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Niemoralny moralista w młodopolskiej masce. 
Wokół Dziejów grzechu Waleriana Borowczyka

„Uważam, że człowiek moralnie normalny, człowiek kulturalny może 
oglądać wszystko i w żadnym wypadku nie może mu to zaszkodzić”1.

Walerian Borowczyk

„Hierarchia w sztuce polskiej ustalana jest przez eunuchów. Polacy dążą do 
samounicestwienia”2. Opinia ta, wyrażona przez Waleriana Borowczyka w jed-
nym z wywiadów, wyjaśnia w dużej mierze przyczyny, dla których, po obsypa-
nym nagrodami debiucie w dziedzinie animacji3, wkrótce wyjechał z ojczyzny, 
by od 1959 roku żyć i pracować we Francji. Filmy aktorskie artysty – Goto, 
wyspa miłości (1968)4, Blanche (1971), Opowieści niemoralne (1974) i Bestia 
(1975) postawiły go w rzędzie najwybitniejszych reżyserów artystycznych fi l-
mów erotycznych. Dzięki ich wizualnej maestrii znalazł się w grupie mistrzów 
wyrafi nowanego stylu, a za sprawą przekraczania kolejnych tabu – w grupie 
najśmielszych twórców, którzy w dekadzie lat 70. XX w. obwieścili zwycięstwo 
rewolucji seksualnej w kinie. Wiadomości o jego dokonaniach nie zawsze 
docierały do Polski. Dochodziły za to echa skandali, które od czasu do czasu 
wywoływał5. Wielu krytyków uznało, że zainteresowanie erotyką to wyraz ko-

1 Cyt. za: M. Sadowska, Dzieje grzechu w CSW, „Przekrój” 2008, nr 3, s. 70. Artykuł znajdu-
je się również na stronie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,37976,wid,9579179,prasaWiadomosc.
html?ticaid=15b41 [dostęp: 10.06.2008].

2 W. Borowczyk, Piękno i bestie, rozm. R. Księżyk, „Film” 2006, nr 4, s. 68.
3 W 1957 roku wspólnie z Janem Lenicą Borowczyk stworzył Był sobie raz, a następnie Dom 

(1958). W 1958 samodzielnie zrealizował siedmiominutową animację pt. Szkoła, która na MFFK 
w Oberhausen otrzymała wyróżnienie jury.

4 Komitet Centralny PZPR zakazał wyświetlania fi lmu w Polsce.
5 Z. Pietrasik, Niemoralny moralista, „Polityka” 2006, nr 7, s. 84.
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mercjalizacji i trwonienia talentu przez zdolnego twórcę artystycznej, ekspe-
rymentalnej animacji6.

Adaptacja Dziejów grzechu Stefana Żeromskiego zrealizowana w rodzin-
nym kraju w 1975 roku była gościnnym, jednorazowym występem. Krytycy 
wydają się zgodni co do recepcji twórczości autora Emmanuelle 5 (1987) w oj-
czyźnie: „Borowczyk pozostaje najmniej znanym z wybitnych polskich reżyse-
rów pracujących za granicą” (Sobański)7, „w Polsce Borowczyk był w zasadzie 
zawsze «źle obecny»” (Pietrasik)8, „Borowczyk do dziś pozostaje ciałem ob-
cym w polskiej kulturze” (Sadowska)9. Sytuacja ta nie wynika wyłącznie z fak-
tu, że przez pół wieku reżyser był w kraju fi zycznie nieobecny. Jak zauważa 
Sadowska, bliżej mu było do artystycznego życia Europy niż rodzinnego kraju. 
Cała jego fabularna twórczość wyrasta z rewolucji obyczajowej – tymczasem 
Polska końca lat 70. i początku 80. XX w. przygotowywała się do zupełnie innej 
rewolty10. Interesujące jest jednak to, że sam Borowczyk, za granicą nazywany 
papieżem kina erotycznego, a w ojczyźnie owiany mglistą aurą ekscentryka-
-pornografa, bynajmniej nie czuł się skłócony z krajem i mawiał (cytując Cho-
pina), że poza Polską jest tylko przejazdem11. Swoją nieobecność uzasadniał 
licznymi zobowiązaniami podjętymi za granicą, a nie brakiem propozycji ro-
dzimych producentów.

Można zaryzykować stwierdzenie, że jeśli (w pewnym uproszczeniu) uznać 
postawę twórczą Andrzeja Wajdy za reprezentatywną dla tego nurtu polskiego 
kina autorskiego, który wyróżnia się politycznym i społecznym zaangażowa-
niem, to dzieło Borowczyka sytuuje się na przeciwnym biegunie. Świadczyć 
o tym może chociażby następująca wypowiedź: „Temat w sztuce to przecież 
tylko pretekst. Liczy się styl”12. Znamienne jest natomiast, że w przekonaniu 
autora Opowieści niemoralnych to właśnie on jest prekursorem rozważań etycz-
nych w polskim kinie: „Filmy Wajdy i Hoff mana nigdy nie stawiały problemu 
etycznego, aż oto w roku 1975 pojawiły się Dzieje grzechu”13.

Dla reżysera przekonanego, że erotyka stanowi jedną z najbardziej mo-
ralnych stron życia14, wybór takiego właśnie tekstu był wyborem całkowicie 

 6 W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt., s. 70. Interesujące jest, że Borowczyk sądzi, iż tak napraw-
dę nie ma różnicy między fi lmem animowanym i fabularnym – Dwie różne techniki, lecz myśl jedna.

 7 O. Sobański, Boro-porno, „Film” 1992, nr 44, s. 10–11.
 8 Z. Pietrasik, dz.cyt., 84.
 9 M. Sadowska, dz.cyt.
10 Tamże.
11 W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt, s. 70.
12 Antagonizmu tego dowodzą wypowiedzi Borowczyka. W wywiadzie z R. Księżykiem zarzu-

ca Wajdzie, że odważył się „zekranizować” Pana Tadeusza oraz propagowanie w fi lmach defetyzmu 
narodowego. 

13 W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt, s. 70.
14 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, rozm. A. Markowski, „Kino” 1975, nr 4, s. 18.
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uzasadnionym. W Dziejach grzechu Walerian Borowczyk dostrzegł ponadto 
świetny materiał na fi lm popularny, rozrywkowy, który może zainteresować 
Polaków:

Była to w swoim czasie powieść bardzo popularna, zapewne najpopularniejsza powieść 
Żeromskiego, otoczona atmosferą skandalu, czytana z równą gorliwością, aczkolwiek 
potajemnie, zarówno pod szkolną ławką, jak i w mieszczańskim salonie, gabinecie inte-
lektualisty czy izbie dozorcy. Słowem, pierwsza polska powieść erotyczna i może w ogó-
le jedyna. (...) jej legenda, a przynajmniej echa tej legendy docierają ciągle jeszcze do 
współczesnej publiczności15.

Borowczyk nie był pierwszym twórcą fi lmowym, którego zainspirowa-
ła kontrowersyjna w swoim czasie historia niewinnej dziewczyny, która pod 
naciskiem okoliczności przeobraża się w istotę upadłą. Upadłą tak dalece, że 
posuwa się do zabójstwa własnego dziecka i zbrodniczej działalności na rzecz 
bandy oszustów i morderców. Niezwykle znaczący jest fakt, że dramatyczne 
koleje losu Ewy Pobratyńskiej stały się kanwą pierwszego polskiego fi lmu opar-
tego na tekście literackim. Inicjatorami i realizatorami utworu, który ukazał się 
na ekranie 30 sierpnia 1911 roku, byli: Konstanty Jastrzębski – współwłaściciel 
warszawskiego iluzjonu „Venus” – oraz aktor i reżyser scen warszawskich An-
toni Bednarczyk wraz z zespołem teatru Rozmaitości16.

Zdaniem Małgorzaty Hendrykowskiej lista tytułów pierwowzorów literac-
kich stanowiących podstawę pierwszych polskich adaptacji fi lmowych tylko 
z dzisiejszej perspektywy robi wrażenie wyboru całkowicie przypadkowego: 
„Widziane w perspektywie początku XX stulecia, stają się świadectwem «ciś-
nienia współczesności», które dyktowało twórcom takie a nie inne posunięcia 
realizacyjne”17. A zatem ten odważny wówczas obyczajowo wybór także po-
siada swoje uzasadnienie. Co o nim zadecydowało? Hendrykowska wskazuje 
na popularność pierwowzoru18 jako z pewnością główny czynnik, ale zarazem 
sądzi, że nie był to powód jedyny. Mimo niebywałej poczytności w bardzo zróż-
nicowanych kręgach przyjęcie utworu przez rodzime środowisko literac kie 
było w istocie bardzo burzliwe. Jak przypomina autorka książki: „Śladami tam-
tych cieni, w Dziejach grzechu widziano kwintesencję złego smaku (Reymont), 

15 Tamże.
16 Główne role zagrali: Maria Mirska, Teodor Roland, Stanisław Knake-Zawadzki, Wojciech Bry-

dziński. Autorem scenariusza był Marian Tatarkiewicz.
17 M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, 

Book Service, Poznań 1993, s. 182.
18 Powieść Żeromskiego drukowała najpierw w odcinkach „Nowa Gazeta” (od października 1906 

do lutego 1908). W 1908 roku ukazało się jej wydanie książkowe. Sukces powieści zdecydował, że 
wydawca (Gebethner i Wolff ) zdecydował się na ponowne, drugie wydanie książki jeszcze w tym 
samym roku; w trzy lata później (1911) ukazała się trzecia edycja powieści. Kilkakrotnie adaptowano 
ten utwór na scenę. 
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apoteozę dzieciobójstwa i aprobatę kradzieży w myśl etyki kolektywistycznej 
(Rosner), «zbiór posępnych, ohydnych w swym bestialskim rozszaleniu wizji» 
(Mazanowski), przejaw panoszącego się seksualizmu i upadku moralnego (Je-
ske-Choiński) i wreszcie «estetyczną katastrofę w dwóch tomach» (Rittner)”19.

Krytyka zaskoczona tematyką utworu dopatrywała się „dewiacji znako-
mitego talentu”, (wedle określenia Hutnikiewicza), Orzeszkowa podejrzewała 
pisarza o erotomanię lub histerię20. Wszystkie te reakcje wywołało pierwsze 
tak odważne w polskiej literaturze ukazanie tematyki seksualnej i destruk-
cyjnej siły miłości. Najbardziej zaś niezwykłym przykładem jej społecznego 
funkcjonowania były dwie inscenizacje rozprawy – Sąd nad Ewą Pobratyńską 
– pierwsza zaaranżowana w Petersburgu w 1908 roku i druga – w 1909 – w Sali 
Filharmonii Warszawskiej21.

Recepcja nieistniejącego już fi lmu z 1911 roku była równie burzliwa. Co 
ciekawe, ubolewania krytyków nad samym wyborem tematu i obawy przed 
wprowadzeniem do kin „nauki poglądowej rozpusty” poprzedziły nawet fi l-
mową premierę22. W recenzji po premierze fi lm nazwano „ściekiem, śmiet-
nikiem, zbiorowiskiem moralnego brudu”23, aczkolwiek bez wskazania na 
konkretne sceny. Opisując ten wielogłosowy i gwałtowny przejaw niechęci do 
fi lmu, Hendrykowska wysuwa przypuszczenie, że był to wybuch agresji wobec 
ekspansji kina w ogóle, wobec coraz większych ambicji „fotografi i galopują-
cej”24, która zaczęła sięgać w wysokie rejony sztuki. W cytowanych tekstach 
dostrzega zorganizowany protest i odnajduje w nich bliżej niesprecyzowaną 
obawę przed tworzącą się właśnie kulturą popularną oraz lęk przed odbiorcą, 
który nie tylko nie da sobie narzucić treści umoralniających, ale – co więcej 
– sam będzie narzucać swój „niemoralny” i „tandetny” smak coraz szerszym 
grupom społecznym25. Sukces frekwencyjny fi lmu Bednarczyka może stano-
wić potwierdzenie zasadności tych obaw. Niezależnie od rzucanych przez kry-
tyków gromów, Dzieje grzechu cieszyły się ogromną popularnością nie tylko 
w roku premiery, ale także w roku 1914, gdy na polskich ekranach wyświetlano 
już włoskie giganty historyczne, duńskie melodramaty i sensacyjne fi lmy ame-
rykańskie.

19 M. Hendrykowska, dz.cyt., s. 183–184.
20 http://biblionetka.pl/ks.asp?id=800 [dostęp: 10.06.2008].
21 M. Hendrykowska, dz.cyt., s. 184.
22 „Dzieje grzechu” w kinematografi e, „Kurier Warszawski 1911, nr 237, s. 4. Za: M. Hendrykow-

ska, dz.cyt., s. 186. 
23 „Kurier Warszawski” 1911, nr 246, s. 6. Za: M. Hendrykowska, dz.cyt., s. 186.
24 Określenie zaczerpnięte z powyższego źródła. 
25 M. Hendrykowska, dz.cyt., s. 187–188.



243Niemoralny moralista w młodopolskiej masce. Wokół Dziejów grzechu...

W 1933 roku wersję dźwiękową Dziejów grzechu zrealizował Henryk Sza-
ro26. W tym przypadku również nie możemy bezpośrednio ocenić wartości 
fi lmu w kontekście polskiej produkcji fi lmowej lat 30., gdyż nie zachowała się 
żadna z jego kopii.

Film Waleriana Borowczyka był więc już trzecią adaptacją powieści Że-
romskiego. Jak podkreśla reżyser – a zarazem autor scenariusza – atrakcyj-
ność tematu dla pokolenia autora Przedwiośnia wypływała zapewne z innych 
przesłanek niż dla odbiorców z dekady lat 70.: „Jest to dzisiaj dla nas powieść 
egzotyczna, chociaż w odniesieniu do tamtego czasu, książka par excellence 
realistyczna, opisowa, wierna epoce, dokumentująca z drobiazgową dokład-
nością czas akcji, wygląd rzeczy, strojów, przedmiotów, a także obyczajów, na-
strojów, zachowań, nawet lektur (...)”27. Wielopiętrowa i zagęszczona struktura 
fabularna utworu obfi tuje w wydarzenia nadzwyczajne i nieprawdopodobne, 
w przerysowane, niemal fantastyczne postaci, w liczne zmiany miejsc akcji, 
w różnorodne dekoracje. Nie brak tu także skoków czasu, pamięci, wyobraźni. 
Ponieważ powieść pierwotnie publikowana była w odcinkach, prawdopodob-
nie pisanych w różnym tempie, jedne rozdziały są pełne dygresji, inne lapidar-
ne, uderzające „informacyjnym” formułowaniem zdań, przypominające goto-
we sekwencje fi lmowe. Z tych właśnie względów Borowczyk uznał, że „Dzieje 
grzechu stanowiły gotowy scenariusz. Tylko go wziąć i zilustrować. Literatura 
bowiem nie jest dla mnie literaturą w potocznym tego słowa rozumieniu. Jest 
po prostu opisem jakiegoś faktu, dokumentacją jakiejś postaci, jakiegoś życia, 
który pragnę zilustrować na ekranie”28.

Zdaniem Andrzeja Markowskiego paradoks fi lmu polega na tym, że spra-
wia on wrażenie bardzo wiernej adaptacji dzieła literackiego29, a zarazem wra-
żenie p r e t e k s t u  (podkreślenie: A.M.), punktu wyjścia dla konstrukcji włas-
nej, oryginalnej, całkowicie suwerennej30. Opinię o pretekstowości podziela 
także reżyser: „Pytano mnie, jak poradzę sobie ze stylem Żeromskiego. Nigdy 
nie zamierzałem i nie zamierzam ilustrować stylu żadnego pisarza. Styl, po-
dobnie jak i treść, jest tylko pretekstem dla własnych pomysłów i koncepcji”31. 

26 Scenariusz napisał Konrad Tom, a główne role zagrali: Karolina Lubieńska, Maria Dulęba, Lu-
dwik Fritsche, Dobiesław Damięcki.

27 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, dz.cyt., s. 14.
28 Tamże.
29 Świadectwem tego odbioru jest m.in. fakt, że na stronie internetowej http://www.fi lmpolski.

pl/fp/index.php/12157 [dostęp: 10.06.2008] fi lm Borowczyka został określony jako „adaptacja bardzo 
wierna”. 

30 Tamże.
31 Z właściwą sobie pewnością reżyser dodaje: „Wszystko może być pretekstem dla stworzenia 

dzieła, dlatego twierdzę, że nie ma złych scenariuszy, nie ma złych książek dla fi lmu, są tylko wykrę-
ty pseudoartystów i różnego rodzaju zawodowych nieudaczników” (W. Borowczyk, Erotyka łagodzi 
obyczaje, dz.cyt., s. 14).
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Przyznaje także, że czytając Dzieje grzechu, myślał mniej o bohaterach, a bar-
dziej o samym pisarzu, o tym, jaki był jego stosunek do nich, zastanawiał się 
też nad reakcjami i wyobraźnią czytelnika: „Na tym głównie polega wierność 
mojego fi lmu w stosunku do powieści”32. Wrażenie wierności, podzielane nie 
tylko przez Markowskiego, wynika jednak przede wszystkim z respektu wo-
bec warstwy fabularnej. Brian McFarlane podkreśla, że narracja jest nie tylko 
głównym wspólnym elementem, na którym opierają się powieści i fi lmy, lecz 
również głównym elementem, który podlega transferowi33. W tym przypadku 
do fi lmu przeniesione zostały wszystkie istotne składające się na opowiada-
nie funkcje dystrybutywne; reżyser pominął tylko kilka wątków pobocznych 
i związanych z nimi postaci. Najlepiej świadczy o tym streszczenie fi lmu, które 
równie dobrze mogłoby służyć za streszczenie książki:

Akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX w. Ewa Pobratyńska, pochodzą-
ca ze zubożałej rodziny ziemiańskiej, pracuje w biurze kolejowym. Rodzice, 
z którymi mieszka, utrzymują się z wynajmowania pokojów sublokatorom. 
Między jednym z nich, Łukaszem Niepołomskim (pełnym naukowej pasji an-
tropologiem), a dziewczyną rodzi się miłość. Łukasz jest jednak żonaty, a jego 
starania o rozwód nie przynoszą efektów. Matka Ewy w obawie o los córki 
nakłania lokatora, aby wyjechał z miasta. Zakochana i zdeterminowana Ewa 
odnajduje jednak miejsce jego pobytu – dowiaduje się, że jej ukochany pracuje 
jako korepetytor w majątku hrabiego Szczerbica. Wkrótce Niepołomski popa-
da w konfl ikt z pracodawcą i zostaje ranny w pojedynku, co przyśpiesza brawu-
rową decyzję Ewy. Nie myśląc ani chwili o konsekwencjach, dziewczyna rzuca 
dotychczasowe życie i jedzie do Łukasza. Czas rekonwalescencji i wspólnego 
bycia trwa jednak krótko. Łukasz wyjeżdża do Rzymu, by starać się o rozwód, 
a Ewa uświadamia sobie, że jest w ciąży. Całkowicie osamotniona, bezrad-
na, zrozpaczona i zszokowana bólami porodu topi nowo narodzone dziecko. 
Nieoczekiwanie nad pozbawioną środków do życia Ewą roztacza opiekę hra-
bia Szczerbic. Początkowo kierują nim wyrzuty sumienia, później miłość. 
W poszukiwaniu Niepołomskiego wyruszają we wspólną podróż po Europie: 
Wieczne Miasto, Nicea, Monte Carlo, Paryż, Wiedeń. Luksusowe hotele, kasy-
na. Przypadkowo Ewa dowiaduje się, że Łukasz po uzyskaniu rozwodu ożenił 
się z majętną kobietą. Zdruzgotana wewnętrznie bohaterka usiłuje stłumić ból, 
pogrążając się w hedonizmie i przybierając maskę cynizmu. Stopniowo sięga 

32 Wypowiedź znajdująca się na stronie http://www.fi lmpolski.pl/fp/index.php/12157 [dostęp: 
10.06.2008].

33 B. McFarlane, Tło, problemy i nowe propozycje, tłum. S. Sikora,, „Kwartalnik Filmowy” 1999, 
nr 26–27, s. 14. Autor postuluje, aby rozróżnić to, co daje się przenieść z jednego narracyjnego me-
dium do drugiego, od tego, co wymaga adaptacji właściwej. Terminu „transfer” używa w odniesieniu 
do procesu, na mocy którego pewne elementy narracyjne powieści okazują się uległe wobec możli-
wości przedstawienia w fi lmie, podczas gdy termin „adaptacja” odnosi do procesów, dzięki którym 
elementy powieściowe muszą znaleźć zupełnie odmienne ekwiwalenty w medium fi lmu.
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dna moralnego upadku. Szantażowana przez bandytę Pochronia, który wie 
o zabitym dziecku, zostaje jego kochanką. Pod presją – wchodząc w rolę przy-
nęty – bierze udział w rabunkowym morderstwie Szczerbica. Wyzwoliwszy się 
spod kontroli bandy, ucieka do Polski, gdzie zarabia na życie jako prostytutka. 
Pod wpływem spotkania z hrabią Bodzantą, prowadzącym ośrodek reeduka-
cyjny dla upadłych kobiet, próbuje rozpocząć nowe życie. Ewa, początkowo 
zachwycona, porzuca ten raj na pierwszą wieść o dawnym kochanku. Banda 
wpada na jej trop i angażuje w napad na mieszkanie Łukasza. Ewa – wiedziona 
bezwarunkowym, niezniszczalnym uczuciem – ginie w jego obronie.

Wszechobecność grzechu

Wilhelm Feldman napisał, że to właśnie Stefan Żeromski wyraża najdobitniej 
ból ziemi polskiej, a zarazem cząstkę tego bólu, który przenika udręczony złem 
wszechświat: „Cała twórczość Żeromskiego jest walką z szatanem”34. U Żerom-
skiego nie można mieć złudzeń co do tego, że zło jest wieczne. W przesiąk-
niętej manicheizmem twórczości autora Ludzi bezdomnych nawet piękno jest 
złowieszcze; leży ono w całej naturze, której częścią jesteśmy sami: zło jest roz-
siane we wszechświecie, ślepe, nieubłagane. Zło w pierwszym rzędzie uderza 
nie w tych, którzy żyją opancerzeni egoizmem, ale w tych najlepszych, szla-
chetnych. Zło jest – poza naturą zewnętrzną i historią – jak mówi motto dra-
matu Grzech: „Grzech jest jedyna twoja własność osobista”35.

Najwyraźniejszą manifestację manicheizmu Żeromskiego stanowią Dzieje 
grzechu. W tym świecie złożonym z mieszczańskiej nudy, zbrodni i wynaturzeń 
świeci tylko mała iskra dobra, która nie może zrównoważyć potęgi zła. O jej sile 
świadczy choćby jeden z początkowych dialogów. Ewa (Grażyna Długołęcka) 
wraca do domu z kościoła. Z jej rozmowy ze służącą dowiadujemy się, że od-
była właśnie spowiedź, ale nie przystąpiła jeszcze do komunii. Służąca reaguje 
na te słowa niedowierzaniem: „Jakże to tak? Całą noc i dzień bez grzechu?”. 
Borowczyk wyraźnie wskazuje na jedno ze źródeł ewentualnych pokus, czego 
nie znajdziemy w literackim pierwowzorze, chyba że w poradach spowiedni-
ka: „Szatan, nie mogąc wywierać wpływu bezpośrednio na wolę człowieka, 
zaciemnia jego rozum, działa na wyobraźnię, podnieca żądze. Nie czytaj nigdy 
książek utworzonych dla szerzenia grzechu, nie oglądaj rysunków i malowideł 
ohydnych (...)”36. Idąc tym śladem, reżyser zwraca przede wszystkim uwagę na 

34 W. Feldman, Współczesna literatura polska 1864–1918, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1985, s. 81. 

35 Cyt. za: W. Trzeciakowski, Diabelski świat i mała kropla utopii. O manicheizmie w twórczości 
Stefana Żeromskiego, „Przegląd Artystyczno-Literacki PAL” 2001, nr 5 (111), s. 22–27.

36 S. Żeromski, dz.cyt., s. 21.
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oddziaływanie ikonosfery. Zdając sobie z tego sprawę, Ewa, świeżo po odejściu 
od konfesjonału, szczelnie zakrywa płaszczem wiszący na ścianie pokoju obraz 
z dworską, frywolną (w jej mniemaniu) sceną, po czym ogniskuje swoją uwagę 
na wizerunku Matki Boskiej.

Warto zwrócić uwagę na wystrój wnętrz w mieszkaniu państwa Pobra-
tyńskich, których możemy w tym przypadku uznać za reprezentatywną pol-
ską rodzinę. W ciasnej przestrzeni dominują patriotyczne i religijne symbole 
(Borowczyk akcentuje zwłaszcza postać Tadeusza Kościuszki) oraz portrety 
przodków, ale kamerze udaje się niekiedy wyłowić z natłoku bibelotów zmy-
słowy fi ndesieclowy gadżet. Pierwszej rozmowie przyszłych kochanków „przy-
słuchuje się” eteryczna naga piękność z ozdobnego, kafl owego pieca. Na wer-
nisażu królują zmysłowe, śmiałe akty w stylu Gustawa Courbet. Zdarza się, że 
interakcje ikonosfery i działań bohaterów funkcjonują na prawach kontrastu. 
Pierwsze spotkanie Ewy z Pochroniem (Roman Wilhelmi) i jego wulgarnie 
wyrażona seksualna propozycja zostają spuentowane bliskim planem obrazu 
Świętej Rodziny wiszącego na ścianie karczmy. Świadkiem ich drugiej, równie 
niespodziewanej dla bohaterki konfrontacji, zakończonej gwałtem, jest po-
grążony w smutku gipsowy aniołek, którego fi gurka dekoruje hotelowy po-
koik. Wisząca na ścianie kopia Donna velata Rafaela – uosobienie wzoru żony 
i matki – stanowi gorzki i ironiczny kontrapunkt w scenie poniżenia bohaterki 
przez Pochronia.

Wszechobecność grzechu naciera na bohaterkę również w sferze audialnej. 
Drugi sublokator Pobratyńskich, libertyn i sybaryta nazwiskiem Horst (Marek 
Bargiełowski), regularnie gości „dziewkę malowaną na gniado”, a odgłosy ich 
igraszek słychać na całym piętrze.

Gdy Ewa opuszcza rodzinny dom, nasila się intensywność bodźców, które 
sprowadzają ją na drogę tytułowego grzechu. Żyje jak odurzona, niezdolna do 
sprzeciwu, uległa złu, będąc jego częścią. Jej tragiczne dzieje interpretowane 
były przez pryzmat nędzy i obłudy społecznej, co jest częściowo tylko słusz-
ne – brak pieniędzy wpływa niekiedy na poczynania bohaterów, ale ważniej-
sza jest ich sfera emocjonalna. Ewa jest osobą egzaltowaną, nieumiarkowaną 
w uczuciach – zarówno w uniesieniach religijnych, jak i w namiętności i nie-
nawiści, które doprowadzają ją do dzieciobójstwa, związku z bandytami, pro-
stytucji i morderstwa. W pewnym momencie akceptuje własne zło i czuje się 
przez nie wyzwolona z winy i powinności moralnych.

Dzieje bohaterki to także parabola i epizod z powszechnych dziejów grze-
chu; to wciąż ta sama historia związana z upadkiem rajskiej Ewy. Gdy dziew-
czyna na prośbę Niepołomskiego (Jerzy Zelnik) wypowiada swoje imię, doda-
je: „pierwsza grzesznica”, choć jednocześnie dolną połowę twarzy przesłania 
książeczką do nabożeństwa. Werbalny przekaz reżyser wzmacnia obrazem 
następującym zaraz po znaczącym przedstawieniu się. Wycofując się, Ewa 
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wpada na spacerującą alejką kobietę z dziecięcym wózkiem i wypuszcza z rąk 
modlitewnik.

Charakterystyczny dla Młodej Polski pesymistyczny determinizm to jeden 
z objawów tzw. przełomu antypozytywistycznego37, który zanegował racjona-
lizm i scjentyzm jako wystarczające źródła poznania38. Niepołomski, pełen pa-
sji w swych naukowych poszukiwaniach, wydaje się reprezentować człowieka 
jeszcze poprzedniej formacji. Świadczy o tym dialog, który prowadzi z Ewą. 
Przepełnia go teoriopoznawczy optymizm i wiara w możliwość stworzenia bez-
pruderyjnego, satysfakcjonującego damsko-męskiego związku. Za Diderotem 
neguje sens dozgonnego małżeństwa i postuluje zaufanie instynktowi, który 
ma stanowić gwarancję szczęścia i obyczajności. Powołując się na przykład Ja-
ponek, które bez zażenowania kąpią się w obecności mężczyzn, z perspektywy 
antropologa wyrokuje, że wstydliwość, podobnie jak szata, jest tylko wynalaz-
kiem. W jego mniemaniu wystarczy jedynie odrzucić szkodliwe wzory kultu-
rowe i zwrócić się do natury. Ewa nie podziela tego entuzjazmu: „Cóż z tego, 
że pierwotne społeczeństwa albo zwierzęta? My nie jesteśmy zwierzętami...”. 
Ewa wie – lub czuje – że utrata niewinności jest procesem nieodwracalnym. 
Świadomie lub nie, zdaje sobie sprawę, że dla człowieka jej czasów w naturze 
nie ma nic naturalnego. Przeczuwa, iż natura nie jest wolna od skażenia. I jak 
się okaże, to ona właśnie ma rację...

Miłość jako cierpienie

Mimo że Niepołomskiemu nie udaje się przekonać ukochanej do koncepcji 
kulturowego relatywizmu, Ewa ostatecznie ulega pokusie. W chwili fi zycznego 
zbliżenia na jej twarzy nie maluje się beztroskie szczęście, w jej gestach nie 
widać inicjatywy. Biernie, niemal jak zahipnotyzowana, poddaje się doświad-
czonemu kochankowi, który podsuwa jej wzór pozycji seksualnej zainspiro-
wany zdjęciem modernistycznej rzeźby. Oddaje się namiętności z przymknię-
tymi oczami, rozgorączkowana, ale jednocześnie jakoś nieobecna, tak jakby 
wsłuchana w wewnętrzny głos – „ni to płacz nie wiedzieć czyj, ni to krzyk 

37 Określenie to znalazło się w tytule książki T. Weissa, Przełom antypozytywistyczny w Polsce 
w latach 1880–1890, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1966.

38 Żeromski pozostawał w kontakcie z żywą wciąż myślą pozytywistyczną w okresie dominacji 
Młodej Polski i po wyzwoleniu, kiedy to powstawały nowe prądy intelektualne i artystyczne. Nie utoż-
samiał się z żadną formacją, tworzył literaturę „osobną”. Czerpał jednak z tych odmiennych tradycji. 
Bardzo młodopolskie są analizy psychologiczne bohaterów miotanych gwałtownymi emocjami i opi-
sy przyrody współgrające z ich stanem ducha. Istotną cezurę w pisarstwie Żeromskiego przyniosła re-
wolucja 1905 roku. Pojawiło się w nim jeszcze więcej pesymizmu, przekonania o nierozwiązywalności 
problemów społecznych, daremności szlachetnych wysiłków, o dominacji zła. 
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strażniczy”39. Przesyconą przeczuciem tragicznego końca szamotaninę dopeł-
niają dynamiczne dźwięki koncertu Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego40. Jak 
wspomina reżyser, ekspresja skrzypiec skojarzyła mu się z miłosnym drama-
tem Ewy41.

„Dnie miłości szczęśliwej”, o których pisze Żeromski, Borowczyk reduku-
je do jednej krótkiej chwili uniesienia. Nieproporcjonalnie krótkiej do ceny, 
jaką bohaterce przyjdzie za nią zapłacić. Zastanawiające jest, że ekscentryczny 
skandalista opiera się nawet pokusie zilustrowania dziejów „pewnego bukieci-
ka fi ołków, którego listki były rozsypywane na łonie śnieżyście białym – i za-
gradzały drogę ustom”42. Dlaczego nie pozwala zakochanym celebrować jed-
ności duszy i ciała?

Andrzej Banach zauważa, że polscy kochankowie są odbiciem lustrzanym 
wszystkich nieudanych miłości. Dlaczego nie potrafi ą razem szczęśliwie prze-
żyć teraźniejszości? Ponieważ nie spotykają się jako JA i TY, ale jako ONA 
i ON. „Ich gesty są przygotowane, ich spojrzenia zdjęte z oczu innych kochan-
ków (...) ich słowa literackie, ich poglądy są cytatem. Nie potrafi ą zrobić ab-
solutnego początku. Są nieszczęśliwi, bo kochają na miarę, która wymaga, by 
płeć była przeklęta i ciało smutne”43. Dodaje jeszcze: „Polscy kochankowie, 
zbliżając się do łóżka, muszą spełnić swoje przeznaczenie. Miłość po polsku, 
wzorowa i artystyczna, powinna być występna i ponura”44.

W przypadku Borowczyka zamiłowanie do łączenia erotyki z cierpieniem 
łączy się raczej z francuskimi siedemnastowiecznymi libertynami niż z rodzi-
mą tradycją. Zważywszy zwłaszcza na obsesyjny wręcz kult przedmiotu. Cza-
sem do stworzenia erotycznej aury wystarczy mu wyeksponowanie jakiegoś 
detalu ubrania. Za przykład może służyć scena, kiedy Niepołomski, oglądając 
pokój do wynajęcia, zauważa porzucony przypadkiem na poręczy łóżka sznu-
rowany gorset Ewy. Dostrzegłszy swoje zaniedbanie, dziewczyna ukradkiem 
zabiera bieliznę, a mężczyzna, ponownie wchodząc do pokoju, zauważa brak 
tego znaczącego szczegółu. Niczym w rysunkowej zabawie z cyklu „Znajdź 
różnice” reżyser wyraźnie akcentuje, że właśnie rzut oka na tę część gardero-
by wpływa na decyzję bohatera o zamieszkaniu u Pobratyńskich. Ten sposób 
obrazowania sprawia, że nieszczęśliwe dzieje miłości Ewy i Łukasza różnią się 
od ekranowych losów innych tragicznych polskich kochanków. Jak zauważa 
Zygmunt Kałużyński, Borowczyk wnosi poprawkę zarówno do francuskiego 

39 S. Żeromski, dz.cyt., s. 131.
40 Koncert skrzypcowy e-moll, op. 64.
41 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, dz.cyt., s. 18.
42 S. Żeromski, dz.cyt., s. 132.
43 A. Banach, Erotyzm po polsku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1974, s. 143.
44 Tamże, s. 147.
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surrealizmu, przesycając go tęskną, nostalgiczną rozpaczą zaczerpniętą z tra-
dycji polskiego romantyzmu, jak i do naszego rodzimego dziedzictwa:

Romantyzm polski był namiętny, ale przy tym kryształowo – czy może należałoby po-
wiedzieć – klinicznie czysty: absolutnie nieseksualny. Tu sztuka Borowczyka przynosi 
szok. Podejmuje ona bowiem kluczowy problem erotyzmu: gdzie jest granica między 
biologią a kulturą, między pasją instynktowną a ludzką świadomością, między zwierzę-
cą naturą człowieka i człowiekiem? Czy jest tu możliwe znalezienie równowagi, czy też 
nie da się jej osiągnąć i zagraża rozdarcie nie do pogodzenia?45 

Kałużyński uważa, iż Borowczyk, śladem surrealistów, stawia za cel wol-
ność, a za przewodnika obiera instynkt. Z tym jednak uzupełnieniem, że do-
piero współgranie erotycznej dzikości z wyrafi nowanym stylem daje u niego 
ludzką całość.

Eros i Th anatos

Połączenie tych słów czasem staje się modne. W Polsce ostatnio moda ta za-
panowała w okresie secesji. Dla Tetmajera, Langego, Kasprowicza, Brzozow-
skiego jedność miłości i śmierci była oczywista. Nierozerwalny związek tych 
potężnych sił akcentuje także Borowczyk, a nawet go podkreśla, wprowadzając 
scenę, której nie ma u Żeromskiego. Podczas nocy następującej po przeżyciu 
miłosnego zauroczenia Ewa ma sen, który, jak się później okaże, jest futuro-
spekcją fi nału. Śni jej się strzelanina na klatce schodowej z udziałem niezna-
nych jej mężczyzn (to Pochroń i Płaza, których wkrótce pozna) i ukochanego 
Łukasza, którego osłania własnym ciałem. Ewę dosięga śmiercionośna kula. To 
zakończenie fi lmu jest zarazem końcem jej dramatycznych losów.

Miłość i śmierć spotykają się w stanie zagrożenia. Po raz pierwszy zagro-
żenie to ma charakter oniryczny, po raz drugi – realny. Gdy Łukasz zostaje 
ranny w pojedynku ze swoim chlebodawcą, hrabią Szczerbicem (Olgierd Łu-
kaszewicz), Ewa na wiadomość o tym wydarzeniu bez wahania wyrusza do 
ukochanego, paląc za sobą mosty. Rzuca pracę, do której tak pilnie się przy-
kładała, przekraczając normy. Opuszcza też dom rodzinny, staczając walkę 
z matką, która zaciekle broni wyjścia, przeczuwając zapewne, jakie dla córki 
będą konsekwencje tej decyzji. Można postawić pytanie: dlaczego ten właś-
nie fakt staje się katalizatorem jej bezkompromisowego zachowania? Dlaczego 
wcześniej Ewa nie decyduje się na ten krok, mimo że nieprzytomnie tęskni za 
ukochanym? Wobec zagrożenia śmiercią TY zaczyna być kochane jako JA – to 
początek rewolucji moralnej, która niszczy egoizm. Czy jednak chodzi tutaj 
tylko o chęć niesienia pomocy, czy też podświadome przekonanie, że to właś-

45 Z. Kałużyński, Nasz człowiek w surrealizmie, „Polityka” 1993, nr 50, s. 9. 
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nie śmierć z miłością rodzi rzeczywistą pełnię? Połączenie miłości i śmierci 
stwarza izolowany układ, oddala od społecznego kontekstu, który stoi na prze-
szkodzie uczuciu do formalnie żonatego mężczyzny. Posłuchajmy dialogu:

„– Umrę już, Ewuniu... Umrę...
– To nic, to nic...Umrzemy razem, dziecineczko...Oboje...Czy to źle? (...)”.

Eros i caritas

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania, sytuacja ta niewątpliwie – 
dla dziewiczej jeszcze wówczas bohaterki – stanowi dogodny pretekst, uspra-
wiedliwia jej obecność przy Łukaszu. Wymóg zadbania o rannego stwarza 
możliwość bliskości, bycia tylko we dwoje, a zarazem wyklucza poczucie winy 
z powodu owej intymności. Ewa opiekuje się nim z ogromną, niemal macie-
rzyńską, troskliwością. Zmienia nawet głos, mówi do pacjenta tonem, jakiego 
używa matka w stosunku do małego dziecka. W tych okolicznościach eros ule-
ga transformacji w caritas – „Nie darowywała mu nawet pocałunków. Służyła 
przy jego łóżku jak szarytka, jak siostra bratu, a nade wszystko jak do szaleń-
stwa zakochana narzeczona narzeczonemu”46 – ale tylko ze strony kobiety. Za-
biegi pielęgnacyjne i zmiana wzajemnych stosunków początkowo mężczyznę 
roztkliwiają, ale gdy wraca do zdrowia – zaczynają drażnić. Próbuje pracować 
naukowo, ale bez większych sukcesów: „Ponieważ leżał bez ruchu, na wznak, 
wciąż w jednej pozycji, więc w ciągu dnia nudził się bestialsko. Czytał stosy 
książek, pisał ołówkiem etnografi czne i etnologiczne ramoty i ramotki (...)”47. 
Reżyser również akcentuje zanik intelektualnego zacięcia u – jak dotąd pełne-
go pasji – naukowca, ale pokazuje, że w podręcznikach antropologii Łukasz 
znajduje coś więcej niż zramolały tekst. Pod nieobecność Ewy, pracującej po 
dwanaście godzin w szwalni, studiuje znalezione w publikacjach zdjęcia na-
gich kobiet. Fotografi e żywych modelek bądź rzeźbionych damskich aktów są 
w fi lmie Borowczyka ekwiwalentem powieściowych fantazji erotycznych, któ-
rych genezę Żeromski przypisuje „fi zjologicznym skutkom bezczynności”.

Bohater Żeromskiego długo toczy walkę ze swoją namiętnością, Niepołom-
ski Borowczyka nie przejawia najmniejszych nawet symptomów wewnętrznych 
zmagań. Trudno dostrzec, by stawiał sobie pytania w rodzaju: „A dlaczegóż to 
właściwie zachowywać te skrupuły?” – bądź: „Jestże złem to, co ja czuję?”48. 
Podczas gdy w powieści poszukuje on schronienia w fi lozofi i Platona, z wysił-
kiem odsuwając od siebie „apetyty zwierzęce” i „owo alogon”, w fi lmie widzi-

46 S. Żeromski, Dzieje grzechu, „Glob”, Szczecin 1985, s. 121.
47 Tamże.
48 Tamże, s. 122, 123.
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my człowieka, który czuje w sobie wyłącznie „śmiech potężnych zdrowych sił 
życia, jako odpowiedź na wywody honoru i zaprzeczenia rozumu”49. Chociaż 
przez ten indyferentyzm moralny reżyser zmienia wyraźnie rys psychologicz-
ny bohatera literackiego, udaje mu się niezwykle sugestywnie oddać opisaną 
przez Żeromskiego atmosferę. „Każda suknia, każda wstążka, każdy sprzęcik 
zdawał się patrzeć w oczy z niemym pytaniem, jakoby rój duchów i gnomów 
gotowych na rozkazy (...). Szelest sukien trwał bez przerwy (...). Kiedy zbliżała 
się godzina jej nadejścia, pokój stawał się ciasny i mały jak klatka”50.

Sposób obrazowania akcentuje stan napięcia między Ewą a Łukaszem. Bo-
haterowie pokazywani są w półzbliżeniach, zazwyczaj w kątach pokoju, plan 
nigdy nie ogarnia całego wnętrza. W efekcie pomieszczenie optycznie wydaje 
się mniejsze, niż jest w istocie. Gdy Ewa poprawia pościel na łóżku ukochanego, 
kołdra niemal dotyka obiektywu. Również jej ubrania raz po raz prawie ocierają 
się o kamerę. Doznania wizualne zostają wręcz przełożone na doznania taktyl-
ne. Praca kamery, która śledzi krzątaninę kobiety, kreuje wrażenie, skupia się na 
przedmiotach, jednocześnie budując gęstniejącą atmosferę erotycznego napię-
cia. Kamera jest niemal zawsze w ruchu, wydaje się niekiedy zrośnięta z posta-
ciami. Dzięki temu ich ekranowa egzystencja staje się wręcz cielesna, a wrażenie 
ich fi zycznej bliskości niezwykle sugestywne, sięgając zenitu w scenie porodu, 
mimo że reżyser oszczędza widzowi naturalistycznych szczegółów.

Erotyzm à la polonaise

Andrzej Banach pisze: „Polak prawdziwy (...) lokował erotyzm między obo-
wiązkiem małżeńskim a grzechem śmiertelnym. W środku nie było nic (...) 
pomiędzy powinnością spłodzenia potomstwa dla ojczyzny i zachowania 
włości a ogniem piekielnym z drugiej strony leżał kraj tajemniczy: koniecz-
ny i zakazany, przyjemny i straszny, osobisty i wszystkim wspólny (...). To był 
erotyzm”51.

Taki właśnie obraz wyłania się z kart powieści i z fi lmowych kadrów. Na jed-
nym biegunie polecane przez spowiednika anachroniczne teksty św. Cypriana 
oraz nuda i konfl ikty statecznego małżeńskiego pożycia, którego obraz Ewa 
widzi na co dzień w mieszkaniu rodziców, na drugim wizja rozpusty i upadku. 
W środku – nic. W odróżnieniu od bohaterki Borowczyka powieściowa Ewa 
zdaje się od początku powątpiewać w słuszność drogi opartej na wyrzeczeniu 
się i powściągnięciu ziemskich pokus. Podczas spowiedzi ośmiela się bowiem 

49 Tamże, s. 123.
50 Tamże, s. 122, 123.
51 A. Banach, dz.cyt., s. 52. 



252 Elżbieta Wiącek

zapytać kapłana: „A czy taki stan – «miłość i duch cichości» – nie jest egoi-
zmem?”. Gdy musi wybierać, znajduje się po stronie grzesznej namiętności.

„Pobożny Polak nie zawsze miał pociechę z posiadanego nareszcie ciała. 
Miał przedtem większą radość w myśli niż potem w uczynku”52, zauważa Ba-
nach. Miłość bohaterów to w przeważającej mierze miłość korespondencyjna. 
Warto zauważyć, że funkcjonuje ona w tej formie nie tylko w chwilach rozłąki, 
ale nawet wówczas, gdy Łukasz mieszka tuż za ścianą. Korespondencyjny, ima-
ginacyjny charakter seksualności potwierdzają proporcje między zawartymi 
w listach westchnieniami i opisami wyobrażeń przyszłych uniesień a samym 
miłosnym aktem. Czym podyktowany był wybór takiej właśnie formy kontak-
tu? Może mniej lub bardziej świadomą obawą, zważywszy, że ów „prawdziwy 
Polak” zdany bywał bardziej na ciemny seksualizm niż na wykwintny erotyzm. 
Myśl o ciele łączyła się z myślą o grzechu, śmierci, o piekle: „Polski erotyzm jest 
i w tym osobliwy, że słowo «czar» jest w tym samym ogrodzie, co czary”53.

Najbardziej prostym, skutecznym, ale i bezczelnym sposobem polskie-
go erotyzmu na to zagrożenie była deifi kacja kobiety właśnie jako płci: Skoro 
przedmiot może być niegodziwy, należy go dać na ołtarz54. Ubóstwiając kobietę, 
Polak ratował równocześnie siebie. Był poważny, uczciwy i wspaniałomyślny. 
Oddawał drugiej płci to, co się jej należy. Ale jednocześnie tym ubóstwieniem 
trzymał kobietę w szachu – to on nadawał jej wartość i pozostawał jej dyspo-
nentem. W każdej chwili mógł uznanie cofnąć i przestać się do kobiety modlić. 
Przez tę „religię” sprawa erotyzmu stawała się wspólna, nie jednostkowa. Gdy 
Ewa wychodzi z roli narodowego bóstwa, nawet liberał Horst prawi jej morały 
i usiłuje nawrócić na drogę cnoty. Niepołomski ubóstwia wybrankę do czasu 
i zwykle na odległość, Szczerbic – bardzo konsekwentnie i z podziwu godną 
determinacją, cierpliwie czekając na wzajemność. Pochroń nie zamierza bawić 
się w ten ceremoniał. Dla niego Ewa jest po prostu atrakcyjną kobietą – okazją 
do „pofrajdowania”, a później skuteczną przynętą w rabunkowej działalności. 
Jego obcesowa strategia okazuje się skuteczna. Chwilami można nawet odnieść 
wrażenie, że u jego boku Ewa nareszcie żyje, potrafi  bawić się i cieszyć.

Wypowiedź krytyczna: „Borowczyk sprzęga Piękność i Bestię”55, trafnie 
charakteryzuje złożoność bohaterki i jej metamorfozę. Grafi czną ilustrację tego 
sprzężenia stanowić może schemat skonstruowany przez Ericha Neumanna, 
w którym próbuje on zmieścić podstawowe treści zawierające się w jungow-
skim archetypie Wielkiej Matki. Schemat ten oparty jest na układzie dwóch 
osi: cielesno-macierzyńskiej oraz transformacyjnej, związanej z animą (du-
chowością). Pierwsza oś opiera się na opozycji Dobra Matka/Straszna Matka. 

52 Tamże, s. 54.
53 Tamże, s. 55.
54 Tamże, s. 59.
55 Cyt. za: W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt., s. 68.
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Istotą drugiej jest moc przemieniania ego na sposób pozytywny (wszelkiego 
typu stany ekstatyczne, inspiracja poetycka itp.) bądź negatywny (szaleństwo, 
stany posesyjne, pijaństwo). Postaciami dokonującymi przemian są: Bogini 
w funkcji Dziewicy i Uwodzicielka (Młoda Wiedźma)56. Każda z tych czterech 
funkcji archetypu znajduje swoje konkretyzacje na różnych etapach życia bo-
haterki. Ewa przekształca życie innych i sama ulega transformacji – fi zycznej 
i duchowej. Przemiana ta rozpoczyna się od poczucia, że jest pożądana, które 
budzą w niej słowa i spojrzenia Niepołomskiego. Pod ich wpływem Ewa staje 
się świadoma swej urody i jej oddziaływania na mężczyzn. Ten atut po raz 
pierwszy wykorzystuje w poszukiwaniach ukochanego. Przed rozmową z re-
daktorem „Tygodnika Naukowego”, od którego ma nadzieję uzyskać informa-
cję o Łukaszu, dziewczyna przegląda się w wypolerowanej wizytówce, oblizuje 
usta i poprawia kapelusz, a po krótkim wahaniu rozpina poły płaszcza. Wywie-
ra planowane wrażenie i wycofuje się w stosownej chwili, umykając niechcia-
nym zalotom. To szczęśliwy czas, kiedy bohaterka posiada świadomość ciała, 
umiejętnie używa jego wdzięków i jest panią sytuacji. Niewinna dziewczyna 
przeobraża się w kusicielkę. Kolejnym przełomowym etapem okaże się niepla-
nowana ciąża, która odbiera Ewie atrakcyjność, kontrolę nad swoją cielesnoś-
cią i poczucie bezpieczeństwa. Matka niosąca śmierć własnemu potomstwu 
zwycięża nad matką opiekuńczą. Kokieteryjna, beztroska uwodzicielka staje 
się bezwolnym przedmiotem w rękach bandy i podczas miłosnego aktu, ni-
czym modliszka, zadaje Szczerbicowi cios strzykawką wypełnioną śmiercio-
nośną kurarą. Opleciony jej ramionami i nogami mężczyzna płynnie przecho-
dzi od konwulsji ekstazy erotycznej do konwulsji konania.

Młoda Polska = la belle époque?

Głównie z powodu klimatu, ale i z powodów obyczajowych, oraz ze względu na modę 
erotyzm polski, aż do okresu przed pierwszą wojną światową, bliższy był eskimoskiemu 
niż południowemu. Jeszcze w secesji szyja kobiety zakryta była kołnierzykiem, dłoń 
rękawiczką, nos woalką w groszki (...). Łydka zgrabnej panienki okryta cały rok cho-
lewką skórzaną, estetycznie nie istniała. (...) wzrok przymuszony musiał kierować się 
ku twarzy, zwierciadłu duszy i anielskich cnót57.

Sytuację tę doskonale odzwierciedlają pierwsze spotkania Ewy i Łukasza. 
Zbliżenia oczu. Rozmarzonych, rozświetlonych, pełnych zachwytu, ale w isto-
cie bez śladu cielesnego pożądania. Kamera ślizga się po sylwetce kobiety jedy-
nie wtedy, gdy patrzymy na Ewę oczyma zblazowanego Horsta.

56 Por. E. Neumann, Th e Great Mother: An Analysis of the Archetype, New York University Press, 
New York 1954. 

57 A. Banach, dz.cyt., s. 170.
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Artysta polski z wielkim oporem wybierał jako usprawiedliwienie eroty-
zmu potrzebę wolności, zerwania z obowiązkiem społecznym na rzecz nakazu 
osobistego.

Ten motyw wolności erotycznej pojawił się w naszej sztuce i literaturze późno, w secesji 
(...). Nareszcie pokazał się w twórczości naszej motyw erotyczny bez odniesienia do ojczy-
zny, religii, klasycyzmu, uwielbienia, symbolu. Ale nieśmiały był ten erotyzm polski epo-
ki, której nie możemy u nas nazwać la belle époque. Przede wszystkim był bardzo ubrany 
(...). To ostatnia, najbardziej lekka maska erotyzmu, rzadko u nas przyjmowana58.

Z powyższych względów erotyzm Dziejów grzechu jest również nieśmiały 
i „bardzo ubrany”, nawet w wydaniu Borowczyka. Kiedy przystępował on do 
realizacji fi lmu o tak obligującym tytule, wielu – zwłaszcza erotycznych an-
tagonistów reżysera – „szykowało się na obejrzenie jakiegoś pysznego świń-
stwa”59. Spotkał ich zawód. Co prawda, w fi lmie pojawiają się sceny erotyczne, 
ale sposób ich potraktowania jest liryczny, akty kobiece, subtelnie wystudio-
wane, uderzają dyscypliną formalną. Interesujący wydaje się fakt, że sam Bo-
rowczyk nie uważa bynajmniej, iż w związku z tym Dzieje grzechu stanowią 
w jego dorobku wyjątek od reguły.

Moje fi lmy nie miały nigdy nic wspólnego z pornografi ą. To znaczy, że nie było moim 
zamiarem żerowanie na tzw. złych instynktach i skłonnościach. Zauważyłem, że czę-
sto mówi się o pornografi i tak, jak gdyby było to pojęcie z rzędu abstrakcyjnych; nic 
błędniejszego. Pornografi a jest to określony punkt widzenia, sposób patrzenia, a także 
– i przede wszystkim – jest to sprawa kontekstu. To również zagadnienie dobrego i złe-
go gustu, wrażliwości lub jej braku (...)60.

Przekonanie reżysera dobrze ilustruje scena, kiedy ranny Łukasz ukrywa 
przed opiekującą się nim Ewą album ze zdjęciami nagiej pary. Fotografi e te, 
wyglądające raczej na materiał dokumentacyjny do badań antropologicznych, 
prawdopodobnie w jego mniemaniu wprawiłyby niewinną dziewczynę w za-
kłopotanie jako „pornografi czne”, chociaż w dzisiejszym kontekście znalazłyby 
się raczej w podręczniku wychowania seksualnego dla nastolatków niż w cza-
sopiśmie opatrzonym kategorią „powyżej osiemnastu lat”.

W potocznym dyskursie często utożsamia się pornografi ę z erotyką. Bo-
rowczyk postuluje jednak, aby rozgraniczyć te obszary: „Erotyka nie zabija, 
nie unicestwia, nie nakłania do zła, nie prowadzi do popełnienia przestępstwa. 
Wręcz przeciwnie: łagodzi obyczaje, przynosi radość, daje spełnienie, sprawia 
bezinteresowną przyjemność”61. Reżyser uważa pornografi ę za termin praw-

58 Tamże, s. 62–63.
59 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, dz.cyt., s. 17.
60 Tamże.
61 Tamże, s. 17.
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ny, policyjny, którym posługuje się cenzura – narzędzie represji. Ze względu 
na dowolność interpretacji uważa ją za pojęcie groźne: „Kodeks karny ustala, 
co wolno. Lista rzeczy zakazanych zmienia się z epoki na epokę, ze społecz-
ności na społeczność. Pornografi a jest sprawą spojrzenia, pornografi ą może 
być wszystko i nic”62. Borowczyk jest także przekonany, iż zwolennicy cenzury 
wyolbrzymiają znaczenie wpływu sztuki, a zwłaszcza scen seksu i przemocy, 
na ludzkie postępowanie:

Nie słyszałem by Opowieści niemoralne sprowadziły kogoś na drogę występku czy spro-
wokowały erotyczne ekscesy. Nie sądzę także, by po obejrzeniu Dziejów grzechu ko-
chankowie zaczęli stosować strzykawkę Pravatza. Gdybyśmy byli tak uwrażliwieni na 
wszelkie niestosowne wpływy, nie moglibyśmy nawet pójść po mięso do rzeźnika, do 
golibrody albo do opery na Jezioro łabędzie63.

Zdaniem Oskara Sobańskiego, Borowczyk przywrócił słowu „pornograf ” 
znaczenie, jakie nadał mu w 1769 roku francuski pisarz Réstif de la Breton-
ne, tworząc zbitkę dwóch słów greckich: pornê – prostytutka i grafein – pisać. 
W opinii krytyka reżyser wraca do owego pierwotnego sensu, posługując się 
konwencją bliską artystycznej tradycji francuskiej, która miała w historii dwie 
epoki, kiedy pornografi ę uprawiano właściwie jawnie. Były to libertyńskie lata 
regencji w połowie XVII w. i okres pod koniec tego wieku za czasów porewo-
lucyjnego Dyrektoriatu64.

Lupa i luneta

Jak zauważa Rafał Księżyk, siła erotycznej wizji Borowczyka wynika między 
innymi z faktu, że do fi lmów fabularnych przeniósł precyzję detalu wywiedzio-
ną z doświadczeń z litografi ą i animacją65. Z tego właśnie względu, choć dziś 
zblakła skandalizująca wymowa Dziejów grzechu, w wymiarze wizualnym nie 
przestają one fascynować. Film zwraca uwagę bogatą scenografi ą i dbałością 
o oddziaływanie i autentyzm rekwizytów (wiszące w pomieszczeniach obra-
zy w większości zostały wypożyczone z muzeum). To istna rewia kostiumów, 
mebli oraz architektury z końca XIX w. i początków secesji, współgrających 
z aktorami z prowokacyjną wręcz ostentacją66. Borowczyk tworzy obraz epoki 
przez wnikliwą obserwację i cierpliwe gromadzenie niekiedy pozornie błahych 

62 W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt., s. 71.
63 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, dz.cyt., s. 17–18.
64 O. Sobański, dz.cyt.
65 W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt., s. 68.
66 Z. Kałużyński, Dalsze dzieje grzechu, „Polityka” 2002, nr 39, s. 67.
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szczegółów. Ogromną wagę przywiązuje również do zdjęć67. Do roli operatora 
wybrał Zygmunta Samosiuka, gdyż jego umiejętność przystosowania się do 
życzeń i temperamentu reżysera uważał za przykładową. Wypracowana przez 
zgrany duet wizja cechuje się przede wszystkim potrzebą nadania specjalnego 
znaczenia każdemu z elementów świata przedstawionego. Każdy element po-
traktowany jest z taką samą uwagą, a nawet pietyzmem, bez względu na jego 
znaczenie dla rozwoju wydarzeń. Strategia ta sprawia, że dziewiętnastowiecz-
ne realia stają się prawdziwe i równie realne jak te współczesne widzowi.

Oko artysty funkcjonuje zarazem jak lupa i jak teleskop. W jednej ze scen 
Niepołomski przygląda się przez lupę podstawce przedstawiającej sportsmen-
kę w obcisłym kostiumie. Uważnie spogląda na jej twarz i dolne partie cia-
ła. Pan Pobratyński (Zdzisław Mrożewski) w sekrecie przed domownikami 
„przewietrza swe miłostki i przesypuje je naft aliną”68, bada przez lupę pożółkłe 
listy i zdjęcie kobiety, którą zapewne niegdyś kochał. Dzięki takim ujęciom 
Borowczyk wydobywa z pozorów drobnomieszczańskiego porządku atmo-
sferę dekadenckiej zmysłowości. Przypomina, że bunt – jeden z najistotniej-
szych elementów świadomości modernistycznej – manifestował się nie tylko 
w aktywnym sprzeciwie wobec zastanego świata, ale także w postawie ujętej 
w wyznaniu Paula Verlaine’a: „Jam Cesarstwo u schyłku wielkiego konania”69. 
Postawa ta jest wyrazem niewiary, bezsiły, szukania ucieczki przed rzeczywi-
stością w świecie sztuki, w erotyzmie, w pogoni za intensywnością przeżyć. 
Zasadniczym jej rysem jest pasywizm oraz duchowy i społeczny autsajderyzm. 
W wersji drugiej dekadentyzmu nacisk pada na totalną krytykę kultury miesz-
czańskiej jako strywializowaną i zdawkową. Najłatwiej dostrzegalne objawy 
tego buntu to manifestacje w sferze obyczaju, na przykład demonstracyjne na-
ruszanie konwencjonalnych reguł moralności erotycznej. Metamorfoza Ewy 
ewoluuje od pierwszej do drugiej postawy.

Lornetką posługuje się Pochroń śledzący podróżującą ze Szczerbicem Ewę, 
a także sama bohaterka daremnie wypatrująca ukochanego. Z tej perspekty-
wy widz śledzi barwne targowisko próżności: rewię europejskiej arystokracji, 
blichtr kasyn i modnych uzdrowisk. Szkła powiększającego i lornetki Borow-
czyk używa także w metaforycznym sensie, wzmagając lub zmniejszając tem-
peraturę emocjonalną scen. Patrzy na bohaterów raz z bliska, raz z oddale-
nia. Użycie pierwszego typu soczewki wiązać można z przekonaniem artysty 
o właściwej odbiorcom potrzebie najprostszych elementarnych wzruszeń, do 
których często wstyd nam się przyznać, a których, chcąc nie chcąc, potrzebuje-

67 Gdy do Sztuki kochania (1983) nie znalazł na świecie odpowiedniego operatora, sam zrobił 
zdjęcia.

68 S. Żeromski, dz.cyt., s. 17.
69 Cyt. za: A.Z. Makowiecki, Młoda Polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1987, s. 17.
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my. Jego zdaniem, potrzeba tych wzruszeń istnieje niezależnie od czasu, mody, 
gustów czy obowiązujących przykazań moralnych i wzorców postępowania:

Pragnący takich wzruszeń i emocji z łatwością odnajdą je w moim fi lmie. (...) właściwie 
wszystkie sceny miłosne są poprowadzone w sposób budzący autentyczne wzrusze-
nie i przejęcie. Epizod przywitania się Ewy z Łukaszem w dorożce jadącej w deszczu 
z dworca do hotelu, obrazujący spotkanie kochanków po długim rozstaniu, jest utrzy-
many w żarliwej tonacji emocjonalnej. Takich fragmentów można wymienić bardzo 
wiele. Przypuszczam, że dziewczyny będą współczuły Ewie i będą kochały się w Łuka-
szu albo może w... Pochroniu70. 

Równocześnie jednak reżyser stara się raz po raz łamać ten nastrój. Odkła-
da na bok lupę i monokl, bierze do ręki lornetkę i odsuwa się od bohaterów na 
dłuższy dystans. Tym sposobem daje satysfakcję nie tylko tym, którzy pragną 
doświadczyć wstydliwych emocji albo zobaczyć ilustracje z epoki, ale także 
tym, którzy – przede wszystkim – „chcą dostrzec w tym widowisku element 
gry plastycznej, zabawy intelektualnej, przebieranki, pastiszu, igraszek wyob-
raźni, próby realizacji i ożywienia skompromitowanych gustów, stylów, mód 
i wyobrażeń, słowem – kiczu”71.

Ta przemienność nastrojów i perspektyw dokonuje się zarówno za pomo-
cą zabiegów plastycznych (nadawanie rzeczom niespodziewanych wyglądów) 
bądź zabiegów inscenizacyjnych (wyodrębnianie z kontekstu), jak i muzyki. 
Przede wszystkim jednak owa zmiana optyki zachodzi dzięki grze aktorów:

Ewa jest osobą serio – kochającą, skrzywdzoną, złamaną; natomiast zarówno Pochroń, 
jak i Płaza-Spławski należą do kategorii fantomów, osób z pogranicza jawy i złego snu, 
przesadnie zarysowanych (...) podobnych drapieżnym ptakom; symbolizują mrok i zło 
(...) jednocześnie zaś sprawiają wrażenie fi gur z Grand Guignolu (...) postaci z gabinetu 
Madame Tussaud72.

Borowczyk wielokrotnie udowadnia, że nie boi się zabawy kiczem. Za przy-
kład może służyć scena, w której Ewa, leżąc wieczorem w łóżku, osypuje swoje 
nagie ciało płatkami czerwonych róż z bukietu, który dostała od zakochanego 
sublokatora, i zastyga w mistycznym niemal uniesieniu. Fakt, iż sceny tego 
rodzaju nie rażą, dowodzi umiejętności reżysera, który potrafi  balansować 
na krawędzi tzw. dobrego smaku. Dowodzi też, że książka uznana kiedyś za 
przysłowiowe czytadło dla kucharek, współcześnie, w okresie powszechnej 
nobilitacji kiczu – zyskała niespodziewany walor, tworząc szansę frapującej 
przygody artystycznej. Opisana wyżej scena nieodparcie przywodzi na myśl 
erotyczną wizję głównego bohatera American Beauty (1999) Sama Mendesa, 

70 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, dz.cyt., s. 16.
71 Tamże.
72 Tamże.



258 Elżbieta Wiącek

w której obiekt jego westchnień nurza się w morzu różanych płatków. Zesta-
wienie tych dwóch scen potwierdza tezę Wolfganga Welscha, iż w przypadku 
modernizmu i postmodernizmu nie można mówić o przełomie73. Patrząc na 
kadr z fi lmu Borowczyka i kadr z fi lmu Sama Mendesa, trudno oprzeć się wra-
żeniu, że postmodernizm to radykalny modernizm, „egzoteryczne spełnienie 
ezoterycznej moderny”74. Powody złożoności fi lmu, w którym modernistycz-
na emfaza przeplata się z postmodernistycznym dystansem i grą, wyjaśnia sam 
reżyser: „Moim zamysłem było harmonijne połączenie tendencji pozornie wy-
kluczających się wzajemnie. A więc starałem się opowiedzieć pewną historię 
«serio», a jednocześnie zachować w stosunku do niej konieczny dystans, po-
nieważ doskonale zdawałem sobie sprawę, że w kategoriach czysto psycholo-
gicznych jest ona trudna do obrony”75.

O recepcji słów kilka...

Zdzisław Pietrasik przyznaje, że w połowie lat 70. XX w. fi lm był, jak na tamte 
czasy, uznawany za niesłychanie wręcz śmiały obyczajowo76. Mimo to (a może 
właśnie dlatego?) spotkał się z dobrym przyjęciem, odniósł też niemały sukces 
komercyjny. Znamienne jest jednak, że kiedy zszedł z ekranów, został natych-
miast zapomniany. Tak komentuje tę sytuację Kałużyński:

Jest to smutny rezultat mechanicznej hierarchii, która łatwo się u nas przyjęła. Gdy mówi 
się o dorobku naszej kinematografi i, występują fi lmy Wajdy, Zanussiego, Kieślowskiego 
(...). Przepadły natomiast w pamięci narodowej pozycje, które przecież należą do osiąg-
nięć roboty fi lmowej (...). Tu należą również Dzieje grzechu, rzecz o atmosferze dla mnie 
niezapomnianej, ze względu na połączenie rozpaczliwej treści obyczajowej – gdzie domi-
nuje upadek, upodlenie i zbrodnia – z dystansem, zimną obserwacją i poczuciem stylu77.

Dlaczego Dzieje grzechu nie weszły do kanonu audiowizualnych lektur lice-
alnej młodzieży? Wcześniej należy chyba postawić pytanie: dlaczego w kanonie 
lektur znajdują się Ludzie bezdomni i Przedwiośnie, a Dzieje grzechu pozostają 
opcją fakultatywną, często opatrywaną złośliwą etykietką „romans dla kucha-
rek”. Czy to efekt owej hierarchii w sztuce ustalanej przez eunuchów?

Jak przyjęła fi lm krytyka? Po latach reżyser wspomina atmosferę wokół 
premiery z właściwą sobie ironią:

73 Por. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. J. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, 
Ofi cyna Naukowa, Warszawa 1998.

74 Określenie W. Welscha [w:] K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Księgarnia Akade-
micka, Kraków 1997, s. 11. 

75 W. Borowczyk, Erotyka łagodzi obyczaje, dz.cyt., s. 15.
76 Z. Pietrasik, dz.cyt., s. 84.
77 Z. Kałużyński, Nasz człowiek w surrealizmie, dz.cyt., s. 39.
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Święta Inkwizycja obmyślała sposób, jak ukarać Borowczyka-zboczeńca. Uradzono, że 
najskuteczniejszym sposobem będzie użyć do tego prasę lewicowo-prawicową i tele-
wizję państwową. Jeszcze w roku 1998 n i e j a k i  A n d r z e j  We r n e r ,  p r e z e s 
z a g a d k o w e j  A k a d e m i i  F i l m u  P o l s k i e g o ,  u l i z a n y  n a  m o d ł ę 
H i t l e r a  i  p r z e b r a n y  z a  g ó r a l a - j u h a s a  (podkreśl. E.W.), wygłosił prze-
mówienie w Telewizji Polskiej, tuż przed projekcją – o dziwo! – fi lmu Dzieje grzechu. 
Przemówienie krótkie: „Dzieje grzechu nie są z pewnością najlepszą powieścią Żerom-
skiego, a fi lm Borowczyka to tylko gra kolorowych obrazków”. Skąd ta pewność? (...) 
Przecież on się na tym nie zna. Napoleon powiedział: „Szczytem niemoralności jest 
wykonywanie zawodu, którego się nie zna”78.

Zważywszy na zapożyczoną od Bonapartego sentencję, wydaje się, że reży-
ser kwestionuje sam sens istnienia krytyki uprawianej wyłącznie przez teore-
tyków i krytyka tego rodzaju. Jako opinia laika, nie była w stanie naruszyć jego 
poczucia własnej wartości. Trudno zaś ocenić, ile w tej postawie tłumionego 
gorzkiego zawodu, a ile autokreacji czy kokieterii. Jak pisze Małgorzata Sadow-
ska w artykule promującym wystawę prac artysty w Centrum Sztuki Współ-
czesnej w Warszawie79, być może ów syndrom odrzucenia sprawił, że od czasu 
do czasu reżyser pokazywał swoją inną twarz. Tę „inną twarz” przedstawił prze-
de wszystkim w książce Moje polskie lata (2002), która, zdaniem autorki, jest 
bezwzględnym i podszytym mizoginią paszkwilem na Grażynę Długołęcką80. 
Czy rzeczywiście jest to atak, jak chce Sadowska, czy może raczej kontratak? 
W istocie ujawnione przez reżysera wspomnienia z planu są repliką na posta-
wione mu wcześniej zarzuty, których upublicznienie boleśnie przeżył. W 1999 
roku mieszkająca za granicą aktorka, która już nigdy później nie zagrała zna-
czącej roli i w świadomości polskiego widza istnieje (jeśli w ogóle) wyłącznie 
jako fi lmowa Ewa Pobratyńska, udzieliła wywiadu, opowiadając o psychicznej 
traumie, jaka w niej pozostała po pracy z Borowczykiem. Wywiad ukazał się 
w „Przeglądzie Tygodniowym” i nosił tytuł Koszmar „Dziejów grzechu”. Udział 
w realizacji fi lmu Długołęcka wspomina jako swój najbardziej dramatyczny 
wstrząs życiowy, przedstawiając się jako (czyżby wzorem powieściowej boha-
terki?) bezradna ofi ara chorobliwie wybujałego seksualizmu reżysera: „Zaczy-
nając fi lm, byłam czystą, młodą dziewczyną z tysiącami kompleksów, kończąc, 
byłam wystraszonym strzępem (...). Chciał mnie rozbierać w scenach, które 
wcale do tego nie upoważniały. Nie potrafi ł zapanować nad swoimi emocja-
mi”. Gdy przeprowadzająca wywiad Jadwiga Polanowska sugeruje, że może 
ta drastyczna w przekonaniu aktorki metoda zmierzała do osiągnięcia efek-
tów wymaganych przez charakter fi lmu, Długołęcka stanowczo wyklucza taką 
możliwość: „Do roli Borowczyk kupił mnie taką, jaką byłam, z tym niewinnym 

78 W. Borowczyk, Piękno i bestie, dz.cyt., s. 70.
79 Wystawa trwała od 22 stycznia do 30 marca 2008 roku. 
80 M. Sadowska, dz.cyt.
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seksem i czystością. A niszczył mnie prywatnie. Uważał, że skoro gram rolę ta-
kiej kobiety, powinnam to robić również poza planem. Przekonywał, że muszę 
mu ulec”81. Jeśli aktorka mówi prawdę, to Pochroń jawiłby się jako alter ego 
Borowczyka... Abstrahując od zarzutów, warto przypomnieć, że nie był to jej 
„rozbierany” debiut. Trzy lata wcześniej Długołęcka pojawiła się w stroju Ewy 
w fi lmie Opis obyczajów (1972, reż. Józef Gębski i Antoni Halor).

Odpowiedź reżysera na te poważne oskarżenia jest równie pełna pasji i pre-
tensji; stanowi główną i właściwie prawie jedyną treść książki, mimo bardzo 
zobowiązującego tytułu Moje polskie lata. Reżyser twierdzi, iż było dokładnie 
na odwrót, że to właśnie aktorka, którą nazywa mitomanką i histeryczką na 
tle seksualnym, próbowała go uwodzić. Dezawuując także jej talent, określa 
ją mianem „androida”, którym trzeba było kierować jak bezmyślną maszyną. 
Wypowiedzi jej tłumaczy kluczem psychoanalitycznym: „Osoba o intensyw-
nym popędzie płciowym czyni wszystko, by ukazać się bez zarzutu, wstydliwą 
i przesadnie wstrzemięźliwą”82.

Kto w tym publicznym sporze ma rację? Jak słusznie zauważa Zygmunt 
Kałużyński, dla kinomana ma to znaczenie podrzędne, bo „najważniejsza jest 
dla niego elektryczność, która przebiega między reżyserem i jego wykonaw-
czynią i wpływa decydująco na rezultat na ekranie”83. Podaje przykłady takich 
duetów: Roger Vadim i Brigitte Bardot, Joseph von Sternberg i Marlena Die-
trich. Czy owa elektryczność zachodziła również między Długołęcką i Borow-
czykiem? Kałużyński nie ma co do tego wątpliwości: „Film, który po upływie 
blisko trzydziestu lat nagle wywołuje podobną eksplozję rozrachunkową mię-
dzy dwojgiem głównych sprawców, musiał powstać w atmosferze naładowanej 
i zostać przez nią naznaczony”84.

Pozostaje zapytać: jaki stosunek do literackiego oryginału i dzieła autora 
Bestii ma odbiorca współczesny? Sięgnijmy do opinii z internetowego forum:

Dzieje grzechu niewątpliwie były ozdobą półek z książkami wszelkich kucht i garkotłu-
ków. Historia banalna do bólu. Ona niewinna, on piękny, ona go kocha, ten trzeci podły, 
ten pierwszy niewierny, po drodze dzieciobójstwo, upadek moralny i na koniec klęska. 
Wszystko to napisane manierycznym, koszmarnym językiem. A jeśli dodać nieznośne 
moralizatorstwo autora i jego zacięcie społeczne i dydaktyczne, to powstaje mieszanka 
zupełnie niestrawna. Książka, która nigdy nie była dobra, obecnie praktycznie jest nie 
do czytania. I aż nie można wyjść z podziwu, że Walerian Borowczyk był w stanie na jej 
podstawie zrobić tak pasjonujący fi lm85.

81 J. Polanowska, Koszmar „Dziejów grzechu”, „Przegląd Tygodniowy” 1999, nr 15, s. 15.
82 W. Borowczyk, Moje polskie lata. Cyt. za: Z. Kałużyński, Dalsze dzieje grzechu, dz.cyt., s. 67.
83 Z. Kałużyński, Dalsze dzieje grzechu, dz.cyt., s. 67.
84 Tamże, s. 68. 
85 Opinia znajdująca się na stronie: http://biblionetka.pl/ks.asp?id=800, autor: Karibu [dostęp: 

10.06.2008].




