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amerykańSkie kino Gatunkowe 
jako „palimpSeSt”1 euroPejsKiego 
kina arthouSe’oweGo
 – o hipertekStualnej StrateGii 
twórców noweGo hollywoodu

Z pewnością teza głosząca, że „Hollywood zjada własny” ogon, w kontekście 
tzw. Nowego Hollywoodu (kina tworzonego w latach 70. przez młodych ame
rykańskich reżyserów wywodzących się z filmowych szkół, reprezentujących 

1 Terminu „palimpsest” używam tutaj w znaczeniu, jakie nadał mu – w odniesieniu do lite
ratury – Gérard Genette (por. G. Genette, Palimpsesty, przeł. A. Milecki, [w:] H. Markie
wicz, Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1992), proponując własną typologię relacji między tekstem pierwotnym 
a tekstem wtórnym (opartym na tekście pierwotnym). W swej typologii Genette analizuje 
zjawisko hipertekstu, a więc tekstu, który jest transpozycją bądź trawestacją tekstu pier
wotnego, gdzie trawestacja to swego rodzaju przetworzenie tekstu oryginalnego – często 
w duchu parodystycznym – z zachowaniem treściowej i stylistycznej struktury oryginału, 
zaś transpozycja to nieco bardziej odbiegający od pierwowzoru hipertekst – zwykle niepo
siadający wymiaru komicznego (więc będący np. pastiszem, choć niekoniecznie) – przeno
szący treść oryginału np. z zamierzchłej przeszłości do współczesności, zmieniający niekie
dy stylistykę przetwarzanego materiału. Jak pisze sam Genette: „Hipertekstualność ma na 
swój sposób wiele wspólnego z majsterkowaniem (bricolage). (…) Powiem tylko, że sztuka 
»tworzenia czegoś nowego z czegoś starego« ma tę wyższość, że wytwarza przedmioty bar
dziej złożone i bardziej wyrafinowane od przedmiotów »zrobionych umyślnie«: na dawną 
strukturę nakłada się i splata z nią nowa, a dysonans powstający z tego zetknięcia dwóch 
współobecnych elementów nadaje szczególny smak całości (…). Tę dwoistość przedmiotu 
ze względu na relacje tekstualne można by porównać do starego obrazu »palimpsestu«, 
gdzie spod jednego tekstu tego samego pergaminu wyziera inny, którego ów późniejszy 
tekst nie przysłonił całkowicie, pozwalając mu miejscami prześwitywać. Pastisz i parodia, 
jak trafnie zauważono, »traktują literaturę jako palimpsest«” (G. Genette, op.cit., s. 363). 
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pokolenie cineastów – wychowanych na rodzimej i zagranicznej klasyce fil
mowej) nie będzie niczym odkrywczym. Wszak sami twórcy wielokrotnie 

Co jednak ważne w odniesieniu do analizowanych w moim tekście filmów, które zwykle 
nie są ani pastiszami, ani tym bardziej parodiami, jednakże mieszczą się w kategoriach 
transpozycji (wyraźnie nawiązują do pierwowzorów i to nie tylko na zasadzie cytatu, ale 
wręcz przetworzenia elementów zarówno fabularnych, jak i stylistycznych), termin „hiper
tekstualność” znacznie bardziej pasuje do określenia ich formalnej i treściowej tożsamości 
niż „intertekstualność”. Jak pisze Genette: „Jeśli chodzi o podkreślaną już opozycję mię
dzy hipertekstualnością a intertekstualnością, pragnę jedynie położyć szczególny nacisk 
na jeden szczegółowy punkt (…) dla prostego zrozumienia hipertekstu nie jest konieczne 
odwołanie się do hipotekstu [tekstu pierwotnego – przyp. P.K.]. Każdy hipertekst, nawet 
jeśli byłby to pastisz, może być czytany bez dostrzegalnej »niegramatyczności« (…), sam 
dla siebie; posiada swój sens autonomiczny, a zatem – w pewnym stopniu – wystarczający. 
»Wystarczający« nie znaczy jednak pełny. W każdym hipertekście zawarta jest bez wątpie
nia pewna wieloznaczność (ambiguité) (…). Wieloznaczność ta ma swoje źródło w tym, że 
hipertekst może być czytany zarówno dla siebie samego, jak i w relacji do samego hipo
tekstu” (G. Genette, op.cit., s. 362). W odniesieniu do odbioru literatury hipertekstualnej 
Genette mówi o „lekturze palimpsestowej”, będącej przede wszystkim rodzajem hiper
tekstualnej (intertekstualnej, ale niejako wyższego rzędu) zabawy, polegającej na badaniu 
i odczytywaniu hipotekstu wykorzystanego do stworzenia hipertekstu. Nie wydaje mi się, 
by w literaturze teoretycznej można było znaleźć termin lepiej określający strategię przy
jętą przez amerykańskich reżyserów tworzących w latach 60. i 70., jak właśnie „strategia 
tworzenia filmowego palimpsestu”. Rozpatrując problem nakładania jednego obrazu na 
drugi w odniesieniu do sztuk plastycznych (być może jeszcze bliższych w tworzeniu dla 
kina niż literatura), spotykamy się z różnego rodzaju określeniami na ową strategię na
kładania (np. „przemalówka”), ale jedynie „palimpsest” precyzyjnie określa proces po
krywania jednego malowidła drugim w taki sposób, że to pierwsze prześwieca przez to 
nałożone. W teoretycznej myśli poświęconej temu problemowi warto zwrócić uwagę na 
analizy malarstwa Jacka Sempolińskiego, który – podobnie jak filmowcy amerykańscy 
z lat 60. i 70. – tworzy dzieła sztuki na zasadzie palimpsestów nałożonych na wcześniej 
istniejące obrazy, tak że z jednej strony kreuje on nowe dzieło, a z drugiej wykorzystuje już 
istniejący obraz (por. J. Waltoś, M. Poprzęcka, Jacek Sempoliński: Ręka farbiarza, Miejska 
Galeria Sztuki, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Łódź 2011; M. Guzowska (red.), 
A me stesso: Jacek Sempoliński, Wydawnictwo Zachęta, Warszawa 2002). W powyższym 
dostosowaniu aparatury teoretycznej opisującej zarówno literaturę, jak i malarstwo (jako 
rodzaj hipertekstu) do analizy tekstów filmowych (których tożsamość stylistyczna i fa
bularna nie jest do końca jednoznacznie precyzyjna, zresztą podobnie jak intencje twór
ców) używam terminu „palimpsest” w cudzysłowie, wymiennie z bardziej precyzyjnym 
określeniem „hipertekst”. Jednocześnie właśnie w kontekście świadomej intencjonalności 
twórców filmowych modyfikuję pojęcie „palimpsest”, wprowadzając termin „świadomość” 
filmowców, nakładających swe projekcje na istniejące już teksty filmowe (w wielu teoriach 
opisujących literackie i malarskie palimpsesty podkreśla się rolę „nieświadomego” nakła
dania jednej warstwy na drugą – por. R. Barthes, Trzeci sens, przeł. R. Wyborski, „Kino” 
1971, nr 11, s. 41). Czynię to po to, by kwestię teoretycznego domknięcia świadomie pozo
stawić otwartą i zachęcić czytelników tekstu do własnych badań w tej dziedzinie, opartych 
nie tylko na analizie i interpretacji wewnątrztekstowej dzieł, ale także na docieraniu do 
świadectw kontekstowych opisywanego w tym miejscu zjawiska filmowego.
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podkreślali (i wciąż podkreślają) swoje zakorzenienie w filmowej klasyce2. Dla 
pokolenia „Swobodnych Jeźdźców i Wściekłych Byków” kino, przede wszyst
kim amerykańskie, ale i europejskie, odkrywane na seansach w studenckich 
klubach filmowych, podczas odwiedzanych często światowych festiwali czy 
po prostu w trakcie telewizyjnych seansów stało się niewyczerpanym źró
dłem inspiracji do tworzenia własnych wizji filmowych. Analizując jednak 
najważniejsze dzieła Nowego Hollywoodu, warto się zastanowić, jak daleko 
idą owe inspiracje i nawiązania. I czy czasem w niektórych (dodajmy: bardzo 
ważnych dla amerykańskiej kinematografii) produkcjach tamtego okresu nie 
mamy do czynienia z czymś na kształt filmowego „palimpsestu” – a więc ob
razu nałożonego niejako na obraz już istniejący (w tym wypadku istniejące 
już dzieło filmowe, w odpowiedni sposób strawestowane, ale wciąż przeziera
jące przez nowy film).

Z pewnością fakt, że kino zarówno przełomu lat 60. i 70., jak i dekady lat 70. 
w Stanach Zjednoczonych było okresem odradzającego się kina gatunkowego 
(ale w specyficzny sposób, gdyż często przejawiającego tendencje nostalgiczne, 
czy wręcz dekonstrukcyjne), każe nam wiązać jego hipertekstualność z kla
sycznym amerykańskim kinem genre’owym. Całkiem słusznie. Styl twórców 
Nowego Hollywoodu zasadzał się przede wszystkim na strategii rewitalizacji 
kina rodzimego. Stąd westerny Sama Peckinpaha (czy, jak chcą niektórzy, anty
westerny), które stanowiły intertekstualną grę z klasyczną formułą westernu 
wypracowaną przez Johna Forda (weźmy choćby Majora Dundee z 1965 roku, 
będącego rodzajem nowego odczytania tematyki podjętej przez Forda w jego 
„trylogii kawaleryjskiej”). Stąd dzieła Williama Friedkina – rewitalizującego 
klasyczny, amerykański horror ekspresjonistyczny z lat 30. i 40., wzbogaco
ny przez efekty gore (Egzorcysta, The Exorcist, 1973), bądź też wskrzeszające
go podgatunek Gmovies z lat 30., przefiltrowany przez rozwiązania wzięte 
z „kina bezpośredniego” (Francuski łącznik, The French Connection, 1971). 
Stąd wreszcie gangsterskie dzieła, takie jak Bonnie i Clyde (Bonnie and Clyde, 
1967) Arthura Penna czy epickie freski Francisa Forda Coppoli (Ojciec chrzest-
ny I i II, The Godfather I, II, 1972, 1974), stanowiące hołd dla klasycznego kina 
gangsterskiego z lat 30., inspirowanego jednakże dokonaniami z jednej strony 
niskobudżetowego kina gatunkowego (Roger Corman), z drugiej zaś psycho
logicznego kina „teatralnego” Elii Kazana3.

2 Wystarczy przeczytać wywiad rzekę z Paulem Schraderem, który swoją twórczość wprost 
odnosi do najlepszych kinematograficznych wzorców, od Jeana Renoira poprzez Roberta 
Bressona po twórców kina japońskiego, z Mizoguchim i Ozu na czele (por. Schrader on 
Schrader & Other Writings, red. K. Jackson, Faber and Faber, London 1990).

3 W tej grupie należałoby wymienić też Romana Polańskiego z jego mistrzowskim China-
town (1974), będącym hołdem dla kina noir. Jak jednak głosi powszechna opinia, film 
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W ową epigońską, ale paradoksalnie bardzo twórczą strategię wpisali się 

rzecz jasna jeszcze inni twórcy Nowego Hollywoodu – odświeżający klasycz
ne formuły gatunkowe i korzystający zarówno z dokonań kina współczesne
go, jak i – przede wszystkim – z technicznych możliwości oferowanych przez 
przemysł filmowy lat 70. Dlatego też George Lucas, chcąc zrealizować kino
wą wersję Flasha Gordona, stworzył cykl Gwiezdne wojny (Star Wars, 1977–
1983), a oczarowany niskobudżetowymi filmami z lat 50. Steven Spielberg 
zaproponował w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia (Close Encounters of 
the Third Kind, 1977) własną, mieniącą się efektami specjalnymi, lecz rów
nież pogłębioną filozoficznie4 wersję kontaktu człowieka z obcą cywilizacją. 
Przykłady można by mnożyć, ważne jest jednak to, by uchwycić główną ideę, 
jaka przyświecała twórcom Nowego Hollywoodu – by „wlać nowe wino do 
starych bukłaków”, odświeżyć, zrewitalizować klasyczne formuły gatunko
we – w rzadkich przypadkach odwołując się do tworzenia remake’ów, częściej 
tworząc oryginalne opowieści, choć stanowiące rodzaj bricolage’u z istnieją
cych wcześniej filmowych elementów.

O ile zapożyczenia i przetworzenia z kina amerykańskiego można uważać 
za naturalne, o tyle strategia rewitalizacji kina amerykańskiego objęła także 
kinematografię światową, ze szczególnym uwzględnieniem kina japońskie
go, francuskiego i włoskiego5. Nowa fala amerykańskich twórców filmowych, 

Polańskiego jest dziełem osobnym (a jeśli już, to pastiszem, choć i ten termin niedokładnie 
określa jego wartość), wymykającym się mechanicznym porównaniom. Osobiście uważam, 
że i Chinatown może być rozpatrywane w kategoriach hipertekstualnego „palimpsestu”, 
w tym wypadku będącego efektem nałożenia nowej historii na historię klasyczną, czyli 
film Johna Hustona Sokół maltański (The Maltese Falcon, 1941), gdzie postać gangstera 
Noaha Crossa granego przez Hustona jest elementem znaczącym.

4 Pierwszym scenarzystą Bliskich spotkań… był Paul Schrader, który wprowadził do fabuły 
filmu, zaczerpniętą z pism Mircei Eliadego, ideę kontaktu człowieka z Numinozum – u Spiel
berga symbolizowanym przez UFO (por. Schrader on Schrader…, op.cit., s. 125–126).

5 Najlepiej związki między francuską Nową Falą a amerykańską nową falą opisał David 
Shipman (por. D. Shipman, France: Before and After of Nouvelle Vague; In Hollywood the 
Director Is King; The Movie Brats, [w:] idem, The Story of Cinema: A Complete Narrative 
History, St. Martin’s Press, New York 1982, s. 1121, 1190, 1209–1230). Proponuje on wła
ściwą periodyzację tzw. Nowego Hollywoodu – okres od 1968 roku do początku lat 80., 
przy czym przełom lat 60. i 70. należał do reżyserów starszego pokolenia, tzw. Swobodnych 
Jeźdźców, autorów takich jak Sam Peckinpah, Dennis Hopper, Stanley Kubrick, Roman 
Polański, Bob Fosse, William Friedkin, Robert Altman, których twórczość stanowiła swego 
rodzaju pomost między klasycznym Hollywood (przed upadkiem systemu produkcyjnego 
w latach 60.) i Hollywoodem lat 70. (tj. budującym własne struktury produkcyjnodystry
bucyjne dzięki wysokobudżetowym blockbusterom, produkowanym właśnie od połowy 
lat 70.), a tworzonym przez tzw. Filmowych Szczeniaków (Film Bratz), inaczej zwanych 
„Wściekłymi Bykami” (Hal Ashby, Martin Scorsese, Paul Schrader, Francis Ford Coppo
la, George Lucas, Steven Spielberg). Na ten temat zob. również: P. Biskind, Easy Riders, 
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która wypłynęła pod koniec lat 60., miała swój bezpośredni kontakt z fran
cuską Nową Falą oraz z kinem włoskim, wciąż tkwiącym w estetycznych 
i filozoficznych okowach neorealizmu (choć już w latach 60. przełamującym 
reprezentowane przez klasycznych twórców tego nurtu – Rosselliniego i De 
Sikę – standardy: twórczość Mario Monicellego, Piera Paola Pasoliniego, Ber
narda Bertolucciego, Marca Ferreriego). Moda na kino inne niż amerykań
skie u autorów Nowego Hollywoodu wzięła się z prostego faktu, że większość 
z ówczesnych młodych reżyserów odbyła staranną edukację filmoznawczą, 
często (jak Peter Bogdanovich czy Paul Schrader) zajmując się krytyką filmo
wą przed rozpoczęciem zawodu reżysera (w przypadku Bogdanovicha był to 
rodzaj „filmoznawczego reportażu”). Również moda na kino europejskie i ja
pońskie, stymulowana przez nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej czy 
po prostu współprodukowanie (i dystrybuowanie) filmów uznanych mistrzów 
kinematografii światowej, zwłaszcza europejskiej, przez hollywoodzkie studia 
(np. MGM i UA), spowodowała prawdziwy boom na dzieła luminarzy kina 
modernistycznego: od Felliniego przez Kurosawę po Bergmana. Sprytni i peł
ni inwencji reżyserzy Nowego Hollywoodu postanowili na swój oryginalny 
sposób wykorzystać z gruntu artystyczne kino spoza USA do własnych celów6. 
Zapatrzenie w dzieła zza oceanu niezwykle wzbogaciło kinematografię ame
rykańską tamtego czasu – zarówno pod względem formalnym, jak i intelek
tualnym. Właściwie można byłoby mówić o dwóch zakresach twórczej sym
biozy między kinem nieamerykańskim (zwłaszcza europejskim i japońskim) 
a hollywoodzkim. Pierwszy jej rodzaj polegałby na przeszczepieniu pewnych 
rozwiązań, zarówno treściowych (a za tym ideowych), jak i formalnych, na 
grunt kina amerykańskiego. Powszechna brutalizacja, seksualizacja, ale też 
intelektualizm filmów amerykańskich lat 70. (przede wszystkim wynikają
ce z „uwolnienia” montażu zaproponowanego przez francuskich i włoskich 

Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and-Rock’n’Roll Generation Changed Hollywood, Blooms
bury Publishing, New York 1999 oraz film dokumentalny pt. Swobodni Jeźdźcy, Wściekłe 
Byki (Easy Riders, Raging Bulls, 2003), reż. Kenneth Bowser, https://www.youtube.com/
watch?v=i0jsxeXXtBk (dostęp: 20.07.2016). Ten wątek podejmuje też dokument Burzli-
we lata 70. (A Decade Under the Influence, 2003), reż. Ted Demme, Richard LaGravenese 
(właśnie w tym filmie pada informacja o „lekcjach” dawanych przez François Truffauta 
młodym amerykańskim reżyserom w czasie spotkań organizowanych przez uczelnie fil
mowe oraz na prywatnych mityngach, spontanicznie zwoływanych przez początkujących 
filmowców zafascynowanych twórczością Truffauta i jego francuskich kolegów).

6 Choć nie tylko kino artystyczne inspirowało i było wykorzystywane przez reżyserów holly
woodzkich tamtego czasu. Wciąż toczy się spór, w jakim stopniu arcydzieło Peckinpaha 
Dzika banda (The Wild Bunch, 1969) jest inspirowane włoskim spaghetti westernem Grin-
go (Quién sabe?, 1966) Damiano Damianiego, a w jakim arcydziełem Kurosawy Siedmiu 
samurajów (Shichinin no samurai, 1954).
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reżyserów filmowych, przenoszących punkt ciężkość z jego funkcji narra
cyjnej na funkcję symboliczną czy wręcz metaforyczną) wiązały się właśnie 
z zachłyśnięciem się nowofalowym kinem spoza Stanów Zjednoczonych, nie
rzadko „przywiezionym” przez samych jego twórców do USA7.

To pierwsze pole, które moglibyśmy nazwać polem inspiracji, łączyło się 
ze zmianą podejścia do materii filmowej. Stała się ona bardziej elastyczna 
w rękach młodych filmowców, często nadających swym filmom piętno wizji 
głęboko autorskiej, programowo niepokrywającej się z wymogami szerokiej 
publiczności (Peter Bogdanovich). Europejskie czy japońskie kino występo
wało tu albo jako swego rodzaju ideał, do którego się dąży, albo na zasadzie 
znaczących, ale raczej fragmentarycznych zapożyczeń: Bogdanovich zapa
trzony w Jeana Renoira w Daisy Miller (1974); Hal Ashby tworzący lewicowe 
panegiryki w duchu czarnego realizmu poetyckiego, jak By nie pełzać na ko-
lanach (Bound for Glory, 1976); „zarażony wizualną przemocą” obecną w fil
mach japońskich i europejskich spaghetti westernach Sam Peckinpah; nar
racyjnie nowofalowy Arthur Penn z Restauracją Alicji (Alice’s Restaurant, 
1969) i Przełomami Missouri (The Missouri Breaks, 1976); ale też John Milius 
komponujący swój epicki film fantasy Conan Barbarzyńca (Conan the Bar-
barian, 1982) z przetworzonych klasyków radzieckich, zwłaszcza Eisensteina, 
Kwaidanu, czyli opowieści niesamowitych (Kaidan, 1964) Masakiego Koba
yashiego oraz Cabirii (1914) Giovanniego Pastrone8.

7 Wizyty François Truffauta w Stanach Zjednoczonych i jego spotkania ze studiującymi 
wówczas „Filmowymi Szczeniakami”. To Truffaut miał ich zachęcać do czerpania z do
robku klasycznego kina w tworzeniu własnych wypowiedzi artystycznych, jak również 
do wykorzystywania nowych zdobyczy techniki, pozwalających wyjść z kamerą w plener 
(por. T. Lubelski, François Truffaut, czyli dziecko kina, [w:] idem, Nowa Fala. O pewnej 
przygodzie kina francuskiego, Universitas, Kraków 2000, s. 226–231). Pomijam w tym miej
scu kwestię „polityki autorskiej”, także przeszczepionej na grunt kina amerykańskiego 
przez Europejczyków (choć tu, jak wiadomo, krytyczną forpocztą w tej materii był zna
ny amerykański krytyk Andrew Sarris). Faktem jest, że większość „Wściekłych Byków” 
i „Swobodnych Jeźdźców” szybko poczuła się (w czym duża zasługa krytyków filmowych) 
prawdziwymi autorami kina.

8 Wyłączam z tego zestawienia Roberta Altmana, twórcę Nashville (1975), w którego do
robku można się doszukać inspiracji kinem europejskim, zwłaszcza filmowymi satyrami 
Jeana Renoira (np. Reguły gry, La règle du jeu, 1939). Jednak być może tylko Altman wy
pracował własną, niezwykle oryginalną strategię twórczą, zmierzającą do stworzenia kina 
polifonicznego, którego prób na gruncie kina amerykańskiego dokonał wcześniej Orson 
Welles w Obywatelu Kane (Citizen Kane, 1941). Na temat twórczości Altmana w kontekś
cie jego niepowtarzalnej strategii twórczej zob. R. Syska, Wielogłosowość, [w:] idem, Za-
chować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana, Rabid, Kraków, s. 289–299. Co cieka
we, sam Altman wykpił „palimpsestową” strategię Hollywoodu w satyrycznym Graczu 
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W drugim polu symbiozy Nowego Hollywoodu z modernistycznym kinem 

europejskim i japońskim (z akcentem jednak na kino europejskie, zwłaszcza 
włoskie i francuskie) znaleźli się twórcy, którzy postanowili w jeszcze więk
szym stopniu niż ich koledzy zaczerpnąć z dorobku francuskiej Nowej Fali, 
włoskiego neorealizmu czy japońskiego kina (przede wszystkim mistrzow
skiego, ale i nowofalowego). Zaczęli śmielej wykorzystywać filmy swych uzna
nych kolegów, by dokonywać ich transpozycji na grunt kina amerykańskiego. 
Część reżyserów nie kryła się z zamiarem „zamerykanizowania” europejskiego 
kanonu. Stąd wystawny remake niedościgłego arcydzieła HenriegoGeorges’a 
Clouzota Cena strachu (Le salaire de la peur, 1953) – film Williama Friedkina 
z 1977 roku Cena strachu (The Sorcerer) to z pewnością imponujące dokona
nie na polu realizacyjnym, dopowiadające elementy niewystępujące w klasy
ku Clouzota, lecz intelektualnie znacznie mu ustępujące9.

Większa część amerykańskich filmowców zapatrzonych w nieamerykań
ską klasykę filmową dokonywała swego rodzaju przetworzenia istniejącego 
materiału, by uczynić z niego własną wypowiedź artystyczną. Nie chodziło 
tu jednak o plagiat, lecz raczej o cineastatyczne oddanie hołdu istniejącemu 
pierwowzorowi, udowodnienie, że główny zarys fabuły, fabularne sytuacje 
występujące w przetwarzanym filmie, wreszcie filozoficzne przesłanie zawar
te w pierwowzorze (hipotekście) są na swój sposób doskonałe, uniwersalne 
i można z nich stworzyć nową wartość (hipertekst), przez którą jednak przebija 
owa struktura pierwotna (zarówno w warstwie wizualnej, jak i intelektualnej).

Pomijam w tym miejscu przykłady znane nie tylko filmoznawcom, jak fil
mowy „palimpsest” George’a Lucasa Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa na-
dzieja (Star Wars: Episode IV – A New Hope, 1977) nałożony na awanturniczy 
film jidai-geki Akiry Kurosawy Ukryta forteca (Kakushi-toride no san-akunin, 
1958)10, z dokładnie przejętymi kadrami i z ogólnym zarysem fabuły (odważny 

(The Player, 1992), gdzie scenariusz inspirowany Złodziejami rowerów (Ladri di biciclette, 
1948) Vittoria De Siki zostaje przerobiony na komercyjny, hollywoodzki hit.

9 Z pewnością filmowi dodałby blasku występ Steve’a McQueena w roli głównej, lecz osta
tecznie rolę kierowcy ciężarówki przewożącej nitroglicerynę zagrał Roy Scheider, ponie
waż po kłótni z reżyserem (który nie chciał napisać roli specjalnie dla ówczesnej żony 
McQueena – Ali MacGraw, by ta mogła pozostawać na planie razem z mężem) został on 
wyłączony z procesu produkcji.

10 Jak się okazuje, nie tylko dzieło Kurosawy padło łupem Lucasa. Nowa nadzieja może być 
bowiem odczytana jako „palimpsest” antykolonialnego dzieła Gilla Pontecorvo Bitwa 
o Algier (La battaglia di Algeri, 1966). Jak pisze w monografii włoskiego reżysera Carlo 
Celli: „(…) jest wiele dowodów wspierających tezę, że Gwiezdne wojny są zawoalowanym 
remakiem Bitwy o Algier. Gwiezdne wojny opowiadają o skromnym człowieku, Luke’u Sky
walkerze, którego mentorem jest ObiWan Kenobi, dwie postaci przypominające Alego La 
Pointe’a i jego mentora Bena M’hidiego z Bitwy o Algier. Obaj, M’hidi i ObiWan Kenobi, 
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wojownik i dwóch złodziejaszków ochraniających księżniczkę uciekającą przed 
złowrogim daimyō)11. Z pewnością można byłoby się posunąć jeszcze dalej, 
doszukując się tak ważnej dla uniwersum Lucasa koncepcji Mocy, której re
prezentantami są rycerze Jedi, w tym i innych samurajskich dziełach mistrza 
Kurosawy, przejdźmy jednak do przykładów mniej oczywistych, a odwołują
cych się do dokonań kina europejskiego.

Mianowicie nagrodzone Złotą Palmą arcydzieło Francisa Forda Coppoli 
Rozmowa (The Conversation, 1974) – opowieść o specjaliście od podsłuchów 
(Gene Hackman), który sam staje się obiektem inwigilacji tajnych służb, jest 
filmową trawestacją arcydzieła Michelangela Antonioniego Powiększenie (Blow-
-Up, 1966) – opowieści o fotografie, który wpada w sidła pozornie kontrolo
wanej przez siebie za pomocą aparatu fotograficznego przestrzeni. Coppola za 
Antonionim powtarza nawet niektóre sceny: oglądanie zdjęć przez bohatera 
granego przez Davida Hemmingsa uwieczniających domniemaną zbrodnię 
zostaje u Coppoli zdublowane sceną, w której Harry Caul przysłuchuje się na
graniom zawierającym być może zapis morderstwa. Również scena finałowa, 
w której bohater, rozebrawszy cały dom w poszukiwaniu podsłuchu, zaczyna 

przekonują swych niedoświadczonych uczniów do samobójczych, bohaterskich misji. 
Efemeryczna »moc« z Gwiezdnych wojen może być odpowiednikiem narodowowyzwo
leńczej ideologii FLN. Mamy tu uderzające podobieństwa pomiędzy głównymi antagoni
stami w filmach. Obaj, pułkownik Mathieu i Darth Vader, są bohaterami reprezentujący
mi imperium, ale w przeszłości walczyli po stronie uciśnionych. Jak Vader, który zanim 
przeszedł na Ciemną Stronę Mocy, był rycerzem Jedi, tak Mathieu jest weteranem wojny 
przeciwko nazistowskiemu państwu Vichy, lecz teraz stał się paladynem systemu represji 
reprezentującym francuski imperializm. Scena w kantynie z Gwiezdnych wojen dubluje 
tę, w której Ali La Pointe wizytuje opanowany przez szumowiny bar. Co w obu przypad
kach kończy się walką. Oba filmy ukazują sytuację, w której rebelianci chcą przejść przez 
kontrolowane przez siły imperialne punkty graniczne. Gwiezdne wojny rozpoczynają się 
sekwencją ukazującą pustynną przestrzeń – dom rodzinny Luke’a Skywalkera – zaludnia
ną przez mieszkańców – Pustynnych Ludzi – ubranych dokładnie jak Arabowie. Plane
ta Skywalkera przypomina Kasbę z jej labiryntową architekturą (…). Każdy z bohaterów 
filmu ma małych pomocników unikających i ośmieszających imperialnych żołnierzy: Ali 
ma kompana w postaci małego Omara, Luke Skywalker ma do pomocy R2D2. Oba fil
my ukazują sytuację, w której przemoc jest wykorzystywana przeciwko niewinnym cy
wilom w politycznych celach. Planeta Śmierci Vadera niszczy całą planetę rebeliantów, by 
dać nauczkę innym planującym bunt. Najważniejszą różnicą jednak jest to, że rebelianci 
z Gwiezdnych wojen nie działają przeciwko cywilom, jak dzieje się to w przypadku FLN 
w Bitwie o Algier” (C. Celli, Gillo Pontecorvo: From Resistance to Terrorism, The Scarecrow 
Press, Oxford 2005, s. 66). Niemniej jednak w Powrocie Jedi (Star Wars: Episod VI – Re-
turn of the Jedi, 1983) Richarda Marquanda mamy sceny wojny partyzanckiej na planecie 
Endor łudząco przypominające te z Bitwy o Algier.

11 Por. wizualna analiza podobieństw między filmami: https://www.youtube.com/
watch?v=QD1mb1UBOM (dostęp: 20.07.2016).
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grać na saksofonie (gdzie właśnie tkwi rzeczony podsłuch), jest twórczym 
przetworzeniem sceny finałowej Powiększania, w której bohater „gra” nie
widoczną piłeczką tenisową z dwoma mimami. Akceptacja sytuacji, w której 
człowiek nie może kontrolować swego życia i musi wziąć udział w grze pozo
rów, przybiera w obu filmach symetryczny wymiar12.

Innym przykładem związanym z twórczością Coppoli jest Ojciec chrzest-
ny13, który stanowi filmowy „palimpsest” nałożony na arcydzieło Lampart 
(Il gattopardo, 1963) Luchina Viscontiego. Filmy z pozoru tak odległe zdra
dzają wiele podobieństw, nie tylko w kwestii głównego bohatera (u Coppoli 
to patriarcha mafijnego, sycylijskiego rodu [Marlon Brando]14, od lat za
mieszkującego Amerykę, natomiast w wizji Viscontiego śledzimy losy praw
dziwego Dona Fabrizio Saliny [Burt Lancaster], głowy książęcej familii, od 
wieków sprawującego władzę w Palermo i okolicach), ale także w zakresie 
podobnego ustrukturowania fabuły (otwarcie filmu wiąże się z konfliktem, 
a jego finał skupia się wokół rodzinnej uroczystości, podczas której odbywa 
się przekazanie władzy). Warstwa treściowa, skrywająca znaczenie stresz
czające się w słynnym porzekadle „Aby wszystko było po staremu, wszystko 
musi się zmienić”, pasuje zarówno do epickiej wizji Coppoli, jak i kanonicz
nego dzieła Viscontiego, dodatkowo zdublowanego w Ojcu chrzestnym przez 
„oleo drukowe” zdjęcia Gordona Willisa (wzorowane na zdjęciach do Lam-
parta, zrealizowanych we wnętrzach przez Giuseppe Rotunno15).

Rotunno, który był autorem zdjęć do większości późnych filmów Federi
ca Felliniego, został nie bez kozery zaangażowany przez mistrza amerykań
skiego musicalu filmowego Boba Fosse’a do Całego tego zgiełku (All That Jazz, 
1979), będącego z kolei filmową trawestacją być może najwybitniejszego dzie
ła Felliniego, Osiem i pół (Otto e mezzo, 1963). Silnie autobiograficzna historia 

12 Jeszcze wyraźniejszym „palimpsestem” nałożonym na Powiększenie, lecz już bez egzy
stencjalnego tła, jest thriller Briana De Palmy Wybuch (Blow Out, 1981), którego bohate
rem jest również prowadzący śledztwo dźwiękowiec, ale pracujący w filmowym biznesie 
(John Travolta).

13 Wydaje się, że większość filmów wyreżyserowanych przez Coppolę ma wymiar hiper
tekstowy. Oprócz przywoływanych w tym miejscu tytułów warto zwrócić uwagę zwłaszcza 
na Czas apokalipsy (Apocalypse Now, 1979) według scenariusza Johna Miliusa, będący fil
mową transpozycją Jądra ciemności Josepha Conrada, ale przede wszystkim hiper tekstem 
Aguirre, gniewu bożego (Aguirre, der Zorn Gottes, 1972) Wernera Herzoga, do czego wprost 
przyznaje się sam reżyser (por. P. Cowie, The Apocalypse Now Book, Faber and Faber, Lon
don 2000, s. 181).

14 Co ciekawe, odtwarzający tę postać Marlon Brando był brany pod uwagę do roli księcia 
Saliny.

15 Wizualne podobieństwa są jeszcze wyraźniejsze między filmem Viscontiego a trzecią czę
ścią Ojca chrzestnego (The Godfather: Part III, 1990).
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reżysera zmagającego się z twórczą impotencją, przekładającą się na niemoż
ność nawiązania właściwych relacji z najbliższymi, w ujęciu Fosse’a (również, 
a nawet jeszcze bardziej autobiograficznym) staje się opowieścią o amerykań
skim reżyserze (tancerzu, choreografie, aktorze), który – podobnie jak jego 
włoski kolega – z własnego życia (i śmierci) czyni dzieło sztuki. Wizje śmierci 
jako artystycznego spełnienia, wspólne obu filmom, wzmacnia jeszcze bardziej 
niemal identyczna (z tą różnicą, że w przypadku Fosse’a mamy do czynienia 
z musicalem) struktura obu utworów, składających się z części „wizyjnych” 
(w których artyści wizualizują swoje artystyczne fantazje) i „egzystencjalnych” 
(w których widzimy ich trudne relacje z innymi). Fosse, podobnie jak Fellini, 
posługuje się tymi samymi symbolami: na przykład piękna nieznajoma (Claudia 
Cardinale w Osiem i pół i Jessica Lange w Całym tym zgiełku) pojawiająca się 
niespodziewanie w życiu bohatera jest symbolem przemijania i śmierci. Być 
może wizja Fosse’a, który nie po raz pierwszy sięgnął po Felliniego, by stwo
rzyć przeróbkę jego filmowej wizji (wcześniej były to Noce Cabirii, Le Notti 
di Cabiria, 1957, wykorzystane jako podstawa Słodkiej Charity, Sweet Charity, 
1969), jest dużo bardziej mroczna i groteskowa, nie zmienia to jednak faktu, 
że ma wymiar hipertekstu nałożonego na hipotekst Felliniego.

Z kręgu kina włoskiego (czy raczej italoamerykańskiego) wywodzi się re
żyser, którego nazwisko nierozerwalnie związane jest z Nowym Hollywoodem. 
Oprócz Coppoli to chyba najbardziej rozpoznawalny twórca kina amerykań
skiego z włoskim (sycylijskim) rodowodem. Martin Scorsese wraz z innym 
„Filmowym Szczeniakiem” – Paulem Schraderem (z holenderskimi korze
niami) – stworzył niezwykły duet reżyserskoscenopisarski, owocujący czte
rema filmami, z których przynajmniej dwa okazują się niekwestionowanymi 
arcydziełami (Taksówkarz, Taxi Driver, 1976; Wściekły byk, Raging Bull, 1980), 
jeden jest być może najbardziej inspirującym intelektualnie filmem o Chry
stusie (Ostatnie kuszenie Chrystusa, The Last Temptation of Christ, 1988), zaś 
ostatni to niezwykła opowieść o możliwości zmartwychwstania człowieka 
(Ciemna strona miasta, Bringing Out the Dead, 1999). Ponieważ i Schrader, 
i Scorsese są być może największymi cineastami wywodzącymi się z kręgu 
Nowego Hollywoodu (obaj mówią o sobie, że są „filmoholikami” – Schrader 
przeszedł drogę od krytyka filmowego i scenarzysty do reżysera, natomiast 
Scorsese zamienił Kościół katolicki – myślał bowiem o karierze duchowne
go – na „kościół kina”, ostatecznie wybierając zawód reżysera). Ich filmy są 
hipertekstowymi „palimpsestami” sensu stricto, dziełami z całą premedyta
cją nałożonymi na wzory stworzone przez największych twórców amerykań
skiego i europejskiego kina w celu zbudowania na swój sposób oryginalnej 
całości, której wartość polega właśnie na owym hipertekstowym wymiarze 
odkrywanym przez widza (przede wszystkim zaś przez innych cineastów).
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Już pierwszy, chyba najsłynniejszy film duetu – Taksówkarz – stanowi 

przykład nałożenia się filmowych wzorców16. W tej historii weterana wojny 
w Wietnamie, Travisa Bickle’a (Robert De Niro), który w swej krucjacie wyzwa
la z rąk gangsterów nastoletnią prostytutkę Iris (Jodie Foster), twórcy doko
nali transpozycji „świętego tekstu” dla Nowego Hollywoodu – westernowego 
arcy dzieła Poszukiwacze (The Searchers, 1956) Johna Forda, gdzie John Wayne 
jako weteran wojny secesyjnej walczył z Indianami, by odzyskać porwaną 
bratanicę (Natalie Wood). Podobieństwa (wyjąwszy odpowiednie przesunię
cia, zwłaszcza w obrębie czasu i przestrzeni) wyraźnie rzucają się w oczy: po
cząwszy od kreacji głównego bohatera (balansującego na granicy psycho patii, 
uzależnionego od przemocy weteranasamotnika), poprzez podobną wizję 
świata (rządzonego przez przemoc i tylko przez przemoc mogącego być wy
bawionym), skończywszy na samej konstrukcji fabuły, odsłaniającej mroczne 
strony bohatera i kumulującej się w gwałtownym finale. „Palimpsestowość” 
Taksówkarza w stosunku do Poszukiwaczy jest niejednoznaczna i odznacza 
się filmowym wyrafinowaniem. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia 
ze swego rodzaju uwspółcześnionym remakiem filmu Forda, z drugiej dzieło 
Scorsesego i Schradera to jakby krzywe zwierciadło, w którym odbija się we
sternowy pierwowzór. Preria zostaje zastąpiona brudnymi, zatęchłymi ulica
mi, dzielni rewolwerowcy – psychopatami i gangsterami, nawet przemoc, na 
swój sposób urzekająca u Forda, u Scorsese jest odrażająca. Przy czym w wy
padku obu filmów ich „głęboka struktura” (by odwołać się do terminologii za
czerpniętej z antropologii strukturalnej) zasadza się na idei zbawienia, zmar
twychwstania, której doświadcza Iris dzięki swemu „zbawicielowi”. Dlatego 
też Taksówkarz może być traktowany jako śmiała (i wielce kontrowersyjna) 
wizja opowieści o Chrystusie, w którym rolę Zbawiciela przyjmuje weteran 
wojny w Wietnamie (zgodnie z antropologiczną interpretacją „mitu” mamy 
w filmie nawet elementy ukrzyżowania – nóż wbity w rękę jednego z gang
sterów przez Travisa, a i jego ranią oprawcy), zaś zmartwychwstanie zostaje 
niejako przerzucone na uratowaną z rąk degeneratów dziewczynkę.

Ale ta pierwsza część „tetralogii o odkupieniu”, jak często nazywa się fil
my Scorsesego i Schradera, może być traktowana jeszcze jako „hipertekst” 
innego, równie kanoniczego tekstu kultury filmowej – tym razem francuskiej: 
dzieła Roberta Bressona Kieszonkowiec (Pickpocket, 1959). Bresson – jeden 
z bohaterów książki Schradera Styl transcendentny – stworzył, odwołującą 

16 Szczegółowe analizy i interpretacje filmów tego duetu, z dokładnym uwzględnieniem ki
nematograficznych kontekstów, przynosi monografia Scorsese pióra Sławomira Bobow
skiego: S. Bobowski, Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia, Wydaw
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
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się do jansenizmu, koncepcję kina, w którym podstawową wartością jest ke
noza – oczyszczenie17. „Oczyszczenie” zarówno formy filmowej (do tego, co 
niezbędne), jak i – idącej za nim – treści, mającej skupiać się przede wszystkim 
na motywie dojścia do tego, co najważniejsze w życiu bohatera (a pośrednio 
i widza), czyli do przebłysku duchowości, w którym objawia się całościowa, 
egzystencjalna prawda. Jak mówi sam Schrader:

Cała idea „stylu transcendentnego” streszcza się w stwierdzeniu, że jeśli 
zredukujesz swoją sensualną świadomość w sposób rygorystyczny, przez 
odpowiednio długi czas, wewnętrzna potrzeba eksploduje i będzie to nie
zwykle czyste, ponieważ nie będzie efektem saturacji tej wewnętrznej siły 
poprzez prostą identyfikację, odwzorowanie, lecz efektem prawdziwego, 
duchowego wyrafinowania, dojścia do prawdziwej tożsamości, którą Kal
win nazwał sensus divinitatis, boski sens18.

Wszystkie filmy Bressona, a więc i Kieszonkowiec (do którego Schrader 
nieustająco wraca zarówno w swej twórczości krytycznoliterackiej, jak i filmo
wej), prowadzą bohaterów właśnie do owego momentu „duchowego przebu
dzenia”, często sprzęgniętego ze stanem naruszenia ładu fizycznego, cielesnego. 

17 Rozumienie kenozy przez Schradera – na pierwszy rzut oka dość uproszczone i nazbyt 
mechanicznie przysposobione do strategii realizacji „kina transcendentnego” (obrazu
jącego również kenozę samych bohaterów filmów, wyrażającą się w ich bolesnym docie
raniu do swej duchowej istoty) – musi być traktowane w kategoriach umownych (wobec 
braku lepszego określenia aktywności, która w przypadku realizacji filmu przekracza ka
tegorie czysto teologiczne i staje się podręczną kategorią do opisu zarówno sposobów re
alizacji charakteryzowanego przez Schradera „kina transcendentnego”, jak i – paralelnej 
z nią – sytuacji bohatera będącego w centrum zainteresowania tworzących duchowe kino 
filmowców). Sam Schrader, opisując kategorię kenozy, idzie tropem swego mistrza Roberta 
Bressona, który również próbował przeszczepić kategorię „oczyszczenia” (rozumianego 
tylko i wyłącznie jako swego rodzaju „destylację” ducha – być może wynikającego z ka
tolickiego rozumienia tego terminu, nieco odbiegającego od bogatszego, prawosławnego, 
z którego termin ten pochodzi) na płaszczyznę praktyki filmowej (por. Schrader on Schra-
der…, op.cit., s. 56–108).

18 Ibidem, s. 29. Przy czym trzeba w tym miejscu podkreślić rozróżnienie na kino transcen
dentne i kino transcendentalne – w pierwszym wypadku to kino niekoniecznie religijne (np. 
filmy Andrieja Tarkowskiego), ale otwierające widza na doznania duchowe (pojmowanie 
kadru jako ikony prowadzącej do innej, duchowej rzeczywistości). Kino transcendental
ne to z kolei kino zwykle religijne (większość hagiografii filmowych czy wersji Ewangelii), 
które są prostą ilustracją treści uświęconych przez Kościół (kino jako lustro). Nie oznacza 
to oczywiście, że film transcendentalny nie może przemienić się w film transcendentny 
(trzeba wziąć pod uwagę również wrażliwość potencjalnego widza) – jednakże kryterium 
podstawowym są tu środki filmowego wyrazu (specyficzne – odnoszące się właśnie do 
zintensyfikowania sfery kreacyjnej u odbiorcy).
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Kieszonkowiec – historia młodego mężczyzny parającego się złodziejstwem 
(Martin LaSalle), o twarzy Chrystusa z płócien El Greca – jest zapisem egzy
stencji jednostki, dla której jedynym impulsem jest, wywiedziona z ogromnej 
pogardy dla świata, mistrzowsko opanowana aktywność przestępcza. Dopiero 
dostrzeżenie w świecie innej jednostki (kochającej kobiety) powoduje ducho
we otwarcie bohatera, a co za tym idzie, również duchowe otwarcie widza. 
Przy czym „Chrystusem” jest tu właśnie kobieta, to za jej przyczyną główna 
postać doświadcza transformacji.

Film Bressona, o którym Schrader napisał, że rezygnuje ze wszystkiego, 
co podoba się widzowi, by ten został wytrącony z równowagi i, podobnie jak 
tytułowy kieszonkowiec, otworzył się na inną perspektywę rzeczywistości, 
z pozoru nie przypomina wartko opowiedzianego, emocjonującego dzieła 
Scorsese. Jednak de facto Taksówkarz ma więcej wspólnego właśnie z utwo
rem Bressona niż z filmem Forda. Nie tylko dlatego, że podobieństwa są tu 
czysto mechaniczne (sceny, w których widzimy Travisa piszącego dziennik, 
dublują podobne sceny w Kieszonkowcu, jak choćby tę, kiedy bohater Tak-
sówkarza szykuje się do finałowej rozprawy, co jest odwołaniem do sekwencji 
szkolenia się Michela w złodziejskim fachu), ale także dlatego, że cały film 
tak naprawdę odrzuca wartkość hollywoodzkich opowieści. Dwie trzecie 
projekcji wypełniają sceny, które są dalekie od dramatyczności, a jeśli ewo
kują napięcie, to tylko podskórne, związane ze stanem psychicznym boha
tera. Scorsese posuwa się nawet do ukazywania scen, w których skupia się 
na ujmowaniu kamerą tak nudnych czynności, jakim oddaje się Bickle, jak 
oglądanie telewizji czy samotne spożywanie posiłków. „Normalność” nie
normalnego życia Travisa nie przesłania faktu, że w wymiarze „transcen
dentnym” ekranowe losy taksówkarza nakładają się niejako na wewnętrzną 
drogę Michela (tu również mamy do czynienia z „przebudzeniem się” boha
tera dzięki interwencji kobiety19).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że sam Schrader – już jako reżyser – do
konał transpozycji Kieszonkowca, jeszcze bardziej zbliżając swoją wypowiedź 
artystyczną do Bressonowskiego oryginału. W 1980 roku zrealizował właściwy 
hipertekst Kieszonkowca, film Amerykański żigolak (American Gigolo, 1980), 

19 Przy czym w Taksówkarzu, którego zrealizowano na planie „podwójności” (stąd bardziej 
niż do Zbrodni i kary Dostojewskiego pasuje Sobowtór tegoż autora jako rodzaj nieświa
domego wzorca literackiego scenariusza, choć w tym kontekście i Schrader, i Scorsese 
przywołują przede wszystkim Wspomnienia z domu umarłych), postać kobiety „rozłożo
na” została niejako na dwie bohaterki: „anielską” Betsy (Cybill Shepherd) i „upadłą” Iris 
(Jodie Foster). Oziębłość i niechęć pierwszej (wywołane zresztą psychotyczną naturą bo
hatera) powodują, że Bickle skłania się ku tej drugiej, by ostatecznie rozpocząć krwawą 
krucjatę w celu uratowania Iris z rąk deprawatorów.
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w którym historia płatnego kochanka Juliana (Richard Gere) niemalże do
kładnie dubluje francuski pierwowzór, łącznie ze sceną finałowego spotkania 
bohatera i zakochanej w nim kobiety (Michelle grana przez Lauren Hutton). 
Schrader nie omieszkał nawet okrasić sceny końcowej (której kadrowanie jest 
identyczne jak w filmie Bressona) fragmentem Wielkiej mszy Jana Sebastia
na Bacha, będącej odpowiednikiem muzyki JeanaPhilippe’a Rameau użytej 
w Kieszonkowcu (nadającej postaci złodzieja „królewski” wymiar). Amery-
kański żigolak jest jeszcze wyraźniejszym hipertekstowym „palimpsestem” 
Kieszonkowca poprzez zachowanie fabularnych elementów ze Zbrodni i kary 
Dostojewskiego, na przykład wykorzystanie sceny rozmowy policjanta (Hec
tor Elizondo) z Julianem, w którym ten wykłada swoje „nietzscheańskie” 
idee (uważając się, z racji swych fizycznych predyspozycji, za „nadczłowie
ka”). Schrader zachowuje dzięki temu „egzystencjalny plan” charakteryzu
jący Bressonowski pierwowzór. Jak sam mówi w wywiadzie udzielonym Ke
vinowi Johnsonowi:

K.J.: Jedna ze scen w filmie wydaje się oddawać cały sens narcyzmu i kul
tury ciała. Jest to scena, w której Julian wykonuje ćwiczenia fizyczne, 
jednocześnie ucząc się języka szwedzkiego, potrzebnego do dokonania 
kolejnego numeru. Ale jest to także scena „oczyszczenia”, często wyko
rzystywana w twoich filmach – Travis Bickle trzymający rękę nad płomie
niem, Mishima w siłowni…
P.S.: To znów Bresson, a przed Bressonem Dostojewski, Camus i Sartre. To 
bohater egzystencjalny – którego ja lubię nazywać „człowiekiem w swojej 
przestrzeni” [a Man in his room] – opowiadający swoją historię. Widzisz 
dwie postaci: człowieka i jego przestrzeń – kocham filmy, które zawie
rają właśnie taką trajektorię. Kieszonkowiec jest taki, Dziennik wiejskie-
go proboszcza jest taki, Ucieczka skazańca również. Właściwie mam już 
pomysł na kolejną opowieść – tym razem o starszym mężczyźnie, który 
siedzi w swoim pokoju20.

20 Pomysł ten zrealizował Schrader dwukrotnie. W Zwierzchnictwie: Prequelu do Egzorcy-
sty (Dominion: Prequel to the Exorcist, 2005) – filmowym hołdzie złożonym Dziennikowi 
wiejskiego proboszcza (Journal d’un curé de campagne, 1956, reż. Robert Bresson), w kon
wencję horroru reżyser wpisał opowieść o moralnych rozterkach samotnego księdza 
(Stellan Skarsgård), który walcząc z demonem opętującym ciało młodego chłopca, wra
ca pamięcią do czasów okupacji, gdy był świadkiem masakry niewinnych ludzi przez SS. 
Motyw ten powraca w najnowszym filmie Schradera Zanim nadejdzie noc (Dying of the 
Light, 2014) – opowieści o agencie CIA (Nicolas Cage) również zmagającym się z traumami 
przeszłości i chorobą mózgu. Wydaje się, że dokonania Schradera z ostatnich lat to swoiste 
odcinanie kuponów – od czasu Ciemnej strony miasta ten znakomity reżyser i scenarzysta 
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Wracając jednak do „tetralogii odkupienia”, należy zaznaczyć, że tak

że Wściekły byk – filmowa biografia życia boksera Jake’a La Motty (Robert 
De Niro) – posiada wymiar „palimpsestowy”. Po pierwsze, odwołuje się do 
wielu filmów bokserskich, zwłaszcza do ukochanego przez Scorsese Między 
linami ringu (Somebody Up There Likes Me, 1956) Roberta Wise’a – filmo
wej biografii Rocky’ego Graziano (Paul Newman), choć odwraca schemat 
fabularny: nie widzimy bohatera zmierzającego na szczyt, lecz obserwujemy 
drogę odwrotną, kiedy bokser ze szczytu spada w otchłań (w której jednak 
odnajduje „transcendentne przebudzenie”). Dzieło Scorsesego jest bricola
ge’em wyraźnie „zlepionym” z odwołań do pokaźnej liczby filmów, z któ
rych – z ducha neorealistyczne – kino włoskie i nawiązujące do niego ob
razy Elii Kazana (zwłaszcza takie jak Na nadbrzeżach, On the Waterfront, 
1954) są najważniejsze21.

Kino włoskie, z racji swego pochodzenia, zawsze było dla Scorsese punk
tem odniesienia równie ważnym co kino hollywoodzkie. Jak sam wspomina:

W każdy piątek wieczorem puszczali włoski film z napisami: Dzieci ulicy, 
Rzym, godzina 11, Gorzki ryż. Moi dziadkowie oglądali je ze łzami w oczach, 
ale to nie była nostalgia. Dla nich to była twarda, gorzka prawda22.

Jednak kino włoskie („świat ludzi prawdziwych”) było dla przyszłego re
żysera Wściekłego byka kontrpropozycją w stosunku do kina amerykańskie
go („snów w technikolorze”), zaś po latach Scorsese odda mu hołd, tworząc 
dokumentalną serię Moja włoska podróż (Il mio viaggio in Italia, 2001 – te
mat wpływu kina włoskiego na Scorsese, w kontekście realizowanych w Ci
necittà Gangów Nowego Jorku, Gangs of New Yorku, 2002, podejmuje Maria 
T. Miliora)23. I właśnie z kina włoskiego pochodzi Jake La Motta – anty  

wraca do wcześniej wypracowanych wzorców filmowych (np. Facet do towarzystwa, 
The Walker, 2007 to wariacja na temat Amerykańskiego żigolaka).

21 Wcześniej były to Ulice nędzy (Mean Streets, 1973), w których możemy odnaleźć zapoży
czenia z Wałkoni (I vitelloni, 1953) Felliniego, ale też Włóczykija (Accattone, 1961) Pasoli
niego (w kreacji postaci „postrzelonego” Johnny’ego Boya [Robert De Niro], wzorowanego 
nieco na postaci tytułowej, kreowanej u Pasoliniego przez Franco Cittiego).

22 R. Schickel, Martin Scorsese. Rozmowy, przeł. M. Szelichowska, Axis Mundi, Warszawa 
2012, s. 54.

23 Por. M.T. Miliora, The Scorsese Psyche on Screen: Roots of Themes and Characters in the 
Films, McFarland and Company, Inc. Publishers, London 2004, s. 6. W kontekście roz
prawy Marii Miliory można postawić tezę, że reżyserzy o włoskich korzeniach, tacy jak 
Coppola, Scorsese czy Michael Cimino, w mniejszym lub większym stopniu korzystający 
z dokonań mistrzów kina włoskiego (zwłaszcza powojennego, ze szczególnym uwzględnie
niem schyłkowego okresu neorealistycznego), mogą być traktowani jako włoscy reżyserzy 
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patyczny brutal, ufający jedynie swojej sile, krzywdzący wszystkich, których 
kocha; wzbudzający zarówno naszą nienawiść, jak i (paradoksalnie) głębo
kie współczucie. La Motta, który dopiero jako monstrualny grubas, siedząc 
w więzieniu, zda sobie sprawę z błędu swojego życia (zbyt ufał własnej ciele
sności, która niszczyła zarówno jego samego, jak i świat wokół niego), staje 
się alter ego każdego z nas, kto dopiero w momencie całkowitego – fizycznego 
i psychicznego – ogołocenia (kenozy) doświadcza błysku świadomości, w któ
rym rozpoznaje swą prawdziwą tożsamość (w ujęciu chrześcijańskiego egzy
stencjalizmu: tożsamość duchową). Dlatego bardziej do bohatera Wściekłego 
byka pasuje opis, jaki w odniesieniu do Chrystusa ze swego filmu dał Scorsese:

Jezus żył w prawdziwym świecie. Nie siedział w świątyni. Nie przebywał 
w kościele. Żył wśród zwykłych ludzi na ulicy. Chciałem zrobić film o Je
zusie na Ósmej Alei, podobny do Włóczykija Pasoliniego (…). Ten alfons 
reprezentował nas wszystkich. Pokazuje naszą śmiertelność. Umiera. 
I wtedy w pewnym sensie jest jak Jezus24.

Wściekły byk jest więc swego rodzaju hipertekstem wyższego rzędu: prze
pisuje wzór odpychającego, amoralnego bohatera (którego najpełniejszym 
wyrazem w kinie włoskim był Włóczykij Pasoliniego), będącego w jakimś 
sensie alter ego każdego z nas25. Podobnie „każdym z nas” może być bohater 
Ostatniego kuszenia Chrystusa, zrealizowanego na podstawie powieści Nikosa 

współtworzący oblicze kina amerykańskiego. Ich „palimpsestowe” kino opiera się bo
wiem na swego rodzaju przedłużeniu tradycji kina włoskiego na terenie kina amerykań
skiego (które później wraca niejako na włoski grunt). Znaczącym przykładem jest tu 
choćby fresk Michaela Cimino Sycylijczyk (The Sicilian, 1987) – wyprodukowany przez 
Dino De Laurentiisa film o sycylijskim watażce Salvatore Giuliano (Christopher Lam
bert), zrealizowany we Włoszech, ale pod egidą amerykańskiej wytworni MGM, według 
powieści Mario Puzo (autora Ojca chrzestnego), który jest jakby złożony ze scen będą
cych parafrazą obrazów z klasycznego kina włoskiego, od filmów Francesco Rosiego (np. 
Salvatore Giuliano, 1962) po superprodukcje historyczne Bernarda Bertolucciego (np. 
Wiek XX, Novecento, 1976).

24 R. Schickel, op.cit., s. 222.
25 W jakimiś sensie paralelę tę dostrzega też Bobowski (por. S. Bobowski, op.cit., s. 215). 

Rzecz jasna, można by znaleźć we Wściekłym byku wizualne nawiązania do Włóczykija, 
na przykład w zbliżonej manierze, w jakiej Pasolini i Scorsese ustawiają sceny rozmów 
między La Mottą a jego żoną, gdzie La Motta markuje agresję względem kobiet w podob
ny sposób, jak robił to bohater Pasoliniego (alfons wykorzystujący kobiety). Charaktery
styczny jest również sposób kadrowania scen obyczajowych – kamera niejako podgląda 
rozmawiających ludzi (ujęcia zza okien mieszkania La Motty), dokładnie tak jak w fil
mach Pasoliniego (choć może bez nadmiernego rozchybotania kamery), podkreślając 
obecność obserwatora.



AMERYKAŃSKIE KINO GATUNKOWE JAKO „PALIMPSEST” EUROPEJSKIEGO KINA ARTHOUSE’OWEGO…

409
Kazantzakisa. Już od momentu rozpoczęcia realizacji filmu Scorsese określił 
jego hipertekstowy wymiar, mówiąc:

Poza tym dla mnie zadaniem numer jeden było wtedy zrealizowanie Ostat-
niego kuszenia Chrystusa. Wiedziałem, że muszę je zrealizować we wło
skim stylu, Ermanna Olmiego, Pasoliniego (…). Szczególnie Pasoliniego. 
Właśnie (…) filmów z cyklu „trylogii życia”26.

Wydawałoby się jednak, że to nie „trylogia życia”, czyli adaptacja erotycz
nej klasyki literatury światowej, będzie hipotekstem, na który nałoży swój film 
Scorsese, lecz ewangeliczny film Pasoliniego, czyli Ewangelia według świętego 
Mateusza (Il vangelo secondo Matteo, 1966), o którym tak mówił:

O tak, uwielbiam ten film. Święty Mateusz Pasoliniego to czysta poezja, idea 
zaangażowanego Chrystusa, który jest silny i prowokuje. Wiesz, przyniosłem 
miecz, przyszedłem nastawić ojca przeciwko synowi i matkę przeciwko sy
nowej. To bardzo mocne, całkowicie zaskakujące. Ale wracając do mojego 
pomysłu na film o współczesnym Chrystusie, miał być czarnobiały i mieli
śmy zamiar ukrzyżować go w nowojorskich dokach. Powstałyby wspaniałe 
obrazy – ludzi w czarnych i białych strojach na korytarzach czynszówek, 
imigrantów niosących Jezusa pod filarami West Highway. W stylu cinéma 
vérité. Ale wtedy obejrzałem Pasoliniego i zawróciłem z tamtej drogi. On 
to zrozumiał – wiara przeciw duchowej przemianie, którą musisz przejść 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy Bóg istnieje, czy nie27.

Pozornie Ostatnie kuszenie… ma wiele wspólnego z Ewangelią… Pasolinie
go. Scorsese kręcił film w Tunezji, zbliżonej architektonicznie do Ziemi Świę
tej roku 30 n.e. (pierwotnie, jak Pasolini, chciał sfilmować całość w Izraelu, 
ale ograniczenia budżetowe nie pozwoliły na to28); wiele kadrów (zwłaszcza 
w finale ukazującym mękę Chrystusa) nawiązuje wprost do kadrów z dzieła 
Pasoliniego (z tą jednak różnicą, że obraz Scorsese jest kolorowy, z karma
zynową dominantą kolorystyczną, przywołującą skojarzenia z seksualnością 
i krwią29). Kiedy Chrystus zostaje zawieszony na krzyżu, widzimy ujęcie pod 

26 R. Schickel, op.cit., s. 214.
27 Ibidem, s. 222.
28 Na temat realizacji filmu, również w kontekście filmoznawczym, zob. R. Riley, Film, Faith 

and Cultural Conflict: The Case of Martin Scorsese’s The Last Temptation of Christ, Praeger, 
London 2003, s. 30–54.

29 Operator Michael Ballhaus realizował zdjęcia, używając specjalnego filtru, lecz do mo
mentu wywołania taśmy autorzy nie byli pewni efektu uzyskanego tą metodą. Co ważne, 
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słońce rozświetlające cały kadr (dokładnie tak jak u Pasoliniego). Scorsese, 
jak Pasolini, wykorzystuje również naturszczyków w scenach zbiorowych. 
Struktura obu filmów jest podobna, z niemal identycznie rozwiązaną sceną 
kuszenia na pustyni (choć trzeba pamiętać, że dzieło Scorsese oparto na apo
kryficznej książce Kazantzakisa, a film Pasoliniego – mimo iż włoski reżyser 
znał powieść greckiego pisarza – to dość wierna wersja ewangelicznej histo
rii Chrystusa). Uderza więc identyczna ascetyczność inscenizacji, nadająca 
paradoksalnie wizualne bogactwo całemu filmowi, który więcej ma z czarno
białego, skromnego utworu Pasoliniego niż z hollywoodzkich super produkcji 
religijnych (od których scenarzysta chciał odejść jak najdalej, również nawią
zując do wizualnego, bressonowskiego „oczyszczenia”)30. Jednak neurotyczna 
postać Chrystusa u Scorsese, po mistrzowsku grana przez Willema Dafoe, da
leka jest od buntowniczego, zadziornego Jezusa kreowanego przez baskijskie
go studenta Enrique Irazoqui. To człowiek niezdecydowany, zmagający się ze 
swoją boskością, którego „sumieniem” jest „mocny człowiek” Judasz (Harvey 
Keitel). Wydaje się, że Jezus w ujęciu Scorsesego i Schradera (a pośrednio też 
Kazantzakisa) dorasta do swojej misji, która wydaje się go przerastać. Dlatego 
owego słabego Chrystusa nawiedzają kuszenia, łącznie z finałowym, zobra
zowanym z detalami przez twórców filmu. W kuszeniu tym widzimy Chry
stusa, który schodzi z krzyża, zakłada rodzinę z Marią Magdaleną (Barbara 
Hershey), a po jej śmierci pojmuje za żonę Marię i Martę, z którymi płodzi po
tomstwo. Kiedy dożywa starości, jest świadkiem zniszczenia Jerozolimy przez 
Rzymian. Odwiedziny Judasza i pozostałych przy życiu apostołów powodu
ją, że stary Chrystus chce wrócić na krzyż, by dokonać swojej misji. W tym 
momencie okazuje się, że było to tytułowe ostatnie kuszenie i bohater budzi 
się na krzyżu, aby umrzeć ze słowami „Dokonało się” na ustach (w tym mo
mencie wykorzystany został efekt zrywania taśmy, dokładnie jak w Personie 
[1966]31 Ingmara Bergmana).

również muzyka złożona z etnicznych motywów, elektronicznie przetworzonych przez 
twórcę ścieżki dźwiękowej Petera Gabriela, przywodzi na myśl etniczne ścieżki dźwięko
we z filmów Pasoliniego, zwłaszcza z Ewangelii…, gdzie reżyser zestawił pieśni religijne 
z różnych części świata, by stworzyć muzyczne tło dla swej wizji (jego współtwórczynią 
była Elsa Morante).

30 Wizualnej analizy filmów Scorsesego, zestawiającej kadry z dzieł twórcy Wściekłego byka 
z kadrami z filmów, na których się wzorował (w tym zwłaszcza produkcji amerykańskich 
i włoskich), dokonał w swej monografii Patrick Brion. Por. P. Brion, Martin Scorsese: Bio-
graphie, filmographie illustrée, analyse critique, Éditions de La Martinière, Paris 2004, 
s. 264–273.

31 Ten efekt można interpretować jako symbol zmartwychwstania lub też moment, w któ
rym Chrystus ze sfery opowieści przechodzi do sfery realnej. Zresztą motywem przewod
nim całego filmu Scorsese i Schradera jest „stawanie się” Chrystusa bohaterem opowieści 
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Ale hipertekstualność Ostatniego kuszenia… znów, jak w wypadku Tak-

sówkarza, jest z jednej strony oczywista (Ewangelia według świętego Mate-
usza), z drugiej wprost przeciwnie. Bowiem właśnie odwołanie do „trylogii 
życia”: Dekameronu (Il Decameron, 1971), Opowieści kanterberyjskich (I rac-
conti di Canterbury, 1972) oraz Kwiatu tysiąca i jednej nocy (Il fiore delle mille 
e una notte, 1974), stanowi równie ważny filmowy wymiar Ostatniego kusze-
nia… I nie chodzi tylko o konkretne sceny czy wręcz uszeregowanie sekwencji 
(najwięcej zapożyczeń mamy tutaj z Opowieści kanterberyjskich i Kwiatu…), 
które zasługują na osobną analizę, ale o samą koncepcję egzystencji ludzkiej 
wyłożonej przez Pasoliniego, a powtórzonej w kreacji bohatera Ostatniego 
kuszenia… Jest to koncepcja związana z chrześcijańską filozofią, korzeniami 
tkwiącą jeszcze w manicheizmie, lecz mającą swoje źródło w filozofii greckiej, 
w epikureizmie, a konkretnie w założeniach Hegezjasza z Cyreny32, który ka
zał łączyć seksualną rozkosz ze śmiercią (jako najwyższym wypełnieniem, ale 
i ceną za doświadczenie ekstazy). Ludzkie postaci z „trylogii życia” za rozkosz 
płacą śmiercią – jednak są tylko ludźmi, więc ich los nie implikuje dalszych 
następstw (chyba że doświadczają piekielnych mąk, jak w przypadku pazer
nego mnicha z Opowieści…, zobrazowanych z lubością przez Pasoliniego). 
Chrystus w Ostatnim kuszeniu… też jest człowiekiem – podobnie jak bohate
rowie Pasoliniego doświadcza rozkoszy (nawet poliamorii!), lecz tylko w sferze 
myśli, sferze kuszenia. Umiera, ale przez to, że jego doświadczenie było tylko 
hipotetyczne, osiąga boski wymiar. Scorsese i Schrader sięgają zatem po ro
zumienie seksualności z filmów Pasoliniego (zawsze związane z cierpieniem, 
a nawet śmiercią), choć dokonują jego rozwinięcia w duchu transcendencji33.

(samego filmu) – najpierw jest on biernym świadkiem przedstawienia (seksualnego spek
taklu, w którym udział bierze Maria Magdalena, dokładnie jak Travis Bickle odwiedza
jący kino porno w Taksówkarzu), potem podejmuje się swej misji (rezygnując z wdzięków 
Marii Magdaleny, a więc odrzucając pokusę) i staje się „bohaterem” – punktem, wokół 
którego skupiają się losy innych ludzi – by w finale niejako przekroczyć ramy kadru i zo
stać żywą ideą, pokonującą wymiar kinematograficznego widowiska.

32 Zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Hegesias_of_Cyrene (dostęp: 20.07.2016). Na temat 
filozofii Heraklita z Efezu, odnoszącej się do dualizmu ciała i duszy (z której korzystał 
Hegezjasz) por. G. Reale, Myśl starożytna, przeł. E.I. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lu
blin 1999, s. 35–40.

33 Hipertekstualną „tetralogię odkupienia” dopełnia znakomita, choć nieco stojąca w cieniu 
wcześniejszych części cyklu, Ciemna strona miasta, gdzie również można odnaleźć zapo
życzenia z klasyki filmowej (w tym polskiej – np. ujęcie nabitego na ogrodzenie handlarza 
narkotyków rozwiązane jest podobnie jak scena śmierci Szczuki [Wacław Zastrzeżyński] 
w Popiele i diamencie [1958] Andrzeja Wajdy), zaś na planie ogólnym dzieło Scorsesego 
i Schradera nawiązuje do arcydzieła kina transcendencji – Słowa (Ordet, 1955) Carla Theo
dora Dreyera, w którym główny bohater, były student teologii o imieniu Johaness (Preben 
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Rzecz jasna, zjawisko hipertekstualności nie ogranicza się jedynie do wy

mienionych przeze mnie przykładów, jak również nie zamyka się w okresie 
Nowego Hollywoodu. Jednak to właśnie wtedy ten niezwykły kinematogra
ficzny mezalians między kinem amerykańskim a „resztą świata” (zwłasz
cza kinem europejskim) dał tak znakomite efekty, które – w mniejszym lub 
większym stopniu – są dublowane przez amerykańskich filmowców po dziś 
dzień. Dlatego też idea, że najciekawsze filmy amerykańskie stoją niejako na 
fundamentach arcydzieł kina nieamerykańskiego, głównie europejskiego 
(choć nie tylko), jest myślą niezwykle inspirującą i otwierającą pole do fil
moznawczych eksploracji.

A co być może jeszcze ważniejsze, patrząc na twórczość współczesnych eu
ropejskich reżyserów, takich jak Francuz Jacques Audiard, który dokonuje „pa
limpsestyzacji” amerykańskiego kina lat 70. opartego na europejskim arthousie 
(W rytmie serca, De battre mon coeur s’est arrêté, 2005 jako remake Palców, Fin-
gers, 1978, reż. James Toback; Imigranci, Dheepan, 2015 jako przeróbka Taksów-
karza), możliwość interpretacji i reinterpretacji współczesnej klasyki filmowej 
staje się zadaniem jeszcze bardziej złożonym i kreatywnym.

Lerdorff Rye), to człowiek uważany za obłąkanego, dokonujący aktu wskrzeszenia kobiety 
(Hanne Aagesen).


