
• 165 •

Filip Nowak
Uniwersytet Jagielloński

W poszukiwaniu mikroświatów.  
Przypadek Galicji w filmie

Film coraz trudniej traktować jako niezależny tekst kultury, którego bogactwo zna-
czeniowe całkowicie zostało zawarte w kilku dziesiątkach minut projekcji. Już nie 
wystarczy być tylko aktywnym widzem, który dokonuje aktualizacji przekazywanych 
mu treści. Często nie wynikają one bowiem wprost z dzieła filmowego, a w pełni 
mogą wybrzmieć tylko wtedy, gdy badacz – albo dociekliwy widz – sięgnie po ma-
teriały powstałe poniekąd na obrzeżach głównego teksu (oficjalnej wersji filmowej)1. 

W niniejszym tekście nie rozpatruję znaczenia Nowej Historii Filmu (NHF). Pra-
gnę jednak zaznaczyć, że warto byłoby uzupełnić poniższe rozważania badaniami nad 
recepcją odbiorców wybranych filmów. Tekst składa się przede wszystkim z analizy 
dwóch odmiennych utworów. Zarówno Sanatorium pod klepsydrą (1973 r.) Wojciecha 
Jerzego Hasa, jak i Mój Nikifor (2004 r.) Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze 
są bowiem, mimo ewidentnych różnić warsztatowych i treściowych, w pewien spo-
sób do siebie podobne – zakodowana w nich została pamięć o społecznościach, które 
w wyniku wydarzeń historycznych przestały istnieć. Mam na myśli istnienie kultu-
rowe etnicznej wspólnoty Żydów w filmie Hasa oraz Łemków u Krauzego. Z dzi-
siejszej perspektywy grupy te stanowiły istotną część cywilizacji galicyjskiej. W przy-
padku pierwszego filmu przeprowadzam klasyczną analizę znaczeń znajdujących się 
w  samym dziele. Dokonuję również krótkiego opracowania dotychczas powstałych 
tekstów ukazujących wątki galicyjskie w tym filmie. W przypadku Mojego Nikifora 
staram się przeprowadzić analizę uwzględniającą różne źródła okołofilmowe, wyzna-
czające alternatywne spojrzenie na tę produkcję. Uznaję jednak, że oba filmypełnią 
funkcję dyspozytywu zaginionych społeczności. Alternatywny jest więc zarówno wi-
zerunek ziem galicyjskich w tych filmach, jak i samo spojrzenie na nie.

1 Tego typu rozumowanie w ewidentny sposób zdaje się odsyłać do metodologii, jaką oferuje nam Nowa 
Historia Filmu (NHF), reprezentowana przez Thomasa Elssesera – por. T. Elsaesser, Nowa Historia 
Filmu jako archeologia mediów, tłum. G. Nadgrodkiewicz, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67‒68.
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Samą Galicję rozumiem jako prowincję zamieszkiwaną przez cztery główne narodo-
wości – austriacką, polską, żydowską i rusińską (dzisiaj mogącą uchodzić za ukraiń-
ską) – powiązaną w szczególny sposób z cesarstwem Franciszka Józefa I, ale również, 
za Normanem Daviesem, staram się postrzegać ją szerzej niż tylko jako prowincję 
habsburskiego imperium2. Historyk rozwija tę myśl:

Galicja była przede wszystkim specyficznym społeczeństwem, wytworzonym przez róż-
ne narody, grupy religijne i językowe oraz przez wiele bogatych, a przy tym odrębnych 
kultur. Zamieszkiwali ją Rusini (jako większość), Polacy, Żydzi, a także Huculi, Bojko-
wie, Łemkowie z Karpat, górale tatrzańscy3.

Takie spojrzenie na tę krainę wypełnia lukę w badaniach historycznych, które 
skupiają się wyłącznie na eksponowaniu wspomnianych wcześniej czterech tożsa-
mości. Dopuszcza perspektywę przedstawicieli tak zwanych małych ojczyzn. Takie 
spojrzenie pozwala uzasadnić dobór wspomnianych filmów jako przedmiotów ana-
lizy oraz uznanie wątku etnicznego za wiodący. W tym ujęciu filmoznawcza anali-
za kontekstualna zostanie wzbogacona o elementy metodologii antropologii obrazu 
w oparciu o propozycję Edmunda Burke’a. Dobór filmów podyktowany jest również 
chęcią zestawienia ze sobą dwóch dzieł, które formalnie znajdują się na przeciwstaw-
nych biegunach, ale pełnią podobną funkcję.

Wojciech Jerzy Has jest jednym z najważniejszych twórców w historii polskiej 
kinematografii, a zarazem należącym do grupy reżyserów intuicjonistów, cechujących 
się niezwykłą, malarską wręcz wrażliwością. Cały jego dorobek filmowy charakte-
ryzuje poetyckość i  fantasmagoryczność, co dotyczy również opus magnum reżyse-
ra, jakim jest Sanatorium pod Klepsydrą. Adaptacja Sklepów cynamonowych Brunona 
Schulza sama narzucała konieczność zobrazowania galicyjskiego miasteczka zamiesz-
kałego przez społeczność żydowską. To po tej wyobrażonej przestrzeni Józef, główny 
bohater, odbywa niesamowitą podróż, stykając się z  duchami przeszłości, zagłady 
i śmierci. Jednak tym, co najbardziej nurtuje twórcę Rękopisu znalezionego w Sara-
gossie, jest kategoria czasu . Problematykę tę zdaje się najpełniej omawiać Marcin 
Maron w swoim opracowaniu4, posługując się między innymi koncepcją Henriego 
Bergsona, zgodnie z którą czas i pamięć wiążą się z „intuicją” pojmowaną jako ro-
dzaj współodczuwania, pomagającego utożsamić się z tym co niewyrażalne5. Maron 
stwierdza, że według Bergsona

Czas to właśnie rzeczywiste trwanie. […] trwanie nierozerwalnie związane jest z dzia-
łaniem świadomości i pamięci, i – jako podmiotowe – odnosi się do całości procesów 
istnienia (życia) określanego mianem twórczej ewolucji6.

2 Por. N. Davies, Galicja jako królestwo zaginione [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 
(1866-1914). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011.

3 Ibidem, s. 8.
4 Por. M. Maron, Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha J. Hasa, Kraków 2010.
5 Por. ibidem, s. 39.
6 Ibidem.
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W ten sposób zmierzamy w stronę drugiego typu pamięci bergsonowskiej: pa-
mięci prawdziwej, czystej, która w swej skomplikowanej całości pozostaje nieuświa-
domiona. Diagnoza ta zdaje się trafna w stosunku do głównego bohatera Sanatorium 
pod klepsydrą, który na nowo przeżywa pewne zdarzenia, ale również na nowo je 
interpretuje – a nawet kształtuje, tworząc różnorodne hybrydy i kurioza z nawie-
dzających go wizji przeszłości. Pojawiają się tam intymne obrazy z dzieciństwa bo-
hatera, a  także sceny wyraźnie odnoszące się do wydarzeń historycznych, które są 
wspomnieniami zbiorowości, a nie tylko jednostki. Has nie jest wierny literackiemu 
pierwowzorowi – to zresztą przez wzgląd na samą strukturę dzieła Schulza byłoby 
właściwie niemożliwe. Tropiąc jednak motywy sugerujące związki z kulturą galicyj-
ską czy tożsamością, da się zauważyć, że różnice między przekazem filmowym a lite-
rackim mogą być znaczące. Zwrócił na to uwagę Piotr Litka w artykule poświęconym 
zobrazowaniu miasteczka galicyjskiego w Sanatorium pod klepsydrą. Sugeruje on, że 

W filmowej wizji galicyjskiego miasteczka w adaptacji Hasa nie mogło być mowy na 
przykład o architektonicznym szczególe. To nie Drohobycz; bardziej już konglomerat 
cech charakterystycznych dla wielu miast i miasteczek Królestwa Galicji i Lodomerii, 
przedziwnego tworu, stanowiącego część monarchii habsburskiej7.

To spostrzeżenie sugeruje, że bohater egzystuje w swoistym bezczasie lub w dynamicz-
nej przestrzeni styku różnych czasów, które wzajemnie na siebie wpływają. Z mojej 
perspektywy najbardziej istotny jest fakt przywołania nie konkretnego miejsca, ale 
panoramy reprezentującej pewną zaginioną cywilizację czy też jedno z „zaginionych 
królestw” – tak zresztą brzmi tytuł jednej książki Normana Daviesa, w której wymie-
niona zostaje również Galicja. Nieprzypadkowo powołuję się tutaj na brytyjskiego 
badacza, który sam uważa siebie równocześnie za historyka i za pisarza. Z jego pra-
cach przebija często literackie zacięcie i skłonność do konfabulacji, mająca swe źródło 
w swoistej polonofili. Takie podejście w tym przypadku nie zaciemnia dziejów Gali-
cji, ale służy ukazywaniu wątków, które umykają głównym narracjom historycznym.

Film Wojciecha Jerzego Hasa nie jest wyłącznie adaptacją tekstu literackiego, ale rów-
nież esejem na Schulzowskie tematy. Jest próbą wskrzeszenia krainy na poły mitycznej, 
eksplikowanej w sposób czytelny w ocalonych rysunkach i obrazach pisarza [...] 8,

stwierdza Piotr Litka, który w filmach reżysera dostrzega strategię mityzacji – ale 
i  przypominania; dotyczy to w  szczególności sceny na galicyjskim rynku, którą 
ostrożnie określa jako paradokumentalną9. Kamera ukazuje miasteczko z perspekty-
wy żabiej, a dodatkowo jest ono zasłaniane przez tłum żydowskich kupców. Zdaje się 
to odpowiadać pesymistycznej diagnozie Litki, którą kończy on swój tekst: dopóki 
ten zaginiony świat będzie wspominany, to będzie powracał, ale narażony jest na 
7 P. Litka, Tylko dwie sceny. Wizja galicyjskiego miasteczka w „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha 

Jerzego Hasa, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 131. 
8 Ibidem, s. 132.
9 Por. ibidem, s. 134.
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zniekształcenia przez ułomność samej pamięci10. Galicja u Hasa jest fragmentarycz-
na, niewyraźna i nieprzerwanie ulegająca rozpadowi.

Film odróżnia od książki status świata przedstawionego, który u twórcy Szyfrów 
jest rzeczywistością przychodzącą po zagładzie – zarówno Galicji jak i jej żydowskich 
mieszkańców. Wizja filmowca naznaczona zostaje piętnem Holokaustu, a w literac-
kim pierwowzorze powstałym przed wojną apokalipsa jest jedynie przeczuwana. Mał-
gorzata Burzyńska-Keller, badając wątki judaistyczne u Hasa, stwierdza:

Aby wskrzesić „tamten” świat, trzeba uświadomić sobie, że ciąg metamorfoz został prze-
rwany. Nie ma już kresowych miasteczek, strychów pełnych wiatru, prorokujących pod 
roziskrzonym niebem, sklepów, które o zmierzchu i zarastają ciemnym futrem nocy11.

Dochodzi tutaj do sytuacji, w której. zamiast przywoływać postulowaną przez Berg-
sona zmienność czasu i  rzeczywistości poddawanej osądowi intuicjonistycznemu, 
należy raczej zauważyć przedstawienie nieobecnego już świata. Teoria francuskiego 
filozofa jest natomiast przydatna, gdy poddajemy analizie postać Józefa, oraz gdy 
badamy świat Galicji w dziele Schulza bądź sylwetkę samego pisarza. 

Alternatywne postrzeganie czasu, a przez to sposób analizowania filmów traktu-
jących o  nieobecnych społecznościach można, według Marcina Marona, odnaleźć 
w ostatnim filmie Hasa, czyli Niezwykłej podróży Baltazara Kobera (1988 r.). Mowa 
o platońskiej doktrynie mówiącej o nieśmiertelności duszy, powiązanej z teorią pozna-
nia – a raczej przypomnienia – czyli anamnezą12. Jest ona jednym z punktów odniesie-
nia dla analizy filmu Mój Nikifor, którą przeprowadzam w dalszej części artykułu. 

Niekoherentną narracyjnie wizję surrealistycznej Galicji konfrontuję tutaj z utworem, 
który pozornie jest klasycznym filmem biograficznym o  Epifanie Drowniaku, 
zwanym Nikiforem Krynickim. Krzysztof Krauze to zupełnie inny typ filmowca niż 
intuicjonista Has, który posiadał wrażliwość malarza nadrealisty. Krauze był typem 
dokumentalisty, nawet w  fabułach zachowującego reporterski realizm. Uległo to 
zmianie po nawiązaniu współpracy z Joanną Kos-Krauze, jego ostatnią żoną, wspólnie 
z którą zrealizował film o Nikiforze i jego oddanym opiekunie Marianie Włosińskim13. 
Ostatnim wspólnym dziełem była Papusza (2013), historia romskiej poetki. 

Joanna Kos-Krauze, zainspirowana książką Elli i  Andrzeja Banachów, którzy 
sprawowali mecenat nad twórczością Łemka, napisała własną wersję książki-hołdu14, 
w której przedstawiła osobiste doświadczenia związane z mitem Nikifora. Poza jej 
wspomnieniami na główną część książki składają się dwie wersje scenariusza: ta osta-

10 Por. ibidem.
11 M. Burzyńska-Keller, Sanatorium pod klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji juda-

istycznej, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 29‒30, s. 158.
12 Por. M. Maron, op. cit. s. 473.
13 Joanna Kos-Krauze oficjalnie pełniła funkcję drugiego reżysera, ale jej wkład w  powstanie tego 

filmu był równie duży co Krzysztofa Krauzego.
14 Por. J. Kos-Krauze, Nasze Nikifory, Izabelin 2005.
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tecznie zatwierdzona i  przeniesiona na ekran oraz wersja nowelowa, która została 
pominięta. Zasadnicza różnica miedzy nimi polega nie tylko na przyjętej struktu-
rze narracyjnej, ale również na umieszczeniu akcji w  różnych okresach. Ekranowa 
wersja obejmuje początek roku 1960 oraz kilka dni roku 1967. W wersji nowelo-
wej akcja rozgrywa się w pięciu różnych okresach. Pierwszy fragment rozgrywa się 
w 1945 roku i ukazuje epizod z życia malarza. Umieszczenie jej przed akcją „Wisła”, 
rozpoczętą w 1947 roku, pozwala na poziomie eksplicytnym wprowadzić kontekst 
łemkowski. Miał się on objawiać nie tylko poprzez ukazanie poszczególnych boha-
terów czy używanego przez nich języka łemkowskiego, ale również w wykreowanym 
otoczeniu. Przekonują o tym chociażby didaskalia do sceny drugiej:

U  wejścia na deptak – rój handlarzy, głównie łemkowskich kobiet. Na chodniku: 
drewniane zabawki, części rowerowe, kosy, lemiesze, jarzma. Na ławkach – kuracjusze 
z kubkami wodymineralnej. Przedwojenna elegancja pomieszana z biedą. Tu i ówdzie 
miga wojskowyszynel15.

Zaprezentowano tu opis powojennej Krynicy, wówczas jeszcze licznie zamieszkanej 
przez Łemków. Obraz tej ludności jest konsekwentnie rozbudowywany w toku roz-
woju akcji, zwłaszcza w scenie z rodziną Hromasiaków, u których Nikifor zamieszki-
wał przez jakiś czas. W didaskaliach do sceny szesnastej czytamy:

Okolice Krynicy. Typowa łemkowska zagroda: mieszkanie, stajnia, stodoła, wozownia 
– wszystko pod jednym dachem. Kryta słomą, obłożona szczapami drewna. W głębi 
podwórka owczarnia. Mieszkanie: dwie izby z alkierzem. W części z piecem stół, dwie 
ławy, szerokie łóżko16.

Nowela ta z założenia miała stanowić swoisty skansen etnograficzny, wprowadzający 
widza w  świat łemkowski, społeczną przestrzeń Nikifora, w  której był wprawdzie 
traktowany jako dziwak (posiadanie artysty w rodzinie łemkowskiej uważane było za 
powód do wstydu), ale równocześnie jako „swój”.

W drugiej noweli, rozgrywającej się trzy lata później, otrzymujemy obraz całko-
wicie odmienny. Jest to zabieg dramaturgiczny, który w sugestywny sposób zwraca 
uwagę widza na traumatyczne wydarzenie z historii Łemków. Z didaskaliów do sceny 
rozgrywającej się w domostwie Hromasiaków, tym, które pojawiło się w pierwszym 
epizodzie, dowiadujemy się:

Opuszczona chałupa, spalona owczarnia, opustoszałe podwórko (pamiętamy je tętniące 
życiem z NOWELI I) […] Zagląda w okno chałupy. Podchodzi do drzwi, puka. Popycha. 
Drzwi zawieszone na jednym zawiasie otwierają się z jękiem. […] Pod zabitym deskami 
oknem – barłóg ze słomą. Stół, na stole rysunki. W rogu skrzynia Nikifora17.

15 Ibidem, s. 22.
16 Ibidem, s. 29.
17 Ibidem, s. 37.
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W dalszej części jeden z epizodycznych bohaterów wspomina, że Nikifora trzy razy 
deportowano i używa w stosunku do niego określenia „Łemko”18. Nie pozostawia to 
wątpliwości, że intencją autora było podkreślenie wydarzenia historycznego: akcji 
„Wisła”, która przez Joannę Kos-Krauze została określona mocnymi słowami: „[…] 
dla Nikifora dokonał się holocaust jego świata, Łemkowszczyzna przestała istnieć”19.

Przede wszystkim dotyczyło to zagłady kultury Łemków i ich poczucia wspólnoty, 
które zostały poważnie zachwiane, co szczególnie widać w przypadku współczesnego 
pokolenia, dla którego akcja „Wisła” mogłaby funkcjonować w ramach postpamięci. 
Decyzja o masowych wysiedleniach miała być odpowiedzią ówczesnych władz pol-
skich na niepokoje związane z grasującymi na wschodzie bandami UPA. W imię od-
powiedzialności zbiorowej niemal cały lud łemkowski został deportowany na ziemię 
odzyskane. Część z nich jeszcze w 1945 roku wyjechała do Związku Radzieckiego, 
na Ukrainę. Mimo rozwiązania problemu UPA, z którą Łemkowie mieli się rzekomo 
sprzymierzać, skazano ich wspólnotę na nieodwracalny proces dezintegracji. Frag-
ment wspomnień Michała Źrołki, pisarza, animatora kultury łemkowskiej, konsul-
tanta przy realizacji Mojego Nikifora, a także przyjaciela samego malarza, doskonale 
pokazuje, że dla wysiedlonych sytuacja była niezrozumiała i niesprawiedliwa: 

Łemkowie przekonali się, ze rząd polski stosuje odpowiedzialność zbiorową. Gdyby 
nam wtedy powiedziano, ze wyrzucają nas z naszej ojcowizny dlatego, że jakaś grupa 
Murzynów (sic!) napadła na jakąś wioskę w Południowej Afryce, to byłby dla nas, Łem-
ków, równie niezrozumiały powód jak działanie jakichś tam band UPA20.

Bohater filmu funkcjonuje poza obrębem swojej wspólnoty, ale również nie ada-
ptuje się w tej nowej. Bycie autsajderem w jego przypadku nie jest dokonującą się 
i  przeżywaną przezeń tragedią, jaką niewątpliwie dostrzegamy w  Papuszy. Jest to 
tragedia dokonana, której świadectwem jest ciągłe niedomówienie budowane przez 
narrację – w tym przypadku jest to brak wspólnoty pierwotnej bohatera, czyli spo-
łeczności łemkowskiej, nawet w formie wyobrażonej. Wrażenie tego braku jest zna-
czące. Już na poziomie fabuły widz zostaje wciągnięty w śledztwo mające ujawnić 
pochodzenie artysty, chociaż nie jest to główny wątek filmu. Niemniej prowadzi to 
do wyzwolenia w widzu pewnej formy identyfikacji z tym, co nieobecne, egzystujące 
w swoistej otchłani filmowej. O ile u Hasa jesteśmy świadkami zagłady, która wciąż 
się dokonuje, o tyle tutaj nie widać nawet zgliszczy zaginionej społeczności. Za klu-
czową dla moich rozważaniań uważam scenę rozgrywającą się w drewnianej cerkwi. 
Opisując ją, chciałbym odwołać się do kategorii religijności filmowej oraz wspo-
mnianej anamnezy. Agnieszka Morstin-Poławska przy próbie zdefiniowania, czym 
właściwie mogłoby być kino religijne, stwierdza:

18 Nikifor było deportowany dwa lub trzy razy. Zawsze jednak wracał w rodzinne strony.
19 J. Kos-Krauze, op. cit., s. 13.
20 M. Źrołka, Opowieści łemkowskie, Warszawa 1998, s. 140.
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[…] w przypadku filmów innych niż proreligijne, które noszą w sobie pewien stricte religij-
ny projekt odbioru i są nań w całości nastawione, znaczenia religijne mogą powstawać także 
w oderwaniu od zaprojektowanego w filmie odbioru, a nawet w sprzeczności z nim […]21.

Odczytanie Mojego Nikifora zgodnie z powyższym założeniem udostępnia przydat-
ne narzędzie w  tropieniu wątków etnicznych. Na tę właściwość w filmach zwraca 
w  swoich badaniach uwagę Magdalena Kempna-Pieniążek, która, posługując się 
w pojęciem paratekstu jako swoistej metafory, pisze:

Sądzę, iż filmowa religijność może być postrzegana jako szczególny paratekst – wartość 
nadbudowywana nad dziełem czy to w charakterze epitekstów, czy to jako funkcjonu-
jący na obrzeżach filmu interpretacyjny potencjał22.

Joanna Kos-Krauze proponuje odczytanie postaci Nikifora jako mistyka; porównuje go 
do proroka Eliasza, którego ludzie mają obowiązek rozpoznać jako bożego posłańca23. 
W warstwie filmowej materializuje się to we wspomnianej wcześniej scenie w cerkwi.

Rozpoczyna się ona od zbliżenia na szkicownik Nikifora, jego prowizoryczny 
modlitewnik. Rysuje w nim ikonostas. Kolejne ujęcie ukazuje carskie wrota, a w tle 
rozbrzmiewa pieśń chóru prawosławnego. W następnym ujęciu Nikifor jest ukaza-
ny w zbliżeniu: odrywa się od rysowania w reakcji na śpiew, który w istocie należy 
do warstwy niediegetycznej. Bohater porzuca swoje zajęcie i staje na tle ikonostasu. 
Ukazany w  planie amerykańskim, wkomponowuje się weń, jakby był jednym ze 
świętych przedstawionych na ikonach. Malarz wodzi wzrokiem w poszukiwaniu źró-
dła pieśni, która w końcu cichnie, a on wchodzi za ołtarz. Tam dostrzega leżącą sukę 
z młodymi, którą każdy zaznajomiony z biografią malarza zidentyfikuje jako Haukę, 
psią towarzyszką artysty w wędrówkach po Krynicy. Nagle pojawia się Marian, sto-
jący plecami do kamery, i zadaje pytania Nikiforowi o to, „gdzie leży jego matka”, 
wymieniając przy tym nazwy kilku miejscowości z terenów dawnej łemkowszczyzny: 
„Muszyna? Powroźnik? Tylicz?”. Malarz jednak nie odpowiada, jakby te nazwy nic 
mu nie mówiły; zignorowawszy pytanie, ponownie patrzy na psa. Scenę tę, najnie-
zwyklejszą w filmie oraz zaskakującą w kontekście pozostałych produkcji Krauzego, 
można uznać za subtelne odniesienie do zniszczonej i zapomnianej kultury Łemków, 
przywodzącej na myśl mityczną cywilizację.

Mamy tutaj do czynienia ze swoista anamnezą, o której Morstin-Popławska pisze 
następująco:

[…] warto przypomnieć słowa Elżbiety Wolickiej o anamnezie w odniesieniu do „świę-
tych” obrazów. „Wschodnia teologia ikony” – pisze ona – „nawiązuje do Platońskiej 
koncepcji anamnezy, która jest czymś więcej niż pamięcią, przypomnieniem – jest mia-

21 A. Morstin-Popławska, Jak daleko stąd do raju? Religia jako pamięć w polskim filmie fabularnym, 
Kraków 2010, s. 73.

22 M. Kempna, Religijność jako paratekst. Na obrzeżach teorii filmu religijnego [w:] Pogranicza audiowi-
zualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010, s. 261.

23 Por. J. Kos-Krauze, op. cit., s. 16.
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nowicie przywołaniem, ewokacją tego, co święte”. Religia jako pamięć polega więc na 
uobecnianiu raczej niż na prostym powracaniu do przeszłości: za sprawą anamnezy, 
której doświadczamy, […] usiłujemy przywołać sensy religijne i sprawić, by […] w ja-
kimś stopniu się przed nami odsłoniły24.

Mistyczna scena, zbliżona niemal do rytuału, zostaje skonfrontowana z  momen-
tem, w którym padają pytania o grób matki – symboliczne groby przodków. Pytania 
o przeszłość Nikifora są równoznaczne z próbą odkrycia losu Łemków. Już na samym 
początku filmu, gdy malarz jest uporczywie i daremnie dopytywany przez milicjanta 
o nazwisko, zostaje zasygnalizowana anonimowość i zapomnienie tytułowego boha-
tera, zarówno jednostkowego – artysty – jak i zbiorowego – narodu. W kontekście 
przeanalizowanej sceny cerkiewnej zdaje się to rozszerzać i pogłębiać. 

Jednak aby ten przekaz był skutecznie odczytany, konieczne jest uwzględnienie 
kategorii mitu. Jak zauważa Morstin-Popławska: „[…] projekt interpretacji mitu 
będący »sprawdzianem egzystencjalnym« (czy też zakładem) polega tu na tym, że 
sens mitu odsłania się przede mną w takim stopniu, w jakim zobaczę w nim swoje 
własne doświadczenie”25. Badaczka pisze te słowa w kontekście mitu o Adamie i Ewie, 
ale można skonstruować analogię: w Moim Nikiforze zostaje opowiedziana legenda 
o Eliaszu, która służy za matrycę dla powstania mitu o Matejce z Krynicy, jak nazy-
wano Nikifora. 

Rozpatrywanie losów malarza i narosłych wokół niego kontekstów jako swoistej 
narracji mitycznej wymaga odwołania się do symbolicznej funkcji mitów, jaką pro-
ponuje Paul Ricoeur:

Podstawową funkcją mitu jest „wtłoczenie” doświadczenia ludzkiego w jakąś historię 
stanowiącą przykład o charakterze powszechnym. Dlatego na przykład doświadczenie 
biblijnego Adama jest ponadjednostkowe i archetypowe: jest on mityczną figurą „czło-
wieka przykładowego”, w „Adamie” zgrzeszyliśmy wszyscy in illo tempore, w świętym 
czasie początków26.

W osobie Nikifora zostaje bowiem utrwalona pamięć o zanikającym narodzie – wy-
raża się ona przede wszystkim w jego twórczości: sztuce niepodważalnie powiązanej 
z bizantyńską sztuką pisania ikon. 

Warte przywołania są tutaj założenia badacza audiowizualności Petera Burke’a:

Można by powiedzieć, że dla ikonografów obrazy nie są tylko do patrzenia: są także do 
„czytania”. Dziś idea ta występuję powszechnie. Głośnie wprowadzenie do filmoznaw-
stwa nosi tytuł How to read a film (1977, Jak czytać film)27.

24 A. Morstin-Popławska, op. cit., s. 41.
25 Ibidem, s. 88.
26 Ibidem.
27 P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwo historyczne, Kraków 2012, s. 54.
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W analizowanym przypadku możemy wskazać trzy formy obrazów, które za sprawą 
medium filmowego zostają połączone w jeden przekaz. Pierwszą jest właściwa akcja 
filmu, na którą zostają nałożone pozostałe formy. Na drugą z nich składają się dzieła 
Nikifora. Trzecią zaś, pojawiającą się zaledwie w jednej scenie, tworzą ikony, które – 
paradoksalnie – stanowią wspólny mianownik dwóch pozostałych form. Obrazki Ni-
kifora pojawiające się w filmie nie są dobrane przypadkowo. Zdają się one korelować 
ze światem przedstawionym, z konkretnymi scenami. Dosadniej niż w filmie zostało 
to wyrażone w jego zwiastunie. W trwającej niespełna dwie minuty zapowiedzi kino-
wej zaprezentowane zostały krótkie sceny z filmu, które za pomocą przenikania zostają 
skojarzone z autentycznymi obrazkami Nikifora. Pierwszy raz zabieg ten zastosowany 
jest w scenie z ikonostasem. Często obrazy kojarzone są ze względu na podobną kom-
pozycję, co wskazuje, że dorobek malarza stanowił inspirację dla warstwy estetycznej 
filmu. Za wiodącą wciąż należy uznawać scenę cerkiewną – wraz z ikonami, w których 
estetyce zakorzenione są zarówno sceny filmowe, jak i styl obrazów Łemka.

Powyżej przeprowadzone analizy mogą dowodzić, że sama galicyjskość jest obecna 
w różnych filmach i w różnym natężeniu. Odnalezienie jej wymaga często wyjścia 
poza obręb samego filmu oraz zwrócenia uwagi na pomijane w  dotychczasowych 
analizach wątki, takie jak kwestia etniczności w Moim Nikiforze. Film ze swej natury 
jest uniwersum alternatywnym wobec rzeczywistości, wymagającym niejednokrotnie 
alternatywnego sposobu odczytania.

Rola sztuki filmowej w tym kontekście zdaje się czymś raczej dialogicznym niż de-
klaratywnym – a z pewnością czymś dynamicznym. W tle tych rozważań pobrzmiewa 
piękna, ale jednak niemożliwa do pełnego zrealizowania idea kina „historycznego”, 
zaproponowanego przez Marca Ferro: kina, które za sprawą „filmowca-historyka”, 
czerpiącego ze źródeł pisanych, materialnych, ale i  z  przekazów ustnych, pamięci 
ludowej oraz samodzielnej obserwacji, „może zwrócić społeczeństwu historię, któ-
rej pozbawił ją porządek instytucjonalny”28. Mimo że sam obraz filmowy wydaje się 
niewystarczającą rekompensatą, może jednak stanowić swoisty wstęp do komplekso-
wych, interdyscyplinarnych badań, których rezultaty mogłyby spełnić ten postulat. 
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Summary

Look for microworld. Galician Cinema
The author analyzes the representation of Galicia (Eastern Europe) in the Polish cin-
ema. In the first part, author focuses on Sanatorium pod klepsydrą where Jewish socie-
ty is the part of Galicia’s people. Mój Nikifor was analysed in the second part. Author 
uses Henri Bergosn’s theory of time and Peter Burke’s theory of visual anthropology.
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