczym. W prawdzie 

przykazanie to miało swój dalszy ciąg: ty jesteś niczym, naród jest wszystkim. Jak temu wierzyć skoro każdy z 

nich jest niczym?
176

 

 

Świat czasu pokoju w świetle filmu jest więc przestrzenią, w której prywatność na powrót 

zostaje dowartościowana, jest pozytywnie waloryzowana.  

Zwyczajny faszyzm otwiera sekwencja ukazująca szczęśliwe, zadbane i roześmiane 

dzieci, realizujące swoje pierwsze potrzeby twórczej ekspresji, przedstawiając na rysunkach 

otaczającą je rzeczywistość. Wkrótce potem Romm przenosi widzów swojego filmu do 

Moskwy, aby ukazać studentów jednej z uczelni oczekujących na wyniki egzaminów. 

Komentarz z offu informuje, że kamera rejestruje obraz z ukrycia, co sugeruje brak ingerencji 

w przestawianą rzeczywistość. W warstwie tekstu, wyjaśniającego znaczenie ukazanych scen, 

zostaje podkreślona różnorodność ludzi, odmienność form ich reakcji, jednostkowość ich 

zachowań, nawiązane między nimi relacje bliskości. Ludzie są niezwykle różnorodni. Na te 

dziewczyny już ktoś czeka. Jestem o tym przekonany. Czeka się też na rozmaite sposoby
177

 – 

brzmi komentarz do przestawianych scen. Obraz par okazujących sobie wyrazy czułości 

zostaje obudowany komentarzem:  
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Chyba tylko miłość upodabnia ludzi do siebie. To Moskwa. A to już Warszawa. W dole jest tylu ludzi. Każdy z 

nich widzi świat po swojemu. I każdy z nich jest człowiekiem. Dla każdej matki jej dziecko jest najwspanialsze. A 

dla każdego dziecka jego mama jest najlepsza na świecie. Najpiękniejsza i niepowtarzalna. (…) Dla tego małego 

berlińczyka jego mama jest najpiękniejsza. Tak samo jak dla tego moskiewskiego malca
178

. 

 

To, co zwraca uwagę, w obrazach prywatności wykorzystanych w filmie Michaiła Romma, to 

ich społeczne umiejscowienie. Obrazowana bliskość nie jest odizolowana od tkanki 

społecznych powiązań. Bliskie relacje między ludźmi stanowią element ich funkcjonowania 

w obrębie wspólnot wykraczających poza krąg rodziny. Są przedstawione w przestrzeni 

tętniącego życiem miasta. To model prywatności, pozwalający na realizację aspiracji, 

rozwoju, co realizuje się w wyborze studentów na bohaterów włączonych do filmu scen. 

 Sielankowa atmosfera sekwencji rozpoczynającej film, ukazującej mieszkańców 

Moskwy, Warszawy i Berlina Wschodniego, której finał stanowi obraz matki pochylającej się 

nad dzieckiem, aby wziąć je na ręce, zostaje brutalnie przerwana obrazami wojny. Fotografią, 

która została włączona do filmu bezpośrednio po obrazie matki obejmującej malca na jednej z 

ulic Berlina Wschodniego, jest archiwalne zdjęcie kobiety tulącej dziecko w podobnym 

geście. Na zdjęciu z czasów wojny do matki z dzieckiem na ręku mierzy z broni niemiecki 

żołnierz. Dźwięk, który uzupełnia obraz, nie pozostawia złudzeń. Hitlerowiec na oczach 

widza pozbawia życia odwróconą plecami, uciekającą, bezbronną kobietę z dzieckiem na 

ręku.  

Zwrócenie uwagi na losy cywilów, cierpiących podczas wojny bliskie jest 

perspektywie, która wyłania się z obcowania z Elementarzem wojennym (Kriegsfibel). 

Georges Didi-Huberman zwraca uwagę na empatię jako na jeden z czynników przenikających 

dzieło Bertolta Brechta. Autor Strategii obrazów. Oka historii 1 podkreśla, że przyczynia się 

do niej wybór dokumentów jako materiału atlasu obrazów
179

. Empatia osiąga kulminację w 

wizerunkach cywilów: bezbronnych, tych, nad którymi tak łatwo się znęcać, i z taką 

nikczemnością
180

. Didi-Huberman wskazuje na przedstawienia biedaków, robotników, 

mieszkańców bombardowanych miast. Wśród tej grupy wyróżnia w końcu kobiety i dzieci.  
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Następnie kobiety, które utraciły wszystko i które rozpaczliwie lamentują nad ciałami swoich bliskich w 

Singapurze, w pobliżu Palestyny czy na Wschodzie, na spustoszonych równinach Rosji. Są to w reszcie dzieci – 

do których adresowany jest „Kriegsfibel” – zastraszone dzieci z Londynu i skądinąd, dzieci maltretowane, 

głodzone, poranione, chore od wojny
181

 – czytamy w Strategii obrazów. Oka historii 1. 

 

Niewątpliwie empatia przenika także przedstawienia przemocy wobec cywilów w 

Zwyczajnym faszyzmie, będąc jednak składową przedstawień opartych na skontrastowaniu 

współczesności i okropności wojny. 

Zestawienie obrazów czasu pokoju i bezbronnych ofiar wojny jest zbudowane w 

filmie Michaiła Romma na zasadzie kontrastu. Pierwszy z przywołanych obrazów jest 

przepełniony atmosferą bliskości, ciepła, bezpieczeństwa. Nagłe zestawienie go z 

analogicznym pod względem wyboru przedstawionych postaci obrazem przemocy rodzi 

dysonans, wprowadza gwałtowne uczucie lęku, zagrożenia. Zastosowany zabieg 

kontrastowego zestawienia obrazów, które niosą bogaty ładunek emocjonalny, zostaje jeszcze 

raz powtórzony w kolejnej scenie. Znów na ekranie pojawia się współczesny obraz – kobiety 

gładzącej po głowie dziewczynkę, jakby w geście, który ma uspokoić dziecko. Po zbliżeniu 

na niespokojne oczy dziewczynki, następują kolejne obrazy odnoszące się bezpośrednio do 

Zagłady. Widz zostaje skonfrontowany z fragmentami filmów ukazujących dziecięce 

zamordowane ciała. W kolejnym ujęciu, w którym zostały wykorzystane archiwalne 

materiały filmowe, ukazane są stosy ciał, a następnie druty kolczaste jednego z obozów 

koncentracyjnych. Kolejne sekwencje filmu odnoszą się do Holocaustu. 

 Rzucić światło na zastosowane przez Michaiła Romma zabiegi montażowe pozwala 

teoria montażu atrakcji Siergieja Eisensteina, która była dla reżysera istotną inspiracją w 

pracy nad filmem – na co wskazują Wolfgang Beilenhoff i Sabine Hänsgen
182

. Maria 

Gołębiewska w książce Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności zaznacza, że 

poszukiwania artystyczne Eisensteina, również teatralne, były poszukiwaniem zarazem i 

„atrakcyjności”, i „filmowości”, jako że to, co atrakcyjne, dzięki filmowi mogło znaleźć swój 

pełny wyraz i oddziaływanie na widza (pojętego jako indywidualny składnik tłumnej masy)
183

. 
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Siergiej Eisenstein o swojej teatralnej, a potem stosowanej także w filmie, koncepcji 

teoretycznej pisze:  

 

Atrakcja (w zakresie teatru) to każdy agresywny moment widowiska, to każdy element, który poddaje widza 

uczuciowemu i psychologicznemu oddziaływaniu, doświadczalnie sprawdzonemu i z matematyczną dokładnością 

obliczonemu na określony wstrząs emocjonalny u widza, a następnie w związku z tym – jedyna możliwość 

warunkująca percepcję ideowej problematyki widowiska – końcowego wniosku ideologicznego. (…) zamiast 

statycznego „odbicia” jakiegoś zjawiska, narzuconego przez temat wydarzenia i możliwości jego rozwiązania 

jedynie poprzez logiczne sprzęgnięte z tym wydarzeniem „oddziaływanie”, wyłania się nowa metoda – swobodny 

montaż dowolnie wybranych, samodzielnych (nie związanych z daną kompozycją i z tematyką scen) 

„oddziaływań” (atrakcji), lecz dokładne nacelowanie na wywołanie określonego końcowego efektu 

tematycznego, słowem – montaż atrakcji
184. 

 

Dynamiczne zestawienie w części otwierającej film Zwyczajny faszyzm obrazów prywatności 

czasów pokoju z obrazami cierpienia w pierwszej najbardziej oczywistej płaszczyźnie opiera 

się na montażu elementów nie będących składnikiem jednego wydarzenia. Jest związane z 

uwolnieniem montażu z naturalistycznego przymusu przedstawiania
185

. Zestawione elementy 

niosą w sobie bogaty ładunek emocjonalny. Materiał zdjęciowy odnoszący się do prywatności 

czasów pokoju wywołuje odczucie bezpieczeństwa i bliskości, rodzinnego szczęścia. Zdjęcia 

ukazujące wojnę wzbudzają lęk, poczucie zagrożenia, przerażenie okrucieństwem oprawców. 

Maria Gołębiewska zwraca uwagę, że w koncepcji montażu Siergieja Eisensteina rola 

konstruktora znaczenia dzieła filmowego zostaje przypisana odbiorcy. Tekst jest 

skonstruowany w taki sposób, że wpisany weń jest nie autor z wyrazistą osobowością, której 

ekspresją miałby być tekst, lecz odbiorca. To on jest obecny w danym tekście kultury: klient – 

odbiorca danego produktu kultury, dla którego produkt jest przeznaczony
186

 – pisze, 

podkreślając jednocześnie aktualność i użyteczność tez Eisensteina przy charakteryzowaniu 

współczesnych przekazów medialnych. Badaczka zaznacza także, że umieszczenie odbiorcy 

w centrum zainteresowania wiąże się z retorycznym charakterem montażu atrakcji. Celem 

Eisensteina-artysty jest bowiem przede wszystkim perswazyjne oddziaływanie i komunikacja 
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jako forma zaangażowania o maksymalnym charakterze, a więc poszukiwanie najlepszych 

form oddziaływania na odbiorcę dzieła jako komunikatu
187

 – czytamy w Demontaż atrakcji. 

O estetyce audiowizualności. Teoria zakładająca umieszczenie widza w centrum konstrukcji 

tekstu pozwala rzucić światło na włączenie do Zwyczajnego faszyzmu scen uruchamiających 

silne emocje. Niespodziewane zestawienie obrazów wybranych na zasadzie kontrastu 

powoduje „wstrząs emocjonalny”, który ma składać się na założony, „zaplanowany z 

matematyczną dokładnością” efekt odbiorczy montażu atrakcji. 

 Autorka Demontażu atrakcji. O estetyce audiowizualności zwraca uwagę na ewolucję 

teorii Siergieja Eisensteina i podkreślany przez badaczy związek montażu atrakcji z będącą 

jego rozwinięciem teorią montażu intelektualnego
188

. Montaż intelektualny pojmuje Eisenstein 

jako rodzaj metafory, to jest zestawienia w miejsce dwóch słów – dwóch obrazów 

wywołujących pewne skojarzenie, nie dające się sprowadzić do żadnego z dwóch elementów 

składowych – pisze Maria Gołębiewska
189

. Karel Reisz w części Montażu filmowego, 

poświęconej montażowi intelektualnemu Siergieja Eisensteina zaznacza, że twórca 

Października uważał, że zadaniem reżysera jest stwarzanie spięć w obrazie i wyrażanie myśli 

przy pomocy uzyskanych tą drogą nowych treści i aluzji. Utrzymywał, że w idealnej ciągłości 

filmowej każde nowe zestawienie montażowe winno wywoływać chwilowy szok
190

. Koncepcja 

montażu intelektualnego jest istotna dla możliwie pełnego odczytania Zwyczajnego faszyzmu. 

 Zestawienie obrazów prywatności czasów pokoju z drastycznymi obrazami 

ukazującymi przemoc, bądź mających charakter dowodów przemocy, sprawia, że zagrożenie 

mimo że oddalone w czasie, przywołane na archiwalnych zdjęciach, staje się bliskie, 

sięgające także współczesności. Ukazanie jednostkowych bohaterów w sekwencjach 

przedstawiających życie mieszkańców miast Związku Radzieckiego ma pomóc widzowi 

utożsamić się z nimi. Do zbudowania korelacji między światem współczesnym powstania 

filmu do rzeczywistości czasu wojny dochodzi za każdym razem w Zwyczajnym faszyzmie, 

kiedy ukazywana jest współczesność. W konsekwencji konstruowany jest niepokój, zarówno 

przez zestawienie ze zdjęciami z czasu wojny jak i poprzez odesłanie do zagrożenia w 

słowach wypowiadanych przez narratora. W rozdziale XII Zwyczajnego faszyzmu komentarz 
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do scen przedstawiających zwykłych ludzi, zanurzonych w codzienności jednoznacznie 

odsyła do potencjalnego zagrożenia wojną i przemocą: 

 

Powojenni moskwianie siedzą i myślą o swoich sprawach. Wtedy też siedzieli i myśleli o swoich sprawach. Tego 

dnia wszystko wydawało się całkiem proste powszednie. Było tak spokojnie i dobrze. A przecież dzień ten 

pozostawił niegojące się rany, blizny na losach wszystkich ludzi. Prawie w każdej rodzinie zginął ktoś bliski. 

Brat, ojciec, czy matka. Albo zburzono dom, złamano życie. Ważne wydaje się tylko to, co dzieje się tu i teraz, w 

tobie, dzisiaj, w tym momencie. Myślą, kochają. Rozmawiają. Żyją. I to jest najważniejsze. Kim są ci dwoje? 

Studentami? Obiecującymi cybernetykami? Może chemikami? O czym rozmawiają? (…) A tych troje? Tak ważne 

jest to, co się między nimi dzieje teraz. Tak bardzo pragną szczęśliwie przejść przez życie. Ja też chcę, żeby ich 

życie było piękne i szczęśliwe. Żeby nie musieli przeżywać tego, czego doświadczyć musiało nasze pokolenie w 

czerwcu ’41, kiedy dzień zamienił się w noc
191

. 

 

 W finale filmu w Rozdziale ostatnim, niedokończonym Michaił Romm znów sięga do 

obrazów współczesności. Reżyser ukazuje dzieci idące do szkoły w Berlinie Wschodnim, a 

następnie przenosi widzów do Paryża. Cóż mogą wiedzieć o faszyzmie. Nawet te starsze 

dziewczęta. Co one mogą wiedzieć o wojnie. Tyle, co opowiedzieli rodzice. Co wiedzą o 

wojnie i faszyzmie ci młodzi paryżanie? Mają ochotę tańczyć i kochać. W końcu mają do tego 

prawo
192

 – brzmi komentarz zza kadru. Wkrótce radosna wymowa filmu ponownie zostaje 

skontrastowana z obrazem wzbudzającym niepokój. Ludzie chcą kochać. Rodzić dzieci. 

Dziewczynki i chłopców. A chłopcom może się przydarzyć coś takiego
193

 – brzmią kolejne 

słowa komentarza. Te zdania zostaję zestawione ze współczesnym obrazem ćwiczeń 

amerykańskiej piechoty morskiej. Dramatyczną wymowę podkreśla dalsza część komentarza: 

Znowu ludzi przekształca się w bestie. I chyba z powodzeniem
194

. Zwyczajny faszyzm 

jednoznacznie utożsamia Amerykę i kapitalizm z zagrożeniem odrodzenia się faszyzmu. Jest 

przekazem ukształtowanym zgodnie z zimnowojenną retoryką. Jednak konsekwentnie 

budowana relacja między współczesnością i obrazami hitleryzmu uruchamia w widzach 

szerszy dystans wobec materiałów propagandowych – nie ograniczający się do krytyki 

Stanów Zjednoczonych. Uniwersalna wymowa, będąca apelem o samostanowienie jednostki, 

                                                           
191

 Zwyczajny faszyzm (Obyknovennyy fashizm) [film], dz. cyt. 

192
 Tamże. 

193
 Tamże. 

194
 Tamże. 
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dla której zagrożeniem są uprzedmiatawiające procesy polityczne, mogła być przyczyną 

ograniczenia dystrybucji filmu w NRD, na co wskazuje Maya Turovskaya w tekście The 

Transmission of the Secret. Mikhail Romm in the VGIK
195

. 
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Rozdział 2. Obnażenie wyobrażonego zamknięcia w prywatności rodziny Heinricha 

Himmlera jako model aktywizacji widza w filmie Porządny Vanessy Lapy 

 

Wstęp 

 

Analiza i interpretacja filmu Porządny (Der Anständige, 2014) Vanessy Lapy posłuży mi za 

przykład współczesnego filmu found footage odnoszącego się do tematu Zagłady, w którym 

archiwa audiowizualne zostały wykorzystane w przekonaniu o wartości ich konfrontacji ze 

zbrodnią
196

. Zawłaszczone zostały w nim zarówno funkcjonujące już w przekazach kultury 

zdjęcia dotyczące Holocaustu, nieznane dotąd fotografie z prywatnego archiwum Heinricha 

Himmlera jak i mniej znane zbiory filmów i fotografii obrazujące prywatne życie Niemców w 

okresie funkcjonowania Trzeciej Rzeszy
197

. Interesuje mnie, w jaki sposób użycie tych 

obrazów przeszłości i wprowadzenie określonych rozwiązań narracyjnych we wcześniejszym 

filmie found footage jest zakorzenione w tradycji form obrazowania i poetyk przedstawienia 

Holocaustu
198

.  

Vanessa Lapa wykorzystuje rodzinne zdjęcia, filmy, materiały audiowizualne 

znalezione w 151 różnych źródłach, rozlokowanych w 14 krajach, ukazujące zarówno 

wydarzenia polityczne jak i przedstawiające prywatne życie Niemców w okresie od 1890 do 

1945 roku
199

. Płaszczyzna komentarza w filmie Vanessy Lapy także skonstruowana jest z 

materiałów o charakterze archiwalnym – z tekstów dzienników, rodzinnych listów, a także 

fragmentów oficjalnych przemówień i publicznych wypowiedzi Heinricha Himmlera. Zostały 

one zacytowane w filmie bez współczesnego komentarza narratora. W warstwie tekstu bogato 

reprezentowana jest korespondencja między Heinrichem Himmlerem a jego żoną. W dużej 

części za jej pośrednictwem przywołane zostają kolejne etapy życia zbrodniarza i toczącej się 

wojny. Poszczególne części filmu rozgraniczają otwierające je plansze. 

Historia wydarzeń II wojny światowej i życia Heinricha Himmlera jest przedstawiona 

chronologicznie. Vanessa Lapa rozpoczyna opowieść od  narodzin zbrodniarza 7 października 
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 Por. T. Łysak, Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, dz. cyt., s. 11. 

197
 Por. Q&A With Errol Morris and Vanessa Lapa [online], https://www.youtube.com/watch?v=BzUks-ivozY, 

dostęp: 24.10.2018. 
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 Por. T. Łysak, Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, dz. cyt. 
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 Por. Q&A With Errol Morris and Vanessa Lapa, dz. cyt. 
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1890 roku w Monachium, dzieciństwa i jego nastoletnich lat życia. Podczas studiów Heinrich 

Himmler wstąpił do narodowej organizacji Apollo, do której należał także jego ojciec, a w 

1923 roku do Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). W 1927 

roku poznał Margarete Boden, swoją przyszłą żonę
200

. Od 1929 roku pełnił funkcję 

Reichsführera-SS. Po dojściu Hitlera do władzy w 1936 roku powierzono mu kontrolę nad 

całym niemieckim systemem policyjnym odpowiedzialnym za terror, prześladowania i 

eksterminację europejskich Żydów i innych ofiar reżimu. Jako Komisarz Rzeszy do spraw 

Umacniania Niemczyzny odpowiadał za przesiedlenia i mordy na ludności wschodniej i 

zachodniej Europy. W 1943 roku został mianowany ministrem spraw wewnętrznych Trzeciej 

Rzeszy, a w 1944 roku Dowódcą Armii Zapasowej
201

. Przedstawiona historia kończy się wraz 

z samobójstwem Heinricha Himmlera w 1945 roku. Klamrę kompozycyjną filmu stanowi 

nagranie przesłuchania Margarete Himmler przez amerykańskich żołnierzy po zakończeniu 

wojny. 

Istotne dla toku niniejszej analizy jest zwrócenie uwagi na aspekt czasowego 

oddalenia od wydarzeń II wojny światowej, które są tematem filmu. Analizując to 

zagadnienie, odwołuję się do rozpoznań zaproponowanych w książce The Archive Effect: 

Found Footage and the Audiovisual Experience of History. Z koncepcją „efektu archiwum” 

zaproponowaną przez Jamie Baron, związane jest przypisanie przez widza znalezionym 

materiałom z przeszłości, ponownie wykorzystanym w filmach found footage, wartości 

informacyjnej, kształtującej wyobrażenie historii
202

. Te rozpoznania są istotne dla określenia 

znaczenia znalezionych, a następnie włączonych do narracji filmu, zdjęć, które mają 

prywatny charakter, tradycyjnie nie stanowiących części repozytorium oficjalnych 

archiwów
203

. Odwołuję się do rozpoznania Jamie Baron dotyczącego filmów found footage, 

które ukazując dotąd niedostępne w przestrzeniu publicznej zdjęcia, obiecują nowe 

zrozumienie historii, zdobycie nieosiągalnej wcześniej wiedzy
204

.  
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 Por. P. Longerich, Himmler, przeł. J. Skowroński, S. Szymański, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014, wydanie 

Kindle, lokacja 3380 z 28197. 
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 Por. Himmler. Listy ludobójcy, przeł. S. Kupisz, pod red. K. Himmler; M. Wildta, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2015, wydanie e-pub, lokacja 101 z 8836.  
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 Por. J. Baron, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, dz. cyt., 
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Z powodu bogatego wykorzystania korespondencji Heinricha Himmlera z Margarete 

Himmler analizuję tekst komentarza filmu Porządny, mając na uwadze antropologiczne i 

komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, które podkreśla Elżbieta Rybicka
205

. 

Przyjmuję perspektywę badawczą za rozpoznaniami Małgorzaty Szpakowskiej, że listy nie 

tyle stanowią dowody stanu rzeczy, ale dają wgląd w sferę przekonań, przeświadczeń, 

samowiedzy ich autorów
206

. Zgodnie z tymi założeniami ukazuję, w jaki sposób Heinrich 

Himmler i Margarete Himmler definiują relacje między przestrzenią prywatną i publiczną w 

skierowanych do siebie listach. Badam to, jak Vanessa Lapa przywołując wydarzenia z ich 

życia i tragicznej historii XX wieku, której Heinrich Himmler był jednym z głównych 

sprawców, przedstawia pozorność deklarowanego przez nich systemu przekonań i wartości. 

Dokonuję analizy i interpretacji filmu Porządny pod kątem tego, w jaki sposób obraz 

świadomości bohaterów filmu odpowiada rozpoznaniom Giorgio Agambena 

zaprezentowanych w książce Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie dotyczącym 

przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w państwie Trzeciej Rzeszy
207

. 

 

Wykorzystanie znalezionych materiałów w świetle koncepcji „efektu archiwum” 

 

Jedną z pierwszych informacji podanych w Porządnym jest przywołanie wydarzeń, które 

doprowadziły do znalezienia rodzinnego archiwum Heinricha Himmlera, a następnie 

zaginięcia na długie lata części tych zbiorów. 6 maja 1945 r. żołnierze amerykańscy zajęli 

dom rodzinny Himmlerów w niemieckim Gmund. Żołnierze odkryli tam setki listów, 

dokumentów, dzienników i zdjęć, których wbrew rozkazom nie przekazali swojemu 

dowództwu. Niniejszy film oparty jest na owych listach, pamiętnikach i zdjęciach
208

 – 

informuje tablica wprowadzająca w film.  

 Historię zaginięcia części rodzinnego archiwum Heinricha Himmlera opisują Katrin 

Himmler i Michael Wildt we wstępie do książkowego wydania korespondencji 
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 Por. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie. 

Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2004, nr 4, s. 40-55. 
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 Por. M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przełomu, Wydawnictwo 

W.A.B., Warszawa 2003. 
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hitlerowskiego dygnitarza Himmler. Listy ludobójcy. Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi 

z tej publikacji wiosną 1945 roku dwaj żołnierze piechoty wynieśli z posiadłości Himmlera w 

Gmund jego prywatne dokumenty i chcieli je przywłaszczyć. Natknął się na nich oficer 

wywiadu Stanów Zjednoczonych, z wykształcenia historyk, który starał się odkupić 

znaleziska. Na jego propozycję przystał jeden z żołnierzy. Katrin Himmler i Michael Wildt 

informują, że w ten sposób oficer wywiadu wszedł w posiadanie pliku prywatnych pism 

Himmlera, w tym jego dzienników z lat 1914-1922. Wykupione dokumenty oficer wysłał do 

domu i nie poświęcał im uwagi do 1957 roku, kiedy pod wypływem rozmowy ze swoim 

przyjacielem, niemiecko-żydowskim historykiem Wernerem Tomem Angressem
 
zdecydował 

się udostępnić je badaczom do oceny pod względem wartości historycznej. Angress wspólnie 

z Bradleyem F. Smithem dokonali transkrypcji rękopisów i w artykule Diaries of Heinrich 

Himmler’s Early Years opublikowanym w „Journal of Modern History” w 1959 roku 

poinformowali o znalezisku
209

. Werner Angress przekazał dokumenty, wśród których 

znajdowały się m.in. listy Margarete Himmler do męża, Hoover Institution on War, 

Revolution and Peace przy kalifornijskim Uniwersytecie Stanforda. W wyniku długoletnich 

rozmów Archiwum Federalne w Koblencji pozyskało je do swoich zbiorów w latach 90.
210

.  

 Według Katrin Himmler i Michaela Wildta materiały, w których posiadanie weszła 

reżyserka filmu Porządny, stanowią drugą część zbiorów wyniesionych z posiadłości w 

Gmund
211

. Te dokumenty w postaci mikrofilmów zostały ujawnione w Izraelu dopiero na 

początku lat 80. Na kolekcję składa się m.in.: około 200 utrwalonych na mikrofilmach listów 

Heinricha Himmlera do żony z lat 1937-1945, również zmikrofilmowane wczesne dzienniki 

Margarete Himmler z lat 1937-1945, oryginał jej legitymacji partyjnej NSDAP, jej wczesne 

dzienniki z lat 1909-1916, dziennik Gudrun, córki Margarete i Heinricha Himmler, z okresu 

1941 - kwiecień 1945 roku, liczne rodzinne fotografie. Redaktorzy książki Himmler. Listy 

ludobójcy zaznaczają, że nie jest pewne, w jaki sposób te materiały znalazły się w Izraelu. Ich 

wieloletni właściciel, ocalały z Holocaustu, w jednej z wersji opowieści podawał informację, 

że znalazł je na pchlim targu w Belgii, w innej informował, że wszedł w ich posiadanie w 
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 Por. W. T. Angress, B. F. Smith, Diaries of Heinrich Himmler's Early Years, „The Journal of Modern 
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Meksyku za pośrednictwem Karla Wolffa, dawnego zaufanego współpracownika Himmlera. 

W wyniku rozmów, mających na celu zakupienie dokumentów przez Archiwum Federalne w 

Koblencji, mikrofilmy zostały poddane ekspertyzie historycznej, która wykazała ich 

autentyczność. Oryginały dokumentów trafiły do Vanessy Lapy, która wykorzystała je w 

filmie. Reżyserka dostęp do zbiorów, na które składało się 145 fotografii, 350 listów 

Himmlera do jego żony, 20 różnych rodzajów pamiętników i pocztówek, uzyskała w 2006 

roku. Ich właściciel zgłosił się z nimi najpierw do Uniwersytetu w Tel Awiwie, którego 

profesor zainteresował Vanessę Lapę archiwum
212

. W filmie Porządny, który miał swoją 

premierę na Festiwalu Filmowym w Berlinie w lutym 2014 roku, ta kolekcja po raz pierwszy 

została udostępniona opinii publicznej. Po ukończeniu prac nad filmem dokumenty trafiły do 

archiwum w Tel Awiwie i są dostępne zarówno dla badaczy jak i pozostałych 

zainteresowanych
213

.  

Komentarz filmu Porządny prawie w całości został ukształtowany z tekstu listów i 

pamiętników odnalezionych w prywatnej posiadłości Heinricha Himmlera w Gmund. Podczas 

tworzenia scenariusza, bazującego na tych materiałach, ekipie filmowej towarzyszyło dwóch 

psychologów i dwóch historyków, którzy pomogli w analizie emocjonalnego aspektu 

korespondencji między Heinrichem Himmlerem i jego żoną oraz jego rodzicami. Vanessa 

Lapa zaznacza, że przekazanie zinterpretowanych w ten sposób emocji było celem jej 

współpracy z aktorami, którzy odczytali listy na potrzeby filmu
214

. Z powodu braku 

zewnętrznej narracji, która mogłaby określić, kto mówi, było bardzo istotne, aby w warstwie 

dźwiękowej filmu umożliwić rozróżnienie między przemówieniami a listami
215

 – podkreślała 

reżyserka podczas spotkania z Errolem Morrisem zorganizowanego w Brandeis University w 

Bostonie po projekcji jej filmu w listopadzie 2014 roku.  

Vanessa Lapa wskazuje, że wyzwaniem w pracy nad Porządnym było znalezienie 

filmów i zdjęć, które współgrałyby z tekstem znalezionych listów i dzienników. Ekipa 

filmowa w pierwszej kolejności odrzuciła możliwość zilustrowania ich niemieckimi 
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 Por. New Jewish Cinema: Vanessa Lapa, director of „ The Decent One” [online], 
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kronikami filmowymi o propagandowym charakterze. Reżyserka zaznacza, że zdała sobie 

sprawę, że nie wzmocniłyby wymowy tekstu, ani nie stanowiłyby dla niego przeciwwagi
216

. 

Proces poszukiwania odpowiedniego materiału filmowego trwał cztery lata. Rozpoczęliśmy 

kwerendę z zespołem niemieckich badaczy i otrzymaliśmy dostęp do domowych filmów rodzin, 

które pochodziły z podobnego socjoekonomicznego środowiska jak Heinrich Himmler. 

Odwiedziliśmy miejsca, w których Heinrich Himmler przebywał od dnia jego narodzin do 

popełnienia przez niego samobójstwa
217

 – mówiła Vanessa Lapa podczas spotkania w 

Brandeis University w Bostonie. Warstwa komentarza w filmie Porządny nie tylko stanowi 

integralną część filmu, ale zainicjowała jego powstanie i wyznaczyła charakter włączonego 

materiału wizualnego. 

Z uwagi na specyficzny charakter pracy Vanessy Lapy z odnalezionym tekstem 

prywatnych zapisów Heinricha Himmlera, przyglądam się komentarzowi filmu ze szczególną 

uwagą. Wyjątkowy charakter wykorzystanego tekstu związany jest także z gestem jego 

ponownego wykorzystania, który można odczytać jako analogiczny do przywołania 

archiwalnych zdjęć w filmach found footage. Rozpoznanie Petera Burke postulującego 

odczytanie filmów jako ikonotekstów, w których napisy mają rzutować na interpretację 

obrazu przez widza
218

, stanowią dla mnie kontekst interpretacyjny odczytania filmu Porządny.  

W analizie i interpretacji zabiegu włączenia znalezionych materiałów – zarówno zdjęć 

jak i tekstu – odwołuję się rozpoznań Jamie Baron. Autorka The Archive Effect: Found 

Footage and the Audiovisual Experience of History ocenia, że to fakt znalezienia materiałów, 

które powstały w przeszłości, i ponownego wykorzystania ich w filmach, kształtuje ich 

odczytanie jako archiwalne.  

 

Materiał filmowy został „znaleziony” i dlatego ma aurę bezpośredniego wydobycia z przeszłości. Poczucie 

„odnalezienia” materiału wzmacnia jego historyczny autorytet, ponieważ to, co zostało „znalezione”, nie 

zostało (rzekomo) sfabrykowane lub ukształtowane przez filmowca, który na nowo wykorzystuje ten materiał. 
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Paradoksalnie, coś „starego” zyskuje część swojej mocy, obiecując także coś „nowego”, coś, czego nie znaliśmy 

lub czego nie widzieliśmy wcześniej
219

.  

 

Autorka The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of 

History wskazuje Niedokończony film (A Film Unfinished, 2010) Yael Hersonski, aby 

zobrazować, jak odpowiednie wykorzystanie niedostępnych wcześniej publicznie materiałów, 

może przewartościować współczesne zrozumienie historii. Yael Hersonski zbadała 

okoliczności powstania filmu ukazującego życie w warszawskim getcie, zarejestrowanego 

przez ekipę Urzędu Propagandy III Rzeszy w maju 1942 roku. Materiał, w którym 

skontrastowane zostało życie najbiedniejszych i dostatnio żyjących Żydów, został 

odnaleziony po wojnie w archiwach filmowych nazistów i przez lata był uważany za obraz 

dokumentujący życie w warszawskim getcie. Yael Hersonski dotarła do zaginionej, 

nieupublicznionej wcześniej szpuli filmu realizowanego przez nazistów. Poprzez jej 

wykorzystanie w Niedokończonym filmie ukazała, jak poszczególne sceny nakręconego w 

1942 roku przez nazistów materiału były inscenizowane, a ingerencja na etapie montażu 

określiła ostateczną wymowę filmu
220

. Niedokończony film dzięki krytycznemu przywołaniu 

archiwalnych materiałów filmowych przewartościował wiedzę o życiu w warszawskim getcie 

i uzmysłowił, że materiały, uważane wcześniej za odsyłające do rzeczywistości, były 

elementem zbrodniczego systemu.  

Problematyka filmu Niedokończony film w oczywisty sposób jest także widoczna w 

filmie Fotoamator Dariusza Jabłońskiego z 1998 roku, w którym wykorzystane zostały 

odnalezione w 1987 roku w jednym z wiedeńskich antykwariatów kolorowe slajdy wykonane 

w getcie łódzkim przez Waltera Genewaina, księgowego zajmującego się raportowaniem jego 

„produktywności”. Tomasz Łysak w obszernym rozdziale książki Od kroniki do filmu 

posttraumatycznego poświęconym filmowi Dariusza Jabłońskiego przywołuje pytanie: Gdzie 

jest prawda?
221

, postawione na początki filmu przez Arnolda Mostowicza, ocalałego z 

Zagłady. Świadectwo Mostowicza o kształcie życia w getcie, jego likwidacji i eksterminacji 

jego mieszkańców zostało w filmie Fotoamator zestawione z fotografiami wykonanymi przez 
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Genewaina. Mostowicz, który w getcie był lekarzem, podkreśla nieprzystawalność swoich 

wspomnień do obrazów wykonanych przez niemieckiego księgowego.  

 

– To był wstrząs – słyszymy w filmie głos Mostowicza. – To był wstrząs, kiedy ujrzałem te zdjęcia – jedne z 

pierwszych w historii fotografii kolorowych slajdów, wykonane przez urzędnika getta Waltera Genewaina. 

Zdjęcia te przedstawiały łódzkie getto, ale przecież nie był to to getto, które miałem zakarbowane w mojej 

pamięci. Aczkolwiek przedstawiało te same sylwetki ludzkie, te same domy, te same ulice. Gdzie więc szukać 

prawdy?
222

 – brzmi głos w Fotoamatorze. 

 

Tomasz Łysak wskazuje, że odnalezione slajdy wzbogacają ikonografię Holocaustu
223

. Film 

Dariusza Jabłońskiego unaocznia jednak, jak w tych przedstawieniach brak wszelkiej grozy
224

, 

co stanowi rażący kontrast ze świadectwem Arnolda Mostowicza o tamtych wydarzeniach. 

Wyjątkowość archiwalnego materiału fotograficznego wykorzystanego w Fotoamatorze 

polega na statusie ich autora, który nie wykonywał egzekucji, jednak którego praca była 

elementem zbrodniczego systemu. Film Dariusza Jabłońskiego demistyfikuje te obrazy, będąc 

jednocześnie świadectwem przyjęcia historycznie możliwych form obrazowania, 

wykorzystania fotografii do zaświadczenia o „osiągnięciach placówki” – jak pisał w listach 

do przedsiębiorstwa AGFA Genewain. Zbudowanie obrazu za pomocą zawłaszczenia tych 

archiwalnych zdjęć zbliża film Jabłońskiego do filmu ikonograficznego czy fotofilmu
225

. 

Według Jamie Baron współczesna recepcja materiałów archiwalnych wiąże się z 

postrzeganiem przekazów audiowizualnych odsyłających do przeszłości jako nośnika 

informacji, nasycaniem ich przez widza różnymi wartościami dowodowymi już przez sam 

fakt przywłaszczenia znalezionych materiałów i ponowne ich wykorzystanie w filmach found 

footage. Jamie Baron zwraca także uwagę na to, że czy wykorzystane w filmie zdjęcie 
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zostanie odebrane jako archiwalne, jest kształtowane poprzez zestawienie różnych porządków 

czasowych
226

.  

Badaczka opisując odbiór archiwaliów włączonych do współczesnych filmów, 

proponuje termin „efektu archiwum”, z którym związane jest przewartościowanie znaczenia 

„archiwalnego dokumentu”
227

. O zakorzenionym w kulturze powiązaniu archiwalnych 

dokumentów z miejscem, władzą i autorytetem w Gorączce archiwum Jacques Derrida pisze: 

 

(…) znaczenie „archiwum”, jego jedyny sens, pochodzi od greckiego ‘archeion’: najpierw dom, siedziba, adres, 

mieszkanie wysokich urzędników, tych którzy rządzą i wydają nakazy. W obywatelach, dzierżących i 

oznaczających w ten sposób władzę polityczną, dostrzegano uprawnionych do tworzenia bądź reprezentowania 

prawa. Biorąc pod uwagę ich publicznie uznawaną władzę rządzenia, to u nich, w ich miejscu, będącym ich 

domem (domem prywatnym, rodzinnym, wynajmowanym), zostają złożone oficjalne dokumenty. Archonci są 

przede wszystkim strażnikami dokumentów. Nie strzegą jedynie fizycznego bezpieczeństwa składanych i 

zabezpieczanych dokumentów. Uzgadniają również ze sobą prawo i kompetencje hermeneutyczne. Mają prawo 

do interpretacji archiwów. Powierzone takim archontom dokumenty wyrażają prawo: przywołują prawo i 

odwołują się do prawa. Aby mogły być w ten sposób strzeżone, aby mogły podlegać jurysdykcji tego wyrażania 

prawa, dokumenty potrzebują zarazem strażnika oraz umiejscowienia. Archiwa, nawet w swym stróżowaniu 

bądź w swej tradycji hermeneutycznej, nie funkcjonują bez podstawy ani bez siedziby
228

. 

 

Autorka The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History 

zaznacza, że w materiały odsyłające do przeszłości zostaje wpisany charakter dowodowy 

przez widzów filmu, w którym zostały wykorzystane, niezależnie od tego, czy były 

znalezione w oficjalnym archiwum, rodzinnej piwnicy czy przestrzeni internetu. Przywołane 

spostrzeżenia pozwalają Jamie Baron na konkluzję, że mamy do czynienia z 

przewartościowaniem znaczenia „archiwalnego dokumentu”, który obecnie niekoniecznie 

musi być związany z konkretnym miejscem archiwizacji, za którym stoi autorytet
229

.  
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 Szczególny charakter warstwy tekstu wykorzystanego w filmie Porządny, historia 

dotarcia do prywatnej kolekcji zawierającej listy i dzienniki rodziny Heinricha Himmlera oraz 

ponowne ich wykorzystanie w filmie, pozwala przypisać mu właściwości wywoływania 

„efektu archiwum” opisanego przez Jamie Baron. Te rozpoznania metodologiczne 

umożliwiają spojrzeć na film Vanessy Lapy jako na obietnicę odsłonięcia nieznanej wcześniej 

historii. Porządny w tym aspekcie podporządkowany jest logice informowania, której 

nośnikiem jest słowny komentarz
230

, określonej przez Billa Nicholsa jako jeden z 

wyznaczników trybu objaśniającego dokumentu filmowego.  

 

W przeciwieństwie do tradycyjnego rozłożenia akcentów w filmie, obrazy odgrywają tu rolę pomocniczą. 

Ilustrują, wyjaśniają, dopełniają lub stoją w kontrze do tego, co jest mówione. Komentarz zwykle różni się od 

obrazów rzeczywistości, które mu towarzyszą. Służy organizowaniu obrazów i nadaje im znaczenie, tak jak 

podpisy, ukierunkowując naszą uwagę i akcentuje niektóre z wielu znaczeń i interpretacji statycznego obrazu. 

Komentarzowi tym samym przypisuje się pierwszeństwo przed towarzyszącymi mu obrazami
231

 – czytamy w 

Intoduction to Documentary.  

 

Zawłaszczone obrazy, ukazujące prywatność Heinricha Himmlera i jego rodziny, 

stanowią mniejszą część wszystkich wykorzystanych w filmie wizualnych archiwaliów. 

Oficjalne kroniki, które zarysowują kontekst włączonego do filmu tekstu prywatnych listów, 

są reprezentowane najliczniej. Zarówno intymne zapiski jak i materiały wizualne odsyłające 

do przestrzeni publicznej zostały uporządkowane w Porządnym chronologicznie. Linearny 

sposób ukazania wydarzeń poprzedzających wojnę i jej przebieg wzmacnia wrażenie 

przedstawiającego typu argumentacji. Zachowanie następstwa wydarzeń – rozpoczęcie 

narracji od ukazania dzieciństwa Heinricha Himmlera, wykorzystanie materiałów filmowych, 

niemieckich kronik ukazujących kolejne etapy dochodzenia Hitlera do władzy przybliżają 

Porządnego do formy filmu kompilacyjnego – określonego w ujęciu zaproponowanym i 

omówionym na przykładzie filmu Mein Kampf Erwina Leisera (1960) w Afterimage: Film, 
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Trauma, and the Holocaust (Emerging Media)
232

. Joshua Hirsch przypisuje ten model 

wypowiedzi filmowej do trybu objaśniającego dokumentu filmowego. 

 

Heimat. Wyobrażona przestrzeń domu jako twierdza 

 

Przedmiotem mojej analizy jest to, w jaki sposób i w jakim stopniu nazistowska ideologia 

kształtowała opisywaną w listach przez Margarete i Heinricha Himmler przestrzeń ich relacji.  

 Małgorzata Szpakowska w książce Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce 

czasu przemian przeprowadzając analizę listów do prasy, dotyczących prywatnych 

doświadczeń Polek w okresie transformacji, odwołuje się do rozpoznań Floriana 

Znanieckiego przedstawionych w publikacji Miasto w świadomości jego obywateli 

dotyczących wartości „dokumentów ludzkich” jako źródła poznania przekonań ich autorów: 

 

„Wypowiedzenia ludzkie”, pisze Znaniecki, są w zasadzie dwojakiego rodzaju, czy raczej w dwojaki sposób 

należałoby je traktować. Po pierwsze, jako wyraz obserwacji i uogólnień społecznych wypowiadającego, po 

drugie zaś, jako świadectwo jego dążności i ocen. Pierwsza kategoria wypowiedzeń aspiruje do prawdziwości i 

może być pod tym względem oceniana. Natomiast wypowiedzenia drugiej kategorii „nie mają charakteru prawd 

o faktach, lecz same są faktami społecznymi. Nie wyrażają one bowiem obserwacji, lecz aktywne, normatywne, 

regulatywne lub rozwojowe dążenia wypowiadającego: dążność do wykonania pewnego czynu, poczucie 

pewnego obowiązku, chęć narzucenia pewnej normy postępowania innym ludziom, pragnienie realizacji 

pewnego ideału grupowego”
233

. 

 

Przywołanie rozpoznań Floriana Znanieckiego pozwala mi zbadać listy Heinricha Himmlera i 

Margarete Himmler jako przynależne sferze doxa, odpowiadającej przekonaniom, 

przeświadczeniom, samowiedzy ich autorów
234

.  

Trwająca długie lata korespondencja między Heinrichem Himmlerem i Margarete 

rozpoczęła się wkrótce po tym, jak doszło do pierwszego spotkania przyszłych małżonków w 
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1927 roku. Mój najdroższy! Przed naszym spotkaniem w pociągu zdążyłam zwątpić w 

ludzkość, zwłaszcza w szczerość i prawdę, jaką mężczyzna okazuje kobiecie. Ale znów jestem 

w stanie wierzyć i ufać. Nie wiesz, co to oznacza. Otrzymałam cenny dar: Ciebie i twoją 

miłość
235

 – brzmi jeden z pierwszych zacytowanych w filmie listów Margarete do przyszłego 

męża. Vanessa Lapa cytuje także odpowiedź Heinricha Himmler: List nr 4. Droga Margo! 

Wiem, że los się do mnie uśmiechnął, gdy widzę Twoją buzię i Twoje piękne, wierne niebieskie 

oczy. Nadałem temu listowi numer, co wydaje mi się dość praktyczne. Mam przeczucie, że 

będziemy do siebie bardzo często pisać
236

. Początkowy etap ich relacji w warstwie 

wykorzystanych zdjęć jest w Porządnym zobrazowany przez pogodne zdjęcia spędzających 

czas wolny Niemców. Z filmu dowiadujemy się, że para wzięła ślub kościelny 3 lipca 1938 

roku.  

Treść korespondencji wskazuje, że zadania związane z funkcjonowaniem w NSDAP i 

polityczna aktywność Himmlera stanowiły nierozerwany element jego relacji z żoną od 

samego początku. Heinrich Himmler w jednym z listów pisze do Margarete:  

 

Droga Margo! Kiedyś obiecałem Ci, że Cię nigdy nie zawiodę. Natomiast nie mogę ręczyć za mój los. Wiecznie 

mnie niepokoi, czy mam prawo być przyczyną udręki osoby, którą bezgranicznie kocham. Nie wolno mi 

zaniedbywać obowiązków, ale mogę Cię ze sobą wciągnąć w wir zmartwień, męki i zguby. Jesteśmy niemieckimi 

najemnikami, bojownikami o wolność, którzy winni pozostać sami. Najdroższe dziecko, piszę te słowa nie bez 

powodu, jestem w stanie przewidzieć przyszłe koszmary
237

. 

 

Z przywołanej wypowiedzi można wnioskować, że Heinrich Himmler deklaruje, że jego 

uczucie, zobowiązanie wobec żony, jest ograniczone przez pełnioną przez niego funkcję 

polityczną. Margarete Himmler odpowiada mu w przywołanym w Porządnym liście: Mój 

najemnik nigdy nie zmieni się na lepsze, ale kocham go i tak, a Twoja miłość, jeśli należy do 

mnie, daje mi siłę i odwagę znieść wszystko
238

.  
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 Jeden z cytowanych listów zaświadcza o wątpliwościach Margarete związanych ze 

słusznością wyborów męża, zaangażowanego w budowanie systemu przemocy. Czytałam w 

gazecie o walkach ulicznych w Brunszwiku. Dlaczego chcesz dzierżyć nóż żądny krwi? 

Najdroższy, czy jesteś dobrym, porządnym człowiekiem?
239

 – pisze. Jest tylko jedna rzecz, 

której nie możesz ode mnie wymagać: nie mogę być tak „dobry” jakbyś tego ode mnie 

oczekiwała
240

 – odpowiada jej Heinrich Himmler. Zawsze powinieneś być szczery, okropny 

człowieku o mrocznej duszy
241

 – słyszymy komentarz do zdjęć ulicznych zamieszek. 

Przywołane poddanie w wątpliwość politycznych działań Himmlera jest jednak odosobnioną 

wypowiedzią Margarete wśród  przywołanej w filmie korespondencji. 

Z listów cytowanych w Porządnym dowiadujemy się, że Margarete Himmler 

podzielała antysemickie poglądy męża. W 1938 roku pisze: Jeśli chodzi o Żydów, kiedy ci 

szubrawcy znikną, żebyśmy znów mogli cieszyć się życiem?
242

 Wypowiedzi z 1939 roku po 

niemieckiej inwazji na Polskę informują, że żona Himmlera była w Poznaniu, Łodzi i 

Warszawie. Mühlenhavel i okolice wyglądają strasznie. Wszystko się rozpada. Za czasu 

Polaków nie zrobiono nic. Jest tyle do zrobienia. Te żydowskie łachudry, Polaczki nie 

wyglądają nawet na ludzi. Polaczki nie umierają tak łatwo z powodu chorób. Są odporni. 

Zaprowadzenie porządku tutaj to ogromne zadanie
243

 – brzmi włączona do filmu wypowiedź 

kobiety. 

 Para aż do wojny konsekwentnie z zachowaniem znamion troski o siebie nawzajem 

opisuje w listach wspólną im przestrzeń życia prywatnego. W 1929 roku Himmler tak pisze 

do żony o ukończeniu prac nad budową domu, w którym mają zamieszkać: 

 

List numer 145. Dobra, przesłodka żonko! Kochanie, jaki cudowny będziemy mieć dom. Jaki wspaniały. Drzewa 

i krzewy wyrosły. Jutro ustalę szczegóły z malarzem i elektrykiem. Zostawiłem ci kartkę z wymiarami okna. 

Kolor kuchni określiłem na „żółtawy”, schodów – „niebieskoszary”, sypialni na „bladozielony”, pokój służącej 

w jasnych tonach, podobnie jak pokój gościnny. Jakże wspaniałe będziemy mieć życie. Nasza czysta, głęboka 
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miłość, ciała i duszy. Najdroższa żono, jak bardzo Cię kocham! Żaden brud nie dostanie się do naszego domu, 

naszego zamku. Twój mąż
244

.  

 

Z przywołanego w filmie listu można odczytać jednoznacznie dodatnią ocenę przestrzeni 

prywatnej, określonej słowami „czysta”, „głęboka” i zestawienie jej na zasadzie kontrastu w 

kolejnym zdaniu z zagrażającej jej „brudem” tego, co poza nią. Heinrich Himmler podkreśla 

zamknięcie, odizolowanie prywatności poprzez użycie porównania domu do „zamku”. 

Zdjęcia towarzyszące wykorzystaniu tego fragmentu korespondencji ukazują fotografię 

strzeżonej bramą posiadłości w Gmund. Fragment innego listu, skierowanego do żony już po 

narodzinach ich córki Gudrun, która przyszła na świat 8 sierpnia 1929 roku, także jest 

świadectwem opisywania przez Himmlera domu, relacji rodzinnej w opozycji do świata 

wykraczającego poza tę sferę. Skarbie, będziemy walczyć o naszą miłość i wszystko będzie 

dobrze. Raju, który sami dla siebie stworzymy, nie zdoła nikt nam zniszczyć
245

 – słyszymy 

wypowiedziane słowa zza kadru. Tekst tego listu w filmie został zestawiony z obrazem 

postaci Hitlera. Zastosowane przez Vanessę Lapę zestawienie tekstu i obrazu na zasadzie 

kontrastu, uwidocznia ułudę deklaracji męża. 

 Przeważający w wypowiedziach Heinricha Himmlera obraz przestrzeni domu, którą 

chce przeobrazić w twierdzę z powodu zewnętrznego zagrożenia, pomaga zinterpretować 

kategoria Heimatu. David Morley w książce Przestrzenie domu. Media, mobilność, tożsamość 

przywołuje rozpoznania Nory Rathzel, że im mocniej człowiek wierzy w obraz Heimatu jako 

czegoś stałego, niezmiennego, tym bardziej jest prawdopodobne, że będzie wrogo odnosić się 

do nowych przybyszów
246

. Badacz odwołując się do pracy Phila Cohena Home Rules, 

zaznacza także, że dyskurs o swojskim rasizmie uzmysławia nam, że nie musimy dzielić z 

nikim naszej przestrzeni, chyba, że będzie to człowiek podobny do nas, słowem – rodak. Jest 

to dyskurs, który po prostu nie daje Innemu żadnych praw do przestrzeni i który łączy nasze 

aktualne wyobrażenia o życiu i kraju ze słodkimi wspomnieniami dzieciństwa oraz normami 

postępowania, wywołując zarazem „obawę, że prywatność będzie zagrożona, a tradycja – 

niespełniona”
247

. Przywołane rozpoznania pozwalają zrozumieć współzależność między 

chronioną, wyobrażoną przestrzenią prywatną domu Heinricha i Margarete Himmler i 

                                                           
244

 Tamże. 

245
 Tamże. 

246
 D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność, tożsamość, dz. cyt., s. 245. 

247
 Tamże, s. 242. 



 

85 
 

wrogością, rasizmem wobec osób nie spełniających kryteriów przynależności wyobrażonej 

wspólnoty. W dalszej części pracy ukazuję, że deklarowana w listach do żony troska o 

przestrzeń prywatności, okazuje się pozorna. Vanessa Lapa uwidacznia, jak hitlerowski reżim 

kształtuje przestrzeń domu, określa normy relacji w rodzinie. Porządny daje możliwość 

wglądu w rozumienie tych procesów przez Margarete Himmler i w jej uczucia przedstawione 

w cytowanych pamiętnikach. 

 

„Wszystkie sprawy łóżkowe przestają być prywatne” 

 

Rasowy naród, w którym brakuje dzieci skazany jest na wymarcie. Naród z dużą liczbą dzieci 

może mieć władzę nad światem. W dobrym i zdrowym małżeństwie konieczna jest co najmniej 

czwórka dzieci
248

 – słyszymy w Porządnym wypowiedź Heinrich Himmler datowaną na 1933 

rok, której towarzyszy przywołanie rodzinnego zdjęcia ukazującego hitlerowskiego dowódcę 

wraz z żoną i córką Gudrun. Konsekwencją tego stanowiska było adoptowanie przez 

małżeństwo syna Gerharda. Wszystkie sprawy łóżkowe przestały być prywatne. Stają się być 

albo nie być narodu
249

 – brzmi kolejna wypowiedź Heinricha Himmlera, która została 

przywołana w kontekście prześladowań osób homoseksualnych w państwie Trzeciej Rzeszy. 

W części filmu Vanessy Lapy, którą otwiera plansza umiejscawiająca przywołane 

wydarzenia w 1942 roku, dowiadujemy się o romansie Heinricha Himmlera z Hedwig 

Potthas, który rozpoczął się w 1938 roku. Nowa wybranka dygnitarza Trzeciej Rzeszy w 

liście do siostry informuje, że Margarete nie mogła dać Himmlerowi więcej dzieci. 15 lutego 

1942 roku przychodzi na świat Helge, owoc związku Heinricha Himmlera z Hedwig. W 

Porządnym przywołane zostają fragmenty dziennika Margarete Himmler z tego okresu.  

 

Północ, a ja znów nie mogę zasnąć. Różne myśli. Mops Wedel zginął w walce. 18 lat i w SS. Biedna jego matka. 

Od dwóch dni nie mam żadnych wieści od Heiniego. Dziś napisała do mnie pani Berkelmann, że się rozwodzi. 

Jej mąż będzie miał dziecko z inną kobietą. Każda młoda dziewczyna marzy o mężu. Gdyby tylko wiedziały, jak 

gorzkie jest życie
250

. 
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Margarete Himmler w kolejnych przywołanych w Porządnym fragmentach intymnych 

zapisków z 1942 roku zaznacza, że mąż poświęca jej i córce daleko mniej uwagi:  

 

Heini spędził dwa dni w okolicy, a nawet nie zadzwonił. Dla mojego dziecka zniosę każde cierpienie. Ma dopiero 

13 lat. Niech nie wie, jak trudne jest życie. I tak słyszy o rzeczach, o których nie powinna wiedzieć. Czy można 

dalej komuś wierzyć i ufać?
251

 

 

Katrin Himmler i Michael Wildt zaznaczają, że Himmler zdecydował się na dziecko z 

Hedwig Potthast na przełomie lat 1939/1940, kiedy wydał „rozkaz płodzenia dzieci”, 

oficjalnie ustanawiając prokreację pozamałżeńską w hitlerowskich Niemczech
252

. 

Vanessa Lapa w filmie Porządny poprzez przywołanie dzienników żony Heinricha 

Himmlera przedstawia jednostkowe doświadczenie upolitycznienia życia prywatnego w 

państwie Trzeciej Rzeszy, na które zwraca uwagę Giorgio Agamben w pracy Homo sacer. 

Suwerenna władza i nagie życie, wskazując na biopolityczne podłoże tego procesu i jego 

związek z eugeniką rozumianą jako kształtowanie genetycznego dziedzictwa narodu
253

. 

Zestawienie listów Heinricha Himmlera do żony, w których zapewniał o zbudowaniu 

przestrzeni bezpieczeństwa w prywatności, z przywołaniem kolejnych wydarzeń z historii ich 

relacji unaocznia iluzoryczność tych zapewnień. Vanessa Lapa ukazuje, w jaki sposób 

prywatność nazistowskiego dygnitarza i jego żony jest podporządkowana faszystowskiej 

ideologii, której Heinrich Himmler był jednym z twórców. Intymne zapiski Margarete 

Himmler stanowią jednocześnie dowód na to, że uświadomienie sobie pozorności 

bezpieczeństwa w budowanej przestrzeni domu było dla kobiety trudnym doświadczeniem. 
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„Co Margarete Himmler wiedziała o pracy męża?”  

 

W niniejszej części pracy zwracam uwagę na wybór specyficznego obrazowania odsyłającego 

do Holocaustu w filmie Vanessy Lapy. Film Porządny zostaje otworzony pytaniem o to, jak 

szeroką wiedzą dysponowała Margarete Himmler o zbrodniach popełnianych przez męża, 

roli, jaką odegrał w budowaniu obozów koncentracyjnych i przeprowadzeniu na niespotykaną 

dotąd skalę zbrodni ludobójstwa. W zacytowanym na początku filmu nagraniu z 1945 roku 

amerykański żołnierz zadaje kobiecie pytanie dotyczące Heinricha Himmlera: Co pani wie o 

jego pracy?
254

. Margarete odpowiada: Początkowo był tylko szefem SS, potem także policji, a 

później ministrem spraw wewnętrznych
255

.  

Historia prywatnych relacji rodzinnych Heinricha Himmlera jest przepleciona 

informacjami o wydarzeniach życia publicznego. W filmie zostaje m.in. przywołana 

informacja o budowie modelowego obozu w Dachau
256

. Obóz koncentracyjny położony 

niedaleko Monachium został utworzony z rozkazu Heinricha Himmlera w 1933 roku, kiedy 

awansował na dowódcę Bawarskiej Policji Politycznej. Policja polityczna wraz z obozami 

koncentracyjnymi była elementem systemu terroru, za pomocą którego Hitler w krótkim 

czasie po dojściu do władzy zdusił polityczną opozycję
257

.  

Reżyserka wykorzystuje relacje z „wizyty” rodziny w obozie koncentracyjnym w 

Dachu w 1941 roku. W warstwie komentarza te wydarzenia zostają przedstawione za pomocą 

tekstu dziennika 12-letniej wtedy Gudrun: 
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Dzisiaj zwiedzaliśmy obóz koncentracyjny SS Dachu: mama, ciocia Lydia, ciocia Frieda, Röschen, Inge 

Hammerl, i ja. Widzieliśmy wszystko: grządkę warzywną, młyn, pszczoły. A potem oglądaliśmy książki z XVI 

wieku aż do dzisiaj. A potem obrazki namalowane przez więźniów. Piękne. Następnie zjedliśmy bardzo dużo. A 

potem każdy dostał prezent. Było tak miło. Bardzo duże przedsięwzięcie
258

. 

 

Wykorzystaniu tych zapisków towarzyszą zdjęcia ukazujące roześmiane towarzystwo 

Niemców spędzające wolny czas, spacerując, jedząc obfite posiłki. W Porządnym zostaje 

podkreślony wysoki poziom życia rodziny Heinricha Himmlera m.in. za pomocą 

wykorzystania notatek dotyczących wydatków w ich posiadłości.  

Vanessa Lapa przywołuje listy świadczące o tym, że Margarete wraz z córką Gudrun 

śledziły także „postępy” w pracy męża i ojca w kampaniach wojsk wkraczających do 

ościennych krajów. W części filmu, odsyłającej do wydarzeń 1941 roku, w którą wprowadza 

plansza z napisem Wielkie Niemcy rozpościerają się od Atlantyku do przemieść Moskwy. 

Szwadrony śmieci złożone z SS i policji Himmlera działają na ziemiach okupowanych
259

, 

zostają przywołane w warstwie zdjęć masowe egzekucje, przemoc na ulicach miast. Obrazy 

są przywołane albo z pominięciem komentarza albo zestawione na zasadzie kontrastu z 

tekstem listów Himmlera do żony. W jednym z nich pisze: Mimo całej pracy mam się dobrze 

i dobrze sypiam
260

. Margarete Himmler odpowiadając mu, relacjonuje bieg rodzinnego życia. 

 Vanessa Lapa przywołuje treść raportów dotyczących metod masowej eksterminacji. 

W warstwie obrazu zostają w tej części filmu przywołane zdjęcia ukazujące samochody, w 

których zagazowywano ofiary. W filmie wykorzystane zostały także teksty tajnych raportów 

skierowanych do Heinricha Himmlera dotyczące wyników eksperymentów mających 

umożliwić sterylizację kobiet pochodzenia żydowskiego. Do ostatnich scen filmu 

fotograficzne przedstawienia Zagłady, ukazujące zamordowanych, nie zostają jednak 

wykorzystane. 

 Zdjęcia ułożonych jedno na drugim ciał osób pozbawionych życia w obozach 

koncentracyjnych zostały włączone do filmu Porządny na końcu. Scena ta została 

poprzedzona obrazem martwego Heinricha Himmlera, który popełnił samobójstwo w 1945 
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roku. Vanessa Lapa jako komentarz w tej części filmu wykorzystała treść wypowiedzi 

Himmlera skierowanej do SS 4 października 1943 roku
261

. 

 

Panowie, wydaje mi się, że znacie mnie na tyle długo, by wiedzieć, że nie pałam żądzą krwi i nie należę do tych, 

którzy lubią trudne obowiązki. Z drugiej strony mam mocne nerwy i tak silne poczucie obowiązku, że śmiem 

twierdzić, że jeśli jakieś zadanie uznam za konieczne, nie idę na kompromis w jego wykonaniu. Większość z nas 

wie, co to znaczy widok ułożonych w stercie 100 trupów, bądź też 500 czy 1000. Wytrzymanie tego – i z paroma 

wyjątkami – zachowanie przyzwoitości uczyniło nas twardymi. Ale o tym się nie mówi i nigdy nie zostanie to 

zapisane złotymi zgłoskami w historii. Możemy pragnąć jedynie, aby mówiono o nas: ci niemieccy oficerowie, ci 

niemieccy żołnierze i generałowie byli przyzwoici
262. 

 

Joshua Hirsch w Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust (Emerging Media) odwołuje 

się do tej wypowiedzi Heinricha Himmlera, aby dowieść ówczesnej świadomości 

zbrodniarzy, że nawet jeśli Trzecia Rzesza wygrałaby wojnę, informacje dotyczące 

Holocaustu nigdy nie mogłyby być włączone do oficjalnej narracji historycznej
263

. 

Uzmysławia ona, że obozy koncentracyjne, posługując się słowami Georgesa Didi-

Hubermana, były laboratoriami, doświadczalnymi machinami „powszechnego zniknięcia”
264

. 

Przywołany przez Vanessę Lapę film ukazujący ciała uśmierconych w obozach 

koncentracyjnych osób jest utrwalony na kolorowej kliszy, co stanowi kontrast do całej 

poprzedniej części filmu, w której wykorzystane zostały filmy i zdjęcia utrzymane w czarno-

białej tonacji. Włączenie do filmu tych obrazów wywołuje wstrząs, spowodowany przez 

uwidocznione okrucieństwa oprawców, który zostaje w filmie spotęgowany przez brak 

obrazów ukazujących ofiary obozów koncentracyjnych w poprzedniej części filmu i 

dodatkowo kontrast kolorystyczny. Na postrzeganie wydarzeń II wojny światowej i 

Holocaustu związane z czarno-białą kliszą, która wykorzystywana była w przedstawieniach z 

epoki, co wiązało się z ograniczeniami technologicznymi, ale także stosowanie tej kolorystyki 
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we współczesnych realizacjach artystycznych jak Lista Schindlera Stevena Spielberga, czy 

Ida Pawła Pawlikowskiego zwraca uwagę Tomasz Łysak, analizując film Fotoamator
265

. 

Zdjęcia, wykorzystane w procesach przeciwko hitlerowskim zbrodniarzom wojennym, 

w filmie Porządny, którego narracja była konstruowana 60 lat po wojnie, są włączone do 

narracji z powodu, który wykracza poza informacyjne, dowodowe ich funkcje. Zabieg ten 

można odczytać z jednej strony jako ilustrację procesu zatajania prawdy o obozach 

koncentracyjnych przez hitlerowców, ale także jako obraz stanu wiedzy o obozach w 

przestrzeni prywatnej części niemieckiego społeczeństwa, tych ludzi, którzy nie pytali o 

obozy podobnie, jak deklarowała Margarete Himmler podczas przesłuchania przez 

amerykańską armię
266

. Przywołane listy, wymieniane między małżonkami, mogą być 

odczytane jako ukazanie stopnia informowania o zbrodniach wewnątrz uprzywilejowanego 

niemieckiego społeczeństwa w okresie II wojny światowej. 

Świat wykonywanych przez siebie „obowiązków”, a także obraz swojej osoby, które 

przedstawiał żonie w listach Heinrich Himmler, mimo, że wojna i antysemickie poglądy 

stanowiły ich nieodzowny element, można ocenić jako pełne przemilczeń. Chociaż tylko w 

części ten stan rzeczy może wyjaśnić specyfika tekstu listu, warto w tym miejscu przywołać 

jeszcze raz rozpoznania Elżbiety Rybickiej dotyczące tego typu wypowiedzi. Autorka 

artykułu Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego zdając 

relację z XX-wiecznego poczucia kryzysu komunikacyjnego związanego z kryzysem języka, 

procesem alienacji porządku słów, ich nieprzyległości wobec emocji
267

, wskazuje na wciąż 

aktualną niezbędność uwzględnienia Ty epistolarnego w analizie tekstów listów.  

 

W tych komunikacyjnych dylematach najważniejsze jednak wydaje mi się powrót Ty epistolarnego. A jego 

niezbędność w scenariuszu komunikacyjnym wynika przede wszystkim z faktu, iż praktyka korespondencyjna jest, 
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najkrócej mówiąc, wynajdywaniem siebie i / poprzez Innego. A dzięki temu komunikacja epistolarna staje się 

medium problematyki antropologicznej
268

. 

 

Elżbieta Rybicka zaznacza, że: 

 

Praktyka epistolarna byłaby zarazem swoistą szkołą kształtowania podmiotu i jego relacji społecznych. Należy 

oczywiście pamiętać, iż „konstrukcja” podmiotu w liście jest właściwie inscenizowaniem siebie, a dokładniej 

inscenizowaniem persony w miejsce osoby, odkrywaniem, które jest zarazem odkrywaniem siebie
269

. 

 

To rozpoznanie inscenizacyjnego charakteru przedstawiania persony w miejsce osoby 

charakterystyczne dla tekstu listu może pozwolić zrozumieć zakres wiedzy o mężu, którą 

dysponowała Margarete Himmler, jeśli dać wiarę jej słowom, że nie szukała dodatkowego 

źródła informacji o wydarzeniach, mających miejsce podczas wojny.  

Vanessa Lapa w końcowej części Porządnego ponownie przywołuje fragment 

przesłuchania żony Heinricha Himmlera przez alianckie wojska, domykając tym samym 

klamrę kompozycyjną zastosowaną w filmie: 

 

- Kto według pani odpowiadał za obozy koncentracyjne? 

- Zdaje się, że mój mąż. 

- Czy pani mąż rozmawiał z panią o wojnie? 

- Naturalnie rozmawialiśmy o wojnie. 

- A czy rozmawialiście o obozach koncentracyjnych? 

- Nigdy. 

- Nigdy o nich nie wspominał, a pani go nigdy o nie nie pytała? 

- Nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy. 

- Nie interesował pani ten temat? 

- Nic na ten temat nie wiedziałam.  

- Dlaczego nie zapytała go pani o obozy? 

- Nie wiem
270

. 
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Postawa Margarete Himmler odpowiada zachowaniu dużej części niemieckiego 

społeczeństwa, zaprzeczała ona, że wiedziała o zbrodniach popełnionych przez nazistów w 

obozach koncentracyjnych. Zarazem to, jaką wiedzą rzeczywiście dysponowała żona 

Heinricha Himmlera, pozostaje kwestią otwartą – zarówno dla redaktorów publikacji 

Himmler. Listy ludobójcy jak i dla Vanessy Lapy, która nie zaproponowała w tej kwestii 

rozstrzygnięcia ani w filmie ani w udzielanych wywiadach
271

.  

Koncepcja montażowa Vanessy Lapy, organizacji zawłaszczonych materiałów 

filmowych, tekstów listów i dzienników, pozwalają widzowi zagłębić się w świadomość 

członków niemieckiego społeczeństwa niejako od wewnątrz, z perspektywy przestrzeni 

rodziny – komórki społeczeństwa, w którym możliwy stał się Holocaust.  

 

Perspektywa ukazania Holocaustu a pozafilmowa wiedza widza  

 

Istotnym elementem budowy filmu Vanessy Lapy jest włączenie w konstrukcję utworu 

pozafilmowej wiedzy widzów. Zrozumieć tę kwestię pozwalają rozważania zaproponowane 

przez Jamie Baron w cytowanej już w tym tekście pozycji The Archive Effect: Found Footage 

and the Audiovisual Experience of History dotyczące czasowych relacji uruchamianych przez 

ponowne wykorzystanie audiowizualnych materiałów odnoszących się do przeszłości. Jamie 

Baron zaznacza, że w filmach found footage zawsze mamy do czynienia przynajmniej z 

trzema porządkami czasowymi: „wtedy” zawłaszczanych obrazów, „teraz” produkcji filmu 

found footage, kiedy zostają one ponownie wykorzystane, i „teraz”, w którym film jest 

oglądany przez widza
272

. 

Udziałem widza jest odczucie napięcia, spowodowanego sielskimi obrazami życia 

rodziny Heinricha Himmlera, które można tak określić mimo krzywdzącego charakteru relacji 

wewnątrz rodziny, i jego pozafilmową wiedzą o Holocauście. Rozdźwięk zbudowany jest 

dzięki uruchomieniu różnych przestrzeni czasowych – „teraz”, w którym film jest oglądany 

przez widza świadomego historii Zagłady, i „wtedy” zawłaszczanych obrazów i tekstów 
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dzienników, odsyłających do świadomości Holocaustu rodziny Heinricha Himmlera – której 

stopnia nie możemy być pewni w przypadku Margarete Himmler.  

Ten szczególny dysonans towarzyszący procesowi oglądania filmu wspomaga 

wyostrzenie krytycznego stosunku do przedstawionych relacji. Redaktorzy książki Himmler. 

Listy ludobójcy podsumowują intymną korespondencję między parą w następujący sposób: 

 

Wyraźnie widać, czego brakuje w tych listach: ani Heinrich, ani Marga nie wykazują sobą nawzajem szczerego 

zainteresowania. Nie padają pytania o dzień codzienny, o rodzinę, o przeszłość ani o tęsknoty i marzenia drugiej 

osoby. Od czasu do czasu w listach wspomniane są „nadzwyczaj ciekawe” przeżycia lub rozmowy, ale na próżno 

doszukiwać się tam tego „interesującego” pierwiastka. Innymi słowy po obu stronach panuje całkowity brak 

empatii i ciekawości drugiej osoby. Wzajemne uczucie znajduje wyraz w sztampowych formułkach i 

niezliczonych powtórzeniach, którym towarzyszą pozbawione umiarkowania, egocentryczne żądania („Nie 

zapominaj, że teraz należysz tylko do mnie”). Codzienne nadejście listu od tego „drugiego” jest ważniejsze niż 

wciąż podobna treść korespondencji
273

. 

 

W podobnym tonie listy małżonków ocenia Vanessa Lapa. W wywiadzie udzielonym Judy 

Gelman podkreśliła, że w jej opinii w wypadku Heinricha Himmlera nie możemy mówić o 

osobowości odmiennie zachowującej się w stosunku do bliskich od postawy w życiu 

publicznym
274

. 

 Z drugiej strony obraz części świata rodziny Heinricha Himmlera może wydać się 

widzowi bliski. Taką interpretację wymowy listów włączonych do filmu Vanessy Lapy także 

proponują redaktorzy publikacji Himmler. Listy ludobójcy: 

 

Mamy tu do czynienia z dwojgiem raczej skromnych ludzi; funkcjonariusz partyjny NSDAP i rozwiedziona 

pielęgniarka poznają się pod koniec lat 20. i w niezliczonych listach zapewniają się o swojej miłości, biorą ślub, 

budują na wsi gospodarstwo rolne. Na świat przychodzi dziecko, kolejne zostaje adoptowane. Podczas gdy w 

kolejnych latach Himmler najczęściej podróżował służbowo, żona początkowo pozostawała w domu, opiekując 

się dzieckiem, domem i gospodarstwem. (…) Wojna pobrzmiewa w listach jak przez mgłę. Marga pisze o 

nocnych nalotach bombowych na Berlin, Heinrich o „nawale pracy” do wykonania na froncie wschodnim
275

. 

 

Znamienna pod tym względem jest cytowana w niniejszym tekście wypowiedź Heinricha 

Himmlera skierowana do żołnierzy SS z 4 października 1943 roku. Hitlerowski dygnitarz 

powołuje się w tym tekście na „przyzwoitość” i wypełnianie obowiązków, które motywowały 
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go również wtedy, kiedy popełniał zbrodnie. W tych listach uwidacznia się niezłomność pary 

niemieckich małżonków, która wierzy, że uczestniczy w „wielkich czasach”, i nie jest w stanie 

pojąć, że są to niewyobrażalne zbrodnie. I choć dziś te listy mogą wzbudzać śmiech, powinno 

się raczej zadrżeć w obliczu ich pozornej, małomiasteczkowej normalności
276

 – kończą 

wprowadzenie do wydania korespondencji Heinricha Himmlera Katrin Himmler i Michael 

Wildt.  

Podobnie na aspekt pozornej zwyczajności ukazanej w Porządnym jako na walor 

filmu wskazał Errol Morris, reżyser m.in. Zwykłej procedury operacyjnej (Standard 

Operating Procedure, USA, 2008), w rozmowie z Vanessą Lapą przeprowadzoną w Brandeis 

University w Bostonie w listopadzie 2014 roku.  

 

„Porządny” to film, który lubię. Interesuje mnie, zaangażował mnie na wszystkich poziomach. (…) Jedną z 

rzeczy, która naprawdę mnie fascynuje, to robienie filmów z wewnętrznej perspektywy na zewnątrz. Zrobienie 

filmu o tym, jak złym człowiekiem był Heinrich Himmler, jest bardzo proste. Nie jest to kontrowersyjne. To jedna 

z najgorszych istot ludzkich w historii. To, co jest naprawdę interesujące, to nie zrobienie filmu z zewnętrz o tym, 

co wewnątrz, ale w odwrotny sposób. Pytaniem, które nieustannie mnie interesuje, jest to, jak oprawcy, których 

znamy z historii, widzieli siebie samych. (…) „Banalność zła” nie jest o obecności czegoś, ale o braku czegoś. 

Czegoś, czego się spodziewasz, a tego po prostu nie było. Dla mnie zawsze oznaczało to, że kiedy masz do 

czynienia z czymś, co jest niebywałym złem, myślisz, że w jakiś sposób musi mieć odzwierciedlenie w osobowości 

sprawcy, która uzasadnia popełnione zło. To coś, co byłoby tak duże, jak popełnione zło. A może tego czegoś po 

prostu nie ma? To jest dopiero trudna i niepokojąca myśl. To sedno tego filmu. Czy on [Heinrich Himmler] jest 

„porządny”? Tak, w jego oczach taki był. Widział siebie jako porządnego, ciężko pracującego, lojalnego… 

nazistę
277

 – mówił Errol Morris, odwołując się do książki Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła 

Hannah Arendt. 

 

W filmie Porządny widz śledzi zachowania rodzinny Heinrich Himmlera, poszukując 

elementów osobowości, charakteru, które mogłyby wyjaśnić popełnione przez niego 

zbrodnie. Film Vanessy Lapy w dużym stopniu przedstawia jednak zwyczajność 

przedstawionego świata relacji rodzinnych. Sprzyja takiemu odebraniu filmu spokojny ton 

przywołanej korespondencji. Vanessa Lapa odpowiadając na spostrzeżenia Errola Morrisa, 

zaznaczyła: jeśli Himmler był zwyczajny, my wszyscy powinniśmy chcieć być wyjątkowi i 

wtedy mamy duży problem
278

. Odsunięcie wykorzystania zdjęć bezpośrednio ukazujących 
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ofiary Holocaustu na koniec filmu umożliwia odczucie świata Heinricha Himmlera jako 

składającego się z elementów, których widz może doświadczyć na co dzień. Podobnie bliski 

może wydawać się świat żony Heinricha Himmlera. Zakończenie filmu jest postawieniem 

pytania, o to, jaka aktywność, która powinna być udziałem widza, jest konieczna, aby nie 

dopuścić do powtórzenia tragicznej historii. Model prywatności pozornie odizolowanej od 

zewnętrznego świata, deklarowany przez Heinricha Himmlera i jego małżonkę, okazuje się 

tym bardziej niepokojący. Jasnym staje się, że wszelka bierność wobec zbrodniczego 

systemu, może być przyzwoleniem na jego funkcjonowanie. Ta angażująca widza wymowa 

filmu przybliża go do trybu filmu performatywnego opisanego przez Billa Nicholsa
279

.  

Scena Porządnego, w której wykorzystane zostały filmy zarejestrowane przez wojska 

alianckie w obozach koncentracyjnych, ma wzbudzić emocjonalną reakcję widza, jego 

sprzeciw. Bill Nichols podkreśla, że filmy te [trybu performatywnego dokumentu] angażują 

nas w swoją żywą skłonność do reagowania mniej zaś w retoryczne przykazania czy 

imperatywy. Angażujemy się w sposób, w jaki filmy te przedstawiają świat historyczny, 

czynimy to jednak niebezpośrednio, poprzez ładunek emocjonalny, który mu filmowcy nadają, 

i staramy się stworzyć nasz własny
280

.  

Porządny, jak wskazywałam we wcześniejszej części tekstu, jednocześnie można 

przypisać do trybu objaśniającego dokumentu filmowego, który realizuje się poprzez 

obietnicę odsłonięcia nieznanej dotąd prawdy o przeszłych wydarzeniach, do której mają 

zbliżyć cytowane, niedostępne wcześniej prywatne zapiski i zdjęcia. Chronologiczne 

przedstawienie wydarzeń i elementy trybu objaśniającego jednak tylko pozornie upodobniają 

Porządnego do typu filmu kompilacyjnego. Joshua Hirsch podając Mein Kampf jako przykład 

filmu kompilacyjnego, zaznacza, że w filmie Erwina Leisera nie została ukazana kwestia 

braku filmowego i fotograficznego przedstawienia Holocaustu, która była elementem 

zaplanowanej przez nazistów zbrodni. Autor Afterimage: Film, Trauma, and the Holocaust 

wyróżnia trzy fragmenty Mein Kampf, które bezpośrednio odsyłają do ludobójstwa: 

ośmiominutową część dotyczącą warszawskiego getta, pięciominutowy fragment ukazujący 

obozy koncentracyjne i finalną trzyminutową cząstkę, w której przedstawione zostały ciała 

zamordowanych w obozach koncentracyjnych osób. Joshua Hirsch analizując warstwę obrazu 

i tekstu fragmentu Mein Kampf poświęconego obozom koncentracyjnym, ukazuje, że Erwin 
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Leiser poprzez zastosowanie figuratywnego czasu teraźniejszego objaśnia zbrodnie 

popełnione przez nazistów, stawiając widza w roli świadka tego procesu do momentu 

uśmiercenia ofiar. Reżyser nie problematyzuje przy tym dostępu do tych wydarzeń, które nie 

mają reprezentacji filmowej ani fotograficznej
281

. W filmie Vanessy Lapy to zagadnienie jest 

osią konstrukcji filmu. 

Porządny, którego tematem jest powiązanie życia prywatnego Heinricha Himmlera z 

popełnionymi przez niego zbrodniami, obrazuje brak tematu Holocaustu w rezerwuarze 

zagadnień podejmowanych w przywołanej korespondencji rodzinnej. Prawie całkowity brak 

reprezentacji Zagłady w Porządnym aż do finalnej sceny, powoduje zbudowanie napięcia 

między wiedzą współczesnego widza a warstwą przedstawienia w filmie. To świadomość 

Holocaustu kształtuje optykę, za pomocą której widz przygląda się bohaterom filmu. 

Pozafilmowa wiedza historyczna jest nieustanną płaszczyzną odniesienia życia i relacji 

panujących w rodzinie Heinricha Himmlera. Porządny, w którym zostały wykorzystane 

materiały filmowe i fotograficzne przedstawiające zarówno przestrzeń publiczną jak i 

prywatną Niemców w czasie funkcjonowania Trzeciej Rzeszy z perspektywy Heinricha 

Himmlera i jego rodziny, obrazuje, że Holocaust znajdował się poza przestrzenią 

widzialności. Film Vanessy Lapy skłaniając do namysłu nad relacjami przestrzeni prywatnej 

oprawców i Zagładą, zbliża się do politycznie refleksyjnych filmów dokumentalnych, które 

uświadamiają nam charakter organizacji społecznej i wspierających ją założeń
282

. W 

Porządnym podobnie jak w filmach Zwyczajny faszyzm i Niemieckie obozy koncentracyjne w 

świetle faktów ukazanie przestrzeń prywatności pełni funkcję katalizatora zaangażowania 

widza w pozafilmowy świat, jest apelem o zaangażowanie, demistyfikuje przekonanie, że 

możliwe jest etyczne zamknięcie w prywatności, nie zadawanie pytań o otaczającą 

rzeczywistość. 
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Rozdział 3. Widzialność anonimowych jednostek. Polityczny wymiar przestrzeni 

prywatnej i publicznej w twórczości Pétera Forgács’a  

 

Kontakt z moimi filmami, zarówno jako producenta jak i widza, można porównać do 

przeprowadzania analizy snu; kiedy zanurzysz się w moją twórczość (jeśli jesteś idealnym 

widzem!); zanurzysz się w twoją własną wyobraźnię, marzenia, uczucia. Zdasz sobie sprawę, 

że to wszystko mogło się było wydarzyć nam. To nie aktor, który umiera, to on i ona. To 

my
283

. 

Péter Forgács 

 

Wstęp 

 

W niniejszej części pracy dotyczącej filmów found footage odnoszących się do Holocaustu 

poddaję analizie i interpretacji wybrane obrazy z twórczości węgierskiego reżysera Pétera 

Forgács’a jako przykład odmiennego odwołania się do Zagłady niż ma to miejsce w filmach 

Zwyczajny faszyzm (1965), Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów (1945/2014) i 

późniejszym od tych dwóch tytułów, ale odwołującym się do tradycji wykorzystania 

nazistowskich kronik filmowych i zdjęć wykonanych przez wojska alianckie wyzwalające 

obozy, Porządnym (2014). Dzieła Michaiła Romma, Vanessy Lapy i Niemieckie obozy 

koncentracyjne w świetle faktów przywołałam jako przykład filmów, w których archiwa 

audiowizualne zostały wykorzystane w przekonaniu o  wartości  ich konfrontacji ze 

zbrodnią
284

. Filmy Pétera Forgács’a należy umieścić na odmiennym polu praktyk filmowych 

odnoszących się do Zagłady. Linię podziału między nimi wyznacza krytyka filmowa, 

rozszerzająca interpretację wczesnych rozpoznań Theodora Adorno odnoszących się do 

(nie)możliwości tworzenia przedstawień literackich po Auschwitz, na co zwraca uwagę 

Tomasz Łysak
285

. Aleksandra Ubertowska zaznacza, że słynne zdanie Theodora Adorno z 

artykułu Krytyka kultury a społeczeństwo z 1949 roku głoszące, że „napisanie wiersza po 
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Oświęcimiu jest (byłoby?) barbarzyństwem”, znalazło swoje rozwinięcie w późniejszych 

pracach filozofa, w których daje wyraz przekonaniu, że sztuka po Zagładzie powinna zostać 

objęta „zakazem obrazów”. Badaczka podkreśla jednak, że projekt „sztuki po Oświęcimiu” 

wyłaniający się z sumy prac filozofa jest pełen sprzeczności i ich analiza skłania do 

rozpatrywania propozycji Theodora Adorno nie jako nowego paradygmatu estetycznego ale 

postulatu uchylenia systemu, rozchwiania tradycyjnych typologii estetycznych i wynikającego 

z tego nakazu pisania w rozsunięciu. (…) Literatura powinna niejako powtórzyć proces 

destrukcji, jaki dokonał się w historii i w zniszczonych przesłankach, w zgruchotanych 

fundamentach poszukać zalążków nowych form, naznaczonych w jakiś sposób pamięcią o 

Auschwitz
286

. Tomasz Łysak wskazuje, że odwołania do zastrzeżeń Theodora Adorno w 

przypadku krytyki filmowej wiążą się z postulatami modernistycznej fragmentacji i 

odrzucenia totalizujących zapędów narracji
287

. 

 W tradycji krytyki filmowej głównym punktem odniesienia estetyki dokumentalizmu 

odrzucającej uroszczenia tradycyjnych filmów dokumentalnych m.in. do prezentacji 

obiektywnej wizji rzeczywistości przy użyciu materiałów ikonograficznych z epoki jest Shoah 

Claude’a Lanzmanna
288

. Tomasz Łysak podkreśla funkcjonowanie tego tytułu jako 

kanonicznej realizacji odrzucenia cytowania archiwaliów odnoszących się do Zagłady, która 

przyczyniła się do zmiany postawy wobec możliwości stosowania nagrań archiwalnych
289

. To 

na Shoah obok Nocy i mgły Alaina Resnais’go skupiają się zazwyczaj teksty krytyczne o 

filmie dokumentalnym i Zagładzie
290

. Przywołana postawa krytyczna Claude’a Lanzmanna 

jest związana z przekonaniem o mylnej reprezentacji, czy zniekształceniu obrazów 

funkcjonujących w kulturze odsyłających do Zagłady. Brian Winston zwraca uwagę, że takie 

podejście w oczywisty sposób związane jest z brakiem filmowych i fotograficznych 

przedstawień „ostatecznego rozwiązania”. Wykorzystanie obrazów odsyłających do Zagłady 

zawsze będzie więc miało charakter zastępczy
291

. 
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Autor tekstu „Ça va de soi”: The Visual Representation of Violence in the Holocaust 

Documentary zaznacza, że Shoah Claude’a Lanzmanna i związany z nim zakaz 

wykorzystania archiwaliów nie może stanowić finału rozwoju filmu dokumentalnego o 

Holocauście ani końca wykorzystania realistycznych obrazów w tego rodzaju 

wypowiedziach. Brian Winston odwołuje się do filmów Pétera Forgács’a jako do przykładu 

realizacji, skonstruowanych z archiwalnych materiałów filmowych, bardzo rzadko 

bezpośrednio odnoszących się na poziomie obrazu do Holocaustu, a także przemocy w ogóle. 

Autor „Ça va de soi”: The Visual Representation of Violence in the Holocaust Documentary 

zwraca uwagę na praktykę sięgania do rodzinnych materiałów filmowych, będących jednym z 

charakterystycznych dla twórcy zabiegów, w realizacjach jednoznacznie podejmujących 

temat Zagłady
292

. Metodę pracy twórczej Pétera Forgács’a można interpretować jako trzeci 

głos w dyskusji dotyczącej wykorzystania archiwaliów w filmach odnoszących się do 

Zagłady – różny zarówno od gestu sięgnięcia po archiwalne materiały, przy odwołaniu się do 

ich wartości dowodowej, świadczących o popełnionych zbrodniach i mających wywołać w 

widzach szok, jak i odmienny od filmów, których twórcy opowiadają się przeciwko 

wykorzystaniu nagrań archiwalnych. Umiejscowienie twórczości Pétera Forgács’a, który 

swoje filmy w przeważającej mierze w całości konstruuje z archiwalnych materiałów 

filmowych
293

, w kontekście dyskusji o zasadności wykorzystania archiwaliów w realizacjach 

filmów dokumentalnych dotyczących Holocaustu, oceniam jako istotne rozpoznanie na polu 

badań nie tylko kina found footage, ale także filmów dokumentalnych odnoszących się do 

Holocaustu. W niniejszej pracy przyglądam się filmom Pétera Forgácsa szczególnie z uwagi 

na wykorzystanie przez tego reżysera nieprofesjonalnych materiałów filmowych o 

charakterze home movies, odsyłających do sfery prywatnej bohaterów jego filmów. Zadaję 

pytanie o rolę wykorzystania archiwaliów o charakterze rodzinnej pamiątki w konstruowaniu 

obrazu tragicznej historii II wojny światowej przez tego reżysera w filmie Zamęt – kronika 

rodzinna (The Mealstrom – Family chronicle, 1997). 
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Péter Forgács, niezależny węgierski twórca filmowy, od 1978 roku zrealizował ponad 

30 filmów. Jego dokumentalne, eksperymentalne prace found footage, spośród których 

najbardziej znane międzynarodowej publiczności to m.in. pokazane podczas poświęconej mu 

retrospektywie na festiwalu Etiuda & Anima 2012: Albo – albo (Vagy-vagy, 1989), film 

należący do głośnej serii Prywatne Węgry (Privát Magyarország), przedstawiający 

skomplikowane relacje dwóch węgierskich rodzin poprzez wykorzystanie ich domowych 

filmów z okresu komunizmu; stosunkowo niedawny film Niemiecka jedność i Balaton (Német 

Egység @ Balatonnál, 2011), w którym przedstawiona została niezwykła rola Balatonu w 

powojennej historii Europy Wschodniej, oraz film Exodus przez Dunaj (Exodus over de 

Donau, 1998). Ten ostatni z wymienionych filmów opowiada historię ucieczki słowackich i 

austriackich Żydów przez Dunaj do Palestyny na krótko przed początkiem II wojny światowej 

i wyjazdu niemieckich rodzin do III Rzeszy opuszczających swoje domy w Bessarabii. 

Exodus przez Dunaj został w 1998 roku nagrodzony Srebrnym Smokiem na Krakowskim 

Festiwalu Filmowym. W tym filmie Péter Forgács wykorzystał materiał zarejestrowany przez 

Nándora Andrásovitsa, kapitana jednego ze statków przewożących emigrującą ludność, 

świadka procesów będących częścią wielkich ruchów migracyjnych spowodowanych przez 

tragedie wojen XX wieku. Podczas festiwalu Etiuda & Anima polscy widzowie mieli także 

możliwość zobaczenia Zamętu – kroniki rodzinnej  przedstawiającego życie rodziny 

Peereboom, holenderskich Żydów, w latach 30. i na początku lat 40., dla którego granicę 

przedstawienia stanowi Holocaust. Filmy węgierskiego artysty, które zyskały duży oddźwięk 

w międzynarodowym środowisku filmowym to także Father and His Three Sons - The Bartos 

family (1988), będący pierwszą częścią składającej się z kilkunastu filmów wspomnianej serii 

Prywatne Węgry (Privát Magyarország). Forgács wykorzystał w tym filmie zdjęcia Zoltána 

Bartosa, rejestrowane od lat 20. do połowy lat 60., przedstawiające losy jego rodziny
294

. 

Kolejnym ważnym filmem węgierskiego reżysera jest Angelo’s film (Angelo’s film, 1999), w 

którym Péter Forgács posłużył się zdjęciami Angelosa Papanastassiou przedstawiającymi 

rzeczywistość Grecji podczas II wojny światowej pod nazistowską okupacją, rejestrowanymi 

mimo groźby kary śmierci. 

Obraz Europy XX wieku odsłania się filmach Pétera Forgács’a na styku prywatności i 

zawłaszczających ją procesów wielkiej historii. Bill Nichols we wprowadzeniu do monografii 

poświęconej Péterowi Forgács’owi Cinema’s Alchemist. The Films of Péter Forgács (Visible 

Evidence) określa prace węgierskiego reżysera jako różne pod względem form wyobraźni i 
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mnogości wykorzystanych umiejętności, dzięki którym Forgács przekształca domowe filmy, 

oryginalnie prywatne i osobiste, przeznaczone dla wąskiego kręgu osób, w niezwykłe filmy 

przeznaczone dla szerokiej publiczności , których celem jest pamiętanie przeszłości w sposób, 

znaczący dla kształtu naszej przyszłości
295

. Wielka historia w filmach Forgács’a ukazana jest 

zawsze z perspektywy jednostkowego, osobistego doświadczenia, które umożliwia 

zrozumienie istoty tragizmu procesów, które dotknęły ogromne rzesze europejskiego 

społeczeństwa. Péter Forgács za swoje filmy, realizowane prawie zawsze we współpracy z 

muzykiem Tiborem Szemö, znanym ze swoich eksperymentów został uhonorowany w 2007 

roku Nagrodą Erazma, przyznaną mu za szczególnie znaczący wkład w rozwój europejskiej 

kultury, społeczeństwa, nauk społecznych
296

. 

Odwołując się do wywiadów z Péterem Forgács’em i klasyfikacji filmu 

dokumentalnego zaproponowanej przez Billa Nicholsa, przedstawiam eksperymentalny 

charakter pracy węgierskiego reżysera z archiwalnym materiałem filmowym, będący 

prezentacją prywatnego materiału filmowego w jego społecznym, politycznym wymiarze. Na 

przykładzie filmu Zamęt – kronika rodzinna Pétera Forgács’a przedstawiam uruchamiane 

przez reżysera mechanizmy prowadzące do zrozumienia tragicznego wymiaru historii Europy 

XX w. w jej jednostkowym doświadczeniu. W kontekście praktyki wykorzystywania 

rodzinnych archiwów filmowych przez Pétera Forgács’a przywołuję Po-lin. Okruchy pamięci 

Jolanty Dylewskiej, ukazując różnice między tymi filmami. 

 

Wykorzystanie home movies. Widzialność anonimowych jednostek  

 

Aby przybliżyć eksperymentalny charakter filmów Pétera Forgács’a, należy przywołać jego 

wyjątkową metodę pracy z archiwalnymi materiałami, będącymi prywatnymi dokumentami 

przeszłości. Reżyser dociera do domowych kronik w sposób szczególny. Péter Forgács, 

któremu komunistyczny reżim uniemożliwił ukończenie studiów na Akademii Sztuk 

Pięknych, co przyczyniło się do poszukiwania przez niego indywidualnej drogi wyrazu 

artystycznego poza głównym nurtem sztuki, pracę z filmem rozpoczynał w Studiu Filmowym 

im. Béli Balázsa (Béla Balázs Film Studio). W 1983 roku założył Private Photo and Film 
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Archive Foundation (PPFA) w Budapeszcie
297

. Filmy przynoszone do organizacji przez ich 

prywatnych właścicieli, zachęcanych ogłoszeniami umieszczonymi w prasie, zostają tam 

przetransponowane na profesjonalny nośnik Beta SP, a oryginały wracają do właścicieli. 

Reżyser, decydując się na pracę z określonymi materiałami, pogłębia informacje o zapisanych 

na nich prywatnych historiach poprzez rozmowy, wywiady z żyjącymi członkami rodziny, 

spadkobiercami filmowych dokumentów
298

. Tak uzyskany materiał filmowy zostaje 

wykorzystany przez Pétera Forgács’a zgodnie z jego autorską, kreacyjną intencją, którą 

reżyser świadomie umiejscawia w tradycji historii sztuki i filozofii, obrazując w ten sposób 

indywidualną, konsekwentną strategię twórczą
299

.  

Kreacyjne wykorzystanie archiwalnych materiałów nie kłóci się w filmach Pétera 

Forgács’a
 
z wiernym przedstawieniem wydarzeń zarejestrowanych w archiwalnym materiale 

filmowym. Gest ponownego wykorzystania rodzinnych archiwów przez reżysera można 

odczytać w kontekście teorii dialektycznych relacji czasowych, wprawianych w ruch w 

montażu, zaproponowanej przez Georgesa Didi-Hubermana w Strategii obrazu. Oku historii 

1. Reżyser sięgając do nagrań o charakterze home movies uruchamia zarówno kontekst 

rejestracji wydarzeń, odpowiadający pierwszej czasoprzestrzeni zabiegów montażowych 

Bertolta Brechta wskazanej przez Georgesa Didi-Hubermana, jak i szczególny sposób ich 

pierwotnej cyrkulacji w kręgu rodziny, analogiczny do drugiej czasoprzestrzeni uruchamianej 

w atlasie obrazów Bertolta Brechta. Istotne jest także naddanie przywołanym obrazom 

prywatności komentarza zza kadru, wpisujące je w kontekst społeczno-polityczny, będące 

odpowiednikiem trzeciej czasowości wskazanej przez autora Strategii obrazu. Oka historii 

1
300

. Dla pełniejszego zrozumienia procesu ponownego wykorzystania rodzinnych nagrań w 

twórczości Pétera Forgács’a przydatne może się okazać przywołanie klasyfikacji i 

charakterystyki home movies jako rodzaju filmu nieprofesjonalnego.  

Patricia R. Zimmermann w klasycznej pozycji Reel Families: A Social History of 

Amateur Film (Arts and Politics of the Everyday) zaznacza, że filmy amatorskie budzą 
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skojarzenie z rejestracją ich dla przyjemności. Termin kina profesjonalnego sugeruje 

stworzenie filmu dla korzyści majątkowej. Film amatorski kojarzony jest z przestrzenią 

prywatną. Patricia R. Zimmermann zaznacza, że z podziałem na film profesjonalny i 

amatorski wiąże się dystans społeczny podtrzymywany przez specjalizację i technikę. 

Odwołując się do rozpoznań Jürgena Habermasa, wskazuje, że specjalizacja manifestuje 

pozytywistyczną mentalność kontrującą sferę publiczną, ukształtowaną przez relacje 

ekonomii i władzy, a nie racjonalności. Przywołanie zasad techniki ogranicza dostęp do 

nieskrępowanego uczestnictwa w dyskusji odbywającej się w sferze publicznej
301

. Patricia R. 

Zimmermann podkreśla jednak, że mimo wskazanych różnic między funkcjonującym w 

sferze publicznej filmem profesjonalnym i tradycyjnie przypisanym do sfery prywatnej 

filmem amatorskim nie oznacza to, że ten ostatni jest wolny od kształtujących go społecznych 

norm. Film amatorski pozostaje w ścisłej relacji z dominującymi formami produkcji filmowej, 

ekonomii i ideologii
302

. 

Autorka Reel Families: A Social History of Amateur Film (Arts and Politics of the 

Everyday) zaznacza, że posługuje się terminem home movies dla określenia filmów 

amatorskich, które powstały w kręgu rodziny
303

. Home movies właśnie z uwagi na 

funkcjonowanie w tej szczególnej przestrzeni relacji z bliskimi odróżnia się w znacznym 

stopniu od innych form filmowych, których autorzy rejestrują otaczającą rzeczywistość. 

Roger Odin w tekście Reflection on the Family Home Movie as Document. A Semio-

Pragmatic Approach podkreśla, że stworzenie filmu nie jest podstawowym celem home 

movies. Jest nim rejestracja przyjemności płynącej ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną, 

udział w swoistej grze. Ocenia, że jest to jedna z różnic między home movies a filmem 

dokumentalnym. Znamienne dla home movies jest także to, że takie realizacje zazwyczaj 

przedstawiają jasną stronę życia, stanowią „rytuał domowego szczęścia”, są częścią celebracji 

rodzinnej koegzystencji
304

. Roger Odin podkreśla, że nieodłącznym elementem tej formy 

filmowej jest wspólne uczestniczenie w projekcjach rodzinnych nagrań, które są swoistego 
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rodzaju performansem. Mają na celu kolektywną rekonstrukcję rodzinnej (mitologicznej) 

historii
305

.  

Dla nakreślenia wagi umożliwienia rejestracji rzeczywistości przez autorów 

amatorskich filmów, warto wskazać klasyczną pracę Waltera Benjamina. Wraz z rozwojem 

techniki zgodnie z jego rozpoznaniami dochodzi do nobilitacji jednostki już z powodu 

procesu możliwości rejestracji, zapisania jej postaci w dziele filmowym. Nieodłączną cechą 

techniki filmowej, podobnie jak techniki sportu, jest to iż każdy śledzi prezentowane przez nie 

osiągnięcia niczym ekspert. (…) W pewnych okolicznościach każdy może znaleźć się w dziele 

sztuki – wystarczy wspomnieć o „Trzech pieśniach o Leninie” Dzigi Wiertowa [„Tri piesni o 

Leninie”, 1934], lub „Borinage” Jorisa Ivensa [„Borinage”, 1923]. Każdy człowiek może 

dziś ubiegać się o sfilmowanie
306

 – czytamy w Dziele sztuki w epoce możliwości jego 

technicznej reprodukcji. Alicja Helman przywołując myśl Waltera Benjamina zauważa, że: 

 

Benjamin widzi w reprodukcyjnych możliwościach filmu szanse prowadzące do wzajemnego przenikania się 

sztuki i nauki. Film – jego zdaniem – spowodował pogłębienie wszelkich apercepcji wzrokowych i słuchowych. 

W porównaniu z malarstwem i teatrem daje też znacznie większe możliwości analizy zachowań i sytuacji, które 

zdolny jest przedstawić. Przed kamerą otwiera się inny świat niż przed okiem nie uzbrojonym w obiektyw; świat 

penetrowany bez udziału ludzkiej świadomości. Kamera wtajemnicza nas bowiem w zjawiska optyczne istniejące 

poza tą świadomością
307. 

 

Jacques Rancière w Dzieleniu postrzegalnego. Estetyce i polityce odpowiadając na 

pytanie o ideę Waltera Benjamina, zgodnie z którą dzięki fotografii i kinu na początku XX w. 

„masy zaczynają być widoczne”, kreśli szersze pole tego zjawiska. Zaznacza, że skierowanie 

uwagi na anonimową jednostkę odbyło się najpierw na polu literatury: 
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Przeniesienie zainteresowania z wielkich wydarzeń i osób na życie codzienne anonimowych jednostek, 

poszukiwanie symptomów czasu, społeczeństwa, i cywilizacji w intymnych detalach zwykłego życia, wyjaśnienie 

tego, co widoczne na wierzchu, przez to, co ukryte pod spodem, oraz rekonstrukcja świata na podstawie jego 

reliktów – to wszystko było najpierw zamierzeniem literatury, a dopiero potem nauki. Nie należy jednak przez to 

rozumieć tylko tyle, że nauki historyczne mają literacką prehistorię. Literatura sama w sobie konstytuuje się jako 

symptomatologia społeczeństwa, przeciwstawiając się zgiełkowi i ułudzie sfery publicznej. (…) Pojawienie się 

mas na scenie historii albo ich obecność w „nowych” obrazach nie jest przede wszystkim wynikiem relacji 

pomiędzy epoką mas a epoką rozwoju nauki i techniki. To estetyczna logika sposobów widzialności jako 

pierwsza unieważniła hierarchie ważności typowe dla tradycji reprezentacji i zastąpiła oratorski model 

mówienia lekturą znaków ciał, rzeczy ludzi i społeczeństw
308

. 

 

Autor Dzielenia postrzegalnego. Estetyki i polityki zaznacza, że nowe nauki historyczne i 

sztuka reprodukcji mechanicznej, których tematem zaczęła być anonimowa jednostka, 

wpisują się w logikę wcześniejszej rewolucji estetycznej
309

. Ten szerszy kontekst jest istotny 

w nakreśleniu procesu ponownego wykorzystania prywatnych nagrań wizualnych w dziełach 

found footage. To zagadnienie podejmuje także Georges Didi-Huberman w tekście Lud 

statystów, który podkreśla, że nie wystarczy, aby lud był eksponowany tak w ogóle: trzeba w 

każdym pojedynczym zastanowić się, czy forma tej ekspozycji – kadr, montaż, rytm, narracja i 

tak dalej – zamyka go (czyli alienuje i ostatecznie eksponuje jego znikanie), czy też go 

uwalnia (czyli wyzwala i eksponuje jego bycie-razem, pozwalając ludziom pojawić się 

zgodnie z ich własną mocą)
310

.  

Reżyserzy filmów found footage często sięgają do nagrań, ukazujących anonimową 

jednostkę, aby w kreacyjnym procesie twórczym dowartościować jej podmiotowość. Za 

przykład takich realizacji Didi-Huberman podaje  Wyjście robotników z fabryki (Arbeiter 

verlassen die Fabrik, Niemcy 1995), w której Harun Farocki zawłaszczył między innymi 

obraz postaci zarejestrowanych przez Lumière’a. Do tego rodzaju praktyk zaliczyć należy 

także  ponowne odczytanie nagrań z przeszłości, reinterpretacja wydarzeń wbrew czy obok 

pierwotnych intencji ich autorów, jak dzieje się to w twórczości Yervanta Gianikianiego i 

Angeli Ricci Lucchi obnażających relacje przemocy, dzięki ponownemu wykorzystaniu taśm 

nakręconych przez kolonizatorów w Imágenes d’orient – Tourisme Vandale (2001), Pays 
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Barbare (2013), czy Uomini, anni, vita (1990), w którym za pomocą archiwaliów została 

przedstawiona historia uciekających przed masowymi mordami Ormian. Reżyserzy 

umożliwiają studiowanie obrazów ukazujących przedstawicieli kolonizowanych krajów i 

krzywdzących relacji podporządkowania przedstawicielom zachodniego społeczeństwa dzięki 

zastosowaniu estetyki spowolnienia oryginalnych nagrań
311

, umożliwiającej wnikliwe 

studiowanie zarejestrowanych w nich twarzy, spojrzeń i gestów. Stosują także 

charakterystyczne dla ich twórczości zabiegi kolorowania kliszy. Paweł Mościcki odczytuje je 

jako sugestię, że oglądamy czas zaprzeszły, wcześniejszy, pierwotniejszy niż ta przeszłość, 

którą uznać możemy za swoje dziedzictwo
312

. Autor tekstu Poza projekcją. Historia i empatia 

w filmach Yervanta Gianikiana i Angeli Ricci Lucchi podkreśla jednocześnie, że ci twórcy 

zaznaczają, że przedmiotem ich zainteresowania jest współczesność, w której realizuje się 

etyczne spojrzenie na archiwalne materiały filmowe
313

. 

Przykładem kreacyjnego wykorzystania archiwalnego nagrania jest także film 

Usłyszcie mój krzyk (1991), w którym Maciej Drygas wykorzystał fragment Polskiej Kroniki 

Filmowej zrealizowanej podczas dożynek w 1968 roku na Stadionie X-lecia, ukazujący 

samospalenie Ryszarda Siwca. Dramatyczną sekwencję reżyser zdecydował się przedstawić, 

posługując się techniką rozfazowania obrazu, aby siedmiosekundowe nagranie możliwie 

„przedłużyć w nieskończoność”. Towarzyszy jej w filmie posłanie Siwca do „władców i 

właścicieli Związku Radzieckiego” . Wykorzystanie tego archiwalnego materiału filmowego 

wyeksponowane jest w ostatniej części filmu. W filmie treść testamentu wprowadza jego 

bliskich, rodzinę. Zostały także przywołane wypowiedzi świadków tragicznego wydarzenia. 

Film przywrócił pamięć o postaci Ryszarda Siwca, przyczynił się także do uzupełnienie 

narracji historycznych o jego czyn
314

.  

Przykładem praktyki twórczej, w której wykorzystane zostały archiwalne materiały 

filmowe, aby opowiedzieć historię przedstawionych na nich osób, ale także aby obnażyć 
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medium filmowe jako dające niekompletny obraz rzeczywistości jest film Każda twarz ma 

imię (Every Face Has a Name, 2015) Magnusa Gerttena. Reżyser zawłaszczył nagranie 

zrealizowane w kwietniu 1945 roku w szwedzkim porcie w Malmö, ukazujące przybycie osób 

przewiezionych z obozów koncentracyjnych w ramach akcji ratunkowej Czerwonego Krzyża 

o nazwie Białe Autobusy. Magnus Gertten po latach od tamtych wydarzeń pokazał przed 

kamerą to nagranie osobom, które zostały uwiecznione w kadrze. W filmie pojawiają się 

wypowiedzi bohaterów tamtych wydarzeń, którzy odszukują swoje twarze wśród 

zarejestrowanego tłumu i uzupełniają jego wymowę, przywołując swoje wspomnienia i 

emocje. Dzięki temu zabiegowi dowiadujemy się m.in., że widniejący na archiwalnej kliszy 

uśmiech jednej z kobiet miał ukryć przerażenie związane z niepewnością przyszłych losów. 

 

Péter Forgács jako cechę szczególną swojego podejścia do archiwalnych filmów 

przywołuje dostrzeżenie w nich świadectwa życia prawdziwych ludzi w kontekście 

historycznym – wykluczając postawę protekcjonalną, która może towarzyszyć wykorzystaniu 

prywatnych, amatorskich filmów. 

 

Jestem zainteresowany dotarciem pod powierzchnię domowych i amatorskich filmów, do których mam dostęp, 

nie dlatego, bo chcę podejść do nich protekcjonalnie albo aby zobaczyć je jedynie jako przykłady określonych 

idei, ale ponieważ one ujawniają poziom historii, który nie został uchwycony przez żadne inne kino – poziom 

historii, którego rządy i duże przedsiębiorstwa handlowe nie postrzegają jako ważny i wartościowy, a który może 

przed nami odsłonić wiele wspaniałych rzeczy i złożoność historii –  przeżywanej przez prawdziwych ludzi
315

. 

 

Amatorskie archiwalne materiały dokumentujące przeszłość dopiero w realizacjach Pétera 

Forgács’a stają się wypowiedziami dotyczącymi szerokich procesów społecznych. Przestają 

mieć charakter jedynie prywatnej pamiątki, a zyskują znaczenie wypowiedzi artystycznej, 

niemniej twórca wykorzystuje, tematyzuje kontekst ich pierwotnego znaczenia.  

 Péter Forgács w wywiadzie przeprowadzonym przez Scotta McDonalda, wskazuje 

inspiracje dla organizacji archiwalnych materiałów w swoich filmach – są to dzieła Marcela 

Duchampa, grupy Fluxus, kategoria ready-made. Reżyser określa w ten sposób charakter 
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swojej pracy – autorskiej opowieści, ułożonej z archiwalnych, fragmentarycznych, już 

gotowych zapisów
316

. 

 

Co to jest ready-made? Wywodzi się od Fontanny [Pisuaru, 1917] Marcela Duchampa. Wywodzi się od Josepha 

Cornella. Ci artyści ponownie przedstawiają przedmioty, które mają określone znaczenie zanurzone w kulturze, 

w której funkcjonują, pozwalając nam zobaczyć je w inny sposób. To samo jest w wypadku mojej pracy z 

domowymi filmami. Oczywiście, przez wiele lat, Węgrzy poddawali w wątpliwość fakt, czy moje prace są sztuką. 

Uważali, że jestem tylko kolejnym autorem amatorskich domowych filmów
317

. 

 

Reżyser dystansuje się zarówno od wykorzystania archiwalnym materiałów jako 

przedstawienia interesujących obszarów kultury jak i sposobu pracy mającemu za zadanie 

zobrazować określoną ideę czy ideologię: 

 

Wielu filmowców na całym świecie pracuje z domowymi filmami i poddaje recyklingowi inne rodzaje filmów, 

ponieważ odnajdują [w nich] interesujący i zabawny obszar kultury. Na drugim końcu znajduje się  reżyser 

dokumentów, który wykorzystuje archiwalne materiały, aby zilustrować, idee, ideologie lub indywidualną 

interpretację wydarzeń historycznych. Moje podejście jest różne od tych dwóch
318

.  

 

Wykorzystanie przez Forgács’a archiwalnego materiału w myśl jego słów będzie ready-

made’em dowartościowującym uchwycone doświadczenia konkretnych ludzi. Jego filmy są 

zorganizowane zgodnie z autorskim zamysłem, jednak pozostają zawsze w relacji do historii, 

do których odsyłają archiwalne materiały. Filmy Forgács’a to medytacja nad odnalezionym 

materiałem filmowym, nad prywatnością w kontekście totalitarnych systemów Europy XX. 

Przywołuję słowo medytacja, ponieważ wydaje się, że może ono oddać silne powiązanie 

kreacyjnego nadbudowania znaczeń z wykorzystywanym archiwalnym materiałem 

filmowym. 

Cel eksperymentalnych zabiegów, które przeprowadza Forgács w swoich filmach, 

można określić, przywołując pytanie, które Bill Nichols uznaje za podstawowe w myśleniu o 
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filmie dokumentalnym: kiedy dokumenty opowiadają historię, to czyja jest to historia? 

Reżysera czy bohatera? Czy historia ta jasno wywodzi się ze zdarzeń i ludzi w tym 

uczestniczących, czy to przede wszystkim dzieło reżysera, nawet jeśli bazujące na 

rzeczywistości
319

. Oczywiście jednoznaczna odpowiedź na cytowanie pytanie jest najczęściej 

niemożliwa – jak zaznacza Bill Nichols, jest to kwestia stopnia, a nie czarno-białego 

rozróżnienia
320

. W przypadku filmów węgierskiego reżysera odpowiedzi można spróbować 

udzielić, także zachowując stopniowalność. Historie opowiadane w filmach Pétera Forgács’a 

to opowieści ludzi, nad których materiałami reżyser pracuje. Ważna jest jego dbałość w ich 

oddaniu. Jednocześnie są to opowieści Forgács’a, który zarysowuje własne, szersze, pole 

znaczeniowe tych filmów.  

 

Styl poetycki i performatywny filmów Pétera Forgács’a według klasyfikacji Billa 

Nicholsa 

 

Bill Nichols w książce Introduction to Documentary przywołuje filmy Pétera Forgács’a w 

części What types of Documentary Are There? – podając je za przykład stylu poetyckiego i 

performatywnego. Nichols obrazując te dwa style filmowych wypowiedzi, podaje przykład 

filmów Free Fall (1998) i Exodus przez Dunaj (1998)
321

. Co szczególnie interesujące w 

przedstawieniu eksperymentalnego charakteru twórczości węgierskiego reżysera, oba style 

Nichols określa jako awangardowe. Korzenie stylu poetyckiego umieszcza w awangardzie 

modernizmu. Awangardowość stylu performatywnego według Billa Nicholsa byłaby 

związana z utratą nacisku na przedstawienie obiektywne, z  uznaniem za dominantę 

subiektywności tradycyjnie obiektywnych dyskursów
322

. 

 

(…) węgierski filmowiec Péter Forgács opisał swój cel – nie w kategoriach polemizowania, wyjaśniania, 

argumentowania czy osądzania, ale raczej jako ewokowanie sensu tego, czym były przeszłe doświadczenia dla 
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ludzi, którzy je przeżyli. Jego niezwykłe dokumenty są zrobione z home movies przeorganizowanego w 

performatywne reprezentacje społecznego zamętu spowodowanego II wojną światową
323

 – pisze Bill Nichols. 

 

Styl performatywny jest bliski stylowi poetyckiemu ze względu na postawienie zasadniczego 

pytania o to, czym jest wiedza. Dokument performatywny aprobuje podejście  traktujące 

wiedzę o świecie jako określoną przez jednostkowe doświadczenie, którego korzenie tkwią w 

tradycji poezji, literatury i retoryki. W opozycji to takiego podejścia pozostawałoby wiedza 

polegająca na abstrakcyjnej generalizacji charakterystycznej dla zachodniej filozofii
324

. 

Dokument performatywny podkreśla złożoność naszej wiedzy o świecie przez nacisk na jej 

subiektywne i emocjonalne wymiary
325

.  

 Zaproponowana przez Billa Nicholsa klasyfikacja może okazać się szczególnie 

interesująca dla zrozumienia relacji prywatności, która cechuje archiwalne materiały filmowe 

i organizacji tych treści w kontekście szerokich procesów historycznych. Nichols podkreśla, 

że ostatnie performatywne dokumenty starają się zaprezentować to, co społeczne 

subiektywnie, łączą to, co ogólne ze szczególnym, indywidualne z kolektywnym, i polityczne z 

personalnym
326

. Kolejną cechą charakterystyczną dla dokumentów performatywnych, która 

wydaje mi się szczególnie istotna w kontekście filmów Pétera Forgács’a, i wykorzystywania 

przez niego archiwalnego materiału filmowego – filmów domowych, amatorskich, jest 

szczególny model zaangażowania w przedstawione historie. Dokumenty performatywne są 

realizacją wypowiedzi skierowanej od nad o nas do ciebie lub od nas o nas do nas – w czym 

przejawia się zbieżność z autoetnograficzną perspektywą wypowiedzi
327

. To jednak nie 

powoduje spotkania błędów z faktami, dezinformacji z informacją, a adoptuje odrębny styl 

reprezentacji, co nasuwa wymóg wiedzy i zrozumienia całkowicie innej formy 

zaangażowania
328

. 

 Bill Nichols podkreśla to, że filmy performatywne odsyłają do historycznego, 

społecznego świata, który stanowi o istocie ich znaczenia, posiadając przy tym właściwości 
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kina eksperymentalnego: Performatywne dokumenty zbliżają się do domeny kina 

eksperymentalnego lub awangardowego, ale ostatecznie w mniejszym stopniu podkreślają 

zawarte w nich jakości filmu lub wideo niż wymiar eksperymentalny w relacji do 

reprezentacji, co odsyła nas z powrotem do historycznego świata, który jest istotą ich 

znaczenia
329

. 

 Przywołując rozpoznanie Billa Nicholsa, który umieszcza filmy Pétera Forgács’a w 

awangardzie współczesnego filmu dokumentalnego, chcę zwrócić szczególną uwagę na 

sposób angażowania widza w przedstawioną opowieść, który poprzez prywatne losy ludzi ma 

możliwość spojrzenia na historię wielkich procesów społecznych, z prywatnej, zbliżonej jego 

własnemu doświadczeniu, perspektywie. Tragiczny wymiar historii XX wieku, może być 

dzięki filmom węgierskiego reżysera zrozumiany przez widza poprzez  utożsamienie z 

postaciami jego filmów – w znaczeniu zrozumienia ich codzienności jako bliskiej własnej. 

Idealny widz według reżysera może uświadomić sobie, że t o  w sz ys t ko  m o g ł o  s i ę  by ło  

w yda rz yć  n a m . To nie a k to r , który umiera, to o n  i on a . To m y
330

 To, co wydaje mi się 

kluczowe w twórczości Pétera Forgács’a to uchwycenie historii XX wieku jako 

zawłaszczającej, decydującej o losach ludzi – w emocjonalnej perspektywie, którą przyjmuje 

reżyser w swoich wypowiedziach, i do partycypowania w której zachęca odbiorców jego 

filmów. Aby dokładniej przedstawić ten proces, poddaję analizie i interpretacji film Zamęt – 

kronika rodzinna (The Maelstrom – A Family Chronicle). 

 

Prywatne zdjęcia rodziny Peereboom  

 

Prywatne obrazy życia rodzinnego, które śledzimy, oglądając film Pétera Forgács’a Zamęt – 

kronika rodzinna, to materiał filmowy nakręcony w latach 30. i na początku 40. XX wieku 

głównie przez Maxa, jednego z trzech synów rodziny holenderskich Żydów Peereboom. 

Historia ich życia została przedstawiona linearnie. Chronologiczność przedstawienia sprawia, 

że początkowo widz, świadomy fragmentaryczności tych zapisów, ma wrażenie niewielkiej 

ingerencji w archiwalny materiał filmowy. Max poślubia Annie Prin, której macochą jest 

właścicielka sklepu, gdzie Max pracuje. Obserwujemy wspólną podróż młodej pary do 
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Paryża, radość z budowy domu w Vlissingen, który jest dla nowożeńców spełnieniem marzeń. 

16 grudnia 1938 roku na świat przychodzi pierwsze dziecko Annie i Maxa – Flora. 

 Znaczna część zdjęć rodziny Peereboom, które możemy oglądać dzięki filmom Pétera 

Forgács’a, została zarejestrowana w szczególnie radosnych chwilach, co jest 

charakterystyczne dla materiałów filmowych dokumentujących życie rodzinne. Autorzy 

domowych kronik sięgają po kamerę, aby zarejestrować szczęście. Jedną z pierwszych scen, 

które zostają przedstawione przez Forgács’a, jest wspólny rodzinny spacer, podczas którego 

jego uczestnicy radośnie podskakują, idą, niemal tańcząc. Motyw tańca jeszcze nie raz 

powraca w filmie – choćby przedstawiony podczas wesel, które rejestruje kamera. 

Obserwujemy postaci, które prezentują się w prywatnym życiu – przedstawiają siebie 

w rozumieniu Ervinga Goffmana, autora książki Człowiek w teatrze życia codziennego
331

. 

Charakterystyczne dla kronik domowych jest to, że autoprezentacja jest skierowana do 

stojącej za kamerą osoby z najbliższego kręgu. Tak Simon Peereboom, kiedy tylko pojawi się 

przed kamerą, wygłupia się, przedrzeźnia autora zdjęć. Goście wesela Maxa i Annie tańcząc, 

spoglądają i uśmiechają się do kamery. Mała Flora, pierwsze dziecko Annie i Maxa, zwraca 

się, skierowuje swoje zachowania do taty, który dokumentuje ich rodzinne życie. Ernst van 

Alphen w tekście poświęconym filmom Pétera Forgács’a Toward a New Historiography. The 

Aesthetics of a Temporality za Silverman zauważa, że ludzie w domowych zdjęciach 

komunikują nie tylko ideę Rolanda Barthesa „tak było” ale „kocham cię”
332

. 

Wewnętrzne mechanizmy przedstawionych relacji w prywatnym materiale filmowym 

rodziny Peereboom są określone przez bliskość. Ten szczególny rodzaj relacji Paul Ricouer 

umiejscawia między tym, co indywidualne a tym, co społeczne. 

 

Bliscy – ludzie, którzy są dla nas ważni i dla których my jesteśmy ważni – zajmują swoje miejsce na 

zróżnicowanej skali odległości w relacjach między sobą a innym. Zróżnicowanie dystansu, lecz także 

zróżnicowanie w zakresie czynnym i biernym modalności gry dystansu i zbliżenia, która z bliskości czyni 

                                                           
331

 Por. Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1981.  

332
 K. Silverman, Flash of my flash, Stanford, Calif., Stanford University Press, 2009. Cyt. za E. van Alphen, 

Toward a New Historiography. The Aesthetics of a Temporality, w: Cinema’s Alchemist. The Films of Péter 

Forgács (Visible Evidence), pod red. B. Nichols, M. Renov, University of Minnesota Press, Minneapolis 2011, 

wydanie Kindle, lokacja 925.  



 

113 
 

dynamiczną relację pozostającą w ustawicznym ruchu: zbliżyć się to poczuć się blisko. Bliskość byłaby zatem 

odpowiednikiem przyjaźni, owej philia celebrowanej przez starożytnych, czymś pośrednim między samotną 

jednostką a obywatelem, określanym przez przynależność do politeia, przez uczestnictwo w życiu i aktywność 

polis. Tym samym bliscy znajdowaliby się w połowie drogi między „sobością” a „się” (…)
333

 – pisze Paul 

Ricouer o relacjach bliskości.  

 

Świat bliskich relacji rodziny Peereboom uwieczniony na ich filmach, mający pierwotnie 

charakter pamiątki, jest zorganizowany wokół pamięci o narodzinach i śmierci. Niektórzy z 

nich [bliskich] będą mnie opłakiwać po śmierci, a wcześniej część z nich miała okazję cieszyć 

się z powodu mojego przyjścia na świat i z tej okazji czcić cud narodzin oraz świętować 

nadanie mi imienia, którym odtąd będę się przedstawiał w moim życiu
334

 – pisze Paul 

Ricouer. Bliskość widoczna w prywatnych zapisach filmowych odsyła do rozumienia życia 

jako wartości samej w sobie. Tak Max jako rodzinny kronikarz uwiecznia na taśmie filmowej 

pierwsze lata życia Flory, a następnie syna Jacques’a Franklina. 

 Przykładem dokumentalnego filmu found footage, który podobnie jak Zamęt – kronika 

rodzinna eksponuje rodzinność, bliskość przedstawionych na zawłaszczonych obrazach osób 

– nie tylko w płaszczyźnie cytowanego materiału, ale także na poziomie koncepcji 

organizującej wymowę filmu – jest Album rodzinny (The Family Album, 1986). Alan Berliner 

w tym filmie wykorzystał amerykańskie home movies rejestrowane między 1920 a 1950 

rokiem, ukazujące wesela, rodzinne spotkania, zabawy dzieci, wakacje. Te obrazy zostały 

zestawione ze wspomnieniami, treścią pamiętników, rodzinnych opowieści i listów 

przywołanych w komentarzu z offu. „The Family Album” zdaje się przekonywać, iż to 

właśnie w codzienności, w powtarzających się czynnościach i rytuałach tkwi szczęście i 

spełnienie
335

 – zaznacza Paulina Haratyk. 

Odbiegając nieco od głównego nurtu rozważań o prywatności i umiejscowieniu jej w 

szerokim kontekście społecznym – zarówno przez określenie odbiorcy jako widza szerokiego 

obiegu sztuki filmowej, któremu udostępnione są prywatne zapisy filmowe, jak i włączenie w 
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obręb Zamętu, kroniki rodzinnej historycznych kronik filmowych rejestrujących życie w jego 

społecznym wymiarze – warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wymiar funkcjonowania 

prywatnych filmów rodziny Peereboom. Zdjęcia przedstawiające życie Peereboomów można 

określić jako mające wysoką właściwość indeksalną w znaczeniu, które proponuje Bill 

Nichols.  

 

(…) urządzenia nagrywające (kamery i nagrywarki dźwięku) rejestrują „odciski” (imprint) rzeczy (wyglądy i 

dźwięki) z wielką wiernością. To nadaje tym „odciskom” wartość dokumentu, w taki sam sposób, jak odcisk 

palca mający taką samą wartość jak dokumenty identyfikacyjne. Ten osobliwy sens dokumentu czy obrazu, 

który dokładnie odpowiada temu, do czego się odnosi, jest nazywany właściwością indeksalną
336

. 

 

Spojrzenie na rodzinny materiał filmowy jako na dokument epoki umożliwia przyjrzenie się 

żydowskiej społeczności żyjącej w Holandii w latach 30. i na początku 40. XX w. To, co 

przykuwa uwagę, to ich wzajemny szacunek, miejski, nowoczesny sposób życia połączony z 

kultywowaniem relacji rodzinnych. Wyjątkowe wydają się także relacje genderowe. Relacje 

kobiet i mężczyzn, choć są realizacją tradycyjnego modelu ról społecznych, przepełnione są 

wzajemnym szacunkiem. Kobiety, które obserwujemy w archiwalnym materiale zdjęciowym, 

przedstawione są diametralnie inaczej niż w tuż powojennych dokumentach, czy filmach 

okresu od rewolucji seksualnej lat 60. W materiale zdjęciowym rodzinnej kroniki kobiety nie 

są sprowadzone do obiektu erotycznej kontemplacji, o której pisze Laura Mulvey
337

. Skromny 

plażowy strój Annie wydaje się nie tyle pruderyjny, co niefetyszyzujący jej jako przedmiotu 

pożądania. Kobiety noszą spódnice, ale także spodnie – jak Annie jeżdżąc na łyżwach z 

Maxem. W jednej ze scen uchwyconej w miejskiej scenerii widzimy Annie spacerującą, gdy 

pali papierosa. Podział na kobiece i męskie role społeczne nie wydaje się być tak znowu 

bardzo restrykcyjny. To macocha Annie jest właścicielką sklepu. Jej pomoc umożliwia 

młodej parze wybudowanie domu. Pewnym ruchem kładzie jedną z cegieł pod jego budowę, 

co jako doniosły moment uwiecznione zostaje przez kamerę.  

                                                           
336

 B. Nichols, Jak możemy zdefiniować film dokumentalny, tłum. T. Rutkowska, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 

75-76, s. 260-261.  

337
 Por. L. Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, w: Panorama współczesnej myśli filmowej, pod 

red. A. Helman, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 1992, s. 95-

107. 



 

115 
 

 

Hitlerowska okupacja Holandii 

 

Chronologicznie przedstawione codzienne życie rodziny Peereboom, którego śledzenie 

ułatwiają  widzowi informacje  tekstowe, które powiadamiają o imionach przedstawionych 

postaci, charakterze zarejestrowanych wydarzeń – jak np. podpis, że na zdjęciach widzimy 

powstający dom Annie i Maxa, a bawiący się ludzie, to goście na ich weselu – zostają 

przeplecione ze zdjęciami przedstawiającymi zmiany rzeczywistości, w którą wkracza 

hitlerowski faszyzm. Informacja o ataku wojsk niemieckich na Polskę zostaje przedstawiona 

za pomocą napisu, ilustrowanego przez morskie fale, które rozbijając się o molo, dosięgają 

stojących na nim ludzi. Tekstowa informacja o ataku hitlerowskich wojsk na Holandię, Belgię 

i Luksemburg w 1940 roku zostaje nałożona na jeden z zarejestrowanych na obrazie 

filmowym spacerów Annie i Maxa z kilkuletnią Florą. Dziewczynka przy pomocy 

troskliwych rodziców już spaceruje. Kadr z pozostawionym przez nich wózkiem zostaje 

podniebieszczony. Podpis w filmie informuje o mianowaniu 29 maja 1940 roku Arthura 

Seyss-Inquarta przez Hitlera Komisarzem Rzeszy okupowanych terytoriów Holandii.  

Forgács wykorzystuje w Zamęcie – kronice rodzinnej zdjęcia prywatnego życia 

Arthura Seyss-Inquarta wraz z rodziną – przedstawiają bardziej zhierarchizowane relacje i 

skonwencjonalizowane zachowania niż rodziny Peereboom. Uchwycone przez kamerę zostały 

jeszcze nieudolne kroki  małego dziecka – jest to w tym przedstawieniu jednak gimnastyka – 

dziecięce zachowanie już poddane racjonalizacji. Przedstawiona kronika życia Seyss-Inquarta 

obejmuje także zarejestrowaną wizytę Heinricha Himmlera wraz z małżonką. Państwo Seyss-

Inquart grają z nimi w tenisa. Prywatne zdjęcia Seyss-Inquarta konsekwentnie przedstawione 

zostały w niebieskiej tonacji kolorystycznej. Podobny zabieg został zastosowany w 

przedstawieniu wojskowej musztry. Chłodna tonacja kolorystyczna podkreśla zagrożenie, 

jakie niesie ze sobą nazistowska ideologia, którą nasiąknięta jest także sfera życia prywatnego 

jej reprezentantów. 

 Napisy i głos z offu informują o kolejnych rozporządzeniach początkowo 

ograniczających wolność społeczności żydowskiej, a następnie o coraz okrutniejszych 

prześladowaniach. Zostają przywołane tylko informacje, do których dostęp miała rodzina 

Peereboom w tamtym okresie, co jest jednocześnie kroniką wydarzeń, których byli świadomi, 

a które miały wpływ na ich istnienie. Nie zostają przywołane informacje, które wychodziłyby 
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poza zakres wiedzy tej rodziny, i szerzej społeczności holenderskich Żydów. Rozpoznanie 

tych informacji jako preludium Zagłady, realizuje się jednak w świadomości widzów, którzy 

dysponują wiedzą historyczną. Forgács przedstawia zdjęcia rejestrowane z ukrycia przez R. 

Rodenburga, przedstawiające aresztowanie przez policję żydowskiej rodziny De Jongów, a 

następnie wynoszenie ich majątku. Max i Annie zostają zmuszeni do przeniesienia się z 

Vlissingen do Amsterdamu, jak pozostali członkowie społeczności żydowskiej – o czym 

informują napisy. Kolejne zdjęcia pochodzą z Amsterdamu, z ul. Geleenstraat 5, gdzie się 

zatrzymali. 21 września 1941 roku przychodzi na świat Jacques Franklin, drugie dziecko 

Annie i Maxa. Rodzina otrzymuje wiadomość o śmierci Louisa i Nico w Mauthausen, którzy 

zostali tam deportowani po aresztowaniu przez policję. „Żydzi pozbawieni zostali prawa 

odwiedzania publicznej przestrzeni – parków, barów, restauracji, teatrów, kabaretów, kin, 

centrów sportu, literatury i muzeów”. „Żyd, który pojawia się w przestrzeni publicznej, musi 

nosić Gwiazdę Dawida”
338

 – przywołują kolejne rozporządzenia głos z offu i napisy w filmie 

Pétera Forgács’a. Rodzina Peereboom spędza wakacje na dachu ich domu na Jodenbreestraat. 

Kolejne rozporządzenie nakazuje Żydom wyjazd do obozów pracy w Niemczech. Protesty 

przeciw prześladowaniom Żydów sprawiły, że posunięcia nazistów musiały być mniej 

restrykcyjne niż w innych europejskich krajach, aby zmniejszyć opór społeczeństwa. 

Zmuszeni do wyjazdu Żydzi mogli zabrać najpotrzebniejsze przedmioty przedstawione przez 

hitlerowską władzę  na specjalnej liście, której treść zostaje przywołana w filmie.  

Ostatnimi scenami utrwalonymi na prywatnych zdjęciach, które pojawiają się w filmie 

Zamęt – kronika rodzinna (The Mealstrom – Family chronicle, 1997), są przygotowania Maxa 

i Annie Peereboom wraz z dwójką malutkich dzieci i macochą Annie do wyjazdu do obozu 

koncentracyjnego w Niemczech. Zdjęcia przedstawiają przygotowanie odzieży przez siedzące 

przy stole kobiety, pijące kawę wraz z Maxem, czytającym gazetę, dzieci bawiące się w 

pokoju – uśmiechniętych, pełnych wzajemnej troski ludzi. 4 września 1942 roku zostali 

deportowani do Auschwitz. Napisy w filmie informują, że jedyną osobą, która przeżyła 

wojnę, jest Simon Peereboom, uwolniony w 1945 roku z obozu koncentracyjnego w 

Buchenwaldzie. Jest jedynym ocalałych z Zagłady spośród wszystkich osób, których historię 

przedstawił w filmie Forgács, prezentując szerokiemu odbiorcy prywatne zdjęcia rodziny 

Peereboom. 
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Ku odnowieniu modelu pamięci 

 

Paul Ricoeur przedstawiając zależność między dopominaniem [remémoration], 

zapamiętywaniem i upamiętnianiem, zwraca uwagę na szczególną właściwość pamięci, która 

umożliwia powstrzymywanie się od atrybucji: 

 

Pamięć jest pod tym względem przypadkiem szczególnym, a zarazem jedynym w swoim rodzaju. Szczególnym o 

tyle, o ile fenomeny mnemoniczne są podobnie jak inne, fenomenami psychicznymi: mówi się o nich jako o 

uczuciach i działaniach; to z tego względu przypisuje się je komuś, każdemu, a ich sens jest zrozumiały 

niezależnie od konkretnych atrybucji. W tej postaci wchodzą zarówno do zgłębianych przez literaturę tezaurusa 

sensów psychicznych, do trzecioosobowej, męskiej lub żeńskiej narracji powieściowej, jak i pierwszoosobowej 

autobiografii („od dawna kładłem się spać wcześnie”), a nawet funkcjonują w drugoosobowej inwokacji lub 

prośbie („Panie wspomnij nas”). (…) Ta zdolność predykatów psychicznych do samowsobnego ich pojmowania 

w akcie zawieszenia konkretnej atrybucji kontynuuje to, co nazywamy „psychiką”, a angielszczyzna określa 

słowem Mind: psychika – Mind to repertuar orzeczników psychicznych, jakimi rozporządza dana kultura. To 

oznacza, że przypadek fenomenów mnemonicznych jest niepowtarzalny z niejednego powodu. Przede wszystkim 

atrybucja ta ściśle przylega do konstytutywnego uczucia obecności wspomnienia i do działania umysłu, który go 

szuka, że jej zawieszenie wydaje się czymś szczególnie abstrakcyjnym
339

. 

 

Odwołując się do pamięci, możemy zawiesić określoną, konkretną atrybucję, a odnieść się do 

niej jako do abstrakcyjnego działania umysłu. Ma to związek ze spojrzeniem, które umożliwia 

przyjrzenie się aktywnościom pamięciowym nie tylko jako przynależnym jednostce, ale także 

jako procesom przynależnym zbiorowości, czy odbywającym się w gronie bliskich. Forgács 

przedstawiając konsekwentnie dwa plany przedstawienia przeszłości w Zamęcie – kronice 

rodzinnej – obrazujący prywatne relacje rodzinne i szerokie procesy historyczne, w istocie 

odwołuje się do dwóch modeli pamięci. Paul Ricoeur zarysowując opozycję pamięci 

indywidualnej i zbiorowej uzupełnia to zestawienie o szczególny model pamięci wobec 

bliskich – który może okazać się ważnym kluczem do analizy świata filmu Zamęt – kronika 

rodzinna (The Mealstrom – Family chronicle, 1997) Petera Forgács’a. Tak więc w obszar 

historii przychodzi wejść nie z hipotezą biegunowego przeciwieństwa między pamięcią 
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indywidualną a pamięcią zbiorową, lecz z hipotezą głoszącą potrójną atrybucję pamięci: 

względem siebie, względem bliskich i względem innych
340

 – wskazuje Paul Ricoeur.  

Do pamięci zbiorowej odwołuje się Forgács poprzez przywołanie kronik filmowych o 

szerokim społecznym obiegu, informacji tekstowych o prześladowaniach społeczności 

żydowskiej w Holandii pod hitlerowską okupacją. Umożliwiają one widzowi odniesienie się 

do wydarzeń historycznych funkcjonującej w zbiorowej pamięci. W Zamęcie – kronice  

rodzinnej do Wielkiej Historii zbliżamy się jednak nie tyle poprzez przywołanie pamięci 

indywidualnej, co poprzez pamięć wobec bliskich, do których odsyła prywatny materiał 

filmowy, z którego w przeważającej części składa się film. Dzieło Petera Forgács’a odnosi się 

do pierwotnego funkcjonowania prywatnych zdjęć jako pamiątki, materiału przeznaczonego 

do odbioru w kręgu najbliższych osób. Mimo że zarejestrowane na początku XX wieku filmy 

funkcjonują na dużym ekranie sali kinowej na nowych zasadach, to ich początkowego 

przeznaczenia widz jest świadomy – odbiera je jako świadectwo bliskości ludzi, których losy 

śledzi. 

 Aby doświadczyć tego, jak wybrzmiewa w filmie połączenie sfery prywatnej i 

publicznej, warto zwrócić uwagę na aspekt czasu będący elementem pamięci – różnie 

realizującego się w tych dwóch sferach. 

 

Pomiędzy czasem osobistym i czasem historycznym realizuje się radykalne napięcie. Oczekujemy, że  zobaczymy  

ślady symptomów dramatycznej historii tych dni w domowych zdjęciach. Ale tak się nie dzieje. Podczas rozwoju 

wydarzeń historii II wojny światowej i Holocaustu domowe zdjęcia kontynuują pokazywanie szczęśliwych 

rodzinnych wspomnień
341

 – zauważa Ernst van Alphen w Toward a New Historiography. The Aesthetics of a 

Temporality.  

 

W kolejnej płaszczyźnie ta opozycja uruchamia się poza kadrem. Widzowie dysponują 

wiedzą o Holocauście, która nie jest dana osobom obserwowanym przez nich w kadrze. Ten 

aspekt relacji czasowych w filmach found footage eksponuje Jamie Baron, wyznaczając trzy 

porządki: „wtedy” zawłaszczanych obrazów, „teraz” produkcji filmu found footage i „teraz”, 
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w którym film jest oglądany przez widza, na co zwracałam uwagę w rozdziale poświęconym 

analizie i interpretacji filmu Porządny
342

. 

 

Roboczy tytuł „The Maelstrom” brzmiał „To nie może przytrafić się nam”. I oczywiście wykorzystuję napięcie 

podwójnej świadomości, które mamy, patrząc na tych ludzi: po pierwsze – jeśli bylibyśmy tam, i z naszej pozycji 

oddalonej od tamtych wydarzeń o dekady. To powoduje ogromne napięcie. (…) W życiu „nie wiemy” co 

nadchodzi. (…) Myślimy, że możemy się zabezpieczyć i nic złego nie nastąpi. Jadę dzisiaj do Ithaca i jestem 

pewien, że nie wydarzy się wypadek samochodowy – ale kto wie? Podobnie jest z Annie pakującą te drobne 

rzeczy, które pozwolili im zabrać. Dwie pary skarpetek i nie więcej – ale miejmy nadzieję, wydarzenia 

przyszłości okażą się w porządku
343

. 

 

Forgács zwraca uwagę na proces identyfikacji z bohaterami filmu. Oni nie znają kształtu 

przyszłości, którą zna widz. Jednocześnie ich niewiedza o przyszłości jest tożsama z losem 

widzów. Wiedza widza o Holocauście rzutuje na odbiór uwiecznionego na kliszach 

rodzinnego szczęścia, co potęgują daty i informacje tekstowe, które nadpisuje na obrazy Péter 

Forgács. Napięcie powstaje w kontraście naszej wiedzy do braku świadomości przyszłości 

osób, które uwiecznione zostały na wykorzystanych archiwalnych filmach. Widzom 

obserwującym radość rodziny Peereboom towarzyszy uczucie przerażenia. 

Przykładem podobnego wykorzystania napięcia różnicy czasowej w kinie found 

footage odnoszącym się do Holocaustu w polskiej kinematografii może być film Po-lin. 

Okruchy pamięci (2008). Jolanta Dylewska skonstruowała swój film z archiwalnych, 

amatorskich taśm filmowych z lat 30. XX wieku, które były rejestrowane w polskich 

miasteczkach i wsiach takich jak Kałuszyn, Kolbuszowa, Tykocin czy Sokołów Małopolski 

przez Żydów, którzy wyemigrowali do USA, ale wracali do Polski, aby odwiedzić swoje 

rodziny. Wykorzystane archiwalia wpisane są w przestrzeń rodzinnych relacji. 

Zarejestrowane w kadrze osoby skierowują swój wzrok na obiektywu, wykonują gest 

pozdrowienia do osób, którym filmy były pokazane poza granicami Polski. Tomasz Łysak 

zwraca uwagę, że amatorskie filmy nakręcone w Polsce dla członków rodzin, którzy 

wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, były wehikułem przenoszącym ich do Starego 
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Świata
344

. Badacz zaznacza także, że te materiały były wykorzystywane dla celów zbiórki 

pieniędzy dla krewnych, którzy zostali w Polsce. Były także odbierane jako 

przypieczętowanie statusu nowoczesnych przedstawicieli amerykańskiej klasy średniej, 

którzy wyrwali się z ubóstwa
345

. Czasowe oddalenie od wydarzeń, które zostają przywołane 

w cytowanych rodzinnych archiwaliach w Po-lin. Okruchach pamięci
346

, generuje podobne, 

jak w Zamęcie – kronice rodzinnej uczucie przerażenia, nieuchronności zbliżających się 

wydarzeń Holocaustu. 

Mechanizmem, który wydaje się organizować film Zamęt – kronika rodzinna w 

sposób dominujący, jest przełożenie doświadczenia rodziny Peereboom na nasze własne 

doświadczenie życia. W pierwszym odruchu może pojawić się reakcja „to nie może przytrafić 

się nam”, ale to zaprzeczenie, związane z historyczną świadomością, uwidacznia już napięcie, 

które buduje się pomiędzy doświadczeniem życia widza i osób przedstawionych na ekranie. 

Jak podkreśla Forgács, widz nie znajduje się w innej sytuacji egzystencjalnej od osób 

przedstawionych w jego filmie – nie mamy świadomości tego, „co nadchodzi”. W tym 

procesie zagrożenie przestaje być dalekie, historyczne, dochodzi do uświadomienia, czym w 

wymiarze jednostkowym był Holocaust – dla określonych postaci, do których podczas filmu 

nie tylko się przywiązujemy, z którymi się utożsamiamy, widząc wspólne z nimi 

doświadczenia prywatnego życia, ale także których relacja życia do wielkich, 

zawłaszczających procesów historycznych, może okazać się nam wspólna. Forgács 

uwidacznia opresyjność totalitarnych wydarzeń historycznych w perspektywie prywatnego 

życia. Najbardziej dramatyczna wymowa filmu realizuje się poza kadrem. Holocaust 

ucieleśnia się w sferze niewypowiedzenia. 

 Péter Forgács jasno określa miejsce swojej wypowiedzi wśród innych dzieł 

dotyczących Holocaustu. W dziedzinie filmu naszym kryterium [porównania] powinny być 

„Noc i mgła” („Nuit et Brouillard”, 1955) Alaina Resnaisa i Shoah (Shoah, 1985) Claude’a 

Lanzmanna
347

 – mówi. O filmie Shoah, w którym nie zostały wykorzystane żadne archiwalne 

zdjęcia przedstawiające Zagładę, Tomasz Majewski w tekście „Sub specie moris”: uwagi o 

„Shoah” Claude’a Lanzmanna pisze:  

                                                           
344

 T. Łysak, Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, dz. cyt., s. 133. 

345
 Por. Tamże, s. 133. 

346
 Por. Po-lin. Okruchy pamięci [film], reż. Jolanta Dylewska, Niemcy, Polska 2008. 

347
 The Memory of Loss: Péter Forgács’s Saga of Family Life and Social Hell. Péter Forgács and Bill Nichols in 

dialogue, dz. cyt., wydanie Kindle, lokacja 821.  



 

121 
 

 

Nieobecny czas, projektowany i odnoszony do widzialnej przestrzeni, zostaje złączony z konkretnością obrazu 

teraźniejszych miejsc. Zbudowanie tej ekwiwalencji pomiędzy percepcją a wyobrażeniem jest jednak w efekcie 

odbierane jako szczególny rodzaj zdwojenia filmowego obrazu – nietożsamości tego, co ujęcie zawiera w sensie 

czasoprzestrzennym z nim samym. To, co jest wizualnie obecne w obrazie – nie jest obecne, to, czego w obrazie 

nie ma, jest stale ewokowane. Lanzmann zderza zatem możliwość/niemożliwość reprezentacji z tym, co możliwe i 

niemożliwe w porządku wyobrażenia, co prowadzi do wykreślenia granic Zagłady jako tego, co niewyobrażalne i 

nieprzedstawiane, a więc absolutne
348

. 

 

Z podobnym procesem mamy do czynienia w przypadku filmu Zamęt – kronika rodzinna 

Petera Forgács’a. Węgierski reżyser zawiesza głos, nie podejmuje się przedstawić 

Holocaustu, mając świadomość Zagłady jako doświadczenia absolutnego. Informuje, że tylko 

jedna osoba z tych, które reżyser przedstawił w filmie, przeżyła II wojnę światową. Tak 

zakończony film dodatkowo uruchamia w odbiorcy świadomość tego, że głęboki sens 

wydarzeń, które nie mogły być przedstawione, wybrzmiał we wcześniejszych minutach filmu 

– to, co nie może być przedstawione zrealizowało się w perspektywie odbioru świadomego 

wydarzeń historycznych widza projektowanej na domowe zdjęcia rodziny Peereboom. 

 To poprzez płaszczyznę bliskich relacji, pamięci wobec bliskich wyjaśnia się, realizuje 

się znaczenie tragizmu historii, widz może sobie uświadomić, czym był Holocaust w 

wszechświecie mikrohistorii. Przyjęta metoda pracy z archiwalnymi materiałami filmowymi, 

która konsekwentnie realizuje się w zbudowaniu opozycji między prywatnością (rozumianą 

jako stan pośredni między intymnością i życiem społecznym) a zagrażającym jej 

totalitaryzmom, służy odnowieniu pamięci – zaproponowaniu nowej, opartej w większym 

stopniu na uczestniczeniu widza, jej metody. Wielkie procesy polityczne, kształtujące historię 

zostają zapośredniczone nie tyle przez indywidualne doświadczenie, ale przede wszystkim 

przez przywołane relacje bliskości, które stoją między „sobością” a „się”, między philia a 

polis
349

. Zrozumienie tragizmu historii Europy XX wieku realizuje się w filmie Forgács’a we 

współodczuwaniu. Historia przestaje być dzięki temu odległa, a staje się niemal namacalna – 

przeżyta jako taka, która może przytrafić się nam. 
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 Odmienne relacje uruchamiane są w Po-lin. Okruchach pamięci. Reżyserka 

wprowadza perspektywę Polaków, sąsiadów przedstawionych na archiwalnych zdjęciach 

Żydów. Ci bohaterowie przywołują swoje wspomnienia przed kamerą. W filmie Jolanty 

Dylewskiej uwzględniony został proces narastającego w latach 30. antysemityzmu wśród 

Polaków. Reżyserka przedstawiając funkcjonowanie targu w jednej z miejscowości, 

informuje o aktach agresji polskich nacjonalistycznych bojówek skierowanych przeciwko 

Żydom. Przywołuje także informacje o podejmowaniu w drugiej połowie lat 30. przez 

Polaków wyborów konsumenckich kierowanych przynależnością narodową. Polacy w Po-lin. 

Okruchach pamięci wspominają jednak swoich sąsiadów sprzed wojny, przywołując nie tylko 

ich bogatą kulturę, ale także przyjaźnie, które nawiązywały się między ówczesnymi dziećmi.  

Tomasz Łysak zaznacza, że poetycka estetyzacja przeszłości jako obiektu utraty to 

dowód ambicji reżyserki, aby kształtować współczesną kulturę pamięci. Rezygnacja z poetyki 

rozliczenia, charakterystycznej dla głośnych filmów odkłamujących polsko-żydowską 

przeszłość, takich jak „Miejsce urodzenia” czy „Sąsiedzi”, nie jest strategią reakcyjną, lecz 

próbą umieszczenia żydowskiej narracji w polskiej pamięci
350

. Film Jolanty Dylewskiej 

przedstawia Holocaust z polskiej perspektywy. Ma uzmysłowić stratę, jaką ponieśli Polacy. Z 

powodu przyjęcia takiego punktu widzenia różni się od Zamętu – kroniki rodzinnej, w której 

widz poprzez wykorzystanie home movies, zostaje niejako zaproszony do kręgu najbliższych 

bohaterów filmu. Może odczuć tragizm ich historii, utożsamiając się z nimi. Film Jolanty 

Dylewskiej nie ma jednoznacznie takiej uniwersalnej wymowy. Ukazana przestrzeń relacji 

rodzinnych i kształtującej ją tradycji społeczności Żydów jest wspominana i doświadczana za 

pomocą przywołanych obrazów raczej z zewnętrznej, mimo że bliskiej, sąsiedzkiej 

perspektywy. Po-lin. Okruchy pamięci wprowadzają dodatkową płaszczyznę – perspektywę 

Polaków, którzy sąsiadowali z Żydami, zamordowanymi podczas II wojny światowej. 

Uniemożliwienie  utożsamienia się z ofiarami Zagłady może stanowić o wartości filmu, 

wprowadza pytanie o postawy grupy społecznej odmiennie traktowanej przez hitlerowski 

terror, uwidaczniając te różnice.  

 

Napięcie między prywatnością a tym, co tradycyjnie publiczne. Polityczny wymiar sfery 

prywatności  
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Film Zamęt – kronika rodzinna Pétera Forgács’a zorganizowany jest wokoło opozycji 

prywatności rodziny Peereboom, do której dopuszczeni zostają widzowie, i hitlerowskiego 

totalitaryzmu jako rozległego procesu historycznego, który pochłonął istnienia 

zarejestrowanych na taśmie filmowej osób. Napięcie pomiędzy tymi planami realizuje się w 

filmie węgierskiego reżysera w obrębie samego obrazu – w którym informacje tekstowe i głos 

spoza kadru przedstawiają wydarzenia historyczne kształtowane przez hitlerowską władzę. 

Informacje o prześladowaniach zestawione są z materiałem filmowym przedstawiającym 

prywatne życie rodziny Peereboom, który pozostaje rejestracją rodzinnego szczęścia. W tym 

ujęciu to, co poza nią, jest zagrożeniem – wiąże się z upolitycznieniem nagiego życia [la nuda 

vita] jako takiego, wkroczeniem „dzoē” w sferę polis w systemie totalitarnym i zawieszeniem 

podstawowych praw obywatelskich
351

. 

 Gilles Deleuze w Kino. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas jako jedną z kluczowych różnic 

między kinem klasycznym a nowoczesnym przywołuje różnicę przedstawienia relacji między 

tym, co polityczne, a tym, co prywatne. 

 

Kafka sugerował, że „główne” literatury zawsze zachowywały granicę między tym, co polityczne, a tym, co 

prywatne, choćby ruchomą, zaś w pomniejszych literaturach to, co prywatne, było automatycznie polityczne i 

„pociągało za sobą wyrok życia lub śmierci”. I to prawda, że w wielkich narodach rodzina, para, sama 

jednostka zajmują się własnymi sprawami, nawet jeśli z konieczności wyrażają one społeczne sprzeczności i 

problemy albo bezpośrednio doznają ich skutków. Pierwiastek prywatności może zatem stać się miejscem 

zdobywania świadomości – o tyle, o ile sięga źródeł czy ujawnia „obiekt”, który wyraża. W tym sensie kino 

klasyczne stale utrzymywało tę granicę, która utrzymywała korelację między tym, co polityczne i tym, co 

prywatne, i która za pośrednictwem świadomości umożliwiała przejście od jednej siły społecznej do drugiej, od 

jednego stanowiska politycznego do innego: Matka w „Matce” Pudowkina odkrywa prawdziwy cel walki 

swojego syna i przejmuje go; w „Gronach gniewu” Forda to matka do pewnego stopnia zachowuje jasność 

widzenia i to ją zastępuje syn, gdy zmieniają się warunki. Tak nie jest w przypadku kina politycznego, gdzie nie 

istnieje żadna granica zapewniająca minimum dystansu czy ewolucję: sprawa prywatna łączy się ze społeczną 

czy polityczną doraźnością. (…) Ważne jest jednak właśnie to, że nie istnieje już „linia generalna”, to znaczy 

rewolucja od Starego do Nowego czy rewolucja dokonująca skoku od jednego do drugiego
352

 – pisze Gilles 

Deleuze, przywołując za przykład kina nowoczesnego kino południowoamerykańskie. 
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Rozpoznanie Deleuze jest bliskie temu, jak model kina performatywnego określa Bill 

Nichols: ostatnie performatywne dokumenty starają się zaprezentować to, co społeczne 

subiektywnie, łączą to, co ogólne ze szczególnym, indywidualne z kolektywnym, i polityczne z 

personalnym
353

.  

 Zestawienie przez Pétera Forgács’a dwóch płaszczyzn – prywatnej i społecznej (jako 

Wielkiej Historii i uczynienie prywatności dostępnej szerokiemu widzowi) jest 

zanegowaniem silnie osadzonej w tradycji europejskiej granicy między tymi przestrzeniami. 

Sens filmu rozkwita w nieustannej relacji tych przestrzeni. Tak zostaje przedstawiona 

rzeczywistość wydarzeń, które są przedmiotem filmu – historie prywatne zostają 

zawłaszczone, zmiecione przez falę historii. W Zamęcie – kronice rodzinnej to 

egzemplifikacja prywatności ma na celu rozsadzenie, uwidocznienie okrucieństwa procesów 

społecznych, które miały miejsce w Europie XX wieku.  

Prywatność ukazana w archiwalnych home movies, w wyniku procesu ich twórczego 

zawłaszczenia w filmie found footage węgierskiego reżysera, zyskuje status widzialności, 

zostaje włączona w narrację historyczno-polityczną. Film Pétera Forgács’a z uwagi na jego 

szczególne podejście do wykorzystywanego materiału można odczytać jako figurę uczynienia 

widzialnymi anonimowych jednostek w przestrzeni publicznej poprzez przestrzeń 

prywatności.  

 

Dzieleniem postrzegalnego nazywam system odczuwalnych („sensible”) pewników, które uwidaczniają istnienie 

zarazem tego, co wspólne, jak i podziałów, definiujących w jego obrębie poszczególne miejsca oraz części. 

Dzielenie postrzegalnego ustanawia jednocześnie to, co jest współdzielone, i jego odrębne części. Owo 

rozmieszczenie części i miejsc opiera się na takim dzieleniu przestrzeni, czasu i form aktywności, które określa, 

w jaki sposób możliwy jest udział w tym, co wspólne, i jak te wszystkie elementy uczestniczą w samym procesie 

dzielenia. (…) Dzielenie postrzegalnego uwidacznia, kto może brać udział w tym, co wspólne, w zależności od 

tego, co robi, oraz od czasu i miejsca, w którym ta czynność jest wykonywana
354

 – pisze Jacques Rancière. 

 

Prywatność w Zamęcie – kronice rodzinnej zyskuje status widzialności w przestrzeni 

publicznej, aby upomnieć się o polityczne, prawa zwykłych ludzi, których bohaterowie filmu 

są reprezentantami. 
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Część III. Brakujące zdjęcia. Perspektywy pamięci i postpamięci w autobiograficznych 

filmach found footage odnoszących się do doświadczeń przemocy suwerennej władzy 

 

Wstęp 

 

Przedmiotem mojej analizy i interpretacji w tej części pracy są filmy, których autorzy 

wykorzystują technikę found footage, w realizacjach o charakterze autobiograficznym, 

dotyczących traumatycznych wydarzeń związanych z doświadczeniem przemocy suwerennej 

władzy. Interesuje mnie to, jakie treści dotyczące wydarzeń historycznych wprowadzane są 

dzięki jednostkowym doświadczeniom, jak osobiste ujęcia uzupełniają oficjalne narracje, jak 

definiują braki w funkcjonujących dotąd w przestrzeni publicznej przestawieniach. Odwołuję 

się do kategorii suwerennej władzy jako progu nierozróżnialności przemocy i prawa 

zaproponowanej w obszernie cytowanej już w pierwszej części rozprawy książce Homo 

sacer. Suwerenna władza i nagie życie Giorgio Agambena
355

. Rozpoznania filozofa są 

istotnym kontekstem rozważań dotyczących ukazania przemian funkcjonowania przestrzeni 

prywatnej i publicznej w dokumentalnych współczesnych filmach found footage. 

W pierwszym rozdziale tej części rozprawy analizuję i interpretuję film Brakujące 

zdjęcie (L'Image manquante, Francja 2013) Rithy’ego Panha, który przywołuje swoje 

wspomnienia wydarzeń, mających miejsce w Kambodży pod rządami Czerwonych Khmerów 

w latach 1975-1979. Reżyser filmu wraz z rodzicami i rodzeństwem został przewieziony do 

jednego z obozów przymusowej pracy, nazywanych „polami śmierci”. Tam w ramach 

rewolucji kampuczańskiej miała się odbyć ich przymusowa „rehabilitacja”. Dzieło Panha 

podaję jako przykład perspektywy świadka i osobistej pamięci o popełnionych zbrodniach. 

Rithy Panh, poszukuje obrazu – fotografii, filmu, które mogłyby być odzwierciedleniem 

doświadczonych przez niego zbrodniczych wydarzeń, straty najbliższych. Jego poszukiwania, 

podobnie jak analizowane w pierwszej części rozprawy filmy Zwyczajny faszyzm (1965) 

Michaiła Romma, Niemieckie obozy koncentracyjne w świetle faktów (1945/2014), Porządny 

(2014) Vanessy Lapy i Zamęt – kronika rodzinna (1997) Pétera Forgácsa wpisują się w 

dyskusję o wartości archiwów audiowizualnych w konfrontacji ze zbrodnią
356

. Panh poddaje 

badaniom zawłaszczane w filmie materiały stworzone przez Czerwonych Khmerów w celach 
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propagandowych, obudowując je krytycznym komentarzem i wypunktowując ich 

nieprzystawalność do zapamiętanej rzeczywistości. 

Przedmiotem drugiego rozdziału tej części pracy jest analiza i interpretacja filmu 

Niegdyś moja matka (Once my mother, Australia, Polska, Ukraina 2013). Sophia Turkiewicz 

rekonstruuje historię swojej matki Heleny, która urodziła się w Oleszowie na terenach dawnej 

Polski i została wkrótce osierocona rzez oboje rodziców. Helena trafiła pod opiekę wuja, 

który nie pozwolił jej uczęszczać do szkoły. Nie nauczyła się pisać, co znacząco wpłynęło na 

wydarzenia jej życia i było powodem wstydu. W wieku około 10 lat  wuj zmusił ją do 

opuszczenia gospodarstwa. Podczas II wojny światowej została uwięziona przez radzieckie 

wojska we Lwowie, a następnie przewieziona do przymusowej pracy w łagrze. Wydostała się 

z obozu na mocy układu Sikorski-Majski. Odbyła podróż przez tereny Związku Radzieckiego 

do Persji, dzisiejszego Iranu, wraz z wojskami gen. Andersa. Po zakończeniu wojny z małą 

wówczas córką Sophią przedostała się z obozu dla polskich uchodźców w Lusace w Afryce 

do Australii, gdzie ostatecznie obie kobiety zamieszkały. Opowieści matki o przeżyciach  w 

łagrze i doświadczeniach tułaczki były ważnym elementem dzieciństwa Sophii. Po wojnie 

Helenę spotkało społeczne odrzucenie, spowodowane wychowywaniem nieślubnego dziecka. 

Helena jako samotna matka nie mogła znaleźć pracy i była zmuszona oddać dziewczynkę do 

domu dziecka, co było dla niej jedyną możliwością ułożenia sobie życia po wojnie. W 

Niegdyś mojej matce reżyserka konstruuje także opowieść o swoim życiu, na które wpływ 

miały pierwsze lata spędzone w Australii, i swoje zmieniające się w czasie rozumienie 

wydarzeń z przeszłości. 

Autorka dokumentu Niegdyś moja matka jest docenioną reżyserką filmów 

fabularnych. Jej dyplomowy film Letters from Poland (1977) i Silver City (1984) zostały 

zainspirowane opowieściami matki. Turkiewicz zaznacza, że w przywołanych obrazach 

zamaskowała autentyczne opowieści matki w formie fikcji. Silver City w 1984 roku zostało 

nominowane w siedmiu kategoriach do nagrody Australian Film Institute
357

  

Film Niegdyś moja matka ukazuję w kontekście zabiegów zastosowanych w filmie 

Tonia i jej dzieci (Polska, 2011). Marcel Łoziński opowiada w swoim dziele o Toni Lechtman 

i jej dziś już dorosłych dzieciach, ale przywołuje także osobiste przeżycia związane ze swoją 

matką, z którą bohaterka filmu się przyjaźniła. Kobiety łączyła fascynacja komunizmem 
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pojmowanym przez nie jako przeciwwaga faszyzmu. Tonia Lechtman spędziła lata 1949-

1955 w więzieniu, w którym została osadzona przez władze PRL w okresie stalinizmu, 

oskarżona o współpracę z amerykańskim wywiadem. Marcel Łoziński przedstawia dzieciom 

Toni – Werze i Marcelowi Lechtman nieznane im dotąd zapisy przesłuchań matki z okresu 

więzienia i zeznania z tzw. komisji Mazura zbierającej po śmierci Bieruta dowody o 

nadużyciach władzy
358

  

Zarówno Marcel i Wera Lechtman, dzieci Toni, jak i Marcel Łoziński, odtwarzając 

przeszłość, starają się zrozumieć wybory i motywacje kierujące rodzicami. Losy trójki dzieci, 

dziś już dorosłych, niemal 70-letnich, kształtowały się podobnie – wszyscy przez pewien czas 

wychowywali się w domach dziecka, o czym zadecydowali ich rodzice zajęci organizacją 

życia społecznego po wojnie. Trójka bohaterów-autorów filmowej opowieści i Tonia musieli 

zmierzyć się różnymi przejawami antysemityzmu i w relacji do nich określić swoją 

tożsamość,  w końcu byli postawieni przed trudnym wyborem pozostania lub opuszczenia 

kraju w 1968 roku. Jest to szerszy plan przedstawionej przez Marcela Łozińskiego historii i 

mający niewątpliwie wpływ na wybór określonych środków wyrazu wypowiedzi o 

charakterze dokumentalnym. 

Decyzję włączenia filmu Marcela Łozińskiego, którego Marek Henrykowski określa 

jako tego polskiego filmowca dokumentalistę, który najbardziej konsekwentnie i uparcie 

zabiega o uczynienie z dokumentu pełnoprawnej formy wypowiedzi filmowej
359

, w obręb 

analizowanych filmów, mimo stosunkowo niewielu wykorzystanych w nim materiałów 

archiwalnych, motywuję szczególnym miejscem, które to dzieło zajmuje na polu dokonań 

rodzimej kinematografii. Tonia i jej dzieci jest jednym z nielicznych polskich filmów 

dokumentalnych o rysie autobiograficznym, na co wskazuje Magdalena Podsiadło. Autorka 

książki Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji zaznacza, że przyczyną 

mało licznej reprezentacji polskich filmów dokumentalnych, w których twórca staje się 

tematem wypowiedzi artystycznej, może być nieodrobienie lekcji prywatności, która na 

świecie odbyła się w latach 70.
360

. Film Marcela Łozińskiego przedstawia w końcu 
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skomplikowane relacje rodzinne bohaterów-autorów filmu, umożliwiając wgląd w strukturę 

relacji w jej obrębie, które w Polsce, jak zaznacza Agnieszka Wiśniewska są tabuizowane
361

. 

Traktuję Tonię i jej dzieci jako obraz narracji kształtowanej w dużym stopniu przez Werę 

Lechtman o przemocy doświadczonej przez matkę. 

Filmy Niegdyś moja matka i Tonia i jej dzieci stanowią przykłady narracji drugiego 

pokolenia o wydarzeniach związanych z przemocą suwerennej władzy. Sophia Turkiewicz i 

Marcel Łoziński ukazują doświadczenie posttraumatyczne, w którym brak nie tylko jest 

związany z deficytem odpowiedniej reprezentacji filmowej i fotograficznej, ale także 

dystansem wobec traumatycznego doświadczenia, zapośredniczeniem opowieści, 

uniemożliwiającym bezpośrednie dotarcie do traumatycznych wydarzeń. W tych 

rozważaniach odwołuję się m.in. do koncepcji postpamięci zaproponowanej przez Marianne 

Hirsch i rozpoznań Bartosza Dąbrowskiego
362

. Przywołując koncepcję „history from below”, 

ukazuję filmy Sophii Turkiewicz i Marcela Łozińskiego jako przykłady uzupełniania 

powszechnej historii o postaci i doświadczenia kobiet, a także ukazania relacji matek i córek. 

Istotną perspektywą analizy i interpretacji filmu Niegdyś moja matka i Tonia i jej dzieci, z 

uwagi na przekazywanie opowieści przez córki bohaterek i kształtowanie przez nie wymowy 

                                                                                                                                                                                     
rozpoznań Mirosława Przylipiaka, podaje Tonię i jej dzieci za przykład filmów, których twórcy ujawniają 

„osobisty związek z filmowanymi wydarzeniami”. Por. Tamże, s. 29. 

361
 Agnieszka Wiśniewska analizując i interpretując film Takiego pięknego syna urodziłam (1999), obnażający 

emocjonalną przemoc w rodzinie reżysera, przywołuje medialną debatę, owianą atmosferą skandalu, wokół 

filmu Marcina Koszałki. Rodzina to przecież w Polsce świętość. Nie można na nią publicznie narzekać, mówić o 

jej problemach, krytykować. Nawet – jeśli nie wychwalać – to przynajmniej milczeć – czytamy. Autorka 

przywołuje także krytyczne wypowiedzi Marcela Łozińskiego dotyczące filmu Koszałki. Zaznacza jednak, że 

doszło do symbolicznego pojednania między reżyserami na festiwalu w Helsinkach. Zwrócenie uwagi na 

obrazowanie przez Marcela Łozińskiego struktury rodziny, wydaje mi się istotne także w kontekście 

późniejszego dzieła tego twórcy – filmu Ojciec i syn w podróży (2013), który jest autorską wersją Marcela 

Łozińskiego projektu jego syna Pawła Łozińskiego, zrealizowanego przez tego twórcę w filmie Ojciec i syn 

(2013). Te dwie autorskie realizacje, różniące się pod względem wyboru zdjęć i montażu, są zapisem prywatnej 

relacji między twórcami, odsłaniającymi w różny sposób ich rodzinną historię. Por. A. Wiśniewska, „Takiego 

pięknego syna urodziłam” Marcina Koszałki, czyli zaprzeczony potencjał krytyczny dokumentu 

autobiograficznego, w: Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna, pod red. tejże, Wydawnictwo 

Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 59-68. 

362
 Por. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, „Didaskalia” 2011, nr 105, s. 28-36; B. Dąbrowski, Postpamięć, 

zależność, trauma, w: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – 

konteksty, perspektywy badawcze, pod. red. R. Nycza, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

UNIVERSITAS, Kraków 2011, s. 257-270. 
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filmów, jest ujęcie teoretyczno-filmowe dotyczące kina kobiet wnikliwie przedstawione w 

książce „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek Małgorzaty 

Radkiewicz
363

. 

Ważne dla zasadniczego toku rozprawy podejmującej temat dialektycznych relacji 

przestrzeni prywatnej i publicznej w dokumentalnych filmach found footage jest 

umiejscowienie tematów podejmowanych przez reżyserów i reżyserkę przywołanych filmów 

w kontekście rozpoznań dotyczących przeobrażeń relacji sfery prywatnej i publicznej ujętych 

przez Giorgio Agambena. W książce Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie filozof 

określa suwerenną władzę jako wcielenie stanu natury w obręb społeczeństwa lub, innymi 

słowy jako próg nierozróżnialności między naturą i kulturą, przemocą i prawem. To właśnie 

owa nierozróżnialność stanowi szczególną przemoc suwerenną
364

. Badacz zaznacza, że 

suwerenna struktura prawa, ma postać wyjątku,  

 

w którym fakt i prawo nie dają się rozróżnić (a jednak muszą być tak określone). Życie, na które w ten sposób 

nałożone są obowiązki i które tym samym jest włączone w sferę prawa, może koniec końców być wpisane weń 

tylko poprzez założenie swego wyłączającego włączenia, tylko w ramach „exceptio”. Istnieje pewna figura 

graniczna życia, próg, na którym jest ono zarazem wewnątrz porządku prawnego i poza nim – próg ten jest 

miejscem suwerenności
365

.  

 

Agamben podkreśla, że skoro wyjątek jest strukturą suwerenności, to (…) jest ona pierwotną 

strukturą, w ramach której prawo odnosi się do życia i zawiera je w sobie poprzez 

zawieszenie samego siebie
366

. W ujęciu tym zawarte jest więc wkroczenie „dzoē”, prostego 

życia, wspólnego wszystkim ożywionym bytom, tradycyjnie przypisanego do sfery „okios” 

(prywatnej), w sferę polis
367

.  

Traumatyczne doświadczenia autorów-bohaterów filmów będących przedmiotem 

niniejszej części rozprawy pozostają w bezpośrednim związku z suwerenną władzą 

charakterystyczną dla państw i praktyk totalitarnych. Wybór filmów będących przedmiotem 
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 Por. M. Radkiewicz, „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktykach reżyserek i artystek, dz. cyt. 
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 Por. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, dz. cyt., s. 55. 
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 Por. Tamże, s. 44. 
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 Por. Tamże, s. 46. 
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tej części pracy, których tematem są wydarzenia w znacznej mierze późniejsze od tragedii 

Holocaustu, o której ujęciom pisałam w pierwszej części pracy, oraz doświadczenia kolejnego 

pokolenia po doświadczeniu przemocy suwerennej władzy, jest świadomą strategią badawczą. 

Jej celem jest analizowanie różnych przejawów, także pod względem czasu przywoływanych 

wydarzeń, przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej, które Agamben określa jako 

charakterystyczne dla nowoczesności
368

. 

Wybór filmów Brakujące zdjęcie, Niegdyś moja matka, Tonia i jej dzieci w tym 

rozdziale pracy jest podyktowany także widocznym w nich szczególnym imperatywem 

przekazania świadectw o traumatycznych doświadczeniach. Tomasz Łysak w Od kroniki do 

filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie wskazuje na potoczne 

rozumienie świadectwa jest związanego z kontekstem sądowym. Badacz zaznacza, że 

najważniejszą funkcją świadka jest „dawanie świadectwa” w celu przekazywania wiedzy
369

. 

Brakujące zdjęcie jest zorganizowane jako wypowiedź świadka tragicznych wydarzeń. Filmy 

Niegdyś moja matka i Tonia i jej dzieci stanowią powtórzenie traumatycznych wydarzeń, 

przeżytych przez poprzednie pokolenie, wpisując się w praktyki upamiętniania tragedii, 

charakterystyczne dla narracji postzależnościowych. 

Szczególny charakter analizowanych i interpretowanych w tym rozdziale filmów, 

związany z dążeniem do uzupełnienia „braku” odpowiedniej reprezentacji, luk w pamięci, 

niemożnością dotarcia do traumatycznego doświadczenia, sprawia, że rezerwuar archiwaliów, 

po które sięgają ich autorzy, aby włączyć je w procesie montażu w filmową opowieść, jest 

szczególnie szeroki. Są to fotografie i filmy, które w pierwotnym zamyśle miały 

funkcjonować w obrębie rodziny, home movies, materiały, w których zapisane zostały 

świadectwa doświadczonych zbrodni, teksty zeznań, listy, filmy propagandowe, różnego 

rodzaju materiały audiowizualne funkcjonujące w przestrzeni publicznej, odsyłające do życia 

publicznego i wydarzeń politycznych. Reżyserzy inscenizują w końcu przeszłe wydarzenia – 

w formie scen fabularyzowanych jak w Niegdyś mojej matce, czy odtworzonych z pamięci za 

pomocą skonstruowania swoistego teatru lalek, a dokładnie glinianych figurek 

odwzorowujących utraconych bliskich, w Brakującym zdjęciu. W tekście przyglądam się 

szczególnemu charakterowi każdego z tych typów włączonych do filmu reprezentacji 

przeszłych wydarzeń, wpływających na kształt i wymowę filmowych wypowiedzi, mając na 
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 Por. Tamże, s. 168. 
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 T. Łysak, Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, dz. cyt., s. 116. 
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uwadze rozpoznanie Williama C. Weesa, który we wstępie do swojej konstytutywnej dla 

badań nad filmami found footage pracy Recycled Images. The Art and Politics of Found 

Footage Films podkreśla, że zasadniczym wyznacznikiem określającym filmy found footage 

nie jest ilość zawłaszczonego materiału, ale zaznaczenie samego procesu jego 

wykorzystania
370

. W tym punkcie analizy i interpretacji odwołuję się także do rozpoznań 

Jamie Baron zaprezentowanych w cytowanej już w niniejszej rozprawie książce The Archive 

Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History i jej koncepcji „efektu 

archiwum”
371

. 
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 Por. W.C. Wees, Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, dz. cyt., s. 4. 
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 Por. J. Baron, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, dz. cyt., 

wydanie Kindle, s. 17-18 z 188.  
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Rozdział 1. Niewyrażalność a obrazowanie cierpienia w Brakującym zdjęciu Rithy’ego 

Panha 

 

Aby opierać się konieczne jest ukrywanie w sobie siły, pamięci… tego, czego nie można 

odebrać. Bo obraz można skraść, lecz myśli już nie
372

 

 

Wstęp 

 

Rithy Panh w autobiograficznym, dokumentalnym filmie Brakujące zdjęcie przedstawił 

historię wstrząsających wydarzeń, które miały miejsce w Kambodży pod rządami 

Czerwonych Khmerów. Ekstremalne ugrupowanie wkroczyło do stolicy kraju i przejęło 

władzę 17 kwietnia 1975 roku. Zdobycie Phnom Penh było ostatnim etapem walki zbrojnej i 

zapoczątkowało realizację wizji rewolucji społecznej
373

. Według różnych źródeł w latach 

1975-1979 w Kambodży zginęło od półtora do dwóch milionów osób
374

.  

Przywódcy Czerwonych Khmerów głosili, że rewolucja ma odwoływać się wyłącznie 

do własnych tradycji – narodowej, ideologicznej i kulturowej. Jednocześnie dość często 

przywoływali komunistyczne korzenie ruchu
375

. Adam W. Jelonek zaznacza, że większość 

badaczy uznaje Kampuczę za państwo komunistyczne, realizujące jednak indywidualnie 

założony i bardzo odległy od znanych nam europejskich wzorców marksizmu model 

ideologiczny, nawiązujący raczej do postleninowskich interpretacji niż do samych korzeni 

marksistowskich
376

. Autor pracy Rewolucja Czerwonych Khmerów (1975-1978). Studium 

autarkicznego rozwoju zaznacza, że istnieją przesłanki, aby widzieć w rewolucji 

kampuczańskiej inspiracje ideologią wielkiego skoku i rewolucją kulturalną Mao Zedonga. 

Zauważa także, że założenia Czerwonych Khmerów są bliskie myślom Samira Amina i 
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 Brakujące zdjęcie (L'Image manquante) [film], reż. Rithy Panh, 2013. 
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 Por. A.W. Jelonek, Kambodża, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008, s. 145. 

374
 Por. J. Dobrowolska-Polak, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów 
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 Por. A. W. Jelonek, Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1978. Studium autarkicznego rozwoju, 
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Franza Fanona, marksistowskich teoretyków rozwoju społecznego. Ich prace mogły być 

odczytane jako gotowe koncepcje przebudowy postkolonialnego państwa Kambodży
377

.  

Rewolucja charakteryzowała się wprowadzeniem w życie planu autarkicznego 

rozwoju, realizującego się w radykalnym izolacjonizmie gospodarczym, politycznym, 

ideologicznym, kulturowym i społecznym
378

. Nowa władza proklamowała ustanowienie roku 

zerowego, stanowiącego symboliczne zerwanie z przedrewolucyjną przeszłością. Określiła 

pamięć o wcześniejszej epoce jako chorobę. Rozpoczęła z nią walkę, w której orężem miała 

być praca całego narodu i eksterminacja „nieuleczalnych” przypadków. Eliminację pamięci 

widziano jako konieczny warunek powodzenia rewolucji
379

.  

Społeczeństwo zostało podzielone na trzy kategorie: ludność o pełnych prawach, 

zwaną „starą”, która wcześnie znalazła się pod władzą rewolucyjnej administracji – penh 

sithm; „kandydatów” – triem oraz grupę pozbawioną praw – bennheu, określaną także 

społecznością „nową”. Do tej ostatniej grupy zaliczeni zostali właściciele ziemscy, 

oficerowie, pracownicy dotychczasowej administracji i nauczyciele. Znaleźli się w niej 

mieszkańcy miast, uciekinierzy z terenów objętych wojną, cześć zamożniejszego chłopstwa i 

robotników, czyli większość mieszkańców Kambodży. Przywódcy Kampuczy widzieli w tej 

grupie zdrajców, zasługujących na śmierć
380

.  

 Reżyser Brakującego zdjęcia urodził się w Phnom Penh w 1964 roku. Kiedy Czerwoni 

Khmerowie doszli do władzy, miał 11 lat. Panh i jego najbliżsi zostali sklasyfikowani jako 

przedstawiciele „nowej” ludności i przewiezieni do obozu pracy, w którym miała się odbyć 

ich „rehabilitacja” w duchu nowego systemu. Kiedy rządy Czerwonych Khmerów zostały 

obalone, Panh wyemigrował do Tajlandii, a stamtąd wyjechał do Francji, gdzie rozpoczął 

studia w szkole filmowej. W realizowanych fabułach i dokumentach często powracał do 

tematu zbrodni popełnionych w Kambodży
381

.  

 John Kleinen zaznacza, że do najbardziej znanych prac Panha zaliczyć można film 

Katownia Czerwonych Khmerów (S21 - Maszyna śmierci Czerwonych Khmerów) z 2003 
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roku. W tym obrazie reżyser przedstawił rozmowy ze strażnikami S21, więzienia na terenie 

byłej szkoły średniej w Tuol Sleng, którzy torturowali osadzonych i wykonywali egzekucje. 

Ich wypowiedzi zostały zestawione z relacjami ocalonych
382

. Panh jest także autorem filmu 

Bophana, une tragédie cambodgienne z 1996 roku, w którym przypominał tysiące zdjęć 

wykonanych ofiarom przed egzekucjami w S21
383

. Brakujące zdjęcie jest wynikiem 

długoletnich poszukiwań w obrębie przedstawienia tragicznej, niedawnej historii Kambodży. 

Lior Zylberman ocenia, że ten dokument jest najbardziej prywatnym dziełem reżysera
384

.  

Pamiętam wzrok tych młodych wojowników: dla nich w ogóle nie istnieliśmy. Wydano 

im rozkaz: Nie dotykać wroga. Mam 13 lat i jestem wrogiem
385

 – wprowadza w opowieść 

narrator. W dokumencie Panha mamy do czynienia z tożsamością między poziomami 

wypowiedzi: autora, narratora i bohatera. Magdalena Podsiadło zaznacza, że model 

autobiografizmy oparty na „ja” empirycznym, w który wpisuje się Brakujące zdjęcie, jest 

najbliższy realizacji paktu autobiograficznego według restrykcyjnej definicji Philipe’a 

Lejeune’a
386

. Badaczka przywołuje rozpoznanie Jima Lane’a, który twierdzi, że reżyser 

zapisuje na taśmie filmowej swój ślad retrospektywnie, co wyjaśnia możliwość 

równorzędnego znajdowania się autora za kamerą i w diegezie filmowej
387

.  

Akcja Brakującego zdjęcia rozpoczyna się wkroczeniem do Phnom Penh Czerwonych 

Khmerów. Kilkunastoletni bohater filmu i jego rodzina zostają zmuszeni do opuszczenia 

miasta i przetransportowani do obozu pracy. Wydarzenia, które miały tam miejsce, są 

zasadniczym tematem filmu. Panh zobrazował współtowarzyszy, najbliższych, uwięzionych 

na „polach śmierci”, za pomocą glinianych figurek
388

. Portrety postaci w glinie oddają 

indywidualne cechy bohaterów, emocjonalne gesty – przerażenia, strachu, wycofania. 

Reżyser za ich pomocą zrekonstruował przeżycia, których doświadczył jako dziecko. 
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Tematem dokumentu jest zarówno prywatny dramat jak i szersza płaszczyzna społeczna i 

polityczna wydarzeń w Kampuczy. Autor Brakującego zdjęcia wykorzystał także filmy o 

propagandowej wymowie i zdjęcia, których realizację zlecili Czerwoni Khmerowie. 

Wyjaśniająca narracja zza kadru towarzyszy archiwalnym obrazom i inscenizacjom 

wspomnień. Komentarz narratora, który odbiorca filmu słyszy zza kadru, o gęstej 

znaczeniowo, często filozoficznej wymowie, jest w części oparty na książce The Elimination: 

A survivor of the Khmer Rouge confronts his past and the commandant of the killing fields 

Panha i Christophe’a Bataille’a
389

. Tekst jest integralną, równorzędną częścią filmu. Objaśnia 

zaprezentowane obrazy, dlatego Brakującemu zdjęciu będę próbowała przyjrzeć się jako 

ikonotekstowi w rozumieniu zaproponowanym przez Petera Burke
390

. Komentarz przypisany 

archiwalnym obrazom odpowiada zarazem trzeciej z wyodrębnionych przez Didi-Hubermana 

czasowości ujętej w analizie zabiegów montażowych Bertolta Brechta
391

, gdzie w 

kontrapunkcie obrazu wyłania się tekst wiersza. 

 Rithy Panha wobec braku zdjęć zbrodni popełnionych przez Czerwonych Khmerów 

uchwyconych z perspektywy ofiar, zainscenizował kadry, które mogłyby pełnić rolę 

zastępczych reprezentacji wizualnych zapamiętanych wydarzeń. Próbuję zbadać to, jak 

reżyser charakteryzuje tytułowe brakujące zdjęcie. Dla zasadniczego przedmiotu niniejszej 

rozprawy, podejmującej zagadnienie dialektyki przestrzeni prywatnej i publicznej we 

współczesnych dokumentalnych filmach found footage istotne jest określenie charakteru 

pamięci, do której odwołuje się reżyser Brakującego zdjęcia. Problematyka filmu Rithy’ego 

Panha jest związana z pamięcią indywidualną jako dynamicznym medium subiektywnego 

przepracowania doświadczeń
392

. Aleida Assmann wraz z Janem Assmannem określają ten 

rodzaj pamięci także jako „komunikacyjną”, aby uniknąć sugestii, jakoby chodziło tu o 

pamięć samowystarczalną i czysto prywatną
393

. Autorka książki Między historią a pamięcią, 

będącej rozwinięciem koncepcji teretycznych pamięci zaproponowanych w pracy Kultura 
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pamięci
394

, zaznacza, że pamięć komunikacyjna powstaje w otoczeniu przestrzennej bliskości, 

regularnych interakcji, wspólnych doświadczeń i form bytowania. W tekście odnoszę się 

także do rozpoznań Astrid Erll dotyczących wpływu mediów zarówno na pamięć 

indywidualną jak i zbiorową
395

. Przywołane rozważania teoretyczne są istotnym kontekstem 

interpretacyjnym odwołań autora Brakującego zdjęcia do funkcjonujących w kulturze 

przedstawień audiowizualnych, będąc jednocześnie krytyczną ich analizą. W analizie i 

interpretacji dzieła Panha zwracam także uwagę na sposób wykorzystania archiwalnych 

materiałów filmowych jako świadectw historycznych, odwołując się do rozważań Petera 

Burke. Literaturą dotyczącą fotograficznego przedstawienia cierpienia w ujęciu Susan Sontag, 

Judith Butler i omówieniem historii zdjęć wojennych zaproponowanym przez André 

Rouillé’a posługuję się jako kontekstem historycznym. 

 

Kryzys fotografii-dokumentu 

 

Temat braku odpowiedniej reprezentacji doświadczonych wydarzeń nieustannie wraca w 

filmie Rithy’ego Panha. Reżyser podkreśla, że wspomnienia minionego świata niepokoją go, 

dopominając się o ich wyrażenie.  

 

W połowie naszego życia powraca dzieciństwo. Woda jest gorzka i słodka. Poszukuję tych dziecięcych lat jak 

brakującego zdjęcia. Albo raczej to dzieciństwo szuka mnie. Czy to dlatego, że mam już 50 lat? Czy dlatego, że 

były to burzliwe czasy, kiedy mieszały się nadzieja i strach? Tamte wspomnienia są tu i teraz. Łomocą w moje 

świątynie, chciałbym je przepędzić
396

.  
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Te słowa bezpośrednio następują po fragmentach archiwalnego filmu przedstawiającego 

tancerki wykonujące tradycyjny kambodżański taniec i obrazie fal wody dynamicznie i 

złowieszczo zalewających obiektyw kamery. Wkrótce widzimy, jak zostaje wyrzeźbiona w 

glinie figura człowieka. Jego garnitur jest biały, krawat ciemny. Chciałbym trzymać go blisko 

siebie. Jest moim ojcem
397

 – słyszymy objaśniający scenę głos z offu. Następnie zostaje 

przedstawiony obraz sielskiego życia rodzinnego w Phnom Penh
398

. Inscenizacja jest pełna 

barw, uzupełnia ją muzyka, odgłos śmiechów, gwar rozmów. Potem zaczęła się wojna
399

 – 

informuje narrator.  

Zanim zaproponuję przyjrzenie się bliżej wydarzeniom, które nie miały odpowiedniej 

reprezentacji wizualnej, chciałabym zwrócić uwagę na przedstawienie kilku zdjęć w 

początkowej części filmu Panha, które reżyser wydaje się oceniać jako wartościowe 

przedstawienia cierpienia. To archiwalne czarno-białe filmy, ukazujące bombardowania 

Kambodży przez Amerykanów. Różne źródła podają, że w latach 70. w wyniku nalotów 

śmierć poniosło od 30 tys. do 500 tys. osób. Ilość wykorzystanych bomb była trzy i pół razy 

większą od liczby ładunków zrzuconych przez Amerykanów na Japonię podczas II wojny 

światowej
400

. Na przywołanych przez Panha zdjęciach widoczni są ludzie, na których 

skierowane są karabiny, został udokumentowany lament osób opłakujących śmierć 

najbliższych. Te obrazy wojny reżyser zestawił z inscenizacją sielskiego, rodzinnego życia. 

Taki zabieg buduje napięcie, obrazuje kruchość szczęścia, które zniszczyła wojna podobna do 

zalewającej obiektyw wody, nieokiełznanego żywiołu przedstawionego na początku filmu. 
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 Zdjęcia obrazujące cierpienia ofiar nalotów zostają w filmie obudowane komentarzem: 

 

Bombardowania zaczęły się w latach 70. Pamiętam pierwsze ofiary, strach, mój smutek jako dziecka. Jest tyle 

obrazów świata pokazywanych na okrągło. Myślimy, że przyswoiliśmy je, ponieważ je widzieliśmy. Kiedy 

odkrywamy zdjęcie na ekranie, które nie jest obrazem ani całunem, ten obraz nie umyka
401

.  

 

Panh przywołując bombardowania, zaznacza, że to okrucieństwo nie umyka, zostało 

sfotografowane i dzięki temu może zostać zachowane w społecznej pamięci. Włączenie tych 

zdjęć w przekaz mający oddać pamięć indywidualną o przeszłych wydarzeniach, uświadamia 

jej ukształtowanie w relacji do przywołanych fotografii i filmów. Astrid Erll w tekście 

Literatura jako medium pamięci zbiorowej przywołuje rozróżnienie na „collected” i 

„collective memory”. Badaczka zaznacza, że: 

 

„collected memory” to społecznie i kulturowo ukształtowana pamięć indywidualna. Pamięta ona dzięki 

specyficznym dla danej kultury schematom, działa zgodnie z kolektywnie podzielanymi normami i wartościami 

oraz asymiluje doświadczenia czerpane z drugiej ręki do własnego zasobu doświadczeń. (…) Pamięć 

indywidualna przywłaszcza sobie rozmaite elementy otoczenia społeczno-kulturowego
402

. 

 

Wypowiedź Rithy’ego Panha można odczytać nie tylko jako znaczącą w kontekście 

kształtowania pamięci indywidualnej przez obrazy medialne, ale także rolę tych przedstawień 

w kształtowaniu „collective memory”. Erll zaznacza, że ten drugi rodzaj pamięci zbiorowej 

(„collective memory”) to fakty obiektywnie istniejące w kulturze, takie jak instytucje i praktyki 

społeczne pozostające w relacji do przeszłości, które metaforycznie określa się mianem 

pamięci
403

. Funkcjonowanie tych obrazów w przestrzeni publicznej jest dowodem 

popełnionych zbrodni. Autorka tekstu Literatura jako medium pamięci zbiorowej podkreśla, 

że pełnia oddziaływania „collective” i „collected memory” realizuje się dzięki współistnieniu 

wymiaru kolektywnego i indywidualnego
404

. Erll zaznacza, że pamięć zbiorowa nie jest do 
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pomyślenia bez mediów. Już społeczne kształtowanie pamięci indywidualnej (pamięć jako 

fenomen kulturowy – collected memory) w znacznym stopniu opiera się na zjawiskach 

medialnych
405

, za przykład którego badaczka podaje znaczenie fotografii dla wspomaganej 

przez media (re)konstrukcji dawnych przeżyć
406

. Podkreśla także, że media pośredniczą 

między indywidualną a kolektywną płaszczyzną pamiętania
407

. 

Zdjęcia, obrazujące bombardowania Kambodży przez Amerykanów, przywoływane w 

filmie Brakujące zdjęcie, zostały zrobione przed nastaniem reżimu Czerwonych Khmerów. 

To okres bliski apogeum mitu reportera, przypadającego na wojnę w Wietnamie (1965-1973). 

Z przekonaniem o misyjnej roli fotografów wojennych jest związana koncepcja obrazu-akcji, 

przedstawiona przez André Rouillé’a w książce Fotografia. Między dokumentem a sztuką 

współczesną
408

.  

 

Będąc odciskiem i śladem, [fotografia] posiadała siłę poświadczania prawdy, uosabiała jednocześnie niektóre z 

podstawowych wartości nowoczesnych, tym bardziej, że przez długi czas była postrzegana jako czynnik postępu 

przemysłowego i naukowego oraz jako gwarancja prawdy: jako sposób ogarnięcia świata. (…) Takie właśnie 

przekonania obowiązują w latach pięćdziesiątych XX wieku, przekonania, które będą coraz bardziej 

dezawuowane
409

. 

 

Rouillé zaznacza, że po 1973 roku praca fotoreporterów zaczęła być utrudniana z powodu 

wzrostu świadomości, jak ważne jest ze strategicznego punktu widzenia kontrolowanie 

obrazów konfliktów zbrojnych
410

. Utrudnianie fotografom dostępu do miejsc działań 

wojennych w Kambodży po 1973 roku jest ukazane w fabularnych Polach śmierci Rolanda 

Joffé
411

, opartych na prawdziwych wydarzeniach. Głównymi bohaterami obrazu są Sydney 

Schanberg, Amerykanin, korespondent „The New York Timesa” i pomagający mu w pracy 

Kambodżanin Dith Pran. Dziennikarzom przeszkadzano w dotarciu do miejsc tragedii 
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spowodowanych bombardowaniami, ale ich praca była jeszcze możliwa. Wkrótce po 

wkroczeniu Czerwonych Khmerów amerykańscy dziennikarze opuścili Phnom Penh. Pranowi 

nie udało się wyjechać. Trafił na „pola śmierci”.  

Wypowiedzi narratora Brakującego zdjęcia opisujące archiwalne zdjęcia sprzed 

rewolucji Czerwonych Khmerów można odczytać jako świadectwo wiary w dokumentacyjne 

właściwości fotografii. Obecność zewnętrznego obserwatora, który mógłby wykonać zdjęcia 

na „polach śmierci”, była jednak niemożliwa. 

 

Brak – przemilczenie 

 

Według Panha wydarzenia, które miały miejsce w Kambodży pod władzą Czerwonych 

Khmerów, nie znajdują odpowiedniej reprezentacji fotograficznej, która mogłaby mieć 

znaczenie zarówno dla pamięci indywidualnej jak i zbiorowej. Jedną z pierwszych scen, w 

której autor filmu zwraca uwagę na ten problem, jest przymusowy transport do obozu pracy 

głównego bohatera i jego rodziny. 

 

Szybko zostaliśmy rozdzieleni. Jechaliśmy na wieś w czasie pory suchej. Byliśmy głodni i spragnieni. 

Przekazywano nas z rąk do rąk jak zwierzęta w bydlęcych wagonach, by potem wieźć nas furmankami. 

Deportacja z Phnom Penh jest brakującym zdjęciem
412

.  

 

„Pola śmierci” były wyizolowaną przestrzenią, zaprojektowaną tak, aby niemożliwa była 

pamięć o wydarzeniach, które miały tam miejsce. Zdjęcie, które nie mogło powstać, Panh 

opisuje, nadając mu określoną moc dokumentacji rzeczywistości, wydarzeń, cierpienia, 

którego doznali ludzie pod rządami Czerwonych Khmerów. Reżyser przywołuje swoje myśli 

jako dziecka, zmuszonego do pracy w obozie: 
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Czasami po niebie przeleci samolot. Obserwują nas? Wyrzucą mi paczkę z aparatem, żeby cały świat wiedział, 

co tu się dzieje? Jestem brakującym zdjęciem. Ten nierealny samolot ratuje mnie. Nie mam już ani imienia, ani 

rodziny, żadnej nadziei. Wciąż mam tylko ludzkie serce
413

. 

 

Wypowiedź oddaje pragnienie dania świadectwa popełnianych zbrodni. Narzędziem miałoby 

być zdjęcie jako dowód doświadczanej przemocy, aby możliwa była do uświadomienia przez 

ludzi funkcjonujących poza rzeczywistością obozu.  

Dla zrozumienia wypowiedzi Panha istotnym narzędziem interpretacyjnym może 

okazać się praca Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne Peter’a Burke, 

który opowiada się za obroną świadectw wizualnych jako źródeł historycznych, podkreślając 

jednocześnie wagę wypracowania krytyki tych źródeł. Badacz przywołuje znamienne 

przykłady takiego wykorzystania materiałów wizualnych. (…) brytyjskie kroniki filmowe 

używa się jako źródło do historii hiszpańskiej wojny domowej, a materiał filmowy nakręcony 

w kwietniu 1945 roku w Belsen przez armię brytyjską wykorzystano jako materiał dowodowy 

podczas procesów norymberskich. W czasach, gdy niektóre środowiska negują Holocaust, 

warto pamiętać o świadectwach filmowych
414

. 

 Ważnym kontekstem odczytania Brakującego zdjęcia chciałabym uczynić rozważania 

Didi-Hubermana dotyczące problemu niewyrażalności, rozwinięte w wydanej w 2003 roku 

książce Obrazy mimo wszystko. Autor tej klasycznej już pracy analizuje „wyrwane piekłu” 

fotografie wykonane w Auschwitz przez członków Sonderkommando, specjalnej grupy 

więźniów, którzy zarządzali masową eksterminacją. Andrzej Leśniak, autor Obrazu płynnego 

podkreśla, że z kategorią niewyrażalności wiążą się nieprzedstawialność, niemożliwość 

pomyślenia czegoś, wreszcie niewyobrażalność
415

. Chciałabym przyjrzeć się zdjęciu 

wykonanemu „aparatem z wyrzuconej z samolotu paczki”, które nie mogło powstać, ale 

zostało pomyślane przez Panha, jako wypowiedzi wbrew przemilczeniu. Do tego zagadnienia 

powrócę i będę starała się je rozwinąć w części pracy poświęconej inscenizacji zasypywania 
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ciał w masowym grobie, którą narrator określa słowami: To jest brakujące zdjęcie, teraz 

oddaję je wam
416

. 

 

Obrazy obrazów: Rewolucja istnieje tylko na filmach 

 

W kinach żniwa są wspaniałe. Widać zboże. Ludzie są cisi i zdeterminowani. Przypomina to 

obraz, wiersz. W końcu widzę obiecaną rewolucję. Istnieje tylko na filmach
417

. 

 

Realizacja zdjęć przez osadzonych w obozach nie była możliwa, ale zdjęć zrobionych w 

czasach reżimu Czerwonych Khmerów nie brakuje. Ich wykonanie było zlecane przez 

mocodawców rewolucji. Propagandowe archiwa reżyser przywołuje w Brakującym zdjęciu, 

ale zawsze obudowuje je komentarzem, który zmienia ich pierwotną wymowę. Ten zabieg 

wpisuje się strategie mające przezwyciężyć determinizm ideologii zawłaszczonych obrazów, 

na które zwraca uwagę Tomasz Łysak w obszernie cytowanej już w niniejszej rozprawie 

publikacji Od kroniki do filmu posttraumatycznego
418

. Komentarz jako forma (re)kreacji 

materiału propagandowego stanowi element pozwalający zacytować znaleziony materiał 

wizualny, zmieniając jego ideologiczną wymowę
419

.  

W filmie widzimy Pol Pota i jego towarzyszy oraz oklaskujący przemowy tłum. 

Obrazy stanowią ilustrację do opowieści przybliżającej mechanizmy funkcjonowania państwa 

Kampuczy. Panh ocenia, że zbrodnicza machina bazowała na połączeniu filozofii Marksa i 

Rousseau. Cała ideologia komunistyczna oraz czyste, nieskażone cywilizacją społeczeństwo. 

Idealne społeczeństwo – dopowiada ironicznie głos z offu
420

. Część wykorzystanych przez 

Panha materiałów zdjęciowych była w zamyśle jego twórców przedstawieniem stanu 
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harmonii wprowadzonego przez Czerwonych Khmerów. W końcu widzę obiecaną rewolucję. 

Istnieje tylko na filmach – konstatuje Panh, przedstawiając idylliczny obraz żniw.  

W konsekwencji przyjętej ideologii całkowicie zrezygnowano z osiągnięć 

współczesnej medycyny. Adam W. Jelonek podkreśla, że podejście do lecznictwa 

Czerwonych Khmerów było ściśle związane z realizacją założeń rewolucji antyintelektualnej. 

Choć operacje chirurgiczne przeprowadzane przez osoby nigdy wcześniej nieparające się 

medycyną zbierały niezwykle szerokie śmiertelne żniwo, rewolucyjna ideologia mówiła, że 

przez praktykę człowiek zyskuje przewagę nad teorią i staje się ekspertem, a ideologii 

należało się podporządkować
421

. Panh zestawia fragmenty filmów o propagandowej 

wymowie z inscenizacjami wydarzeń stanowiących jego indywidualną historię
422

. Opowieść 

o śmierci jego matki jest skontrastowana z kronikami przedstawiającymi eksperymenty 

medyczne, pierwotnie mające być świadectwem postępu w duchu rewolucji. 

 

Pacjentom robiono zastrzyki z soku kokosowego – idealny stan natury! (…) Czerwoni Khmerowie zniszczyli 

kapitalistyczne lekarstwa. Kroili korzenie, gotowali je. Robili doświadczenia z tych tradycyjnych i zarazem 

„rewolucyjnych” lekarstw. Wszędzie istniały sekcje eksperymentujące na ludziach – np. w S21
423

. 

 

Reżyser nieustannie operuje dwoma płaszczyznami funkcjonowania obrazów, 

odpowiadających „collective” i „collected memory”. Dzięki perspektywie pamięci 

indywidualnej reżyser obnaża kłamliwość tych przekazów, ingerując jednocześnie w pamięć 

zbiorową. Stosunek Panha do archiwalnych materiałów zdjęciowych jest nieufny, choć nie 

odrzuca całkowicie ich dokumentacyjnych właściwości. Taka strategia jest bliska zaleceniom 

Petera Burke: 

 

(…) na pewnym poziomie przedstawienia obrazowe są źródłami niewiarygodnymi, czymś na kształt krzywych 

zwierciadeł. Ową niewiarygodność rekompensują jednak w ten sposób, że dostarczają pożytecznych świadectw 
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na innym poziomie, dzięki czemu historycy mogą wspomnianą ułomność przekuć na atut. Na przykład obrazy 

stanowią niezbędne i zarazem zwodnicze źródło dla historyków mentalności, zainteresowanych milczącymi 

założeniami i świadomymi postawami. Zniekształcenia i przeinaczenia spotykane w dawnych przedstawieniach 

to świadectwo niegdysiejszych punktów widzenia czy też „spojrzeń”
424

. 

 

Wykorzystanie przez Panha archiwalnego materiału zdjęciowego służy do uzupełnienia jego 

opowieści, która jednocześnie narzuca interpretację, rewiduje pierwotne propagandowe 

przeznaczenie przywoływanych zdjęć.  

Innym przykładem archiwalnych materiałów wykorzystanych przez Panha, w których 

już sam obraz daje możliwość dotarcia do śladu prawdy o doświadczonych wydarzeniach, są 

rejestrowane przez Czerwony Khmerów filmy przedstawiające ludzi pracujących na polach 

ryżowych. Przyglądając się uważnie, w tym ciągłym ruchu dostrzeżemy wyczerpanie, upadki, 

wychudzone twarze. Widać okrucieństwo. Widać, że niektórzy nie mogą już pracować. A 

jednak kamera filmuje
425

 – słyszymy głos zza kadru. Dotarcie do śladu prawdy umożliwia w 

tym przypadku perspektywa uważnego widza. Rozjaśnić charakter tego zawłaszczenia może 

kategoria „unseen footage”, którą posługuje się Iwona Kurz w tekście Etyka widzenia: gest 

fotograficzny i „res gesta”, obejmującym analizę Obrazów świata i zapisu wojny (Bilder der 

Welt und Inschrift des Krieges) Haruna Farockiego, podejmującego w tym filmie między 

innymi zagadnienie nie-widzenia Auschwitz. Reżyser przywołuje wykonane przez aliantów 

lotnicze zdjęcia kompleksu przemysłowego IG Farben umiejscowionego w pobliżu 

Auschwitz-Birkenau. Lotnicy i analitycy nie dostrzegli w tych materiałach obrazu zabudowań 

obozu zagłady, skoncentrowani na wykonaniu zadania zbadania możliwości zbombardowania 

przemysłowej architektury
426

. Naukowczyni zaznacza, że robienie fotografii i patrzenie na 

nie jest w dużym stopniu zdefiniowane przez okrzyk: „Patrz!”, który jasno wskazuje to, co 

może zostać zobaczone, i zakrywa jednocześnie wszystko pozostałe. Farocki bardzo wyraźnie 

ujawnia mechanizmy i maszyny widzenia, które prowadzą do podobnego zaciemnienia
427

. 

Charakter zdjęć przywoływanych przez Panha nie jest tożsamy z materiałem fotograficznym 

wykorzystywanym przez Farockiego – do Brakującego zdjęcia zostały włączone rejestracje 
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wizualne wykonane przez oprawców. Wspólne jednak dla obu filmów wydaje się zwrócenie 

uwagi na proces odbiorczy. Te archiwalne nagrania zawłaszczone przez Panha obrazujące 

„pola śmierci” mogły być wykorzystywane w celach propagandowych dzięki narzuceniu ich 

odbioru jako świadectwa sukcesu rewolucji, perswazyjnemu przekazowi towarzyszącemu 

obrazowi. Iwona Kurz w odniesieniu do filmu Farockiego zaznacza: To zatem nie found 

footage jest tu materiałem wyjściowym, lecz „unseen footage”. Określenie „obrazy 

niezobaczone” lub „źle zobaczone” kładzie nacisk na aktywność poznawczą, która 

podejmowana jest z jednej strony w samej konstrukcji filmu, z drugiej w efekcie pozycji, którą 

ta konstrukcja wymusza na widzu
428

. To rozpoznanie wydaje się także trafne w kontekście 

archiwaliów zarejestrowanych na „polach śmierci”, które miały propagandowe przeznaczenie, 

wykorzystanych w Brakującym zdjęciu. 

 Panh przywołuje także fragmenty filmów Ang Saruna, który pracował jako 

kamerzysta Czerwonych Khmerów, ale sprzeciwił się rozkazom i uchwycił zakazane obrazy 

pól ryżowych. Widoczne są na nich słomiane chaty, wycieńczenie, głód, neonowe światła w 

czasie nocnej zmiany. Panh informuje, że Sarun był torturowany, a następnie stracony. Ciało i 

historia człowieka zniknęły. Lecz jego nagrania nie znikają
429

 – podkreśla Panh. 

 

Obrazy obrazów: Granica przywołania przedstawienia cudzego cierpienia 

 

Autor Brakującego zdjęcia zaznacza, że mimo poszukiwania zdjęć, mogących zaświadczyć o 

popełnionych zbrodniach, niektórych z nich nie zdecydowałby się wykorzystać. Są to 

wykonane przez oprawców fotografie  przedstawiające egzekucje. 

 

Czerwoni Khmerowie robili zdjęcia egzekucjom. Dlaczego? Potrzebowali dowodu, skompletowania akt sprawy? 

Jaki człowiek fotografujący taką scenę nie chciałby, aby sytuacja została zapomniana? Poszukuję tych zdjęć. 

Gdyby mi się to udało, nie mógłbym ich pokazać oczywiście. Co bym ujawnił zdjęciem martwego? Wolę 

pokazywać zdjęciach tych młodych bezimiennych kobiet, które wyzywają obiektyw – oko kata – i wciąż na nas 

patrzą
430

. 

                                                           
428

 Tamże, s. 14. 

429
 Brakujące zdjęcie (L'Image manquante) [film], dz. cyt. 

430
 Tamże. 



 

146 
 

 

Aby określić fotografie, o których narrator Brakującego zdjęcia mówi, że nie mógłby ich użyć 

w filmie, odwołuję się do rozpoznań Judith Butler, która w książce Ramy wojny podejmuje 

problem obrazowania ofiar z perspektywy oprawców, pisząc o zdjęciach zrobionych w 

więzieniu Abu Ghraib. Amerykańscy żołnierze dokumentowali torturowanie osadzonych tam 

Irakijczyków. Butler opisuje sytuację, w której oprawcy posługują się aparatem 

fotograficznym w momencie zadawania cierpienia. Autorka Ram wojny zaznacza, że chociaż 

aparat znajduje się poza kadrem, jest wewnątrz sceny
431

. Przypuszcza, że aparat obiecuje coś 

w rodzaju festynu okrucieństwa. Jeśli rzeczywiście tak jest, zdjęcie już wówczas działa, 

popychając do dzieła, nadając mu ramy i dyrygując całym aktem (…)
432

. Panh nie podjąłby 

się przedstawienia zdjęć, w których aparat mógłby pełnić podobną funkcję
433

.  

W świetle rozważań Butler to normy społeczne i polityczne ustroju, w którym 

funkcjonowali oprawcy w Kampuczy, mogły pozwolić na fotografowanie egzekucji bez 

poszanowania godności ofiar. Badaczka podkreśla także, że żałoba po zmarłych jako element 

życia kulturowego społeczeństw odnosi się zazwyczaj tylko do członków wspólnoty. 
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Niedługo przed publikacją zdjęć z Abu Ghraib starałam się połączyć ze sobą trzy różne terminy, próbując 

zrozumieć, w jaki sposób wizualny wymiar wojny ma się do tego, czyje życie uznaje się za godne żałoby, a czyje 

nie. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z milczącymi lub zwerbalizowanymi normami przesądzającymi o tym, 

które ludzkie życie liczy się jako ludzkie, a które nie. Do pewnego stopnia na normy te wpływa kwestia, kiedy i 

gdzie dane życie zasługuje na żałobę – i równolegle – kiedy i gdzie utrata danego życia przechodzi bez żalu i 

pretensji
434

 – pisze  Butler. 

 

Podobne rozpoznanie proponuje Susan Sontag. Autorka Widoku cudzego cierpienia zaznacza, 

że w przypadku naszych zmarłych zawsze obowiązywały surowe zakazy eksponowania 

twarzy
435

. Stwierdza, że zakaz ten nie obejmował wizerunków ofiar zaliczonych się do 

społeczności, z którymi nie identyfikował się fotograf. 

 

Z im odleglejszym lub bardziej egzotycznym miejscem mamy do czynienia, tym bardziej prawdopodobne, że 

otrzymamy dokładne portrety poległych i ginących. Tak więc postkolonialna Afryka istnieje w świadomości 

opinii publicznej bogatego świata nie tylko dzięki swej seksownej muzyce, ale głównie jako seria 

niezapomnianych fotografii ofiar o szeroko otwartych oczach
436

 (…). 

 

W świetle rozważań Sontag i Butler powodem decyzji Panha, aby nie pokazywać zdjęć 

egzekucji i zamordowanych ofiar, byłoby odmówienie patrzenia na ofiary uchwycone w 

sposób odmawiający im człowieczeństwa.  

Reżyser Brakującego zdjęcia przywołuje jednak inne wstrząsające, zapisane na kliszy 

obrazy. To fotografie kobiet osadzonych w więzieniu S21. Do tych wizerunków odnosi się 

także Susan Sontag. Badaczka w Widoku cudzego cierpienia informuje, że w S21 zostało 

zamordowanych ponad czternaście tysięcy Kambodżan. Oprawcy między 1975 a 1979 rokiem 
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wykonali tam sześć tysięcy zdjęć
437

. Chciałabym przyjrzeć się bliżej rozpoznaniom Sontag 

dotyczącym tych zdjęć.  

 

W Kambodży mężczyzn i kobiety w różnym wieku a także dzieci, fotografowano z bliska, zwykle do pasa. 

Podobnie jak na obrazie Tycjana „Obdzieranie Marsjasza ze skóry”, na którym nóż Apolla opada od wieków, 

nieustannie patrzą na śmierć, wciąż właśnie mają być zamordowani, na zawsze pokrzywdzeni. Widz jest na tym 

samym miejscu, na którym był sługus systemu za aparatem; ta świadomość wywołuje torsje
438

 – pisze Sontag, 

analizując materiały zebrane w albumie The Killing Fields (Pola śmierci). 

 

Sontag podkreśla, że patrzenie na te wizerunki jest tak wstrząsające, ponieważ widz jest 

usytuowany w miejscu katów. Autorka Widoku cudzego cierpienia przywołując we 

wcześniejszych fragmentach książki obraz Tycjana, podkreśla, że sama z trudnością zdobywa 

się na to, by [na ten obraz] spojrzeć
439

. I zaraz pisze: Patrząc z bliska na prawdziwe 

okropności, nie tylko doznajemy szoku, odczuwamy też wstyd. Być może jedynymi ludźmi, 

którym wolno oglądać cierpienia tej miary, są ci, którzy mogą coś zrobić, by cierpieniu ulżyć 

(…)
440

.  

Zarówno narrator Brakującego zdjęcia jak i Sontag podkreślają, że okrucieństwo tych 

fotografii realizuje się przez uświadomienie sobie przez widza, że przedstawione osoby 

zostały sportretowane przez oprawców i zaraz zostaną zamordowane. W filmie słyszymy 

określenie zdjęcia młodych bezimiennych kobiet, które wyzywają obiektyw – oko kata – i 

wciąż na nas patrzą
441

. Sontag, pisze o ludziach na zdjęciach, że wciąż właśnie mają być 

zamordowani
442

. Narrator Brakującego zdjęcia przywołuje te obrazy, widząc w nich wartość, 

którą wydaje się być uświadomienie sobie przez widza zbrodni, która zaraz ma się dokonać.  

Panh w rozmowie z Joshuą Oppenheimerem, opublikowanej w książce Killer Images. 

Documentary Film, Memory and the Performance of Violence, chwilę, w której zostały 

zrobione zdjęcia w S21, określił pierwszym krokiem, prowadzącym do odebrania życia. Jak 
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tylko zdjęcie zostaje zrobione, osoba zostaje zastąpiona numerem, i on lub ona tracą swoją 

godność. Aby machina ludobójstwa funkcjonowała sprawnie. Istotę ludzką trudno jest zabić. 

Ale jeśli odbierzesz ludzkiej istocie tożsamość, jeśli zdehumanizujesz ludzką osobę, jest dużo 

łatwiej tej machinie efektywnie pracować
443

 – mówi reżyser Brakującego zdjęcia. W świetle 

tej wypowiedzi portrety przedstawione w filmie są świadectwem momentu granicznego. 

Zaraz po ich zrobieniu nastąpi proces dehumanizacji ofiar i ich stracenie. To dlatego te 

zdjęcia są bardzo ważne
444

 – przekonuje Panh. Wizerunki uchwycone w więzieniu w Tuol 

Sleng reżyser kontrastuje z obrazami egzekucji i zmarłych, których nie zdecydowałby się 

wykorzystać w filmie. Ten drugi rodzaj fotografii przedstawia już zdehumanizowane, odarte z 

godności ofiary, dlatego ich pokazanie według reżysera byłoby nieetyczne. 

 

„To jest brakujące zdjęcie, teraz oddaję je wam” 

 

Jak określone jest zdjęcie, które nie mogło powstać na „polach śmierci”, obraz, którego szuka 

Panh? Wydaje się, że reżyser przedstawia je najboleśniej w przedostatniej scenie filmu – 

inscenizacji zasypywania w masowym grobie martwych ciał, reprezentowanych przez 

gliniane figurki. Scena jest wizualizacją wspomnienia narratora. Kiedy pracował w szpitalu, 

do jego zadań należało grzebanie zmarłych. W Brakującym zdjęciu wrzucana do grobu 

ziemia, ma zakryć ciała ofiar. Oblicze zmarłego nie zostaje jednak przysłonięte. Twarz 

pojawia się mimo kolejnych grud ziemi, apelując o pamięć. Przedstawionemu obrazowi 

towarzyszy wypowiedź narratora: 

 

Oczywiście nie znalazłem brakującego zdjęcia. Szukałem go na próżno. Film polityczny powinien dążyć do 

odkrywania źródeł. Więc stworzyłem ten obraz, oglądam go, kocham go. Trzymam rękoma jak ukochaną twarz. 

To jest brakujące zdjęcie, teraz oddaję je wam. Aby nie ustawać w poszukiwaniach
445

. 
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Obraz, który Panh podarowuje widzom, ma realną, dosłowną postać. Dla zrozumienia treści 

tego świadectwa, mimo że nie zostało uchwycone na kliszy, mogą okazać się pomocne 

rozważania na temat czterech zdjęć zrobionych przez członków Sonderkommando, które są 

przedmiotem książki Obrazy mimo wszystko Georgesa Didi-Hubermana
446

. Praca może 

pomóc zrozumieć wymowę Brakującego zdjęcia, zarówno w części, gdzie badacz analizuje 

cztery fotografie z Auschwitz, jak i tam, gdzie odpowiada na zarzuty stawiane przez Élisabeth 

Pagnoux i Gérarda Wajcmana, odwołujących się do kategorii niewyrażalności doświadczenia 

Zagłady i koncepcji dotyczącej tego aspektu przedstawionej w filmie Shoah Claude’a 

Lanzmana. 

 Panh nawołuje, aby nie ustawać w poszukiwaniach prawdy o cierpieniu zadawanym 

ludności Kambodży przez Czerwonych Khmerów. Sam akt poszukiwania zdjęcia, którego 

film jest realizacją, jest sprzeciwieniem się zaplanowanemu przez oprawców spuszczeniu 

kurtyny milczenia na popełnione zbrodnie. Jest poszukiwaniem świadectwa wbrew 

konstrukcji świata „bez słów i obrazów”. Didi-Huberman w Obrazach mimo wszystko pisze: 

 

Cztery fotografie wyrwane Auschwitz przez członków „Sonderkommando” były więc również czterema 

negacjami wyrwanymi światu, który naziści pragnęli ukryć – światu bez słów i bez obrazów. Wszystkie analizy 

świata obozów koncentracyjnych zbiegają się w jednym fakcie: obozy były laboratoriami, doświadczalnymi 

machinami „powszechnego zniknięcia”
447

. 

 

Didi-Huberman zaznacza, że pokazanie rzeczywistości obozów śmierci było silną potrzebą 

ofiar. Było aktem oporu, który udało się zapisać na czterech kawałkach kliszy. Autor 

Obrazów mimo wszystko przywołuje „Zwoje z Auschwitz”, literaturę epicentrum katastrofy, 

której autorzy poznali proces Zagłady, a których wszystkie starania miały na celu 

„przekazywanie wiedzy” o tamtych wydarzeniach
448

. Badacz zaznacza jednocześnie, że mówi 

o specyficznej sytuacji:  
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(…) nie o sytuacji ocalałych, którzy po latach powojennego milczenia wyrwali z siebie wstrząsające świadectwo. 

Mówię o sytuacji członków Sonderkommando znajdujących się w samym sercu swojej przerażającej sytuacji, 

swojej doprowadzającej do szaleństwa pracy, swojej niechybnej śmierci
449

. 

 

Analiza Didi-Hubermana przywołuje świadectwa oporu w najbardziej skrajnej sytuacji, którą 

trudno jest sobie wyobrazić, o wyobrażenie której jednak apeluje autor Obrazów mimo 

wszystko
450

. Reżyser Brakującego zdjęcia przedstawia historię oddaloną w czasie. Sięga do 

wspomnień. Sytuacja, zrekonstruowana w scenie, określonej jako „brakujące zdjęcie”, 

pozwala jednak szukać analogii do pragnienia zaświadczenia o ludobójstwie z perspektywy 

ofiary, przedstawionego przez Didi-Hubermana. Potrzeba przekazania wiedzy, świadectwa 

organizuje cały film Panha
451

. 

W kontekście dialektycznych relacji przestrzeni prywatnej i publicznej, zagadnienia 

wyznaczonego przez temat niniejszej rozprawy, istotne jest określenie charakteru 

jednostkowego świadectwa, przekazania pamięci indywidualnej o tragicznych wydarzeniach, 

w rozumieniu bliskim terminowi „collected memory”, podkreślającym społecznie i kulturowo 

ukształtowany model tej pamięci
452

, szerokiej grupie odbiorców, kształtując ich wiedzę o 

przeszłości. Astrid Erll zaznacza, że: 

 

rozróżnienie między „collected memory” a „collective memory” – między „pamięcią jako fenomenem 

kulturowym” oraz „kulturą jako fenomenem pamięci” – odpowiada więc dokonanemu w oparciu o teorię 

systemową podziałowi Eleny Eposito na pamięć w perspektywie psychicznej oraz pamięć w perspektywie 

społecznej. „Tylko utrzymanie podziału na obie formy pamięci pozwala skierować analizę na ich wzajemne 

oddziaływanie”. Dopiero w toku gry psychicznych i społecznych pamięci powstaje kultura pamięci. Literatura 

odgrywa rolę jako medium pamięci zbiorowej na obu poziomach
453

. 
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Przywołany dłuższy fragment rozważań Erll pozwala wskazać na dwukierunkowy charakter 

transferu treści w obrębie relacji pamięci indywidualnej i kolektywnej. Autorka pracy 

Literatura jako medium pamięci zbiorowej podkreśla rolę mediów, literatury, ale także 

przekazów wizualnych, jako instancji pośredniczących i transferujących między tymi dwoma 

formami pamiętania
454

. Istotne dla rozważań w tej pracy jest, aby podkreślić nie tylko wpływ 

tekstów kultury na pamieć indywidualną, ale także kształtowanie pamięci zbiorowej przez 

media – w tym przypadku przez konkretną wypowiedź filmową, jaką jest Brakujące zdjęcie. 

Panh (re)konstruuje przekazy medialne, których celem była indoktrynacja w duchu rewolucji 

Czerwonych Khmerów, przeciwstawia im także historię zaświadczoną z perspektywy 

świadka tamtych wydarzeń, wpływając na kolektywne rozumienie historii, kształtując kulturę 

pamięci.  

Pozwalają rzucić światło na charakter tego procesu także rozpoznania Jana Assmanna, 

który zaznacza, że  

 

pamięć działa rekonstruktywnie. Nie przechowuje przeszłości jako takiej. Przeszłość jest ciągle reorganizowana 

przez zmienne ramy odniesień teraźniejszości. Także to, co nowe, pojawić się musi zawsze w postaci 

zrekonstruowanej przeszłości. Tradycję wymienia się jedynie na inną tradycję, przeszłość na inną przeszłość. 

Społeczeństwo nie zastępuje swojej przeszłości nowymi ideami, lecz przeszłością grup innych niż do tej pory 

dominujące. Stąd pamięć zbiorowa działa w obu kierunkach: wstecz i naprzód. Nie tylko rekonstruuje przeszłość, 

lecz organizuje doświadczenie teraźniejszości i przyszłości
455. 

 

Film Panha (re)konstruuje przeszłość, stanowi medium przyczyniające się do zrozumienia, 

ustrukturyzowania charakteru wydarzeń przeszłości, naznaczonej dyktaturą Czerwonych 

Khmerów, które może mieć wpływ na kształt przyszłości, stanowi apel, aby zachowując 

zbiorową pamięć o tamtych wydarzeniach, nie dopuścić do ich powtórzenia w przyszłości. 

Tytułowe „brakujące zdjęcie” można więc odczytać jako medium umożliwiające transfer 

jednostkowej pamięci do pamięci zbiorowej. W dalszej części tekstu chcę przyjrzeć się 

fotografii, wyobrażanej przez Panha także w kontekście rozważań teoretycznych związanych 
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z charakterem tego medium, które formuje jego przekaz
456

. Astrid Erll zaznacza, że w 

związku z „konstytutywną medialnością pamięci” – kulturoznawcze badania nad pamięcią, 

obejmują zarazem badania mediów
457

. W dalszej części tekstu podążam drogą wyznaczoną 

przez te rozpoznania. 

„Brakujące zdjęcie”, poszukiwanie przez Panha, to obraz, który byłby uchwycony z 

perspektywy ofiary. W próbie analizy filmu Panha zasadne wydaje się przywołanie 

warunków interpretacji takiego zdjęcia, którymi posługuje się Didi-Huberman, odpierając 

stawiane mu zarzuty przez Pagnoux i Wajcmana. 

 

Wajcman poszukiwał obrazu wszystkiego, jedynego i integralnego obrazu Shoah; znalazłszy zaś tylko obrazy 

nie-wszystkie, odrzucił wszystkie obrazy. Tu tkwi jego błąd dialektyczny. Czy nie należy z niejasnościami i 

brakami w obrazie postąpić tak, jak z milczeniem lub słowem (radzić sobie, zmagać się z nim)? Psychoanalityk 

mógłby to zrozumieć. Kiedy Lacan pisze, że „kobieta nie jest całością”, nie chce przez to powiedzieć (jest wręcz 

od tego daleki), że nie ma czego oczekiwać od kobiet. 

 Lecz mimo wszystko po lacanowsku Gérard Wajcman w innym kontekście wymagał od obrazów, by 

„pokazywały nieobecność”. Ale mylił się po raz kolejny, wnioskując z tego swoje „nic do oglądania” lub 

niewidzialność, stojące w zdecydowanej opozycji do „widzenia wszystkiego w obrazach”. Obrazy nigdy nie 

pokazują wszystkiego; przeciwnie potrafią ukazać nieobecność właśnie za pośrednictwem niepokazywania 

wszystkiego, które ciągle nam proponują. Z pewnością nie ukażemy lepiej nieobecności, zabraniając 

wyobrażenia sobie Shoah
458

. 

 

Przywołany dłuższy fragment tekstu Didi-Hubermana jest głosem w obronie postrzegania 

zdjęć jako materiałów mówiących o rzeczywistości, ale z zaznaczeniem, że taki ich odbiór 

jest możliwy właśnie dzięki uświadomieniu sobie fragmentaryczności ich przedstawienia. To, 

że nie pokazują całej prawy, trudnej do wyobrażenia, nie znaczy, że należy je odrzucać jako 

świadectwa. Powyższy fragment książki Obrazy mimo wszystko jest umiejscowiony w obrębie 

rozważań o montażu. Zdjęcia ze swojej natury fragmentaryczne, mają pomóc wyobrazić sobie 

Zagładę, do czego nawołuje Didi-Huberman
459

. Ich nie-wszystkość skłania jednak do 
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poszukiwań wśród wielu obrazów. Stąd opowiedzenie się za przedstawieniem wielu zdjęć za 

pomocą montażu, któremu będę chciała poświęcić kolejną część niniejszego rozdziału pracy. 

 

Kwestia montażu 

 

Proponuję szersze rozumienie wymowy filmu Panha niż tylko w kontekście zaproponowanej 

inscenizacji, która miałaby być zastępczą realizacją poszukiwanego obrazu. W pierwszym, 

dosłownym znaczeniu fotografia, której szuka Panh, nie mogła powstać i dlatego można 

określić ją jako brakującą. Takie spojrzenie nie wyczerpuje jednak możliwości interpretacji 

filmu. Wyrażenie „brakujące zdjęcie” można także rozumieć jako odesłanie do samej 

kategorii niewyrażalności, niewyobrażalności cierpienia jako całości, mimo których, 

powtarzając za Didi-Hubermanem, nie powinniśmy przestać próbować sobie wyobrażać. 

Panh szuka fragmentów, śladów o tamtych wydarzeniach – także wśród propagandowych 

zdjęć, inscenizuje w końcu fotografię, która nie powstała, która zgodnie z rozumieniem Didi-

Hubermana także naznaczona byłoby niekompletnością, ale której nie powinniśmy odrzucać. 

Pośrednią odpowiedzią na te problemy byłoby więc zestawienie różnych zdjęć w jednym 

filmie za pomocą montażu.  

 

Każde stworzenie obrazu wyrwane jest niemożności opisania rzeczywistości. Zwłaszcza artyści nie chcą ulec 

nieprzedstawialności, której w oczywisty sposób doświadczyli – jak każdy, kto zetknął się ze zniszczeniem 

człowieka przez człowieka. Wtedy tworzą „serie”, montaże „mimo wszystko” – wiedzą również, że katastrofy są 

pomnażalne w nieskończoność. Callot, Goya czy Picasso – ale również Miró, Fautrier, Strzemiński lub Gerhard 

Richter – „przerobili” nieprzedstawialność we wszystkie możliwe strony, by wydobyć z niej cokolwiek poza 

samym milczeniem. Świat historii staje się w ich dziełach obsesją, tj. „plagą wyobrażania”, poliferencją postaci 

– podobieństw i niepodobieństw – w tym samym wirze czasowym
460

. 

 

Chciałabym w tym punkcie jeszcze raz powrócić do wykorzystania przez Panha 

propagandowych zdjęć i zestawienia ich z inscenizacjami obrazów przywoływanych z 

pamięci. Te dwa rodzaje materiałów to świadectwa różniące się pod względem miejsca, w 

którym znajdowali się ich autorzy, na scenie wydarzeń tragicznej historii. Posługując się 

                                                           
460

Tamże, s. 110. 



 

155 
 

uogólnieniem, perspektywa, z której zostały uchwycone, odpowiada spojrzeniom 

dokonujących zbrodni i ofiar. Zastosowany montaż, łączący te perspektywy, pozwala zbliżyć 

się do tamtych wydarzeń w pełniejszy sposób. 

Autor Brakującego zdjęcia, jak zaznaczałam na wstępie niniejszej próby analizy, w 

filmie Katownia Czerwonych Khmerów (S21 – Maszyna śmierci Czerwonych Khmerów) 

zestawił wypowiedzi strażników S21 i ocalonych. Na taśmie filmowej zostało uchwycone 

spotkanie katów i ofiar. W filmie reżyser skłonił do rozmowy i wysłuchał sprawców zbrodni. 

W wywiadzie opublikowanym w Killer Images: Documentary Film, Memory and the 

Performance of Violence podkreśla, że nawet mordercy mają potrzebę wypowiedzenia się o 

doświadczeniu ludobójstwa. Teraz mają dzieci, żony. Jak mogliby żyć, jeśli nie opowiedzą o 

tym, co zrobili? Nie wiem
461

 – ocenia Panh. Oppenheimer zapytał Panha o to, czy oprawcy, z 

którymi rozmawiał, czuli się odpowiedzialni za popełnione zbrodnie. Zadał także pytanie, czy 

indoktrynacja miała nadal na nich wpływ podczas kręcenia Katowni Czerwonych Khmerów.  

 

Nie jest łatwo zaświadczyć o tych rzeczach, szczególnie kiedy jesteś byłym katem. Odpowiedź, którą najczęściej 

słyszysz jest taka: tak, byłem oprawcą, ale wykonywałem rozkazy; więc postąpiłem źle, ale nie ponoszę 

odpowiedzialności. Nie możesz przejść nad taką wypowiedzią do porządku dziennego. Potrzeba czasu, aby ludzie 

zrozumieli, że danie świadectwa jest także wzięciem odpowiedzialności. Nie ma innej drogi. Jeśli chcesz 

odnaleźć w sobie człowieczeństwo, musisz zeznawać
462

. 

 

W Katowni Czerwonych Khmerów część oprawców zaprzecza popełnionym zbrodniom, albo 

nie poczuwa się do odpowiedzialności za nie. Dokument miałby jednak być katalizatorem 

tego, aby zrozumieli, że są odpowiedzialni za popełnione przestępstwa. W jednej ze scen 

przedstawionej w dokumencie z 2003 roku strażnik, poproszony o opowiedzenie o 

wydarzeniach, które miały miejsce w S21, odgrywa znęcanie się nad więźniami. Panh 

tłumaczy, że film jest w stanie zarejestrować gesty, które oddają pamięć ciała, zaświadczyć o 

tym, o czym czasem trudno opowiedzieć w słowach. Ta scena i zestawienie świadectw katów 

i ofiar zastosowane w Katowni Czerwonych Khmerów były dla Oppenheimera inspiracją w 
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pracy nad dokumentami Scena zbrodni
463

 i Scena ciszy
464

, przedstawiającymi pamięć o 

zbrodniach popełnionych w Indonezji
465

.  

 W moim odczuciu wykorzystanie w Brakującym zdjęciu materiałów filmowych, 

których wykonanie zlecali Czerwoni Khmerowie, w pewnym stopniu także ma na celu 

przybliżyć perspektywę oprawców, umożliwić zrozumienie procesów, którym zostali 

poddani, aby zbrodnie nie powtórzyły się w przyszłości. Peter Burke analizując filmy 

przedstawiające najnowszą historię zaznacza, że wspomniane przez niego obrazy na różne 

sposoby ilustrują znaczenie punktu widzenia w narracji wizualnej.  

 

Wiele swych najbardziej sugestywnych i pamiętnych efektów zawdzięczają zestawieniu 

planów bliskich z ogólnymi, ujęć niskich z ujęciami z góry, scen obrazujących myśli 

konkretnego bohatera ze scenami o innym charakterze. Jeśli wszystkie te filmy łączy jakaś 

myśl przewodnia, to jest nią przeświadczenie, że różne jednostki bądź grupy postrzegają te 

same zdarzenia w odmienny sposób
466

. 

 

Ta charakterystyka wydaje się dobrze opisywać także film Brakujące zdjęcie. Zestawienie 

różnych perspektyw w montażu jest kolejnym zbliżeniem do wyobrażenia okropności, które 

miały miejsce w czasach reżimu Czerwonych Khmerów. Tak obraz Panha jest poszukiwanym 

„brakującym zdjęciem”. Umożliwia w sposób pełniejszy wyobrazić sobie rzeczywistości 

tamtego świata, choć jak zaznacza Didi-Huberman, powtarzającego się w nieskończoność. 

Rzeczywistości, której nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie pojąć
467

, ale której nie 

powinniśmy ustawać próbować sobie wyobrażać. 
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Rozdział 2. Pokoleniowa struktura transferu postpamięci w filmach Niegdyś moja matka 

Sophii Turkiewicz i Tonia i jej dzieci Marcela Łozińskiego. Oficjalne narracje 

historyczne a historie kobiet  

 

Wstęp 

 

W niniejszym rozdziale pracy poddaję analizie i interpretacji filmy Niegdyś moja matka 

Sophii Turkiewicz i Tonia i jej dzieci Marcela Łozińskiego, które łączy ukazanie procesu 

konstruowania opowieści o losach kobiet, matek. Mimo, że nie są to obrazy jednorodne pod 

względem wykorzystanych środków wyrazu, wspólne jest im ukazanie doświadczenia 

przemocy władzy o charakterze totalitarnym, przeżytych przez Helenę i Tonię, bohaterki tych 

obrazów. W obu filmach przedstawiona zostaje relacja matek i córek, które przechowują 

pamięć o traumatycznych wydarzeniach. Zadaję pytanie o to, jak przebiega transfer narracji w 

Niegdyś mojej matce i Toni i jej dzieciach, mając na uwadze kategorie przestrzeni prywatnej i 

publicznej, przywołane tutaj jako klasyczne różnienie nadal właściwe dla współczesnej myśli 

filozoficznej
468

. 

Dla określenia roli i znaczenia losów Heleny Skwarek i Toni Lechtman, ujętych w 

dokumentalnych filmach, których autorzy i autorka posługują się techniką found footage, 

tytułem wstępu przywołuję szersze zjawisko zwrócenia uwagi na historie zwykłych ludzi w 

badaniach historycznych, określanych terminem „history from below”. Losy kobiet ujęte w 

tych filmach, zarysowane we wstępie do niniejszego rozdziału pracy, uświadamiają ich 

nieuprzywilejowany status społeczny, brak możliwości uzyskania odpowiedniej edukacji, 

prześladowania o podłożu antysemickim, w końcu ich ocenę, odrzucenie z powodu 

funkcjonującego w społeczeństwie tradycyjnego pojmowania roli kobiety. Te doświadczenia, 

obok przemocy suwerennej władzy, wpłynęły także na ich historie oraz na losy autora i 

autorki filmów będących przedmiotem analizy i interpretacji niniejszego tekstu. 

Patricia Zimmerman we wprowadzeniu do Mining the Home Movie. Excavations in 

Histories and Memories, określając wagę badań nad kinem amatorskim i filmów 

powstających w kręgu rodziny, przywołuje perspektywę badań historycznych określaną jako 

“history from below”
469

. Szersze przywołanie rozpoznań dotyczących tych praktyk 
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historycznych stanowi niezbędne zaplecze teoretyczne także kolejnych części niniejszej 

rozprawy. Patricia Zimmerman wskazuje, że pisma E. P. Thompsona, Erica Hobsbawma, 

Erica Fonera, Nathalie Zemon Davis, Emmanuela Le Roy Ladurie, które powstawały w latach 

60. i 70., przeniosły zainteresowanie historyków z najwyższych przedstawicieli społeczeństw 

na doświadczenia zwyczajnych ludzi. Naukowcy ci zdecydowali się na badanie dokumentów 

pozostających poza zbiorami archiwów oficjalnych i rządowych, jak pamiętniki, piosenki, 

wspomnienia, manifesty polityczne, sztuka ludowa, różnorodne przejawy oporu wobec 

władzy. Byli zainteresowani zagadnieniami związanymi z formami wykonywanej pracy i 

czasu wolnego. Przedmiotem ich badań były przykłady praktyk i dyskursów codziennego 

życia, mikrohistorie pozostające w opozycji do wielkich narracji
470

.  

Kevin Myers i Ian Grosvenor w publikacji Collaborative Research: History from 

Below zwracają uwagę, że pod terminem “history from below” kryją się różnorodne przejawy 

szerokiego zakresu działań i praktyk poświęconych zapamiętywaniu niektórych aspektów 

przeszłości i nadawaniu jej znaczenia dla teraźniejszości
471

. Zwracają uwagę, że „history 

form below” odnosi się do form wyrażania siebie i rozumienia swojej przeszłości przez 

marginalizowane grupy społeczne. Autorzy publikacji Collaborative Research: History from 

Below zauważają, że źródeł różnorodnych doświadczeń określanych jako „history from 

below” należy upatrywać w transformacji społeczeństw przednowoczesnych do 

nowoczesnych form ich funkcjonowania, która miała miejsce między XVI a XIX w. Efektem 

tych przeobrażeń było kształtowanie się nowego rodzaju jednostki, którą charakteryzowało 

rosnące poczucie autonomii i tożsamości. Rezultatami tych przemian było nowe spojrzenie na 

historię i różnorodne praktyki zachowywania pamięci o przeszłości, które obejmowały 

zarówno historię elit jak i kulturę popularną. Myers i Grosvenor wyróżniają trzy typy praktyk 

określanych wspólnym terminem „history from below”: historię afektywną, zdyscyplinowaną 
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i aktywistyczną, których charakterystyki na potrzeby rozważań w niniejszej rozprawie 

zaledwie zarysowuję
472

.  

Badacze wskazują, że historia afektywna ma swoje źródło w końcu XVIII w., kiedy 

przeszłość zaczyna być coraz bardziej źródłem popularnej przyjemności zarówno dla 

jednostek jak i szerszych grup społecznych. Za współczesne przejawy tego typu 

doświadczenia historii naukowcy przywołują praktyki rekonstrukcji historycznych, czy 

korzystania z mediów społecznościowych
473

. Myers i Grosvenor zauważają, że wspólną cechą 

europejskich społeczeństw drugiej połowy XIX wieku było wypracowanie uzgodnionych 

form klasyfikacji dowodów i ich weryfikowalnej interpretacji, które doprowadziło do 

wypracowania oficjalnych narracji historycznych. W tym okresie historie narodowe szybko 

stały się dominującymi sposobami poznania przeszłości w Europie, integralnymi z krajowymi 

systemami edukacji i upamiętnionymi w szerokiej gamie produkcji materialnej i 

symbolicznej
474

. Autorzy publikacji Collaborative Research: History from Below 

przestrzegają jednak przed ignorowaniem roli zwykłych ludzi w kształtowaniu historii 

narodowych. Zaznaczają, że lokalni historycy i antykwariusze brali czynny udział w ich 

powstawaniu, będąc kluczowymi autorami konserwatywnej i liberalnej historii ludzkości, w 

której dominowały takie tematy jak folklor, tradycja, jednorodność i ciągłość
475

. Niemniej 

zdyscyplinowany typ historii pozwolił wykształcić wyobrażenie historii jako badanej przez 

profesjonalistów, którzy posługują się specjalistycznymi (hermeneutycznymi) technikami w 

eksplorowaniu oficjalnych archiwów
476

. 

 Aktywistyczny typ historii wyodrębniony przez Myersa i Grosvenora, zbieżny z 

przywołaniem „history from below” przez Patricię Zimmerman, jest związany z 

opowiadaniem historii z perspektywy uciszonych bądź marginalizowanych grup przez 

triumfalne i zdyscyplinowane, oficjalne, narodowe historie
477

. Autorzy publikacji 

Collaborative Research: History from Below wskazują, że w porządku z grubsza 

chronologicznym najbardziej wpływowymi gatunkami historii aktywistycznej są te związane z 

klasą robotniczą, ludnością skolonizowaną, historią kobiet, historiami mniejszości 
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czarnoskórych i etnicznych, historiami niepełnosprawnych oraz historiami gejów, lesbijek, 

biseksualistów i osób trans płciowych (LGBT)
478

. Przywołane rozpoznania pozwolą mi 

przyjrzeć się historiom Heleny Skwarek i Toni Lechtman w kontekście wielkich narracji 

historycznych, politycznych i społecznych oraz powstającej na  styku z nimi ich 

subwersywnej wymowie. Zwrócę uwagę w szczególności na wpisanie się tych opowieści w 

nurt historii kobiet, będący zgodnie z przywołaną klasyfikacją gatunkiem aktywistycznego 

typu „history from below”. 

 

Helen. Wyrażenie traumatycznego doświadczenia a poczucie konieczności jego 

powtórzenia 

 

W filmie Niegdyś moja matka Sophia Turkiewicz wykorzystuje nagrania swoich rozmów z 

Heleną z 1976 roku, które miały się złożyć na film dokumentalny przedstawiony w szkole 

filmowej. Praca otrzymała roboczy tytuł Helen, nie ujrzała jednak światła dziennego do czasu 

ponownego jej wykorzystania w filmie dokumentalnym z 2013 roku. W komentarzu zza 

kadru w Niegdyś mojej matce słyszymy, że reżyserka podczas studiów miała trudności z 

ułożeniem zarejestrowanych zdjęć w spójną opowieść. Dla przedmiotu rozważań 

zaproponowanych w niniejszej rozprawie istotne jest rozpoznanie szczególnego statusu 

funkcjonowania opowieści, zarejestrowanych po raz pierwszy w filmie Helen, odsyłających 

bezpośrednio do traumatycznych wydarzeń związanych z przemocą suwerennej władzy. 

Historia, mimo pierwszej próby jej upublicznienia, funkcjonowała przez długie lata w 

przestrzeni prywatnej wspólnej córce i matce. W dalszej części rozważań zwracam uwagę na 

to, za pomocą jakich środków Sophia Turkiewicz podkreśla funkcjonowanie tej przestrzeni 

także w ponownym wykorzystaniu archiwalnego materiału filmowego, który w Niegdyś mojej 

matce został skierowany do szerokiej widowni. 

W cytowanych fragmentach archiwalnego materiału Helena wspomina przewiezienie 

jej do obozu przymusowej pracy. I wtedy zabrali mnie na Syberię
479

 – mówi. – Wypowiadasz 

to słowo tak zwyczajnie, ale ono rezonowało zarówno w twoim życiu jak i w moim
480

 – 

dopowiada znaczenie wypowiedzianych słów Sophia w komentarzu filmu Niegdyś moja 
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matka. Córka stara się odszukać na mapie miejsce, do którego została przetransportowana 

matka. W czasie narracji filmu z 2013 roku Helena nie pamięta już jego nazwy. Na brak 

dokładnego topograficznego odesłania terminu Syberia w języku polskim zwraca uwagę 

Zbigniew Kopeć: Obszar zwany Syberią nie jest w Polsce jednoznacznie określany. (…) 

Ignorując czynniki geograficzne, a przywołując emocjonalne, widzieć można Syberię jako 

„odległe krańce Związku Radzieckiego, gdzie ludzie, w warunkach niewoli, doznawali wielu 

cierpień i poniżenia”
481

. Sophia przypuszcza, że matka najprawdopodobniej przebywała w 

miejscowości Sosnowiecki Uczastek. Pokazuje ją na mapie, którą eksponuje w filmie 

dokumentalnym z 2013 roku. 

W przywołanym archiwalnym materiale Helena wspomina transport, w czasie którego 

widziała umierających towarzyszy podróży, warunki panujące w obozie: głód, przeludnione 

baraki, w których przywiezieni do pracy ludzie spali na gołych deskach jedynie w ubraniach, 

które mieli na sobie, pracę ponad siły w zimowych warunkach przy wyrąbie drzew, kucie 

kilofami zmarzniętej ziemi. Miałam ręce jak surowe mięso
482

 – słyszymy fragment tej historii 

wypowiadanej w 1976 roku przez Helenę. Kobieta w rozmowie z córką wspominała także 

pierwszą miesiączkę, która wiązała się z dyskomfortem związanym z brakiem środków 

sanitarnych. W wykorzystanych fragmentach archiwalnego materiału Helena opisuje 

wędrówkę do Buzułuku, miejsca zgromadzenia wojsk gen. Andresa utworzonych na mocy 

układu Sikorski-Majski, który umożliwił wyzwolenie polskim więźniom, jako pełną udręki i 

wycieńczenia. Zatrważające warunki, wszechobecność cierpienia i śmierci, powodowały 

postępujące zobojętnienie kobiety. – Myślałam, wiesz widziałam tyle zmarłych ludzi na ulicy, 

po prostu przeskakiwałam na drugą stronę, „dziś oni, ja jutro”
483

 – mówi matka. 

Zaznaczenie szczególnego charakteru rejestrowanego materiału, związanego z jego 

funkcjonowaniem w przestrzeni rodziny, zostało podkreślone w filmie z 1976 roku. W 

jednym z wykorzystanych fragmentów nagrania Helenie zostaje zadane pytanie, dlaczego 

Sophia postanowiła nakręcić o niej film. – Ponieważ mnie kocha – odpowiada. – Wydaje ci 

się, że ta miłość jest w jakiś sposób wyjątkowa? – pada kolejne pytanie zza kadru. – Tak, ja 
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też ją kocham
484

 – mówi Helena. Przywołanie tego nagrania odsłania emocjonalne 

zaangażowanie obu kobiet w relację miedzy nimi, szczególny charakter transferu narracji o 

Syberii i podróży przez Związek Radziecki związany z  bliskością w przestrzeni prywatnej.  

Rzucić światło na charakter znaczenia tej historii dla Sophii pozwala przywołanie 

kategorii postpamięci
485

. Bartosz Dąbrowski zaznacza, że badania nad postpamięcią stale 

podejmują bowiem problematykę dojmującej zależności podmiotu od historycznego 

wydarzenia z przeszłości, koncentrując się na sposobach międzypokoleniowego dziedziczenia 

tożsamościowych narracji oraz przekazywania przedstawień, obarczonych szczególnym 

interpelacyjnym ciężarem
486

. Wyraz potrzeby powtórzenia opowieści matki, przekazania 

przedstawienia dotyczącego jej traumatycznego doświadczenia uwidaczniał się już filmie 

Helen, który w swoim założeniu był skierowany do szerokiej widowni. Jak ukażę w dalszej 

części tekstu Sophii udaje się skończyć opowieść, dopiero uzupełniając ją o przywołanie 

różnorodnych kontekstów: historycznego, społecznego, klasowego i osobistego, które 

umożliwiają w pełniejszy sposób zrozumienie historii Heleny, a także reżyserki filmu. 

 

Luki postpamięci. Formy uzupełniania braku w Niegdyś mojej matce 

 

Marianne Hirsch definiuje postpamięć jako strukturę transferu traumatycznej wiedzy i 

doświadczenia między pokoleniami lub ponad nimi
487

. Autorka klasycznej pracy Pokolenie 

postpamięci dopowiada, że to konsekwencja powrotu traumy w skali całego pokolenia
488

. 

Hirsch w swoich rozważaniach poddaje w wątpliwość, by identyfikacja i projekcja w 

przypadku dzieci rodziców obarczonych doświadczeniem traumy różniły się radykalnie od 

takich procesów u członków pokolenia, które podziela konieczność poznania traumatycznej 

przeszłości. Bartosz Dąbrowski nawiązując do rozpoznań Marianne Hirsch, zwraca uwagę, że 

istotnym elementem narracji drugiego i trzeciego pokolenia o traumatycznych wydarzeniach 

doświadczonych przez poprzednie pokolenia jest brak dostępu do tego, co zaszło. Samo 
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zapośredniczenie doświadczenia powoduje fragmentaryczny wgląd w przeszłe wydarzenia. 

Autor tekstu Postpamięć, zależność, trauma zaznacza, że wyznacznikiem postpamięci jest: 

 

postmemorialna sytuacja podmiotu, (…) dla którego pamięć o przeszłości (…) zapośredniczona zostaje przez 

cudzą opowieść (historię rodzinną), fotografię, albo inny materiał artefakt. 

 Tak zapośredniczona przeszłość – jakkolwiek wydawałaby się oddalona i złożona w kulturowym 

archiwum – pociąga za sobą jednak znaczące podmiotowe zaangażowanie, zakłada bowiem projekcyjne 

wytworzenie brakującej historii w oparciu o zastane znaki, fragmentaryczne opowieści i zachowane materialne 

relikty
489

.  

 

Sytuacja zapośredniczenia opowieści, brak możliwości bezpośredniego do niej 

dostępu, jest wyeksponowana w filmie Niegdyś moja matka. Sophia nie może polegać już na 

pamięci matki, która zaciera się wraz z wiekiem. Z tego powodu sięga po nagrania rozmów 

zarejestrowanych w 1976 roku, aby przybliżyć się do zapamiętanej historii. Jednak i one 

okazują się wycinkowym przedstawieniem. Zdjęcia uświadomiły mi, że tak wiele fragmentów 

twojej opowieści brakuje. Muszę wiedzieć, kim była, ta kobiet, która stała się moją matką. 

Wybieram się w poszukiwania tych brakujących fragmentów
490

 – mówi Turkiewicz. 

Wykorzystanie w filmie różnorodnych audiowizualnych archiwów, filmów i fotografii 

znalezionych w publicznych zbiorach, home movies, rodzinnych zdjęć, ma umożliwić 

uzupełnienie luk w postpamięci o wydarzeniach z życia Heleny. Niewątpliwie stanowi 

zarazem przykład zapośredniczenia przeszłości przez powszechnie dostępne narracje, które 

Marianne Hirsch ocenia jako konstytutywne dla zjawiska postpamięci
491

. Jest to jednak tylko 

jeden z wykorzystanych w filmie przez Sophię Turkiewicz różnorodnych środków poznania 

przeszłości. 

Aby zrozumieć przeszłe wydarzenia Turkiewicz wyrusza z kamerą do Oleszowa, wsi 

na terenie dawnej Polski, w której urodziła się Helena. Odnajduje rodzinny dom matki, z 

którym jest związana historia jej dzieciństwa i przemoc ze strony wuja, który uniemożliwił 

dziewczynce naukę, mimo, że posłał do szkoły swoje rodzone dzieci. Helena była zmuszona 
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do wykonywania ciężkich prac w gospodarstwie, a kiedy miała 10 lat została pozbawiona 

domu. Sophia rozmawia ze spotkanymi w Oleszowie ludźmi, odnajduje potomków rodziny 

Heleny, a zarejestrowany materiał pokazuje matce w Australii, zachęcając ją do wspomnień. 

W Niegdyś mojej matce zostaje wyeksponowany proces wspólnego oglądania 

audiowizualnych zapisów związanych z historią Heleny i pośrednio także córki. Roger Odin 

w tekście Reflection on the Family Home Movie as Document. A Semio-Pragmatic Approach 

zaznacza, że  

 

w przeciwieństwie do tradycyjnej kinematograficznej projekcji, oglądać home movie znaczy być zaangażowanym 

w „performance”. Home movie przypomina „rozszerzone kino”: to, co dzieje się w czasie pokazu stanowi 

integralną część tekstu. Oglądać home movie z rodziną to uczestniczyć w rekonstrukcji (mitycznej) historii 

rodziny
492

.  

 

Badacz w publikacji The Home Movie and Space of Communication określa oglądanie filmów 

przedstawiających członków rodziny w ich gronie jako prywatny tryb odczytania. Podkreśla 

jednocześnie, że z takim ich odbiorem związana jest ich funkcja komunikacyjna, uzgadnianie 

kształtu rodzinnej opowieści w towarzyszącej projekcji rozmowie
493

. Te rozpoznania opisane, 

aby oddać specyfikę kina home movie, dobrze charakteryzują także proces wspólnego 

oglądania materiałów filmowych i fotograficznych w filmie Niegdyś moja matka – zarówno, 

kiedy są to materiały ukazujące rodzinne szczęście, jak i gdy wymowa tych nagrań odbiega 

od z reguły radosnych filmów home movie.  

Poszukiwania śladów matki na terenie dzisiejszej Ukrainy nie zawsze okazują się 

owocne. W Niegdyś mojej matce widzimy, jak Sophia stara się znaleźć piekarnię, w której we 

Lwowie miała pracować matka. Helena dziś już nie pamięta dokładnie jej adresu. Córka nie 

znajduje śladu obecności matki w domu, do którego dotarła, kierując się zapisem w 

dokumentach wskazującym na ostatni adres zameldowania Heleny na terenach dawnej Polski. 

Turkiewicz podkreśla także, że nie dysponuje odpowiednią dokumentacją fotograficzną, która 

mogłaby przybliżyć ją do przeszłych wydarzeń. Zaznacza, że pierwsze zdjęcie matki 
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pochodzi z Lusaki. Wobec braku fotografii, które mogłyby przybliżyć doświadczenia Heleny, 

autorka dokumentu decyduje się wprowadzić do filmu współczesne inscenizacje przeszłych 

wydarzeń. Te obrazy zostały w filmie wystylizowane na archiwalne zdjęcia, dzięki 

winietowaniu i utrzymaniu kolorystyki w odcieniach kojarzonych z sepią, dawną techniką 

barwienia zdjęć. Za pomocą inscenizacji zostają przedstawione wydarzenia z wczesnego 

dzieciństwa Heleny, transport na Syberię, piesza wędrówka do Buzułuku. Zainscenizowane 

fragmenty filmu zostają przeplecione z fragmentami archiwaliów zawłaszczonych z 

publicznych zbiorów, materiałami zarejestrowanymi współcześnie i obudowanymi 

komentarzem prowadzonym w czasie teraźniejszym narracji filmowej. 

Dla nakreślenia znaczenia inscenizacji włączonych w narrację filmu Niegdyś moja 

matka istotne jest przywołanie koncepcji indeksu performatywnego w przedstawieniach 

postpamięci o traumatycznych wydarzeniach. Marianne Hirsch analizując Austerlitz W. G. 

Sebalda, zaznacza, że indeks postpamięci (inaczej niż pamięć) to indeks performatywny, który 

w miarę jak czas i fizyczne oddalenie osłabiają związki z rzeczywistością i „prawdą”, coraz 

bardziej ulega wpływowi emocji, potrzeby i pragnienia
494

. Inscenizacje przeszłych wydarzeń, 

do których Sophia nie ma dostępu, mówią więcej o samej potrzebie zbliżenia do historii 

opowiadanej przez matkę niż faktycznie do niej zbliżają, odsłaniają więc charakter 

postmemorialnej sytuacji podmiotu. Przedstawiona historia dzieciństwa matki i 

traumatycznych przeżyć, których doświadczyła, pozostaje na pograniczu domysłu i prawdy. 

Zarówno wykorzystanie określonej estetyki stylizującej te przedstawienia na archiwalne 

zdjęcia jak i zestawienie ich z obrazami odsyłającymi do czasu teraźniejszego filmowej 

narracji, uruchamiają odczucie „rozbieżności czasowej” charakterystyczne dla kina found 

footage, o czym przekonuje Jamie Baron. 

Autorka książki The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience 

of History zaznacza, że to, że czy wykorzystane w filmie zdjęcie zostanie odebrane przez 

widza jako archiwalne, jest kształtowane główne za pomocą zestawienie różnych porządków 

czasowych
495

. Proces odbiorczy, tryb odczytania obrazu filmowego badaczka ocenia jako 

konstytutywny dla wymowy filmów found footage. 
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„Archiwalne zdjęcie” w powszechnym dyskursie często było definiowane w opozycji do zdjęcia stworzonego – 

raczej niż znalezionego – na potrzeby filmu, który oglądamy. Jednak, twierdzę, że to, co sprawia, że zdjęcie jest 

odebrane jako „archiwalne”, to, przede wszystkim, efekt generowany w danym filmie przez zestawienie ujęć 

postrzeganych jako wyprodukowane w różnym czasie. (…) W związku z tym, przekonuję, że otrzymujemy 

archiwalne dokumenty jako – w części – produkt tego, co nazywam „rozbieżnością czasową”, postrzeganiem 

przez widza filmu zawłaszczonego z „wtedy” i „teraz” utworzonego w jednym tekście
496

. 

 

Sophia Turkiewicz wykorzystując inscenizacje wydarzeń życia matki, kontrastuje te 

przedstawienia z czasem teraźniejszym narracji filmu, w którym prowadzi rozmowy z matką, 

ale także przywołuje swoje dzisiejsze rozumienie przeszłych wydarzeń. W filmie Niegdyś 

moja matka w ten sposób zostaje zbudowane poczucie tekstualnej różnicy, efekt 

„rozbieżności czasowej”. Reżyserce mimo zastępczego charakteru przywołanych środków 

udaje się zbudować system znaków, który odsyła do przeszłości, umożliwiając opowiedzenie 

historii matki. 

Jamie Baron odwołując się do klasyfikacji W.C. Weesa zaproponowanej w pracy 

Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, który określa filmy 

„zawłaszczenia” jako postmodernistyczny pastisz, proponuje rewizję tego terminu. Zaznacza, 

że zawłaszczenie występuje na wiele sposobów i może powodować różne efekty, ale sam 

proces rekontekstualizacji, który generuje u widza poczucie tekstualnej „różnicy”, zawsze 

daje możliwość krytyki i rozpoznania, że kontekst, w którym żyjemy może ulec zmianie i nie 

jest ani uniwersalny ani stały
497

. Baron tym samym dowartościowuje deprecjonowany przez 

Weesa proces zawłaszczenia. W dalszej części pracy, będę starała się ukazać, że zbudowanie 

systemu reprezentacji przeszłych wydarzeń i zestawienie ich z czasem teraźniejszym narracji 

filmowej umożliwia Sophii Turkiewicz krytyczne ustosunkowanie się do przeszłości. 

W bogatym rezerwuarze oficjalnych tekstów kultury wykorzystanych w filmie 

Niegdyś moja matka znajdują się zdjęcia odszukane w publicznych archiwach, ukazujące 

ludzi zesłanych na Syberię, nieliczne fotografie dokumentujące wędrówkę wojsk gen. 

Andersa, materiały filmowe ukazujące stworzenie obozu dla uchodźców w Iranie, do którego 

dotarła Helena, przemówienie gen. Andersa skierowanego do formującego się tam polskiego 

wojska, wydarzenia o charakterze politycznym. Wykorzystanie tych archiwaliów w dużej 
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mierze pochodzących z oficjalnych zbiorów uwidacznia transfer narracji funkcjonujących w 

sferze publicznej do opowieści naznaczonej indywidualnym zaangażowaniem związanym ze 

sferą prywatną. Życie rodzinne, nawet w jego najbardziej intymnych momentach, nie jest 

wolne od wpływu pamięci zbiorowej, ukształtowanej przez publiczne, pokoleniowe, struktury 

wyobraźni i projekcji oraz wspólne archiwum historii i obrazów, nadające kształt transferowi 

indywidualnych i rodzinnych wspomnień
498

 – podkreśla Marianne Hirsch w Pokoleniu 

postpamięci.  

Włączone do filmu kroniki ukazujące zakończenie wojny i defiladę zwycięskich wojsk 

w Wielkiej Brytanii Sophia Turkiewicz obudowuje szczególnym komentarzem, będącym 

realizacją krytycznego stosunku do ich pierwotnie założonej wymowy upamiętnienia 

istotnych wydarzeń społeczno-politycznych ale także przekazania określonej narracji 

historycznej. Reżyserka zwraca uwagę, że wśród wojsk biorących udział w defiladzie nie było 

żołnierzy reprezentujących Polskę. 

 

Uczę się czegoś nowego: historycy mogą kłamać. Ich grzechy to grzechy zaniechania. Wybierają, które fakty 

uwzględnić, a które pominąć. Gdy szukam twojej opowieści w książkach historycznych, nie ma w nich tego 

rozdziału. Niektórzy historycy twierdzą, że celowo o tym zapomniano. Że ci, którzy wyzwolili cię z Syberii, a 

następnie oddali twój kraj, nie chcą by świat przyglądał się ich układom ze Stalinem
499

.  

 

Rewizja znaczenia wykorzystanych filmów z oficjalnych zbiorów realizuje się w procesie 

montażu, na który składa się przypisanie komentarza do zawłaszczonych archiwaliów, 

zgodnie z przywoływanymi już w niniejszej rozprawie rozpoznaniami Georgesa Didi-

Hubermana zaproponowanymi w książce Strategie obrazów. Oko historii 1
500

. Komentarz 

Sophii Turkiewicz sytuuje przekazywane jej przez matkę opowieści w opozycji do 

oficjalnych narracji historycznych i zmiennych koniunktur politycznych. Przywołana narracja 

stojąca w opozycji do oficjalnej historii jest przykładem krytycznego potencjału wiedzy o 

przeszłości przekazywanej w strukturze rodziny. 
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Historia Heleny a abstrakcyjne pojęcie Kobiety 

 

Kolejną płaszczyzną znaczenia historii Heleny, która jest widoczna w filmie Sophii 

Turkiewicz, jest jej sytuacja spowodowana doświadczeniem macierzyństwa i społecznych 

wyobrażeń dotyczących roli kobiety. Sophia przedstawia dzieje poznania swoich rodziców w 

obozie dla uchodźców w Lusace. Validero, będący ojcem Sophii, wyjechał z Lusaki z 

powodu wezwania z wojska na krótko przed urodzeniem dziewczynki. Reżyserka 

przywołując fotografię matki z czasu pobytu w Lusace i swoje pierwsze zdjęcia, obudowuje 

je komentarzem: Właśnie coś zrozumiałem. Byłam pierwszą rzeczą, która należała tylko do 

ciebie
501

. Uzupełnia wiedzę o tych wydarzeniach, wypytując matkę o nie przed kamerą. Ten 

proces wspólnego oglądania zdjęć, odsyła do wiążącej je relacji, umożliwia uzgodnienie 

kształtu rodzinnej historii
502

. 

Cztery lata po zakończeniu wojny obozy dla uchodźców były zamykane. Helena 

musiała zdecydować, gdzie ułoży swoje przyszłe życie. Jej przyjaciele wyruszyli do Anglii, 

ale ona nie miała takiej możliwości. Anglia nie przyjmowała niezamężnych matek. Zgodziła 

się ją przyjąć Australia. Valdiero, z którym Helena utrzymywała listowny kontakt, miał do 

nich dołączyć. Matka w rozmowie z córką zaznacza jednak, że tych wiadomości nie potrafiła  

samodzielnie przeczytać. Pewnego dnia otrzymała list od kobiety, która poinformowała ją, że 

jest żoną Validero. Ten wątek historii Heleny Sophia przedstawiła w fabularnym filmie 

Letters from Poland
503

. Helena zniszczyła otrzymany list. Wiadomość nie tylko spowodowała 

jej duży zawód uczuciowy, ale także przełożyła się na trudności związane z samotną opieką 

nad dziewczynką w obcym kraju, bez znajomości języka. W archiwalnym nagraniu Helena 

wspomina, że nie mogła znaleźć pracy. Trudności, z którymi się spotkała, były związane ze 

społecznymi oczekiwaniami wobec kobiety. Problem leżał w tym, że byłam niezamężną 

matką. Ludzie odrzucali cię, kiedy nie byłaś zamężna i miałaś dziecko
504

 – mówi Helena. 
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Reżyserka wspomina, że nieślubne, to słowo, które pamięta z dzieciństwa. Słowo, które jest 

szeptane, nie wypowiadane głośno
505

. 

Sophia przywołuje archiwalne nagranie rozmów z matką, w którym kobieta wspomina 

swoją decyzję oddania dziewczynki do domu dziecka. Ktoś mi w końcu powiedział, że jest 

jakiś taki klasztor. Przyprowadziłam tam Sophię. Ależ pękało mi serce, kiedy musiałam ją tam 

zostawić. A kiedy jechałam powrotem do domu, ktoś powiedział, że to jest sierociniec, nie 

tylko szkoła, że to dom dla dzieci, które nie mają rodziców
506

 – słyszymy w filmie Niegdyś 

moja matka. Reżyserka przywołując wspomnienia Heleny, dopowiada także swoje 

rozumienie tamtych wydarzeń – zarówno teraz, jak i kiedy była małym dzieckiem. Jako 

dziewczynka i dorastająca dziewczyna nie mogła zrozumieć decyzji matki.  

Małgorzata Radkiewicz w książce „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka 

reżyserek i artystek odwołując się do pracy Teresy de Lauretis Technologies of Gender, 

opisuje rozdźwięk między kulturowym modelem kobiecej podmiotowości a realnymi 

kobietami i ich formami obecności w społeczeństwie. Zaznacza, że w kinie kobiet widoczna 

jest zarówno chęć interwencji w procesy (re)konstruowania gender, jak i pragnienie, by 

wypracować i wyprodukować własne genderowe reprezentacje
507

. Naukowczyni zaznacza, że 

przedstawienie na ekranie miejsca i roli kobiet w historii wymaga zastosowania perspektywy 

podmiotowej, uwzględniającej osobiste doświadczenia i własne opowieści
508

. Przywołanie w 

filmie Niegdyś moja matka historii Heleny niewątpliwie jest taką reprezentacją, która 

podkreśla jednostkowość doświadczenia, stojącą w opozycji do narzuconych narracji 

społecznych, czy generalizujących wartościowań. Opowieść, którą przywołuje Turkiewicz, 

jest zarówno świadectwem społecznych mechanizmów kształtujących kulturowe modele 

kobiecej podmiotowości – jak społeczny mechanizm odrzucenia niezamężnej matki, jak i 

ingerencją w narzucone konstrukcje gender. Przywołanie historii Heleny umożliwia 

zrozumienie sedna niesprawiedliwej społecznej oceny jej zachowania. Losy matki Sophii 

unaoczniają, że kobieta była jedyną osobą, która podjęła się opieki nad dzieckiem, kiedy 

ojciec zadecydował o tym, że nie uczestnicy w żadnym stopniu w opiece nad nim. To ona 

spotkała się jednak ze społecznym ostracyzmem.  
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Kolejne wybory Heleny, uwarunkowane jej trudną sytuacją w obcym kraju, brakiem 

podstawowego wykształcenia, także wymykają się modelowym wzorcom zachowania 

kobiety. Niegdyś moja matka ukazuje, że konieczność podjęcia pracy uniemożliwiała Helenie 

opiekę nad małą dziewczynką. Była zmuszona pozostawić ją w domu dziecka. Turkiewicz 

przybliża kulturowe struktury oceny wyborów kobiety, obnażając jednocześnie brak systemu 

społecznego wsparcia, który umożliwiłby jej podjęcie pracy i opiekę nad dzieckiem. Helena 

przed kamerą przyznaje, że to wyjście za mąż umożliwiło jej odzyskanie dziewczynki. W 

świetle jej słów, taki był cel jej związania się z Julianem. To małżeństwo z rozsądku, które 

pozwoliło Helenie wpisać się w strukturę społeczną. W Niegdyś mojej matce Helena wyjaśnia 

córce swoje motywacje: Jedyny powód, żeby wyjść za mąż to było, żeby zabrać ciebie z 

sierocińca i mieć u siebie. (...) Julian na początku nie wiedział, a później mówił: Ale ty to 

byłaś bardzo przebiegła. Ja myślałem, że ty chciałaś mnie za męża, a ty to chciałaś dla Zosi 

tylko zrobić. A ja mu: Ja chciałam dla wszystkich zrobić dla wszystkich, dla obydwa
509

. Znów 

osobista historia Heleny nie wpisuje się w promowane narracje ukazujące związek między 

kobietą a mężczyzną jako realizację emocjonalnych pragnień. Uzmysławia funkcjonowanie 

po wojnie mechanizmów, które wykluczały niezamężną matkę i bezpośrednio wpłynęły na 

osobiste wybory Heleny.  

Sophia Turkiewicz wnikliwie ukazuje właściwe dla doświadczenia Heleny socjo-

historyczne konteksty jej wyborów, uwarunkowanych brakiem wykształcenia, brakiem 

rodziny, która mogłaby udzielić jej wsparcia, doświadczeniem katorżniczej pracy na Syberii, 

samotnego macierzyństwa w obcym kraju. Twoja historia ma szczęśliwe zakończenie. (…) 

Jesteś kobietą, którą zesłano do piekła, z którego wyszłaś z miłością w sercu
510

 – mówi 

reżyserka o swojej matce w jednej z ostatnich scen filmu. Niegdyś moja matkę dzięki 

wnikliwemu zobrazowaniu uwarunkowań społecznych i politycznych, klasowych wyborów 

bohaterki filmu można odczytać jako realizację postulatu zwrotu do jednostkowych, 

doświadczeń historii kobiet w przeciwieństwie do abstrakcyjnego ujęcia Kobiety 

postulowanego przez Mary Ann Doane w tekście Kobiety obdarzone pamięcią
511

. Małgorzata 

Radkiewicz zwraca uwagę, że Mary Ann Doane sugeruje, że tworzenie kobiecej historii 
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mogłoby polegać na wykreowaniu autorskiej wersji „kobiecego życia” bez „przymusu 

powtórzenia” jakkolwiek wyabstrahowanych modeli kobiecości
512

. Autorka „Władczyń 

spojrzenia”. Teorii filmu a praktyki reżyserek i artystek zaznacza, że zerwanie z 

„totalizującą” siłą teorii oraz wypreparowanym na jej obszarze pojęciem kobiety, oznacza 

podjęcie dyskusji z tradycją i konwencjami kina
513

.  

 W analizie i interpretacji historii Heleny konstruowanej w Niegdyś mojej matce w 

kontekście tworzenia upodmiotawiających reprezentacji postaci kobiet nie można pominąć 

szczególnej relacji łączącej autorkę filmu z jej bohaterką, widoczną m.in. w strukturze 

podmiotowego zaangażowania związanego z zapośredniczeniem traumatycznej historii, na co 

starałam się zwrócić uwagę w poprzedniej części tekstu. Film Turkiewicz można odczytać w 

szerszej perspektywie jako realizację postulatu uznania kobiecej genealogii wysuniętego 

przez Luce Irigaray w tekście Ciało w ciało z matką, będącym feministyczną, odwołującą się 

do kategorii psychoanalitycznych, propozycją przewartościowania kulturowego pojmowania 

kategorii matki.  

 

Jest zatem konieczne, żebyśmy uznały istnienie kobiecej genealogii po to, by nie zostać wspólniczkami zabójstwa 

matki. Istnieje genealogia kobiet w naszej rodzinie: mamy matkę, babkę, prababkę po linii matki oraz córki. Na 

wygnaniu w rodzinie ojcowsko-mężowskiej, zapominamy trochę o swoistości kobiecej genealogii, a nawet 

jesteśmy doprowadzane do wyparcia się jej. Spróbujmy umieścić się w tej kobiecej genealogii, aby zdobyć i 

ochronić naszą tożsamość
514

.  

 

Sophia Turkiewicz kształtując opowieść o matce, z którą jej związana emocjonalnie, 

nieustannie dopowiada historię relacji z nią oraz konstruuje opowieść o sobie samej, 

umiejscawiając się jednocześnie w kontekście przeżyć Heleny. Konstruowaniem rozumienia 

„siebie” w czasie, które także jest przedmiotem filmu Niegdyś moja matka, zajmę się kolejnej 

części tego tekstu. Wcześniej jednak propo s tym fragmentom filmu Tonia i jej dzieci Marcela 

Łozińskiego, których znaczenie kształtuje wykorzystanie techniki found footage, realizujące 

się w przywołaniu archiwaliów, i w którym konstruowany jest na oczach widza portret matki 

Toni Lechtman przez jej dojrzałe już dzieci.  

                                                           
512

 Por. M. Radkiewicz, „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek, dz. cyt., s. 107. 

513
 Tamże. 

514
 L. Irigaray, Ciało-w-ciało z matką, przeł. A. Araszkiewicz, Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000, s. 20. 



 

172 
 

 

Trzy kobiety jako katalizator spotkania a historyczno-polityczne konteksty opowieści o 

Toni Lechtman 

 

Idea przywołania filmu Trzy kobiety realizowanego przez Marcela Łozińskiego wraz z 

Pawłem Kędzierskim w Szkole Filmowej w Łodzi była bezpośrednim impulsem do spotkania 

przed kamerą reżysera z bohaterami filmu i zarazem współtwórcami opowieści o Toni 

Lechtman – Werą i Marcelem. Wykorzystanie filmu Trzy kobiety otwiera Tonię i jej dzieci. 

Widzowie oglądają jego fragment wraz z trójką przyjaciół. Koncepcja szkolnego filmu 

opierała się na zobrazowaniu spotkania Toni Lechtman, Ewy i Haliny
515

, które niewinne, w 

latach 1949 – 1955 były więzione w jednej celi oraz torturowane. Dzieliły je przekonania 

polityczne, ale nawiązana przez nie przyjaźń i okazywane sobie wzajemne wsparcie sprawiły, 

że różnice światopoglądowe przestały mieć dla nich jakiekolwiek znaczenie. Film miał 

charakter eksperymentu – jego bohaterki zostały poproszone o wejście do jednego pokoju, nie 

dostały wytycznych, jak powinny się zachowywać, ani jakie tematy podejmować w rozmowie 

przed postawioną przed nimi kamerą. Marcel Łoziński zaznacza, że ze śmiechem zaczęły 

wspominać tortury i upokorzenia, co było w jego odczuciu dramatyczniejsze niż poważne 

przywołanie traumatycznych doświadczeń
516

. Szkoła przestraszyła się tego filmu. Materiały 

zostały zniszczone, co jak zaznacza Marcel Łoziński, było wtedy wydarzeniem bez 

precedensu. Przetrwały jednak jego fragmenty przechowane przez jego reżyserów i 

upublicznione w filmie Tonia i jej dzieci. Reżyser zaznacza, że zarówno Wera jak i Marcel 

Lechtman nie znali wcześniej tych materiałów, ani odszukanych w Instytucie Pamięci 

Narodowej zeznań Toni Lechtman przywoływanych w filmie
517

. 

                                                           
515

 W filmie Tonia i jej dzieci Wera Lechtman podaje imiona: Haliny Zakrzewskiej i Ewy Piwińskiej, jednak w 

książce Polanim. Z Polski do Izraela pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące personaliów kobiet, które 

były przetrzymywane z Tonią w celi. Wciąż mam je przed oczami. Annę Gecow, komunistkę i partyzantkę, Beatę 

Zakrzewską z Armii Krajowej, i Ewę Pilińską, komunistkę, która w czasie wojny ukrywała u siebie osiem 

Żydówek. Najlepsze przyjaciółki mamy, od momentu więzienia ich w jednej celi aż do grobowej deski. Potem 

dorzucono im jakąś młodą Ukrainkę, ale wszystkie uważały, że to tylko dla posłuchu. K. Przewrocka-Aderet, 

Polanim. Z Polski do Izraela, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 143-144. 

516
 Por. O!Dokument. Marcel Łoziński. Tonia i jej dzieci [online], https://www.youtube.com/watch?v=i-

w2fhekx8A, dostęp: 23.08.2019 

517
 Por. Tamże. 



 

173 
 

Tonia i jej dzieci w dużej mierze realizuje się poprzez rozmowę przyjaciół, czy raczej, 

jak określają siebie nawzajem bohaterowie filmu, członków rodziny. Marcel Lechtman jest 

najlepszym przyjacielem reżysera od czasów dzieciństwa. Tonia Lechtman była przyjaciółką 

matki Marcela Łozińskiego, często opiekując się reżyserem w jego młodości
518

. Film 

realizuje, czy rozwija się w rozmowie nad stołem zasłanym zdjęciami Toni, Wery, Marcela, 

zapisami przesłuchań, listami i w końcu w sąsiedztwie ekranu, na którym wyświetlane są 

fragmenty filmu Trzy kobiety.  

Tonia i jej dzieci jest próbą zrozumienia Toni, ale także historią odsłanianą przez 

pamięć bohaterów, historią zapamiętaną inaczej, wypartą w przypadku Marcela Lechtmana, 

czy usiłowaniem uzgodnienia pamięci z obrazem ujętym w filmie Trzy kobiety i dokumentami 

wydobytymi z Instytutu Pamięci Narodowej. Marcel nie pamięta wydarzeń z dzieciństwa i 

wczesnej młodości. Wera opowiada o wydarzeniach, które były ich wspólnym udziałem i 

historię matki. Film Marcela Łozińskiego był dla rodzeństwa pierwszą okazją do takiej 

rozmowy.  

Opowieść o Toni sięga początku zaangażowania matki w działalność komunistyczną 

przed wojną. Kobieta po raz pierwszy została zaaresztowana przez policję podczas protestów 

robotniczych na Bałutach w Łodzi. Spędziła wtedy w celi dwa tygodnie. Konsekwencją tych 

wydarzeń było usunięcie jej z gimnazjum. Jej rodzice zwrócili się do Ambasady Brytyjskiej, 

aby przenieść rodzinę do Palestyny. Wera wspomina, że mieli nadzieję, że tam Tonia zajmie 

się nauką i zrezygnuje z działalności politycznej. Tak się jednak nie stało. Dziewczyna 

wkrótce poznała Siomę, który w Wiedniu należał tzw. Czerwonych Pionierów, i przyjechał do 

Palestyny już jako komunista. Wkrótce Tonia i Sioma, już po zawarciu małżeństwa, zostali 

deportowani do Francji. Mieli wspólnie zaangażować się w wojnę domową w Hiszpanii. 

Tonia musiała jednak zrezygnować z wyjazdu, ponieważ spodziewała się dziecka. Sioma 

zostawił 20-letnią małżonkę samą w Paryżu i pojechał do Hiszpanii. Po zwycięstwie Franco, 

został internowany w obozie we Francji, gdzie odwiedzała go Tonia wraz z córką Werą. 

Tonia wkrótce spodziewała się drugiego dziecka – Marcela. Sioma został przekazany przez 

władze francuskie gestapo i trafił do Oświęcimia, gdzie zginął. Toni udało się uniknąć 

transportu do obozu. W 1944 w Szwajcarii zgłosiła się na kurs pracowników społecznych w 

czasie którego poznała Noela Fielda, Amerykanina pomagającego zorganizować w Europie 
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życie po II wojnie światowej w ramach działalności Unitarian Universalist Service 

Comitte
519

. W ten sposób Tonia zaangażowała się w pomoc Polakom, którzy chcieli wrócić 

do kraju. Po powrocie do Polski zajęła się odbudową szpitala w Piekarach Śląskich. Została 

aresztowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa w lipcu 1949 roku. W więzieniu spędziła 

pięć i pół roku.  

Z odczytywanych przez rodzeństwo listów Toni i tekstów jej zeznań dowiadujemy się 

o torturach będących elementem prowadzonego śledztwa – biciu, kopaniu, wyrywaniu 

włosów, deptaniu po palcach. Toni nie pozwalano spać 12 dni przez całą dobę. Innym razem 

uniemożliwiono jej sen przez 40 dni, budząc co pięć, dziesięć minut. Kazano jej biegać po 

schodach, co stało się przyczyną choroby serca. Dla Marcela Lechtmana te informacje są 

nowe. Ona nigdy nie mówiła o torturach
520

 – słyszymy jego komentarz do odczytywanych 

zeznań. W filmie mówi, że nie rozpoznaje w tekstach dumnej matki, którą pamięta. 

Przywołany obraz filmu Trzy kobiety uwiarygodnia jednak w jego oczach teksty zeznań. Wera 

dopowiada historię, której nie objęły przywoływane archiwalia. Wspomina, że dużym 

wsparciem dla Toni były kobiety Ewa i Halina, które znalazły się z nią w jednej celi. Dzięki 

nim przetrwała czas więzienia w możliwie dobrej kondycji psychicznej.  

 Tonia została zwolniona dzięki ucieczce podporucznika Józefa Światły. – Tego 

samego, który mnie aresztował
521

 – słyszymy  jej komentarz, odczytany w filmie. Audycje z 

udziałem Światły nadawane przez Radio Wolna Europa, według informacji z listu Toni, były 

bezpośrednią przyczyną zwolnienia jej, Ewy i Haliny z więzienia. Miały także duży wpływ na 

polskie życie polityczne i przyśpieszyły odwilż 1956 roku – ocenia Artur Górski na podstawie 

analizy dokumentów udostępnionych przez IPN
522

. Tonia nie chciała opuścić więzienia. 

Uważałam, że jestem winna, wcześniej mówili, że Noel Field był szpiegiem, a ja ściśle z nim 

współpracowałam. (…) Tymczasem pułkownik, który mnie zwalniał, mówił, że moje 

aresztowanie było pomyłką
523

 – pisała Tonia w jednym z listów. Te słowa są szczególnie 

istotne z uwagi na to, że zaświadczają o skrajnym dezawuowaniu przez Tonię własnej osoby 

w wyniku indoktrynacji i tortur. Kobieta wyszła z więzienia wyniszczona fizycznie. 

Wyglądałam strasznie. Nie miałam zębów, bo mi dużo wyrwali w więzieniu, nie chodziłam do 
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fryzjera
524

 – brzmi treść przywołanego w Toni i jej dzieciach listu. Wydarzenia pierwszego 

okresu po wyjściu matki z więzienia zostały odmiennie zapamiętane przez córkę i syna. Wera 

dopowiada informacje o warunkach panujących w więzieniu, pamięta pierwsze spotkania z 

matką, uzupełnia także kształt wydarzeń bezpośrednio związanych z relacjami Marcela i 

matki.  

Marcel Lechtman nie pamięta tych wydarzeń. Dzisiaj, jak to widzę, miałem jakąś lukę 

w życiorysie, to ona niech pozostanie, nie ma co się grzebać, ale jest mnóstwo, o czym się 

mówi tutaj, o czym ja nie mam zielonego pojęcia
525

 – słyszymy syna Toni w jednej ze scen 

filmu. To Wera przechowała pamięć o tamtych wydarzeniach. Bożena Keff zwraca uwagę na 

to, że postawy rodzeństwa – nadmierna dorosłość Wery, wzięcie odpowiedzialności za 

ocalenie historii matki, jest uwarunkowane genderowo. Marcel pozostał na pozycji dziecka, 

chronionego i osłanianego, któremu nie mówiło się też tych najbardziej drastycznych rzeczy 

na temat przeżyć matki. A potem jakoś nie był ciekaw. I jakie to znów niezaskakujące, że to 

chłopiec wyciągnął taki los, a nie dziewczynka
526

. To przede wszystkim Wera odbierała matkę 

ze szpitala po przepisanych jej szokach insulinowych jako remedium na depresję. Marcel 

wstydził się matki. 

Wera obudowuje także opowieścią przywołany w szerszych fragmentach film Trzy 

kobiety. Ewa, Halina i Tonia w pierwszym okresie po ich wyjściu z więzienia często się 

spotykały w mieszkaniu Toni na Stępińskiej w Warszawie. Wera wspomina, że spotkania 

zaczynały się od jakichś tam rozmów, a potem to były przedstawienia Ewy
527

, która odgrywała 

zadawane kobietom tortury. Jej słuchaczki pękały ze śmiechu
528

, jak wspomina Wera. 

Układały te opowieści w dramy, rozgrywały je wciąż od nowa, słuchały siebie nawzajem, 

jakby to była jakaś zupełnie nowa, nieznana im historia. Jakby brały udział w przedstawieniu, 

jakby były tylko widzami. A przecież pod sukienkami wciąż nosiły rany po tym, co im 

zrobiono
529

 – cytuje wspomnienia Wery Karolina Przewrocka-Aderet.  

Trzy kobiety są rejestracją jednego z ich spotkań, podczas którego odreagowywały 

zadawane cierpienia. Ta rejestracja niewątpliwie może być odczytana jako praktyka 

                                                           
524

 Por. Tamże. 

525
 Tamże. 

526
 B. Keff, Jak się zostawało komunistką, czyli „Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego, „Studia Litteraria et 

Historica”, 2012, nr 1, s. 3.. 

527
 Tonia i jej dzieci [film], dz. cyt. 

528
 Tamże. 

529
 K. Przewrocka-Aderet, Polanim. Z Polski do Izraela, dz. cyt., s. 143. 



 

176 
 

wyrażania („acting-out”) traumatycznego doświadczenia, rodzaj powtórzenia, które może 

stanowić element przepracowania („working-through”) bolesnego przeżycia. Dominik 

LaCapra zwraca uwagę, że „acting-out” i „working- through” nie są przeciwstawnymi 

zjawiskami, ale można je traktować jako elementy tego samego procesu radzenia sobie z 

traumą
530

. Szczególne przywołanie wydarzeń przeszłości, ukazane w filmie Trzy kobiety, 

można także zinterpretować jako uruchomienie pamięci ciała, na którą zwraca uwagę Rithy 

Panh w rozmowie z Joshuą Oppenheimerem. Reżyser filmu Katownia Czerwonych Khmerów 

zauważa, że przemoc, która zaistniała, mogła być tak silna, że słowa okazują się 

niewystarczające do jej wyrażenia
531

. Wera, która była świadkiem spotkań Toni, Ewy i 

Haliny, wspomina, że wrażenie, które one na niej wywoływały, było zbyt silne. Dziewczynka 

uciekała podczas tych zebrań z domu. To wyznanie ujęte w filmie Tonia i jej dzieci daje 

wgląd w charakter zapośredniczenia przez nią traumatycznych wydarzeń, obciążenia historią 

matki. 

Marcel i Wera w filmie Tonia i jej dzieci na oczach widzów chcą zrozumieć 

motywacje matki, starają się zbliżyć do osoby, którą była. W tym celu cytują listy i protokoły 

zeznań, przywołują opowieści, przechowane w pamięci, oglądają jej obraz w filmie Trzy 

kobiety, dający świadectwo przemocy, której została poddana. Bożena Keff w tekście Jak się 

zostawało komunistką, czyli „Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego zaznacza jednak, że 

jeden istotny element jej biografii nie został w filmie w jej ocenie wystarczająco podkreślony:  

 

(…) grunt, z którego cała ta historia wyrastała, czyli rzeczywistość, w jakiej Tonia dorastała: te Bałuty lat 

trzydziestych, tamta niewyobrażalna dziś nędza, niesprawiedliwość społeczna, ci ludzie z elit z feudalną 

mentalnością i empatią dużo mniejszą niż ma przeciętny krokodyl; te nieszczęścia i udręki biedy, szczególnie tej 

żydowskiej, przeogromnej, to wszystko, o czym dziś mało kto chce mówić, bo dziś racje są inne, a głównie mity 

są inne. Wtedy jednak nie każdy mógł i umiał patrzeć na to, jak na niezmienne „status quo” społeczne. Więc cała 

tamta rzeczywistość i reakcja Toni na nią były początkiem i powodem
532

 – ocenia Keff. 

 

Nędza i niesprawiedliwość społeczna, o której pisze Keff jest istotnym elementem historii 

Toni rozpatrywanej w kontekście historycznym, politycznym i społecznym. To te przestrzenie 
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pamięci o przeszłości są zdominowane przez oficjalne narracje, integralne z krajowymi 

systemami edukacji i upamiętnionymi w szerokiej gamie produkcji materialnej i 

symbolicznej
533

, jak zaznaczają Myers i Grosvenor w publikacji Collaborative Research: 

History from Below. Historia Toni była niewygodna w PRL-u, ponieważ zaświadcza o 

rażących nadużyciach władzy, z czym związany był niewątpliwie opór Szkoły Filmowej, w 

której chciał zrealizować swój film Marcel Łoziński. Wydaje się, że także dziś historia Toni 

nie wpisuje się w propagowaną narrację o przeszłości, która koncentruje się na eksponowaniu 

postaw oporu wobec ustroju komunistycznego. Jednostkowa historia wymyka się 

zawłaszczającym narracjom, podważając ich legitymizację do określania jednej wersji wiedzy 

o przeszłości.  

Istotne dla analizy i interpretacji filmu w kontekście zawłaszczających narracji 

historycznych jest także przywołanie dalszych lat życia Toni i wyborów, przed którymi 

została postawiona w 1968 roku, ujętych tylko w napisach końcowych filmu Tonia i jej 

dzieci. Marzec ’68 to jeszcze jedna karta tragicznej historii kobiety, która angażowała się w 

pomoc ocalałym z II wojny światowej przedostać się do Polski i tam z powrotem 

zorganizować życie. Po 1944 roku Tonia pisała do rodziców: Zdaję sobie sprawę z sytuacji w 

kraju, z niesłychanych trudności, ale kto jak nie my starać się musimy, żeby zmienić od gruntu 

ten stan rzeczy. Tak, to jest praca pionierska, jednakowoż, jeżeli się teraz do pracy nie 

zabierzemy, to grozi nam nowy hitleryzm
534

. Na jej decyzję powrotu do Polski warto także 

spojrzeć w kontekście zjawiska powojennej emigracji Żydów. Krystyna Kersten zwraca 

uwagę na złożoność tożsamości osób, wykluczanych z polskiej społeczności: Już przed 

wojną, ze zrozumiałych względów podczas wojny, ale zwłaszcza po 1945 roku, żydowskość 

nierzadko została narzucona ludziom zrośniętym z polskością tak silnie, że słowo asymilacja 

jest za słabe, by to oddać
535

. Kersten zaznacza, że mimo że nie dysponujemy dokładnymi 

statystykami, pozwalają one stwierdzić, że powojenna emigracja objęła więcej niż połowę 

ocalałych z Zagłady
536

. Jedną z motywacji tych wyborów były doświadczenia 

przedwojennego antysemityzmu Polaków i rola bezsilnego świadka Zagłady, która przypadła 

im podczas II wojny światowej, rola wymuszona wprawdzie, przyjmowana jednak w 
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ogromnej większości biernie i bez buntu
537

. Po wojnie najdotkliwszym jego przejawem były 

wydarzenia pogromu kieleckiego z 1946 roku, które są przedmiotem filmu Świadkowie, 

zrealizowanego przez Marcela Łozińskiego w 1986 roku
538

. Wypowiedź Toni, ujęta w 

przywołanym liście, może świadczyć także o postrzeganiu ustanawiającej się po wojnie w 

Polsce władzy jako rękojmi bezpieczeństwa i szansy równych praw także wobec nastrojów 

antysemickich
539

.  

 

Komunizm miał być dla nich spełnieniem największego powojennego marzenia. Gwarancją bezpiecznego domu 

w kraju wolnym od podziałów etnicznych, narodowych, religijnych. Traktującym obywateli: Polaków, Żydów, 

Niemców, Białorusinów, wszystkich, równo. Dającym wszystkim jednakowe szanse. I taką samą opiekę bez 

względu na sytuację. 

Żydzi, którzy przeżyli wojnę, byli często niereligijni, świeccy, spolszczeni. (…) Ocaleńcy zżyci z Polską, 

gotowi pozostać nad Wisłą, i ci, którzy uwierzyli w komunizm – jeszcze przed wojną lub tuż po niej nie wyjechali. 

Pozostanie uznali za swój patriotyczny obowiązek
540

 – czytamy w książce Polanim. Z Polski do Izraela Karoliny 

Przewrockiej-Aderet. 

 

Przywołanie, wnikliwie i z emocjonalnym zaangażowaniem, spowodowanym bliskimi 

relacjami z Tonią, jej historii pozwoliło w filmie Marcela Łozińskiego przekazać świadectwo 

o postawie wymykającej się narracjom narodowym, kształtującym powszechną historię.  

Marcel Lechtman w 1968 roku wyemigrował do Szwecji, nie informując o swoim 

wyjeździe Wery. Matka z córką wyjechały w 1968 roku do Tel Awiwu, o czym dowiadujemy 

się z napisów końcowych w filmie. Opisuje tę historię w książce Polanim. Z Polski do Izraela 

Karolina Przewrocka-Aderet, przywołując rozmowy z Werą Lechtman, która zdecydowała się 

na wyjazd z Polski w wyniku artykułu w lokalnej olsztyńskiej gazecie, szkalującego Żydów.  

 

Był o tym [artykuł], że żydokomuna opanowuje Mrągowo. Że w lokalnym szpitalu pracuje dwoje Żydów: doktor 

Lechtman i dyrektor Długoborski, i że oboje wprowadzają w mieście żydowski terror. Wprawdzie nazwisko 

dyrektor miał bez zarzutu, ale – jak zauważył wnikliwie dziennikarz – był z matki Żydówki. Ciężko to przeżyłam, 

gorzko. Jak zdradę. Odrzucenie. Ja się przecież Żydówką nawet nie czułam. W swoim przekonaniu zawsze byłam 

Polką
541

. 
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Decyzję o wyjeździe z Polski Tonia podjęła pod wpływem Wery, która jednak po latach 

wspomina, że wyjazd z Polski był dla mamy ciężkim przeżyciem
542

.  

 

Nigdy się nie skarżyła, ale widziałam, jak jej trudno. Jak wymagać od kobiety ponad siedemdziesięcioletniej, by 

z radością wyjeżdżała z rodzinnego domu, zostawiła jedyne przyjaciółki? Miałam wrażenie, że w jakiś sposób 

zrobiłam jej tą decyzją krzywdę
543

. 

 

Trudności podjęcia decyzji o wyjeździe, poczucie opuszczenia, alienacji i gorycz 

związana z rozłąką z  najbliższymi sobie ludźmi, różnorodność postaw tożsamościowych 

osób zmuszonych do emigracji są tematem filmy Siedmiu Żydów z mojej klasy Marcela 

Łozińskiego, zrealizowanego w 1991 roku
544

.  

 

Metoda Marcela Łozińskiego a prywatny tryb oglądania archiwaliów 

 

W charakterze zorganizowanego spotkania Wery i Marcela Lechtmana, którego 

prowokatorem jest reżyser, uwidocznia się strategia twórcza właściwa dla wcześniejszych 

filmów Marcela Łozińskiego. Krzysztof Kornacki obrazuje metodę Łozińskiego, nawiązując 

do wczesnego rozpoznania samego reżysera – opowiedzenia się  za sposobem tworzenia 

dokumentu określonego filmem półotwartym. W przypadku Toni i jej dzieci podobnie jak w 

filmie Jak żyć? wprowadzenie elementów inscenizacji nie zmienia znaczeń filmu, ale 

przyśpiesza ich pojawienie się, kumuluje i wyjaskrawia
545

. Marek Hendrykowski określa 

metodę Łozińskiego „zagęszczaniem rzeczywistości”. Wskazuje, że reżyser nie rezygnuje z 

pierwiastka inscenizacji, uważając, że właściwie zaaranżowana i „wywołana” sytuacja 

dobrze służy filmowi dokumentalnemu, wyzwalając przed kamerą stany i procesy wcześniej 

istniejące w filmowym świecie
546

. Ten inscenizacyjny charakter zabiegów zastosowanych w 

Toni i jej dzieciach jest widoczny w stworzeniu sytuacji rozmowy między rodzeństwem o 

doświadczeniach dzieciństwa i odbiorze historii matki, będący katalizatorem wywołania 
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pamięci o niej i o lukach w strukturze pamięci, jak dzieje się w wypadku Marcela Lechtmana. 

Na przywiązanie do wykorzystywania rozmowy bohaterów jako formy wyrazu w filmach 

Marcela Łozińskiego wskazuje Krzysztof Kornacki w artykule Polityka, psychologia i 

człowiek – twórczość Marcela Łozińskiego:  

 

Z uwagi na fakt, iż w całej twórczości Łozińskiego tym, co najbardziej interesowało twórcę, był stan 

świadomości (zarówno całych grup społecznych jak i pojedynczych bohaterów), nie dziwi tak duża liczba 

sytuacji przedstawiających ludzi, którzy mówią, wyrażają poglądy, wspominają, przemawiają itp. Wszak słowo 

jest najpopularniejszym nośnikiem idei, dlatego jego obecność w filmach autora jest jak najbardziej 

uprawomocniona. (...) autor podkreśla prymat słowa mówionego jako nośnika treści psychologicznych nad 

przekazem ikonicznym, czasami doprowadzając do twórczej konfrontacji warstwy wizualnej z werbalną (...)
547

. 

 

Decyzja o postawieniu kamery przed przyjaciółmi z dzieciństwa była poprzedzona, 

wcześniejszą obserwacją relacji między nimi. Marcel Łoziński zadaje pytania, o to, czy Wera 

nie opowiadała wcześniej zapamiętanej, czy znanej, najpewniej z opowieści, historii Toni. 

Wera nie przekazywała tych informacji, chcąc chronić Marcela. Brat i siostra odtwarzają 

przed kamerą swoją historię. Może dzięki kamerze po raz pierwszy o tym z sobą 

rozmawiają?
548

 – zauważa Tadeusz Sobolewski. Marcel Łoziński w rozmowie z Katarzyną 

Kubisiowską mówi: Chciałbym, żeby ten film dla Marcela stał się terapią. Już zaczął się 

interesować losem matki: porządkuje setki listów Toni i pisze jej życiorys
549

. Tonia i jej dzieci 

nie jest filmem roszczącym sobie prawo do miana obiektywnego – daleko mu do filmu 

otwartego. Nie jest to także dokument zamknięty, którego koncepcja bliska jest dokumentowi 

kreacyjnemu. Film staje się na oczach widza, rozkwita w spotkaniu idei sprzed jego realizacji 

i rzeczywistości, na którą jest otwarty, świata wewnętrznego bohaterów, odsłaniających się 

przed Marcelem Łozińskim i widzami filmu Tonia i jej dzieci. Film jest także wyrazem 

rozwoju twórczości Marcela Łozińskiego, na którą wskazuje Marek Hendrykowski. Autor 

monografii poświęconej twórczości tego wybitnego polskiego dokumentalisty zaznacza, że 

przejście od jednostki do osoby, z coraz mocniejszym akcentem położonym przez twórcę filmu 
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na to, co w danym człowieku indywidualne i wyjątkowe, stanowi znamienny rys ewolucji 

twórczości Marcela Łozińskiego
550

. 

W filmie Tonia i jej dzieci zabieg „zagęszczenia rzeczywistości” charakterystyczny 

dla poprzednich prac tego twórcy realizuje się poprzez zbudowanie sytuacji, którą można 

odczytać jako skonstruowanie przestrzeni oglądania rodzinnego albumu. Jak zaznaczałam w 

poprzednich częściach niniejszej analizy, reżyser jest do tego uprawomocniony z powodu 

zażyłych relacji z bohaterami filmu, a także znajomości ich matki. Bohaterowie opowiadają 

swoje jednostkowe historie wywoływane przez przywołane zdjęcia rodzinne, wspominają 

przeszłe wydarzenia. Między bratem i siostrą dochodzi w końcu do uzgadniania kształtu 

historii, uzupełnianej przez Werę, która przechowała pamięć o ich wspólnej historii i matce. 

Zorganizowanie kadru wokół stołu zasłanego prywatnymi listami i materiałami 

udostępnionymi przez IPN, rodzinnymi zdjęciami oraz w pobliżu ekranu, na którym 

wyświetlone zostają fragmenty filmu Trzy kobiety umożliwia ich odbiór w „trybie 

prywatnym”, zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Rogera Odina. To, co dzieje się w 

czasie pokazu stanowi integralną część tekstu
551

 – zaznacza Odin. Badacz podkreśla 

jednocześnie, że z „trybem prywatnym” odbioru filmów ukazujących członków rodziny 

związana jest ich funkcja komunikacyjna, uzgadniania kształtu rodzinnej opowieści w 

towarzyszącej projekcji rozmowie.  

Trzy kobiety, które są zapisem przepracowywania doświadczonej traumy, w oczywisty 

sposób są przeciwieństwem wielu filmów home movie, których autorzy starają się zazwyczaj 

uchwycić najbardziej radosne momenty rodzinnego życia
552

. Sytuacja stworzona przed 

kamerą przez Marcela Łozińskiego dobrze odpowiada jednak szczególnemu odbiorowi 

filmów, które obrazują najbliższych, w gronie rodziny. Dzięki przywołaniu charakterystyki 

materiałów audiowizualnych odsyłających do fragmentów wspólnego życia, 

zaproponowanych przez Rogera Odina, oryginalnie odsyłającej do kina home movie, wydaje 

się słuszne, żeby zauważyć, że w przypadku wspólnego odbioru rejestracji przeszłości 

członków rodziny także w przypadku Toni i jej dzieci dochodzi do uzgodnienia opowieści 

przez jej członków. Przywołanie wspólnego oglądania cytowanych zdjęć w gronie rodziny nie 

tylko odsyła do przestrzeni prywatnej, ale ją eksponuje. Do takiego wniosku skłania także 
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zaproponowana przeze mnie analiza i interpretacja filmu Niegdyś moja matka Sophii 

Turkiewicz . 

Skomplikowane relacje dotyczące odsyłania do gatunku home movie w kinie 

dokumentalnym może rozjaśnić przykład filmu No home movie Chantal Akerman
553

, w 

którym nie wykorzystane zostały materiały audiowizualne odsyłające do przeszłości, ale który 

wpisuje się problematykę posttraumatyczną. Tadeusz Lubelski w recenzji filmu Akerman z 

przenikliwością zauważa, że reżyserka zaznacza przestrzeń rodziny, w kręgu której rozgrywa 

się film, decydując się na wybór tytułu odsyłającego do home movie, jednocześnie go 

negując. No home movie dotyczy odchodzenia matki, ale relacja z nią jest naznaczona 

doświadczeniem Zagłady i ten aspekt historii kobiety sprawia, że film Akerman wykracza 

poza tematykę dotyczącą relacji rodzinnych. Co takiego zaszło, że dziesięcioletnia Natalia w 

1938 roku wraz z rodzicami opuściła Polskę? Co przeżyła kilka lat później, kiedy znalazła się 

tam na powrót, lecz tym razem w obozie, w Auschwitz? Może najbardziej zapadająca w 

pamięć decyzja reżyserki to opowiedzenie o tym, co najgorsze, bez udziału matki, w rozmowie 

z meksykańską opiekunką
554

. Podobnie filmy Tonia i jej dzieci oraz Niegdyś moja matka 

można odczytać jako podkreślające, poprzez odesłanie do przestrzeni rodziny, pokoleniowej 

struktury narracji traumatycznego doświadczenia, w której realizuje się współzależność 

przestrzeni prywatnej i publicznej. Ich istotą jest jednocześnie przekazanie świadectwa o 

zbrodniach suwerennej władzy, wykraczające poza powszechny zestaw tematów 

charakterystycznych dla zwyczajowego obrazowania przestrzeni rodziny. Umożliwienie 

transferu tej opowieści poza krąg rodziny problematyzuje, a niejednokrotnie podważa 

narracje, które zawłaszczają przestrzeń publiczną. Historię Toni Lechtman wykluczanej i 

szykanowanej w różnych płaszczyznach życia społecznego kobiety można odczytać jako 

przejaw „history from below”, opierającej się zawłaszczającym i upraszczającym narracjom 

głównego nurtu. 

 

Autorska wersja „kobiecego życia” Toni Lechtman 
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Pokoleniowy transfer struktury narracji o losach Toni realizuje się przede wszystkim w linii 

kobiecej genealogii, której uznanie postuluje Luce Irigaray
555

, i na co zwraca uwagę Bożena 

Keff
556

. Autorka tekstu Jak się zostawało komunistką, czyli „Tonia i jej dzieci” Marcela 

Łozińskiego podkreśla uwarunkowany genderowo los Toni, przywołując wykorzystane w 

filmie rodzinne zdjęcia, ukazujące chwile radości jej, dzieci, męża i uwidaczniając kontrast 

między ich wymową a kształtem przywołanej historii. Tonia w wieku 20 lat, jak zaznacza 

Wera, została sama w Paryżu, w ciąży, bez znajomości języka, kiedy jej ukochany pojechał 

walczyć w Hiszpanii. Komentarze rodzeństwa do przywołania tych wydarzeń wskazują na ich 

negatywną ocenę decyzji ojca. Wera zaznacza, że zaniepokojeni nią byli rodzice, a także 

przyjaciele. Ojciec Wery i Marcela mógł, choć oceniamy to dziś źle, zostawić Tonię samą, w 

ciąży, bez pracy, bez znajomości języka i pojechać walczyć przeciwko Franco, bo w końcu to 

nie on był w ciąży, nieprawdaż
557

 – pisze Keff. Autorka tekstu Jak się zostawało komunistką, 

czyli „Tonia i jej dzieci” Marcela Łozińskiego zwraca uwagę na relacje podporządkowania 

Toni w małżeństwie. Sioma kazał żonie wybierać między relacją z nim a przyjaciółką Wisią 

Toruńczyk, która pomagała jej w trudnym czasie, kiedy musiała samotnie opiekować się 

dzieckiem w obcej Francji. Sioma umotywował swój postulat, szantaż, tym, że Wisia jest 

trockistką, z którymi zabroniono mu się komunikować. Wera wspomina, że mama oburzyła 

się na postawione ultimatum, ale zaraz dodaje: to było wybrać między ojcem, wielką miłością, 

a Wiśką. Naturalnie, że wybrała ojca, w ogóle nie było dyskusji
558

. Negatywnie postawę ojca 

ocenia w filmie Marcel Lechtman. Bożena Keff interpretując ten fragment historii Toni, 

zaznacza: 

 

pewnie, że jest w tym fanatyzm komunistyczny i autorytaryzm, ale jest też poczucie męskiej, patriarchalnej 

władzy nad kobietą, która mając wybierać między mężczyzną a przyjaciółką, nie ma przecież żadnego wyboru, i 

choć jest kobietą tak aktywną, daje mu się przymusić i zaszantażować
559

. 

 

Tonia i jej dzieci daje wgląd w patriarchalną strukturę relacji, którym poddana była Tonia. 

Dzisiejsze spojrzenie na jej historię, realizujące się w ocenie jej dzieci i Marcela Łozińskiego, 

mimo przywołania zdania, które pada z ust reżysera, że to były hierarchie wartości, których 
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być może nie rozumiemy
560

, pozwala poddać pod dyskusję sprawiedliwość społecznego 

podziału ról związanych z płcią i mechanizmów podporządkowywania kobiety w relacji z 

mężczyzną w przywołanym w filmie okresie. 

W historii Toni podobnie jak w przypadku Heleny, o której losach opowiada Sophia 

Turkiewicz, pojawia się wątek podjęcia decyzji o pozostawieniu dzieci w sierocińcu. Tonia 

zdecydowała się na takie rozwiązanie już po wojnie, będąc we Francji. Los Wery i Marcela, 

podzielił Marcel Łoziński także pozostawiony przez swoich rodziców w domu dziecka, o 

czym dowiadujemy się z filmu. Tonia była zajęta organizowaniem pomocy repatriującym się 

do Polski. Marcel Łoziński w filmie pyta, czy nie można było zbawiać świata, mając dzieci w 

domu. Bożena Keff zaznacza, że jego pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Oceniać tu nie ma 

jak. Tonia miała taką, a nie inną, hierarchię wartości i tego się trzymała, bo jak rozumiem, 

gdyby się nie trzymała, nie wiedziałaby, kim jest. Pytanie raczej brzmi, czy ona i jej ukochany 

powinni mieć dzieci?
561

. Autorka tekstu wskazuje jednak, że w ówczesnych czasach decyzja o 

posiadaniu dzieci rzadko była podejmowana świadomie i zaznacza, że edukacja miłosno-

seksualna Toni zaczęła się i skończyła na Leninie (rozczulająca i pełna grozy to opowieść)
562

. 

Niewątpliwie przywołanie postawy Toni, która nie zdecydowała się podporządkować 

działań związanych z odbudową organizacji życia po wojnie, pomocy repatriantom opiece 

nad dziećmi, odbywa się w kontekście uruchomienia przekonań o porządku symbolicznym 

dotyczącym pozytywnie wartościowanych postaw cechujących „modelową Kobietę”
563

. 

Tonia i jej dzieci jest werbalizacją jednostkowej historii w przeciwieństwie do abstrakcyjnego 

ujęcia Kobiety, którego znaczenie podkreśla Mary Ann Doane w tekście Kobiety obdarzone 

pamięcią
564

. Opowieść o Toni jest świadectwem kreacji autorskiej wersji „kobiecego życia”, 

nie uwzględniającej w części tej historii „przymusu powtórzenia” wyabstrahowanych modeli 

kobiecości
565

. 
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Intertekstualny, wielogłosowy charakter narracji tożsamościowych a estetyka found 

footage 

 

W tej partii tekstu analizuję ponownie film Niegdyś moja matka, zwracając uwagę na 

szczególną konstrukcję tego dzieła związanego z przekazaniem doświadczenia kobiety-

autorki filmowego tekstu i znaczenia opowieści matki dla jej indywidualnej historii . Michał 

Kuziak analizując Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff
566

, dotyczący sytuacji 

zapośredniczenia traumy Holocaustu przez podmiot kobiecy w relacji z matką, zwraca uwagę 

na to, że podmiot [Utworu o Matce i Ojczyźnie] poszukuje języka dla siebie wśród cudzych 

języków, które nigdy nie staną się jego językiem. Nie rozwiążą problemu braku – ani w 

wymiarze kondycji ludzkiej (o którym pisze Lacan), ani w wymiarze doświadczenia 

historycznego, jakim zajmują się badacze posttraumy
567

. Artykulacja „ja” podmiotu okazuje 

się w tym wypadku szczególnie trudna, ponieważ odbywa się w kontekście doświadczenia, 

które domaga się powtórzenia. Zarówno w Utworze o Matce i Ojczyźnie jak i w Niegdyś 

mojej matce dochodzi do poszukiwania języka przez podmiot kobiecy – narratorki i autorki 

opowieści w kontekście zapośredniczonej historii matki. Michał Kuziak analizując Utwór o 

Matce i Ojczyźnie zwraca uwagę, że intertekstualność jest oczywista, jeśli chodzi o literaturę 

postpamięci, w związku z zapośredniczonym statusem doświadczenia cierpienia i utraty
568

. 

Film Sophii Turkiewicz jest realizacją analogicznego uwarunkowania kobiecej tożsamości. 

Kuziak zaznacza, że w przypadku narracji kobiecych szczególnie istotny jest aspekt 

rekonstrukcji kategorii autorki.  

 

Nancy K. Miller, snując swoją arachnologię i odnosząc się do Barthes’owskiego myślenia o tekście, podkreślała, 

że kiedy Barthes i postmoderniści mieli na celu dekonstrukcję kategorii autora, feministki musiały podjąć prace 

nad jej rekonstrukcją, usiłując przeciwstawić podmiot kobiecy podmiotowi męskiemu
569

. 
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Sophia Turkiewicz pierwszy raz o przeżyciach Heleny związanych z łagrem usłyszała 

jeszcze podczas pobytu w Lusace. Matka podpatrywała inne kobiety, jak czytają swoim 

dzieciom na dobranoc. Ona sama nie umiała czytać, dlatego przed zaśnięciem opowiadała 

malutkiej Sophii historie swojego życia. Kontynuowała opowieści także w późniejszym 

okresie dzieciństwa córki. Twoje historie są częścią mojego dzieciństwa. W końcu przestaję 

słuchać. (…) Czynią mnie odpowiedzialną za twoje zniszczone życie. Inne rzeczy zaprzątają 

mi myśli
570

 – słyszymy w filmie komentarz reżyserki. Jej przywołaną wypowiedź można 

odczytać jako świadectwo obciążenia powtarzanym doświadczeniem matki i pragnienie 

skonstruowania oraz opowiedzenia własnej historii.  

To poszukiwanie tożsamości, wyrażenie własnego „ja” zostaje przez Turkiewicz 

oddane za pomocą zbudowania opozycji własnych losów do historii Heleny w toku narracji 

filmu Niegdyś moja matka. Opowieść o doświadczeniach samej autorki równoważy część 

filmu poświęconą wydarzeniom z życia matki. Jednostkowe losy tych dwóch kobiet zostają w 

filmie przeplecione, co stanowi jeden z poziomów wielogłosowego wymiaru tej historii. 

Autobiograficzna narracja autorki Niegdyś mojej matki została ukazana w czasie – poprzez 

przywołanie odczuć, emocji dziecka, dorastającej dziewczyny, kobiety borykającej się z 

rodzinną historią. Sophia Turkiewicz wskazuje doświadczenia, które były dla niej w 

dzieciństwie szczególnie bolesne, przywołując wspomnienie pobytu w domu dziecka w 

Adelaide. Tu zdałam sobie sprawę, że mogę cię kochać i nienawidzić w równym stopniu. 

Przez lata grałam rolę przykładnej córki, odgrywałam ją dobrze, ale jakaś część mnie nigdy 

nie zapomniała, że mnie porzuciłaś
571

 – słyszymy w filmie komentarz autorki. Sophia 

wspomina także to, że trudno jej było się odnaleźć w nowej rodzinie stworzonej przez matkę. 

– Przyjechałaś, żeby zabrać mnie do domu. Znalazłaś dla mnie ojca, a męża dla siebie. 

Powinnam być ci wdzięczna. Ale to nie było to, czego pragnęłam. Chciałam ciebie, a nie tego 

mężczyzny, który stanął między nami. Dodałam to do listy twoich zbrodni
572

 – brzmi 

komentarz Sophii do zdjęć ukazujących szczęśliwą rodzinę, podważający prawdziwość tej 

fotograficznej reprezentacji.  

Dziewczynka szybko wyprowadziła się z domu, rozpoczynając samodzielne życie. Na 

pewien czas zerwała kontakt z matką. Dopiero poszukiwania zorganizowane przez Helenę 

spowodowały nawiązanie porozumienia między matką i córką. W późniejszych latach Sophia 
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odnalazła swojego biologicznego ojca, z którym spotkała się we Włoszech. Poznała także 

kobietę, która stanęła na drodze związku Heleny i Validero. W filmie zostają wykorzystane 

archiwalne zdjęcia dokumentujące to spotkanie. – Zadaję sobie teraz pytanie, czy moja 

podróż do Włoch była pierwszym krokiem, żeby się do ciebie zbliżyć? – komentuje materiał 

zdjęciowy reżyserka. Odnalezienie brakującego elementu historii pozwala Sophii zrozumieć 

wydarzenia, które ukształtowały także jej doświadczenia. W Niegdyś mojej matce w części 

historii, będącej wyrażeniem „ja” reżyserki, zostają przywołane zarówno wspomnienia jej 

rozumienia siebie z przeszłości jak i organizująca narracja czasu teraźniejszego filmu, 

(re)konstruująca przeszłe doświadczenia, nadająca im nowy sens poprzez opowiedzenie ich w 

teraźniejszości. 

Dla zrozumienia wymowy procesu konstruowania autobiograficznej opowieści w 

filmie Niegdyś moja matka istotne jest przywołanie koncepcji tożsamości konstruowanej, 

której podstawowym czynnikiem jest myślenie (samorozumienie) cechujące się temporalnym 

rozwojem
573

. Katarzyna Rosner zaznacza, że ta idea polega na odchodzeniu od rozumieniu 

człowieka w kategoriach ontologicznej struktury przedmiotu, tj. bytu wyposażonego w 

określone właściwości i zastępowania jej kategorią bytu rozwijającego się w czasie a zarazem 

skończonego
574

. Uznanie, że ważnym rysem tego bytu jest rozwój, oznacza, że zarówno 

tożsamość tego bytu jak i jego struktura ontologiczna pozostaje problemem otwartym, 

domagającym się określenia
575

.  

Rosner wskazuje, że na współczesne rozumienie kategorii tożsamości konstruowanej 

miał wpływ rozwój pojęcia narracji, ukształtowanego pod wpływem Morfologii bajki 

Władimira Proppa, której inspirująca rola opiera się na pojęciu narracji jako struktury 

poznawczej, oraz fenomenologicznego ujęcia czasu Edmunda Husserla i kategorii czasowości 

Dasein Martina Heideggera
576

. Autorka Narracji, tożsamości i czasu kładzie nacisk na trzy 

wątki ontologii Dasein: aspekt rozumienia i czasowości (historyczności), oraz kategorię 
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świata i bycia-w-świecie
577

. Poznanie w koncepcji Heideggera nie jest wykraczaniem Dasein 

poza siebie, a jest odmianą jego bycia-w-świecie
578

 

Magdalena Podsiadło w pracy Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej 

egzystencji przywołując rozpoznania Ryszarda Nycza dotyczące procesów mających wpływ 

na status autora, cechujących formację nowoczesną wskazuje: odrodzenie indywidualizmu i 

kryzys podmiotu. Badaczka zaznacza, że odrodzenie indywidualizmu nie oznaczało jednak 

powrotu do silnego i stabilnego podmiotu. „Ja” kryjące się za stylem, obrazem czy kamerą 

zyskało status podmiotu słabego, nieostatecznego, otwartego, skazanego na przygodność
579

. 

Te rozpoznania są istotne zarówno w kontekście statusu Heideggerowskiego Dasein 

wrzuconego w świat, ujmującego siebie poprzez byty, które napotyka
580

 jak i kategorii 

rozumienia siebie w czasie.  

W Niegdyś mojej matce Sophia Turkiewicz przywołuje swoje rozumienie siebie z 

przeszłości, jak i ukazuje proces jego przeorganizowania, wybacza matce decyzje, które w 

dzieciństwie odbierała jako krzywdzące. Umiejscawia siebie w kontekście kobiecej 

genealogii, określa znaczenie historii matki zarówno dla swojego rozwoju jak i osadza ją w 

kontekście społecznym i politycznym. W kontekście przywołanych rozpoznań dotyczących 

narracji autobiograficznych uprawnione wydaje się rozpoznanie tej części tekstu komentarza, 

która dotyczy różnego określania podmiotu w czasie, jako wielogłosowej. 

Wielogłosowość, czy wieloobrazowość przestrzeni audiowizualnej realizuje się w tym 

filmie w końcu dzięki przywołaniu i zorganizowaniu w procesie montażu różnorodnych, 

heterogenicznych zawłaszczonych z przeszłości materiałów – wypowiedzi Heleny 

zarejestrowanych w studenckim filmie, rejestrowanym przez Sophię, home movies 

przedstawiających Helenę, oficjalnych archiwów historycznych odsyłających do pamięci i 

wyobraźni zbiorowej, w końcu inscenizacji, które organizuje Sophia, aby zbliżyć się do 

doświadczenia opowiadanego przez matkę. Znamienne dla znaczenia wypowiedzi o 

charakterze autobiograficznym, będącej poszukiwania wyrażenia „ja” są te przedstawienia, w 

których widoczny jest obraz samej autorki filmu. Do tej kategorii można zaliczyć zdjęcia 

ukazujące Sophię w wieku kilku lat, rodzinne fotografie przedstawiające ją i Helenę, jej 
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pozostałe dzieci i męża Juliana. Każde z tych mediów niesie właściwy sobie przekaz, 

ukształtowany przez charakter przestrzeni jego pierwotnego funkcjonowania, na co zwraca 

uwagę Georges Didi-Huberman, wyodrębniając drugą czasoprzestrzeń zabiegów 

montażowych zastosowanych przez Bertolta Brechta w atlasie obrazów Kriegsfibel
581

.  

Turkiewicz w komentarzu zza kadru, odpowiadającym trzeciej czasoprzestrzeni 

wyodrębnionej przez Didi-Huberman, będącej miejscem realizacji zabiegów montażowych
582

, 

niejednokrotnie podważa przekonanie, że wykorzystywane archiwalia odsyłają w sposób 

niezapośredniczony do rzeczywistości. Dzieje się tak, kiedy przywołuje oficjalne archiwa 

historyczne – komentarz zza kadru wskazuje, że historycy mogą się mylić. Podobnie jest w 

wypadku rodzinnych zdjęć Heleny, jej męża Juliana i dzieci. Widzimy na nim uśmiechniętą 

Sophię, ale dzięki głosowi zza kadru dowiadujemy się, że dziewczynka nie czuła się częścią 

tej wspólnoty. To zwrócenie uwagi na wykorzystywane media, podkreślanie ich 

uwarunkowań związanych z pragnieniem uzyskania przez ich autorów określonego przekazu 

realizuje się na poziomie montażu. Turkiewicz (re)organizuje znaczenia, którego były 

nośnikiem w przestrzeni ich pierwszego funkcjonowania. W kontekście wypowiedzi o 

charakterze tożsamościowym znaczące może okazać się odwołanie się do rozważań 

zaproponowanych przez Katarzynę Bojarską w tekście Auto-foto-biografie, która zaznacza, że 

wszelkiej autobiografii dotyczy pytanie o to, w którą stronę działa wektor twórczy, czy to „ja” 

stwarza opowieść o swojej przeszłości, czy raczej opowieść wytwarza „ja” jako bohatera 

zarówno historii jak i fikcji
583

. W kontekście przywołanego stwierdzenia działania montażowe 

w Niegdyś mojej matce, obejmujące przypisanie tekstu do fotograficznych reprezentacji 

Sophii z przeszłości, można odczytać jako ingerencję w fikcyjne w jej odczuciu jej 

zobrazowanie. Znaczenie tych przywołanych zdjęć w pierwotnie zamierzonym kontekście 

można więc odczytać jako pewnego rodzaju zawłaszczenie „ja”.  

Małgorzata Radkiewicz we „Władczyniach spojrzenia” analizując zbiór projektów 

zaprezentowanych w 2008 roku na wystawie Moja Matka nie jest boska
584

 w Bunkrze Sztuki, 

będącej dialogiem z Utworem o Matce i Ojczyźnie Bożeny Keff, zaznacza, że:  
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w kinie i sztuce kobiet stale obecne jest „napięcie między fragmentaryzacją a narracyjną jednością”. Sprawia 

ono, że budowanie kobiecych opowieści przypomina zbieranie fragmentów w całość, aby „skonstruować pamięć, 

powołać sens, stworzyć film albo poukładać z kawałków historię naszego życia”. (…) Fragmentaryzacja kreuje 

nieoczekiwane przeciwstawności, pozwalając wyrazić złożoność kobiecych doświadczeń, ich indywidualne 

zróżnicowanie i wewnętrzne sprzeczności
585

. 

 

Ta szczególna estetyka dobrze charakteryzuje film Niegdyś moja matka w płaszczyźnie 

przywoływania głosu, opowieści Heleny i poszukującej swojej tożsamości córki, a także w 

geście znalezienia klucza do opowiedzenia historii, uwzględniającej oba te doświadczenia. 

Film Sophii Turkiewicz jest realizacją będącą wyrażeniem własnego „ja” kobiecego 

podmiotu, odbywającym się poprzez poszukiwania formalne, pracę nad medium 

umożliwiającą uwolnienie się od zakorzenionych w reprezentacji kodów ideologicznych
586

, 

poprzez technikę found footage, stawiając opór dominującym wzorcom obrazowania
587

 

kobiecości. Te poszukiwania estetyki, która odzwierciedla doświadczenie kobiety, reżyserki, 

oraz wyrażenie kobiecej podmiotowości, realizujące się zarówno w opowiedzeniu historii 

matki jak i samej autorki filmowej opowieści, można odczytać jako odzwierciedlenie dwóch 

nurtów kina kobiet, związanych z jego historycznym konstytuowaniem się. Jak zaznacza 

Małgorzata Radkiewicz kultura filmowa, która narodziła się w okresie drugiej fali feminizmu, 

łączyła dwa typy orientacji oraz praktyk podejmowanych przez artystki awangardowe i 

reżyserki
588

, które w szkicowym ujęciu można określić jako wyrażanie własnego „ja”, kreację 

pozytywnego wizerunku kobiet oraz poszukiwanie szczególnego rodzaju ekspresji 

estetycznej, właściwego języka i obrazowania
589

. 

 W filmie Tonia i jej dzieci także realizuje się pewnego typu uwypuklenie 

fragmentaryzacji, choć niewątpliwie mniej różnorodnej i bogatej. Podobnie jak w wypadku 

filmu Sophii Turkiewicz mamy do czynienia w tym filmie z wielogłosowością 

charakterystyczną dla techniki found footage, realizującą się już przez przywołania 
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archiwalnego nagrania ukazującego świadectwo doznanej przez matkę przemocy. 

Wykorzystanie filmu Trzy kobiety w narracji Toni i jej dzieci uruchamia w widzu poczucie 

tekstualnej różnicy
590

. Odsyła do rzeczywistości i systemu przekonań matki bohaterów filmu, 

którzy w czasie narracji ustosunkowują się do nich. Ich rozumienie przeszłych wydarzeń jest 

jednocześnie wyrazem ich własnej podmiotowości. Wielogłosowość realizuje się także 

poprzez przywołanie norm funkcjonujących w ówczesnych społeczeństwie i generalizujących 

narracji, którym wymyka się postać Toni Lechtman. Wykorzystanie archiwalnej rejestracji 

można w końcu zinterpretować w kontekście bogatego dorobku twórczego Marcela 

Łozińskiego, który wielokrotnie w innych swoich filmach dokumentalnych włączał do 

narracji filmów dzieła zrealizowane w przeszłości. Przykładami tej praktyki są filmy Żeby nie 

bolało
591

, w którym wykorzystane zostały fragmenty Wizyty
592

, oraz Aby tak się stało
593

, w 

którym reżyser cytuje film Wszystko może się przytrafić
594

. Zaproponowane spojrzenie na 

film Tonia i jej dzieci w kontekście praktyki found footage, niewątpliwie jest tylko jedną z 

możliwych interpretacji badania dorobku tego płodnego twórcy. Film dotyczący historii Toni 

Lechtman pojmowany w kontekście szerszej praktyki odwoływania się do zrealizowanych 

filmów w twórczości Marcela Łozińskiego można odczytać także jako pewnego rodzaju 

autotematyczne ukazanie rozwoju tematu filmowego w czasie, ewoluowanie ekspresji 

twórczej. 

 

Współzależność przestrzeni prywatnej i publicznej. Wektory transferu narracji 

 

Wydaje się, że zasadnicze pytanie dotyczące relacji przestrzeni publicznej i prywatnej w 

narracjach drugiego pokolenia, ukazanych w niniejszym tekście na przykładzie filmów 

Niegdyś moja matka i Tonia i jej dzieci, dotyczy nie przenikania się tych przestrzeni (co 

zostało dobitnie ukazane przez Giorgio Agambena w książce Homo sacer. Suwerenna władza 

i nagie życie w kontekście praktyk suwerennej władzy, określającej totalitaryzm i co ma 

swoje odzwierciedlenie w analizowanych filmach, a także przez Marianne Hirsch analizującą 
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strukturę zapośredniczenia traumatycznego doświadczenia przez autorów drugiego 

pokolenia), ale kierunku transferu treści między tymi przestrzeniami. Hirsch w Pokoleniu 

postpamięci wydaje się odpowiadać na to pytanie, zaznaczając zależność narracji 

powstających w kontekście tragicznych wydarzeń, doświadczonych przez poprzednie 

pokolenie, od narracji funkcjonujących w przestrzeni publicznej
595

. Badaczka przywołuje w 

tekście rozpoznania Aleidy Assmann, odczytując w nich uprzywilejowaną pozycję rodziny 

jako miejsca transferu pamięci
596

. Autorka Między historią a pamięcią rozróżnia cztery typy 

pamięci: pamięć jednostki, pokolenia, zbiorowości oraz pamięć kultury
597

.  

 

Na proponowanym przez nią schemacie „pamięć grupowa” powstaje w wyniku transferu doświadczenia w 

ramach rodziny, czyli między dwoma pokoleniami. Natomiast pamięć narodowa/polityczna i pamięć 

kulturowa/archiwalna tworzą się na przestrzeni kilku pokoleń; nie przekazują ich konkretne praktyki lecz 

wyłącznie systemy symboliczne
598

 –podsumowuje rozważania Aleidy Assmann Marianne Hirsch. 

 

Autorka tekstu Pokolenie postpamięci odczytuje klasyfikację Assmann jako 

nieuwzględniającą momentów przerwania międzypokoleniowej narracji, której znamiennym 

przykładem jest Holocaust. Tak powstające miejsca puste w postpamięci są szczególnie 

podatne na zagospodarowanie ich przez pamięć kulturową
599

. Wydaje się jednak istotne, aby 

podkreślić także szczególną właściwość transferu narracji pokoleniowych zarówno do 

pamięci zbiorowości jak i do pamięci kultury. Mam na myśli szczególnie te narracje, które, 

jak starałam się pokazać na przykładzie filmów Niegdyś moja matka i Tonia i jej dzieci, są 

świadectwem doświadczeń marginalizowanych grup społecznych w tym kobiet, „histories 

from below”, które dopominają się o uwzględnienie w ponadpokoleniowych systemach 

pamięci – zbiorowości oraz kultury. W tak zarysowanej argumentacji pamięć 

międzypokoleniowa miałyby szczególne znaczenie w przypadku narracji, które początkowo 

nie znajdują odpowiedniej artykulacji w szerszych strukturach symbolicznych. Kobieca 

                                                           
595

 Por. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, dz. cyt., s. 31. 

596
 Por. Tamże, s. 30. 

597
 Por. A. Assmann, Cztery formy pamięci, dz. cyt., s. 40.  
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 Por. M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, dz. cyt. s. 30. 
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 Por. Tamże, s. 30-31.  
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genealogia, o której uznanie dopomina się Luce Irigaray
600

, miałaby właściwości renegocjacji 

przestrzeni symbolicznej. 

Na zakończenie tego rozdziału proponuję rozważyć jeszcze jeden wątek tekstu 

Pokolenie postpamięci. Marianne Hirsch w swojej analizie struktur postzależnościowych 

przywołuje rozpoznania dotyczące szczególnej roli figury matki w tego typu narracjach. 

Rodzinne, głównie kobiece, tropy odbudowują i ponownie ucieleśniają zanikające powiązania 

i dzięki temu płeć kulturowa w obliczu powiększającego się dystansu czasowego i 

postępującego procesu zapominania staje się potężnym idiomem upamiętniania
601

 – zaznacza 

Hirsch. Badaczka w zakończeniu swojego tekstu przywołuje pytanie postawione przez Claire 

Kahane: Czyż uwaga skierowana na tę relację [z matką] w narracjach o traumie nie stała się 

rodzajem ekranu, chroniącego przed przerażeniem, które wywołuje konfrontacja z 

nihilistycznymi implikacjami Holocaustu?
602

. Niezależnie od oceny trafności tych spostrzeżeń 

w kontekście przerażenia okrucieństwem Zagłady, a także innych, wciąż pojawiających się 

przejawów suwerennej władzy i przemocy z nią związanej, wydaje się, że twórcom i 

twórczyniom obrazu historii bohaterek filmów Niegdyś moja matka i Tonia i jej dzieci udało 

się stworzyć portrety, które uwzględniają indywidualne wybory tych kobiet, stawiających 

opór dominującym narracjom, unikając pułapki tworzenia „ekranu”. 
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 Por. L. Irigaray Luce, Ciało-w-ciało z matką, dz. cyt. 
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Część IV. Lokalne i instytucjonalne ogniska władzy kształtujące przestrzeń prywatną i 

publiczną a emancypacyjne procesy społeczne 

 

Wstęp 

 

W niniejszej części pracy analizuję i interpretuję dokumentalne filmy found footage, których 

twórcy ukazują przemiany, które zaszły w sferach prywatnej i publicznej po II wojnie 

światowej. W pierwszej części niniejszej partii rozprawy badam filmy Dla jeszcze jednej 

godziny z tobą Aliny Marazzi (Un’ora sola ti vorrei, Włochy, Szwajcaria 2002) i Tarnation 

Jonathana Caouette’a (USA, 2006), których autorzy (re)konstruują zapisy medialne 

powstające w obrębie rodziny – home movies i domowe wideo dla zobrazowania 

reorganizacji zachodzących w tej przestrzeni. Analizuję zarówno uwarunkowania tych 

mediów związane z zależnościami od kina głównego nurtu, jak i charakterystyczne dla nich 

estetyki, u których podłoża leżą odmienne koncepcje sfery prywatnej. Zarówno Alina Marazzi 

jak i Jonathan Caouette przedstawiają obrazy postaci matek, które analizuję odwołując się do 

historii myśli I i II fali feminizmu, podważającej tradycyjnie przypisanie kobiet do sfery 

prywatnej. Ukazuję jednocześnie, że nawet zamknięty model przestrzeni prywatnej stanowi 

element większych społecznych struktur i jest poddany przemianom wynikającym z tego 

wpływu. Specyfikę dokumentalnego kina found footage analizowanego na przykładzie tych 

prac, ukazuję, odwołując się do wypracowanych na gruncie filmoznawstwa rozpoznań 

związanych z teorią kina kobiet i kina queer.  

 Za przedmiot analizy i interpretacji drugiego rozdziału niniejszej części rozprawy 

przyjęłam filmy Tearoom (USA, 2007) Williama E. Jonesa, Nitrate Kisses (USA, 1992) 

Barbary Hammer oraz Ksieland (Polska, 2012) i Powidoki (Polska, 2018) Karola 

Radziszewskiego, aby ukazać charakter wykorzystania techniki found footage w zakresie  

reprezentacji osób nieheteronormatywnych w przestrzeni publicznej. Decyzję badawczą 

skoncentrowania mojej analizy i interpretacji w punkcie mojej rozprawy poświęconej 

przemianom sfery publicznej na temacie emancypacyjnych ruchów związanych z 

funkcjonowaniem mniejszości seksualnych i genderowych, motywuję szczególnie złożonym 

charakterem tego zagadnienia w zakresie relacji przestrzeni prywatnej i publicznej i ich 

przemian ukazywanych przez przywoływanych twórców. Ten wyjątkowy charakter 

dokumentalnych prac found footage poruszających to zagadnienie jest związany z 

historycznym wykluczeniem reprezentacji osób homoseksualnych z przestrzeni publicznej, 
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represjami instytucjonalnej władzy, ale także „lokalnych” ich ognisk, a także z 

funkcjonowaniem przestrzeni „przeciwpublicznej” przedstawionej przez Michaela Warnera
603

 

charakterystycznej dla historii tego środowiska. Analizując filmy Barbary Hammer, ukazuję, 

że szczególne wykluczenie z powszechnej historii charakteryzuje losy homoseksualnych 

kobiet. Te historyczno-społeczne uwarunkowania sprawiają, że analizowane i interpretowane 

prace można uznać za pionierskie w konstruowaniu reprezentacji osób homoseksualnych, 

zaświadczając jednocześnie o represjach skierowanych w stosunku do tego środowiska w 

przeszłości. Odwołując się do rozpoznań Grzegorza Niziołka zwracam także uwagę na aspekt 

społecznej transmisji i dystrybucji „świadomości historycznej”
604

 osób homoseksualnych, 

który realizuje się zazwyczaj poza transferem doświadczeń w rodzinie. Jako kontekst 

teoretyczny rozważań zaprezentowanych w drugim rozdziale niniejszej rozprawy przywołuję 

różne współczesne koncepcje przestrzeni publicznej, zwracając szczególną uwagę na aspekt 

inkluzyjności grup mniejszościowych. Zasadniczym odniesieniem w obu rozdziałach tej 

części rozprawy są rozpoznania Michela Foucaulta zaprezentowane w Historii seksualności, a 

szczególnie w Woli wiedzy. 

Z uwagi na podjętą decyzję badawczą ukazania specyfiki filmów found footage, 

podejmujących temat nieheteronormatywności, jako szczególnie wielopłaszczyznowych i w 

złożony sposób odwołujących się do przemian przestrzeni klasycznie klasyfikowanych jako 

prywatna i publiczna, nie poświęcam oddzielnej uwagi w niniejszej rozprawie także bogatym 

pod względem poruszanych zagadnień i środków wyrazu filmom dotyczącym zmieniającej 

się obecności kobiet w przestrzeni publicznej i jej formom. Na uwagę niemniej zasługują 

niewątpliwie takie prace jak Chcemy także róż (Vogliamo anche le rose, Włochy 2007) Aliny 

Marazzi, w których reżyserka za pomocą archiwalnych materiałów przywołuje historię walki 

o prawa kobiet we Włoszech, Miss Representation Jennifer Siebel Newsom i Kimberlee 

Acquaro (Holandia 2014), który koncentruje się na ukazaniu znaczenia obecności i form 

reprezentacji kobiet w mediach publicznych, dowodząc znaczenia tych przedstawień dla 

pojmowania przez kobiety swojej roli w społeczeństwie i Solidarność według kobiet Marty 

Dzido i Piotra Śliwowskiego (Polska 2014), w którym reżyserzy odzyskują wymazaną z 

przestrzeni publicznej historię czynnego kształtowania przez kobiety przemian ustrojowych w 

ramach ruchu „Solidarności”. Temu ostatniemu filmowi poświęciłam oddzielne opracowanie 
 

Historia, kreacja i teraźniejszość. Ponowne wykorzystanie archiwalnych materiałów 
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 Por. M. Warner, Publics and Counterpublics, „Public Culture” 2002, vol. 14 (1), s. 49-90. 
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 G. Niziołek, „Coming in”. Przyczynek do badania historii homoseksualności, dz. cyt., s. 288. 



 

196 
 

filmowych i artystycznych na przykładach „Solidarności według kobiet” Marty Dzido i Piotra 

Śliwowskiego oraz cyklu „Majka z filmu” Zuzanny Janin
605

. 
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 Por. G. Sitek, Historia, kreacja i teraźniejszość. Ponowne wykorzystanie archiwalnych materiałów filmowych 

i artystycznych na przykładach „Solidarności według kobiet” Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego oraz cyklu 

„Majka z filmu” Zuzanny Janin, w: Reuse, remiks, recycle. Ponowne wykorzystanie materiałów filmowych i 

audiowizualnych, Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Warszawa 2017, s. 52-58. 
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Rozdział 1. „Urządzenie rodzinne”
606

 jako mechanizm władzy. Obrazowanie przestrzeni 

domu w home movies, domowych wideo i dokumentalnych filmach found footage Dla 

jeszcze jednej godziny z tobą i Tarnation  

 

Wstęp 

 

Analiza i interpretacja odsłaniania mechanizmów kształtujących jednostki w przestrzeni 

rodziny w dokumentalnych filmach found footage Dla jeszcze jednej godziny z tobą Aliny 

Marazzi (Un’ora sola ti vorrei, Włochy, Szwajcaria 2002) i Tarnation Jonathana Caouette’a 

(USA, 2006) stanowią pierwszą część rozważań kontynuowanych w kolejnym rozdziale 

niniejszej części rozprawy dotyczących przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej 

zachodzących w zachodnim społeczeństwie po II wojnie światowej. Alina Marazzi jak i 

Jonathan Caouette przywołują archiwalia powstałe w sferze rodziny – amatorskie filmy o 

charakterze home movies i rodzinne zdjęcia, zmieniając ich pierwotną wymowę. Oboje 

eksponują postaci kobiecych bohaterek, matek, na których tragiczne losy miały wpływ 

oczekiwania najbliższych i społeczne postrzeganie roli kobiety. Oba filmy mają charakter 

wypowiedzi autobiograficznych.  

Alina Marazzi w Dla jeszcze jednej godziny z tobą za pomocą home movies, listów, 

pamiętników, archiwalnych nagrań dźwiękowych i medycznych raportów przywołuje postać 

swojej cierpiącej na depresję matki Liseli Hoepli Marazzi, która popełniła samobójstwo, 

kiedy reżyserka miała siedem lat. Alina Marazzi ocenia, że wpływ na podjęcie decyzji o 

realizacji tego filmowego przedsięwzięcia miały listy, które otrzymywała od matki podczas 

jej pobytów w szpitalach psychiatrycznych.  

 

Listy, które zachowałam, adresowane do małej dziewczynki, niepotrafiącej czytać, mają strukturę kolaży. To 

wizualne wiadomości, bardzo kolorowe, radosne i piękne. (…) Kiedy teraz o nich myślę, może to te obrazowe 

przesyłki, te kolaże zaadresowane do mnie jako dziecka, skłoniły mnie do nawiązania dialogu z matką
607

 – 

zaznacza.  

                                                           
606

 Posługuję się tym terminem, zapożyczając go od Michela Foucault. Por. M. Foucault, Wola wiedzy, w: tegoż, 

Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 90. 

607
 Por. S. Benini, „ A face, a name, a story”: Women identities as life stories in Alina Marazzi’s cinema, 

„Studies in European Cinema” 2011, vol. 8, nr 2, s. 131. 
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Motywacją do stworzenia Dla jeszcze jednej godziny z tobą było także spotkanie Marazzi z 

Sonią, najlepszą przyjaciółką matki, która przechowała otrzymywaną od niej korespondencję. 

Kiedy Alina Marazzi miała 27 lat, ojciec wskazał jej zachowane przez rodziców matki zbiory 

pamiętników Liseli pisanych w okresie dojrzewania i w wieku dorosłym, zapiski z okresów 

hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych. Jednak to odkrycie przez reżyserkę home 

movies nagrywanych przez jej dziadka Ulrico Hoepli miało decydujący wpływ na ostateczną 

decyzję o stworzeniu Dla jeszcze jednej godziny z tobą. Wykorzystane filmy przedstawiające 

rodzinę Aliny Marazzi obejmują okres od lat 20. do 70. Reżyserka pokazała nagrania 

montażystce Ilarii Fraioli i wspólnie zadecydowały o stworzeniu filmu
608

. Fraioli została stałą 

współpracowniczką Marazzi, współtworząc także jej kolejne dzieła.  

Alina Marazzi urodziła się w 1964 roku. W latach 80. uczestniczyła w trzyletnim 

kursie dotyczącym filmu i wideo, podczas którego miała możliwość uczenia się pod okiem 

Laury Mulvey. Dla jeszcze jednej godziny z tobą jest pierwszym pełnometrażowym filmem 

Aliny Marazzi, który w 2017 roku został zaprezentowany na Festiwalu Filmowym w 

Locarno. Kolejne dokumentalne realizacje tej reżyserki to Per sempre (Szwajcaria, Włochy 

2005), Chcemy także róż (Vogliamo anche le rose, Szwajcaria, Włochy 2007) i fabularny 

Tutto parla di te (Szwajcaria, Włochy, 2012)
609

. 

Jonathan Caouette w Tarnation wykorzystuje o wiele bardziej różnorodny w 

porównaniu do filmu Aliny Marazzi zasób archiwalnych materiałów włączonych w filmową 

opowieść. Wśród nich znajdują się rodzinne zdjęcia przedstawiającego jego matkę Renee 

LeBlanc i dziadków Rosemary Davis i Adolfa Davisa, ale także dzienniki wideo, które 

reżyser kręcił od wczesnego dzieciństwa amatorskim sprzętem: kamerami Super 8, Betamax, 

VHS, Hi-8 i Mini-DV
610

. Za pomocą rodzinnych zdjęć, które wpisują się w formy 

przedstawień charakterystyczne dla klasy średniej amerykańskiego społeczeństwa lat 50., 

reżyser przywołuje historię swoich dziadków i losy matki. Z filmu dowiadujemy się, że 

szczęście mieszkającej w małej miejscowości w Teksasie młodej pary oraz ich córki, 

obdarzonej przykuwającą uwagę urodą, nie trwało długo. Dziewczynka w wieku 12 lat 

bawiąc się na dachu rodzinnego domu, nagle z niego spadła. Wylądowała na wyprostowanych 

nogach, co spowodowało, że przez sześć miesięcy była sparaliżowana. Rodzice podejrzewali, 
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 Tamże, s. 131-132. 

609
 Por. Tamże, s. 129-130. 

610
 Por. A. Majer, „Tarnation” – w cieniu przekleństwa, „Panoptikum” 2006, nr 5, s. 92. 
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że jej problemy zdrowotne były urojone. Posłuchali rady przyjaciela rodziny, który 

podpowiedział przepisanie dziewczynce terapii elektrowstrząsami. Renee od czasu wypadku 

była poddawana dwóm seriom elektrowstrząsów tygodniowo przez dwa lata. Mimo tak 

inwazyjnej formy terapii kontynuowała rozpoczętą przed wypadkiem karierę modelki. W 

1972 roku poznała objazdowego sprzedawcę Steva, za którego wyszła za mąż. Para wkrótce 

się rozstała. Renee spodziewała się dziecka – Jonathana. Steve nie wiedział o istnieniu syna z 

powodu złych relacji z Rosemary i Adolfem
611

. W latach 1965-1999 Renee była leczona 

ponad 100 razy w szpitalach psychiatrycznych. Jonathan Caouette podkreśla, że z 

dokumentacji medycznej wynika, że przed rozpoczęciem leczenia była zdrowa.  

Kiedy Jonathan miał kilka lat, Renee starała się wyjechać z nim do Chicago. W 

podróży została zgwałcona na oczach chłopca. W wyniku incydentu w autobusie, którym 

wracali do rodzinnej miejscowości, Renee trafiła do więzienia. Kiedy udało im się wrócić do 

Teksasu, opieka społeczna odebrała Jonathana dziadkom, umieszczając go w rodzinach 

zastępczych, gdzie spędził dwa lata. Rodzice zastępczy znęcali się nad nim fizycznie i 

psychicznie. W tym samym czasie Rosemary Davis i Adolf Davis podpisali zgodę na kolejną 

serię elektrowstrząsów, którym została poddana Renee. Dziadkom udało się odzyskać opiekę 

nad Jonathanem. W pierwszych latach jego życia matka była w większości czasu nieobecna, 

przebywając w szpitalach psychiatrycznych.  

Sceną otwierającą film jest nagranie ukazujące przerażonego Jonathana w jego 

mieszkaniu w Nowym Jorku, kiedy dowiaduje się, że jego matka przedawkowała lit, który 

powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu. Podróż do domu, w którym spędził dzieciństwo, 

jest początkiem budowanej retrospektywnie opowieści.  

W Tarnation Jonathan Caouette dokonał montażu różnorodnych materiałów 

wizualnych z przeszłości, na które składają się rodzinne zdjęcia, rejestrowane przez niego od 

dzieciństwa nagrania wideo, fragmenty filmów fabularnych funkcjonujących w obiegu 

telewizyjnym, przedstawienia ikonograficzne z epoki charakterystyczne dla kultury 

                                                           
611

 Artur Majer zwraca uwagę, że w zależności od różnych wersji filmu – reżyserskiej, trwającej 160 minut, i 

kinowej, trwającej 80 minut, odmiennie przestawione są relacje z ojcem reżysera. W wersji reżyserskiej 

Jonathanowi udaje się odszukać i porozmawiać z ojcem, ale ten jest w stosunku do niego wrogi, w wersji 

kinowej Steve Caouette podkreśla, że nie wiedział o istnieniu dziecka. Artur Majer zwraca także uwagę na 

oniryczną poetykę tego fragmentu, która sprawa, że widz nie może być pewny, czy którakolwiek z tych wersji 

miała w rzeczywistości miejsce. Renee, Jonathan i Steve po latach spotykają się jednak w Nowym Jorku, co 

zostało uwiecznione w Tarnation. Por. Tamże, s. 93. 
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popularnej, łącząc je z nagraniami wykonanymi w czasie teraźniejszym narracji filmu, za 

pomocą komputerowego programu iMovie
612

. Zastosowanie łatwo dostępnego 

oprogramowania, które nie jest przeznaczone dla profesjonalistów, było szeroko 

komentowane w mediach, kiedy film był prezentowany na kolejnych festiwalach 

filmowych
613

. 

Tarnation jest debiutanckim filmem Jonathana Caouette. Reżyser otrzymał za niego 

Nagrodę Stowarzyszenia Bostońskich Krytyków Filmowych, nominację do Independent 

Spirit Award, Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty – 

Nagrodę publiczności
614

. Kolejnymi filmami w karierze reżysera są krótkometrażowe dzieło 

All Flowers in Time, utrzymane w estetyce horroru, z rolą Adolfa Davisa, którego premiera 

miała miejsce podczas New York Film Festival, i Walk Away Renee, w którym Caouette 

powraca do portretowania postaci matki
615

. 

W niniejszym tekście analizuję formy przedstawień prywatności charakterystyczne dla 

zachodniego społeczeństwa od lat 20. po 50. i 60. w archiwalnych materiałach, z którymi są 

związane określone cele autoprezentacyjne, jak i we współczesnych realizacjach found 

footage. Ukazuję, w jaki sposób dochodzi w Dla jeszcze jednej godziny z tobą i Tarnation do 

(re)konstrukcji pierwotnie założonego znaczenia zawłaszczonych obrazów. Przyjęta przeze 

mnie perspektywa badawcza, zwrócenie uwagi na perswazyjny przekaz archiwalnych 

materiałów i pierwotną przestrzeń ich funkcjonowania, jest podyktowana rozpoznaniem 

drugiej czasowości obrazów zawłaszczanych przez Bertolta Brechta w Kriegsfibel 

analizowanych przez Georgesa Didi-Huberman w Strategiach obrazów. Oku historii 1, 

obszernie cytowanych już w niniejszej rozprawie
616

. Archiwalia i ich ponowne wykorzystanie 

badam, mając na uwadze ukazane w nich obrazy kobiecych bohaterek – Renee LeBlanc i 

Liseli Hoepli Marazzi. Przedstawienia tych postaci ujęte w kontekście rodziny są dla mnie 
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 Por. S. MacDonald, Avant-Doc: Intersections of Documentary and Avant-Garde Cinema, Oxford University 

Press, New York 2015, wydanie Kindle, lokacja 4803 z 11424. 
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 Por. J. Baron, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, dz. cyt., 

wydanie Kindle, s. 96 z 188. 
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Arirang Kima Ki-duka i To nie jest film Jafara Panahiego), „Panoptikum” 2019, nr 12, s. 106. 
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Kindle, lokacja 4821-4831 z 11424. 
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szczególnie interesujące z uwagi na historyczne przypisanie kobiet do funkcjonowania w 

przestrzeni prywatnej i przeobrażenia tego wyobrażenia. 

Zasadnicze dla toku niniejszej rozprawy jest przywołanie jako kontekstu 

teoretycznego rozpoznań Michela Foucaulta dotyczących kategorii „urządzenia rodzinnego” 

jako „lokalnego ogniska” władzy. Odwołuję się także do postulatów wypracowanych w 

obrębie historii krytyki feministycznej, podważającej tradycyjne przypisanie kobiet do sfery 

prywatnej, ujęte w myśli klasycznej. 

 

„Urządzenie rodzinne” a reguła podwójnego uwarunkowania Michela Foucaulta 

 

Giorgio Agamben odwołując się do dorobku Michela Foucaulta, podkreśla, że kierunek analiz 

autora Woli wiedzy zdaje się wytyczać dwie odmienne dyrektywy badawcze. Określa je 

następująco:  

 

(…) z jednej strony badanie technik politycznych (na przykład nauki o policji), za pomocą których Państwo 

bierze na siebie troskę o życie naturalne jednostek i czyni ją swym własnym elementem; z drugiej badanie 

technik siebie, za pomocą których z kolei dokonuje się proces upodmiotowienia prowadzący do tego, że 

jednostka nakłada na siebie pęta własnej tożsamości, własnej świadomości, a zarazem władzy zewnętrznej 

kontroli
617

. 

 

Agamben zaznacza, że w jednym z ostatnich tekstów Dits et écits Foucaulta mówi o 

prawdziwych „podwójnych pętach politycznych, konstruowanych jednocześnie przez 

indywidualizację i totalizację struktur nowoczesnej władzy”
618

, zrealizowanych w 

nowoczesnym zachodnim państwie
619

. Charakter sformułowania „techniki siebie” rozjaśniają 

słowa Tadeusza Komendanta, który zaznacza, że w „Nadzorować i karać” i „Woli wiedzy” 

Foucault wywodził „ja” z „ujarzmienia”; w dwu ostatnich tomach „Historii seksualności” 

„ja” jest efektem dokonującej się w historycznym, społecznym i indywidualnym wymiarze 
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pracy samorealizacji
620

. Na potrzeby rozważań zaproponowanych w tej części mojej pracy 

istotne jest przywołanie rozpoznań Foucaulta, określających przestrzeń współdzieloną przez 

członków rodziny, i to, jak wpływają na nią szersze procesy społeczne, zewnętrzne struktury 

władzy, realizujące się zarazem wewnątrz tej przestrzeni.  

 Michel Foucault w Woli wiedzy analizując formację pewnego typu wiedzy o seksie
621

, 

zarysowuje rozróżnienie pojęcia „władzy” jako zespołu instytucji i aparatów zapewniających 

poddanie obywateli danemu państwu
622

 i władzy jako wielości stosunków sił immanentnych 

dziedzinie, w której się zawiązują i której organizację stanowią; grę, która w drodze 

ustawicznych walk i starć przekształca je, umacnia, odwraca
623

. Zaznacza, że mamy tu do 

czynienia z ruchomym podglebiem stosunków siły, których nierówność bez przerwy 

manifestuje władzę, zawsze jednak lokalną i niestałą
624

. Charakter relacji tych różnych modeli 

władzy Foucault wydaje się przybliżać, proponując „regułę podwójnego uwarunkowania”, 

przywołaną nie jako imperatyw metodologiczny, ale zalecenie. 

 Autor Historii seksualności podkreśla, że „lokalne ognisko” władzy może 

funkcjonować przez kolejne zazębienia wpisujące się w końcu w strategie całości. 

Analogicznie globalne skutki strategii są możliwe dzięki precyzyjnym i delikatnym 

związkom, które służą w charakterze jej podpory i punktu zaczepienia. „Regułę podwójnego 

uwarunkowana” tak dalej określa Foucault: 

 

Nie następuje między nimi [„lokalnymi ogniskami” władzy i „strategią całości”] przerwanie ciągłości, jak w 

przypadku dwóch różnych poziomów (mikro- i makroskopowego); nie są też jednorodne (jak gdyby jeden z 

poziomów był tylko powiększoną projekcją lub miniaturyzacją drugiego; należy raczej myśleć o podwójnym 

uwarunkowaniu: strategii przez specyfikę możliwych taktyk oraz taktyk przez specyficzną otoczkę umożliwiającą 

ich funkcjonowanie. W ten sposób ojciec rodziny nie jest „reprezentantem” państwa lub suwerena, a państwo 

lub suweren nie są projekcją ojca w innej skali. Rodzina nie odtwarza społeczeństwa ani ono jej nie imituje. 

Natomiast urządzenie rodzinne, właśnie przez swą odrębność i odmienność od innych mechanizmów władzy, 
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mogło zostać wykorzystane jako uzasadnienie dla maltuzjańskiej teorii urodzin, zapędów populacyjnych, 

poddania seksu medycynie i naznaczenia psychiatrycznym piętnem jego form nie skierowanych na płodzenie
625

. 

 

Aby w pełniejszy sposób posłużyć się kontekstem rozważań autora Historii 

seksualności chcę zwrócić uwagę na znaczenie samego terminu „urządzenie” w jego filozofii. 

Giorgio Agamben w tekście Czym jest urządzenie? stawia hipotezę, że jest to najważniejszy 

termin rozważań Foucaulta
626

. Włoski myśliciel zwraca uwagę na trzy punkty definiujące ten 

terminu, do której zbliżył się Foucault w rozmowie z redakcją pisma „Ornicar?”. 

„Urządzenie” określa charakter sieci między elementami różnorodnego zbioru dyskursów, 

praw, tez filozoficznych, środków policyjnych. Pełnieni funkcje strategiczną i wpisuje się w 

relację władz. Znamienne jest również jego określenie przez fakt, że wynika ono ze 

skrzyżowania relacji władzy i wiedzy
627

. Agamben zaznacza, że w świetle genealogii tego 

terminu, związanej z „pozytywnością”, Foucault zbliża się do zasadniczego problemu swojej 

filozofii: stosunku między jednostkami jako istotami żywymi a elementem historycznym w 

całej złożoności instytucji, procesów upodmiotowienia oraz reguł, w których konkretyzują się 

relacje władzy
628

. Agamben podkreśla, że w odróżnieniu od Hegla, Foucaltowi chodziło o 

rozbudzenie konfliktu między tymi dwoma elementami
629

. 

 Autor Homo Sacer. Suwerennej władzy i nagiego życia analizując znaczenie pojęcia 

„urządzenie”, przywołuje także teologiczny rodowód tego terminu. Jest ono związane z 

„oikonomią”, która w grece oznaczała zarządzanie „oikos”, ogniskiem domowym. Jej 

dziedziną była wiedza praktyczna
630

. „Oikonomia” to praktyka, która za każdym razem 

mierzy się z konkretnymi problemami w konkretnych sytuacjach
631

 – zaznacza Agamben. W 

świetle tego teologicznego rodowodu „urządzenie” uzyskuje jeszcze szerszą wymowę. 

„Oikonomia” to ogół praktyk, wiedzy, środków i instytucji, których celem jest zarządzanie i 
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kierowanie myślami oraz działaniami ludzi w sposób, który ma być użyteczny i odpowiedni
632

 

– podkreśla autor Homo sacer. Suwerennej władzy i nagiego życia.  

 

Przypisanie kobiet do sfery prywatnej a jego podważenie przez myśl feministyczną 

 

W celu odpowiedniego nakreślenia charakteru funkcjonujących społecznie wzorców 

zachowań kobiet, bohaterek analizowanych i interpretowanych filmów, zwracam uwagę na 

historyczne przypisanie kobiet do sfery prywatnej. Przywołanie tego klasycznego aksjomatu 

służy mi za kontekst teoretyczny w tej części niniejszego tekstu, gdzie zajmuję się zastałymi 

strukturami organizacji prywatności i tradycyjnie pojmowanej roli kobiety, do których odnosi 

się szczególnie autorka filmu found footage Dla jeszcze jednej godziny z tobą i pośrednio 

reżyser Tarnation, (re)konstruując zawłaszczone archiwalia, ukazujące rodzinę.  

Jean Bethke Elshtain w tekście Moral Woman and Immoral Man: A Consideration of 

the Public-Private Split and Its Political Ramifications odwołuje się do Polityki Arystotelesa, 

wskazując na historyczne wykluczenie kobiet, niewolników i dzieci z przestrzeni 

publicznej
633

. Badaczka zwraca uwagę, że z klasycznym rozróżnieniem przypisującym 

kobiety do sfery prywatnej wiąże się kluczowa nierówność między kobietami a mężczyznami, 

uczestniczącymi w sferze publicznej, mogącymi w ten sposób realizować model „dobrego 

życia” związany z obywatelskim przywilejem aktywnego udziału w polis. Elshtain ocenia, że 

rzeczywiście można powiedzieć, nie przesadzając, że kobiety w ujęciu Arystotelesa są 

„idiotkami” w greckim rozumieniu tego słowa, które oznacza niepartycypowanie w sprawach 

polis
634

. Elshtain z tego klasycznego rozróżnienia wywodzi podział na „osoby publiczne” – 

mężczyzn i „osoby prywatne”, do których zaliczane były kobiety. Ta druga kategoria w 

klasycznym ujęciu to osoby, które nie są w pełni racjonalne i które mogą partycypować tylko 

w ograniczonych dobrach przypisanych do sfery, w której funkcjonują – prywatnej
635

. 

Badaczka zaznacza, że teoria Arystotelesa, z powodu faktycznego funkcjonowania w 
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antycznej Grecji, jest normatywna o tyle, o ile można ją wykorzystać m.in. do uzasadnienia 

niewolnictwa i obrony dominacji mężczyzn nad kobietami
636

.  

 Izabela Desperek zauważa, że ze starogreckim rozróżnieniem sfery publicznej i 

prywatnej, zgodnie z wykładnią Arystotelesowskiej Polityki wiąże się deprecjonowanie tej 

ostatniej, ponieważ postrzegana jest jako ta, w której człowiek bytował przed wyłonieniem się 

społeczeństwa, nie jako istota prawdziwie ludzka, ale jako przedstawiciel jednego z gatunków 

zwierzęcych
637

. Ten aspekt inklinacji klasycznego podziału na dwie sfery funkcjonowania 

człowieka uwypukla w Kondycji ludzkiej Hannah Arendt, pisząc: człowiek, który wiódł tylko 

wyłącznie życie prywatne, ten, kto podobnie jak niewolnik nie był dopuszczony do dziedziny 

publicznej lub, jak barbarzyńca, nie zdecydował się jej ustanowić, nie był w pełni 

człowiekiem
638

. W dalszej części pracy mając na uwadze konstytutywne znaczenie zabiegów 

montażowych w kinie found footage i związaną z nimi organizację materiału filmowego 

oddaloną w czasie od przywołanych obrazów
639

, sięgam po główne tezy myśli pierwszej i 

drugiej fali feminizmu. Kiedy wykorzystane w filmach Dla jeszcze jednej godziny z tobą i 

Tarnation archiwalia odsyłają do systemu wartości, w których widoczny jest nadal wpływ 

myśli klasycznej, autorka i autor twórczej (re)organizacji tych materiałów odwołują się do 

zbioru przekonań, ukształtowanych przez przeobrażenia relacji między tymi sferami, na które 

zasadniczy wpływ miała myśl i działalność feministyczna
640

. 

Izabela Desperek zaznacza, że pierwsza fala feminizmu poruszyła pewne postulaty 

uspołecznienia pracy domowej, jak dokarmianie dzieci w szkołach, zorganizowanie opieki 

nad nimi, lepszą organizację opieki zdrowotnej, by umożliwić kobietom dostęp do sfery 
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publicznej
641

. Elshtain przywołuje dyskusję, którą wywołały postulaty sufrażystek, mające na 

celu umożliwienie kobietom funkcjonowanie poza sferą, do której tradycyjnie były 

przypisane. Autorka tekstu Moral Woman and Immoral Man ukazuje historyczne 

przeobrażenia Arystotelesowskiego podziału na sferę prywatną i publiczną, związane z 

recepcją prac Machiavellego, polegające na przyjęciu podwójnych standardów oceny 

moralnej mężczyzn i kobiet. Elshtain podkreśla, że działania mężczyzn w przestrzeni 

publicznej, pod wpływem tekstów tego renesansowego filozofa zaczęły być oceniane zgodnie 

z kategoriami skuteczności, nieprzystającymi do oceny moralnej związanej ze sferą prywatną. 

Kobiety pozostały osądzane zgodnie z kategorią tradycyjnie pojętej moralności. Według tej 

ekonomii znaczeń, nawet jeśli kobieta znalazła się w przestrzeni publicznej, nie przestawała 

być oceniana według moralności związanej ze sferą prywatną. Te rozpoznania służą Elshtain 

do krytyki przyjętej przez sufrażystki strategii walki o równe prawa, którym nie udało się 

przezwyciężyć mechanizmów oceniania kobiet według odmiennych standardów moralnych 

niż mężczyzn. 

Sufrażystki upominając się o udział w przestrzeni publicznej, chciały podważyć 

przypisanie kobiety do sfery prywatnej, jednak według Elshtain przyjęły argumentację, która 

obnażyła ich pojmowanie siebie jako związanych z tą sferą. Podkreślały przypisaną kobietom 

wyższość moralną nad mężczyznami, zamiast całkowicie odrzucić podział na przestrzeń 

prywatną i publiczną. Pierwsze działaczki ruchów kobiecych na zarzuty argumentujące, że 

tradycyjną domeną kobiet jest zarządzanie ogniskiem domowym, odpowiedziały, że dzięki 

funkcjonowaniu kobiet w przestrzeni publicznej będzie możliwe jej przeobrażenie, z uwagi na 

to, że kobiety dokonują bardziej moralnych wyborów niż mężczyźni. Elshtain podkreśla 

wpływ Arystotelesowskiego dualizmu, z którym związane jest esencjonalne pojmowanie cech 

specyficznie kobiecych i męskich, na świadomość sufrażystek, co przyczyniło się do ich 

niepowodzenia politycznego
642

.  

 Na zagadnienie oddziaływania funkcjonujących w kulturze kategoryzacji na 

świadomość konkretnych kobiet, zwraca także uwagę Kate Millett w Teorii polityki płciowej, 

jednym z bardziej wpływowych tekstów drugiej fali feminizmu
643

. Millett poświęca swoje 

rozważania odmiennym procesom socjalizacji dziewczynek i chłopców, w których widzi 
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przyczynę różnic w ich zachowaniu w dorosłym życiu i przyjęciu określonych, odmiennych 

ról, a także przypisaniu im przeciwstawnych temperamentów związanych z kobiecą 

„pasywnością” i męską „aktywnością”
644

. Millett argumentuje, że główną instytucją 

patriarchatu, który podtrzymuje nierówność między mężczyznami a kobietami, jest rodzina. 

Poprzez pośredniczenie między jednostką a całością struktury społecznej [rodzina] zapewnia 

ład i nadzór tam, gdzie nie wystarcza autorytet polityczny czy jakikolwiek inny
645

 – czytamy w 

Teorii polityki płciowej. Filozofka podkreśla, że omawiane przez nią aspekty patriarchalnej 

struktury społecznej wywierają ogromny wpływ na psychikę obu płci
646

.  

Na pojmowanie socjalizacji kobiet jako opresyjne w krytyce feministycznej zwraca 

uwagę Kazimierz Ślęczka, odwołując się do tekstów Meredith Tax, aktywistki grupy „Chleb i 

róże” i prac Jo Freeman. Dawniej siedliskiem rozlicznym ograniczeń było prawo, dziś nie jest. 

Ale kobiet nie trzeba krępować prawem. „Ich ciała można puścić wolno, gdyż ich umysły 

spętane zostały łańcuchami na długo wcześniej, zanim zaczną funkcjonować jako osoby 

dorosłe” – cytuje rozważania Jo Freeman autor książki Feminizm. Ideologie i koncepcje 

społeczne współczesnego feminizmu
647

. Freeman w The Building of the Gilded Cage swoje 

rozważania dotyczące sytuacji kobiet w 1969 roku także wyprowadza z analizy antycznego 

przypisania kobiety do sfery prywatnej i pozbawienia ich praw publicznych, zwracając uwagę 

na ciągle obecny wpływ tych przekonań na współczesność
648

. 

 Sherry B. Ortner w fundamentalnym tekście dla myśli drugiej fali feminizmu Czy 

kobieta ma się tak do mężczyzny jak „natura” do „kultury”? tłumaczy zjawisko deprywacji 

kobiet związane z przypisaniem ich do sfery prywatnej i natury w opozycji do przestrzeni 

publicznej i kultury kojarzonej jednoznacznie z mężczyznami
649

. Ortner podkreśla, że 

symboliczne powiązanie kobiet z naturą i ich podrzędny status społeczny ma związek z 

                                                           
644

 Por. K. Millett, Teoria polityki płciowej, przeł. T. Chołówka, w: Nikt nie rodzi się kobietą, pod red. T. 

Hołówki, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 68-70. 

645
 Tamże, s. 70. 

646
 Por. Tamże, s. 97-102. 

647
 K. Slęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo 

„Książnica”, Katowice 1999, s. 351.  

648
 Por. J. Freeman, The Building of the Gilded Cage [online], 

https://www.jofreeman.com/womensociety/guildcage.htm, dostęp: 20.10.2019. 

649
 Por. I. Desperek, Prywatne/publiczne, dz. cyt., s. 440. 

https://www.jofreeman.com/womensociety/guildcage.htm


 

208 
 

większym zaangażowaniem kobiecego ciała w funkcje reprodukcyjne, ich fizjologią
650

. Istotą 

kultury ma być panowanie nad naturą, a nawet jej przekraczanie, a wobec tego poddaństwo 

(jeśli nie wręcz ucisk) kobiet jest zjawiskiem oczywistym
651

 – rekonstruuje mechanizm 

deprecjonowania kobiet Ortner. Badaczka podkreśla jednak, że te schematy społecznej 

kategoryzacji są błędne choćby z racji roli kobiety w przestrzeni prywatnej, związanej z 

procesem socjalizacji dzieci, który tradycyjnie leży w gestii kobiet. Komórka rodzinna – a 

zatem kobieta, zawsze będąca jej prymarnym reprezentantem – byłaby w tym ujęciu jedną z 

kluczowych instytucji przekształcających naturę w kulturę, ze względu zwłaszcza na 

socjalizację dzieci – czytamy w Czy kobieta ma się tak do mężczyzny jak „natura” do 

„kultury”?
652

. 

 Konstytutywne znaczenie postulatów drugiej fali feminizmu dla przemian społecznych 

jest związane z hasłem „personal is political”, tłumaczonym jako „prywatne jest polityczne” 

lub „prywatność jest polityczna”, będącym odezwą włączenia tego, co prywatne do sfery 

publicznej
653

. Carol Hanisch
 
w tekście z 1969 roku Personal Is Political podkreśla znaczenie 

wspólnotowego przepracowania prywatnych doświadczeń kobiet w ramach spotkań frakcji 

Pro-Woman Line Radykalnej Grupy Nowego Jorku (New York Radical Women), działającej 

w obrębie Ruchu Wyzwolenia Kobiet (Women’s Liberation Movement), powstałego w 1967 

roku
654

. Hanisch zwraca uwagę, że w odróżnieniu od charakteru terapii grupowej, poprawa 

samopoczucia psychologicznego była tylko naddanym efektem prowadzonych rozmów, w 

wyniku których ich uczestniczki uświadomiły sobie, że istotą ich opresji jest sytuacja o 

postaci politycznej, wymagająca więc działania o tym charakterze
655

. Kazimierz Ślęczka 

podkreśla, że hasło „prywatność jest polityczna” wielokrotnie pojawia się w pismach 

feministek Ruchu Wyzwolenia Kobiet i zaznacza, że działaczki te przypisywały mu 

szczególnie doniosłe znaczenie, często jednak odmiennie je rozumiejąc. Odwołuje się do 

tekstów Anne Koedt, która upomina się o pierwotne jej zdaniem znaczenie tej frazy, które 
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miałoby polegać na tym, że otwiera ono przestrzeń prywatnego życia kobiet na analizy 

polityczne
656

. Chodziło więc o uświadomienie kobietom, że ich prywatne losy są losem całej 

klasy
657

.  

Zarysowana powyżej krytyka klasycznego podziału na przestrzeń prywatną i 

polityczną, wypracowana przez myśl feministyczną stanowi istotny kontekst zabiegów o 

charakterze montażowym zastosowanych w filmach found footage odnoszących się do 

tradycyjnego modelu rodziny, charakterystycznego dla zachodniego społeczeństwa lat 50. XX 

wieku. 

 

„Świat większej radości i miłości do życia”. Home movies Ulrico Hoepli  

 

Alina Marazzi rozpoczyna Dla jeszcze jednej godziny z tobą przywołaniem rodzinnych 

filmów ukazujących ją samą jako dziecko wraz z rodzicami w jednej z włoskich restauracji. 

Zawłaszczonej taśmie home movies, ukazującej radosne chwile, towarzyszy archiwalne 

nagranie  rozmowy, w której Lisela wraz z mężem żartobliwie upominają dzieci o zjedzenie 

posiłku. W kolejnej scenie na ekranie pojawiają się strony wertowanego pamiętnika. Wkrótce 

Lisela zwraca się do córki, reżyserki filmu, następującymi słowami:  

 

Droga Alino, głos, który przed chwilą słyszałaś, ten zadziorny głos, który udaje, że daje burę tobie i Martino, to 

mój głos sprzed 30 lat. Razem z tatą nagraliśmy to jako żart, pamiętasz? Przez lata nikt nie rozmawiał z tobą o 

tym, kim byłam, jak żyłam i jak odeszłam. Opowiem ci moją historię dziś, lata po mojej śmierci
658

. 

 

Przywołany fragment narracji zza kadru odsyła do statusu historii matki w gronie rodziny 

autorki Dla jeszcze jednej godziny z tobą. Losy Liseli nie były tematem rozmów, a poznanie 

ich wiązało się z wysiłkiem, próbą ich rekonstrukcji za pomocą odnalezionych archiwaliów. 

Filmowa opowieść jest w dużej części skonstruowana za pomocą pierwszoosobowej narracji 

prowadzonej przez postać matki reżyserki. Komentarz zbudowany między innymi z treści 

pamiętników i listów matki odczytuje na potrzeby filmu Alina Marazzi, podkreślając osobiste 
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zaangażowanie w budowany przekaz
659

. W kolejnych scenach Lisela przybliża córce historię 

rodziny, która zostaje przedstawiona za pomocą home movies.  

 Widzimy ślub brata Liseli i uszczęśliwionych rodziców.  Narratorka przedstawia 

swojego ojca i matkę, których obraz pojawia się w kadrze, wprowadzając w ten sposób widza 

w przestrzeń rodziny, dla której pierwotnie przeznaczone były przywoływane filmy. Ten 

charakterystyczny zabieg często stosowany w filmach found footage, w których zawłaszczone 

zostały home movies, odsyła do prywatnego trybu odczytania tych materiałów, w 

realizacjach, które są zarazem przykładami odbioru ich w trybie dokumentalnym, 

umożliwiającym, jak zaznacza Roger Odin, wgląd w kształt sfery prywatnej, która rzadziej 

jest tematem obrazów rejestrowanych przez profesjonalistów
660

. Podobny zabieg 

wprowadzenia widzów w przestrzeń prywatną home movies stosuje Péter Forgács w Zamęcie 

– kronice rodzinnej, zakreślając twarze uwiecznionych podczas rodzinnych uroczystości osób, 

i obudowując te przedstawienia komentarzem wyjaśniającym relacje między nimi, czy 

Karolina Puchała-Rojek w filmie Ja kinuję (2012), wykorzystując filmy z końca lat 20., 

przedstawiające rodzinę ich autorki Zofii Chomętowskiej
661

. To my
662

 – słyszymy głos zza 

kadru w Dla jeszcze jednej godziny z tobą, kiedy na ekranie pojawia się zdjęcie Liseli z 

mężem Antonio. Przywołanym obrazom towarzyszy wesoła muzyka, a także dźwięki 

oddające szum rozmów rodzinnych spotkań, śmiechy. 

 Narratorka zaczyna opowiadać swoją historię od przywołania dziejów rodziny, 

sięgającej momentu poznania swojej matki i ojca. Moja i również twoja opowieść zaczyna się 

od babci i dziadka
663

 – brzmi komentarz zza kadru. W kolejnych scenach zostają 
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zawłaszczone kręcone przez Ulrico Hoepli na taśmach 8 i 16 mm od lat 20. nagrania home 

movies, z zachowaniem chronologii rodzinnej historii
664

. To skok wstecz do świata większej 

radości i miłości do życia
665

 – słyszymy narrację zza kadru, której towarzyszy radosna 

muzyka z lat 20. Widzimy matkę Liseli oraz jej ojca – roześmianą, obejmującą się parę, ich 

pocałunki, wśród tańczących ludzi uwiecznionych na czarno-białej kliszy. W warstwie 

komentarza do tych scen zostają wykorzystane listy, będące świadectwem miłości, 

zauroczenia matki Liseli Ulrikiem Hoepli. Głos zza kadru w tej części filmu zbliża się do 

szeptu, oddając intymną atmosferę przywołanych obrazów. W kolejnych scenach oko kamery, 

za którą stał Ulrico, koncentruje się na twarzy matki Liseli. Obserwujemy szczęśliwą kobietę 

w kolejnych zbliżeniach, którym towarzyszą słowa piosenki Amor Amor Amor Dea 

Garbaccio.  

Alina Marazzi przywołuje także zdjęcia ze ślubu swoich dziadków, który odbył się w 

Szwajcarii i był doniosłym wydarzeniem dla społeczności rodzinnego miasta, informując 

jednocześnie o wysokim statusie społecznym i majątkowym jej rodziny. 1935 roku przyszedł 

na świat brat Liseli. Reżyserka sięga po rejestracje, które wpisują się w typowe 

przedstawienia home movies, ukazujące kąpiele dzieci, uśmiechniętą pochyloną nad wózkiem 

matkę. Wykorzystane w Dla jeszcze jednej godziny z tobą filmy zwracają uwagę starannością 

kadrowania, ujęciami, które sprawiają wrażenie profesjonalnie zorganizowanych 

przedstawień.  

 Patricia R. Zimmermann w Reel Families. A Social History of Amateur Film zwraca 

uwagę, że w Stanach Zjednoczonych już w latach 20. funkcjonował dobrze zorganizowany 

system magazynów, będących poradnikami dla amatorów, w których dominowały 

wskazówki, jak tworzyć filmy przypominające produkcje Hollywood. Podaje przykład 

magazynu „Photo-Era”, wydawanego przez The Cine-Kodak
666

. Ówcześnie równie znaczącą 

rolę odgrywało wydawnictwo Bell and Howell, producenta kamer skierowanych do 

nieprofesjonalnych twórców. Autorka publikacji Reel Families. A Social History of Amateur 

Film zaznacza, że już od 1920 roku styl Hollywood funkcjonował jako kulturowa norma, a 

realizacje home movies, które znacznie od niego odbiegały, były uznawane za 
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niedoskonałe
667

. Paolo Simoni i Karianne Fiorini, którzy w 2002 roku wraz z Mirco Santi 

założyli The Associazione Home Movies, pierwszą we Włoszech profesjonalną instytucję 

zajmującą restauracją, digitalizacją i archiwacją home movies, zaznaczają, że filmy z tego 

kraju z lat 30. cechuje znajomość zasad fotografowania, wiedza z zakresu kina i koncepcji 

organizacji kadru
668

.  

Zimmermann wskazuje, że artykuły, które instruowały amatorów, jak upodobnić swoje 

filmy do produkcji powstających w Hollywood ukazywały się m.in. w magazynie „American 

Cinematographer”, w specjalnej kolumnie Amateur Movie Making
669

. W tych tekstach 

pozytywnie waloryzowane było uchwycenia naturalnych zachowań członków rodziny. Jednak 

aby osiągnąć atrakcyjny, przekazujący emocje efekt, nadać narrację rejestrowanym obrazom 

amatorzy byli zachęcani do planowania rejestrowanych scen, nakłaniając członków rodziny 

do ogrywania zakładanych scenariuszy
670

. Na szczególny charakter home movies, polegający 

na zawieszeniu tego rodzaju rejestracji powstających w przestrzeni rodziny między 

przekazem fikcyjnym i dokumentalnym, zwraca uwagę Michelle Citron. Autorka Home 

Movies and Other Necessary Fiction po latach oglądając amatorskie filmy rejestrowane w jej 

rodzinie, zauważyła, że nie przystają do jej wspomnień z dzieciństwa. Home movies kręcone 

przez jej ojca wykorzystała w filmie Daughter Rite (USA, 1978)
671

. Tu leży paradoks: 

spontaniczny i ukierunkowany, autentyczny i skonstruowany, dokumentalny i fikcyjny. Ten 

paradoks ma znaczenie za każdym razem, gdy patrzymy na obraz, z którym mamy osobisty 

związek
672

 – zaznacza. Citron podobnie jak Zimmermann podkreśla rolę mediów i reklam, 

których celem była sprzedaż sprzętu filmowego przeznaczonego dla amatorów, w określaniu 

wzorów form przedstawienia w home movies
673

.  

Richard Fung w artykule Remaking Home Movies, będącym omówieniem zabiegów 

zastosowanych w jego filmie found footage Sea In The Blood (USA, 2000)
674

, w którym 
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koronną rolę grają home movies rejestrowane przez jego matkę, także podkreśla niezgodność 

tych obrazów z kształtem zapamiętanej rzeczywistości. Reżyser opisuje swoje zdziwienie, 

kiedy jako dorosły mężczyzna obejrzał zapisy przechowane w rodzinnym archiwum. Zamiast 

skromnie żyjącej rodziny chińskich imigrantów mieszkującej na przedmieściach Port of Spain 

– stolicy Trynidadu i Tobago, w latach 60., ujrzał społeczność aspirującą do wyższej klasy 

średniej, której filmowe reprezentacje miały być potwierdzeniem tego statusu
675

. Merilee 

Bennett w swoim filmie A Song of Air (Australia, 1988), w którym zawłaszcza home movies 

kręcone przez ojca, przywołuje wspomnienia tego, jak tata pieczołowicie ustawiał 

domowników w kadrze, a także nakłaniał ich do ogrywania wymyślonych przez niego scenek, 

zawsze umiejscawiając siebie w centrum rodzinnych obrazów
676

. Tym autorkom i autorowi 

dokumentalnych filmów, którzy sięgają po rodzinne nagrania ukazujące ich dzieciństwo, aby 

włączyć je do swoich wypowiedzi twórczych, wspólny jest krytyczny namysł nad 

zawłaszczanym materiałem filmowy, który W. C. Wees ocenia jako konstytutywny dla kina 

found footage
677

. Znamienne jest, że reżyserzy i reżyserki tych filmów  podkreślają 

dychotomię między kinem faktów i kinem fikcji w zawłaszczonych home movies.  

Patricia R. Zimmermann określa artykuły, publikowane w latach 1923-1940, jako 

odgrywające dużą rolę w procesie ukonstytuowania się estetyki amatorskich filmów 

rejestrowanych w przestrzeni rodziny. Z ich odbiorem związane były dwie poważne 

konsekwencje o podłożu ideologicznym. Pierwszą z nich wiąże się z instruowaniem twórców 

amatorskich filmów, aby wywyższali detale codziennego życia do poziomu „spektaklu”, 

„cudu”. Druga oparta jest na podkreślaniu akcji jako integralnej części rodzinnej pamięci. 

Patricia R. Zimmermann podkreśla, że dyskurs związany z akcją implikował pojmowanie 

rzeczywistości jako mogącej być poddanej obserwacji. Ten rodzaj empiryzmu i naukowego 

zarządzania przekładał koncepcje związane z uprzemysłowieniem na prywatne życie
678

.  
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W tym kontekście technika Hollywood działała jako potężny system zarządzania, aby kontrolować i porządkować 

lekkomyślność amatorskiej produkcji home movies. (…) To wyjaśnianie techniki kamuflowało istotną sprzeczność 

między ograniczonymi zasobami amatora a korporacyjnym wsparciem spektaklu Hollywood
679

. 

  

 Narzędziem badawczym umożliwiającym rozjaśnienie charakteru kina home movies 

może okazać się opracowanie Alicji Helman dotyczące historii realizmu filmowego. W 

kontekście rozważań ukazanych w Kinie faktów i kinie fikcji na amatorskie rejestracje 

rodzinnego życia można spojrzeć jako na kształtowane wskazówkami publikowanymi w 

prasie dotyczącymi realistycznego obrazowania. Alicja Helman zaznacza, że: 

 

apologeta metody i stylu dokumentalnego, Siegfried Kracauer, zauważył pułapkę będącą wynikiem naiwnej 

wiary twórców i odbiorców w to, że sposób realizacji filmu determinuje i poręcza rezultat. Dostrzegł, iż 

fotografowanie autentycznych zdarzeń (wtedy gdy dokonuje się tego dla innych celów niż dokumentacja lub 

postępowanie badawcze) nie przesądza wcale efektu autentyczności na ekranie. Wyprowadził stąd prawidłowy 

wniosek, iż całkowicie obojętne dla ostatecznego rezultatu ekranowego jest to, czy posłużymy się materiałem w 

pełni autentycznym, czy inscenizowanym. Istotny jest bowiem nie sposób postępowania filmowca, lecz to, co 

udało mu się osiągnąć niezależnie od metod realizacji
680

. 

 

Mimo obecności zarówno w realizacjach dokumentalnych jak i fabularnych komponentów 

przynależnych do kina faktów i kinu fikcji, która może stanowić energię pobudzającą jego 

rozwój
681

, warto spojrzeć na opisane przez Patricię Zimmermann wskazówki kierowane do 

amatorów filmowych, przykładając do nich optykę kategorii przekazu o charakterze 

ideologicznym. Mirosław Przylipiak przytacza koncepcję Luisa Althussera, zgodnie z którą 

charakterystyczną cechą ideologii jest jej przeźroczystość, ukrywanie własnej natury
682

. Autor 

Poetyki kina dokumentalnego odwołuje się także do rozpoznań Briana Winstona, pisząc, że 

siła realizmu polega na stwarzaniu pozorów, że nie ma w nim ideologii
683

. 
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Istota zarzutów kierowanych przez autorów filmów found footage do 

wykorzystywanych home movies wydaje się polegać właśnie na wskazaniu ich 

ukształtowania przez określone wzorce o charakterze ideologicznym. Specyfika tych skarg 

związana jest z rozpoznaniem pewnego przekroczenia, w którym ideologiczna interpretacja 

rzeczywistości straciła swój walor naukowego opisu świata na rzecz pełnienia funkcji 

instrumentalnych
684

. Warto pamiętać, że nieodzownym elementem home movies było wszak 

oglądanie ich w gronie rodziny, co przyczyniało się do cyrkulacji określonych wzorców 

zachowań i systemów przekonań
685

. 

 Schematy obecne w wielkich komercyjnych produkcjach docierały niewątpliwie do 

amatorskich twórców także z ekranu kinowego, a następnie z telewizji. Zwraca uwagę na ten 

aspekt kształtowania home movies Michelle Citron, przywołując przykład emitowania w 

Stanach Zjednoczonych Funniest Home Movies Videos. Odbiorcy programu byli zachęceni 

nagrodą pieniężną w wysokości 10000 dolarów, przyznawaną każdego tygodnia 

nieprofesjonalnemu twórcy, którego home movie został wyłoniony w plebiscycie 

publiczności, do wysyłania swoich nagrań. W drugim roku emisji programu jego autorzy 

otrzymywali tysiąc nagrań dziennie
686

. Na ogromny wpływ przekazów telewizyjnych w 

pojmowaniu świata zwraca uwagę Mirosław Przylipiak. (…) zdaniem wielu komentatorów 

kultury współczesnej, telewizja w znikomym stopniu odzwierciedla świat, w znacznie większym 

zaś ten świat kształtuje, pełniąc zarazem w stosunku do niego funkcje polityczne i 

ideologiczne
687

 – czytamy w Poetyce kina dokumentalnego. Badacz zaznacza, że na gruncie 

współczesnej kultury medialnej dochodzi do zakwestionowania reprezentacji, która okazuje 

się „w całości” konstruowana
688

. Zamiast epistemologii rzeczywistości i jej odbicia mamy 

tylko konstrukty, całkowicie poza zasięgiem rzeczywistości lub po prostu tworzące 

rzeczywistość, która następnie, udając rzeczywistość naturalną, znowu wchodzi w obieg 

sprzężenia zwrotnego
689

. Mirosław Przylipiak wspomina, że skrajną realizację takiej wizji 

przedstawia Jean Baudrillard
690

. Autor Symulakrów i symulacji wskazuje, że wraz z 
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pojawieniem się niefikcjonalnych reality show jak An American Family, dwunastogodzinnego 

serialu, emitowanego przez amerykańską telewizję od 11 stycznia 1973 roku, dochodzi do 

przemiany panoptycznego urządzenia nadzoru („Nadzorować i karać”) w system prewencji, 

w którym zostaje zniesiona różnica pomiędzy biernością i aktywnością
691

. Jeśli więc uznamy 

za trafną diagnozę Baudrillarda, iż media, udając, że odzwierciedlają rzeczywistość, w istocie 

ją kształtują, będąc zarazem narzędziem utrzymywania „status quo”, to waży ona w sposób 

dramatyczny na ontologii przekazów niefikcjonalnych
692

 – czytamy w Poetyce kina 

dokumentalnego. 

 Warto zwrócić uwagę także na przenikanie wzorców kina profesjonalnego do 

amatorskich realizacji, które powstawały w ramach rodzimej kinematografii. Mikołaj Jazdon 

w tekście Amator – rozliczenie z rzeczywistością ukazuje paralelność losu Filipa Mosza, 

bohatera Amatora Krzysztofa Kieślowskiego (Polska, 1979), i współczesnych mu 

zawodowych twórców filmowych. Film Kieślowskiego przedstawia rozwój twórczości 

tytułowego bohatera, pracującego jako zaopatrzeniowiec w państwowym zakładzie 

produkcyjnym, który pierwszą kamerę kupił, aby rejestrować rozwój dziecka. Działalność w 

ramach AKF-u umożliwiła Moszowi dostęp do sprzętu, pozwalającego na realizację tematów 

wykraczających poza rejestrację home movies. Ta współpraca wiązała się jednak także z 

ograniczeniami związanymi z relacją z zakładem-sponsorem. Mikołaj Jazdon zaznacza, że 

dwie istotne cechy charakteryzujące warunki, w jakich powstawały filmy amatorskie – 

państwowy „sponsor” oraz cenzura – stanowią wspólny mianownik dla działalności 

filmowców zawodowych i niezawodowych
693

. W Amatorze, który daje wgląd w sposób 

funkcjonowania Amatorskich Klubów Filmowych w PRL-u w latach 70., obserwujemy także, 

jak główny bohater filmu doskonali swój warsztat pracy, zarówno korzystając z literatury 

dotyczącej sposobów konstruowania wypowiedzi filmowej, jak i jako gorliwy widz kinowy, 

zapożyczając z ekranu rozwiązania formalne. 

Mając na uwadze wnioski płynące z naszkicowanej historii filmów home movies, 

zasadne okazuje się przyjrzenie się obrazom rejestrowanym przez Ulrico Hoepli, 

zawłaszczonym w filmie Dla jeszcze jednej godziny z tobą, z uwagi na obecność w nich form 

obrazowania kina głównego nurtu. Przyjmując taką perspektywę badawczą, uwidacznia się 

szerszy kontekst obrazowania kobiety, małżonki i matki dzieci w zawłaszczonych przez 
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włoską reżyserkę obrazach. Zasadne w tym punkcie analizy i interpretacji filmu Aliny 

Marazzi może się okazać odwołanie do klasycznego już tekstu Laury Mulvey Przyjemność 

wzrokowa a kino narracyjne, w którym badaczka podkreśla, że:  

 

magia stylu Hollywood i wszystkich kinematografii, które pozostawały pod jego wpływem, wyrosła (i rozkwitała) 

w głównej mierze z umiejętnej manipulacji przyjemnością wzrokową. Nie mający konkurentów film głównego 

nurtu kodował to, co erotyczne, językiem dominującego układu patriarchalnego
694

. 

 

Obraz matki Liseli, uchwycony przez jej męża Ulrico Hoepli, wpisuje się ekonomię 

konstruowania przyjemności patrzenia podporządkowaną binarnemu rozróżnieniu na męską 

aktywną przyjemną wzrokową i bierną rolę kobiety
695

. Jest odpowiednio stylizowany, tak aby 

przedstawiona kobieta mogła stać się ekranem męskiej fantazji. Oko kamery skupia się na jej 

ciele, które wyraża przyjemność związaną z bliskością z partnerem, autorem filmowego 

spektaklu. Home movies Ulrica Hoepli realizuje wątki narracyjne, oglądamy spotkania z 

rodzicami pary – matką i ojcem Liseli, gesty wrażające aprobatę ich związku, ślub, wspólne 

wyprawy w góry z przyjaciółmi. Laura Mulvey zaznacza jednak, że obecność kobiety na 

ekranie, mimo, że jest nieodzownym elementem widowiska w filmie narracyjnym, często 

przerywa wątek, hibernuje bieg wydarzeń w momencie erotycznej kontemplacji
696

. Obraz 

partnerki uchwycony przez Ulrica wpisuje się w ten model portretowania kobiecości, 

wykreowany i utrzymywany przez kino Hollywood.  

Filmy te wydają się wzorcową realizacją obrazów, które miały powstawać w rodzinie, 

według wskazówek przekazywanych za pomocą prasy skierowanej do amatorów sztuki 

filmowej, do których odwołuje się Patricia Zimmermann
697

. Autorka książki Reel Families 

zwraca uwagę także na dyskurs podkreślający wagę rejestracji rodzinnego życia i 

uwieczniania dorastających dzieci jako nieodzowny element promowanych „umiejętności 

rodzicielskich” („parenting skills”). Zaznacza jednocześnie, że uznanie, że koniecznym 

elementem home movies są portrety dzieci, było związane ze wzrostem zainteresowania 

rodziną jako przedmiotem badań naukowych i psychologii
698

. Na pojawienie się dziecka jako 
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na główną motywację podjęcia decyzji o kupieniu kamery wskazuje także Michelle Citron
699

. 

 Komentarz do obrazów ukazujących matkę Liseli, jej dzieci w znacznym stopniu 

współgra w płaszczyźnie emocjonalnej z przedstawionymi obrazami. Filmy ukazujące matkę 

reżyserki w późniejszym okresie, dorastania, spędzającą wakacje 1956 roku z rodzicami, 

zostały obudowane komentarzem skonstruowanym na podstawie listów do przyjaciółki Sonii. 

Obrazom zabaw na huśtawce, kąpieli w morzu, rejsu towarzyszą słowa zachwytu i radości. W 

Dla jeszcze godziny z tobą widzimy spowolnione ujęcia postaci Liseli, której włosy targa 

nadmorski wiatr, jej roześmianą twarz. Przedstawieniom towarzyszy wesoła muzyka, będąca 

elementem starannie skomponowanej ścieżki dźwiękowej, w której oddana została fonosfera 

kurortu latem i podróży statkiem. W kolejnych scenach wsłuchujemy się w treść listów Liseli 

wysyłanych z Paryża, gdzie duże wrażenie zrobiły na narratorce spektakle teatralne. Lisela 

zwierza się przyjaciółce z kłótni z ojcem, zapewnia adresatkę swoich listów o wadze łączącej 

je relacji. Te słowa zostają zobrazowane zdjęciami dziewczynek z różnego okresu ich 

dorastania ukazanymi w wertowanym przed kamerą albumie.  

 Marazzi przywołuje także zdjęcia dokumentujące pierwsze spotkania Liseli z 

przyszłym mężem. Te nagrania zarejestrowane na czarno-białej kliszy zestawione są z 

zapiskami matki reżyserki, w których pojawiają się wątpliwości dotyczące jej samooceny i 

być może natury uczuć żywionych do partnera. Czy można być wiernym jednej osobie? Czy 

musimy ograniczać się do kochania jednej? Czy można kochać więcej niż jedną? Ja 

kocham
700

 – słyszymy w jednym z fragmentów tej części filmu. Jeśli wyjdę za Antonia, to 

mogę nie dać mu szczęścia, bo choć dużo mu opowiadałam, to jestem strasznie leniwa i 

będzie mną zawiedziony
701

 – brzmi kolejna część cytowanych wypowiedzi Liseli.  

W warstwie obrazu zostaje przywołany także ślub rodziców Aliny Marazzi 

uwieczniony na kolorowym filmie. Krótki fragment taśmy przedstawia Liselę w szpitalu 

karmiącą pierwsze dziecko tuż po jego narodzinach. Wkrótce rodzina Marazzi z małymi 

dziećmi przenosiła się z Włoch do Stanów Zjednoczonych, co było spowodowane 

obowiązkami zawodowymi Antonio. Ten okres ilustrują nielicznie przywołane fragmenty 

home movies. W kadrach filmu Aliny Marazzi zaczynają się pojawiać paczki listów 

wysyłanych przez stęsknioną i czującą się coraz bardziej samotnie Liselę do rodziny za 

oceanem. Tej drugiej części filmu, którą określam tak na potrzeby analizy i interpretacji, 

poświęcam   partię tekstu na temat zabiegów montażowych. Od momentu pobytu bohaterów 
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filmu w Stanach Zjednoczony zastosowane zostało obrazowanie, które pod względem estetyki 

odbiega od idyllicznej rodzinności i ciepła filmów home movies zacytowanych w pierwszej 

części filmu. Rodzinne filmy z okresu przed założeniem przez Liselę własnej rodziny, 

pojawiają się także w drugiej części filmu, ale tylko jako powracające punkty odniesienia, 

zestawione z podważającym ich wymowę komentarzem i dużo bardziej różnorodnym 

materiałem wizualnym i dźwiękowym. W kolejnej partii tego tekstu zajmuję się budowaniem 

opozycji między pierwszą częścią filmu, w której dominuje wykorzystanie home movies, i 

drugą, bardziej dramatyczną w wymowie, w której uwidocznione zostaje znaczenie 

przywołania obrazów zarejestrowanych przez Ulrica Hoepli, określane na poziomie zabiegów 

montażowych. 

 

Kobiety bez kamery filmowej. Montaż jako metafora kina found footage 

 

Autorki wstępu do oddzielnego numeru czasopisma „Feminist Media Histories” 

poświęconego twórczości kobiet posługujących się techniką found footage, określonego 

znaczącym podtytułem Kobiety bez kamery filmowej, zaznaczają, że sztuka montażu ma 

szczególne miejsce w historii kina kobiet. Monica Dall'Asta i Alessandra Chiarini przyczyn 

licznej reprezentacji kobiet na polu twórczości kina found footage upatrują w ich 

nieuprzywilejowanej pozycji na rynku produkcji głównego nurtu kinematografii. Zaznaczają, 

że autorki kina found footage wobec ograniczeń dostępu do pracy w przemyśle filmowym, 

mogły wybrać metodę wyrazu artystycznego opartą na montażu archiwalnych materiałów 

jako sposób budowania autonomicznej przestrzeni kreatywności, co pozwoliło im przekuć 

ograniczenia w swoistość stylistyczną
702

. Dall'Asta i Chiarini oceniają, że to właśnie decyzja o 

sposobie wypowiedzi twórczej konstruowanej na poziomie montażu, bez kamery filmowej, 

wymagająca intensywnej kreatywności, okazuje się trafniejszą metaforą określającą kino 

found footage tworzone przez kobiety od porównań z krawiectwem, czy innymi „kobiecymi” 

zajęciami
703

. Odżegnują się w ten sposób od pojmowania kobiecej aktywności w duchu 

esencjonalizmu
704

.  

Jak atrakcyjne mogą się okazać porównania do manualnej pracy kobiet historycznie 

wykonywanej w przestrzeni prywatnej, wykorzystane w subwersywny sposób, udowadniają 

jednak autorskie eksperymentalne prace Light Work I (USA, 2006) i Light Work Mood 
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Disorder (USA 2006) Jennifer Reeves. Autorka zszyła znalezione archiwalia za pomocą 

maszyny do szycia, podkreślając materialność tworzywa filmowego. W ten sposób zderzyła 

aktywność charakterystyczną dla prac domowych i zawodu szwaczki z kreacją twórczą, nie 

zawsze łatwą do podjęcia przez kobiety, na co zwraca uwagę Małgorzata Radkiewicz we 

„Władczyniach spojrzenia”. Teorii filmu a praktyce reżyserek i artystek
705

. Reżyserka Light 

Work I dzięki odwołaniu do prac, które dedykowane były kobietom, problematyzuje ich 

historyczny, społeczny i ekonomiczny status, przeciwstawiając się określeniu ich roli ze 

względu na płeć. 

 Autorki wywiadu z Aliną Marazzi i montażystką jej filmów Ilarią Fraioli podkreślają, 

że ich współpraca, dla której uprzywilejowanym miejscem ekspresji twórczej okazał się pokój 

montażowy, stanowi zarazem przykład i potwierdzenie tez postawionych we wstępie numeru 

Found Footage: Women Without a Movie Camera. Uznanie przez Marazzi ważnej roli 

twórczej montażystki pozwala Fraioli wyjść na pierwszy plan, odsłaniając niezwykle 

produktywną naturę tego opartego na dialogu szczęśliwego związku i umożliwiając wymianę 

artystyczną między dwiema filmowczyniami
706

 – zaznaczają. Alina Marazzi wskazuje, że 

montaż filmu Dla jeszcze jednej godziny z tobą trwał sześć miesięcy wytężonej pracy i 

umożliwił wnikliwe przyjrzenie się zawłaszczanym materiałom, postawienie pytań 

przedstawieniom w nich zawartych i wypracowanie nowych asocjacji znaczeniowych przez 

ich twórczą (re)kontekstualizację
707

. 

 Konstytutywne szczególnie dla tej części moich rozważań są rozpoznania Małgorzaty 

Radkiewicz dotyczące znaczenia techniki found footage w autorskich kreacjach kina kobiet.  

 

W technice found footage następuje zderzenie ze sobą technologii genderowej z kina dominującego nurtu oraz 

zindywidualizowanej wizji płciowej tożsamości. Artystki rekonstruują filmowe narracje i reprezentacje w 

subiektywnie dobranych „kategoriach odmiennej konstrukcji gender”. Praktyki te opierają się na interwencji w 

społeczne, a w tym wypadku kinowe procesy tworzenia płciowych tożsamości na poziomie narracji i 

reprezentacji, stawiając opór dominującym wzorcom obrazowania. Tworzenie kina „bez filmowania”, z 

zawłaszczonych obrazów, uważane jest za niezależną i kunsztowną praktykę filmową, należącą do najbardziej 

anarchistycznych, radykalnych i krytycznych
708

 – zaznacza badaczka. 
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Mając na uwadze przywołane rozpoznania badawcze, przyglądam się zabiegom montażowym 

zastosowanym w filmie Dla jeszcze jednej godziny z tobą, analizując zarówno ingerencję w 

znaczenia przywoływanych home movies jako formy filmowej pozostającej pod wpływem, 

jeśli nie ukształtowanej przez kino głównego nurtu, (re)konstruowane za pomocą naddanego 

towarzyszącego tekstu i dźwiękowej ilustracji zawłaszczonych obrazów, jak i konstrukcji 

narracyjnej całości pracy. 

 Już w pierwszej części filmu Aliny Marazzi i Ilarii Fraioli, w której dominują 

archiwalia ukazujące rodzinę, zarejestrowane przez Ulrica Hoepli, pojawiają się komentarze 

sugerujące jednostronność obrazu rzeczywistości tych przedstawień. Filmy ukazujące matkę 

Liseli z dziećmi zostają obudowane słowami wypowiadanymi przez córkę. 

 

Nigdy nie dowiedziałam się, jak babcia czuła się w nowej roli matki. Ciekawe, czy też bała się zawieść dzieci... 

Wspominam ją jako matkę idealną. To twarz matki widzimy zaraz po urodzeniu, i to ją najlepiej znamy i 

pamiętamy
709

. 

 

Słowa zestawione w filmie Marazzi z obrazami home movies z końca lat 30., bezpośrednio 

odwołują się do społecznych oczekiwań związanych z rolą matki, tematu, który w kolejnych 

częściach filmu powraca jako uraz Liseli, oceniającej siebie jako niewystarczająco dobrą 

realizację tego kulturowo przyjętego modelu. Wzorzec obrazu matki, pozostający w relacji do 

kina głównego nurtu, zostaje w filmie określony dzięki przywołaniu home movies. 

Zawieszone pytanie, postawione przez Liselę, odsyła do rzeczywistości, która nie została 

ujęta w kadrze. W ten sposób jest zaszczepiona w widzach wątpliwość, czy te home movies 

oddają naturalność relacji panujących w rodzinie, czy raczej są realizacją przyjętej społecznie 

normy zachowania kobiety. 

Do tematu schematów zachowań wyznaczonych przez poprzednie pokolenie odsyłają 

także kolejne słowa, które słyszymy w Dla jeszcze jednej godziny z tobą. Alina Marazzi 

przywołuje treść listu Liseli do matki: Dzieci dawały mi zajęcie, ale wiem już, że nie potrafię 

robić żadnej z rzeczy, które do tej pory powinnam. Jestem beznadziejną gospodynią domową. 

Możesz nie wierzyć, ale to prawda i powoli staje się to moją obsesją
710

. Wprowadzone do 

filmu słowa zostały zestawione z rodzinnymi zdjęciami ukazującymi Liselę z dziećmi. Co 

znamienne dla wymowy filmu Lisela pozycjonuje siebie w przywołanej wypowiedzi w 
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stosunku do matki, jednocześnie zwracając się do córki, będącej autorką koncepcji organizacji 

filmu.  

  Doświadczenia Liseli związane z wychowywaniem dzieci i małżeństwem, jak 

wskazywałam we wcześniejszej partii tekstu, zostają oddane za pomocą znacznie mniejszej 

ilości rodzinnych zdjęć. Krótkiemu filmowi ukazującemu matkę Aliny przed domem z 

dziećmi, kiedy rodzina mieszkała w Stanach Zjednoczonych, towarzyszą rozpaczliwe słowa 

Liseli skierowane w liście do matki:  

 

Martino jest bardzo nerwowy, niesforny, trudno sobie z nim poradzić. Antonio mówi, że to dlatego, że ja jestem 

nerwowa. Tak, bo jestem zmęczona, a Martino mi tego nie ułatwia. To błędne koło. Może ty mnie zrozumiesz. 

Martino co noc budzi mnie dwa razy, nie chce się położyć do łóżka, wciąż krzyki i napady płaczu. A przez jego 

krzyki płaczę ja. Gotuję o trzech różnych porach, bo kiedy Martino widzi, że karmię Alinę, jest zazdrosny i też 

chce jeść. Alina raczkuje i ciągle ściąga na siebie rzeczy. Nie minął nawet miesiąc, a ja tak tęsknię za domem, że 

pęka mi serce
711

. 

 

Kolejnym rodzinnym zdjęciom, na których Lisela została sportretowane w towarzystwie 

dzieci, towarzyszą nie tylko słowa żalu, lęku, zagubienia w roli matki, ale także specjalnie 

skonstruowana na potrzeby Dla jeszcze jednej godziny z tobą ścieżka dźwiękowa, której 

możemy doszukać się odgłosów tłuczonego szkła, zgrzytów. Te odgłosy pozostając w 

kontraście do typowych fotografii rodzinnych, określają ich wymowę. Wskazują na 

fikcjonalny charakter obrazu. 

Depresja, która niewątpliwie jest właściwym określeniem stanu Liseli, spowodowała 

jej pierwszą hospitalizację w 1966 roku. Dzięki przywołanemu raportowi medycznemu ze 

szpitala dowiadujemy się o jej próbie samobójczej. Dużo mówi o bezwartościowości, samo-

umniejszeniu, winie. (…) Chce opuścić klinikę i zobaczyć się z dziećmi, ale nie mówi, że chce 

być przy nich, uważa się za niezdolną do wypełniania swojej roli w rodzinie i kontekście 

społecznym
712

 – brzmią odczytywane w filmie fragmenty dokumentacji lekarskiej. Alina 

Marazzi przywołuje także listy Liseli do męża, czy wspomniane we wstępie niniejszego 

tekstu kolaże wysyłane do niej samej, kiedy była małą dziewczynką. 

Mimo powrotu do rodzinnych Włoszech stan Liseli nie poprawił się w znacznym 

stopniu. Matka Aliny Marazzi kolejne lata spędziła w szpitalach psychiatrycznych. Z 

prywatnych zapisków matki reżyserki i listów skierowanych do rodziny dowiadujemy się, że 

                                                           
711

 Tamże. 

712
 Tamże. 



 

223 
 

podczas sesji terapeutycznych powracała do relacji z rodzicami, w których upatrywała 

swojego złego stanu zdrowia. Dzięki jednemu z odczytywanych w filmie dokumentów 

dowiadujemy się o utarczce słownej z ojcem, wyrzucającym wydatki, które ponosił na klinki 

psychiatryczne. Ojciec nie przyzna paru rzeczy, bo to byłoby jak poderżnięcie własnego 

gardła. Wiem, że osaczają mnie nauki, którymi podszył całe moje dorastanie i nadal chce mi 

wpajać. Ja się buntuję, ale wciąż w nie wierzę
713

 – brzmi fragment archiwaliów. Zgodnie z 

jego wymową matka Aliny widziała ojca jako strażnika przekazywanych wartości. Jej 

stosunek do matki był dużo bardziej czuły, naznaczony tęsknotą. Inny przywołany fragment 

zapisków wskazuje jednak na oboje rodziców jako źródło jej złego stanu samopoczucia.  

 

Podczas sesji z psychoterapeutą wyszły na jaw złe rzeczy na temat moich rodziców. To przez nich teraz tu jestem. 

Niech zatem chociaż płacą bez narzekania. Mam do nich wielki żal. Nie chcę się z nimi widzieć, bo ucieleśniają 

cienie w mojej duszy, które nie są tylko owocem mojej wyobraźni
714

 – brzmi głos zza kadru. 

 

Alina Marazzi dzięki zastosowaniu narracji wypowiadanej przez postać jej matki tematem 

swojego filmu czyni kobiecą genealogię, ukazując skomplikowanie dynamiki relacji między 

kobietami w rodzinie
715

. Lisela nie przeciwstawiła się jasno matce, jednak konstrukcja filmu 

sugeruje, że porównania z nią wpłynęły na jej samoocenę. Na uwewnętrznienie 

przekazywanych w rodzinie postaw, wpływ ich na psychikę jednostek wskazują Kate Millett 

w Teoria polityki płciowej
716

 i Jo Freeman, opisując proces kształtowania kobiet 

poprzedzający ich dorosłe życie
717

. W interpretacji przedstawionej przez Alinę Marazzi 

rodzinnej relacji między kobietami mogą okazać się pomocne także przywoływane w 

niniejszym tekście rozpoznania Sherry B. Ortner, która wskazuje, że w tradycyjnym modelu 

funkcjonowania rodziny to kobiety, matki odpowiadają za socjalizację dzieci do 

funkcjonowania w kulturze
718

.  

Uzmysłowić różnorodne płaszczyzny relacji Liseli z matką może pozwolić odwołanie 

do analizy filmu Daughter Rite Michelle Citron przeprowadzonej przez E. Ann Kaplan. 

Citron zestawiła home movies, będące obrazami rejestrowanymi przez jej ojca, z 
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wypowiedziami córek, stylizowanymi na cinéma-vérité, które zostały odegrane przez aktorki. 

Posłużenie się tak wyraźnie osadzonymi w konwencjach kina formami wyrazu, jednocześnie 

uczynienie ich tematem filmowej wypowiedzi, można odczytać jako zabieg demistyfikacji 

strategii przedstawienia, by pokazać, że „teksty są wytworem ideologii oraz że żyjemy w 

świecie konstrukcji a nie wartości esencjonalnych”
719

. Autorka książki Women & Film. Both 

sides of the camera zaznacza, że w kinie tworzonym przez kobiety zogniskowanie narracji 

filmu wokół tematu relacji z matką często, wyznacza dwa dyskursy: psychoanalityczny i 

społeczno-osobisto-polityczny. Kiedy ten pierwszy, nieświadomy, jak określa go Kaplan, jest 

przepełniony gniewem, związanym ze zmaganiami, aby ustanowić własną podmiotowość w 

oderwaniu od matki, drugi dotyczy uzmysłowienia jej aktywnej roli w procesie socjalizacji i 

świadomości opresyjności kultury patriarchatu
720

. Niewątpliwie te dwa dyskursy pojawiają 

się w filmie Dla jeszcze jednej godziny z tobą. Przywołane listy i zapiski Liseli można 

odczytać jako wpisujące się w tak zarysowaną problematykę. 

Dla jeszcze jednej godziny z tobą i Daughter Rite nie są jedynymi przykładami 

dokumentalnych filmów found footage, w których emocjonalne zaangażowanie w relacje z 

rodzicami zostaje przeciwstawione uczuciom gniewu i żalu spowodowanych odbieranymi 

jako krzywdzące technikami wychowawczymi. Merilee Bennett w A Song of Air przywołując 

archiwalia rejestrowane przez jej ojca, punktuje, jak te przedstawienia miały kształtować jej 

postawę w dorosłym życiu. Opisuje to, jak wpajana była jej rola przyszłej matki i żony, 

bierność, jednoznacznie dystansując się od tych perswazji
721

. Ciekawym przykładem 

zastosowania techniki found footage w pracy, którą można odczytać w kontekście tej 

problematyki, jest cykl Majka z filmu Zuzanny Janin. Artystka (re)konstruuje w nim historię 

bohaterki serialu Szaleństwa Majki Skowron z 1975 roku w reżyserii Stanisława Jędryki, w 

którą wcieliła jako nastolatka. Telewizyjna postać ucieka z domu w wyniku konfliktu z ojcem, 

finalnie jednak nawiązuje z nim porozumienie. Majka w wideo Janin, w którą wcieliła się 

Mela, córka artystki, zostaje uwolniona z konwencji kina głównego nurtu i kontynuuje podróż 

przez teksty kultury i w czasie, będącą symbolem poznania i samostanowienia o swoim losie, 

nie oglądając się patriarchalne wzorce.  

                                                           
719
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Jej wędrówki i „przypadki” nie układają się w narrację, ale służą pokazaniu drogi do utopijnego lepszego 

świata, do samostanowienia, niezależności i pozyskania narzędzi intelektualnych, kulturowych i społecznych 

potrzebnych do pełnego, twórczego życia. (…) „Majka z filmu” to także fresk filmowy, uwypuklający takie 

obrazy aktywności i zainteresowań dziewczyny, które są powszechne, ale nieutrwalone w kulturowych obrazach. 

To świat poznania, ciekawości, przeżycia i uczestnictwa kobiet w historii, wymazywanych i usuwanych w 

późniejszym opisie wydarzeń 
722

 – pisze o wideo jego autorka w tekście „Szaleństwo Majki Skowron” wobec 

„Majki z filmu”, czyli o pożyczkach z found footage. 

 

Janin dobudowuje do fabularnego scenariusza dwie przestrzenie: kinową oraz rzeczywistą, 

po których przemieszczają się obie „Majki z filmu”. Ich podróż to nieustanna lokalizacja 

siebie w obrębie istniejących, toczących się narracji – rzeczywistych i fabularnych, które 

nakładają się i przenikają
723

 – zaznacza Małgorzata Radkiewicz we „Władczyniach 

spojrzenia”. Teorii filmu a praktyce reżyserek i artystek, przedstawiając wnikliwą analizę 

pracy Zuzanny Janin. 

Klasycznym przykładem krytycznego ustosunkowania się do zabiegów socjalizacji 

płciowej jest praca Jak tresuje się dziewczynki. Zbigniew Libera spowalnia obraz ukazujący 

kilkuletnią dziewczynkę, mniej więcej czteroletnią, instruowaną przez starszą kobietę, jak w 

codziennym życiu upiększać ciało. Postać zza kadru podaje dziewczynce klipsy, szminkę, 

biżuterię i podpowiada, jak posługiwać się tymi narzędziami. Izabela Kowalczyk interpretując 

ten przykład polskiej sztuki krytycznej zaznacza, że w materiale wideo uderza najpierw 

niepewność dziecka wobec otrzymywanych wskazówek, a następnie rodzaj dumy z ich 

przyswajania, związany z dostąpieniem „czegoś niezwykłego”. W kadrze pracy Libery nie 

widzimy spojrzenia kierowanego na dziewczynkę, możemy jednak przypuszczać, że jej 

rosnące samozadowolenie jest związane z wyrażaną przez kobietę aprobatą
724

. Dziewczynka 

uczy się tutaj uwewnętrzniania tego dyscyplinującego spojrzenia, poprzez kontrolowanie 

swego wizerunku w lustrze, podawanym jej przez „tresujące ręce”
725

. Libera dzięki procesowi 

spowolnienia obrazu zwraca uwagę na te aspekty codziennego życia, których subtelne 
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przejawy mogą umknąć mniej uważnemu obserwatorowi.  

Krytyczna wymowa filmu Dla jeszcze jednej godziny z tobą nie ogranicza się tylko do 

unaocznienia, obnażenia toku socjalizacji, procesu przekazywania przez matkę wzorców 

postępowania, które staną się dla Liseli udręką. Znaczenie filmu Aliny Marazzi rozwija się w 

ukazywaniu wzajemnych relacji między kobietami reprezentującymi kolejne pokolenia. 

Znamienne jest, że podczas całego filmu nie poznajemy imienia babki reżyserki, podobnie jak 

imienia i nazwiska dziadka – widz może je rozpoznać tylko na szyldzie księgarni, w której 

została zarejestrowana jedna z przywoływanych scen home movies. W Dla jeszcze jednej 

godziny z tobą już w tytule, poprzez zastosowania apostrofy, podkreślone zostaje 

skoncentrowanie na postaci Liseli. Film można odczytać jako dowartościowanie, próbę 

zrozumienia postępowania matki. Znamienny jest także szerszy kontekst społeczny, który 

wskazuje reżyserka w wypowiedzi cytowanej w tekście Maury Bergonzoni
726

.  

 

Tragedia mojej matki wydarzyła się w latach 60., na krótko przed innowacjami związanymi ze społeczną 

sytuacją kobiet i społecznym odbiorem problemów psychicznych i ich akceptacją. Być może gdyby moja matka 

urodziła się zaledwie kilka lat później, jej los potoczyłby się odmiennie. Niestety, życie mojej matki wypisało się 

w walkę między tym, jak sama siebie odbierała, i tym, jaka powinna być zgodnie z przypisanym jej statusem 

społecznym. Obrazy ukazujące szczęśliwą uśmiechającą się kobietę, które rejestrował mój dziadek, są w 

zupełności fikcją. Są odegrane. Przedstawienia pomyślności, dostatku i radości są mistyfikacją, składają się na 

rytuał reprezentacji charakterystyczny dla burżuazji
727

 – mówiła Alina Marazzi w rozmowie z Giannim Canovą. 

 

Bergonzoni podkreśla, że doświadczenia Liseli przypadły na okres między opresyjnym wobec 

kobiet systemem lat 50. i zmianą, który we Włoszech wprowadził ruch wyzwolenia kobiet 

dopiero w latach 70. Te przemiany są bezpośrednim tematem kolejnego filmu Marazzi 

Chcemy także róż (Vogliamo anche le rose). 

Alina Marazi oddając swojej matce głos, czyniąc ją narratorką opowieści, ingeruje w 

porządek symboliczny określający w latach 50. i 60. we Włoszech rolę kobiety jako 

podporządkowaną rodzinie i czyniący z tej jednostki społecznej właściwą, jedynie możliwą 

przestrzeń realizacji kobiet
728

. Dla jeszcze jednej godziny z tobą można odczytać jako 

wpisujący się w trzecią fazę kina kobiet, którą Ann Kaplan charakteryzuje określeniem „kino 
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i opór”, datując ją na lata 1960-1990
729

. 

 

Nasze tezy i przekonania zakładały, używając słów Teresy de Lauretis, że film może „ingerować w porządek 

symboliczny poprzez praktyki dostosowywania lub ponownego oznaczania („re-signification”), które oddziałują 

na wyobraźnię, dostarczając jej alternatywy”. W tym okresie kobiety ponownie sięgnęły po nowe technologie, by 

połączyć stanie za kamerą z poruszaniem tematów spoza głównego nurtu, znajdując dla siebie miejsce na 

obszarze, który zaistniał dzięki pojawieniu się w latach 70. dyskursywnej opozycji w Ameryce Północnej i w 

Europie
730

 – zaznacza Kaplan. 

 

Uczynienie Liseli główną bohaterką filmu sprawia, że uzupełniony zostaje rezerwuar 

możliwych, zrozumiałych reakcji na próby podporządkowania kobiet restrykcyjnym 

społecznym normom. Konflikt wewnętrzny, który przybliża film, dzięki zastosowania 

autentycznych zapisków, dzienników, listów zostaje zarysowany z zachowaniem niuansów 

sprzecznych emocji jak przywiązanie do matki przez Liselę i stopniowe uświadamianie sobie, 

że jej postać jest związana z modelem zachowania, który okazuje się dla bohaterki 

niemożliwy do zrealizowania. 

 Dowartościowanie postaci Liseli w filmie Marazzi odbywa się także przez oddanie 

tęsknoty za nią, odczuwane przez jej córkę i reżyserkę. Rodzinne nagrania rejestrowane przez 

Ulrico Hoepli pozwalają Marazzi na zrekonstruowanie spojrzenia matki, za którym tęskniła 

od dzieciństwa, ożywienie jej postaci poprzez skierowanie na nią swojego wzroku jako 

dorosłej kobiety i twórczyni reżyserowanego filmów
731

. Przywołanie obrazów z przeszłości, 

odwołując się do rozważań klasyka teorii fotografii Rolanda Barthesa, pozwalają jej zbliżyć 

się do zasadniczej istoty, to znaczy ducha ukochanej twarzy
732

. Alina Marazzi wydaje się 

podobnie jak Barthes poszukiwać odpowiedniego przedstawienia matki wśród obrazów, które 

wydają się być dalekie od sedna jej osoby
733

. Autor Światła obrazu pisze o portrecie swojej 

matki: Udawało jej się przejść przez tę próbę stanięcia przed obiektywem (akt nieunikniony) z 

„dyskrecją” (ale nie było w tym nic z teatralnego, upokarzającego napięcia, boczenia się), 
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gdyż zawsze umiała zastąpić jakieś nastawienie psychiczne wyższą wartością kultury 

osobistej. Nie walczyła ze swoim obrazem, jak ja to czynię ze swoim: nie „zmyślała” siebie
734

. 

Marazzi odmiennie eksponuje te właściwości przedstawień, które zniekształcają obraz matki, 

aby poprzez ich nazwanie, odsłonić wizerunek, który mógłby przybliżyć ją do istoty 

ukochanej osoby. Podobną wymowę zrozumienia wyborów i dowartościowania postaci 

zmarłej matki ma film Historie rodzinne Sarah Polley (Kanada, 2012), którego reżyserka 

także posługuje się rodzinnymi home movies. Film Polley oddzielnie omówiłam w tekście 

Histori rodzinne
735

. 

 

(Re)konstrukcja przedstawień fotograficznych jako narzędzie krytyki nuklearnej 

rodziny w Tarnation  

 

Jonathan Caouette rozpoczyna swoją historię i matki Renee LeBlanc od przywołania 

rodzinnych fotografii, sięgających w czasie ślubu dziadków Rosemary i Adolfa Davis. Na 

ekranie pojawiają się przedstawienia ukazujące szczęście rodziny, charakterystyczne dla 

dostatniego amerykańskiego społeczeństwa lat 50. Mimo że odwołanie się do statycznych 

fotografii stanowi jeden z wielu zabiegów zastosowanych w Tarnation warto zauważyć, że 

ten zabieg zbliża dzieło Jonathana Caouette’a do filmu ikonograficznego, czy fotofilmu. 

Autorka tekstu Ślepe zaułki genealogii filmowej. Fotofilm wobec filmu ikonograficznego, 

animowanego oraz found footage odwołując się do rozpoznań Erika Buranouwa, zaznacza, że 

wykorzystanie zdjęć w tego rodzaju filmach jest czymś więcej niż jedynie urozmaiceniem 

narracji filmowej, a wprowadzenie określonego typu obrazów – jak obrazów fotograficznych 

– oznacza także nową jakość wizualną oraz intertekstualną
736

. Sulejewska zwraca uwagę na 

rozróżnienie między fotofilmem a szerszym pojęciem filmu ikonograficznego, którego 

tworzywem wizualnym są nieruchome, ożywiane środkami filmowymi obrazy malarskie, 

graficzne, fotograficzne itp.
737

. Łączy te formy metoda budowania narracji za pomocą ruchów 
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 Zob. G. Sitek, Historie rodzinne, „Ekrany” 2014, nr 3-4 (19-20), s. 90-92. 
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found footage, dz. cyt., s. 152. 
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kamery, zbliżeń, czy technika repello, polegająca na operowaniu najazdami, odjazdami, 

panoramami i przenikaniami
738

. 

 W Tarnation wykorzystanie rodzinnych fotografii związane jest ze szczególnie silną 

ingerencją w pierwotnie założony przekaz zawłaszczanych materiałów fotograficznych. 

Dzieje się tak już przez skontrastowanie ładunku emocjonalnego obrazów ukazujących 

radosne chwile z warstwą pozakadrowej narracji, w której zostaje przywołana tragiczna 

historia Renee LeBlanc, związana z jej wypadkiem, a następnie terapią elektrowstrząsami. 

Przywołanym obrazom towarzyszy radosna melodia, która dodatkowo kontrastuje z treścią 

opowiadanej historii. Rozdźwięk płaszczyzn narracyjnych realizuje się także na poziomie 

stylizacji tekstu na baśń, w której za pomocą eufemizmów zostaje opisana okrutna, 

rzeczywista opowieść. Reżyser używa m.in. sformułowania dawno temu w małej 

miejscowości w Teksasie
739

, które jest trawestacją charakterystycznej dla bajek frazy dawno 

temu za górami i lasami. W innym fragmencie filmu słyszymy określenie zacny mężczyzna 

poznał zacną kobietę, które także mogłoby być wykorzystane w fikcjonalnej opowieści 

skierowanej do dzieci. Komentarz jest w Tarnation przedstawiony na czarnych planszach 

przeplatających wizualną narrację skonstruowaną za pomocą rodzinnych zdjęć. Jonathan 

Caouette włączył do tej części filmu także reklamy, w których występowała w młodości jego 

matka, będące przykładami wykorzystania kobiecego wizerunku w celach służących 

rozwojowi społeczeństwa konsumpcyjnego. Obraz twarzy matki zostaje przybliżony za 

pomocą najazdów kamery, a następnie zwielokrotniony na ekranie. Wśród zabiegów 

zastosowanych w Tarnation można wyróżnić także ingerencję w fotograficzny kadr. Ten 

inwazyjny zabieg zostaje zastosowany, kiedy reżyser opisuje skutki pierwszej serii 

elektrowstrząsów, której została poddane Renee. Na planszach włączonych do filmu pojawia 

się napis: Kiedy po zakończeniu leczenia wychodziła na słońce, czuła, że ulatnia się jak 

para
740

. Tuż po nim wykorzystane zostaje zdjęcie matki przed rodzinnym domem. 

Doświadczenie skutków elektrowstrząsów zostało oddane przez wymazanie jej postaci z 

kadru fotografii. Scott MacDonald w książce Avant-Doc: Intersections of Documentary and 
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found footage, dz. cyt., s. 152. 

739
 Tarnation [film], reż. Jonathan Caouette, USA, 2006 
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Avant-Garde Cinema zwraca uwagę na związek obrazowania wykorzystanego między innymi 

w tym fragmencie Tarnation z estetyką horroru, która odrodziła się w latach 70.
741

. 

 Przywołane zabiegi, które zostały zastosowane w części filmu prezentującej historię 

Renee, zbudowane zostały na zasadzie kontrastu dwóch warstw emocjonalnych. Rodzinność, 

piękno młodziutkiej dziewczyny ukazane zgodnie z ekonomią męskiej przyjemności 

wzrokowej stoją w opozycji do cierpienia oddanego w narracji warstwy tekstowej. Ta 

estetyka szoku, nieustannego operowania przeciwstawnymi komunikatami obnaża obraz 

fotograficzny jako medium, które w niepełny sposób odsyła do rzeczywistości, czy wręcz ją 

zafałszowuje. Sposób wykorzystania zdjęć, składających się na rodzinny album, w Tarnation 

można ocenić jako wysoce inwazyjny, subwersywny sposób włączenia ich w filmową 

opowieść.  

Wymowa przywołania rodzinnych zdjęć ukształtowana jest w dużym stopniu przez ich 

skontrastowanie z materiałem wideo rejestrowanym od dzieciństwa przez Jonathana. Te 

włączone do filmu nagrania obejmują zarówno przedstawienia członków jego rodziny jak i 

odgrywane przez reżysera w dzieciństwie performatywne wypowiedzi skierowane 

bezpośrednio do kamery, czy rodzaje filmowych autoportretów, w których reżyser 

przedstawia swoje bieżące rozumienie sytuacji, którym musi stawić czoła. Śledzę uważnie te 

rejestracje, stanowiące istotny element filmu Tarnation, określając najważniejsze cechy 

domowych wideo i ukazując istotne różnice między nimi a home movies. 

 

Dokument osobisty, domowe wideo i ich znaczenie w Tarnation 

 

Tarnation Jonathana Caouette’a wpisuje się w szeroki zbiór filmów „dokumentu osobistego”. 

Mirosław Przylipiak wskazuje na Dzienniki (1971-1976) Eda Pincusa jako na jedną z 

ważniejszych i wczesnych realizacji tego typu filmu dokumentalnego
742

. Autor Kina 

bezpośredniego 1963-1970. Między obserwacją a ideologią określa ten rodzaj filmu jako 
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formę pogłębiania samowiedzy
743

. Mirosław Przylipiak w Poetyce kina dokumentalnego jako 

na realizację tego typu wskazuje także Silverlake Life: The View from Here Petera Friedmana 

i Toma Joslina, ukazującego parę gejów, którzy z zaufaniem, ciepłem i oddaniem towarzyszą 

sobie w zmaganiach z chorobą AIDS . Tom Joslin, pomysłodawca filmu, w wyniku choroby 

zmarł jako pierwszy z partnerów. Wkrótce odszedł także Mark Massi
744

. Film został 

zmontowany przez ich przyjaciela Petera Friedmana, co sprawia, że można na niego spojrzeć 

jako na swoistą pracę found footage. Do klasycznych realizacji „dokumentu osobistego” 

ukazującego krąg najbliższych osób, niewątpliwie zaliczają się awangardowe projekty Jonasa 

Mekasa – w tym jedna z jego słynniejszych realizacji Walden. Dzienniki, szkice, notatki z 

1969 roku, która wyłoniła się z pragnienia wynalezienia formy filmowej stanowiącej 

ekwiwalent dziennika intymnego
745

.  

Tarnation podobnie jak Dzienniki (1971-1976) Eda Pincusa i omawiane w poprzednim 

rozdziale niniejszej pracy filmy Niegdyś moja matka Sophii Turkiewicz, Tonia i jej dzieci 

Marcela Łozińskiego, a także w pewnym stopniu Dla jeszcze jednej godziny z tobą, mimo 

nieobecności w kadrze reżyserki filmu, można zaliczyć do nurtu kina „domowej etnografii”. 

Zgodnie z rozpoznaniami Michaela Renova te praktyki są powiązane z introspekcją twórcy 

opowieści, który określa siebie wobec członków rodziny
746

.  

 

W ograniczonym stopniu „domowa etnografia” rodzi rodzaj intersubiektywnej wzajemności, w której stawką jest 

jednoczesna, jeśli nie równomierna, reprezentacja siebie i innego. Tego rodzaju wypowiedzi nie dosięgają 

zarzuty stawiane pseudopozytywistycznym antropologom, którzy traktują człowieka jako dane naukowe lub 

dowód statystyczny
747

 – zaznacza Renov.  

 

Autor The Subject of Documentary podkreśla, że cechą charakterystyczną tego rodzaju 

filmów jest zamiana ról między obrazowanym w filmie członkiem rodziny a osobą stojącą za 
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kamerą filmową. Ten symboliczny gest umożliwia współmierność uczestniczenia w 

projektach będących (re)wizjami rodzinnych historii.  

Renov podaje przykład filmu Delirum Mindy Faber, którego tematem jest relacja 

reżyserki z matką i jej stany depresyjne, a także agresja skierowywana wobec dzieci w 

przeszłości. Faber buduje w filmie serie przedstawień matki, które w zabawny sposób mają na 

celu odwrócenie pojmowania jej zachowania jako irracjonalnego, emocjonalnego, bliskiego 

histerii. W tych zainscenizowanych z wyobraźnią i humorem scenach widzimy matkę Faber, 

gdy patrzy, jak rosną rośliny w jej ogrodzie, z torbą na głowie informuje, że zrobiła zakupy, 

czy czeka na męża, jak wróci z pracy – z nożem w ręku. Te przedstawienia w ironiczny 

sposób odnoszą się do pojmowania kobiet w tradycyjnym społeczeństwie lat 50. jako 

irracjonalnych i słabszych od mężczyzn, a nade wszystko zadowolonych z przypisania ich do 

przestrzeni prywatnej. Faber przywołuje także fotografie rodzinne ukazujące jej rodziców 

wraz z nią i rodzeństwem oraz archiwalne obrazy histeryczek leczonych przez Jean-Martina 

Charcota
748

. Zaznacza, że stan emocjonalny jej matki był spowodowany w pełni racjonalnymi 

przesłankami – niemożnością realizacji siebie w opresyjnej strukturze rodziny. Reżyserka 

zadaje matce także pytania bezpośrednio dotyczące relacji między nimi. W odpowiedzi na nie 

matka wypiera się agresywnego zachowania w stosunku do córki, stosowanej przemocy 

fizycznej. Odbiera córce kamerę i skierowuje na nią jej obiektyw. Ten gest powoduje erozję 

autorytetu lub kontroli reżyserki
749

.  

 

„Delirium” stanowi uderzającą ilustrację potencjału „domowej etnografii” do wydobywania pamięci 

kulturowej z poziomem intensywności niedostępnym dla osób postronnych. Ze względu na głęboki dostęp do 

swojego tematu, domowa etnografia ujawnia tajemnice, dokonuje maskarad tożsamości, a przynajmniej 

tymczasowo przestawia rodzinne hierarchie. Jej sztuczka polega na upublicznianiu materiałów dotyczących 

sfery prywatnej, ale nie, jak twierdziłbym, jako spektakl
750

 – zaznacza Renov. 
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W Tarnation widoczne są te dwie płaszczyzny: introspekcji autora filmu, realizującej 

się przez odniesienie do najbliższych, i „rodzinnej etnografii” – ukazania członków rodziny, 

relacji z nimi i ich rozumienia wspólnej historii. W tekście kolejno rozpatruję te  dwie 

płaszczyznty filmu Jonathana Caouette’a. 

Najwcześniejszym przywołanym w Tarnation nagraniem zrealizowanym przez 

reżysera jest rejestracja, w której przed kamerą w wieku 11 lat odgrywa zwierzenia młodej 

kobiety o imieniu Hilary bitej przez męża. Jonathan ze łzami w oczach przedstawia to, jak 

bohaterkę, w którą się wciela, wykorzystywanie przez mężczyznę pchnęło do jego 

zamordowania. Wideo zostało zarejestrowane w ustronnym miejscu, w tajemnicy przed 

członkami rodziny, których głosy dochodzą zza ściany. To przedstawienie wpisuje się w nurt 

kina queer, nie tylko jako wąskie określenie gejowsko-lesbijskiej tożsamości, ale czynności 

pozwalającej „queerować” (ang. czasownik – to „queer”) rzeczywistość i dominujący w niej 

porządek
751

. Istotnym aspektem charakteryzującym Tarnation jest ukazanie „queerowej 

wrażliwości”, zarówno związanej z preferowaniem określonego wizerunku i cech 

stylistycznych
752

 jak i przedstawieniem doświadczenia życia jako Innego w 

hateronormatywnym społeczeństwie
753

.  

W filmie Jonathan Caouette przywołuje nagrania wideo rejestrowane przez niego od 

13 roku życia, które ukazują jego przyjaźń z Spookiem, Stacy’m i Bam Bamem, nastolatkami 

podobnie jak on wkraczającymi w społeczność gejowską. Dzięki tej przyjaźni Jonathan 

poznał punk rocka i niezależne kino. Zaczął reżyserować niezależne filmy. W Tarnation są 

przywołane fotografie i filmy grupy przyjaciół, ich portrety. Na części z nich Jonathan i jego 

przyjaciel przedstawieni są w cross-dressingowych stylizacjach. Nieletni autor filmu, aby móc 

wejść do gejowskiego klubu Visions, przebierał się za młodziutką dziewczynę – gotkę. Jego 

wizerunek w czarnej peruce i z zalotną miną przywołany jest na zdjęciach włączonych do 

filmu. Z cross-dressingiem związana jest figura i termin drag queen, który wywodzi się z 

gejowskiego slangu i oznacza spektakl odgrywania kobiety/kobiecości
754

. 
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(…) drag odnosi się w ogóle do kwestii ubrania oraz płci i może pełnić kilka funkcji, polegających na kreowaniu 

bądź rozładowywaniu napięciu między płciami czy rodzajami seksualności, konfrontowaniu ich, bądź 

wpisywaniu się w nie. Może też ono oznaczać subwersywne podejście do kodów społecznych, przypisujących 

określone stroje – jako obowiązujące – mężczyznom i kobietom. Ale także odnosić się do sposobów odgrywania 

ról genderowych, poddając je w wątpliwość wraz z konstruktami tożsamości płciowej
755

 – zaznacza Małgorzata 

Radkiewicz, odwołując się do rozpoznań Rogera Bakera przedstawionych w Drag. A History of Female 

Impersonation in the Performing Art i filmu Paris Is Burning. 

 

W występach drag queen ukazanych w Paris is Burning (1990, reż. Jennie Livingston), 

przedstawiającym społeczność czarnoskórych bądź latynoskich gejów związanych z 

nowojorskimi klubami lat 80. i 90., wyeksponowane jest emancypujące znaczenie tych 

performance’ów pod względem rasowym, klasowym i genderowym, ale ich elementem jest 

także komiczność
756

, pozwalająca za pomocą drag podważyć społeczne reguły i granicę 

między męskością i kobiecością
757

. Wydaje się, że to właśnie komponent komiczny wychodzi 

na pierwszy plan w przedstawieniach Jonathana przebranego za młodziutką dziewczynę, czy 

Stacy’ego tańczącego w przypominających kobiece butach na wysokim obcasie. 

Subwersywny charakter cross-dressingu, także w odniesieniu do heteronormatywnych 

struktur procesu socjalizacji płciowej, który omawiałam w kontekście filmu Dla jeszcze 

godziny z tobą, dobrze obrazują rozpoznania Judith Butler przedstawione w książce Uwikłani 

w płeć.  

 

Powielanie heteroseksualnych konstrukcji w nieheteroseksualnych ramach doskonale pokazuje, że tak zwany 

heteroseksualny oryginał jest w pełni konstruowany. Dlatego też relacja między tym, co gejowskie/lesbijskie, a 

tym, co heteroseksualne, nie odpowiada stosunkowi kopii do pierwowzoru, lecz jest raczej relacją między 

dwiema kopiami. Parodystyczne powtarzanie „pierwowzoru” (…) pokazuje, że nie jest on niczym innym jak 

tylko parodią idei naturalności i pierwotności
758

. 
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Adrienne Harris w tekście The Camera as a Container: Jonathan Caouette’s 

“Tarnation” zwraca uwagę, że fragmenty Tarnation związane z przyjaźnią Jonathana z 

Spookiem, Stacy’m i Bam Bamem i wizytami w Visions ukazują zarówno historię 

indywidualności jak i zbiorowości
759

. Zobrazowana społeczność gejowska funkcjonująca w 

Teksasie lat 80. i niezależna kultura rozwijająca się w tym środowisku miały pozytywny 

wpływ na osobisty rozwój Jonathana oraz jego ukształtowanie jako artysty 

eksperymentującego z formą wideo
760

. Także szkoła odegrała dużą rolę w jego kształceniu, 

umożliwiając mu ekspresję twórczą. Jonathan w liceum w raz ze swoim pierwszym 

chłopakiem Michaelem wyreżyserowali musical na podstawie Blue Velvet Davida Lyncha. 

Pierwsze próby wyrażania siebie pomogły Jonathanowi przezwyciężyć trudne doświadczenia 

jak eksperymenty z narkotykami, które zażył pod wpływem Renee, próbę samobójczą i 

hospitalizacje w szpitalach.  

Autorzy tekstu Familial Pursuits, Editorial Acts: Documentaries after the Age of 

Home Video zwracają uwagę, że teatralne sceny, w których Jonathan przedstawia fikcjonalne 

wcielenia swojej osoby, to tworzenie porządku w chaosie doświadczenia dorastania w 

dysfunkcyjnej rodzinie
761

. Konsekwentne powracanie w Tarnation do wideo, w których 

Jonathan rejestrował siebie w różnych okresach życia, jest związane także z porządkiem 

konstruowania tożsamości, opowiadania siebie w czasie stwarzania filmowej opowieści za 

pomocą znaczących odniesień do przeszłości
762

. Część tych nagrań ma intymny charakter, jest 

rodzajem zwierzeń kierowanych do kamery. Jamie Baron zwraca uwagę, że te intymne 

rejestracje mogły być pomyślane już w momencie ich powstawania jako przeznaczone dla 

przyszłej widowni
763

. Na podobny aspekt filmów tworzonych przez Timothy’ego Treadwella, 

wykorzystanych w dokumentalnym projekcie found footage Grizzly Man przez Wernera 
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236 
 

Herzoga zwracają uwagę Marsha Orgeron i Devin Orgeron. Treadwell w latach 1999-2003 

zarejestrował około 100 godzin nagrań, mieszkając co roku kilka miesięcy w parku 

narodowym na Alasce wśród niedźwiedzi grizzly. Zapisał doświadczenia związane z 

współdzieleniem przestrzeni codziennego życia z tymi zwierzętami, działał jako aktywista, 

zabiegając o ich ochronę i udzielając lekcji o ich zwyczajach. Treadwell wraz z dziewczyną 

zostali zabici przez jednego z niedźwiedzi grizzly w 2003 roku. Herzog włączył do filmu, 

który powstał po śmierci Treadwella, także te rejestracje, które ukazują powtarzanie 

określonych ujęć nawet kilkanaście razy, pieczołowitą organizację kadru, dobieranie 

odpowiedniej gestykulacji, ogrywanie przez autora wideo emocji. Zabiegi ukazane w Grizzly 

Man uświadamiają, że nawet w wypadku wykorzystania bardzo osobistych filmowych 

zapisów, możemy mieć do czynienia raczej z obrazem kreowania reprezentacji niż skrywaną 

intymnością
764

. 

Zobrazowanie dzieciństwa i okresu dorastania Jonathana zostaje uzupełnione w filmie 

przez przywołanie fragmentów produkcji fabularnych funkcjonujących w szerokim obiegu 

telewizyjnym, wpływających, czy będących odniesieniem dla formującej się osobowości 

nastolatka. W zawłaszczonych przekazach możemy z łatwością rozpoznać ikony popkultury 

jak Dolly Parton i popularne filmy wyświetlane wówczas w telewizji m.in. Dziecko Rosemary 

Romana Polańskiego. Marsha Orgeron i Devin Orgeron zwracają uwagę, że wypowiedzi 

członków rodziny w Tarnation często odsyłają do obrazów dystrybuowanych w telewizji. 

Rosemary, która doznała udaru mózgu, jest czule zachęcana przez Jonathana do odegrania 

Betty Davis, co mogłoby choć na chwilę poprawić jej samopoczucie. Renee w jednej ze scen 

udaje, że nosi kolczyki Elizabeth Taylor. Wielokrotnie przed kamerą kreuje zachowania na 

pograniczu fikcji i rzeczywistości, których znaczenia w jej świadomości widz nie może być 

pewny z powodu jej złego stanu zdrowia
765

. Obecność przekazów medialnych w Tarnation 

jest niewątpliwie związana z szerszym kontekstem procesu rozszczelnienia granic między 

domem a światem zewnętrznym w zachodnich społeczeństwach, które było spowodowane 

rosnącą od lat 50. rolą telewizji
766

. 

W Tarnation widoczna jest duża różnica między rejestracjami wideo ukazującymi 

członków rodziny, wykonywanymi przez Jonathana, a wykorzystanymi na początku filmu 
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fotografiami, będącymi charakterystycznymi przedstawieniami rodziny lat 50. Ten nowy 

sposób obrazowania związany z domowymi wideo Marsha Orgeron i Devin Orgeron 

przeciwstawiają formie home movies. Odwołując się do rozpoznań Jamesa Morana 

zaprezentowanych w tekście There’s No Place Like Home Video, wskazują, że dzięki 

rozwojowi technologii wideo, przypadającemu na lata 80., filmowcy amatorzy zaczęli 

chętniej rejestrować dłuższe fragmenty rodzinnego życia. Na te decyzje mogło wpłynąć 

obniżenie kosztów realizacji filmów, spowodowane brakiem konieczności ich wywołania w 

profesjonalnych laboratoriach i możliwość kasowania nagrań, a następnie ponownej 

rejestracji ujęć na zakupionym nośniku. Realizatorzy home movies byli ograniczeni ilością 

filmowego materiału, co skłaniało ich do  rejestracji kilkuminutowych ujęć
767

. James Moran 

jako cechy charakteryzujące technologię wideo wskazuje także m.in. synchroniczny dźwięk i 

równoczesność rejestracji i odbioru nagrania
768

. Badacze odżegnują się jednak od spojrzenia 

na różnice między home movies a domowymi nagraniami wideo jako determinowanych 

uwarunkowaniami technologicznymi
769

. Zaznaczają, że technika wideo umożliwiła realizację 

bardziej złożonych, krytycznych form przedstawienia rodziny, ale nie była bezpośrednim 

powodem charakteru tych przedstawień
770

. James Moran podkreśla zasadność rozpatrywania 

technologii wideo zarówno w kontekście zmian społecznych i kulturowych jak i w kontekście 

historycznych konwencji mediów
771

.  

José van Dijck zwraca uwagę na związek poetyki kina bezpośredniego z domowymi 

przedstawienia wideo. Domowe wideo stało się potencjalnym instrumentem do nagrywania 

codziennej rzeczywistości, nawet jeśli ta rzeczywistość nie przystawała do tradycji portretu 

rodzinnego
772

. Autor tekstu Capturing the Family: Home Video in the Age of Digital 

Reproduction podkreśla także wpływ przemian społecznych i politycznych, które miały 

miejsce w latach 60. i 70., na formy wykorzystania nowej technologii. 
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Nowa aparatura wydawała się odpowiednia do rejestracji codziennego życia rodzinnego, które szybko zmieniało 

się pod wpływem szerszych przemian społecznych i kulturowych. Klimat polityczny z narastają liczbą protestów 

przeciwko ustalonym normom patriotyzmu i paternalizmu określił nowe pokolenie młodych dorosłych, których 

duża liczba przeciwstawiła się wartościom wyznawanych przez rodziców dotyczących klasy, rasy, ról płciowych, 

tożsamości seksualnej i indywidualnej. Nuklearna rodzina stała się kontestowanym konstruktem, gdy nowe 

pokolenie utorowało drogę do wyzwolenia seksualnego, emancypacji i społecznej równości
773

. 

 

W warstwie wizualnej, czy estetycznej, wideo rejestrowane przez Jonathana, 

ukazujące dziadków i matkę, jest diametralnie różne od typowych przedstawień home movies, 

których charakterystykę ukazałam we wcześniejszej części niniejszego rozdziału rozprawy. 

We włączonych do Tarnation rejestracjach widzimy codzienność daleką od odświętności ujęć 

charakterystycznych dla home movies. Rosemary Davis w jednej ze scen wyjmuje sztuczną 

szczękę, w innej prosi wnuka, aby docenił wstawione jej implanty. Widzimy Rosemary 

podczas tak prozaicznych czynności, jak instruowanie Jonathana, jak powinien odsłaniać 

żaluzje. Mimo tej obserwacyjnej formy części nagrań wideo, widoczne jest przywiązanie 

wnuka do babki, artykułujące się m.in. w stonowanym, wyrozumiałym tonie głosu,. 

Szczególne wydaje się zachowanie przed kamerą Adolfa Davisa. Dziadek Jonathana 

leżąc w łóżku, relacjonuje stan pogody w Teksasie i deklaruje swoje głębokie przywiązanie 

do lokalnej drużyny baseballowej. Temat pogody powraca w jego ustach, niemal gdy tylko 

zauważy, że jest rejestrowany przez kamerę. Te przedstawienia można odczytać jako 

świadectwo pokoleniowej różnicy w pojmowaniu roli zapisów rodzinnego życia. Zachowanie 

Adolfa Davisa niewątpliwie jest podyktowane specyficznym rozumieniem społecznie 

pozytywnie wartościowanej autoprezentacji. Wymowna pod tym względem jest scena, w 

której razem z Renee stoją w przydomowym ogrodzie. Renee, która niedawno wróciła z 

pobytu w szpitalu, tańczy. Jej spontaniczne zachowanie, mimo że niecodzienne, wydaje się 

jednak bardziej na miejscu w porównaniu do zachowania Adolfa, który nie zwracając na 

córkę uwagi, wygłasza monolog dotyczący pogody. Postawę dziadka Jonathana można 

odczytać jak potrzebę kontroli nad tym, co rejestruje kamera, ograniczenie odsłanianego 

świata do wypowiedzi odsyłających do neutralnego kontekstu, pozostającego poza 

przestrzenią rodziny. Mimo braku konwencji charakterystycznych dla home movies i 

niewątpliwego pragnienia osiągnięcia pewnego realizmu w ukazaniu życia rodzinnego, te 

przedstawienia nie są wolne od konwencji, w które wpisują się zachowania rejestrowanych 
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bohaterów filmu. Sama obecność kamery generuje pewnego rodzaju performatywność 

zachowań członków rodziny. 

Marsha Orgeron i Devin Orgeron zwracają uwagę, że zachęcana do zwierzeń przed 

kamerą filmu Renee, odmawia wypowiedzi dotyczących bolesnych wspomnień związanych z 

jej wypadkiem i elektrowstrząsami, a także historii związanej z jej krótkotrwałym 

małżeństwem. Autorzy tekstu Familial Pursuits, Editorial Acts: Documentaries after the Age 

of Home Video zaznaczają, że w Tarnation to Jonathan jest konstruktorem przedstawionego 

świata, mimo bliskiej relacji z matką, wzajemnej otwartości, opieki, którą syn stara się 

roztoczyć nad Renee
774

. Niewątpliwie dochodzi w Tarnation do swoistej gry związanej z 

kształtowaniem obrazu najbliższych, charakterystycznej dla „rodzinnej etnografii”, na którą 

wskazuje Michaela Renov, podając przykład sceny skierowania kamery na córkę w filmie 

Delirium
775

. 

Tarnation rozpoczyna się i kończy rejestracją stworzonej przez Jonathana rodziny w 

Nowym Jorku. W scenie otwierającej widzimy go, jak zwierza się Davidowi, swojemu 

partnerowi, ze złego snu związanego z jego matką. Uwagę zwraca precyzja kadrowania 

obrazu, która przywodzi na myśl zainscenizowanie tej sceny. Ujęcie w nowojorskim 

mieszkaniu Jonathana także zamyka filmową opowieść. Marsha Orgeron i Devin Orgeron 

argumentują, że stworzony przez Jonathana obraz rodziny z wyboru, nieprzystającej do 

schematów życia rodzinnego lat 50., charakteryzuje ład, z którym zostają skontrastowane 

doświadczenia dzieciństwa i dorastania reżysera
776

. Jonathan przed kamerą zwierza się ze 

swojego lęku związanego z odziedziczeniem choroby psychicznej matki. Mimo tego 

obciążenia rodzina z wyboru
777

, którą stworzył, spełnia swoje społeczne funkcje. Jej częścią 

jest Renee, którą Jonathan wraz z Davidem otaczają opieką. 
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Zdystansowanie od formy obrazowania szczęścia nuklearnej rodziny amerykańskiego 

społeczeństwa lat 50. w Tarnation, można porównać do innego głośnego dokumentalnego 

filmu found footage – Sprawy Friedmanów (Capturing the Friedmans) z 2003 roku. Andrew 

Jarecki zestawił w tej realizacji filmy home movies rodziny Friedmanów, ukazujące zawsze 

radosne chwile, pozostawiające poza kadrem ciemne sekrety rodzinnego życia, i obraz 

procesu sądowego ojca rodziny Arnolda i jednego z jego synów Jessiego, oskarżonych o 

molestowanie seksualne dzieci. Jamie Baron zwraca uwagę na niewspółmierność, wywołanie 

efektu tekstualnej różnicy przez zestawienie home movies z dziennikiem wideo 

rejestrowanym przez Davida, jednego z braci Friedmanów. David uchwycił wykorzystane 

następnie przez Jareckiego sceny rozprawy sądowej, kłócących się członków rodziny, czy 

rodzaj konfesji, w której przed kamerą on sam wyznaje, że boi się rozpadu rodziny. Autorka 

książki The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History 

wskazuje na to, że te nagrania mogły być rejestrowane, aby poradzić sobie z traumatycznym 

doświadczeniem
778

.  

 

Uwagi końcowe 

 

Podkreślając wpływ na osobiste doświadczenia przekazów medialnych, autorce Dla jeszcze 

jednej godziny z tobą i reżyserowi Tarnation udaje się dokonać krytyki przedstawień 

zakorzenionych w i kształtujących ideologię związaną z koncepcją nuklearnej rodziny, jakimi 

są home movies
779

. Na ten proces można spojrzeć w kontekście kształtowania pamięci 

indywidualnej przez pamięć zbiorową, ale także jako na podważenie prawdziwości 

przekazów medialnych dzięki przeciwstawieniu im pamięci indywidualnej i 

komunikacyjnej
780

. Wydaje się, że tę krytyczną właściwość filmów found footage można ująć 

jako stosunek między jednostkami jako istotami żywymi a elementem historycznym w 
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złożoności procesów upodmiotowienia oraz reguł, w których konkretyzują się relacje władzy, 

które Giorgio Agamben określa zasadniczym problemem filozofii Michela Foucaulta
781

. 

 Dopełnić obraz ukazania relacji przestrzeni prywatnej i publicznej w dokumentalnych 

filmach found footage, wykorzystujących przedstawienia rodziny, może przywołanie 

rozpoznań Hannah Arendt, dotyczące jeszcze jednej płaszczyzny przenikania się tych sfer. 

Filozofka zwraca uwagę na wyłonienie się w nowożytności sfery społecznej i intymnej
782

. 

Zaznacza, że te dziedziny podobnie jak w ujęciu klasycznym są współcześnie pojmowane 

jako przeciwstawne
783

. Arendt ukazuje je, zwracając uwagę na szczególną możliwość ich 

przenikania się.  

 

Zjawisko – coś, co jest słyszane i widziane zarówno przez innych, jak i przez nas samych – konstytuuje dla nas 

rzeczywistość. W porównaniu z rzeczywistością pochodzącą z bycia widzianym – namiętności naszego serca, 

myśli umysłu zachwycenia zmysłów – wiodą żywot niepewny i mroczny, dopóki nie zostaną przekształcone, przez 

pozbawienie ich charakteru prywatnego i jednostkowego, w taki sposób, by nadawały się do pojawienia w sferze 

publicznej. Takie przekształcenia są czymś powszechnym w opowiadaniu historii i w ogóle w artystycznej 

transpozycji przeżyć jednostki. Jednak, by być świadkami tej transformacji, nie potrzebujemy formy tworzonej 

przez artystę. Ilekroć mówimy o rzeczach, których można doświadczyć jedynie w prywatności czy intymności, 

wprowadzamy je w sferę, w której zyskują realność, jakiej nigdy wcześniej mieć nie mogły, niezależnie od swojej 

intensywności
784

. 

 

Przywołany obszerny cytat z rozważań Hannah Arendt dobrze oddaje charakter procesu, z 

którym mamy do czynienia w przypadku przenoszenia historii prywatnych, intymnych do 

sfery publicznej w filmach Dla jeszcze jednej godziny z tobą i Tarnation. Przekazanie tych 

opowieści poza krąg najbliższych umożliwia nie tylko pełniejsze ich funkcjonowanie, ale 

także przemianę sfery publicznej, do której zostają włączone, przeobrażając ją.  

 Tytułem zakończenia chcę zwrócić uwagę na film Beksińscy. Album wideofoniczny 

Marcina Borchardta, w całości zorganizowany z archiwalnych materiałów filmowych, 
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którego tematem jest rodzina, co nie jest tak częste na polu krajowej kinematografii. W 

odróżnieniu od filmów Dla jeszcze jednej godziny z tobą i Tarnation nie mamy do czynienia 

w wypadku filmu Marcina Borchardta z komponentem autobiograficznym, jednak podobnie 

jak w filmach Grizzly Man Wernera Herzoga, Sprawy Friedmanów Andrew Jareckiego w tej 

realizacji zostały zawłaszczone archiwalia przedstawiające rodzinę i intymne rejestracje 

wideo. Borchardt dotarł do prywatnych zbiorów Zdzisława Beksińskiego m.in. do 

niezdigitalizowanych wcześniej materiałów wideo, które były przechowywane przez Muzeum 

Historyczne w Sanoku, nagrań audialnych, rejestrowanych przez Zdzisława, archiwów TVP i 

ośrodków regionalnych, WFDiF, Filmoteki Narodowej, telewizji zagranicznych, prywatnych 

taśm Jerzego Lewczyńskiego, przyjaciela Beksińskich oraz Piotra Dmochowskiego, 

paryskiego marszanda
785

. Beksińscy. Album wideofoniczny obejmuje niemal 50 lat z życia 

rodziny Zdzisława Beksińskiego, jednego z najbardziej znanych polskich malarzy XX wieku, 

jego żony Zofii i syna Tomasza, dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i tłumacza z 

języka angielskiego. Film obejmuje takie wydarzenia z ich życia jak narodziny Tomasza, 

okres zamieszkiwania rodziny w Sanoku, przeprowadzkę do Warszawy, gdzie rozkwitła 

twórczość ojca, ale także rozwinęła depresja syna oraz rodzinna tragedia – najpierw śmierć 

Zofii, samobójstwo Tomasza i zabójstwo Zdzisława.  

Warto zauważyć, że historia rodziny Beksińskich wpisała się w kulturę popularną 

także za sprawą fabularnego filmu Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego i książki 

biograficznej „Portret podwójny” Magdaleny Grzebałkowskiej, które ukazały się przed 

premierą projektu Borchardta. Paradoks polega na tym, że widz, który zdążył się przywiązać 

do aktorów z filmu Matuszyńskiego – Andrzeja Seweryna (ojca Zdzisława), Aleksandry 

Koniecznej (matki Zofii), Dawida Ogrodnika (syna Tomka) – oglądając teraz prawdziwych 

Beksińskich, ma wrażenie, że ten sam dramat odgrywa tu druga obsada aktorów. Choć autor 

dokumentu Marcin Borchardt niektóre akcenty położył nieco inaczej – zwłaszcza jeśli chodzi 

o postać Tomka
786

 – zaznaczał Tadeusz Sobolewski w momencie wejścia Beksińskich. 

Albumu wideofonicznego na ekrany kin. 
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 W kontekście przedstawionych w niniejszym rozdziale rozprawy rozważań 

interesujące jest uruchomienie tekstualnej różnicy w filmie Marcina Borchardta, które 

spowodowane jest zestawieniem materiałów o charakterze home movies i domowych wideo 

realizowanych przez Zdzisława Beksińskiego. Odmiennie niż w Dla jeszcze jednej godziny z 

tobą, A Song of Air zawłaszczenie zrejestrowanych w Sanoku home movies ukazujących 

Zdzisława, Zofię i Tomka jako dziecko, podczas spacerów i swobodnych zabaw, nie generuje 

krytyki takiej formy rejestracji rodzinnego szczęścia. W zestawieniu z filmami wideo 

rejestrowanymi przez Zdzisława Beksińskiego w późniejszym okresie, przez kontrast 

wyostrzona zostaje poetyka cinéma-vérité w tych realizacjach. To prywatna kronika w stylu 

tych realizowanych przez Helenę Treštíkovą, ale jeszcze bardziej intymna, bo kręcona od 

środka przez samych bohaterów. Jak „Dzienniki” Eda Pincusa z lat 70., tyle że realizowane 

wcześniej, od lat 50.
787

 – pisze Bartosz Wróblewski.  

 Zdzisław Beksiński rejestrował rodzinne kłótnie, opiekę nad śmiertelnie chorą matką, 

którą zajmowała się jego żona Zofia, jej ciało po śmierci i odprowadzenie go z mieszkania. 

Poruszająca jest także zarejestrowana chłodna relacja o śmierci syna. Ojciec przekazuje 

synowi i żonie kamerę, ale dzieje się to na jego wyraźną prośbę związaną zazwyczaj z 

potrzebą uwiecznienia jego osoby. Marcin Borchardt zaznacza jednak, że w większości 

materiałów wykorzystanego archiwum zaskakująca jest prozaiczna zwyczajność zapisów, 

które po nich pozostały. Ta metodyczna rejestracja rutyn codziennego życia rodziny pozwala 

w zdumiewający sposób uchwycić pewien obiektywny wymiar minionej rzeczywistości, ale w 

historii Beksińskich nic nie jest ani proste, ani oczywiste
788

. Rodzinna tragedia jest jednak 

tylko jedną z płaszczyzn filmu. Kontrapunktem dla rodzinnego dramatu miała być historia 

karier, jakie stały się udziałem Zdzisława i Tomka. Dobór scen został ściśle 

podporządkowany narracji i dramaturgii filmu
789

 – podkreśla reżyser. Niewątpliwie wokół 

wpływu zagadnień związanych z obrazowaniem śmierci w malarstwie Zdzisława na 

kształtującą się osobowość Tomka i szerzej relacji ojca i syna zorganizowana jest narracja 

filmu Beksińscy. Album wideofoniczny.  
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 Chcę jednak zwrócić uwagę na większy plan ukazanej w rejestracjach archiwum 

rodziny Beksińskich rzeczywistości. W kontekście zagadnień wyznaczonych przez temat 

niniejszego rozdziału rozważań o dialektycznych relacjach przestrzeni prywatnej i publicznej 

niezwykle interesujące jest ukazanie postaci Zofii i relacji łączącej ją z mężem i synem, 

widocznych w filmie mimo to, że ten temat nie został  wyeksponowany jako wiodący. Zofia 

studiowała romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nie zdobyła tytułu magistra. Z 

mojej winy zrezygnowała, bo byłem wtedy zadatkiem na dobrze zarabiającego inżyniera
790

 – 

cytuje wypowiedź Zdzisława Beksińskiego Magdalena Grzebałkowska w książce pod 

znamiennym tytułem Beksińscy. Portret podwójny. Autorka poszukiwała informacji o Zofii w 

jej rodzinnym mieście Dynowie. Nie mogę przestać myśleć o Zofii. Trudno ją uchwycić, 

zrozumieć. Nigdy nie pojechała na wakacje. Nie była za granicą. Nie zobaczyła morza. Przez 

długi czas utrzymywała męża. Zrobiła prawo jazdy tylko po to, żeby zostać jego kierowcą. Do 

sklepu, do rodziny, na spacer, nawet do przyjaciółek – zawsze ze Zdzisławem – zaznacza
791

. Z 

książki dowiadujemy się także o jej podporządkowaniu mężowi także w sposobie 

wychowywania syna, problemach ze stanami depresyjnymi.  

W filmie Marcina Borchardta szczególnie wymowne jest przywołanie wypowiedzi 

Zdzisława Beksińskiego: Kiedy myślę o życiu mojej żony, to jest to nieustanne grzebanie się 

we wiórach przy braku normalnego domu. Magazyn plus fabryka plus garkuchnia do 

odżywiania codziennego. Dwóch babek, syna i nas
792

. Uderza w tym cytacie świadomość 

Zdzisława Beksińskiego, że to na barkach żony spoczywał ciężar gospodarowania domem, 

przy jednoczesnym braku perspektywy zaangażowania się w prace, związane z organizacją 

ich wspólnego życia. W innym fragmencie filmu z powodu pogarszającego się stanu zdrowia 

Zosi, spowodowanego tętniakiem aorty, słyszymy: Wczoraj Zosia po raz pierwszy udzieliła 

mi instrukcji, jak robić pranie bielizny i ręczników. I zanotowałem to wszystko na dyktafonie. 

Nie mówimy o tym głośno, ale to na wypadek najgorszego, abym nie został całkowicie 

bezradny
793

.  

 Zofia pozostała tłem dla męża i syna. Choroba spowodowała jej śmierć w 1998 roku. 

Przykład filmu Beksińscy. Album wideofoniczny unaocznia jednocześnie, że kiedy w Stanach 
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Zjednoczonych wideo mogło być wykorzystywane jako narzędzie emancypacji środowisk 

mniejszościowych – osób homoseksualnych i kobiet, na co zwraca uwagę José van Dijck
794

, 

w innym środowisku społecznym może być także wykorzystane jako środek utrwalenia 

dominacji mężczyzny w rodzinie. Van Dijck podkreśla, że medium jest zarówno materiałem, 

jak i konstruktem społecznym, którego metafory i modele wyznaczają horyzont dekodowania 

funkcjonującej wiedzy
795

. Na wykorzystanie wideo w filmie Beksińscy. Album wideofoniczny 

można spojrzeć jako na uwarunkowane artykułowanymi społecznie modelami 

funkcjonowania w rodzinie, jednak należy także zauważyć zamknięcie tej sfery w wypadku 

Beksińskich, na co zwraca uwagę także Magdalena Grzebałkowska. W kontekście 

współwystępowania różnych modeli funkcjonowania w rodzinie w określonym czasie 

historycznym, zależnych także niewątpliwie od tego, z którego pokolenia wywodzą się jej 

członkowie, jasnym staje się współwystępowanie form oporu wobec określonych ideologii. 

Klasyfikacja filmów tworzonych przez kobiety, które Kaplan określa jako trzecią falę 

twórczości kobiet związaną z oporem, przypisując jej ramy czasowe 1960-1990
796

, może 

okazać się tyle porządkująca co umowna. W tym aspekcie nie dziwi aktualność procesów 

ingerujących w porządek symboliczny związany z reprezentacją kobiet w filmie Aliny 

Marazzi Dla jeszcze jednej godziny z tobą, którego powstanie datowane jest na 2002 rok. 
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Rozdział 2. Biopolityka władzy a polityczność. Found footage jako narzędzie 

poszerzania pola widzenia w przestrzeni publicznej a reprezentacje mniejszości 

seksualnych i genderowych 

 

Przedmiotem mojej analizy i interpretacji w niniejszym rozdziale pracy są dokumentalne 

filmy found footage, których autorzy problematyzują, rewidują obecność grup 

mniejszościowych – osób dyskryminowanych ze względu na płeć i orientację seksualną w 

przestrzeni publicznej rozumianej jako miejsce politycznej egzystencji człowieka
797

. W 

niniejszym rozdziale rozprawy analizuję i interpretuję filmy dotyczące tematu 

homoseksualności
798

 Tearoom (USA, 2007) Williama E. Jonesa, Nitrate Kisses (USA, 1992) 

Barbary Hammer oraz Ksieland (Polska, 2012) i Powidoki (Polska, 2018) Karola 

Radziszewskiego, zwracając uwagę na polityczny wymiar reprezentacji osób 

homoseksualnych.   

 William E. Jones w Tearoom zacytował materiały rejestrowane w 1962 roku przez 

policję w Mansfield w stanie Ohio Stanów Zjednoczonych w publicznej męskiej toalecie, 

która była miejscem schadzek homoseksualnych mężczyzn. Kamera umieszczona za 

weneckim lustrem, zapisywała obrazy osób w różnym wieku i o różnym kolorze skóry, które 

odbywały stosunki seksualne – w większości jednak poza polem widzenia kamery, stąd widz 

może się ich raczej domyślać. Archiwalne filmy, z których w całości składa się Tearoom 

Jonesa, wykorzystywano w procesach, na mocy których zarejestrowani mężczyźni byli 

skazywani przez sądy w związku z prawem penalizującym homoseksualne kontakty 

seksualne
799

.  

 Technika found footage odgrywa koronną rolę w twórczości Williama E. Jonesa. 

Reżyser w pracy The Fall of Communism As Seen In Gay Pornography (USA, 1998) 

wykorzystując erotyczne przedstawienia mężczyzn zarejestrowane w Europie Wschodniej tuż 
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przed okresem transformacji ustrojowych, sproblematyzował pojmowanie ciała i jego 

wizerunków jako produktu rodzącego się na tym obszarze historyczno-politycznym 

kapitalizmu. W swoich najnowszych filmowych przedsięwzięciach Killed (USA, 2009), 

Rejected (USA, 2017) i 3000 Killed (USA, 2017) wykorzystał odrzucone zdjęcia wykonane 

przez Farm Security Administration w latach 1935-1942, przedstawiające społeczność 

Stanów Zjednoczonych w okresie wielkiego kryzysu. Audrey Mandelbaum zaznacza, że to, 

co łączy prace tego artysty to zaangażowanie twórcy w odkurzanie zaniedbanych zakątków 

kultury wizualnej w celu uzyskania informacji na temat miejsc, ludzi i momentów w historii, 

które mogą być zbyt łatwo uważane za oczywiste w erze pozornie nieograniczonego dostępu 

do treści internetowych
800

. Retrospektywy twórczości Williama E. Jonesa odbyły się m.in. w 

Tate Modern w Londynie (2005), Anthology Film Archives w Nowym Jorku (2010). Jego 

prace były pokazywane w ramach Biennale Whitney Museum of American Art. 

 Barbara Hammer, prekursorka amerykańskiego kina queer i bohaterka feministycznej 

ekspresji kulturowej, zrealizowała w ciągu czterdziestu lat swojej kariery ponad osiemdziesiąt 

prac: filmów, wideo, spektakli teatralnych i projektów internetowych. Jej twórczość wywarła 

trwały wpływ na środowisko artystów zaangażowanych w aktywizm mający na celu 

równouprawnienie osób LBGT
801

. W wieloaspektowej twórczości Hammer technika found 

footage odegrała znaczną rolę. Reżyserka posługiwała się nią na przestrzeni trzydziestu lat
802

. 

W Nitrate Kisses, które zostało pokazane w ramach Biennale Whitney Museum of American 

Art w 1993 roku
803

, Barbara Hammer w celu włączenia do powszechnej historii doświadczeń 

osób nieheteronormatywnych, wykorzystała różnorodne archiwalia, odszukane w prywatnych 

i publicznych archiwach, na które składają się między innymi fotografie Willy Cather, 

amerykańskiej pisarki tworzącej na początku XX wieku i lesbijki, fragmenty niemego, 

eksperymentalnego filmu Lot in Sodom Melville’a Webbera i Jamesa Sibleyego Watsona 

(USA, 1933), który zapisał się w historii kina jako jeden z pierwszych obrazów odnoszących 

się do tematu męskiej homoseksualności, wspomnienia dotyczące represji stosowanych 
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wobec kobiet, kochających kobiety, w obozach koncentracyjnych podczas II wojny 

światowej, biografie i archiwalia z kolekcji New York Lesbian Herstory Archives
804

. Nitrate 

Kisses stanowi część trylogii Invisible Histories, na którą składają się także autobiograficzny 

film Tender Fictions (USA, 1995) i dzieło History Lessons (USA, 2000).  

W niniejszym tekście ukazuję sposób tworzenia reprezentacji lesbijek w twórczości tej 

artystki. Hammer przez dekady dokumentowała ich historię, problematyzując brak ich 

odpowiednich, upodmiotawających przedstawień w historii kina i mediach głównego nurtu, 

tworząc ich historię sięgającą XIX wieku ze skrawków opowieści i artefaktów. 

 

Bardzo wcześnie obrałam jako cel moich prac  udokumentowanie życia lesbijek na ekranie dla nadchodzących 

stuleci. W latach dziewięćdziesiątych zwróciłam się do innych żyć, biografii, ukrytych historii tych osób queer, 

które przyszły przede mną, prezentując ich historie na ekranie, aby stworzyć platformę tekstów kultury, z której 

wszyscy mogliby korzystać, tworząc fundament kina queer
805

 – zaznaczała Barbara Hammer w rozmowie z 

Matthew Levinem.  

 

Barbara Hammer w 2010 roku została uhonorowana retrospektywą w The Museum of 

Modern Art w Nowym Jorku. W 2012 przegląd jej  twórczości został zorganizowany w The 

Tate Modern w Londynie, a następnie w Jeu de Paume w Paryżu. Reżyserka otrzymała za 

filmy Generations (USA, 2010), stworzony wspólnie z Giną Carducci, i Maya Deren’s Sink 

(USA, 2011) Teddy Award dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Hammer wcześniej 

otrzymała tę nagrodę także za film Horse Is Not A Metaphor (USA, 2008)
806

. Teddy Award 

jest przyznawana od 1987 roku corocznie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w 

Berlinie dla najlepszego filmu o tematyce LGBT. 

Analizę i interpretację Tearoom i Nitrate Kisses uzupełniam o kontekst polskiej 

twórczości dokumentalnej dotyczącej społeczności homoseksualnych mężczyzn, w której 

znaczną rolę pełni wykorzystanie archiwalnych materiałów filmowych, badając prace Karola 

Radziszewskiego. Ten artysta wizualny i reżyser w realizacjach Kisieland (Polska, 2012) i 

Powidoki (Polska, 2018) pracuje, korzystając z archiwum Ryszarda Ksiela, założyciela i 
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twórcy „Filo”, pisma skierowanego do homoseksualnych mężczyzn, wydawanego w Polsce 

od 1986 roku, poligrafa i aktywisty
807

. W filmie Kisieland wykorzystane zostały 

inscenizowane, przebierane sesje fotograficzne, zarejestrowane w latach 1985-1986, których 

pomysłodawcą był Kisiel
808

. Homoerotyczne fotografie sprzed lat w Kisielandzie zostały 

zestawione z filmową dokumentacją współczesnych przebieranych sesji zdjęciowych i 

męskich aktów reżyserowanych przez Ryszarda Kisiela w pracowni artystycznej Karola 

Radziszewskiego. W filmie warstwie wizualnej towarzyszą wspomnienia założyciela pisma 

„Filo” dotyczące funkcjonowania środowiska homoseksualnych mężczyzn w PRL-u i 

znaczenia skierowanej przeciwko temu środowisku rządowej akcji „Hiacynt”. W Powidokach 

Karol Radziszewski powrócił do archiwum Ryszarda Ksiela, prezentując kliszę z fotografiami 

wykonanymi przez działacza w latach 80. Widzowie mają przed oczami klatki fotograficznej 

taśmy, na których zapisana została podwójna ekspozycja obrazu. Kadry ukazują publiczne 

przestrzenie Trójmiasta, które wpisały się w historię społeczności osób homoseksualnych, 

przysłaniające w części erotyczną sesję zdjęciową wykonaną przez Kisiela
809

. 

Karol Radziszewski jest multidyscyplinarnym artystą, kuratorem, wydawcą, 

aktywistą. Jest laureatem głównej nagrody III edycji konkursu Samsung Art Master (2006) i 

Paszportu „Polityki” (2009). W ramach Queer Archive Institute zajmuje się pracą badawczą 

dotyczącą historii osób homoseksualnych i zachowaniem pamięci o ich doświadczeniach. W 

listopadzie 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie 

została otwarta jego indywidualna wystawa Potęga sekretów początkowo zaplanowana jako 

retrospektywa jego bogatej twórczości, będąca finalnie prezentacją archiwaliów zebranych w 

ramach Queer Archive Institute. 

Narzędziem, którym posługuję się w analizie i interpretacji przywołanych filmów, jest 

podobnie jak w poprzednich rozdziałach niniejszej rozprawy koncepcja dialektycznych relacji 

zabiegów montażowych Bertolta Brechta w ich odczytaniu przez Georgesa Didi-Hubermana 

zaprezentowanym w Strategiach obrazów. Oko historii 1
810

. Ta perspektywa badawcza 

pozwala mi na zbadanie przywołanych obrazów pod względem strategii posługiwania się 

archiwaliami o różnych statusie pierwotnego ich funkcjonowania, cyrkulacji w sferach 

                                                           
807

 Por. M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, Fundacja Bęc Zmiana, Instytut 

Kultury Polskiej, Warszawa 2016, s. 188-190. 

808
 Por. Ksielenad [film], reż. Karol Radziszewski, Polska 2012. 

809
 Por. Powidoki [film], reż. Karol Radziszewski, Polska 2018. 

810
 Por. G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, dz. cyt., s. 41-42. 
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określanych tradycyjnie jako prywatna i publiczna, ale także przeciwpubliczna, którą ukazuję, 

odwołując się do rozpoznań Michaela Warnera
811

 oraz powołującej się na nie Magdy 

Szcześniak w książce Normy widzialności. Tożsamości w czasach transformacji
812

. Zwracam 

uwagę na aspekt uzupełniania oficjalnej historii o przedstawienia osób homoseksualnych, 

strategie budowania form ich reprezentacji we współczesnej przestrzeni publicznej, w 

procesie uruchamiania znaczeń obrazów pierwotnie przynależnych do innych niż publiczna 

sfer. Analizuję charakterystyczny dla kina found footage zabieg budowania rozbieżności 

czasowej, „efektu archiwum” w znaczeniu zaproponowanym przez Jamie Baron
813

, w tych 

filmach. 

Płaszczyzną, do której odnoszą się analizowane i interpretowane w tym rozdziale 

filmy found footage jest pole funkcjonowania władzy zarówno instytucjonalnej jak i lokalnej, 

niestałej, które Michel Foucault w Woli wiedzy zarówno rozróżnia jak i ocenia jako 

współzależne elementy systemów, czy łańcuchów władzy
814

. Także w tym rozdziale pracy 

moją analizę i interpretację umieszczam w kontekście rozważań Giorgio Agambena, 

przedstawionych w obszernie cytowanej w niniejszej rozprawie książce Homo sacer. 

Suwerenna władza i nagie życie, dotyczących biopolitycznego paradygmatu współczesności, 

jak i do koncepcji Michela Foucaulta, którymi inspirował się włoski filozof. Przywołuję je 

jako rozległy horyzont współczesnych przeobrażeń sfery prywatnej i publicznej. Akcentuję 

krytykę rozpoznań Giorgio Agambena w aspekcie ich niewystarczalności dla opisu zagadnień 

związanych z emancypacyjnymi ruchami społecznymi i kwestiami genderowymi. Odwołuję 

się w tym zakresie do rozpoznań Ernesto Laclau
815

, Jacquesa Rancière’a
816

 i Ewy 

Płonowskiej-Ziarek
817

. Z uwagi na zasadniczy temat niniejszego rozdziału, dotyczący 

                                                           
811

 Por. M. Warner, Publics and Counterpublics, dz. cyt. 

812
 Por. M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, dz. cyt., s. 159-287. 

813
 Por. J. Baron, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, dz. cyt., 

wydanie Kindle, s. 17-18 z 188. 

814
 Por. M. Foucault, Wola wiedzy, w: tegoż, Historia seksualności, dz. cyt., s. 83-90. 

815
 Por. E. Laclau, Nagie życie czy społeczne nie wiadomo co?, przeł. K. Szadkowski, w: Agamben. Przewodnik 

Krytyki Politycznej, pod red. Zespołu Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, 

s. 35-54. 

816
 Por. J. Rancière, Kto jest podmiotem praw człowieka?, przeł. A. Czarnecka, w: tegoż, Nienawiść do 

demokracji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008, s. 119-141. 

817
 Por. E. Płonowska-Ziarek, Strajkujące nagie życie: Uwagi o biopolityce rasy i gender, przeł. K. Szadkowski, 

“Praktyka Teoretyczne” [online], http://www.praktykateoretyczna.pl/ewa-plonowska-ziarek-strajkujace-nagie-

zycie-uwagi-o-biopolityce-rasy-i-gender/, dostęp: 23.11.2019. 
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uzupełniania oficjalnej historii i sfery publicznej o doświadczenia i reprezentacje mniejszości 

seksualnych i genderowych, jako kontekst moich rozważań przywołuję różnorodne 

współczesne koncepcje przestrzeni publicznej, kładąc akcent na zagadnienie inkluzyjności 

interesów grup mniejszościowych. Szczególną uwagę poświęcam pracy Polityczność Chantal 

Mouffe
818

, stanowiącej istotne odniesienie dla mojego tekstu. 

 

Biopolityka w ujęciu Michela Foucaulta i Giorgio Agambena a ograniczenia koncepcji 

włoskiego filozofa 

 

Michel Foucault w Woli wiedzy opisuje procesy, które przyczyniły się do wyłonienia się 

współczesnej biopolityki. Zaznacza, że doskonalenie nauk dotyczących życia w ogóle, […] 

zabiegi mające na celu ochronę życia i przetrwanie ludzi przyczyniły się do zaniku 

śmiertelnego strachu: względne okiełznanie życia oddalało niektóre unicestwiające 

zagrożenia
819

. Te przemiany umożliwiły dopiero optymalne użycie ciała. Pozwoliły troszczyć 

się o zdrowie osobiste i zbiorowe
820

. Konsekwencje tych procesów Foucault określa 

następująco: 

 

Po raz pierwszy zapewne w historii pierwiastek biologiczny znajduje odzwierciedlenie w polityce: fakt, że się 

żyje, przestaje być nieprzeniknionym podłożem wynurzającym się od czasu do czasu z fatalnej przypadkowości 

śmierci; uobecnia się on po części na obszarze kontrolowanym przez władzę, poddanym interwencjom władzy. 

Odtąd nie będzie już ona miała do czynienia wyłącznie z podmiotami prawa, którego ostatecznym werdyktem jest 

śmierć, ale z żywymi istotami, a wpływ, jaki może na nie wywrzeć, przejawiać się będzie na poziomie samego 

życia; władza dociera do ciała raczej przez opanowanie życia niż przez groźbę uśmiercenia. Skoro miano 

„biohistorii” nadać można naciskom, w których nurt życia i procesy historyczne znajdują wzajemne odniesienia, 

należałoby mówić o „biopolityce” dla określenia zespołu poczynań wprowadzających życie i jego mechanizmy w 

dziedzinę trzeźwych kalkulacji i z władzy-wiedzy tworzących czynnik przekształcenia ludzkiego bytu; co nie 

oznacza, by życie integrowało się bez reszty z technikami dominacji i kierowania – wymyka się im ustawicznie
821

. 

 

                                                           
818

 Por. Ch. Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. Joanna Erbel, Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, Warszawa 2008. 

819
 M. Foucault, Wola wiedzy, dz. cyt., s. 124. 

820
 Por. Tamże. 

821
 Tamże, s. 125. 
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Przywołałam ten obszerny cytat z Woli wiedzy, aby podkreślić szeroki kontekst koncepcji 

„biopolityki”, aktualny dla rozważań zaproponowanych w tym rozdziale rozprawy.  

Autor książki Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie we wstępie pracy 

dotyczącej upolitycznienia życia przywołuje następującą formułę rozważań Foucaulta: Przez 

tysiąclecia człowiek pozostawał tym, czym był dla Arystotelesa: wyposażonym w życie 

zwierzęciem, zdolnym ponadto do egzystencji politycznej; człowiek nowoczesny jest 

zwierzęciem w polityce, w której postawiona zostaje kwestia jego życia jako żyjącego bytu
822

. 

Agamben z analiz Foucaulta dotyczących „procesów podporządkowania” wyprowadza 

przedmiot swoich badań, jakim jest miejsce biopolityki w dziedzinie polityki wielkich państw 

totalitarnych XX w.
823

. Autor Homo sacer. Suwerennej władzy i nagiego życia przywołuje 

jednocześnie analizy struktur państw totalitarnych Hannah Arendt, zaznaczając jednak, że 

jeśli można uznać je za niewystarczające, to z uwagi na pominięcie perspektywy 

biopolitycznej
824

.  

 Agamben w Homo sacer. Suwerennej władzy i nagim życiu koncepcję biopolityki, 

ukazaną jako element procesów, które miały miejsce w III Rzeszy, rozwija, umieszczając w 

jej ramach zjawiska funkcjonujące poza tą rzeczywistością historyczną. W tym kontekście 

wskazuje na: doświadczenia na więźniach i skazanych na śmierć, które były prowadzone na 

szeroką skalę, jak zaznacza, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych
825

, dyskusję na 

temat zdefiniowania momentu śpiączki, w którym następuje śmierć, określanego jako coma 

depassé
826

, czy wyznaczanie przestrzeni zawieszonego porządku, w których współcześnie 

przetrzymywani są uchodźcy
827

.  

                                                           
822

 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, dz. cyt., s. 163; M. Foucault, Wola wiedzy, dz. 

cyt., s. 125. 

823
 Por. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, dz. cyt., s. 163-164. 

824
 Por. Tamże, s. 164. 

825
 Por. Tamże, s. 214. 

826
 Por. Tamże, s. 219-226. 

827
 Por. Tamże, s. 238-239. Rozwinięciem tych rozważań jest tekst My, uchodźcy, w którym Agamben, 

odwołując się do rozpoznań Hannah Arendt, analizuje status uchodźcy, który przyczynia się do kryzysu 

pierwotnej fikcji suwerenności w państwach narodowych. Realnie prawa przysługują człowiekowi tylko 

wówczas, gdy jest on niezwłocznie znikającym założeniem pojęcia „obywatel” (w istocie nie może on nigdy 

jawić się po prostu jako człowiek) – zaznacza Agamben. Podkreśla także, że postać uchodźcy jawi jako centralna 

dla współczesnej historii politycznej. Przypomina, że pierwsze obozy w Europie powstały jako miejsca 

trzymania pod kontrolą uchodźców, wpisując je w ten sam porządek, co obozy internowania, obozy 
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Narodziny obozu w naszych czasach zdają się z tego punktu widzenia wydarzeniem określającym w sposób 

decydujący przestrzeń polityczną nowoczesności. Powstaje ona w punkcie, w którym system polityczny 

nowoczesnego państwa narodowego opierający się na funkcjonalnym powiązaniu określonej lokalizacji 

(terytorium) zaczyna przeżywać trwały kryzys, a Państwo postanawia bezpośrednio uznać za jedno ze swych 

zadań opiekę nad życiem biologicznym narodu
828

. 

 

W tekście Czym jest lud? Giorgio Agamben zarysowuje szerszy kontekst tak 

określonego biopolitycznego paradygmatu nowoczesności, zwracając uwagę na semantyczną 

dwuznaczność pojęcia „lud” w zachodniej polityce, które oznacza zarówno integralne ciało 

polityczne
829

 jak i podzbiór będący fragmentaryczną wielością nędznych i wykluczonych 

ciał
830

. Pojęcie to w ujęciu Agambena jest więc biegunowe, łączy dwie skrajności.  

 

Oznacza to jednak również tyle, że proces przemiany rodzaju ludzkiego w ciało polityczne dokonuje się przez 

fundamentalny podział, a w pojęciu „ludu” można bez problemu dostrzec pary pojęciowe definiujące źródłową 

strukturę polityczną: nagie życie („lud”) i życie polityczne („Lud”), wykluczenie i inkluzja, „zoe” i „bios”. Lud 

zawiera więc w sobie od zawsze fundamentalne biopolityczne pęknięcie
831

 – pisze Agamben. 

 

Autor Homo sacer. Suwerennej władzy i nagiego życia pisze o gwałtownym przyśpieszeniu 

walki między tymi dwoma rodzajami „ludu” w XX wieku. Podkreśla, że nędza i wykluczenie 

to nie tylko pojęcia ekonomiczne i społeczne, ale także polityczne
832

. W tak nakreślonej 

perspektywie wyzwaniem naszych czasów jest próba naprawienia pęknięcia między „Ludem” 

i „ludem”. W ten sposób eksterminacja Żydów, którzy są symbolem „ludu”, i współczesne 

                                                                                                                                                                                     
koncentracyjne i obozy zagłady. Por. G. Agamben, My, uchodźcy, przeł. K. Gawlicz, w: Agamben. Przewodnik 

Krytyki Politycznej, pod red. Zespołu Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, 

s. 30. 

828
 G. Agamben, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, dz. cyt., s. 239. 

829
 G. Agamben, Czym jest lud?, przeł. P. Mościcki, w: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red. 

Zespołu Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 19. 

830
 Tamże. 

831
 Tamże, s. 20. 

832
 Por. Tamże, s. 21. 
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procesy społeczne i polityczne zostają określone w tym samym kontekście
833

. Dziś (…) 

demokratyczno-kapitalistyczny projekt zakładający, że rozwój wyeliminuje klasy ubogie, nie 

tylko reprodukuje wewnątrz siebie lud wykluczonych, lecz zmienia w nagie życie całą ludność 

Trzeciego Świata
834

 – konkluduje Agamben.  

Przywołane szerokie ujęcie problematyki biopolitycznej Agambena, mimo że w 

swojej istocie przenikliwe, ma jednak ograniczone możliwości opisu współczesnej 

rzeczywistości politycznej, na co zwracają uwagę krytycy myśli włoskiego filozofa. Ernesto 

Laclau w tekście Nagie życie czy społeczne nie wiadomo co? podważa tezy, którymi 

Agamben podsumowuje swój wywód w książce Homo sacer. Suwerenna władzy i nagie 

życie. Rozpoznania Agambena, których trafność Laclau poddaje w wątpliwość, brzmią 

następująco: 

 

1) Pierwotną relacją polityczną jest wyrzucenie [„bando”] (stan wyjątkowy jako strefa nierozróżnialności 

między tym, co zewnętrzne, i tym, co wewnętrzne, wyłączeniem i włączeniem). 

2) Podstawowym osiągnięciem suwerennej władzy jest wytworzenie nagiego życia jako pierwotnego elementu 

politycznego i jak progu artykułującego opozycję natura – kultura, dzoé – bios. 

3) Obóz, a nie państwo, jest dziś biopolitycznym paradygmatem Zachodu
835

.  

 

Ernesto Laclau argumentuje, że teza Agambena o figurze wyrzucenia jako pierwotnej relacji 

politycznej nie wyczerpuje systemu możliwości otwartego przez taką strukturę
836

. Zaznacza, 

że ktoś na zewnątrz prawa danego państwa nie musi znajdować się poza jakimkolwiek 

prawem. Zewnętrzność może być punktem wyjścia do zbiorowej identyfikacji zwróconej 

przeciwko prawu
837

. Zdaniem Laclau Agamben nie dostrzegł uniwersalności właściwej 

problemowi wpisywalności/niewypisywalności wnętrza/zewnętrza.  
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 Por. Tamże, s. 22-23. 

834
 Por. Tamże, s. 23. 

835
 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, dz. cyt., s. 247. 

836
 Por. E. Laclau, Nagie życie czy społeczne nie wiadomo co?, dz. cyt., s. 39. 
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W rzeczywistości wzajemne wyrzucenie [„mutual ban”] przeciwstawnych porządków opisuje konstytutywną 

naturę wszelkiego antagonizmu – radykalnego w tym sensie, że nie da się zredukować jego biegunów do żadnej 

gry wyższego poziomu uznanej przez oba porządki za wspólny punkt odniesienia.  

Utrzymywałbym zatem, że tylko wtedy, gdy wyrzucenie jest obopólne, mamy do czynienia z relacją 

polityczną sensu stricto, ponieważ tylko w tym wypadku otrzymujemy radykalną opozycję między siłami 

społecznymi, a w rezultacie stałą renegocjację i nieustanne odnawianie więzi społecznej
838

 – czytamy w Nagim 

życiu czy społecznie nie wiadomo czym?839
 

 

Ernesto Laclau zaznacza, że pojęcie suwerennej władzy w ujęciu Giorgio Agambena w istocie 

można odczytać jako pojęcie hegemonii. Stąd wyprowadza wniosek, że tok wywodu 

Agambena zaciemnia relacje panujące we współczesnych społeczeństwach Zachodu. Według 

Laclau Agamben przedstawia jako polityczne zagadnienie suwerennej władzy, która poprzez 

redukcję więzi społecznych do nagiego życia jest skrajnym wyeliminowaniem 

polityczności
840

. Autor tekstu Nagie życie czy społecznie nie wiadomo co? konkluduje, że 

teoria Agambena blokuje możliwości potencjału emancypacyjnego nowoczesności
841

. Zarzut 

stawiany przez Laclau rozważaniom zaprezentowanym w Homo sacer. Suwerennej władzy i 

nagim życiu jest więc de facto krytyką dotyczącą antypolityczności tego ujęcia
842

.  

W tym miejscu warto przywołać jednak odczytanie Krystiana Szadkowskiego szkicu 

Agambena Tiennanmen, kończącego jego pracę Wspólnota, która nadchodzi. Szadkowski w 

tekście Pomocnicy i terroryści interpretuje ten tekst jako propozycję modelu politycznego 

sprzeciwu wobec władzy. Przywołuje koncepcję „nowości polityki” włoskiego filozofa jako 

„formy konfliktu między państwem a tym, co niepaństwowe (ludzkością)”. Szadkowski 

podkreśla, że jest to stanowisko różne od poglądu Laclau, bliższego rozumieniu polityczności 

jako „walki o przejęcie władzy i kontroli nad państwem”
843

.  

Krytycznie do koncepcji Agambena ustosunkowuje się Ewa Płonowska-Ziarek. 

Badaczka zaznacza, że pomimo swojego znaczenia, Agambenowska koncepcja nagiego życia 
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 Tamże, s. 42-43. 
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 Tamże. 
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 Tamże, s. 44. 

841
 Tamże, s. 53. 
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 Por. K. Szadkowski, Pomocnicy i terroryści, w: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, pod red. Zespołu 
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odnosi się jednak w niewystarczającym stopniu do dwóch istotnych kwestii: zagadnienia 

oporu oraz negatywnego zróżnicowania nagiego życia w odniesieniu do różnic rasowych i 

genderowych
844

. Płonowska-Ziarek podaje między innymi przykład brytyjskich walczących 

sufrażystek, które zdecydowały się na strajk głodowy, zapoczątkowany przez malarkę i 

artystkę Marion Wallace Dunlop, uwięzioną za napisanie na ścianie parlamentu cytatu z 

Deklaracji Praw. Kobieta rozpoczęła strajk w odpowiedzi na odmówienie przyznania jej 

statusu więźniarki politycznej. Skazana na miesiąc pobytu w zakładzie karnym, została 

zwolniona po dwudziestu jeden dniach głodówki. Ta forma protestu została zaanektowana 

przez sufrażystki domagające się praw wyborczych jako efektywna forma politycznej walki. 

Ewa Płonowska-Ziarek zaznacza, że strajk głodowy jednocześnie obnaża przemoc 

suwerennej władzy, jak i jest realizacją wcielenia suwerennej władzy i nagiego życia – które 

to pozycje  zajęły protestujące. Według autorki tekstu Strajkujące nagie życie: Uwagi o 

biopolityce rasy i gender w walce o prawa kobiet dokonuje się zatarcie między suwerenną 

władzą i nagim życiem
845

. 

 

U progu dwudziestego wieku, podmiotowości określane na podstawie rasy i gender ciągle zajmowały 

marginalną pozycję w demokracjach zachodu i jako takie, w politycznej wyobraźni, powiązane były z 

włączającym wyłączeniem nagiego życia. Pomimo tego, były one również „zwiastunami” i twórcami całkowicie 

innego dziedzictwa nowoczesności, związanego z różnorodnymi ruchami wyzwoleńczymi. W tym kontekście 

strajk głodowy sufrażystek może być uważany za wynalazek formy politycznej kontestacji, która mobilizuje nagie 

życie do walki emancypacyjnej
846

 – pisze Ewa Płonowska-Ziarek. 

 

 Analogicznie określa ograniczenia koncepcji Giorgio Agambena Jacques Rancière w 

tekście Kto jest podmiotem praw człowieka?, odwołując się do stwierdzenia francuskiej 

feministki i rewolucjonistki Olympii de Gouges, działającej i straconej podczas rewolucji 

francuskiej, która utrzymywała, że jeśli kobiety mają prawo wstępować na szafot, powinny 

mieć prawo do wstępowania na trybuny
847

.  

 

                                                           
844

 E. Płonowska -Ziarek, Strajkujące nagie życie: Uwagi o biopolityce rasy i gender, dz. cyt. 

845
 Por. Tamże. 

846
 Tamże. 

847
 Por. J. Rancière, Kto jest podmiotem praw człowieka?, dz. cyt., s. 130. 
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[…] argumentacja Olympii de Gouges wykazywała, że rozdział między „życiem nagim” a „życiem politycznym” 

nie jest ani ostry, ani taki znów oczywisty. Przynajmniej w jednym punkcie „nagie życie” okazywało się 

„polityczne” – jako wrogów rewolucji skazywano również kobiety. Jeśli władne były stracić swoje „nagie życie” 

wyrokiem publicznego sądu opierającego się na politycznych przesłankach, znaczyło to, że nawet ich odarte z 

wszystkiego życie – skazane na śmierć – było polityczne
848 – pisze Rancière. 

 

Zarysowany biopolityczny kontekst współczesności jako określający punkt wyjścia dla 

działalności ruchów wyzwoleńczych i artystycznych wypowiedzi o charakterze 

emancypacyjnym przyjmuję jako zasadnicze zaplecze  teoretyczne rozważań o 

dokumentalnych filmach found footage, które są przedmiotem analizy i interpretacji w 

niniejszym rozdziale mojej rozprawy. W kolejnej części pracy przywołuję zarys 

współczesnych koncepcji przestrzeni publicznej, skupiając się na problemie inkluzyjności 

proponowanych przez badaczy modeli demokracji i zagadnieniu możliwości społecznej 

zmiany.  

 

                                                           
848

 Por. Tamże, s. 130. Zasadniczym tematem rozważań Rancière’a w tym tekście jest kwestia Praw Człowieka, 

które, jak dowodzi francuski filozof, nie stają się puste nawet jeśli faktycznie są przypisywane tym, którzy 

cierpią z powodu nieludzkich prześladowań i nie są w stanie skutecznie się na te prawa powołać. Rancière 

zaznacza, że musi znaleźć się ktoś, kto upomni się o prawa tych osób, wykładając swoje rozumienie 

współczesnego funkcjonowania akcji humanitarnych. Filozof w tekście Kto jest podmiotem praw człowieka? 

odwołuje się do Korzeni totalitaryzmu, w których Hannah Arendt opisuje migracje w Europie po pierwszej 

wojnie światowej, przedstawiając paradoks funkcjonowania Praw Człowieka jako praw przysługujących 

jednostkom, które są ich pozbawione na mocy prawa państwowego. Rozpoznania Arendt przedstawione w 

Korzeniach totalitaryzmu są także istotnym punktem odniesienia rozważań Giorgio Agambena w rozdziale 

Prawa Człowieka i biopolityka w pracy Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. W niniejszym tekście 

tylko zaznaczam ten istotny kontekst rozważań przywoływanych filozofów, skupiając się na kwestiach 

bezpośrednio związanych z kondycją mniejszości seksualnych i genderowych. Por. Homo sacer. Suwerenna 

władza i nagie życie, dz. cyt., s. 173-186. Zob. także H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. 

Szawiel, Świat Książki 2014.  

Aby w pełniejszy sposób zakreślić krytykę koncepcji Agambena w ujęciu  Rancière’a zwracam uwagę 

na rozpoznania Agaty Czarnackiej, która wyjaśnia, że dla Rancière’a bierność podmiotu w sytuacji „nagiego 

życia” jest nie do zaakceptowania. […] Stąd też dla francuskiego filozofa nadużyciem jest stwierdzenie, że życie 

może nie być polityczne. Por. A. Czarnecka, Biopolityka, w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, pod red. M. 

Rudaś-Grodzkiej, K. Nadany-Sokołowskiej, A. Mrozik, K. Szczuki, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowskiej, E. 

Sarafin, A. Wróbel, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014, s. 65. 
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Współczesne koncepcje przestrzeni publicznej  

 

Hannah Arendt w cytowanej w tej pracy pozycji Kondycja ludzka przedstawia analizę 

współczesnych przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej, rozpoczynając swój 

wywód od zarysowania historii dziedziny publicznej i prywatnej, zakorzenionej w 

Arystotelesowskim rozróżnienia na sferę funkcjonowania w polis jako miejscu politycznego 

życia i oddzielonej od niej sfery prywatnej, dziedziny gospodarstwa domowego, prowadząc 

rozważania do powstania i funkcjonowania współczesnych odpowiedników tych przestrzeni: 

sfery społecznej i intymnej
849

.  

 

Wyłonienie się społeczeństwa – wyłonienie się sfery zarządzania gospodarką, związanych z tym czynności, 

problemów i rozwiązań organizacyjnych – z cienistego wnętrza gospodarstwa domowego na światło sfery 

publicznej – nie tylko zatarło dawną linię graniczną między prywatnym i publicznym, ale także zmieniło niemal 

nie do poznania sens obu tych terminów i ich znaczenie dla życia jednostki i obywatela
850

 – zaznacza Hanna 

Arendt. 

 

Filozofka podkreśla, że cechą charakterystyczną współczesności jest rozrastanie się sfery 

społecznej, w której zanurzone zostały zarówno sfera prywatna jak i publiczna
851

.  

 

Odkąd powstało społeczeństwo, odkąd czynności związane z gospodarstwem domowym i gospodarowaniem 

dopuszczono do sfery publicznej, jedną z najbardziej znamiennych cech tej nowej dziedziny spraw stała się 

nieprzeparta zdolność do rozrastania się, do pochłaniania zarówno dawniejszych dziedzin tego, co polityczne 

oraz tego, co prywatne, jak i niedawno ustanowionej sfery intymności. (…) Obszar społeczny, w którym proces 

życiowy ustanowił własną domenę publiczną, rozpętał się, by tak rzec, nienaturalny wzrost tego, co naturalne; 

okazało się, że sfera prywatności i intymności z jednej strony, z drugiej zaś sfera polityczna (w węższym 

znaczeniu tego słowa) nie są zdolne bronić się właśnie przed tym rozrostem, nie po prostu przed 

społeczeństwem, lecz przed stale rozrastającą się sferą społeczną
852

. 

 

                                                           
849

 Por. H. Arendt, Kondycja ludzka, dz. cyt., s. 41-89. 

850
 Tamże, s. 58. 

851
 Por. Tamże, s. 89-90. 

852
 Tamże, s. 66-67. 
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Koncepcja Hannah Arendt ukazująca wyłonienie się i specyfikę funkcjonowania sfery 

społecznej związana jest z pojmowaniem jej jako zagrożenia dla sfery publicznej, w jej 

antycznym rozumieniu jako przestrzeni politycznej, będącej miejscem realizacji celów 

wspólnoty. Z perspektywy ekonomicznej tym, co niepokoi Arendt nie jest zapewne sam fakt 

bliskiego powiązania ekonomii i polityki, co raczej wynikająca z tego związku 

instrumentalizacja polityki, a więc uczynienie z niej narzędzia do zaspokajania 

partykularnych interesów
853

.  

Model funkcjonowania sfery publicznej, dla którego wzorem miałoby być antyczne 

rozdzielenie przestrzeni prywatnej i publicznej,  odczytywany z pracy Arendt, jest poddawany 

krytyce we współczesnych konkurencyjnych koncepcjach przemian tych sfer funkcjonowania 

człowieka. W celu zarysowania funkcjonujących w dyskursie naukowym i społecznym 

modeli przestrzeni publicznej odwołuję się do tekstu Models of Public Space: Hannah Arendt, 

the Liberal Tradition and Jürgen Habermas Seyli Benhabib
854

, do którego często sięgają 

polscy badacze zajmujący się tym zagadnieniem
855

. Na potrzeby rozważań zaprezentowanych 

w niniejszej rozprawie zaledwie szkicuję najważniejsze klasyfikacje ujęć zagadnienia 

przestrzeni publicznej. 

 Seyla Benhabib model przestrzeni publicznej związany z koncepcją Hannah Arendt 

określa jako agonistyczny. Sfera publiczna jest tu przestrzenią wyodrębnioną z tego co 

prywatne i przez to pozwalającą na podejmowanie nieskrępowanego działania politycznego, 

uwolnionego od wymogów materialnej reprodukcji i konwencji świata społecznego
856

 – 

zaznaczają Kaja Gadowska i Jan Winczorek, autorzy tekstu Sfera publiczna – funkcje, 

dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, odwołując się do pracy Models of Public Space: 

Hannah Arendt, the Liberal Tradition and Jürgen Habermas. Krytyka tego modelu opiera się 

na tym, że nie zostały weń włączone mechanizmy zapobiegające nierówności dostępu 

jednostek do sfery publicznej związane z społeczną przynależnością. Piotr Cichocki zauważa, 

                                                           
853

 K. Eliasz, Edukacja demokratyczna według Hannah Arendt, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 

2006, tom VI, nr 1, s. 207; K. Gadowska, J. Winczorek Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i 

nieoficjalne, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1 (208), s. 10. 

854
 Por. S. Benhabib, Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition and Jürgen Habermas, w: 

tejże, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, Polity Press, 

Cambridge, 1992, s. 89-120. 

855
 Por. P. Cichocki, Wąskie i szerokie koncepcje sfery publicznej, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 1, s. 5-16. 

856
 K. Gadowska, J. Winczorek, Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, dz. cyt., s. 

7. 
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że deliberacja wolnych obywateli w ramach tego modelu wymaga myślenia o obywatelstwie w 

kategoriach ekskluzywnego klubu
857

. 

Drugi sposób rozumienia sfery publicznej Benhabib nazywa liberalnym; opiera się on 

na potrzebie wyodrębnienia takiej przestrzeni dla publicznej debaty, w której nie będą 

podejmowane zagadnienia niemożliwe do rozstrzygnięcia bez odwołania się do 

substancjalnych przekonań na temat „dobrego życia”
858

. Kaja Gadowska i Jan Winczorek za 

Seylą Benhabib zwracają uwagę, że w tym modelu przywołany warunek umożliwia nie 

odwoływanie się do przemocy w debacie publicznej i decyzjach w niej podjętych. Zakłada on 

także w pewnym stopniu wyrównanie dostępu jednostek do sfery publicznej, przekładającego 

się na prawa polityczne
859

. Piotr Cichocki zaznacza, że w przypadku modelu liberalnego 

mamy do czynienia z poszukiwaniem rozwiązania, które nie zanegowałoby różnorodności 

indywidualnych światopoglądów poprzez przeciwstawienie mu mitu integracji
860

. Autor 

tekstu Wąskie i szerokie koncepcje sfery publicznej zaznacza, że w charakterystyce 

liberalnego modelu sfery publicznej wskazać należy również na przekonanie, że jednoczesne 

utrzymanie zróżnicowań i uniknięcie konfliktów możliwe będzie wtedy i tylko wtedy, gdy 

pewnych kwestii nie będzie się czynić przedmiotem publicznej debaty
861

. Dochodzi więc do 

wykluczenia pewnych idei, a ono może pociągać za sobą wykluczenie jednostek, czy całych 

grup społecznych. Cichocki podaje przykład kobiety, która w XIX wieku upominając się o 

prawo wyborcze, nie mogła żywić poglądu, że obywatele o innych przekonaniach  będą 

gotowi uznać racjonalność jej postulatu
862

. 

 Trzeci model, który przywołuje Seyla Benhabib, jest związany z nurtem 

socjaldemokratycznym, za którego przedstawiciela uznaje Jürgena Habermasa.  

 

Przeciwstawia się tu biurokratyczno-technokratyczne podejmowanie decyzji oraz komunikację w ramach świata 

przeżywanego. Kryterium, według którego oddziela się te dwie sfery, jest racjonalność komunikacji, 

charakteryzująca tę drugą dziedzinę, ale nie pierwszą. Tylko wówczas, gdy komunikacja swobodnie wytwarzana 

                                                           
857

 P. Cichocki, Wąskie i szerokie koncepcje sfery publicznej, dz. cyt., s. 8. 

858
 K. Gadowska, J. Winczorek Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, dz. cyt., s. 

8. 

859
 Por. Tamże.  

860
 Por. P. Cichocki, Wąskie i szerokie koncepcje sfery publicznej, dz. cyt., s. 9. 
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 Tamże, s. 9. 
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 Tamże, s. 11. 
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w świecie przeżywanym jest odpowiednio sprzężona z podejmowaniem decyzji, można uznać sferę publiczną za 

funkcjonującą
863

 – zaznaczają Kaja Gadowska i Jan Winczorek. 

 

Habermasowska koncepcja sfery publicznej mocniej od liberalnej podkreśla kwestię 

inkluzywności
864

. Autor tekstu Wąskie i szerokie koncepcje sfery publicznej zaznacza, że 

konstytutywne dla funkcjonowania sfery publicznej w ujęcia Habermasa są trzy zasady: 

powszechna dostępność, eliminacja partykularnych interesów oraz wyrugowanie wszelkich 

form dyskursywnego uprzywilejowania
865

. Poprawnie ukonstytuowana sfera publiczna musi 

mieć według Habermasa gwarancję wolności wypowiedzi, czyli zapewnienie, że cokolwiek 

dany aktor uznaje, z ważkich dla siebie powodów, za publicznie istotne, ma prawo to być 

wyartykułowane i wysłuchane
866

 – zaznacza Cichocki. W związku z położeniem nacisku na 

aspekt komunikacji w teorii autora Strukturalnych przeobrażeń sfery publicznej Piotr 

Cichocki zaznacza, że: 

 

Habermasowski model sfery publicznej określa instytucjonalną przestrzeń i mechanizmy wystawiania na widok i 

ocenę ogółu wszystkiego tego, co uwarunkowane jest przez organizację polityczną lub doniosłe dla wspólnoty 

politycznej. Sfera publiczna w tym sensie odnosi się do instytucjonalnych mechanizmów formowania opinii 

publicznej
867

. 

 

Cichocki wyprowadza szeroką definicję „sfery publicznej” jako polegającej na 

przezwyciężeniu dualizmu „publiczności” jako tego, „co wystawione na widok ogółu” oraz 

jako tego, „co związane ze służbą państwu, które stanowiło sumę tych dwóch znaczeń
868

. 

Badacz konkluduje, że w taki sposób „sfera publiczna” może być pojmowana jako „strefa 

integracji międzygrupowej”
869

. 
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 K. Gadowska, J. Winczorek, Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, dz. cyt., s. 
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 Koncepcja przestrzeni publicznej w ujęciu Habermasa, do której skłania się Benhabib 

jako do najbardziej inkluzyjnej z trzech omówionych jej modeli, także jednak budzi 

zastrzeżenia badaczy, zarzucających jej niewystarczającą inkluzywność. Kaja Gadowska i Jan 

Winczorek zwracają uwagę, że można ją podważyć z uwagi na jej nietrafność w wymiarze 

międzykulturowym. Podkreślają także, że współcześnie mamy do czynienia nie z jedną, a z 

wielością sfer publicznych. Powołują się na rozpoznania Adama Arvidssona, który wyróżnia 

sfery publiczne składające się na podsystemy funkcjonalne, niestanowiące jednej sfery 

publicznej. Gadowska i Winczorek zaznaczają, że istnieją mianowicie takie przestrzenie 

deliberacji, których nie da się uznać za polityczne w węższym sensie tego słowa, a które wciąż 

można zakwalifikować jako publiczne
870

. Wskazują także, odwołując się do badań Niklasa 

Luhmanna, że zagrożeniem dla prawidłowej realizacji funkcji sfery publicznej w ujęciu 

Habermasa mogą być media komunikacji, które współcześnie wypaczają przekazywane 

poglądy i narzucają zubożony obraz świata. Perswazyjny charakter ma także działalność 

instytucji, które wpływają na preferencje obywateli. Te komunikacyjne uwarunkowania mogą 

uniemożliwić odzwierciedlanie rzeczywistych poglądów publiczności w systemie 

politycznym
871

. 

 Jedną z bardziej przekonywających koncepcji przestrzeni publicznej, która opiera się 

na przeciwstawieniu modelu Habermasowskiemu, jest propozycja teoretyczna przedstawiona 

przez Chantal Mouffe w Polityczności. Osią rozważeń Mouffe jest rozróżnienie na politykę, 

rozumianą jako przestrzeń zinstytucjonalizowanych działań, której głównymi aktorami są 

partie polityczne, i polityczność
872

. Przedmiotem krytyki Mouffe jest „demokracja liberalna”, 

która jest związana z wyparciem idei konfliktu, zastąpienia jej koncepcją dyskursywnie 

wypracowanej społecznej zgody, motywowaną racjonalistycznym przekonaniem o możliwości 

osiągnięcia powszechnego konsensusu opartego na rozumie
873

, które autorka Polityczności 

pośrednio przypisuje rozwiązaniom Habermasa
874

.  
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 K. Gadowska, J. Winczorek, Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, dz. cyt., s. 
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 Por. P. Pluciński, Decyzjonizm zamiast debaty? O przeciwstawnych wzorach działania w sferze publicznej, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, rok LXXII, zeszyt 4, s. 207. 
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Niektórzy, tak jak Hannah Arendt, traktują polityczność jako przestrzeń wolności i debaty publicznej. Inni zaś 

postrzegają ją jako przestrzeń władzy, konfliktu i antagonizmu. Moje rozróżnienie polityczności zdecydowanie 

wpisuje się w tę drugą perspektywę. Proponowane przeze mnie rozróżnienie „polityczności” i „polityki” 

wygląda następująco: przez „polityczność” rozumiem wymiar antagonizmu leżący u podstaw każdego ludzkiego 

społeczeństwa, przez „politykę” natomiast zestaw praktyk i instytucji, które w obliczu wprowadzonego przez 

polityczność konfliktu tworzą porządek umożliwiający ludzkie współistnienie. […] Uważam jednocześnie, że 

właśnie brak rozpoznania „polityczności” w jej ontologicznym wymiarze leży u podstaw współczesnej 

niezdolności do myślenia w sposób polityczny
875

.  

 

Chantal Mouffe w możliwości wyrażania politycznego antagonizmu upatruje punkt wyjścia 

do nakreślenia celów polityki demokratycznej
876

. Badaczka opowiada się za uznaniem typu 

relacji my/oni, w którym strony uznają prawomocność swoich przeciwników, zakładając 

możliwość zaistnienia racjonalnego rozwiązania spornej kwestii. Zaznacza, że to właśnie 

mechanizmy demokracji umożliwiają przekształcenie relacji antagonistycznej, w której strony 

konfliktu pojmują siebie jako wrogów, w agoniczną, związaną z ich wzajemnym 

pojmowaniem siebie jako przeciwników
877

. Mouffe źródła współczesnego znużenia ludzi 

polityką, a także wybuchu prawicowych populistycznych sympatii politycznych
878

, upatruje w 

dominacji modelu konsensualnego sfery publicznej. Argumentuje, że aktywność wymaga 

upolitycznienia, będącego jednocześnie pożywką dla kształtowania tożsamości jednostek i 

zbiorowości
879

.  

 

Wbrew temu, co się często słyszy, dominujący dziś w polityce model konsensualny nie tylko nie jest oznaką 

postępu demokracji, lecz wskazuje, że żyjemy w czasach, jak pisze Jacques Rancière, „postdemokratycznych”. 

Jego zdaniem konsensualne praktyki, które dziś przedstawia się jako wzorcowe dla demokracji, wymagają 

zniknięcia właśnie tego, co stanowiło o jej żywotności. Jak pisze „postdemokracja jest praktyką rządzenia i 

                                                                                                                                                                                     
tekście polemizuje z wywodem Chantal Mouffe między innymi w punkcie, w którym filozofka przypisuje 

koncepcji „dyskursywnej sfery publicznej” i rozwiązaniom Habermasa cel osiągnięcia absolutnej zgody 

partnerów dyskusji w sferze politycznej. 
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pojęciowym uprawomocnieniem, demokracji bez »demosu«, demokracji, która wyeliminowała związane z ludźmi 

pozory, błędne rachuby i spory, przez co sprowadza się do nagiej gry mechanizmów państwowych i kombinacji 

energii i interesów. […] Jest praktyką i teorią tego, co właściwe, bez żadnej luki między formami państwa a 

stanem relacji społecznych
880

. 

  

 Magda Pustoła, która jest autorką wstępu do polskiego wydania Dzielenia 

postrzegalnego. Estetyki i polityki Jacquesa Rancière’a, zwraca uwagę na znaczenie krytyki 

Habermasowskiego modelu przestrzeni publicznej w tej pracy. Pustoła podkreśla, że to 

stanowisko w polskim kontekście przyczyniło się do umożliwienia zaistnienia w przestrzeni 

publicznej alternatywnych dyskursów wobec języka neoliberalnego, nienaznaczonych etykietą 

ekstremum – jak narracje homoseksualne, język praw pracowniczych
881

.  

 

Polityka, zdaniem Rancière’a, dotyczy tego, co widzimy i słyszymy, a czego nie, oraz kto i co może o tym 

powiedzieć, a kto pozbawiony jest prawa do decydowania o zasięgu i zasadach obowiązujących w obszarze tego, 

co wspólne. Estetyczny wymiar polityki determinuje pewne aktualnie obowiązujące, aprioryczne formy tego 

postrzegania. Sztuka więc może wpłynąć na politykę tylko o tyle, o ile sama kreuje określone, historyczne 

zmienne formy postrzegania, czyli modyfikuje to, co można robić i widzieć, wpływając zarazem na generalny 

podział sposobów działania, widzenia, słyszenia, mówienia, odczuwania. (…) Istotny jest sam sposób jej 

oddziaływania, redefiniujący, rozbijający szczelność i oczywistość dotychczasowej relacji między twórcą a 

odbiorcą, instytucją a publicznością, i zarazem politycznym podmiotem i przedmiotem
882

 – zaznacza Magda 

Pustoła. 

 

Rozważania Jacquesa Rancière’a i jego koncepcja dzielenia postrzegalnego są istotnym 

odniesieniem dla analizy i interpretacji filmów found footage dotyczących przewartościowań 

widzialności w przestrzeni publicznej marginalizowanych grup społecznych ze względu na 

tożsamość seksualną i płeć kulturową. W poniższej analizie i interpretacji filmów Tearoom, 

Nitrate Kisses, Kisieland i Powidoków zwracam uwagę na tematyzowanie użyć ciała i ich 
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konteksty w konflikcie jednostek i grup społecznych z władzą, w jej rozumieniu 

zaproponowanym przez Michela Foucaulta, zarówno jako przejawiającej się w działalności 

aparatów państwowych jak i lokalnej i niestałej
883

.  

 

Ciało z archiwów władzy w filmie Tearoom Williama E. Jonesa  

 

Tearoom jest kolejnym po Mansfield 1962 (USA, 2006) filmem found footage Williama E. 

Jonesa, w którym reżyser podjął temat inwigilacji środowiska osób homoseksualnych. W 

realizacji z 2006 roku artysta zawłaszczył fragmenty znalezionego w internecie filmu Camera 

Surveillance, będącego instruktażowym materiałem policji, w których wykorzystane zostały 

„operacyjne” materiały zarejestrowane w publicznej toalecie w 1962 roku – w części te same, 

które później reżyser włączył do filmu Tearoom. Jak zaznacza William E. Jones  w książce 

związanej z filmem Tearoom, wydanej pod tym samym tytułem, tuż po premierze filmu 

Mansfield 1962 policyjny film instruktażowy został usunięty z przestrzeni internetu
884

. W 

publikacji Tearoom Jones umieścił jednak transkrypcję narracji tego materiału przez organy 

ścigania, w której opisany został sposób umieszczenia kamery w publicznej toalecie, proces 

śledzenia i zbierania informacji o personaliach zarejestrowanych osób
885

. Reżyser w książce 

przywołuje również włączone do policyjnego filmu zdjęcia wykonane aresztowanym 

mężczyznom oskarżonym o kontakty homoseksualne
886

. Warto zaznaczyć, że Tearoom jest 

efektem poszukiwań formalnych zapoczątkowanych w filmie Mansfield 1962, który jego 

zdaniem nie oddawał powagi obrazowanego zagadnienia
887

. 

William E. Jones w Tearoom w odróżnieniu od filmu Mansfield 1962, do którego 

włączył fragmenty Camera Surveillance, zaprezentował oryginalne materiały zarejestrowane 

przez policję podczas inwigilacji
888

. Jedyną ingerencją w zawłaszczony materiał filmowy jest 

umieszczenie na początku filmu sceny, w której widoczne jest ukrycie kamery, stanowiącej 
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początkowo koniec policyjnych nagrań, i nadanie filmowi tytułu odnoszącego się do 

slangowego określenia toalety, w której homoseksualni mężczyźni mogli odbyć krótki, 

zazwyczaj anonimowy stosunek seksualny. Jamie Baron przywołuje burzliwą dyskusję, którą 

wywołała prezentacja Tearoom w 2008 roku podczas Los Angeles Filmforum. Krytycy pracy 

Williama E. Jonesa zarzucali mu wykorzystanie filmu, którego nie był autorem, brak wartości 

historycznej zawłaszczonego materiału – z uwagi na to, że podobny zapis mógł powstać w 

innych miejscach schadzek homoseksualistów w tamtym okresie, w końcu nieetyczność z 

uwagi na ponowne wykorzystanie wizerunków mężczyzn, którzy nie wyrazili na to zgody. 

Ich przeciwnicy w tej dyskusji argumentowali, że film uzupełnia wiedzę o historii środowisk 

LGBT w Stanach Zjednoczonych – zarówno w kontekście prześladowania tej społeczności 

jak i undergroundowego ruchu związanego z funkcjonowaniem „herbaciarni”. Jones 

przekonywał, że umieszczenie w tym materiale podpisu i tytułu, jak i przestrzeni muzeów i 

przeglądów poświęconych filmom eksperymentalnym, w których Tearoom funkcjonuje, 

sprawiają, że zacytowane materiały filmowe zyskały nowy kontekst, a sama praca rangę 

dzieła sztuki.  

Autorka książki The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience 

of History podkreśla, że film Jonesa jest ciekawym przykładem, budzącym pytania o granice 

zawłaszczenia archiwalnego materiału filmowego. Posługuje się nim, aby zobrazować 

zagadnienie uruchomienia czasowej różnicy w filmach found footage między „teraz” 

filmowej projekcji a „wtedy”, do którego odsyłają zawłaszczone obrazy
889

. Baron 

argumentuje, że niezrozumienie związane z odbiorem filmu Tearoom przez krytyczną wobec 

niego część widzów Los Angeles Filmforum jest związane z trudnością odczytania zabiegu 

rekontekstualizacji archiwalnego materiału filmowego, który stanowi element „efektu 

archiwum”. Zaznacza, że przykład recepcji Tearoom uświadamia, że doświadczenia przez 

widownię „efektu archiwum” nigdy nie można zagwarantować, ponieważ wiąże się ono z ich 

uwarunkowaniami
890

.  

Mimo tych wątpliwości pozorne wycofania autora w Tearoom, ograniczenie ingerencji 

w obraz interpretuję jako narzędzie budowania ekspresji nowego przekazu. Dosłowność 

sposobu przywołania archiwalnego materiału pozwala odczuć opresyjność systemu władzy, 

ogałacającą prześladowanych z intymności. Rozświetlić charakter zacytowania tych 
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policyjnych archiwaliów pozwalają rozpoznania Allana Sekuli, który opisując historię 

dziewiętnastowiecznych archiwów policyjnych, w których katalogowane były przedstawienia 

przestępców, posługuje się określeniem „instrumentalny realizm społeczny”
891

.  

Autor tekstu Ciało w archiwum zaznacza, że praktyki tworzenia archiwów fotografii 

kryminalistów pozostawały pod wpływem hermeneutycznego paradygmatu o dwóch 

związanych ze sobą obliczach: fizjonomiki i frenologii, które wiązało przekonanie, że 

powierzchnia ciała nosiła znamiona charakteru portretowanej osoby
892

. Podkreśla, że te 

dyscypliny przyczyniły się do powstania policyjnych archiwów, mimo że postrzegano je jako 

narzędzia ich interpretacji
893

. Ocenia, że instytucja archiwum fotograficznego zyskała swój 

najpełniejszy wczesny wyraz w bezpośrednim związku z rozwojem coraz bardziej 

profesjonalnego i stechnicyzowanego trybu pracy policji oraz rodzącej się nowej nauki 

społecznej, jaką była kryminologia
894

. Allen Sekuła odwołując się do Historii seksualności 

Foucaulta, zaznacza jednak: 

 

Michel Foucault stwierdził, co jest rzeczą istotną, że błędem jest opisywanie wczesno dziewiętnastowiecznych, 

skoncentrowanych na ciele nauk regulujących jako przejawów całkowicie negatywnej, represywnej władzy. 

Działanie władzy społecznej w dużo większym stopniu oparte jest na pozytywnym, terapeutycznym lub 

naprawczym ukierunkowaniu impulsów ciała. Mimo to powinniśmy jednak mieć świadomość istnienia i 

zrozumieć te tryby instrumentalnego realizmu, kiedy wyraźnie działa on na zasadach odstraszania bądź represji. 

Stanowią one niejako dolną granicę lub „stopień zero” instrumentalnego realizmu społecznego
895

. 

 

Sekula podkreśla, że formy rejestracji i katalogowania fotografii przestępców w drugiej 

połowie XIX wieku, należy zinterpretować, mając na uwadze cel stworzenia reprezentacji 
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będących podstawą negatywnego określenia w stosunku do nich społeczeństwa 

burżuazyjnego
896

. 

Film Jonesa stanowi dowód stosowania uwłaczających godności praktyk władzy – 

poprzez zbliżenie w jak największym stopniu formy prezentacji archiwaliów do tej 

stosowanej podczas procesów sądowych, które były pierwotnie zaplanowaną przestrzenią ich 

funkcjonowania
897

. Znaczące jest także wykorzystanie części włączonych do Tearoom 

materiałów w instruktażowym filmie Camera Surveillance, którego kształt przybliża 

opublikowana przez Williama E. Jonesa transkrypcja jego warstwy narracyjnej, zilustrowanej 

przechwyconymi z ekranu obrazami
898

. Analizuję te konteksty, mając na uwadze koncepcję 

drugiej czasowości kolaży Brechta analizowanych przez Didi-Hubermana
899

.  

William E. Jones zaznacza, że czternastominutowy Camera Surveillance powstał w 

1964 roku i jego cyrkulacja była początkowo ograniczona do policjantów, którzy szkolili się 

za pomocą tego materiału, jak przeprowadzać działania „operacyjne”
900

. W filmie 

wypowiadał się C. W. Kyler, szef miejscowej policji, określając osoby homoseksualne 

dewiantami. Dzięki tekstowi opublikowanemu w Tearoom dowiadujemy się także, że 

wzmożone działania aparatu ścigania był związane z zabójstwem dwóch dziewczynek, które 

policjanci powiązali z funkcjonowaniem „herbaciarni”
901

. Społeczność homoseksualnych 

mężczyzn pełniła więc rolę kozła ofiarnego, miała wyjaśnić lokalną tragedię. W narracji 

przywołanej w publikacji podkreślana jest konieczność interwencji, aby zapewnić 

bezpieczeństwo mieszkańcom Mansfield. Takie obrazowanie w kontekście przywołanych 

rozpoznań Allana Sekuli jawią się jako umożliwiające różnicujące samookreślenie 
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społeczności Mansfield, której działania skierowane przeciwko środowisku osób 

homoseksualnych miały przynieść „otuchę” potwierdzenia własnej praworządności.   

 Zmienienie przestrzeni funkcjonowania zacytowanych w Tearoom filmów – z 

przestrzeni stygmatyzującego i ubezwłasnowolniającego sądu oraz archiwów policji – do 

przestrzeni funkcjonowania wypowiedzi artystycznych w sferze publicznej, przy przywołaniu 

pierwotnego sposobu prezentacji zawłaszczonych obrazów, obnaża zarówno przemoc 

systemu instytucjonalnej władzy, jak i kondycję mieszczańskiego społeczeństwa Stanów 

Zjednoczonych połowy XX wieku.  

W niewątpliwie bardziej wielowątkowych i wieloaspektowym w porównaniu do 

Tearoom Nitrate Kisses, który analizuję i interpretuję w kolejnej części pracy, także pojawiają 

się wątki relacji instytucjonalnej i lokalnej opresji władzy wobec osób homoseksualnych, ale 

ten temat zostaje zrównoważony przez zagadnienie form reprezentacji osób 

nieheteronormatywnych w przestrzeni publicznej.  

 

Wymowne milczenie archiwów a odzyskiwanie historii homoseksualnych kobiet w 

Nitrate Kisses Barbary Hammer 

 

Barbara Hammer w Nitrate Kisses podejmuje temat represji osób homoseksualnych jako 

elementu najbardziej tragicznej części historii XX wieku, II wojny światowej, starając się 

dotrzeć do historii homoseksualnych kobiet, które znalazły się w obozach koncentracyjnych. 

Homoseksualni mężczyźni w obozach byli oznakowywani przez nazistów różowymi 

trójkątami. Nieheteronormatywne kobiety były przypisywane do kategorii osób aspołecznych, 

do której zaliczano także prostytutki, bezdomnych, alkoholików, bezrobotnych, „trudną 

młodzież”, i oznakowane czarnymi trójkątami
902

. Joanna Ostrowska w posłowiu do książki 

Mężczyźni z różowym trójkątem. Świadectwa homoseksualnego więźnia obozu 

koncentracyjnego z lat 1939-1945, będącej zapisem wspomnień Josefa Kohouta, wydanej po 

raz pierwszy pod pseudonim Heinza Hegera w 1972 roku w Niemczech
903

, podkreśla, że 
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świadectwa osób homoseksualnych pojawiły się w przestrzeni publicznej bardzo późno. 

Dopiero książka Kohouta zapoczątkowała proces odzyskiwania pamięci o osobach 

homoseksualnych, będących ofiarami nazizmu.  

W Niemczech homoseksualni mężczyźni byli prześladowani na mocy paragrafu 175 

kodeksu karnego od 1871 roku. W 1935 roku naziści zaostrzyli treść tego przepisu prawnego, 

który był podstawą zesłania do obozów koncentracyjnych 10-15 tysięcy mężczyzn. Koniec 

wojny dla skazanych na mocy paragrafu 175 mężczyzn nie był początkiem wyjścia z traumy 

prześladowań. Ostrowska zaznacza, że w NRD paragraf 175 zniesiono dopiero w 1967 roku, 

do którego ujawnienie orientacji seksualnej było nadal niebezpieczne dla ofiar nazizmu
904

. 

Paragraf 175 odnosił się wyłącznie do homoseksualnych mężczyzn, jednak w Austrii 

homoseksualność kobiet była penalizowana na mocy paragrafu 129lb kodeksu karnego od 

1852 roku. Joanna Ostrowska przywołuje badania Claudii Schoppmann, która dotarła do 

wiedeńskich akt sądowych, w których pojawiły się sprawy homoseksualnych kobiet i 

odtworzyła na ich podstawie losy tych osób. Zaznacza, że dokumentacja obozów 

koncentracyjnych dotycząca homoseksualnych więźniarek jest niewielka. Po wojnie nieliczne 

nieheteronormatywne kobiety odważyły się opowiedzieć swoje historie
905

. Różowe i czarne 

trójkąty nie mogły należeć do „dobrego towarzystwa ofiar”. To oni nadal szczególnie w 

Polsce pozostają wyklęci
906

 – zaznacza autorka posłowia do Mężczyzn z różowym trójkątem. 

Świadectwa homoseksualnego więźnia obozu koncentracyjnego z lat 1939-1945. 

 Barbara Hammer w Nitrate Kisses zarówno upamiętnia prześladowane z powodu 

nieheteronormatywnej orientacji seksualnej kobiety jak i odnosi się do braku świadectw tych 

osób. Narracja prowadzona zza kadru przez Johannę Reutter
907

 informuje, że homoseksualna 

miłość występowała się w obozach zagłady zarówno w grupie aspołecznej jak i pośród kobiet, 

którym przypisany był inny status więźniarek. Te ostatnie zazwyczaj żywiły uczucia do 

kobiet o platonicznym charakterze. Narratorka podkreśla, że wobec braku powojennych 

świadectw lesbijek, pozostaje odczytanie śladu ich historii ze wspomnień heteroseksualnych 

                                                           
904

 Por. Tamże, lokacja 1986-2014 z 2440. 

905
 Por. Tamże, lokacja 2190 z 2440. 

906
 Tamże, lokacja 1966 z 2440. 

907
 Por. W książce HAMMER! reżyserka informuje, że włączone do filmu informacje na temat homoseksualnej 

miłości kobiet w obozach zagłady zostały zebrane przez Johannę Reutter, która przygotowywała tekst na ten 

temat podczas wizyty reżyserki w Niemczech. B. Hammer, HAMMER! Making Movies Out of Life and Sex, The 

Feminist Press at City University of New York, New York 2010, wydanie Kindle, s. 204 z 282. 
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kobiet. Reutter zaznacza, że w tych tekstach kobiety, kochające kobiety, zazwyczaj 

opisywane są zgodnie ze schematem dychotomii ról płciowych: butch – męski wygląd i 

sposób zachowania, femme – kobiecy. Szczególnie w przywołanych charakterystykach butch 

widoczne jest powtórzenie stygmatyzującej kategorii aspołeczności przypisanej przez 

nazistów. Narratorka cytuje wypowiedź Polki, która była świadkiem pocałunku dwóch kobiet 

w obozowej toalecie. Patrzyły sobie w oczy. Nagle niespodziewanie pocałowały się. Ten 

pocałunek był… wieczny. Nie mogę wyobrazić sobie czegoś bardziej obrzydliwego
908

 – brzmi 

przywołany w filmie fragment wypowiedzi autorki świadectwa, w którym uwidacznia się 

pogarda do kobiet okazujących sobie homoseksualne uczucie. Głos narratorki zdradza jej 

poruszenie odczytywanymi słowami.  

Wrogość wobec homoseksualnej miłości kobiet, której dowodem jest zacytowany 

fragment wypowiedzi jednej z więźniarek, należy odczytać jako taki, którego motywacja 

sięga głębszych struktur władzy od tej rozpostartej nad uwięzionymi przez nazistów. W 

przywołanym świadectwie porusza to, że stygmatyzacja lesbijek w obozach nie była związana 

tylko ze zbrodniczym systemem Trzeciej Rzeszy, a jej źródłem była też ocena 

heteroseksualnych kobiet także prześladowanych przez nazistów. Przywołane dokumenty 

uzmysławiają poziom społecznego ostracyzmu, z którym mogły spotkać się osoby 

homoseksualne już po wojnie. Narratorka w filmie Barbary Hammer zaznacza, że z powodu 

obawy przed ujawnieniem przypisania czarnego lub różowego trójkąta ofiary nazistów po 

zwycięstwie aliantów nie ujawniały swojego doświadczenia obozowego. Skazywało to ich na 

milczenie o doświadczeniu Zagłady i uniemożliwiało zarówno symboliczne zadośćuczynienie 

ich krzywdom jak i uzyskanie odszkodowania za prześladowania podczas wojny
909

. Historie 

homoseksualnych kobiet związane z doznaną przemocą nadal nie zostały w pełni 

wypowiedziane. Do ich wykluczenia doszło także już w całkiem niedawnej historii 

odzyskiwania pamięci o homoseksualnych ofiarach III Rzeszy. Joanna Ostrowska wskazuje, 

                                                           
908

 Nitrate Kisses [film], reż. Barbara Hammer, USA 1992. 

909
 Joanna Ostrowska zaznacza, że Josef Kohout już w 1962 roku podjął próbę uzyskania odszkodowania za 

krzywdy doznane w obozie, jednak współwięźniowie z KL Flossenbürg zrzeszeni w komitecie byłych więźniów 

poinformowali go, że nie przysługuje mu odszkodowanie z powodu noszenia przez niego różowego trójkąta. 

Kohut do końca życia ani nie otrzymał zadośćuczynienia za doznane prześladowania ani nie został uznany za 

„ofiarę systemu narodowosocjalistycznego”. Por. J. Ostrowska, Posłowie, dz. cyt, wydanie e-pub, lokacja 2069 z 

2440. 



 

272 
 

że pomnik pamięci homoseksualistów prześladowanych przez nazizm w Berlinie, który 

powstał w 2008 roku, nie od razu upamiętnił również kobiety
910

. 

Status homoseksualnych kobiet w przestrzeni publicznej wiąże się z podwójnym 

wykluczeniem – ze względu na ich orientację seksualną jak i płeć kulturową. Joanna 

Mizielińska w tekście Pomiędzy podmiotem a przedmiotem. O mistyfikacjach i nieobecności 

miłości między kobietami odwołując się do pokutującego w kulturze przekonania, że 

lesbianizm, czy miłość między kobietami, jest „bardziej tolerowany” niż męska 

homoseksualność przez osoby heteronormatywne, zaznacza, że jeśli tak może się wydawać, 

to tylko ponieważ dla znacznej większości społeczeństwa tak naprawdę „miłość” (duchowa i 

cielesna), która tkwi u źródła owych relacji, nie istnieje i nie ma prawa istnieć. Za tą postawą 

stoi cała seria przemilczeń, wykluczeń i deprecjacji, historycznych i nam współczesnych
911

.  

Barbara Hammer w Nitrate Kisses, ale także właściwie we wszystkich filmach jej 

bogatej twórczości, przeciwstawia się więc jednemu z najbardziej zakorzenionych w kulturze 

przemilczeń, wydobywając historie, które zepchnięte były daleko poza przestrzeń 

publiczną
912

. Abigail Child w tekście Becoming Visible poświęconym strategii pracy Barbary 

Hammer z archiwaliami w projektach found footage podkreśla, że artystka poświęciła się 

filmowaniu, aby uwidocznić lesbijki. Hammer nie uważa lesbijek za destabilizujące; chce 

raczej, by znalazły się poza marginesem, zostały włączone do świadomości publiczności, z 

bliska i obecne, by były ściśle związane z naszym krajobrazem. [...] jasne jest, że Hammer 

chce, aby lesbijki nie były duchami, widzami, zaginionymi. W tym celu wiele jej filmów to 

ujęcia biograficzne, będące poszukiwaniami lesbijek, najczęściej artystek i przedstawiające je 

w sferze publicznej. Gdzie – nie powinno być konieczne, aby to zaznaczać – należą
913

. 
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 Por. Tamże, wydanie e-pub, lokacja 2195 z 2440. 

911
 J. Mizielińska, Pomiędzy podmiotem a przedmiotem. O mistyfikacjach i nieobecności miłości między 

kobietami, w: tejże: Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Towarzystwo Autorów i Wydawców 

Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 98. 

912
 Oddaje ten stan rzeczy w pewnym stopniu rozpoznanie Magdy Szcześniak zaprezentowane w książce Normy 

widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, która analizując formy obecności w polskiej przestrzeni 

publicznej homoseksualnych mężczyzn w latach 80. i 90., zaznacza, że brakuje funkcjonującego w tej 

przestrzeni materiału badawczego, który mógłby być przedmiotem podobnej analizy reprezentacji lesbijek. Por. 

M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, dz. cyt. s. 36-37. 

913
 A. Child, Becoming Visible, „Found Footage Magazine” 2016, nr 2, s. 20. W dalszej części tekstu polemizuję 

z Child i zaznaczam, że sposób przywoływania przez Hammer historii nieheteronormatywnych kobiet pełni 
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Opisana przez Child strategia twórcza podyktowana motywacją odzyskania historii 

nieheteronormatywnych kobiet, włączenia ich do przestrzeni publicznej zrealizowana jest 

chociażby w filmie Lover/Other (USA, 2006), w którym Hammer opowiada historię Claude 

Cahun i Marcel Moore, lesbijek, przyrodnich sióstr, artystek zajmujących się performancem, 

autoportretem, nawiązujących do surrealizmu i modernizmu, w dużej części za pomocą 

przywołania ich prac. Tematem Lover/Other są także pacyfistyczne działania obu kobiet, 

które nawoływały niemieckich żołnierzy do dezercji i zostały za tę działalność skazane na 

karę śmierci. W The Female Closet (USA, 1998) Hammer przedstawia wymazywane z 

przestrzeni publicznej intymne historie Alice Austen, amerykańskiej fotografki, będącej przez 

lata w bliskiej relacji z Gertrude Amelią Tate, i Hannah Höch, niemiecką artystką 

dadaistyczną, znaną przede wszystkim z kolaży, która była związana zarówno z mężczyznami 

jak i z kobietą. Te dwie postaci, choć wiąże je wyższy status społeczny pozwalający na 

realizację aspiracji artystycznych, dzieli odmienne wyrażanie swojej nieheteronormatywnej 

tożsamości związane w dużej mierze ze środowiskami, w których żyły.  

Hammer w The Female Closet interpretuje wraz z wypowiadającymi się w filmie 

historykami fotografie Austen, w których pojawia się temat genderowych przebieranek, 

interpretując je jako podważające schematy kulturowych ról płciowych. Przywołuje także 

debatę publiczną w USA między środowiskiem lesbijek, które chcą włączyć postać Austen do 

swojej historii, a sprzeciwiającym się temu właścicielom spuścizny artystki. Spór 

niewątpliwie mógł zaistnieć właśnie z powodu luk w archiwach, a najprawdopodobniej także 

rozmyślnemu wymazywaniu z niego wątków związanych z homoseksualnością fotografki. 

Środowisko awangardowych artystów pozwoliło Höch na dużo większą otwartość w 

prezentowaniu związku z Mathildą Brugman. Hammer w filmie przywołuje interpretacje jej 

prac, kładące nacisk na nieheteronormatywne elementy tej twórczości. Ostatnią postacią, 

którą portretuje reżyserka w The Female Closet jest Nicole Eisenman, amerykańska artystka, 

która w przedstawionych w filmie pracach, nawiązując do popkultury zarówno śmiało 

eksponowała wątki lesbijskiego erotyzmu, jak i wyrażała swoją lesbijską tożsamość. Te 

odmienne kobiece reprezentacje uzmysławiają zarówno, w jaki sposób ekspresja kobiecej 

seksualności jest uwarunkowana historycznie i społecznie, jak również w jaki sposób wiedza 

o niej zależy od zasobów dokumentów w archiwach, którymi współcześnie dysponujemy.  

                                                                                                                                                                                     
destabilizującą funkcję zarówno w stosunku do obowiązującego kulturowo nakazu heteroseksualności jak i 

dychotomicznego pojmowania relacji przestrzeni prywatnej i publicznej. 
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Podobnie jak w Lover/Other czy The Female Closet we wcześniejszym od tych 

filmów Nitrate Kisses reżyserka zajmuje się rodzajem kobiecej archeologii, czy też prowadzi 

śledztwo, którego historia II wojny światowej jest tylko jedyną z odsłon. Barbara Hammer 

rozpoczyna Nitrate Kisses historią Willy Cather, amerykańskiej pisarki, urodzonej w 1873 

roku, która nie tylko w pewnym okresie jej życia ubierała się jak mężczyzna, ale także żyła w 

związku z kobietą. Z filmu dowiadujemy się, że tuż przed śmiercią Cather kobiety spaliły 

wszystkie wspólne dokumenty i listy. W Nitrate Kisses tuż po przywołaniu historii Cather 

pojawia się dobitna diagnoza braku historii kobiet w publicznych archiwach, czy ich braku w 

ogóle, wypowiedziana przez narratorkę. Lesbijki zniknęły, po pierwsze ponieważ były 

kobietami. Zauważcie tylko, ile funkcjonuje biografii kobiet, a ile mężczyzn. Zniknęły 

ponieważ odstępowały od normy, z powodu poczucia wstydu. Lesbijki nadal nie często piszą 

autobiografie
914

.  

Jedną płaszczyzną reprezentacji różnorodności interesów i doświadczeń grup 

mniejszościowych w Nitrate Kisses jest przedstawienie czarnoskórych kobiet i specyfiki ich 

doświadczenia. W jednej ze scen filmu słyszymy zaangażowaną mówczynię, która 

przywołuje praktyki lekarskie, motywowane przekonaniami o determinizmie biologicznym. 

Narratorka odwołując się do zbiorów New York Lesbian Herstory Archives, instytucji 

gromadzącej świadectwa nieheteronormatywnych kobiet, przywołuje doświadczenia 

afroamerykańskich lesbijek, które w latach 30., 40. i 50. w Stanach Zjednoczonych spotykały 

się nadal z rasizmem motywowanym nieprzystawalnością ich ciał do „normy” wyznaczonej 

przez białoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych
915

. Zwrócenie uwagi na rozmaitość 

                                                           
914

 Nitrate Kisses [film], reż. Barbara Hammer, USA 1992. 

915
 Filmem dokumentalnym w całości skonstruowanym w technice found footage, dogłębne i 

wielopłaszczyznowo przedstawiającym historię prześladowań i walkę o równouprawnienie Afroamerykanów w 

Stanach Zjednoczonych jest Nie jestem twoim murzynem (I Am Not Your Negro, USA 2016). Nominowany do 

Oscara film Raula Pecka w krytyczny sposób odnosi się zarówno do braku upodmiotawiających reprezentacji 

czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych w mediach głównego nurtu jak i przywołuje dokumentację ich 

prześladowań. W niniejszej rozprawie jedynie zaznaczam wagę tego dzieła, którego omówienie wymagałoby 

przywołania oddzielnej szerokiej literatury kontekstowej także w odniesieniu do problematyki związanej z 

przemianami relacji przestrzeni prywatnej i publicznej, na którą wskazuje Ewa Płonowska-Ziarek w 

przywołanym już tekście Strajkujące nagie życie: Uwagi o biopolityce rasy i gender. Osobnego ujęcia wymaga 

także proces odzyskiwania historii czarnoskórych kobiet w kinie wykorzystującym archiwalne materiały 

filmowe, którego przykładem może być film Gwałt na Recy Taylor Nancy Buirski (USA, 2017). Decyzję o 

wyborze filmów found footage, tematyzujących sytuację mniejszości seksualnych i genderowych motywuję 

specyficznym statusem historii tych osób także w kontekście przestrzeni prywatnej. Tę problematykę rozwijam 
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doświadczeń kobiet, kochających kobiety, w Nitrate Kisses jest wyrazem nasilających się od 

lat 70. w twórczości awangardowych i eksperymentalnych artystek tendencji, by w filmach 

uwzględnić różnorodność kobiet queer, wynikającą z ich wieku, rasy, a także odmiennej 

świadomości feministycznej
916

 – na co zwraca uwagę Małgorzata Radkiewicz w cytowanej już 

w niniejszej rozprawie książce Oblicza kina queer. 

W Nitrate Kisses zza kadru zostaje przywołana także historia związana z medycznymi 

praktykami opisu cech ciała, które miały determinować orientację homoseksualną kobiet. Te 

rozpoznania należy niewątpliwie odczytywać w kontekście historii fizjonomiki i frenologii, 

które analizuje Allan Sekula w Ciele i archiwum. Badacz podaje w nim między innymi 

przykład pracy wideo Podstawowe dane obywatela, łatwo zdobyte (Vital Statistics of a 

Citizen, Simply Obtained) Marthy Rosler (USA 1977) jako realizacji przeciwstawiającej się 

determinizmowi biologicznemu. W tym wideo młoda kobieta zostaje na oczach widza 

poddana mechanicznym pomiarom jej ciała wykonywanym przez lekarzy. Podkreślony 

zostaje uprzedmiotawiający charakter tych zabiegów i rosnące zaniepokojenie dziewczyny
917

. 

Obok wideo Rosler i Nitrate Kisses temat sprzeciwu wobec determinizmu biologicznego jest 

przedstawiony także w History Lessons Barbary Hammer. W jednej ze scen tego dzieła para 

lesbijek poddawana jest medycznym pomiarom ich ciał. Kobietom udaje się jednak 

przechwycić narzędzia badań i za ich pomocą poddać obserwacjom lekarza. W History 

Lessons Hammer przyjmuje odmienną strategię niż w Nitrate Kisses, w subwersywny sposób 

wykorzystując przede wszystkim przedstawienia kultury popularnej, także te o charakterze 

pornograficznym, w których lesbijki ukazywane były jako figury męskiej przyjemności 

wzrokowej. Reżyserka zmienia wymowę tych obrazów za pomocą narracji prowadzonej zza 

kadru i zabiegów montażowych, nadającej lesbijkom podmiotowość. Odwraca pierwotnie 

założone znaczenia zawłaszczonych przedstawień, obnażając patriarchalną konstrukcję 

reprezentacji kobiet funkcjonujących w kulturze głównego nurtu. Moją ideą jest, aby te 

                                                                                                                                                                                     
w dalszej części niniejszego tekstu. Por. E. Płonowska-Ziarek, Strajkujące nagie życie: Uwagi o biopolityce rasy 

i gender, dz. cyt. 

916
 M. Radkiewicz, Oblicza kina queer, dz. cyt., s. 158. 

917
 Martha Rosler jest znana w Polsce z uwagi na jej kolaże z cykli Dom piękny, przenosząc wojnę do domu 

(1967–1972 i 2004, 2008), które zostały włączone do wystaw Miesiąca Fotografii w 2017 roku, kuratorowanego 

przez Gordona McDonalda, i wystawy Nigdy więcej wojny  zorganizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie w 2019 roku. Wystawę kuratorowali Sebastian Cichocki, Joanna Mytkowska, Łukasz Ronduda, 

Aleksandra Urbańska. Rosler także w tych wystawienniczych projektach podejmuje temat relacji przestrzeni 

prywatnej i publicznej. 
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stworzone przez mężczyzn obrazy albo fantastyczne wyobrażenia tego, jak może wyglądać 

seks lesbijek, włączyć do naszej historii. To w swojej istocie bardzo queerowy zabieg – 

zawłaszczenie czegoś, co już istniało, wywrócenie go, uczynienie plastycznym i elastycznym, i 

w ten sposób odzyskanie go
918

 – mówiła o History Lessons Barbara Hammer w rozmowie z 

Andrzejem Pitrusem. History Lessons wyróżnia spośród pozostałych filmów trylogii Invisible 

Histories poczucie humoru, które przenika z pozoru poważną formę dokumentu filmowego, 

zbliżając to dzieło do mock-dokumentu, na co zwraca uwagę Monika Talarczyk-Gubała
919

. 

 

Ciało jako narzędzie budowania polityczności reprezentacji osób homoseksualnych w 

Nitrate Kisses 

 

Znaczenie historii przedstawionych za pomocą przywołania materiałów odszukanych w 

archiwach, zaświadczających zarówno o losach kobiet jak i wymazywaniu ich doświadczeń z 

powszechnej historii, w filmie Nitrate Kisses realizuje się przez ich zestawienie w procesie 

montażu ze współcześnie zrealizowanym przez Hammer materiałem filmowym. Odwołuję się 

w tym punkcie mojej analizy i interpretacji do rozpoznań Didi-Hubermana przedstawionych 

w Strategiach obrazu. Oku historii 1 dotyczących trzech czasowości kolaży Brechta. 

Współcześnie zarejestrowane filmy rozpatruję jako element zabiegów montażowych, 

składających się na trzecią czasowość operacji Brechta, uruchamiających jednocześnie 

konteksty zestawionych z nimi materiałów archiwalnych. W aspekcie drugiej czasowości 

odczytania kolaży Brechta, która związana jest z pierwotną cyrkulacją zawłaszczonych 

obrazów, rozpatruję kwestię funkcjonowanie przez lata przywołanych archiwaliów poza 

kontekstem historii homoseksualności i wykluczenie ich w takiej formie ze sfery 

publicznej
920

. Analizuję i interpretuję jednocześnie włączone do Nitrate Kisses współczesne 

rejestracje filmowe w kontekście estetyki wypracowanej przez Barbarę Hammer w jej bogatej 

twórczości. 
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 A. Pitrus, Eat like a Republican and you won’t get AIDS – a conversation with Barbara Hammer, 

„TransMissions: The Journal of Film and Media Studies” 2017, vol.2, nr 1, s. 155. 

919
 Por. M. Talarczyk-Gubała, Barbara Hammer’s „History Lessons” as a documentary utopia, przeł. K. 

Kurczewska, „Images” 2017, vol. XXI, nr 30, s. 97. 
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 G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, dz. cyt., s. 41-42. 
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W warstwie obrazu narracji Johanny Reutter, przywołującej tragiczne losy 

homoseksualnych kobiet w obozach koncentracyjnych i po wyzwoleniu, towarzyszy 

współczesny filmowy zapis budynków obozu koncentracyjnego w Neuengamme, 

przepleciony piosenką Alabama Song, a właściwie powtarzającą się frazą jej refrenu I tell you 

we must die
921

, oraz współczesnymi obrazami kobiet podczas erotycznego zbliżenia. W filmie 

Barbary Hammer obraz lesbijek uprawiających miłość pojawia się kilkakrotnie. Zarówno 

wybór bohaterek tych scen jak i przyjęty sposób obrazowania są znaczące.  

Styl przedstawienia erotyzmu i ciała we współcześnie zarejestrowanych filmach jes 

dosłowny, kamera szczegółowo ukazuje poszczególne pieszczoty, ale podkreśla emocjonalną 

więź między partnerkami. Zdjęcia ukazujące Berlin, zrekonstruowaną przestrzeń baru przy 

Mulakstrasse, archiwalne fotografie ukazujące Claire Waldoff, popularną w latach 20. 

piosenkarkę, która nie kryła tego, że była lesbijką, zostały przeplecione z rejestracją pary 

młodych kobiet, kochających się, przy użyciu skórzanych rekwizytów i łańcuchów. Barbara 

Hammer w książce HAMMER! Making Movies Out of Life and Sex pisze o tym 

przedstawieniu: 

 

Są to obrazy, które mogą być dziś cenzurowane przez niektóre społeczności lesbijek, a także przez ogół 

społeczeństwa. Istnieją pewne formy miłości homoseksualnej i lesbijskiej, które, jak się obawiałam, mogłyby 

zostać ocenzurowane przez niektóre z naszych społeczności, a więc zgubione dla historii. Kobiety, które lubią 

skórę, piercingują i tatuują swoje ciała, kobiety, które osiągnęły wiek sześćdziesięciu i siedemdziesięciu lat – te 

osoby i ich seksualność objaśniają nam nasze dzisiejsze życie i muszą przetrwać w naszej historii dla jutra. 

Swobodne wyrażanie współczesnej seksualności w filmie stanowi kontrapunkt do ukrywania, zaprzeczania i 

represji z przeszłości
922

. 

 

Śmiały erotyzm ukazujący lesbijską miłość jest istotnym elementem twórczości Barbary 

Hammer. Jej Dyketactics (USA, 1974) uznawany jest za pierwszych film nakręcony przez 

                                                           
921

 Piosenka Alabama Song, której słowa napisał Bertolt Brecht, a muzykę skomponował Kurt Weill, znalazła się 

w repertuarze m.in. Anny Prucnal i Davida Bowie’ego, którzy wykonywali ją w podobnym czasie. Por. G. 

Piotrowski, „Ma dissidence”. Sztuka piosenki Anny Prucnal, „Kwartalnik Filmowy” 2015, nr 91, s. 174. W 

Nitrate Kisses zostało wykorzystane nagranie wykonania utworu przez Lottę Lenyę. 

922
 B. Hammer, HAMMER! Making Movies Out of Life and Sex, dz. cyt., wydanie Kindle, s. 204-205 z 282. 
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kobietę ukazujący lesbijki uprawiające miłość
923

, przeciwstawiający formę zastosowanego 

obrazowania kodom męskiej przyjemności wzrokowej. Barbara Hammer w tekście The 

Politics of Abstraction podkreśla, że eksponowanie lesbijskiej tożsamości w latach 70. XX 

było istotne w kontekście prawie całkowitego braku w przestrzeni publicznej obrazów, które 

reprezentowałyby kobiety, kochające kobiety, wyjaśniając erotyzm tego przedstawienia
924

.  

 

Widoczność była głównym zmartwieniem dla lesbijek tworzących w tym czasie kino, z tego prostego i 

głęboko smutnego powodu, że było mało zdjęć, obrazów, przedstawień lub nie było ich wcale. Niektóre 

miejsca na ekranie były puste. Nie tylko marginalizowane, ale nieistniejące. Nie było kina do 

dekonstrukcji. Nie było żadnego spojrzenia do analizy
925

. 

 

Już Dyketactics charakteryzuje specyficzny język filmowy właściwy dla prac Hammer, który 

oddaje doświadczenie dotyku, bliskości w opozycji do eksponowania voyeurystycznego 

spojrzenia. Każda klatka w tym filmie jest obrazem dotyku. Dotyk poprzedza wzrok w 

ontologicznym rozwoju człowieka i połączenie tych dwóch aspektów zmysłowości stanowiło 

ważną zasadę estetyczną realizowaną w moich wczesnych filmach. Publiczność czuje w 

swoich ciałach to, co widzi na ekranie – pisze o swoim filmie Hammer
926

.  

Erotyzm eksponowany przez Hammer w latach 70. interpretuję w kontekście takich 

pionierskich prac obrazujących kobiecą seksualność jak Fuses, amerykańskiej awangardzistki 

Carolee Schneemann (USA, 1967), w którym reżyserka ukazuje uprawianie miłości ze swoim 

partnerem, kompozytorem Jamesem Tenneyem, dbając o zachowanie kobiecej perspektywy 

przedstawienia, przeciwstawiając swoją pracę uprzedmiotowieniu, fetyszyzacji kobiecego 

ciała. Jako wcześniejsze i jedne z pierwszych realizacji w ramach ruchu amerykańskiej 

                                                           
923

 Barbara Hammer zaznacza, że podczas pierwszej projekcji Dyketactics nie zdawała sobie sprawy, że jest 

pierwszą kobietą, która ukazuje seks homoseksualnych kobiet. Film spotkał się jednak z żywą reakcję grona 

profesorów uczestniczących w projekcji tego absolutoryjnego projektu Hammer, świadomych jego wyjątkowego 

statusu w historii kina. Por. B. Hammer, HAMMER! Making Movies Out of Life and Sex, dz. cyt., wydanie 

Kindle, s. 26 z 282. Por. A. Pitrus, Eat like a Republican and you won’t get AIDS – a conversation with Barbara 

Hammer, dz. cyt., s. 153. 

924
 Por. Tamże, s. 71 z 282. 

925
 B. Hammer, The Politics of Abstraction, w: Queer Looks, pod red. Marthy Gever, Pratibhy Parmar, John 

Greyson, Routledge, New York 1933, wydanie Kindle, s. 71 z 414 

926
 B. Hammer, HAMMER! Making Movies Out of Life and Sex, dz. cyt., wydanie Kindle, s. 65 z 282. 
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awangardy filmowej eksponujące cielesność i queerowe przedstawienie męskiej 

homoseksualności zapisały się w historii kina Fajerwerki Kennetha Angera (USA, 1947) i 

Płonące istoty Jacka Smitha (USA, 1963)
927

. Barbara Hammer i Carolee Schneemann, które 

w prekursorski sposób zobrazowały kobiecą seksualność, realizujący się w autorskim, 

odważnym wizualnie i bezpruderyjnym podejściu do tematu, spotkały się z krytyką 

środowiska feministycznego
928

. Przywołuję zarzuty stawiane Barbarze Hammer w latach 70., 

ich kontekst historyczny związany z przemianami w obrębie ruchu walki o równouprawnienie 

kobiet, i argumentację reżyserki, odpierającą przygany, aby w pełniejszy sposób zanalizować 

znaczenie przyjętej przez nią strategii twórczej w tych fragmentach Nitrate Kisses, w których 

ukazane zostały stosunki seksualne kobiet. 

Joanna Mizielińska w książce Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer 

przedstawia związki między ruchem antypornograficznym a narracjami wyodrębnionymi w 

latach 70. w obrębie feminizmu, które spowodowały ścisłe zdefiniowanie modeli kobiecej 

seksualności i sposób jej realizacji, przyczyniając się do wykluczeń nurtów niespełniających 

wyznaczonych restrykcji
929

. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych lesbijki były coraz 

szerzej włączane do ruch feministycznego, jednak, jak zaznacza Mizielińska, ten alians wiązał 

się z licznymi wyrzeczeniami z ich strony. Aneksja lesbijek wiązała się z wymogiem 

podkreślania przez nie solidarności z postulatami feminizmu jako emancypacji wszystkich 

kobiet. Ten proces odbywał się kosztem przemilczenia kwestii pożądania. Tożsamość 

związana z płcią kulturową została postawiona nad tożsamością seksualną lesbijek, co jak 

zaznacza Mizielińska ma odzwierciedlenie w licznych biografiach powstałych w tamtym 

                                                           
927

 Por. M. Borchardt, Anioły nie znają wstydu. Transgresje w kinie Nowego Jorku, Wydawnictwo Części Proste, 

Gdańsk 2018, s. 156-183;  A. Pitrus, Film awangardowy w latach 1960-1980, w: Kino epoki nowofalowej. 

Historia kina, t. 3, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 

Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2015, s. 659-686. 

928
 Wspomnienia krytyki swoich prac przez część środowiska feministycznego przywołały Barbara Hammer i 

Carolee Schneemann w rozmowach z Jalexandrą Juhasz. Tekst Coda: In Love, Anger, and Loss. Barbara 

Hammer and Carolee Schneemann zawierający przeprowadzone rozmowy z artystkami na przestrzeni 20 lat, 

został opublikowany w 2019 roku w czwartym numerze „Feminist Media Histories” po śmierci obu twórczyń, 

będąc jednocześnie upamiętnieniem ich postaci. Por. A. Juhasz, Coda: In Love, Anger, and Loss. Barbara 

Hammer and Carolee Schneemann, dz. cyt., s. 90-91. 

929
 Por. J. Mizielińska, Czy istnieje seks politycznie poprawny? Uwagi na temat związku po między ruchem 

antypornograficznym a wykluczeniem w feminizmie, w: tejże, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii 

queer, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 64. 
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okresie
930

. Celem ataku feminizmu lat 70. była m.in. relacja butch/femme, która krytykowana 

była jako odzwierciedlająca patriarchalną opresję. Autorka książki Płeć, ciało, seksualność. 

Od feminizmu do teorii queer zaznacza jednocześnie, że obsesja wyrugowywania wszelkiej 

odmienności seksualnej objęła również transseksualistów typu mężczyzna/kobieta
931

.  

Joanna Mizielińska zwraca uwagę, że część kampanii antypornograficznej, która 

wyrosła z ruchu feministycznego, miała swoje podłoże w swojej istocie w konserwatywnym 

podejściu do kobiecej seksualności. Powołując się na rozpoznania Joan Nestle zauważa, że 

właśnie postrzeganie lesbianizmu bardziej jako wyboru politycznego niż seksualnego 

doprowadziło do konstruowania lesbijskiej tożsamości poprzez wykluczenie różnorodności 

zachowań seksualnych i spowodowało liczne „puste miejsca w historii”
932

. 

 Hammer w tekście The Politics of Abstraction w następujący sposób opisuje stawiany 

jej pracom zarzut „esencjonalizmu” i odpiera atak: 

 

Lesbijki tworzące obrazy w latach siedemdziesiątych zostały zepchnięte przez krytyków do „obozu esencjalistek” 

z powodu wyjątkowo naglącej je potrzeby stworzenia reprezentacji lesbijek. Zmarginalizowana i uciskana grupa 

musi najpierw odcisnąć znak, zdefiniować formę i oświadczyć, że istnieje. Gdy zaczęłyśmy kręcić filmy 

przedstawiające lesbijki, byłyśmy klasyfikowane przez wschodzących feministycznych semiotyków i teoretyków 

(niedawno ukonstytuowanych w związku z pracami Christiana Metza) jako „esencjalistki”. Ponieważ 

przedstawiałyśmy lesbijki, fałszywie zakładano, że nadałyśmy tym przedstawieniom biologiczną, istotną 

„sensowność” odrębną od ideologii lub konstrukcji społecznej. Ja, na przykład, jako lesbijka-filmoznawczyni, 

mam bardziej eklektyczny i mam nadzieję, że ekscentryczny pogląd na lesbijskie reprezentacje, które 

przedstawiłam w latach siedemdziesiątych. Lesbijskie kobiety, które zobrazowałam w filmie, zostały 

skonstruowane przez powszechne i dominujące społeczeństwo, a także marginalną społeczność lesbijek. W 

trakcie tego procesu odkryłyśmy także, kim jesteśmy, gdy weszłyśmy w pustkę, niewidzialność, pusty ekran i 

nazwałyśmy siebie „lesbijkami”. To był pierwszy krok
933

. 

 

Paradygmat uzupełniania braku reprezentacji lesbijek w latach 70. w dobitny sposób wyjaśnia 

zastosowaną wtedy praktykę obrazowania przez Hammer. Sceny ukazujące seks kobiet w 

Nitrate Kisses stanowią jednocześnie kontynuację przyjętej na początku drogi artystycznej 

reżyserki strategii twórczej, ciągle aktualnej w kontekście pomijania historii lesbijek, ich 

                                                           
930

 Por. Tamże, s. 65-66. 

931
 Por. Tamże, s. 67. 

932
 Tamże, s. 68. 

933
 B. Hammer, The Politics of Abstraction, dz. cyt., s. 71. 
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reprezentacji w przestrzeni publicznej, co wyeksponowane jest w trylogii Invisible Histories, 

jak również rozwinięcie konceptu ich obrazowania osadzonego w nowym momencie 

historycznym.  

 Część Nitrate Kisses, w której przywołane zostają losy lesbijek w obozach 

koncentracyjnych, zestawione z obrazami kobiet uprawiających miłość, otwiera plansza z 

odwołaniem do Woli wiedzy Michela Foucaulta:  

 

Twierdzi się, że od klasycyzmu represja tak scementowała władzę, wiedzę i seks, że nie wyzwolimy się 

tanim kosztem: trzeba by naruszyć prawa, znieść zakazy, pozwolić wtargnąć słowu, przywrócić 

rozkosz, stworzyć nową ekonomię mechanizmów władzy; najsłabszy bowiem przebłysk prawdy 

uwarunkowany jest politycznie
934

. 

 

Niewątpliwie przebłyskiem prawdy w uniwersum filmografii Hammer jest wypracowanie 

przez tę artystkę szczególnej estetyki ukazywania osób homoseksualnych. Erotyczne 

przedstawienia ukazujące cielesną miłość w twórczości Barbary Hammer interpretuję jako 

agoniczne wobec dominujących heteronormatywnych dyskursów jak i koncepcji feminizmu, 

dyscyplinujących pożądanie, i jako takie zgodnie z koncepcją Chantal Mouffe pozwalają na 

zaistnienie polityczności
935

. Uwidacznia się to także w zestawieniu reprezentacji 

homoerotycznej seksualności w bezpośredniej bliskości z przywołaniem homofonicznego 

tekstu świadectwa, będącego wyrazem zdegustowania pocałunkiem kobiet w obozowej 

toalecie podczas II wojny światowej.  

Istotnym elementem reprezentacji lesbijskiego pożądania w Nitrate Kisses jest 

podkreślanie płynności tożsamości seksualnej. Obrazom dziewczyn, korzystających z fetyszy 

podczas seksualnego zbliżenia, towarzyszy tekst wprowadzony do filmu za pomocą planszy: 

Tożsamość seksualna i pożądanie seksualne są płynne i zmieniają się
936

. Hammer 

wprowadziła do filmu także komunikat: Język organizuje seksualność
937

. Reżyserka podkreśla 

w ten sposób antyesencjonalistyczną wymowę swojej twórczości, także w tych częściach 

                                                           
934

 Fragment Woli wiedzy Foucaulta zacytowany w Nitrate Kisses podaję w tłumaczeniu Bogdana Banasiaka i 

Krzysztofa Matuszewskiego. M. Foucault, Wola wiedzy, w: tegoż, Historia seksualności, dz. cyt., s. 15. 

935
 Por. Ch. Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, dz. cyt., s. 27, 35-36. 

936
 Nitrate Kisses [film], dz. cyt. 

937
 Tamże. 
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filmu, w których przedstawia kobiety definiujące swoją tożsamość jako lesbijską, stanowczo 

umieszczając ją w kontekście teorii queer. Joanna Mizielińska odwołując się do teksów Eve 

Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Teresy de Lauretis, Diane Fuss i Historii seksualności 

Michela Foucaulta zaznacza, że ich prace ukazały problematyczność kategorii „gej” czy 

„lesbijka”, wskazując na ich płynność, przygodność i historyczność.  

 

Uwidoczniały fakt, że w żadnym wypadku nie mogą one opisywać określonych jednostek niezależnie od czasu i 

miejsca. W centrum zainteresowań postawiły nie problematyczność „homoseksualizmu”, ale społeczne czynniki, 

które służą kategoryzowaniu zachowań jednostek zgodnie z ich seksualnymi preferencjami. Oznacza to 

przesunięcie koncentrowania teorii i polityki wokół jasno zdefiniowanego podmiotu gejowskiego ku analizie 

dychotomii kodu homo/hetero, badaniu, komu służy i w jaki sposób możliwa jest jego destabilizacja. W ramach 

teorii „queer” tożsamość nie jest podstawą politycznej władzy ale społecznym produktem i tym samym podstawą 

opresji
938

. 

 

Odzyskiwanie dla przestrzeni publicznej i historii kobiecych biografii jest w Nitrate Kisses 

zorganizowane zgodnie z maksymą włączoną do filmu w postaci planszy: Aktywności 

seksualne nie mają stałego ani absolutnego znaczenia poza czasem lub miejscem
939

. Ten tekst 

wyznacza charakter ukazania historii przywołanych w Nitrate Kisses doświadczeń Willy 

Cather, Claire Waldoff, bezimiennych kobiet, których udziałem było doświadczenie obozów 

koncentracyjnych, przywoływanych na przestrzeni całego filmu opowieści osób, których 

imienia i nazwiska nie poznajemy. Określa także perspektywę, z której reżyserka opowiada 

doświadczenia Claude Cahun i Marcel Moore (Lover/Other), Alice Austen, Hannah Höch, 

Nicole Eisenman (The Female Closet). 

Barbara Hammer jako reżyserka różnicy, w jej politycznym rozumieniu, które 

ukazałam odwołując się do propozycji teoretycznej Chantal Mouffe, dodatkowo wzbogaca 

obrazy lesbijskiej erotyki przez ukazanie uprawiania miłości przez siedemdziesięcioletnie 

kobiety, łamiąc kolejne tabu związane z seksualnością osób starszych. W tym przedstawieniu 

urzeka zmysłowość, estetyka ukazania niemłodych już ciał, przywodząca na myśl 

                                                           
938

 J. Mizielińska, Kilka uwag na temat teorii „queer”, w: tejże: Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii 

queer, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, s. 115. 

939
 Tamże. 
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sformułowane ukute przez Hammer na potrzeby określenia filmu Dyketactics – „lesbijska 

reklamówka” („lesbian commercial”)
940

.  

Barbara Hammer w rozmowie z Andrzejem Pitrusem opublikowanej w 

„TransMissions: The Journal of Film and Media Studies” zaznaczyła, że zastosowane przez 

nią obrazowanie uprawiania miłości przez osoby homoseksualne jest wymierzone także w 

stereotypy funkcjonujące wewnątrz tej społeczności.  

 

Cały film dotyczy cenzurowania historii queer. Musiałam zadać pytanie: co poddajemy cenzurze także wewnątrz 

naszego środowiska? Cenzurujemy praktyki seksualne starszych kobiet – nigdy nie widzimy ich na ekranie – oraz 

par czarnoskórych i białoskórych osób homoseksualnych, a także młodych kobiet, które golą swoje głowy i 

tatuują ciała. Cenzura sadomasochistycznych praktyk seksualnych była częścią historii wojen seksualnych w 

społeczności feministek. W ten sposób chciałam powiedzieć: hej, nie jesteśmy świętsze od ciebie, mamy cenzurę, 

która funkcjonuje w naszej wspólnocie
941

. 

 

Artystka obrazuje w ten sposób kolejną płaszczyznę skomplikowanych relacji władzy-wiedzy 

dotyczących seksualności funkcjonujących w systemach społecznych. Kształt zbudowanych 

za pomocą zabiegów montażowych komunikatów w Nitrate Kisses jednocześnie nieustannie 

referuje do form przedstawień kina głównego nurtu, podważając je, ukazując ich funkcje 

kształtowania jednostek. 

Barbara Hammer przedstawia w Nitrate Kisses także fizyczną miłość mężczyzn 

różniących się kolorem skóry. Na obraz tego przedstawienia został nałożony cytat z tzw. 

kodeksu Haysa (The Motion Picture Production Code of 1930), który przez dekady 

przyczyniał się w USA do niedopuszczania do dystrybucji treści związanych między innymi z 

erotyką, określanych jako „perwersyjne”
942

. Barbara Hammer śmiało ukazując uprawianie 

miłości przez homoseksualne pary, jednoznacznie sytuuje swoją twórczość w opozycji do 
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 Hammer posługuje się tym sformułowaniem, opisując Dyketactics w książce HAMMER! Making Movies Out 

of Life and Sex. Por. B. Hammer, HAMMER! Making Movies Out of Life and Sex, dz. cyt., wydanie Kindle, s. 26 

z 282. 

941
 A. Pitrus, Eat like a Republican and you won’t get AIDS – a conversation with Barbara Hammer, dz. cyt., s. 

154. 

942
 Por. A. Chiarini, „Feeling-Images”. Montage, Body, and Historical Memory in Barbara Hammer’s Nitrate 

Kisses, dz. cyt., s. 93. 
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tych zaleceń przedstawionych w The Motion Picture Production Code i de facto w kontrze do 

kina głównego nurtu. Reżyserka przywołuje w tej części filmu także fragmenty Lot in Sodom, 

w których wyeksponowani są roznegliżowani mężczyźni. Narrator tych scen zwraca uwagę 

na sceniczny makijaż postaci, gesty, które interpretuje w kontekście estetyki kampu.  

Geoffrey Shurlock, związany przez lata z Production Code Administration, w 

opublikowanym w 1947 roku tekście The Motion Picture Production Code, podkreśla 

doniosłości tej inicjatywy dla obrony moralności Amerykanów. Przytacza liczbę 397 filmów 

fabularnych powstałych w Stanach Zjednoczonych i 28 zagranicznych produkcji 

„skorygowanych” przez tę organizację w 1946 roku, co oddaje skalę jej wpływu na kształt 

wyświetlanych filmów
943

. Shurlock odwołując się do badań amerykańskiej publiczności i 

producentów filmowych, zaznacza, że obie grupy deklarowały zadowolenie z funkcjonowania 

Production Code Administration
944

. Celem działalności PCA, od samego początku, było 

upewnienie się, że zatwierdzane obrazy są racjonalnie do zaakceptowania przez racjonalnych 

ludzi
945

 – pisze Shurlock. Tę argumentację można odczytać w kontekście liberalnych 

koncepcji przestrzeni publicznej, w której kategoria „racjonalności” staje się argumentem 

wykluczającym dyskutantów, jeśli tylko grupa dominująca odmówi jej swoim adwersarzom. 

Tak zarysowany system liberalnej demokracji, w jej rozumieniu przez Mouffe, okazuje się 

niewystarczający, aby chronić interesy mniejszości zarówno do swobodnej ekspresji jak i 

reprezentacji w jej politycznym rozumieniu
946

. 

Sposób obrazowania osób homoseksualnych wypracowany przez Barbarę Hammer 

interpretuję w kontekście pojęcia estetyki zaproponowanego przez Jacquesa Rancière’a.  

 

Estetyka jest podziałem czasu, przestrzeni, tego, co widzialne i niewidzialne, języka i szumu, który definiuje 

jednocześnie miejsce i cel polityki jako formy doświadczenia. Polityka dotyczy tego, co widzimy i co możemy o 

tym powiedzieć, tego, kto ma kompetencje, aby widzieć, i predyspozycje, żeby mówić, oraz sposobów 

zajmowania przestrzeni lub dysponowania czasem.  
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 G. Shurlock, The Motion Picture Production Code, „The Annals of the American Academy of Political and 

Social Science” 1947, vol. 254, s. 144 

944
 Tamże, s. 145 

945
 Tamże. 

946
 Por. Ch. Mouffe, Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, dz. cyt., s. 27. 
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 Wychodząc od tej pierwszej estetyki, możemy zadać pytanie o „praktyki estetyczne”, czyli o formy 

widzialności praktyk artystycznych, o miejsca, jakie one zajmują, i to, co „robią” w odniesieniu do tego, co 

wspólne. Praktyki artystyczne są „sposobami działania”, które ingerują w ogólny podział sposobów działania i 

w ich relacje ze sposobami bycia oraz z formami widzialności
947

. 

 

Przywołanie koncepcji estetyki w ujęciu Rancière’a pozwala ująć twórczość Barbary Hammer 

jako poszerzanie pola widzenia o doświadczenie osób homoseksualnych w przestrzeni 

publicznej. Istotą zabiegów Hammer jest ich widzialność jako aktorów sceny politycznej. 

Szczególność jej praktyki artystycznej polega także na umieszczeniu doświadczeń cielesnej 

miłości homoseksualnej w przestrzeni tego, co widzimy i co możemy o tym powiedzieć
948

 jako 

elementu polityki. Zastosowany sposób obrazowania stosunków seksualnych właściwy dla 

twórczości Hammer od lat 70., kiedy przede wszystkim był realizacją potrzeby uzupełniania 

historii kina o przedstawienia lesbijek, w filmie Nitrate Kisses odczytuję jako polityczną 

strategię związaną z agonicznym głosem w przestrzeni publicznej zarówno w stosunku do 

kina głównego nurtu jak i projektów społecznych narzucających określoną ekspresję 

seksualności kobiet. 

Techniką, która organizuje wypowiedź Hammer w Nitrate Kisses, jest zbudowanie 

opozycji między milczeniem archiwów, sproblematyzowaniem znaczącej nieobecności w 

nich upodmiotawiających przedstawień nieheteronormatywnych osób, konstruowaniem 

narracji na podstawie ocalałych skrawków dokumentów a współcześnie zarejestrowanymi 

filmami, które mają na celu ocalić historię lesbijek. To ciągłe zestawianie w tym filmie dwóch 

płaszczyzn czasowych – odpowiadających czasom historycznej represji i współczesnej 

ekspresji, mającej charakter polityczny, ukazuje współzależność tych przestrzeni, aktualność 

historii, odczuwanej także dziś w życiu społecznym i jednostkowym. Na kwestię tego 

specyficznego budowania znaczeń w Nitrate Kisses, realizującego się na poziomie montażu, 

zwraca uwagę Alessandra Chiarini w tekście „Feeling-Images”. Montage, Body, and 

Historical Memory in Barbara Hammer’s „Nitrate Kisses”. 

 

Ta strategia zestawiania obrazów różnego pochodzenia, zarówno znalezionych, jak i oryginalnych, nie tylko 

pozwala artystce udokumentować homoseksualność pod koniec XX wieku, stworzyć materiał, który będzie mógł 
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 J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, dz. cyt., s. 70. 
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być wykorzystany w przyszłości, ale także, ujmując to po beniaminowsku, pozwala widzowi połączyć 

współczesne dokumenty oraz przeszłe okoliczności i fakty w konstelację dialektyczną
949

 – podkreśla Chiarini. 

 

Scharakteryzować podejście do historii Hammer pozwalają przedstawione w O pojęciu 

historii rozpoznania Waltera Benjamina, do którego rozważań reżyserka w filmie 

bezpośrednio się odnosi
950

:  

 

Panujący wszakże są zawsze dziedzicami tych wszystkich, którzy kiedykolwiek zwyciężyli. Wczuwanie się w 

zwycięzców wychodzi zatem na korzyść właśnie panującym. Historycznemu materialiście dość tego, co 

powiedziano. Kto zawsze, aż po dzień dzisiejszy odnosi zwycięstwa, ten maszeruje w triumfalnym pochodzie, 

ponad tymi, którzy dziś są na dnie. Zdobycz, jak zawsze było w zwyczaju, w tym pochodzie uczestniczy. Zwykło 

się ją nazywać dobrami kultury. W materializmie historycznym mają one jednak do czynienia z obserwatorem, 

który zachowuje dystans. O tym bowiem, co dostrzega on w dobrach kultury, o pochodzeniu ich wszystkich i 

każdego z osobna, nie może myśleć bez zgrozy. Swoje istnienie dobra te zawdzięczają wszak nie tylko trudowi 

wielkich geniuszy, którzy je stworzyli, ale także bezimiennej harówce ludzi im współczesnych. Nie ma takiego 

dokumentu kultury, który nie byłby zarazem dokumentem barbarzyństwa. I jak on sam nie jest wolny od 

barbarzyństwa, tak nie jest też wolny od niego proces przekazu, w toku którego przechodzi on z jednych rąk w 

drugie. Materialista historyczny dystansuje się więc od niego, jak tylko może. Swoje zadanie widzi w czesaniu 

historii pod włos
951. 

 

Barbara Hammer podobnie jak materialista historyczny, którego, jak zaznacza Paweł Mościcki, 

Benjamin czyni swym alter ego952, przyjmuje strategię dystansu w stosunku do przeszłości, 

podejrzliwie traktuje zdeponowane w archiwach dziedzictwo. Taka postawa umożliwia jej czesać 

historię pod włos953, nieustannie zadawać pytania o pominięte w niej doświadczenia, wpisywać w 
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 A. Chiarini, „Feeling-Images”. Montage, Body, and Historical Memory in Barbara Hammer’s Nitrate 

Kisses, dz. cyt., s. 96. 

950
 Barbara Hammer podkreślała wpływ koncepcji Waltera Benjamina na jej twórczość w rozmowie z 

Andrzejem Pitrusem. Por. A. Pitrus, Eat like a Republican and you won’t get AIDS – a conversation with 

Barbara Hammer, dz. cyt., s. 158-159. 
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 W. Benjamin, O pojęciu historii, przeł. K. Krzemień, w: tegoż, Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty, przeł. 

K. Krzemieniowa, J. Sikorski, H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 417. 
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 Przywołuję tekst Waltera Benjamina, powołując się na jego odczytanie przez Pawła Mościckiego. Por. P. 

Mościcki, Poza projekcją. Historia i empatia w filmach Yervanta Gianikiana i Angeli Ricci Lucchi, dz. cyt. 
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teraźniejszą ekspresję twórczą, dopominając się o stworzenie i zachowanie w historii powszechnej 

i przestrzeni publicznej reprezentacji osób nieheteronormatywnych. 

 

Kisieland i Powidoki Karola Radziszewskiego – przestrzeń przeciwpubliczna a 

poszerzanie pola widzenia o reprezentacje osób homoseksualnych w przestrzeni 

publicznej 

 

Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji ocenia, że z 

aktywizacją środowiska mniejszości seksualnych w Polsce związane było zagrożenie 

epidemią AIDS oraz przeprowadzoną w 1985 roku akcja „Hiacynt”, w ramach której Milicja 

Obywatelska zakładała teczki osobom podejrzanym o relacje homoseksualne
954

. Bohater 

filmu Kisieland wspomina, że paradoksalnie działania aparatu władzy spowodowały w jego 

przypadku otwarcie się, swoisty wybuch własnej tożsamości homoseksualnej
955

, które 

przełożyły się na realizowanie śmiałych erotycznie pomysłów artystycznych. Zostałem 

odkryty. Milicja Obywatelska zrobiła mi coming out. Stąd poszedłem na całość
956

 – słyszymy 

wypowiedź Ryszarda Kisiela w filmie. Kisiel podkreśla, że cykl slajdów, które włączył do 

swojego filmu Radziszewski, powstały właściwie od razu po akcji „Hiacynt”. 

 Przywołane w Kisielandzie slajdy wyświetla na jednej ze ścian pracowni reżysera ich 

twórca, obudowując je komentarzem. Na obrazach przed obiektywem aparatu pozuje 

zazwyczaj Waldek, partner Ryszarda Kisiela, ale często także on sam. Przedstawienia to w 

dużej części akty o erotycznym zabarwieniu, ale także wyreżyserowane sceny, w których 

Waldek albo obaj mężczyźni przebierają się, korzystając z kobiecej garderoby. Ryszard Kisiel 

wspomina, że stworzony przez niego cykl był realizacją marzeń
957

. Zaznacza, że nie 

aspirował do roli twórcy, zdając sobie sprawę, że nie zaistnieje w oficjalnym obiegu
958

. To 

przeświadczenie dobrze obrazuje koncepcja przestrzeni przeciwpublicznej, którą Grzegorz 

Niziołek odwołując się do pracy Publics and Counterpublics, opisuje w następujący sposób: 
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Michael Warner określa terminem „przeciwpubliczny”, „przeciwpubliczność”, wiążąc to zjawisko z szeroko 

rozumianymi wspólnotami queerowymi, które definiowane są nie tyle przez kategorie tożsamości, ile przez swoje 

relacje ze sferą publiczną i ujawnienie obecnych w niej miejsc afektywnego zerwania, dyskomfortu i oporu. 

Przeciwpubliczność jest – wyjaśnia Warner – nadmiernie ucieleśniona, zbyt silnie opiera się na seksualności, 

aby mogła powstać wyłącznie dzięki cyrkulacji dyskursów między nieznajomymi sobie ludźmi (jak dzieje się w 

przypadku czytelników gazety postrzegających siebie jako naród). Przeciwpubliczność podważa hierarchię 

mediów, stawia performans ponad dyskursem, a równocześnie jest zamykana w ściśle określonych 

przestrzeniach, upodobnia się w skrajnych przypadkach do widowni teatralnej, a formy jej upublicznienia 

podlegają ograniczeniom i cenzurze
959

. 

 

Magda Szcześniak analizując prasę skierowaną do homoseksualnych mężczyzn, między 

innymi wydawany od 1986 roku magazyn „Filo” stworzony przez Ryszarda Kisiela, 

„Biuletyn” / „Etap” redagowany przez Andrzeja Selerowicza pod pseudonimem Marek 

Jaworski, wydawany w Austrii przez Eastern Europe Information Pool, oddział International 

Gay Association, i wysyłany do Polski w latach 1983-1987
960

, oraz późniejsze tytuły, których 

funkcjonowanie związane jest z latami 90., „Inaczej”, „MEN!”, „Nowy Men”, „Okey” 

przedstawia rozłam wewnątrz środowiska homoseksualnych mężczyzn związany z 

aprobowanymi formami reprezentacji w przestrzeni publicznej i koncepcjami polityki 

emancypacji.  

 Badaczka zaznacza, że męska homoseksualność pojawiła się w polskiej sferze 

publicznej dopiero w drugiej połowie lat 80.
961

. Od początku lat 90. z jednej strony była 

widoczna silna retoryka normalizacji jako formy komunikacji z heteroseksualną większością, 

którą Szcześniak osadza w kontekście analogicznych procesów w Stanach Zjednoczonych, 

podkreślając ich równoczesność
962

, z drugiej pierwsze antynormalizacyjne taktyki polityczne, 

których przywołanym w publikacji jednym z przykładów jest artykuł Mirasa Soliwody 

opublikowany w „Filo”. Szcześniak zaznacza, że jeden z podstawowych konfliktów 

związanych z reprezentacją w przestrzeni publicznej rozgrywał się w języku, który szkicowo 
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 G. Niziołek, „Coming in”. Przyczynek do badania historii homoseksualności, „Teksty Drugie. Teoria 

literatury, krytyka, interpretacja”, 2016, nr 6, s. 288. 
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 Por. M. Szcześniak, Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji, dz. cyt., s. 189. 
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można określić jako konkurencję słów „pedał” i zapożyczonego z angielskiego „gej”, którego 

wprowadzenie postulowały środowiska opowiadające się za procesem normalizacyjnym, 

m.in. Stowarzyszenie Lambda. Konflikt wewnątrz środowiska osób homoseksualnych miał 

swoje odzwierciedlenie w sferze publicznej, w odniesieniu do której funkcjonuje sfera 

przeciwpubliczna
963

. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach 

transformacji analizuje odpowiadające dychotomii przyjętych praktyk reprezentacji w języku 

formy widzialności w przestrzeni publicznej. Zwraca uwagę na strategie związane z 

akcentowaniem różnicy, realizujące się w odwoływaniu się do kobiecości
964

, oraz na taktyki 

widzialności, akcentujące „normalność” osób homoseksualnych, przyświecające m.in. 

pierwszej zakrojonej na tak dużą skalę kampanii społecznej Niech nas zobaczą, związanej z 

obecnością w przestrzeni publicznej osób homoseksualnych. Przywołanie rozpoznań 

zaprezentowanych w książce Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji 

pozwala na konieczne zarysowanie historycznego kontekstu form reprezentacji męskiej 

homoseksualności w polskiej przestrzeni publicznej dla analizy i interpretacji filmów 

Kisieland i Powidoki Karola Radziszewskiego 

 Szcześniak jako przykład praktyki oporu wobec strategii normalizacyjnych przywołuje 

książkę Lubiewo Michała Witkowskiego, której autor wprowadził do przestrzeni publicznej 

literackie reprezentacje PRL-owskich „ciot”, które wcale nie chcą być kobietami, chcą być 

przegiętymi facetami
965

. Zabawa w babę. Bycie prawdziwą kobietą to już nie to – zabawa 

ekscytuje, a spełnienie, jak to spełnienie… Ale w ich języku spełnienia nie istnieją
966

 – 

wprowadza w swoją powieść Witkowski. Świat Lubiewa zamieszkany jest przez 

homoseksualnych mężczyzn wykluczonych ze sfery publicznej, których towarzyszami i 

obiektami westchnień są zazwyczaj mężczyźni z niższej klasy społecznej, niejednokrotnie 

wyjęci spod prawa, nazywani w powieści lujami. Perypetie „ciot”, opowiadane przez nie 

nawzajem historie koncentrują się zazwyczaj na wątkach seksualnych podbojów, 

homoerotycznego pragnienia, co nie oznacza, że ich losy nie bywają tragiczne. Zmysłowość, 

homoseksualny erotyzm tego przedstawienia, wybór na bohaterów powieści osób 
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znajdujących się na marginesie społeczeństwa przywołują na myśl Dziennik złodzieja Jeana 

Geneta
967

. Szcześniak, posługując się przenikliwą argumentacją, odczytuje Lubiewo jako 

kronikę praktyki oporu wobec polityki gejowskiej normalizacji
968

. Niewątpliwie także jako 

gest polityczny można odczytać Kisieland Karola Radziszewskiego, do którego autorka Norm 

widzialności. Tożsamości w czasach transformacji odwołuje się jako materiału źródłowego 

wiedzy o przestrzeni przeciwpublicznej homoseksualnych mężczyzn w Polsce połowy lat 80. 

 Kisieland wpisuje się w dyskusję dotyczącą form reprezentacji homoseksualnych 

mężczyzn w przestrzeni publicznej już przez przeniesienie do niej archiwalnych slajdów 

Ryszarda Kisiela, których autor nie spodziewał się ich zaistnienia w kontekście wypowiedzi 

artystycznej funkcjonującej w powszechnym obiegu. W otwartym w ten sposób polu znaczeń 

zawłaszczone, choć to określenie w przypadku obecności Ryszarda Kisiela niemal w każdej 

klatce filmu Radziszewskiego wydaje się nie do końca uprawomocnione, archiwalia stanowią 

źródło wiedzy o kształcie homoseksualnej przestrzeni przeciwpublicznej tuż przed okresem 

transformacji. Ten rodzaj wizualnej archeologii, stanowiący przeniesienie znaczeń do 

współczesności, otwarcie ich na nowy kontekst historyczny wpływający na ich wymowę, jest 

wzmocniony w filmie przez wyeksponowanie gestu powtórzenia. W czasie narracji filmu 

dokumentalnego zorganizowane zostały sesje zdjęciowe w pracowni artysty, które aranżował 

Ryszard Kisiel, przy asyście reżysera Kisielandu. To istotny zabieg ponieważ podkreśla 

aktualność wypowiedzi wizualnej twórcy „Filo”. Współczesne fotografie rejestrowane w 

filmie przez Radziszewskiego, przedstawiające modela, którego charakteryzuje Kisiel, 

przebierając go w damskie, jak nazywa je „groteskowe”, stroje eksponują subwersywny 

charakter gry z kobiecością w męskim homoerotyzmie. Radziszewski odzyskuje dla 

przestrzeni publicznej wyrugowane przez dyskurs normalizacyjny praktyki podważające ideę 

naturalności heteroseksualnych konstrukcji genderowych, jak odczytuje parodystyczne 

powtórzenie „pierwowzoru” Judith Butler w Uwikłanych w płeć
969

. 

 W Powidokach Karol Radziszewski rozszerza przyjętą w Kisielandzie strategię 

korzystania z  archiwum Ryszarda Kisiela. Zawłaszczone w Powidokach obrazy wywołane 

przez Kisiela w latach 80. ukazują przestrzeń miejską, publiczne ulice Trójmiasta. W niej 

osadzone jest środowisko homoseksualnych mężczyzn, które wspomina w filmie bohater 
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filmu i autor zdjęć. W filmie obserwujemy podwójną ekspozycję obrazu, której historię 

wyjaśnia narracja Ryszarda Kisiela włączona do filmu zza kadru. Aktywista zrejestrował 

homoerotyczne przedstawienia i zapomniał o naświetlonej kliszy. Po jakimś czasie przez 

przypadek zarejestrował na niej obrazy przestrzeni miejskich o istotnym znaczeniu dla 

społeczności homoseksualnych mężczyzn. Film oddał do wywołania w jednym z publicznych 

laboratoriów. Ku jego zdziwieniu odkrył podwójne naświetlenie fotograficznego materiału. W 

ten sposób na przywołanej w Powidokach kliszy widoczne są czasem śmiałe erotyczne 

przedstawienia w części przysłonięte przez obrazy przestrzeni miejskiej. Wykorzystanie tej 

kliszy w artystycznym projekcie przez Karola Radziszewskiego interpretuję jako świadomą 

strategię twórczą związaną z przedstawieniem homoerotycznej seksualności bliską 

analizowanym i interpretowanym w tym rozdziale rozprawy filmom Barbary Hammer.  

 Karol Radziszewski w swojej twórczości konsekwentnie nawiązuje do sposobów 

przedstawienia ciała i seksualności wypracowanych na gruncie polskiej awangardowej sztuki 

feministycznej lat 70. W dokumentalnym filmie America Is Not Ready For This (Polska, 

2012) przedstawił historię wizyty polskiej artystki Natalii LL w Nowym Jorku w 1977 roku w 

związku z jej pobytem stypendialnym. Jak zaznacza Łukasz Ronduda twórczość Natalii LL 

ewoluowała od konceptualizmu do sztuki permanentnej, skupionej na idei bezpośredniej 

komunikacji z rzeczywistością oraz przemianie codzienności w spektakl
970

. Artystka m.in., w 

pracach Sfera intymna (1971) i Sztuka konsumpcyjna (1975) podjęła temat kobiecej 

seksualności, kulturowo kształtowanej płci w warunkach nieobecności erotyki w przestrzeni 

publicznej Polski lat 70.
971

. Karol Radziszewski w America Is Not Rady For This obrazuje 

recepcję prac polskiej artystki w środowisku awangardowych twórców pracujących w 

Stanach Zjednoczonych. Z jego rozmów prowadzonych w czasie narracji filmu m.in. z 

Carolee Schneemann, w kontekście której prac odczytywana jest twórczość Natalii LL, choć 

jak zaznacza Łukasz Ronduda, artystki nie znały swoich pierwszych realizacji w momencie 

ich tworzenia
972

, Mariną Abramović i gwiazdą filmów Andy’ego Warhola – Mario Montezem 

wyłania się obraz dyskryminacji kobiet na rynku obiegu sztuki w Nowym Jorku tamtego 

okresu.  
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 Twórca Kisielandu i Powidoków świadomie i konsekwentnie umieszcza swoją 

twórczość w kontekście estetyki wypracowanej w obrębie prekursorskiej sztuki 

awangardowej. Podobnie jak prace Barbary Hammer twórczość Karola Radziszewskiego 

interpretuję jako poszerzenie pola widzialności w przestrzeni publicznej o reprezentacje osób 

homoseksualnych. Wykorzystanie estetyki erotyzmu w pracach tego artysty oceniam jako 

agoniczne, w rozumieniu tego terminu zaproponowanym przez Chantal Mouffe, wobec 

dominujących heteronormatywnych dyskursów, a więc w swojej istocie polityczne, będące 

przyjętą strategią w procesie emancypacji
973

.  

 W analizie i interpretacji filmów found footage, których autorzy problematyzują 

relacje przestrzeni tradycyjnie określanych jako prywatna i publiczna w związku z 

reprezentacją osób homoseksualnych, istotny jest jeszcze element doświadczenia 

nieheteronormatywności, który podkreśla Grzegorz Niziołek. Autor tekstu „Coming in”. 

Przyczynek do badania historii homoseksualności odwołując się badań dotyczących 

homoseksualności prowadzonych na polu polskiej nauki, zaznacza: 

 

Homoseksualne dzieci nie rodzą się w homoseksualnych rodzinach, nikt ich nie przygotowuje do obrony przed 

dyskryminacją, a ich rodzice na ogół zakładają, że w przyszłości zaangażują się w heteroseksualne związki. […] 

badania nad historią homoseksualności w Polsce powinny nas kierować z jednej strony ku zagadnieniom 

związanym z funkcjonowaniem sfery publicznej i form jej mediatyzacji, a z drugiej – ku koncepcjom archiwum i 

jego zawartości. Badania nad homoseksualnością muszą siłą rzeczy dotyczyć mechanizmów funkcjonowania 

sfery publicznej. Dlatego powinny nie tylko mieć na celu zapobieganie społecznej niepamięci, lecz przede 

wszystkimi zajmować się politycznymi warunkami i ideologicznymi podstawami nieciągłości pamięci
974

. 

 

Przywołane rozpoznania, mimo że odnoszące się do polskich badań, przyjmuję za 

uniwersalne. Znajdują one potwierdzenie w twórczości Barbary Hammer, która w 

autobiograficznym filmie Tender Fictions, składającym się na trylogię Invisible Histories, 

przywołuje moment, w którym dopiero w wieku trzydziestu lat usłyszała słowa lesbijka. 

Rozmowa z przypadkowo poznaną dziewczyną była początkiem okresu określania przez 

reżyserkę jej tożsamości seksualnej
975

. Aspekt społecznej transmisji i dystrybucji 
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„świadomości historycznej”
976

 w przypadku twórczości dotyczącej historii osób 

nieheteronormatywnych jest więc szczególnie istotny. Także w tym kontekście prace found 

footage tematyzujące doświadczenie homoseksualności jawią się jako nośniki szczególnie 

skomplikowanych i bogatych kontekstów społecznych. Ukazują konieczne 

przewartościowania w tradycyjnie pojętych przestrzeniach prywatnej i publicznej, które 

dokonują się w procesie emancypacji środowisk mniejszościowych.  
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Zakończenie 

 

Analiza i interpretacja filmów, będących przedmiotem niniejszej rozprawy, ukazuje krytyczny 

wymiar dokumentalnego kina found footage wobec silnie zakorzenionego w kulturze od 

czasów antyku aksjomatu związanego z podziałem na sferę publiczną i prywatną oraz 

deprecjonowaniem tej ostatniej. Badania praktyk artystycznych w obrębie wyznaczonego 

tematu obrazują specyficzną ich referencyjność wobec (re)konstruowanych, zawłaszczanych 

przekazów medialnych. Jak ukazywałam, budowanie znaczeń w pracach tego typu opiera się 

na uruchamianiu kontekstów związanych z wydarzeniem reprezentowanym w obrazie, jego 

pierwotną cyrkulacją i funkcjami założonymi przez ich autorów, a tym samym złożonego 

kontekstu społecznego ich funkcjonowania. Starałam się zwrócić także uwagę, że sam proces 

krytyki, przemiany zawłaszczanych materiałów wizualnych jest uwarunkowany,  osadzony w 

relacjach społecznych i kulturowych.  

Zaproponowane w niniejszej rozprawie ujęcie nie ma charakteru całosciowego. 

Wynika to zarówno z bogatego i różnorodnego zbioru filmów określonych przez temat 

niniejszej rozprawy jako dokumentalne współczesne filmy found footage jak i rozpiętego 

spektrum przemian relacji przestrzeni prywatnej i publicznej. Przedmiotem moich badań 

uczyniłam zagadnienia, które oceniłam jako najbardziej reprezentatywne, czy jedne z 

najbardziej wielopłaszczyznowych. W związku z przywoływanymi w niniejszej rozprawie 

rozpoznaniami Giorgio Agambena, Michela Foucaulta, Chantal Mouffe problematykę 

przeobrażeń sfery prywatnej i publicznej, jak i krytyczny namysł nad nimi, można ocenić jako 

zasadnicze dla zrozumienia współczesności, stąd dalsze badania związane z medialnymi 

reprezentacjami tych kwestii wydają się uzasadnione. 

Zaproponowane rozpoznania mogą stać się  początkiem pogłębionych analiz i 

interpretacji dotyczących wkraczania różnorodnych nieuprzywilejowanych wcześniej grup w 

przestrzeń publiczną i kształtowania dowartościowujących form ich reprezentacji w 

dokumentalnych filmach found footage. Kolejne rozpoznania niewątpliwie powinny 

uwzględniać specyficzne konteksty historyczne właściwe  podmiotom tych procesów. 

Decyzję zwrócenie uwagi na filmy, których tematem jest w duże mierze sfera prywatna, 

podjęłam z uwagi na koncepcję pojmowania jej w kategoriach politycznych, ukształtowaną 

przez myśl feministyczną i w mojej ocenie nadal dopominającą się o kolejne artykulacje. 

Dalsze pole badań, którego nie zagospodarowała niniejsza praca, może być związane ze 
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zmieniającymi się formami komunikacji medialnej, w tym szczególnie wpływ, jaki wywiera 

na nie środowisko internetu. Szeroka przestrzeń przyszłych analiz nad filmowymi 

realizacjami dokumentalnego filmu found footage, które mogłyby opierać się na strategii, 

posługując się terminem Waltera Benjamina, czesania historii pod włos
977

, dopominania się o 

reprezentacje marginalizowanych grup społecznych i jednostkowych doświadczeń, wydaje się 

niewyczerpana. 
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Streszczenie 

 

Autorka przedstawia krytyczny wymiar współczesnych dokumentalnych filmów found 

footage wobec aksjomatu związanego z podziałem na sferę prywatną i publiczną, realizujący 

się poprzez uwidocznienie wzajemnych zależności tych przestrzeni. Ukazuje, jak autorzy i 

autorki tych filmów podejmują tę problematykę, ukazując ją jako źródło nierówności 

społecznych, dyskursu wykluczenia szerokich i różnorodnych grup z partycypowania w 

działaniach politycznych właściwych dla sfery publicznej. Bada (re)kreacyjne działania 

montażowe, wykorzystujące amatorskie archiwalia jak i kroniki życia publicznego, 

kwestionujące i przemieniające zastałe porządki, i stwarzanie za pomocą tej metody 

dowartościowujących reprezentacji mniejszości społecznych. 

 Autorka ukazuje, z jakiego rodzaju ekspresją twórczą związane jest dokumentalne 

kino found footage, które poprzez wykorzystanie zapisów historycznych, jest jedną z 

najbardziej krytycznych form wyrazu artystycznego, modelując współczesne ich rozumienie. 

Przedstawia, w jaki sposób autorzy i autorki analizowanych i interpretowanych filmów 

obrazują zawłaszczone obrazy wizualne jako narzędzia kształtowania rzeczywistości 

społecznej i postaw jednostek. W jaki sposób ingerencja w kształt wykorzystanych 

archiwaliów staje się narzędziem aktywizacji do zadawania pytań o wpływ przekazów 

medialnych na kształt pamięci społecznej i kulturowej, statusu archiwum. 
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Summary 

 

The author presents the critical aspect of contemporary found footage documentaries 

in the perspective of the axiom associated with the division into the private and public 

spheres, which realizes itself through exposing the interdependence of these spheres. She 

presents how the authors of these films approach this issue and show it as a source of social 

inequalities as well as a discourse which excludes broad and diverse groups from participating 

in political activities appropriate for the public sphere. She investigates (re)creative editing 

activities that use amateur archives and newsreel footage of public life to question and 

transform existing orders and, through this method, create an appreciative representation of 

social minorities. 

The author shows the kind of creative expression that is connected with found footage 

documentary cinema, which, through its use of historical records, is one of the most critical 

forms of artistic expression and models their contemporary understanding. She presents the 

way the authors of the analyzed and interpreted films depict appropriated visual images as 

tools for shaping social reality and the attitudes of individuals and how interference in the 

shape of the archives used becomes an activation tool for asking questions about the impact of 

media messages on the shape of social and cultural memory or the status of the archive. 

 

 

 

 

 


