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Olga Kich-Masłej
Jezioro łabędzie. Zona Jurija Iljenkijako filmowa metafora upadającego ZSRR
Wyjątkowy pod każdym względem film Jurija Iljenki1 z 1989 r. pt. Jezioro 

łabędzie. Zona, będący metaforą chylącego się ku upadkowi ZSRR, jest przełomem nie tylko w życiu autora, ale i całej kinematografii ukraińskiej2. Uciekający z radzieckiego gułagu Derżkina3 w sztukę (tym razem w sztukę filmu Jezioro ła
będzie. Zona) wybitny ukraiński reżyser Iljenko po raz ostatni dobitnie odpłaca się za własne zniewolone życie i życie całego przegranego pokolenia (a raczej pokoleń).

1 Jurij Iljenko (1936-2010) - wybitny reżyser, operator i aktor ukraiński. Współtwórca interesującego nurtu we współczesnym kinie ukraińskim (obok Siergieja Paradżanowa), określanego mianem „ukraińskie kino poetyckie". Autor m.in. takich filmów jak: Криниця для 
спраглих (1966), Benip на 1вана Купала (1968), Бмий птах з норною ознакою (1971), 
Легенда про княгиню Ольгу (1982), СергШ Параджанов. Партитура Христа до-мажор (1994), Молитва за гетьмана Мазепу (2002).2 Zob. Б. Берест, 1стор1я украшського юна, Нью-Йорк 1962; Л. Госейко, Icmopin 
укратського юнематографа. 1896-1995, КиУв 2005.3 Derżkino (Держюно - Державна служба юнематографп) - Państwowa Służba Kinematograficzna, jej główna siedziba w okresie ZSRR znajdowała się w Moskwie.4 Ludowy Ruch Ukrainy na rzecz Przebudowy - ukraińska organizacja społeczna, powstała w 1989 r. Przewodniczącym Ruchu został Iwan Dracz, zastępcami: Mychajło Horyń i Ołeksandr Ławrynowycz. Od 1990 r. Ruch był wpływową siłą polityczną, w 1992 r. został przekształcony w partię Ludowy Ruch Ukrainy. Zob. О. Бойко, Народний Рух Украши. Bid 
створення М1сцевих орган1зац1йних структур доустановчого зТзду, „Людина i политика" 2001, пгЗ, s. 3-12.

W sytuacji, kiedy na scenie politycznej Ukrainy pojawia się Ludowy Ruch Ukrainy na rzecz Przebudowy (zwany również Narodowym Ruchem Ukrainy na rzecz Przebudowy lub krótko Ruchem)4, nadarza się doskonała okazja dla kinematografii ukraińskiej opowiedzenia się za reformami i demokracją. Poczy- 
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nająć od roku 1989, filmowcy ukraińscy, idąc w ślad za pierwszym sekretarzem Związku Filmowców Ukrainy, Mychajłem Bielikowem, zaczynają sympatyzować z Ruchem, nawet jeśli większość z nich zachowuje jeszcze swoje książeczki partyjne. Jednym z pierwszych, który decyduje się na odważny krok i przerwanie podwójnej politycznej gry, jest Jurij Iljenko, który 5 kwietnia 1990 r. występuje z partii. W ślad za nim pójdzie także aktorka Ada Rohowcewa5. W liście, podpisanym przez 22 wpływowych intelektualistów, reżyser wyjaśni swoje radykalne posunięcie, obwiniając komunizm o stworzenie nieludzkiego społeczeństwa, polityczny terror, ludobójstwo, rusyfikację i totalną ruinę Ukrainy. Iljenko przy- pieczętowuje owo zrzeczenie się legitymacji partyjnej KPZR (Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego) w niesłychanie osobisty sposób - robi film Jezio
ro łabędzie. Zona6. Artysta wyraża w ten sposób swoją skruchę. Natomiast film wkrótce okazuje się międzynarodowym artystycznym wydarzeniem i zaczyna żyć własnym życiem.

5 Ada Rohowcewa (ur. 1937) - ukraińska aktorka, związana z Operą Narodową Ukrainy im. Tarasa Szewczenki (dawniej - Akademickim Teatrem Opery i Baletu USRR), profesor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. I. K. Karpenki-Karego.6 Por. A. To ce ił ko, op. cit., s. 366.7 Zob. B. Ba kuła. Kino ukraińskie lat 60. i 70. a totalitaryzm, [w:J idem, Skrzydło Dedala. 
Szkice, rozmowy o kulturze i poezji ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku, Poznań 1999, s. 66-82.8 Siergiej Paradżanow (1924-1990) - ormiański malarz i reżyser. Realizuje filmy o wysokich walorach plastycznych, pełne poezji, ukazujące piękno folkloru, Cienie zapomnianych 
przodków (1964), Barwy granatu (1969), Legenda twierdzy suramijskiej (1984), Aszik Kerib (1988). W roku 1973 zostaje aresztowany i skazany na karę obozu na podstawie oskarżenia o homoseksualizm, chociaż faktycznie chodzi o popieranie dysydentów. Wychodzi na wolność w grudniu 1977 r.; w 1982 r. zostaje ponownie skazany na 11 miesięcy więzienia. Zwolniony w wyniku protestów różnych grup międzynarodowych. Po uwolnieniu wraca do Gruzji, gdzie nadal pracuje nad scenariuszami, projektami nowych filmów, piszę więzienne opowiadania (Jezioro łabędzie. Zona) i tworzy słynne więzienne kolaże. Jednak po ciężkich przejściach obozowych reżyser zapada na cukrzycę, która staje się powodem jego śmierci. W roku 1990 Paradżanow zaczął jeszcze realizację filmu Spowiedź, którego nie ukończył przed śmiercią. Dwa lata później powstał film dokumentalny Michała Wartanowa Paradżanow. 
Ostania wiosna wykorzystujący fragmenty Spowiedzi. Zob. B. Bakuła, op. cit.; T. Sobolewski, Mag Paradżanow, „Duży Format" (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2011,16IV, s. 16-17.
9 Cienie zapomnianych przodków - film w reżyserii Siergieja Paradżanowa (zrealizowany w 1964 r., na podstawie noweli ukraińskiego pisarza Mychajła Kociubyńskiego pod tym samym tytułem) stał się legendą i wpłynął znacząco na rozwój sztuki filmowej na Ukrainie i w ZSRR. Dramatycznie zaważył na losach wielu ludzi z nim związanych, przede wszystkim na losie samego reżysera. Film na wiele lat zakazany w ZSRR, ponieważ - jak słusznie zauważa Bogusław Bakuła - „nostalgiczny, poetycki film o miłości dwojga Hucułów, przepełniony muzyką, obrzędami, mitami, zmontowany w konwencji ballady, pozbawiony bezpośrednich 

Wkońcu lat 80., kiedy Jurij Iljenko decyduje się na film o zonie, jest już uznanym nie tylko na Ukrainie, ale i w całym ZSRR reżyserem. Jawi się nam jako kontynuator dobrych tradycji ukraińskiego kina poetyckiego7, asystent Siergieja Paradża- nowa8, pamiętany jako znakomity operator filmu Cienie zapomnianych przodków9 
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i niedoszły laureat festiwalu filmowego w Wenecji10. Swój nowy film lljenko kręci na podstawie tzw. zekowskich opowiadań Paradżanowa11, związanych z jego pobytem w niewoli, i realizuje w woroszyłowgradzkim więzieniu12, tym samym, w którym przebywał mistrz.

odniesień do współczesności, stał się, kto wie, czy nie najsławniejszym politycznym filmem komunistycznego imperium w latach 60.". B. Bakuła, op. cit., s. 67.10 W roku 1967 dyrekcja festiwalu filmowego w Wenecji zaprosiła Jurija Iljenkę z jego filmem Wieczór na Iwana Kupała w celu odebrania głównej nagrody: Złotego Lwa św. Marka. Jednak minister kultury ZSRR Romanow stwierdził, że podobny film w ogóle nie istnieje. Po tym przykrym incydencie lljenko w 1968 r. wysłał swój film na festiwal filmowy do Pragi, ale w dzień otwarcia festiwalu do miasta wkroczyły radzieckie czołgi. Zob. К. Ф1лоненко, Душа 
продана camaHi, „Юнотеатр" (Кшв) 1999, nr 1, s. 2; Н. М1рошниченко, Benip на 1вана 
Купала, „Юнотеатр" (Ки!в) 1999, nr 1, s. 3-5.
11 Jezioro łabędzie. Zona to także tytuł więziennych zapisków Paradżanowa (fragmenty opublikował tygodnik „Film" w 1989 r.J. Na ich podstawie właśnie powstał scenariusz opisujący życie we współczesnym łagrze.12 Więzienie zlokalizowane w mieście Woroszyłowgrad (ob. Ługańsk) we wschodniej części Ukrainy, w Donieckim Zagłębiu Węglowym. Industrialny, apokaliptyczny krajobraz otaczający więzienie woroszyłowgradzkie jest tłem tragicznych wydarzeń w filmie Iljenki. Por. С. Жадан, Ворошиловград, Харюв 2010.13 Zek - więzień gułagu w Związku Radzieckim, skazany na roboty katorżnicze (słowo pochodzi od ros. wyrazu заключённый, zapisywanego skrótowo z/k).

Film Jezioro łabędzie. Zona opowiada o tym, jak na trzy dni przed zakończeniem odsiadki z ciężkiego sowieckiego więzienia ucieka człowiek. Chroni się w pobliskim blaszanym, przerdzewiałym pomniku w postaci sierpa i młota. Wynędzniały, głodny i zziębnięty znajduje na jakiś czas wytchnienie w centralnym symbolu sowieckiego imperium. Tam uciekiniera odkrywa kobieta, której syn podobnie wykorzystuje radziecki pomnik jako kryjówkę. Pomiędzy nimi rodzi się miłość. Jednak zazdrosny o uczucia matki do obcego chłopiec donosi na więźnia. Doprowadzony do rozpaczy nieudaną ucieczką zek13 postanawia popełnić samobójstwo. Uznany za martwego, zostaje przewieziony do prosektorium, gdzie pracująca tam lekarka (była więźniarka gułagu!) dostrzega, że człowiek jeszcze żyje. Jest Wielkanoc, oboje ze strażnikiem wypijają po kieliszku wódki, stukają się pisankami, jak każę miejscowa tradycja i... postanawiają „wskrzesić nieżyjącego". Dzięki krwi, którą wspaniałomyślnie ofiaruje więzienny strażnik, przetaczanej bezpośrednio od dawcy do biorcy w ekstremalnych warunkach więziennego prosektorium, dokonuje się prawdziwy cud. Jednak po wszystkim zek wraca na stare miejsce, gdzie oczywiście czeka go kara - przecież naruszył więzienne prawo i w jego żyłach płynie przeklęta krew więziennego strażnika (sobacza krów). Bohater musi więc odpokutować przewinienie, splunąwszy w twarz swojemu krwiodawcy, za co otrzyma pięć dodatkowych lat więzienia. W przypadku odmowy przywódcy więziennej zony dokonają egzekucji na nim i na jego ukochanej. Więzień podcina sobie żyły na kratach. Tak, 
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dokonując znacznego uproszczenia, można streścić ten niesłychanie dramatyczny film, który francuski badacz ukraińskiego kina - Lubomir Hosejko - nazywa jadowitą metaforą upadającego ZSRR14.

14 Takiego określenia używa Lubomir Hosejko, por. Л. Го сей ко, op. cit, s. 366.15 Andriej Tarkowski (1932-1986) - rosyjski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta i aktor. Uważany za jednego z największych artystów w historii sztuki filmowej. Autor m.in. takich filmów jak: Andriej Rublow (1969), Solaris (1972), Zwierciadło (1975), Stalker (1979), 
Nostalgia (1983), Ofiarowanie (1986).
16 Stalker - radziecki film fantastyczno-naukowy w reżyserii Andrieja Tarkowskiego z 1979 r. Powstał na motywach powieści Piknik na skraju drogi braci Strugackich. Opowiada o wyprawie przewodnika (Stalkera) i jego dwóch klientów (Profesora i Pisarza) w głąb tajemniczej Zony, w celu znalezienia komnaty, w której spełniają się najskrytsze marzenia. Stalker był ostatnim filmem Tarkowskiego zrealizowanym w ZSRR. Termin stalker pochodzi od angielskiego wyrażenia to stalk (śledzić, tropić). W filmie Stalker jest profesjonalnym przewodnikiem po Zonie, kimś, kto przekracza granicę zabronionej strefy w określonym celu.17 Л. Го сей ко, op. cit., s. 367.18 Przypomnijmy tu fragment z filmu Cienie zapomnianych przodków, kiedy cierpiący po śmierci Mariczki Iwan zestawiany jest z umierającym na krzyżu Chrystusem, który ofiarowuje mu swoją cierniową koronę.

Swoim filmem Iljenko otwarcie atakuje ideologiczną symbolikę oraz demony represyjnego reżymu Kraju Rad. W nazwie Jezioro łabędzie. Zona reżyser za- szyfrowuje znaczenie, o którym wspomina także Andriej Tarkowski15 w swoim obrazie Stalker16: „zona - to życie, człowiek, który przez nią przechodzi - łamie się albo wytrzymuje”17. Łącząc w swoim dziele więzienne, ekologiczne, egzystencjalne i artystyczne zony, Iljenko dowodzi, że zawsze, razem z całym swoim narodem, czuł się więźniem w wielkiej zonie ZSRR. 1 ucieczka, w jego wypadku - ucieczka w sztukę, pozostaje ostatnią nadzieją.Pojęcie zony u Iljenki rozciąga się więc na cały naród, obejmuje rzesze zniewolonych ludzi oraz ich duchową pustkę, której strzeże zardzewiały radziecki pomnik. Przypomnijmy, że ów pomnik, zaraz po zdemaskowaniu wydawałoby się idealnej kryjówki zbiegłego zeka, odnawia jakaś anonimowa brygada przedstawicieli radzieckiego ludu. Wszystko odbywa się w nocy (rano pomnik ma być jak nowy!). Pomnik w filmie nie jest po prostu jednym z wielu do niego podobnych obiektów, które wyłaniają się nagle z przeklętej ziemi radzieckiej, niczym nienależące do żadnego okresu archeologicznego potwory psujące krajobrazy nieogarnionego ZSRR. U Iljenki spełnia on funkcję marksistowsko-leninowskiej Golgoty. Potrzebny jest reżyserowi do urzeczywistnienia drogi krzyżowej głównego bohatera oraz całego Triduum Paschalnego, które objawia się nam z całym dramatyzmem w tym filmie. Iljenko, patrząc na więźnia przez pryzmat symboliki chrystologicznej, z całą pewnością podlega nie tylko wpływom Paradżanowa18, ale - przede wszystkim - Tarkowskiego, który zapoczątkował powrót kina do mistycyzmu i religijności. I jeżeli Iljenko opiera się tu na maso
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chistycznej estetyce bólu, to ów wybór cierpienia z pewnością jest kontynuacją plastycznej maniery innego ukraińskiego reżysera - Iwana Kawałeridzego19.

19 Iwan Kawałeridze (1887-1978) - ukraiński reżyser, autor m.in. Kolijiwszczyny (1933). Zob. P. Синько, На зламах епох I. Кавалер1дзе ¡оточення, КиУв 2002; idem. Поза часом 
i простором. Спогади про 1вана Кавалер1дзе, КиТв 1997.20 Filip Iljenko (ur. 1977) - syn Jurija Iljenki i Ludmiły Efimenko, ukraiński aktor i producent. Od 2007 r. współproducent, a od 2009 r. producent festiwalu filmów ukraińskich „Otwarta noc". Producent filmu Jurija Iljenki Modlitwa za hetmana Mazepę. Nowa wersja (2010).21 Serhij Żadan (ur. 1974) - ukraiński poeta, prozaik, tłumacz, publicysta, performer i reżyser. Autor kilku tomików poezji i esejów, a także kilku powieści. Po polsku ukazały się jego następujące książki: Historia kultury początku stulecia (Wrocław 2005); Big Mac (Wołowiec 2005); Depeche Mode (Wołowiec 2006); Anarchy in the UKR (Wołowiec 2007); Hymn de
mokratycznej młodzieży (Wołowiec 2007); Odsetek samobójstw wśród klaunów (Berlin-War- szawa 2009).22 Zob. J. Poliszczuk, Trauma czasu, zanik przestrzeni, „Nowa Ukraina. Zeszyty historycz- no-politologiczne” (w druku).23 Zob. H. Пуряева, Словник церковно-обрядово! термшологн, Льв1в 2001, s. 134; 
Утреня в Святу i Велику Нед/лю Пасхи, [w:J npuüdime поклошмся. Молитовник, Льв1в 1998, S. 529-554.

Jurij Iljenko, niesłychanie precyzyjny w konstruowaniu obrazu filmowego Jezioro łabędzie. Zona (zupełnie jak Paradżanow), przekonuje nas, że to właśnie w obrazie filmowym zaszyfrowane jest proroctwo, które jeszcze nie ujawniło się w słowie (proroctwo upadku ZSRR). Należy wyjaśnić, że w ciągu całego filmu zek nie wypowiada ani jednego słowa. Rolę zamkniętego w sobie, nieustannie milczącego, a później już martwego więźnia gra nieznany dotąd w kinie, wywodzący się z Syberii Wiktor Sołowiow. W postać jego partnerki, biblijnej Weroniki, która zaspokaja pragnienia i koi cierpienia więźnia - wciela się Ludmiła Efimenko. Maja Bułhakowa gra lekarkę, bohaterkę centralnego epizodu z przetaczaniem krwi, w którym podczas Wielkanocy odbywa się prawdziwe misterium wskrzeszenia ciała, kiedy to ekumenicznym instrumentarium staje się uniwersalny dawca - strażnik grany przez Wiktora Demertasza. Uważny widz zwróci też na pewno uwagę na wyrazistą rolę Chłopca, w którego wcielił się Filip Iljenko20 (syn samego reżysera). Dziecko, podobnie jak główny bohater, przez cały film milczy, ale milczeniem szczególnie wymownym. Urzeka nas przekonująca psychologicznie kreacja małego bohatera, którego losy aż proszą się o kontynuację. I znajduje ją cierpliwy ukrainoznawca w tekstach Serhija Zadana21, w których ukraiński pisarz przedstawia bohaterów wpisanych w symboliczną przestrzeń industrialną postimperialnego miejskiego krajobrazu22.Zwróćmy też uwagę na to, że Jurij Iljenko wplata w swój film teksty liturgiczne. I tak, lekarka, niczym święta, recytuje z pamięci fragmenty z Jutrzni 
paschalnej23, wzmacniając ich wydźwięk pozornie niepasującą Przypowieścią 
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o synu marnotrawnym2*. Nadmieńmy też, że w filmie pojawia się symboliczna płaszczenica23, którą staje się przypadkowo wyciągnięta z jakiegoś zakamarka mapa ZSRR, na której w kostnicy ułożono ciało więźnia. Na płaszczenicy-mapie przesiąkającej krwią podczas transfuzji powstają całe czerwone połacie - zakrwawione zony, zakrwawione republiki ZSRR, lljenko tworzy nowy rodzaj płaszczenicy na miarę cierpienia tamtych ludzi, czasów i obszarów. Sfilmowany na granicy satyry i alegorii, porażający widza obraz Jezioro łabędzie. Zona okazuje się swoistą ekranizacją radzieckiej Wulgaty24 25 26. Doprowadzony do maksimum obozowy koszmar kończy się symbolicznym odpokutowaniem ludu radzieckiego za sprawą samobójstwa, które ostatecznie popełnia zek.

24 Zob. Łk 15,11-32. Por. także A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowie
ści, Warszawa 2006.25 Płaszczenica - ikona na płótnie, która symbolizuje złożonego do grobu Chrystusa; płótno, najczęściej zdobione ornamentami i scenami religijnymi, symbolizujące materiał, w który zostało owinięte ciało Chrystusa, wykładane jest w cerkwiach w Wielki Piątek. Zob. H. riypneBa, op. cit, s. 97.26 Określenie Lubomira Hosejki, zob. idem, op. cit, s. 368.

Film jest totalną ucieczką w sztukę, natomiast metafora dotycząca bohatera filmu jawi się nam jako absolutna. Chociaż to właśnie Siergiej Paradżanow (złamany już wtedy śmiertelną chorobą) przygotowuje scenariusz Iljence, w ostateczności lljenko przeżywa temat jako własny. Dlatego obraz sprawia wrażenie tak dojmująco osobistego reżyserskiego dzieła.Odrzucając propozycję studia Paramount dotyczącą amerykanizowanej wersji filmu, lljenko znajduje sponsorów w przypadkowych północnoamerykańskich partnerach: Video-Ukraine/Kobza International oraz szwedzkim Svea Sovconsult, który odkupi prawa do filmu od radzieckiego Derżkina. Amerykanin ukraińskiego pochodzenia, Wirko Bałej, współproducent i kompozytor muzyki do filmu, w stosownym czasie pokaże kopię filmu w Nowym Jorku komitetowi reżyserów festiwalu filmowego w Cannes, nie czekając na pozwolenie Derżkina z Moskwy. Przecież i tak nigdy nie dopuszczono by ukraińskiego filmu takiego rodzaju do udziału w prestiżowym festiwalu. W 1990 r. na festiwalu w Cannes film Jezioro łabędzie. Zona otrzyma dwie prestiżowe nagrody: FIPRE- SC1 i Nagrodę Młodych Krytyków. Po raz pierwszy w historii festiwalu seniorzy i juniorzy krytyki filmowej jednogłośnie docenią ten sam film. Film zostanie także wyróżniony za znakomite zdjęcia na Międzynarodowym Festiwalu Kino- tawr w Soczi (1991); otrzyma nagrodę Zołotoj wytiaz' na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Nowym Sadzie (1993). Jednak budząca się w tym czasie do niepodległości Ukraina nie obejrzy najnowszego dzieła Iljenki. W Rosji zakupią film z wszelkimi prawami do dystrybucji i odłożą na półki.Jurij lljenko realizuje swoje dzieło Jezioro łabędzie. Zona w decydującym momencie historii Ukrainy, kiedy ZSRR nieuchronnie chyli się ku upadkowi. Po
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mimo to reżyser wie, że robiąc podobny film, jednocześnie podpisuje na siebie wyrok śmierci w kinematografii radzieckiej. I faktycznie - w ciągu najbliższych dziesięciu lat Iljenko nie zrobi żadnego filmu27. Oczyściwszy własne sumienie z ciężaru-grzechu breżniewizmu, w marcu 1990 r. zostawi także zjednoczenie twórcze „Fest-Ziemia", którym kieruje w Studiu Filmowym im. Ołeksandra Dowżenki, i przekaże je Leonidowi Osyce28.

27 Przypomnijmy tu, że w roku 1994 Iljenko nakręci jeszcze film poświęcony Siergiejowi Paradżanowowi СергШ Параджанов. Партитура Христа до-мажор, ale tak naprawdę powróci do kinematografii ukraińskiej dopiero w roku 2002 superprodukcją Молитва за 
гетьмана Мазепу.28 Leonid Osyka (1940-2001) - ukraiński reżyser i scenarzysta, współtwórca ukraińskiego kina poetyckiego, autor takich filmów jak: Камтний хрест (1968), Захар Беркут (1972), 
Етюди про Врубеля (1989), Гетьмансыд клейноди (1993). W roku 1997 laureat nagrody im. Tarasa Szewczenki, w roku 2001 uhonorowany nagrodą im. Ołeksandra Dowżenki. Zob. Л. Брюховецька, JleoHid Осика, Ки1в 1999.29 „Soweksportfilm" powstał w roku 1945 na bazie „Sojuzintorhkino", jako organizacja zajmująca się eksportem i importem filmów na terenie całego ZSRR. Do roku 1989 „Soweksportfilm” miał monopol na powielanie i dystrybuowanie filmów radzieckich i zagranicznych.30 Zob. Ю. 1лленко, Парадигма кто, Ки1в 1999. Zob. także A. Matusiak, Ukraińskie kino 
lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej, „Porównania" 2007, nr 4, s. 139-146.

W roku 1990 w atmosferze euforii odbywa się VI Zjazd Związku Filmowców Ukrainy (dalej ZFU), którego uczestnicy domagają się przekazania kontroli nad przemysłem filmowym z Moskwy do Kijowa. Delegaci żądają całkowitej autonomii ZFU i stworzenia nowej organizacji o charakterze częściowo społecznym („Ukrainfilm" lub „Ukrainakinofond"), która kierowałaby sprawami kinematografii na Ukrainie, miała własne przedstawicielstwa za granicą i posiadała parytetne umowy z „Soweksportfimem"29. Ponadto ZFU pod wpływem niepodległościowych i separatystycznych ruchów w kraju pragnie także włączenia studia filmowego w Jałcie w skład ukraińskiego systemu produkcji filmowej; Stworzenia nowego Instytutu Kinematografii, Ukraińskiego Centralnego Archiwum Filmowego, które weszłoby w skład Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych (Fédération Internationale des Archives du Film, FIAF). Ostatecznie, w konsekwencji VI Zjazdu, ZFU zmienia się w spółkę federacyjną, która nadal walczyć musi uparcie o autonomię, a ogólna sytuacja kina na Ukrainie staje się wręcz paradoksalna. Po tym, jak Ministerstwo Kultury przejmuje ukraińskie Derżkino, na czele produkcji filmowej stają dwie centralne organizacje: Ministerstwo Kultury ZSRR (dające pełną swobodę twórczości) i niezniszczalne radzieckie Derżkino, które nadal nad wszystkim sprawuje kontrolę - nadal traktuje filmy ukraińskie jako „własne", „przywłaszcza" ukraińskie wartości kulturowe, wydaje wizy i przywłaszcza sobie dochód. Jednak Jurija Iljenki to wszystko już nie dotyczy, ponieważ jest poza gułagiem radzieckiego Derżkina. Bezrobotny filmowiec przywita niezależną Ukrainę pierwszym napisanym po ukraińsku podręcznikiem reżyserii filmowej pt. Paradygmat kina30.



92 Olga Kich-Mastej
Swan Lake. Zone Jurij Iljenko metaphor of falling USSR
Swan Lake. Zone - an exceptional movie from 1989 by Jurij Iljenko. It is a metaphor of falling USSR system and a turning-point not only in autor’s life but also of the whole Ukrainian cinematography. Iljenko attacks ideological symbols and repressive demons of USSR, lljenko's movie is based on Paradzanov’s tales related to his stay in captivity.
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