
WIZYTÓWKA 

L 
iteratura jest orkiestracją ba-

11 nałów" . To stwierdzenie 
Thorntona Wildera jest tylko 
pozornie kokieteryjne. Wrze

czywistości odsłania istotne mecha
nizmy rządzące sztuką. Mówi o tym, że 
rozstrzygające prawdy, pytania i dyle
maty są w jakiś sposób niezmienne, 
Odwieczne. Dopiero ich orkiestracja, 
lokalizacja w nowej scenerii , czasie 
bąclż kontekście działa na nie ożyw
czo. Nowo powstające dzieła sztuki 
nie są więc nigdy całkowicie nowe, to 
raczej płodne warianty. Odnosi się to 
w równej mierze do kina, które z inten
sywnością dotychczas w żadnej dzie
dzinie sztuki nie spotykaną odżywia 
się treściami już przetrawionymi. Tyle 
że zazwyczaj wspartymi rejestracją sy
tuacji codziennych. Nasycenie filmu 
zdarzeniami pospolitymi, sprawdzal
nymi na co dzień ożywia dramat, czyni 
go wiarygodnym. Częstokroć uwie
rzytelnia nawet najbardziej karkołom
ne, wymyślne lezy. Umiejęłnemzplsll-

. bal\aWna~po\nm~.ze 
po!SpO\\tość staje się „pazurem" 
utworu, może zabrzmieć przejmująco. 
a nawet stać się niezbędnym nośni
kiem idei. Idąc tym tropem dojdziemy 
do wniosku, że podstawowym kryte-

rium oceny dzieła jest sposób podej
ścia do tematu. orkiestracja. 
Twórczość filmowa 32-letniego Zbi

gniewa Kamińskiego opiera się na za
pisie potoczności . Stopień nasycenia 
filmów elementami potocznymi, ges
tami uchwyconymi w czasie, ulotnymi 
reakcjami wyznacza artystyczny pułap 
jego utworów. Kamiński nie należy bo
wiem do twórców, którzy w usta ekra
nowych postaci wkladają kwestie roz
strzygające o świecie i prawdach ab
solutnych. Nie znaczy to jednak, że 
pewne zasadnicze dylematy czy nie
pokoje są w jego filmach całkowicie 
nieobecne. Wynikają one jakby samo
istnie ze zderzenia jednostki z sytua
cją, która wyzwala z niej takie a nie 
inne reakcje. Do prawdy, do moralnej 
oceny zjawisk widz musi dochodzić 
sam. Nie jest więc Kamiński autorem, 
który mówi wprost.Przedstawia tylko 
swoiste obiektywizacje świata we
wnętrznego. Rejestruje uwikłania, ..,..,....„ atow'8Na • ' MO o u zewnętrz
ności . 

Cztery filmy fabularne Zbigniewa 
Kamińskiego ( „Lekcjamilości", „ Pani 
Bovary to ja' ', „ Rytm serca'', „ Nie
wdzięczność'', a także scenariusz do 
„Panien z Wilka" ) ukazują kolejne eta-

Kino polskie odmładza się. W bieżącym sezonie na ekranach 
ukaże się wyiątkowo dużo debiutów fabularnych. Ich autorzy, 
ludzie trzydziestoparoletni, mają za sobą spory dorobek 
w krótkim metrażu lub w TV, ale w wielu wypadkach są mało 
znani szerszej publiczności. W naszym cyklu przedstawiamy 
reżyserów, od których zależeć będzie w dużej mierze obraz 
kina polskiego lat osiemdziesiątych. Pisaliśmy już o Wojcie
chu Wiszniewskim, Filipie Bajonie (Film nr 42 i 45 z ub. roku), 
!Piotrze Szulkinie (Rlm nr 1 ), Andrzeju Barańskim (Alm nr 2) 
i Piotrze Andrejewie (Film nr 4). 

twórczości ZBIGNIEWA KAMIŃSKIEGO 
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y rozwoju. Autor z uporem analizuje 
rozmaite aspekty sytuacji rodzinnych. 

słania dramaty uczuciowe, operu
jąc półtonami notuje intymne nastro
je. Mistrzowsko szkicuje portrety psy
chologiczne kobiet uwikłanych 

problemy domowego mikroświata. 
W wywiadzie dla „ Kina" (nr 6/79) 
k wypowiadał się o nim Andrzej Waj
: „Kamiński w ogóle jest reżyserem 

obiet, pokazał to w filmie »Cdn« 
Budzisz-Krzyżanowską i zwłaszcza 
»Rytmie serca«, który jest jednym 

najlepiej zrobionych filmów o kob1e
ch dojrzałych i młodego , i średniego 
kolenia". 
W dwu pierwszych filmach, „ Lekcja 
ilości" (nowela z filmu „ cdn " ) i „ Pa-

i Bovary to ja" , zanadto jeszcze za
Nierza portretowanej postaci. Banał 

zienności spełnia w nich tylko rolę 
ustracyjną, jest jakby zastawką, ma
ietą. Ale już w następnych („ Rytm 
rea" i „Niewdzięczność" ) rozbudo-

uje tło, czyniąc je jednym z nośników 
chologicznej prawdy. Codzien
ść jest w tych iilmach żródlem dra
tów, ma wymiar pełnokrwisty, 

1udzki. 
Film dyplomowy „ Lekcja miłości" 

jest właściwie zapisem rozkładu dnia 
kobiety opuszczonej przez męża, 

ikłanej w powszednie czynności , 
poran.nej gimnastyki i sprzątania 

ieszkania po próby zapełnienia pus-
ki przez rozpaczliwe usiłowanie na
iązania kontaktu z bliźnimi. Bohater
a jest zagubiona, zdeterminowana 
rzez codzienność. Zdaje się dusić 

konwencjonalnych sidłach świata. 
imowolnie ten film o alienacji kobie
staje się utworem o rzeczywistości 

wyalienowanej, oderwanej od cz/o
; wieka. Kamiński przez zbyt „ sterylne" 
- podejście do tematu za bardzo jednak 

wyartykułował tę tezę, nie rozbudował 
sytuacji towarzyszących. Stąd film jest 
zimny, zanadto w duchu dawnego An
tonioniego. Taki też wydaje się rodo
wód bohaterki, bardziej filmowy niż 
życiowy . 

Nieco dalej poszedł w swym pierw
szym pełnometrażowym filmie kino
wym „ Pani Bovary to ja". Bohaterka 
jest już określona, jasny jest jej status 
społeczny i zawodowy, bardziej roz
budowano tło , na którym ujawnia się 
dramat młodej kobiety spętanej przez 
domowy konwenans. Ta współczesna 
swobodna ilustracja Flaubertowskich 
wątków jest filmem o potrzebie wol
ności , o kobiecie zżeranej przez co
dzienny banał , o niemożliwości na
wiązania trwałego kontaktu, ci samot
ności w rodzinie. Podskórną nutę wy
obcowania emanującą z utworu naj
trafniej określi powiedzenie Kafki : 
„Gdy do samotności dokłada się dru
gą samotność , nie powstaje z tego 
nigdy ojczyzna, tylko katorga". 

Istnieją pewne zbieżności tematu 
z takimi filmami, jak „ Bilans kwartal
ny" Zanussiego, „ Kobieta pod presją" 
Cassavetesa, „ Leworęczna kobieta" 
Handkego. Nie mają one jednak cha
rakteru zapożyczeń . „ Pani Bovary„." 
wypłynęła samoistnie jako kontynua
cja „ Lekcji miłości " . Powstała zresztą 
nieco wcześniej niż wymienione filmy. 
Szkoda, że ta próba filmowa została 
swego czasu zlekceważona przez pol
ską krytykę , tkwią w niej bowiem pew
ne zalążki, które później bardzo płod
nie zaowocowały w światowym kinie. 
Do nieprzychylnego przyjęcia w kraju 
przyczyniła się z pewnością swoista 

ZBIGNIEW KAMIŃSKI 

Urodzony w 1947 roku. Rozpoczął stu
dia prawnicze na Uniwersytecie War
szawskim, przenló91 się nast1tpnle do 
PWSFTYIT w lodzi, gdzie po ukończe
niu w 1971 r. Wydziału Reżyserii Filmo
wej pracował jako asystent. Zrealizo
wał między Innymi filmy królkometra
żowe ,,P-la" (1971) I ,,Słupy betono_„ (wspólnie z K. Nowakiem, 1972). 
Od 1975 roku jest członkiem Zespołu 
Filmowego „X". Filmy fabularne: „Lek
cja mlloścl" (nowela filmu „cdn" -
1975), „Pani Bovary to ja" (1977), 
„Ryn -ca" (TV, 1978), „Nlewdzlęc:z
nojć" (TV, 1979). Jest autorem sce
nariuszy wszyMkk:h swoich filmów, 
• takie ftlmu Andrzeja Wajdy „Panny 
z Wiika" wg opowiadania Ja"*
•-szklewlcza. 

Elżbieta Barszcz-ita I Andnej Szalawskl w telewizyjnym ftlmie „Rytm MrCa' 

rozbieżność świata przedstawionego 
w filmie ze światem zewnętrznym. 
Miała ona jednak służyć tym dosad
niejszemu wypunktowaniu alienacji 
bohaterki , która to alienacja ma cha
rakter irracjonalny, płynący z pobudek 
wewnętrznych . Obraz ten, oglądany 
dzisiaj, nabiera rumieńców realności. 
W samym założeni u jest coś, co koja
rzy ten film z socjologizującym Godar
dem w „ Dwóch lub trzech rzeczach, 
które wiem o niej". Z pewnością nie
przypadkowo zauważono go na festi
walu w Locarno, gdzie otrzymał na
grodę FIPRESCI. 

Swoistym przełomem w biografii fi 1-
rnowej Kamińskiego jest „ Rytm ser
ca" (nagroda na festiwalu filmów tele
wizyjnych w Berlinie Zach.). Film, na 
pozór banalna historia o człowieku 
dzielącym niemal całe życie między 
żonę i dzieci a kochankę, osiąga wy
miar wielopłaszczyznowego dyskursu 
na temat obyczajowych konwencji, 
moralności , niemożności jednozna
cznej oceny zjawisk orai niemożności 
zaprogramowania ludzkich uczuć . 
Kamiński pokazuje swoistą wigilijną 
psychodramę rodzinną, w której wy
zwalają się wszelkie kompleksy 
współuczestników. Mottem do tego 
utworu mogłyby być słowa Goethego: 
„ Tylko ten zasłużył na miłość i życie, 
kto codziennie musi je zdobywać" . 
Wiarygodność tej z pozoru banalnej 
opowieści zostaje wzmocniona przez 
bardzo sprawne i umiejętne nasycenie 
dramatu potocznością życia, praWdzi
wością aktorskich reakcji na tworzące 
się mikrodrarnaty wigilijnego wie
czoru. 
Udaną kontynuacją „ Rytmu serca" 

jest ostatni film zatytułc:many „ Nie
wdzięczność", opowieść zbliżona do 
Bergmanowskiej „Jesiennej sonaty". 
Bardzo sugestywnie opowiada w niej 
Kamiński o relacjach między matką 
a córką, wzajemnych nie spełnionych 
nadziejach, o projekcji marzeń mat
czynych na córkę , o ich niełatwej mi
łości. I znów ten dramat wyłania się 
z pozornie nieistotnych gestów, odru
chów, ułamków sytuacji. Jest zbudo
wany misternie niczym mozaika. 

Istnieje widoczna cezura między 
dwoma pierwszymi filmami a „Nie
wdzięcznością" i „ Rytmem serca" . 
O ile w „ Lekcji miłości" i w „ Pani 
Bovary to ja" Kamiński skupiał się na 
tezie, idei niejako wypreparowanej 
z rzeczywistości , przeprowadzał wy
wód w stanie czystym, o tyle jego 

ostatnie filmy żyją właśnie dzięki nie
rozerwalności z tłem. 

Stosunek Kamińskiego do istoty ki
na trafnie charakteryzuje wypowiedź 
Wajdy na temat współpracy przy 
„ Pannach z Wilka": „ Wczasierealiza
cji byłem w konflikcie z Kamińskim 
i stale żądałem od niego jakichś uzu
pełnień , dodatkowych scen, bo oba
wiałem się , że film na tak małej ampli
tudzie wahnięć i uczuć nie ma możli
wości rozwoju, a on mnie, staremu 
reżyserowi , który· pracuje już 23 lata, 
tłumaczył, że rzecz nie polega na tym, 
by zrobić większą i bardziej wyrazistą 
amplitudę, tylko żeby bardzo konkret
nie i dokładnie wyreźyserc:mać to, co 
jest napisane na najmniejszych drga
niach. Jeżeli te najmniejsze drgania 
się zamazują, dzieje się tak dlatego, że 
nie są dokładnie wyreżyserowane („. ) 
I jeżeli będę to umiał wyreżyserować , 
to amplituda małych drgań będzie do
statecznie intensywna, żeby widz 
mógł żyć filmem". 

Nasycając świat przedstawiony róż
nymi odcieniami realności, umykają
cymi impulsami życia, Kamiński spra
wia, że jego postacie, choć uwikłane 
w banalne sytuacje, żyją, bo „żyć to 
znaczy być w środku życia". Wydaje 
się, że istotną siłą tego twórcy jest 
jego wiara w możliwości rejestracyjne 
kina, które jest w stanie pozornie nie
istotne drgania życia oddać w sposób 
intensywny i dramatyczny. Obserwuje 
pewien wycinek rzeczywistości intym
nej, poddając go bardzo drobiazgo
wej analizie. Robi to w sposób pozor
nie bezosobowy, beznamiętny - po to, 
byśmy zapomnieli o pośredniku , reży
serze, który przecież jednak nam opo
wiada. Zdaje się powtarzać: „ Po
wszedniość sama w sobie jest cudem. 
Ja ją tylko odnotowuję" . Rozwiązań 
dylematów moralnych jego bohate
rów musimy szukać indywidualnie -
w sobie. 

Paul Valery w jednym ze swych ese
jów zauważył, że począwszy od ro
mantyzmu twórcy naśladują niezwyk
łość, zamiast jak dawniej naśladować 
„mistrzostwo". Autor „ RYtmu serca" 
podjął się niewdzięcznej dzisiaj próby 
- chce dążyć do mistrzostwa. Miejmy 
nadzieję, że idąc tą drogą zdoła je 
osiągnąć. 
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