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Reżyser Bułat z Małej apokalipsy to, jak wia-y
domo, Andrzej Wajda. Owszem, przy okazji 
koniecznie trzeba niuansować, aby w kreacji 
powieściowej postaci wyważyć proporcje pier-
wowzoru, metafory, powieści z kluczem, au-
torskich intencji, odbiorczej plotki et cetera; 
w każdym razie udział w tym wszystkim parodii 
jest spory. W jednym z epizodów Małej apoka-
lipsy odbywa się zatem tajno-jawna premiera y
nowego fi lmu Bułata Transfuzja. Bohater po-
wieści, z którego perspektywy opisywany jest 
świat, nie ogląda fi lmu, akcja bowiem dzieje się 
w innych pomieszczeniach kina. Transfuzję po-
znajemy więc nader fragmentarycznie: „z czar-
nego masywu widowni dudniły gęsto dialogi 
fi lmu”. Pierwszoosobowy narrator przytacza je 
skąpo, tak przecież, że ich patos pobrzmiewa 
ironią. Reżyser Bułat, wyciągnięty z projekcji, 
podchodzi do czekającego na karetkę Huberta. 
Ten konstatuje z zadowoleniem reakcję widow-
ni, na co Bułat:
„– Tak, niezły jest odbiór. Cieszę się, że trafi łem 
w zapotrzebowanie”.

Bohaterowi powieści udaje się – a wraz z nim czy-
telnikom – zobaczyć kawałek fi lmu, już akurat 
fi nał. Widzi ekran dzięki odsłoniętej częściowo
przez kogoś kotarze. Podchodzi Bułat; zapytany,
czy to koniec fi lmu, informuje z naddatkiem:
„– Ostatnia scena. Nie lubię jej, ale taka musi być”.
Widać Wajda już jako Bułat nie chciał, ale po-
winien był. I następuje wcale znaczący opis za-
kończenia fi lmu:
„Na ekranie otwiera się okno widziane z ze-
wnątrz. Na parapet wspina się mężczyzna w nie-
określonym wieku, zarośnięty, spocony śmier-
telnym potem. Za jego plecami tyka zegar albo
kapiąca z kranu woda. Gdzieś pod nim, w otchła-
ni podwórza, krzyczą bawiące się dzieci. Męż-
czyzna staje na parapecie, trzymając się futryny.
Patrzy na niebo i widzimy obłoki sunące spiesz-
nie nad miastem, patrzy w dół i widzimy kamien-
ny padół oraz dziecko jadące na rowerze. Potem
ten człowiek usiłuje przełknąć ślinę, krztusi się
plwociną, ogląda się w głąb pokoju, wreszcie
szepcze do siebie:
– Kłamstwo mnie zabiło.
Sennym gestem rusza na kamerę, jakby wy-
rywał się z czyichś rąk, i leci na nas. I widzimy 
z góry, jak opada, wirując szarpany wiatrem,
jak opada straszliwie wolno niczym we śnie,
jak zbliża się ku kamiennej ziemi i jak zastyga 
tuż nad opoką zatrzymany na wieczność w stop-
klatce”.
No cóż, wiele by się znalazło powodów i nie
zaszkodziłoby, gdyby Wajda po premierach
swoich późnych fi lmów wychodził na scenę,
kłaniał się widowni i, rozkładając bezradnie
ręce, mówił:
– Prawda mnie zabiła.
Albo raczej tak, to by było właściwsze:
– Sprawa mnie zabiła.

Jasne, dzieła Wajdy najczęściej nie były, jak 
by może rzecz ujął wielebny Pirożyński, spo-
łecznie obojętne, niemniej reżyser dawniej
przede wszystkim kręcił fi lmy, tak że spokojnie
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Trafki z imentu

i z przyjemnością broniłbym tezy o estetycznej
dominancie w Pokoleniu, Popiele i diamencie,
Człowieku z marmuru oraz wielu innych tytu-
łach. Nie powiem, przy Człowieku z żelaza już 
bym odpuścił, ale przy Dantonie? Pewnie by się
jeszcze dało spróbować...

Pokolenie, mimo socrealistycznych mielizn i,
co jeszcze gorsze, mimo sceny zbiorowej, któ-
ra mogłaby się znaleźć w polskim fi lmie mię-
dzywojennym (a polskie kino dwudziestolecia 
stanowi jeden z najbardziej ślepych zaułków 
w historii kultury), stało się więc obrazem, któ-
rym Wajda stworzył polskie kino nowoczesne.
Popiół i diament trzeba by cytować klatka pot
klatce, tak cudownie spełnione to arcydzieło;
wspomnę tylko olśniewający kadr z pantofel-
kiem Krysi postawionym na chwilę na ołtarzu
i pokazanym w dużym zbliżeniu. Człowiek 
z marmuru dobrze łączy różne konwencje,
świetnie i wielorako został tam też rozegrany 
motyw fi lmu w fi lmie. Danton? A na przykład
Franciszek Starowieyski zaangażowany do roli
Davida, w którego pracowni nagi model siedzi
w pozie Rodinowskiego Myśliciela.

Problem zaś z Wałęsą czy pochodzącym sprzed
kilku lat Katyniem polega na tym, że nie ma tam
estetycznej bezinteresowności.

Kiedy na początku Katynia symbolicznie spoty-
kają się dwa tłumy na moście (też zresztą sym-
bolicznym): pierwszy ucieka przed Niemcami,
drugi przed Sowietami, zacząłem przypusz-
czać, że taki fi lm raczej się dobrze nie skończy.
A tu na moście zaraz pojawił się jeszcze epizod
z małą dziewczynką i zagubionym psem. Im da-
lej, tym wyraziściej: postacie są zdecydowanie
bardziej typami niż postaciami, sentencji nie
powstydziliby się twórcy melodramatów. Nawet 
trochę ciekawsza plastycznie alegoria – płaszcz
żołnierski przykrywający krucyfi ks – jawi się
jako coś w rodzaju Wajdowskiej autoparodii.

Kiedy natomiast generałowa Stenka wygarnę-
ła Chyrze, majorowi LWP, co myśli, i odeszła 
Plantami, znikając we mgle, Iza zapytała:
– Casablanca czy co?

Owszem, fi nałowa sekwencja mordowania pol-
skich ofi cerów jest mocna oraz powściągliwa, 
dobrze oddaje masowy, totalitarny, urzędniczy 
charakter zbrodni i pozostaje skuteczna este-
tycznie. Niestety, poza wyjątkiem, pewnie było 
to silniejsze od Wajdy: z ziemi przysypującej 
rząd ciał wystaje ręka z różańcem. Nawet jak na 
wieloznaczny symbol nazbyt to jaskrawe, oba-
wiam się przecież, że ów szczegół pełni jeszcze 
inne funkcje. Otóż pamiętamy ten różaniec 
z fi lmu, może więc ma on być przy okazji czymś 
indywidualizującym, jak czerwony płaszczyk 
u Spielberga, skądinąd ikonicznie nachalny. 
No nie, żeby Wajda na stare lata uczył się u ame-
rykańskiego rzemieślnika?! Pozmieniało się 
w szkole polskiej.

To nie wszystko. Obraz gaśnie, nim pojawią się 
napisy, słychać fragment Agnus Dei z Polskiego 
requiem Pendereckiego, uznanego specjalisty 
od wielkich form muzycznych okolicznościo-
wych. Notabene Agnus Dei skomponowane zo-i
stało po śmierci Wyszyńskiego i przeznaczone 
na jego pogrzeb, ale czemu taki piękny chór 
a cappella miałby się marnować. W każdym ra-
zie słowa modlitwy brzmią w ciemności, w ten 
sposób widz jest poniekąd wciągany w sferę sa-
crum. I nie stanowi to propozycji interpretacyj-
nej, lecz postawienie widza w roli uczestnika, 
cokolwiek bezwyjściowe.

Niechby się jednak Wajda zdecydował, o co mu 
idzie. Z jednej strony, włącza zamordowanego 
w Charkowie ojca w autokomentatorską aktyw-
ność, opowiadając, jaka to ważna i osobista spra-
wa, z drugiej zaś, wraz z aktorami, uśmiecha się 
na zdjęciu przy okazji bodaj amerykańskiego 
pokazu fi lmu. Wiem, że kultura polega również 
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na działaniach hybrydycznych, ale tym razem 
trudno: albo sacrum, nawet i ze sprawą osobistą, 
albo, za przeproszeniem, promocja.

W sfi lmowanej dla Teatru Telewizji wersji 
Hamleta z Teresą Budzisz-Krzyżanowską w roli 
tytułowej Wajda wyszedł zza kurtyny, prawie 
jak reżyser Bułat przy kotarze, po czym oświad-
czył, że Hamleta może grać mężczyzna lub ko-
bieta, obojętnie, i że przez dwa lata namawiał 
Budzisz-Krzyżanowską do tej roli.

Wałęsa. Człowiek z nadziei też był i okazał się i
sprawą, że aż strach. Zasadniczy kłopot z tym 
fi lmem polega na tym, że jest to fi lm bezproble-
mowy. Spokojnie, wiem, że historia Polski jest 
problemem, jak i biografi e ludzi w niej żyjących 
i ją współtworzących. A co u Wajdy? Opowieść 
historyczna całkiem dobrze znana, jeśli zaś 
chodzi o bohaterów... Konfl ikt Wałęsy między, 
powiedzmy, Polską a Danutą jest ledwie zazna-
czony. Kiedy Agnieszka Grochowska grająca pa-
nią W. pyta dziennikarza (mówiącego jej o waż-
ności działań publicznych), czy ważną sprawą 
nie jest również rodzina – zgoda, jest problem, 
ale mógłby być (jak by się wyraził tytułowy boha-
ter). To zaledwie sygnał, tak oczywisty, że znaczy 
bardzo niewiele. Wałęsa, OK, zdobywa wózek, 
wozi dziecko z ulotkami, święta prawda. Tyle że 
poza tym jego liczne dzieci snują się po ekranie 
wcale dyskretnie, bez żadnej interakcji z Więc-
kiewiczem. Nie pytam, jakim ojcem był Wałęsa 
w rzeczywistości pozafi lmowej, mówię tylko, że 
z tego potomstwa na ekranie nic nie wynika.

Chciałbym się też dowiedzieć, co Wajda miałby 
do powiedzenia na temat wspaniałego snu (o) So-
lidarności: jak to się stało, że z karnawału szesna-
stu miesięcy wyszło to, co mniej więcej jest teraz? 
Sen się skończył, jasne – ale skąd się wziął i dla-
czego dziś Solidarność kojarzy się bardziej z pa-
laczami opon lub z górnikami biegłymi w posłu-
giwaniu się krucyfi ksem jako bronią zaczepną?

Albo dlaczego akurat Wałęsa stał się personifi -
kacją mitu?

Tymczasem Lechu idzie na grudzień ’70, zo-
stawia żonie obrączkę i zegarek, że jak on nie
wróci, to ona sprzeda i będzie miała z czego żyć.
Idzie na sierpień ’80, i znów: czynność i wypo-
wiedź te same. A kiedy wreszcie Wałęsa ma prze-
mawiać w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to
Danuta wręcza mu obrączkę i zegarek. Takie
refreny można oglądać w komedii czy w fi lmie
przygodowym, bo już raczej nie w Bondach.

Rozpisywano się na temat roli Więckiewicza.
Zgoda, też jestem pełen uznania, a nawet wątpli-
wości. Że zagrane pracowicie i brawurowo –
jak najbardziej. Że aktor długo się przygotowy-
wał – chętnie wierzę i nie przeczę. Ale też jest 
to rola wybitnie jednowymiarowa, sprowadza-
jąca się do połączenia imitacji i parodii! To nie
zarzut pod adresem Więckiewicza; (również)
inni aktorzy, z Grochowską włącznie, nie mają 
tu poważniejszych, złożonych ról do zagrania.

Tak jak w Człowieku z żelaza i Katyniu, znów 
wyszła czytanka, a dokładniej: oglądanka. Był-
by to nowy termin w słowniku fi lmoznawczym,
szkoda przecież Wajdy na takie wynalazki.
W „Kinie” (10/2013) reżyser i rozmawiający 
z nim Tadeusz Lubelski zastanawiają się cał-
kiem serio, czy Wałęsa mógł widzieć jakieś fi l-
my Wajdy. „Może i moje fi lmy dopomogły mu
się ukształtować?”. Na co Lubelski: „Danuta 
Wałęsa wspomina w swojej książce, że w okre-
sie narzeczeńskim chodzili z Lechem regular-
nie do kina Leningrad. Mogli więc obejrzeć
razem przynajmniej Krajobraz po bitwie. Może 
i Wszystko na sprzedaż?”. I znów Wajda: „No
właśnie. Traktowałem więc Wałęsę od począt-
ku jak nasze wspólne dobro”.

No właśnie. Ale przynajmniej moglibyście, pa-
nowie, zapytać.                      


