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W strzępkach  
uchwycić całość

PiętnAście lAt temu PojAwiło się nA 
węgrzech młode, istotne Pokolenie 
twórców filmowych. trudne Były 
Pierwsze kroki?

Mieliśmy dużo szczęścia z wielu przy-
czyn. Nasze pokolenie było pierwszym, 
które od czasu wczesnej dorosłości 
zaczęło pracować w kapitalizmie. Zda-
wałem maturę w 1990 roku i z miejsca 
rozpocząłem swoje życie w  nowym 
systemie. W przeciwieństwie do wcze-
śniejszej generacji nie musieliśmy prze-
żywać transformacji ustrojowej. Na-
tomiast to  starsze pokolenie odniosło 
porażkę, bo było przyzwyczajone, że 
musi „forsować mur”: wszystkie filmy, 
spektakle teatralne były zakodowanymi 
wiadomościami, które rozszyfrowywała 
publiczność. Po 1990 roku mur zniknął, 
starsi twórcy natomiast jeszcze co naj-
mniej przez dziesięć lat szukali, przeciw 
komu lub czemu trzeba wystąpić, kto 
jest wrogiem. Nas to nie zajmowało. Ko-
lejnym wielkim szczęściem było dla nas 
to, że po skończeniu Akademii Filmowej 
wszyscy, György Pálfi, Ferenc Török, 
Bence Miklauzic i inni, natychmiast 
mogliśmy przygotować nasze pierwsze 

samodzielne filmy, ponieważ istniał 
fundusz wspomagający debiutantów 
– nie musieliśmy rywalizować z wielki-
mi mistrzami o pieniądze. Swoją drogą, 
obecnie coś podobnego chce stworzyć 
Magyar Nemzeti Filmalap (Węgierski 
Narodowy Fundusz Filmowy) w ramach 
Programu Inkubator. To ważna inicjaty-
wa, bo w dużej mierze ułatwia start.

czy istnieje jAkAś wsPólnA tożsA-
mość, wrAżliwość, nurt, któremu 
możnA By PrzyPorządkowAć twórców 
wAszego PokoleniA?

Obecnie rzeczywiście nasza grupa 
wiekowa jest najmocniejsza, ponie-
waż wkroczyliśmy w  tak zwany „wiek 
reżyserski” – mamy od czterdziestu 
do pięćdziesięciu lat, możemy zsynte-
tyzować całą nagromadzoną wiedzę. 
Jednakże według moich spostrzeżeń 
nasza generacja nie ma jednego, wspól-
nego poglądu na życie, jak pokolenie 
sześćdziesięcio-, siedemdziesięciolat-
ków, lub jak idący po nas młodsi. Nasi 
poprzednicy szukali swojej tożsamości 
w  historii, młodsze od nas pokolenie 
dużo bardziej odnajduje się w  sty-
lach, kolorach, muzyce, w pulsujących, 
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przypominających klipy wideo wyra-
zistych dziełach, jak na przykład filmy 
Gábora Reisza. To najmłodsze pokole-
nie filmowe do tej pory przygotowywa-
ło krótkometrażowe produkcje, a teraz 
zaczęło kręcić swoje pierwsze pełno-
metrażowe filmy fabularne. Nasza ge-
neracja natomiast jest dużo bardziej 
indywidualistyczna, można zobaczyć 
w naszych filmach, że reprezentujemy 
całkowicie różne światy. Żadnego nie 
da się porównać do pozostałych, nie 
tak, jak na przykład w rumuńskiej kine-
matografii, w  której widać jednakowy 
styl, zaś twórcy odsuwają się raczej na 
dalszy plan. Jeśli u nas ktoś zabiera się 
do zrobienia filmu, ktoś inny nie zrobi 
podobnego, lub jeśli miałby zbliżony 
plan, raczej się z  niego wycofa. Kręgi 
zainteresowań też bardzo się różnią – 
przykładowo podczas jednego festiwa-
lu pojawiły się Taxidermia i Białe dłonie, 
które przedstawiały zupełnie odmienne 
światy. Ta różnorodność objawia się też 
w  karierach twórców – przykładowo 
w  moim przypadku Bibliothèque Pas-
cal i zrealizowany na podstawie sztuki 
Ernella z  wizytą u  Wolffów film To  nie 
są najlepsze dni mojego życia reprezen-
tują całkowicie odmienny świat obra-
zu i styl. Wcześniej postrzegałem jako 
współczesny i  obowiązujący gatunek 
typu „fantasy”, dziś natomiast czuję, że 
ważne jest, aby pokazać prostych ludzi 
i ich codzienne problemy. 

węgierskA kinemAtogrAfiA Prze-
żywA swój renesAns. w  ostAtnich 
lAtAch zdoByłA nAjwyższej rAngi 
nAgrody, wśród nich oscArA. czemu 
możnA PrzyPisAć ten sukces?

Dzisiejsza węgierska kinematografia 
jest niezwykle różnorodna. Z  jednej 
strony z  powodu wspomnianego już 
indywidualizmu, z drugiej dzięki temu, 
że jednocześnie aktywne są trzy po-
kolenia filmowców, a każde z nich po-
siada inne doświadczenie związane ze 

swoim wiekiem. Sześćdziesięcio-, sie-
demdziesięciolatkowie nadal są zdolni 
tworzyć aktualne filmy. Na przykład 
Ildikó Enyedi zdobyła Złotego Niedź-
wiedzia w Berlinie za film Dusza i ciało, 
Árpád Sopsits przygotował cieszący 
się dużą oglądalnością thriller Potwór 
z Martfu, Ibolya Fekete równie popu-
larny film familijny Moja matka i  inni 
wariaci z rodziny, natomiast w osobie 
Béli Tarra możemy szczycić się świa-
towej sławy, wyznaczającym trendy 
reżyserem. 

dwA lAtA temu nAstąPiłA u  cieBie 
odwAżnA zmiAnA, z reżyserA filmowe-
go AwAnsowAłeś nA drAmAtoPisArzA 
i nAPisAłeś sztukę  „ernellA z wizytą 
u wolffów”. skąd tA zmiAnA?

Tak naprawdę to  film był dla mnie 
w  życiu nowością. Od wieku dwuna-
stu-, trzynastu lat wychowywałem się 
w teatrze, za jego pośrednictwem po-
znałem życie. Grałem na scenie dzie-
cięcej i do dwudziestego piątego roku 
życia, dopóki nie przyjęli mnie na Aka-
demię Filmową na kierunek reżyserski, 
pracowałem intensywnie jako aktor. 
Mając szesnaście-siedemnaście lat 
grałem już w  postmodernistycznych 
sztukach, później trafiłem do kręgu 
budapeszteńskiego teatru alternatyw-
nego. Wtedy pisywałem już drobne 
utwory, reżyserowałem nawet jedno-
aktowy dramat absurdu, który sam 
stworzyłem, a który okazał się w tam-
tym czasie wcale niemałym sukcesem. 
Jednak nie poszedłem dalej w tym kie-
runku, ponieważ zainteresował mnie 
film i  zacząłem robić jednym ciągiem  
krótkometrażówki. W  ten sposób na 
długi czas oddaliłem się od teatru, 
świadomie nie podejmowałem związa-
nych z nim zadań. Teraz znów chętnie 
gram, ale już z innych przyczyn i z in-
nym podejściem.

jAk nArodziłA się sztukA, jAk Po-
wstAwAł sPektAkl?

Szabolcs Hajdu  (ur.  1972 w  debreczynie) jest węgierskim reżyserem 

fi lmowym, teatralnym, scenarzystą i   aktorem. w  latach 1995-2000 

studiował na uniwersytecie Teatru i   Sztuki fi lmowej w  budapeszcie. 

w  2000 roku wyreżyserował pierwszy f i lm pełnometrażowy Macerás 

ügyek  (mętne sprawy). Jego kolejne f i lmy były pokazywane i   nagra-

dzane na wielu festiwalach. białe dłonie miały premierę na festiwa-

lu w  cannes, a  na festiwalu w  karlowych warach otrzymał wyróż-

nienie w  sekcji  east of the west. w  2010 roku wyreżyserował f i lm 

Bibliothèque Pascal ,  który miał premierę na festiwalu w  berl inie.  od 

początku lat dziewięćdziesiątych pracuje także jako aktor,  zajmuje 

się również nauczaniem aktorstwa i   reżyseri i .  zrealizowany na pod-

stawie dramatu Ernella z  wizytą u  Wolffów  f i lm To  nie są najlepsze 

dni mojego życia  otrzymał kryształowy globus dla najlepszego filmu 

i  nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w karlowych warach.

foT. aTTila polyák
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bo w trakcie pisania próbuje się uczynić 
dane sytuacje bardziej interesującymi 
lub dziwniejszymi – a  w  tym „błąka-
niu się w  poszukiwaniu ciekawszego” 
z czasem pojawia się spekulacja. Gdy-
by na przykład Ernella... była produkcją 
szwedzką lub duńską, gdzieś pewnie 
przewinąłby się wątek kazirodczy lub 
jakieś inne ekstremum – okazałoby 
się na przykład, że główny bohater ma 
romans z własną siostrzenicą. Taka po-
kusa stale pojawiała się także i podczas 
naszych rozmów i zawsze trzeba było 
ją omijać. Możliwe jest bowiem, że ta-
kie rzeczy się zdarzają, ale tylko w nie-
wielkim odsetku przypadków. A  my 
nie szukamy skrajności, ale zwykłego 
człowieka, który najczęściej jest dużo 
ciekawszy niż ekstrema. Mówimy o róż-
norodności wśród ludzi, o  drobnych 
rzeczach i w tych strzępkach szukamy 
całości. W Ernelli... nie ma słowa o sek-
sie, chorobie, życiu publicznym czy po-
lityce – tylko o drobnych, codziennych, 
ludzkich sprawach.

mimo to  w  2016 roku stAł się od-
noszącym nAjwięcej sukcesów wę-
gierskim drAmAtem. Powodzenie 
kAmerAlnego PrzedstAwieniA Przy-
niosło również Pomysł nAkręceniA 
filmu? AdAPtAcjA filmowA „to nie są 
nAjlePsze dni mojego życiA” zdoBy-
łA w  zeszłym roku niemAl wszystkie 
krAjowe wyróżnieniA, A tAkże głów-
ne nAgrody w  kArlowych wArAch, 
istAmBule i chocieBużu. 

W  rzeczywistości było dokład-
nie odwrotnie. Przedstawienie rze-
czywiście było udane, ale nikt o  nim 
nie wiedział. Przed każdym spekta-
klem obawialiśmy się, czy przybę-
dzie te  czterdzieści osób, czy sala 
będzie pełna. Natomiast ci, którzy 

przybyli, reagowali tak pozytywnie 
i  tak głęboko przeżywali przedsta-
wienie, że od razu pomyśleliśmy: ten 
moment w  teatrze zasługuje na upa-
miętnienie go w formie filmu, aby do-
trzeć do większego grona odbiorców. 
I  chociaż wyszła z  tego mała, nisko- 
budżetowa produkcja, odważyliśmy się 
wysłać ją na różne festiwale. Okazało 
się, że pomysł był strzałem w dziesiątkę.

film kręciłeś we włAsnym domu, 
z rodziną i twoimi dAwnymi uczniAmi 
– oPerAtorAmi. ProdukcjA to  Przy-
wodzący nA myśl wsPółczesnych 
mistrzów – cAssAVetesA, BergmAnA 
– niePokojący drAmAt kAmerAlny – 
Pisze krytykA.

Zdaje się, że znaleźlismy język i  for-
mę wyrazu, które trafiają w niszę. Tego 
rodzaju mikrorealizmu biorącego na 
warsztat życie codzienne, nurtu egzy-
stencjalizmu zawsze brakowało w wę-
gierskiej sztuce, nie potrafię przywołać 
przykładów. Absurd do końca zajmował 
silną pozycję w teatrze i literaturze dra-
matycznej. Sztuka filmowa też zawsze 
szła w stronę absurdu lub surrealizmu, 
często powstawały tak zwane „wizje 
egzystencjalne” (tworzył je na przykład 
Béla Tarr) lub dzieła mocno osadzone 
w historyczno-politycznym kontekście 
(cały dorobek życiowy Miklósa Jancsó, 
Andrása Jelesa czy Pétera Gothára). 
Charakterystyczny był też nurt socjolo-
giczno-dokumentalny, ale podobne do 
Ernelli... rodzinne sztuki kameralne do tej 
pory nie powstały. Jednak w reakcjach 
widzów na przedstawienia na kameral-
nej sali czy projekcje filmowe staje się 
bardzo odczuwalne, a nawet namacalne, 
że ludzie uważają ten język za aktualny.

Rozmawiała Patrycja Pászt

W  ostatnich latach, kiedy na polu 
produkcji filmowej nastąpiła pewne-
go rodzaju przerwa i nie trafiała mi się 
żadna okazja, wtedy wróciła do mnie 
myśl o tworzeniu teatru. Otrzymałem 
zaproszenie do wyreżyserowania w ka-
meralnym teatrze spektaklu; mieliśmy 
na to około trzech tysięcy euro. Zabra-
łem się do pracy razem z żoną i przyja-
ciółmi. Trzeba było zacząć wykorzysty-
wać te umiejętności, które do tej pory 
nie były mi potrzebne. Wcześniej krę-
ciłem filmy za duże pieniądze, w skali 
Węgier można było nazwać je  super-
produkcjami, a  każde narzędzie było 
do mojej dyspozycji. Teraz nie miałem 
niczego, tylko przestrzeń, ludzi i te zda-
nia, które ludzie wypowiadają – trzeba 
było więc napisać dobrze działające na 
scenie dialogi. To bowiem, żeby sięgnąć 
na półkę po jakiś dramat i go wyreży-
serować, nigdy mnie nie interesowało 
– mnie zawsze zajmował teatr autorski. 

„ernellA z  wizytą u  wolffów” 
to sArkAstyczny, kAPitAlny Portret 
dzisiejszej węgierskiej codzienności, 
wkomPonowAny w rodzinną historię. 
to niezByt oczywisty wyBór temAtu 
w czAsAch, w których większość Ar-
tystów rAczej stArA się uciekAć od 
rzeczywistości. 

Poczułem odpowiedzialność, że wy-
bór tematu i produkcja musi też spełnić 
społeczną misję. Natomiast zaraz po-
jawiło się pytanie – które kwestie spo-
łeczne naszej rzeczywistości są najistot-
niejsze? Zauważalna jest u nas obecnie 
tendencja, by tworzyć swego rodzaju 
dydaktyczne pogadanki o  aktualnych 
tematach społecznych. Internet nas 
nimi zalewa i ma się poczucie, że arty-
sta mieszkający na Węgrzech powinien 
o nich mówić. Najpopularniejsze tema-
ty to  homoseksualizm, rosnący w  siłę 
antysemityzm, rasizm, brak demokracji, 
kryzys uchodźczy itd. Są to jednak dość 
abstrakcyjne kwestie, co do których brak 

nam rzeczywistych, namacalnych do-
świadczeń osobistych. Dlatego przy pró-
bach podjęcia takich tematów najczęściej 
brakuje prawdziwie indywidualnego po-
dejścia i autentycznego zainteresowania. 
W  trakcie pisania Ernelli staraliśmy się 
uchronić  przed modną, a zarazem gro-
żącą często szablonowością tendencją. 
Nawet jeśli rodziło się ryzyko, że sztuka 
nie będzie poruszała wielkich zagadnień 
społecznych, a pokaże tylko historię ma-
łej rodziny. Niezwykle ważne było jed-
nak, żebyśmy byli szczerzy wobec siebie 
i innych. Warto zadać sobie pytanie, co 
w  rzeczywistości nas interesuje. Napi-
sanie tekstu poprzedził szereg rozmów 
z  aktorami. Na początku oczywiście 
pojawiły się tematy typu: „Słyszałeś, co 
się znowu stało? Polityk taki i taki znów 
ukradł tyle i tyle pieniędzy”. W następ-
nym etapie natomiast zarysowały się py-
tania istotnie życiowe, osobiste, dotyka-
jące każdego z nas: choroba przyjaciela, 
dzieci, osoba przedszkolanki. O  takich 
tematach można rozmawiać długie dni, 
z nimi wstajesz i kładziesz się do łóżka, 
ciągle chodzą ci po głowie – więc tylko 
o takich kwestiach możemy rozmawiać 
autentycznie, szczerze, dokładnie. 

tekst drAmAtu PowstAwAł nA Pod-
stAwie imProwizAcji Aktorów?

Bardzo dużo rozmawialiśmy z  ak-
torami-współtwórcami, ale tekst nie 
opiera się na improwizacjach. Powsta-
nie tekstu poprzedziła wspólna, inten-
sywna praca intelektualna, wybrane 
sytuacje zostały starannie omówione, 
a  potem zebrałem myśli i  napisałem 
poszczególne sceny. Gdy dana scena 
była już gotowa, od razu zrobiliśmy 
próbę i zagraliśmy ją, sprawdzając, co 
będzie kolejnym, najbardziej natu-
ralnym krokiem. Nie napisałem więc 
od razu całego dramatu, ale scenę po 
scenie – to  sprawiło, że nie były one 
spekulacyjne, ale organicznie wynikały 
jedna z drugiej. Był to ciekawy proces, 


