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Disney

Siergiej Eisenstein 
(ze wstępem i komentarzami Nauma Klejmana)

Praca nad esejem o amerykańskim artyście, reży-
serze i producencie Walcie Disneyu (–) 
zajęła E. z przerwami kilka lat. Najwcześniejsze 
fragmenty powstawały od sierpnia do października 
 roku: w nich E. przedstawił swoją hipotezę 
na temat sekretu „powszechnej atrakcyjności” 
sztuki wielkiego animatora. Poszerzając pole badań 
i uściślając wcześniejsze twierdzenia, autor wracał 
do refleksji o Disneyu w warunkach – zdawałoby 
się – wyjątkowo niesprzyjających: jesienią  roku 
w Ałma Acie, do której dopiero co przyjechał pociąg 
z ewakuowanymi z Moskwy filmowcami; zimą  
roku, w czasie pełnych napięcia przygotowań do 
realizacji Iwana Groźnego; w  roku – w samym 
środku kręcenia filmu; w końcu – latem  roku, 
po zawale i postanowieniu władz o zakazie rozpo-
wszechniania drugiej części filmu.

Nazwisko Disneya pojawiało się w związku 
z licznymi pracami teoretycznymi podejmowanymi 
przez E. w tym okresie, takimi jak Montaż , 
Nieobojętna przyroda, Kolor, ale przede wszystkim 
w kontekście książki Metoda, w której prawdo-
podobnie miał się znaleźć esej. Na przykładzie 
Disnejowskiej animacji E. chciał zademonstrować, 
na jakich „poziomach” i w jakich „wymiarach” 
działają prawidłowości metody (Grundproblem) 
sztuki jako takiej. Właśnie dlatego E. analizuje filmy 
Disneya w kontekście zagadnień, które omawiane są 
w pierwszym tomie Metody. 

Na przykładzie animacji Disneya można było 
wyjaśnić rolę myślenia przedlogicznego (uczucio-
wego, integralnego) w wizualnej strukturze dzieła. 
Taki typ myślenia dominował w najwcześniejszych 
stadiach ewolucji człowieka i w najdawniejszych 
wyobrażeniach o świecie (i wyrażał się m.in. w ani-
mizmie – idei ożywiania zjawisk przyrodniczych). 

E. odnotował ten aspekt w zapiskach z jesieni 
 roku: „To Disney par excellence – on ożywia, 

obdarza duszą, duchem, namiętnościami już nawet 
nie element przyrody, lecz konturowy rysunek. To 
najwyższe stadium animizmu – animated car-
toon [is] the highest form of animism [animacja to 
najwyższa forma animizmu]! Dosłowne. I dlatego 
komiczne. […] Ale w ramach metody jest to, oczywi-
ście, prehistoric practice [praktyka prehistoryczna]!” 
(Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Litieratury 
i Iskusstwa, f. , op. , jed. chr. ).

Temat „zwrotu na poziom biologiczny” poru-
szony w Grundproblem również można było 
rozwinąć na przykładzie twórczości Disneya. 
Według E. w jego filmach obraz świata jest nieroze-
rwalnie związany z „najniższymi piętrami” ludzkiej 
percepcji: od synestetycznej jedności różnych 
zmysłów (która aktywizuje się w sytuacji ideal-
nego połączenia plastyki i dźwięku na ekranie) do 
fizjologii na poziomie komórkowym (wizualnym 
odpowiednikiem tego zjawiska jest „plazmowość” 
zamkniętego konturu ruchomej grafiki). 

Szczególnie ważnym tematem eseju staje się 
odkrycie w jego szybko poruszającym się świecie 
fabuły-grafiki-muzyki Disneya tej cechy, którą  
E. określał jako „omnipotencjalność” – zdolność do 
przekształcania się wszystkiego we wszystko. Ciągłe 
metamorfozy konturów postaci, przedmiotów, 
„środowiska” w opinii E. decydują o „powszechnej 
atrakcyjności” filmów Disneya: na „podświadomym” 
poziomie przekazują poczucie maksymalnej wolno-
ści i harmonii ze światem…

W notatce z  stycznia  roku czytamy: 
„Praca o Disneyu to w dużej mierze… zupa na 
gwoździu. Czyli pokazanie poprzez Disneya całego 
systemu sztukopoglądu (wyobrażeń o sztuce) – na 
konkretnym omni-appealing [wszech-pociąga-
jącym] przykładzie. Disneyowi nikt nie może 
się oprzeć: jest ponad podziałami narodowymi, 
klasowymi, wiekowymi – also das reinste Exempel 
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der Vorstufe in seiner Form [dlatego pod względem 
formy stanowi najdoskonalszy wzór, prastadium 
(sztuki)]”.

Tu E. wraca do centralnego tematu Metody – do 
pojmowania formy sztuki jako obrazu złotego wieku 
ludzkości. Łączy „niepohamowanie wesołą”, a nawet 
na pierwszy rzut oka „pozbawioną treści” twórczość 
Disneya z „najwznioślejszymi” dążeniami rozumu 
– począwszy od ideologicznych, obywatelskich, 
religijnych, etycznych koncepcji społeczeństwa, 
a skończywszy na filozoficznych, naukowych czy 
ekstatycznych systemach rozumienia praw rządzą-
cych światem.

Porównując w tym kontekście „La Fontaine’owską” 
tradycję uczłowieczania zwierząt z pozytywistyczną 
tendencją do „mechanizacji” człowieka i świata,  
E. mimowolnie zastanowi się nad własnym miejscem 
w rozwoju koncepcji filozoficznych i estetycznych. 
Bez wątpienia rosnące zainteresowanie E. wcze-
snymi, „przedlogicznymi”, „integralnymi” typami 
myślenia było w kontrze nie tylko do oficjalnych 
wulgarno-materialistycznych „teorii” twórczości 
w ramach doktryny realizmu socjalistycznego lat 
. i . XX wieku, lecz również do nazbyt racjona-
listycznych, „funkcjonalnych” poglądów na sztukę, 
którym sam hołdował w młodości pod wpływem 
awangardy lat . Zachwyt „omnipotencjalnością” 
w filmach Disneya czynił z eseju swoisty „hymn 
wolności”, radykalnie opozycyjny wobec regla-
mentowanego życia w warunkach Stalinowskiego 
totalitaryzmu.

Takiej wymowy eseju nie dało się zakamuflować 
ani „demaskującymi” Amerykę publicystycznymi 
passusami, ani akademickim tonem fragmentów 
analitycznych. Symptomatyczne, że praktycz-
nie równolegle z tekstem o Disneyu E. pisze esej 
o Chaplinie, który „wydoroślał” przy tworzeniu 
satyrycznego Wielkiego dyktatora, a także artykuł 
Mister Lincoln mistera Forda, w którym wizerunek 
prezydenta-demokraty wyraźnie przeciwstawiony 
jest opisowi groźnego rosyjskiego despoty-tyrana 
Iwana IV, którego postać E. przedstawiał na ekranie.

W notatkach i brudnopisach do eseju twórczość 
Disneya umieszczona została w szerokim kontek-
ście kulturowym – od starożytnych petroglifów 
i peruwiańskich naczyń ceramicznych do prozy 
Davida Herberta Lawrence’a i karykatur Saula Stein-
berga. Wiele nazwisk przywoływanych jako kontekst 
było wtedy nowością dla sowieckiego czytelnika 
i widza, a niektóre zjawiska (np. proza Lawrence’a) 
były oficjalnie potępiane jako przejaw sztuki „bur-

żuazyjnej”, „reakcyjnej” i „formalistycznej”. Cały ten 
kompleks idei, podtekstów i nazwisk sprawiał, że 
wydanie artykułu o Disneyu za życia autora wyda-
wało się trudne. Być może między innymi z tego 
powodu materiały do eseju – o różnym charakterze 
i „kalibrze” – nie zostały przez E. zebrane i opra-
cowane. W niniejszej publikacji na główny korpus 
tekstu Disney składają się najbardziej dopracowane 
fragmenty ze wskazaniem dat ich napisania.

[Аłma Ata,]  XI 

Zacząć tak:

„Twórczość tego mistrza to the greatest contribution 
of the American people to art – największy wkład 
Amerykanów w sztukę”.

Dziesiątki wycinków z gazet, będących wariacjami 
tego stwierdzenia, sypią się na zdziwionego mistrza. 
Różne wypowiedzi, w różnych kontekstach, dla 
różnych gazet i różnych dziennikarzy. Wszystkie 
należą do jednego człowieka – rosyjskiego filmowca, 
który dopiero co przybył na północnoamerykański 
kontynent. Zresztą te wiadomości dotarły do Ame-
ryki szybciej niż ich autor. W Anglii po raz pierwszy 
i od razu pierwszego dnia, kiedy tylko postawił stopę 
na brytyjskiej ziemi, zaczął chciwie oglądać dzieła 
tego, kogo tak gorąco wychwalał w każdym swoim 
artykule. Właśnie tak, długo przed spotkaniem 
twarzą w twarz, zawiązuje się przyjaźń pomiędzy 
chwalonym a chwalącym. Pomiędzy Rosjaninem 
i Amerykaninem. Krótko mówiąc, pomiędzy 
Disneyem a mną. Nasze osobiste spotkanie było jak 
spotkanie starych znajomych, zwłaszcza że on już 
nas znał poprzez nasze filmy. 

Młody, z małymi wąsikami. Bardzo elegancki. 
Powiedziałbym: elegancki jak na bal, bardzo 
podobny z czegoś do swojego bohatera. Miki też ma 
ten wdzięk, swobodę gestów, elegancję. Nic zaskaku-
jącego!

Okazuje się, że to swego rodzaju metoda. Disney 
osobiście odgrywa „partię”, „rolę” Miki do każdego 
filmu. Wokół dziesiątki artystów, chwytających w lot 
przezabawne pozy grającego szefa. Nieskończenie 
żywe, witalne i zarażające tym poprzez hiperboli-
zację rysunku, właśnie dlatego, że są wzorowane na 
żywym człowieku – modele do animacji są gotowe. 
I Wilk jak żywy. Niedźwiedź. Pies – partner-grubia-
nin wdzięcznej Miki – też nieprzypadkowo tak pełen 
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życia: jest wzorowany na bracie ciotecznym Walta, w przeciwieństwie do niego 
samego przyciężkawym, gburowatym, kanciastym. 

Wędrujemy po jego maleńkim studio, wtedy znajdującym się hen daleko 
od centrum hollywoodzkiej krzątaniny. Szokuje nas skromność sprzętu przy 
tym kolosalnym rozmachu produkcji.  Miki rocznie plus około  sztuk Silly 
Symphonies (w tym niewiarygodnie komiczny Danse macabre ze szkieletami 
grającymi na ksylofonach własnych żeber!). Dziwi nas zgranie zespołu. Spójność 
techniki. To, że udźwiękowienie jest robione w Nowym Jorku, dokąd wysyła się 
zgodnie z precyzyjną partyturą muzyczną dokładnie przygotowane taśmy sfilmo-
wanych rysunków. Żadnego impresjonizmu. Plastyczne wizje Disneya wtórujące 
dźwiękom są uchwycone a priori. Wzięte w imadło surowej kontroli plastycznej 
i czasowej. Urzeczywistnione. Stworzone dziesiątkami rąk jego zespołu. Per-
fekcyjne filmy, niosące oczarowanie, śmiech i oszołomienie jego wirtuozerią na 
całym świecie. 

Czasem boję się oglądać to, co robi. Boję się tej absolutnej doskonałości w tym, 
co robi. Wydaje się, że ten człowiek nie tylko zna magię wszystkich środków 
technicznych, ale też wszystkie najskrytsze struny ludzkich myśli, wizji i uczuć. 
Prawdopodobnie tak samo oddziaływały kazania Świętego Franciszka z Asyżu. 
Tak zaczarowuje malarstwo Fra Angelico. On tworzy gdzieś w sferze najczyst-
szych, pierwotnych głębi. Tam, gdzie wszyscy jesteśmy dziećmi natury. Tworzy 
na poziomie wyobrażeń człowieka jeszcze nieskrępowanego logiką, rozsądkiem, 
doświadczeniem. Tak latają motyle, tak rosną kwiaty. Tak strumienie dziwią się 
własnemu biegowi. Tak oczarowuje Andersen i Alicja w Krainie Czarów. Tak 
pisał Hoffmann w okresach remisji. Taki sam potok przenikających się obrazów. 
Archiwariusz Lindhorst to przecież król elfów i tak dalej. Jedna z najbardziej 
zdumiewających rzeczy Disneya to Podwodny cyrk. Jaką trzeba mieć czystość 
i jasność w duszy, żeby zrobić coś takiego. Do jakich głębin dziewiczej przyrody, 
razem z bąbelkami i podobnymi do bąbelków dziećmi, trzeba zanurkować, żeby 
uzyskać tę absolutną wolność od wszelkich kategorii i konwenansów, żeby być 
jak dzieci. Ostatni wers napisany ręką Gogola brzmiał: „Jeśli się nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”.

Chaplin też jest infantylny. Ale to ciągły, dręczący i gdzieś u podstawy nie-
zmiennie tragiczny jęk o utraconym złotym wieku dzieciństwa. Epos chaplinady 
to współczesny Raj utracony. Epos Disneya to Raj odzyskany. Zaiste Raj. Nie 
na ziemi, lecz rysunkiem stworzony. To nie jest niedorzeczność zderzenia 
dziecięcych koncepcji dziwaka z rzeczywistością dorosłych. To komizm niekom-
patybilności tych dwóch rzeczy. I smutek z powodu raz na zawsze utraconych: 
przez człowieka – dzieciństwa, przez ludzkość – złotego wieku, który odszedł 
bezpowrotnie dla tych, którzy chcą go odzyskać, zamiast stworzyć go w lepszej, 
socjalistycznej przyszłości. Disney – nie na darmo rysowany – to całkowity 
powrót do świata całkowitej swobody – nie na darmo fikcyjnej – wolnej od 
konieczności, na drugim jej, pierwotnym końcu. 

Jako niezapomniany symbol całej jego twórczości jawi mi się rodzina ośmior-
nic, które stoją na czerech nogach, grając piątą – czyli ogonem, i szóstą – trąbą. 
Ile w tym wyobrażonego! – boskiej wszechmocy! Co za magia przeobrażania 
świata zgodnie ze swoją fantazją i samowolą! Świata fikcyjnego. Świata linii 
i barw, któremu każesz ulegać, przeobrażać się. Mówisz górze – rusz się, i ona 
się porusza. Mówisz ośmiornicy – bądź słoniem, i ośmiornica staje się słoniem. 
Mówisz słońcu – „Stój!” – i słońce stoi.

Wydaje ci się, że widzisz, jak powstawał obraz bohatera, który zatrzymuje 
słońce, wśród tych, którzy nie mogli się nawet przed nim ukryć, zdani razem 

Począwszy od 1928 roku, 

studio Walta Disneya wy-

puściło 121 krótkometra-

żowych filmów z udziałem 

Myszki Miki (Mickey 

Mouse). Liczba podana 

przez E. jest zawyżona. 

Seria Zabawne (naiwne, 

prostoduszne) symfonie 

ogrywała tematy popular-

nej muzyki klasycznej lub 

ich parafrazy. Pierwszym 

z 77 krótkometrażowych 

filmów tej serii był Taniec 

kościotrupów (1929) z mu-

zyką Carla Stallinga, będącą 

parodią Tańca śmierci 

francuskiego kompozytora 

Camille’a Saint-Saëns’a.

S.P. Szewyriow w liście 

do M.N. Sinielnikowej 

o śmierci N.W. Gogola, której 

był świadkiem, napisał: 

„W ostatnich dniach życia 

miał jeszcze siły pisać, choć 

ręka mu drżała… Na długich 

kartkach papieru kreślił 

dużymi literami: «Jeśli nie 

staniecie się mali jak dzieci, 

nie wejdziecie do Królestwa 

Niebieskiego». […] Ostat-

nie napisane przez niego 

słowa to: «Jak postąpić, żeby 

z szacunkiem, wdzięcznością 

i na wieki zachować w sercu 

otrzymaną lekcję?». Nie 

wiadomo, czego dotyczyły te 

słowa. Pozostało to tajemni-

cą” (cyt. za: W. Wieriesajew, 

Gogol’ w żyzni, Moskwa, 

Leningrad 1933,  

s. 502). Źródłem przyto-

czonej notatki Gogola są 

słowa Jezusa: „Zaprawdę, 

powiadam wam: Jeśli się nie 

odmienicie i nie staniecie jak 

dzieci, nie wejdziecie do kró-

lestwa niebieskiego” (Biblia 

Tysiąclecia, Mt 18,3).
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z całym swoim dobytkiem na łaskę słońca. I widzisz, 
jak rysowana magia przekształcenia świata powinna 
była narodzić się wśród elit społeczeństwa, które 
w końcu ujarzmiło naturę – czyli właśnie w Ame-
ryce. Gdzie człowiek stał się zarazem jeszcze 
bardziej bezlitosny niż w epoce kamienia, jeszcze 
bardziej skazany na zgubę niż w czasach prehisto-
rycznych, jeszcze bardziej zniewolony niż w czasach 
niewolnictwa.

Disney to cudowna kołysanka – lullaby – dla 
cierpiących, nieszczęśliwych, ciemiężonych i okra-
dzionych. Dla tych, którzy są zobowiązani pracą, 
reglamentowanymi minutami odpoczynku, mate-
matyczną dokładnością czasu; których życie jest 
naznaczone centem i dolarem. Dla tych, których 
życie podzielone jest na kwadraciki jak szachownica, 
z tą różnicą, że obojętnie, czy jesteś koniem, czy 
wieżą, królową czy słoniem – na niej możesz tylko 
przegrać. Czarne i białe pola nie przeplatają się – 
jedne i drugie z dnia na dzień nabierają ochronnego 
szarego koloru. Szare, szare, szare. Od narodzin do 
śmierci. Szare kwadraty dzielnic. Szare, osaczające 
kamienne ulice. Szare twarze w nieustającej krzą-
taninie. Szare puste oczy tych, którzy na zawsze są 
skazani na bycie trybikiem w machinie, ale nie przez 
nich stworzonej, takiej, która rozczłonkowuje duszę, 
uczucia i myśli, tak jak rozczłonkowuje się świńskie 
tusze na taśmociągach chicagowskich rzeźni albo jak 
składa się w mechaniczne organizmy poszczególne 
elementy (samochodu) na taśmociągach Forda. Wła-
śnie dlatego filmy Disneya płoną kolorami. Jak wzory 
na strojach ludowych narodów, których przyroda 
jest pozbawiona barw. Dlatego jest w nich nieogra-
niczona fantazja. Filmy Disneya to bunt przeciwko 
rozczłonkowaniu i uporządkowaniu, przeciwko 
martwocie i szarości. Ale to bunt liryczny. Bunt 
poprzez marzenie. Bezpłodne i pozbawione skutków. 
To nie te marzenia, które nagromadzone przeradzają 
się w działanie i popychają w stronę ich realizacji. 
To te „złote sny”, w które się zanurzasz jak w inne 
światy, gdzie wszystko jest inne, gdzie jesteś wolny 
od wszelkich oków, gdzie możesz poczynać sobie, 
jak poczynała sobie przyroda w beztroskich wiekach 
stworzenia, kiedy sama wymyślała kurioza godne 
Disneya – niedorzecznego strusia razem z rozsądną 
kurą, absurdalną żyrafę i poczciwego kota, kangura 
parodiującego przyszłą madonnę!

Zwierzęta, ryby, ptaki Disneya mają zwyczaj 
rozciągania się i kurczenia. Szydzenia z własnego 
kształtu, tak jak pokpiwają sobie z zoologicznych 
kategorii ryba-tygrys i ośmiornica-słoń z Podwod-

nego cyrku. To radosne wyzwolenie się z oków 
formy jest symptomatyczne. To wyzwolenie się 
ze wszystkich oków, ze wszystkiego, co powoduje 
usztywnienie, wybrzmiewa, poczynając od plastycz-
nych sztuczek, a kończąc na hymnie Trzech małych 
świnek: „Nie boimy się szarego wilka…”. 

Z jakim radosnym zachwytem do tego chóru 
dołączają miliony tych serc, które ciągle… boją się 
strasznego wilka… „Szary wilk” w Ameryce czai się 
na każdym rogu, za każdym sklepikiem, depcze po 
piętach każdemu. Właśnie odbiera zgnębionemu 
kryzysem farmerowi jego dom i cały dobytek, które 
idą na aukcję. Wyrzuca wieloletniego pracownika 
Forda z przytulnego domku, za który nie zapłacono 
kolejnej raty kredytu. Straszny, straszny jest „szary 
wilk” bezrobocia: jego żarłoczna paszcza połyka 
ludzi – milion za milionem. 

Ale „Nie boimy się szarego wilka” dziarsko 
pobrzmiewa z ekranu. Ten okrzyk optymizmu 
może być tylko narysowany. Bo przecież nie ma ani 
jednego fragmentu sfilmowanej kapitalistycznej 
rzeczywistości, który mógłby bez fałszu wybrzmieć 
jako pokrzepienie! Ale na szczęście są linia i barwy. 
Muzyka i animacja. Talent Disneya i „wielki pocie-
szyciel” – kino. 

Istnieje wzruszająca średniowieczna legenda 
o małym żonglerze Matki Boskiej. Ludzie nieśli 
w pielgrzymce [Madonnie] swoje dary. Tylko on 
nic dla niej nie miał. Rozłożył przed jej figurą mały 
dywanik i oddał jej cześć swoją sztuką. Grubym 
mnichom i chciwemu namiestnikowi mało z tego 
przyszło – lepiej by słoniny lub świeczek dał, albo 
srebrną monetę lub wino. Niemniej jednak ową 
legendę o żonglerze pokornie przekazywali nawet 
oni. 

Amerykanie ciepło i z wdzięcznością będą 
wspominać tego, kto w ciężkich czasach cieszył ich 
„złotymi snami”, kiedy wezmą się za budowanie 
złotego wieku przyszłości. To on na chwilę pozwalał 
się zapomnieć, nie czuć lodowatego strachu przed 
szarym wilkiem, który, kiedy jesteście w kinie, 
bezlitośnie odłącza wam gaz i wodę za niezapłacone 
rachunki. To on pozwalał poczuć ciepło i bliskość 
z pasikonikami i ptaszkami, zwierzętami i kwiatami 
tym, których ciemne ulice Nowego Jorku na zawsze 
odcięły od wszystkiego, co radosne i żywe. 

[Аłma Ata,]  XI 

Jedną z dziwnych cech mieszkańców kontynentu 
północnoamerykańskiego jest to, że wybierają sobie 
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określone gwiazdy i wielbią je przez całe życie. To 
nie są gwiazdy z nieba, lecz filmowe, chociaż to 
niczego nie zmienia. Daje za to możliwość zwiększe-
nia obrotów Ministerstwa Poczty i Telegrafu poprzez 
nieprzerwanie płynący potok listów zaadresowanych 
do ukochanych gwiazd. 

Żartując z tej namiętności i dziwactwa swoich 
rodaków, amerykańska gazeta „New Yorker” pew-
nego razu zamieściła karykaturę. Podstarzała dama 
z najwyższych elit, z brylantowym diademem na 
siwej głowie i pełnym szacunku lokajem, zgiętym 
w ukłonie gdzieś w tle, robi to, co robi każda młoda 
modystka czy każdy młody goniec – pisze list do 
ukochanej gwiazdy… Chodzi jednak nie o sam akt 
pisania, ale o adresata. List zaczyna się od słów: 
„Droga Myszko Miki”.

Właśnie o to chodzi. O tę zbiorową, wszechogar-
niającą, międzynarodową i niezależną od wieku 
popularność, którą cieszy się ten mały rysunkowy 
bohater wielkiego artysty i mistrza Walta Disneya, 
który swoją popularnością przewyższał innego ame-
rykańskiego Walta – Whitmana. 

Rzeczywiście wszystkie pokolenia – od dzieci do 
starców, wszystkie narody, wszystkie rasy, wszystkie 
klasy społeczne z jednakowym zachwytem upajają 
się nim, z jednakowym zapałem poddają się jego 
czarowi, z jednakową ekstazą dają się zabawiać 
żywym rysunkom Disneya (animated cartoons).

Jak to zostało osiągnięte?
Od razu można zauważyć, że w twórczości Disneya 
są zebrane wszystkie bezbłędnie działające cechy, za 
pomocą których oddziałuje dzieło sztuki – praw-
dopodobnie w największej ilości i w najczystszej 
postaci. Poprzez trafny przekaz twórczość Disneya 
zbiera statystycznie najwięcej punktów, jeśli cho-
dzi o liczbę zdobytych widzów. Nasze założenie 
jest w pełni słuszne. Postaramy się wymienić cechy 
szczególne i charakterystyczne oznaki tego, czym 
wyróżnia się twórczość Disneya. Postaramy się 
uogólnić te czynniki. Okażą się one decydującymi 
czynnikami dla dowolnej sztuki. U Disneya zapre-
zentowanymi po prostu w najczystszej formie. 

II

[Kratowo,]  IX 

Z dzieciństwa pamiętam trzy sceny. 

Pierwsza z antologii. Jakiś poemat o Arabie na 
pustyni. O jego oszalałym wielbłądzie. O szalonym 

wielbłądzie prześladującym swojego pana. O tym, 
jak Arab, uciekając od wielbłąda, spada w przepaść, 
ale uchwyciwszy się krzaka, zawisa nad bezdenną 
otchłanią.

O tym, jak w sytuacji bez wyjścia, ze wściekłym 
wielbłądem stojącym nad nim i bezdenną przepaścią 
pod nim, Arab nagle zauważa kilka czerwonych jagód 
wiszących na krzaczku i zapominając o wszystkim, 
sięga po nie. 

Drugie wspomnienie jest bardziej mgliste. 
Najwyraźniej jeszcze wcześniejsze. W nim jakimś 
osobliwym, sentymentalnym aniołom pozwolono 
zejść do piekła i na chwilę położyć orzeźwiającą 
rękę na czole grzeszników gotujących się w smole. 
Albo uronić kroplę wody na ich cierpiące pragnienie 
usta…

Trzecie wspomnienie jest bardziej konkretne. Ma 
autora – to Victor Hugo, miejsce akcji – Paryż i okre-
ślone imiona bohaterów. On ma na imię Quasimodo, 
ona – Esmeralda. Esmeralda w towarzystwie kozy 
podchodzi do Quasimodo, pobitego i przywiązanego 
do szafotu, do cierpiącego z pragnienia, wyśmiewa-
nego przez tłum Quasimodo. Daje mu pić i dotyka 
ustami jego szpetnej, wymęczonej, cierpiącej twarzy.

Oglądając Królewnę Śnieżkę Disneya, przypo-
minam sobie te trzy sceny. Nie dlatego, że Śnieżka 
kilkakrotnie całuje w łysinę śmieszne i brzydkie kra-
snoludki, nie dlatego, że w ślad za nią mkną niemniej 
eleganckie jelenie i kózki, i nie dlatego, że okrążają ją 
bajkowe strachy i namiętności. Ale dlatego, że sama 
twórczość Disneya wydaje mi się taką kroplą radości, 
momentem ulgi, chwilowym dotknięciem ust w tym 
piekle socjalnych problemów, niesprawiedliwości 
i mąk, w którym zamknięty jest krąg jego amerykań-
skich odbiorców. 

Poza granicami tekstu Arab oczywiście upadnie 
w przepaść albo zostanie zadeptany przez wielbłąda. 
Grzesznicy będą się dalej męczyć w kotłach z kipiącą 
smołą. Dotknięcie aniołów, kilka odświeżających 
jagód, puchar i kózka Esmeraldy niczego nie zmie-
nią w ich losie. Ale na chwilę, na setną sekundy dają 
każdemu z nich to, co najcenniejsze w ich sytuacji – 
niepamięć. 

Disney, podobnie jak oni, magią swoich filmów 
daje widzowi – intensywnie jak nikt inny – właśnie to 
– niepamięć, chwilę uwolnienia się od wszystkiego, 
co jest związane z cierpieniem, które niosą ze sobą 
warunki socjalne w społeczeństwie wielkiego kapita-
listycznego państwa. 

Disney nie piętnuje i nie demaskuje. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do zwierząt w baśniach. To nie są 
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przyjemne zwierzęta. Nie gryzą, nie drapią czytel-
nika, nie szczekają na niego, nie kopią. Robią coś 
znacznie nieprzyjemniejszego – podają krzywe 
zwierciadło swojemu starszemu bratu – człowiekowi. 
Tak myśli on – ten starszy brat – człowiek. W rzeczy-
wistości to jego własna gęba jest wykrzywiona. 

W tej przykrej demaskacji usłużnie pomagają 
bracia mniejsi – kozy i barany, lisice i lwy, orły 
i węże, żaby i małpy. 

U Disneya nikogo nie demaskują, nikogo nie 
potępiają i [niczego] nie głoszą. Jeśli nie miga-
łyby nam przed oczami tylko na jednej czy dwóch 
rolkach taśmy, mogłaby zezłościć nas moralna 
nikczemność ich istnienia na ekranie. Jednak 
w przelotnej efemeryczności ich istnienia nie masz 
czasu, aby oskarżyć je o niefrasobliwość. Nawet 
cięciwa łuku nie może być wiecznie napięta. Tak jak 
nerwy.

Chwile tego „rozprężenia” – choć to słowo bar-
dzo nieudolnie oddaje znaczenie słowa relax – są 
profilaktycznie niezbędne, tak jak niezbędna jest 
codzienna dawka beztroskiego śmiechu ze znanego 
amerykańskiego powiedzenia a laugh a day keeps 
the doctor away.

Zwycięski proletariat przyszłej Ameryki nie 
postawi Disneyowi pomnika jako wojownikowi ani 
w swoich sercach, ani na placach. 

Nie wieńcem sławy bajkopisarza czy pamflecisty 
ozdobi pamięć jego czoło, jeśli „czołem” można 
nazwać wesołą, wąsatą, szyderczą i ironiczno-przy-
jazną twarz twórcy Myszki Miki. 

Ale każdy wspomni go z ciepłą wdzięcznością 
za te momenty wytchnienia w potoku napiętej 
walki o życie i przetrwanie, które przynosił widzom 
w ciężkich czasach „socjalnego raju” rządów demo-
kratycznej Ameryki. 

Znamy wielu ludzi kina, którzy wiodą widza 
ku złotym snom kłamstwa, każąc mu zapomnieć 
o prawdzie życia. 

Znamy ukryty sens tego. Widzieliśmy wspa-
niałe inscenizacje takich widowisk również poza 
ekranem. Cel był taki sam – odciągnąć uwagę 
„człowieka z ulicy” od prawdziwych i poważnych 
problemów współzależności pracy i kapitału za 
pomocą takich absurdalnych pseudoproblemów jak 
prohibicja. 

W tym przypadku niepamięć, jak w takich wła-
śnie utworach, to zło.

Niepamięć to środek nasenny, to sposób odcią-
gnięcia myśli od prawdziwego do zmyślonego. 
Niepamięć to sposób na rozbrojenie walczących. 

To, co daje nam Disney, jest zupełnie inne. 
To nie jest nagromadzenie „szczęśliwych zakoń-

czeń” – szczęśliwych tylko na ekranie; to również 
niepozłacane kłamstwo o oszałamiająco uczciwych 
karierach i szlachetności magnatów kapitału; mały 
ekran rysunkowych filmów Disneya w odróżnieniu 
od „dużego” amerykańskiego ekranu, to nie podłe 
kazanie służące zacieraniu społecznych kontrower-
sji. Nie wzywając do walki ze złem, jednocześnie 
obiektywnie nie działa na korzyść tego zła, nie przy-
biera obłudnej pozy „nie wiem, co czynię”. 

Disney jest po prostu „poza dobrem i złem”. Jak 
słońce, jak drzewa, jak ptaki, jak kaczki i mysz, jak 
łanie i gołębie, biegające na jego ekranie. Nawet 
w większym stopniu niż Chaplin. Niż wygłaszający 
heretyckie kazania Chaplin. 

Filmy Disneya nie demaskują plam na słońcu, ale 
skaczą jak puszczane lusterkiem zajączki po ekranie 
ziemi. Migoczą, grzeją, ale nie dają się złapać. 

W pewnej francuskiej piosence kot ukradł okrą-
gły ser, ale usłużny księżyc położył na pusty talerz 
swoje własne okrągłe odbicie. 

Ten, kto spróbuje wczepić się w Disneya zębami 
zwykłej analizy i pomiaru, zwyczajnych wymogów, 
norm, zapytań i wymagań w stosunku do „wyso-
kich” gatunków sztuki – tylko kłapnie szczęką. To 
sztuka radosna i piękna, mieniąca się wyrafino-
waniem form i oślepiającą czystością. Jednakowo 
paradoksalna w sprzymierzeniu „poważnych” sztuk, 
jak bezideowy, ale wieczny cyrk, jak śpiew ptaków, 
nieopowiadający żadnej historii, lecz nieskończenie 
niepokojący swoim trelem. 

Być może właśnie dlatego szczególnie ciekawa 
jest natura metody i środków twórczości Disneya 
jako najczystszy wzorzec nietykalnie żywiołowych 
elementów, właściwych wszelkiej sztuce, tu zapre-
zentowanych w chemicznie czystej postaci. 

Jak aromat bez kwiatu; smak uwolniony od 
owocu, dźwięk w czystej postaci, reakcja uwolniona 
od myśli. 

Jak osiąga się ten zadziwiający fenomen?
Oczywiście, w pewnym sensie tak się tylko 

wydaje.
U Disneya w centrum znajduje się człowiek. Ale 

człowiek jak gdyby cofnięty do swoich pierwotnych 
stadiów, o których pisał… Darwin. 

W Podwodnym cyrku pasiasta ryba w klatce 
zamienia się w tygrysa i ryczy jak lew lub pantera. 
Ośmiornice zamieniają się w słonie. Rybka – w osła. 
Odejście od siebie. Od raz na zawsze przyporządko-
wanych norm nomenklatury, formy i zachowania. 
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Jawnie. Otwarcie. I oczywiście zabawnie. Na poważ-
nie, tak jak w życiu, zwłaszcza amerykańskim, tego 
nie ma i być nie może. 

Czy to stały motyw twórczości Disneya, czy 
przypadek?

Przyjrzymy się innym filmom. 
Przeanalizujemy cechy Myszek Miki z czarno-bia-

łego okresu.
Co z nich pamiętasz? Dużo. Parowóz wcinający 

polana jak ciasteczka, parówki (hot dogs), które 
dostają klapsy w wiadome miejsce, odsłonięte 
poprzez zdjęcie skórek; klawisze fortepianu chwyta-
jące zębami pianistę i wiele, wiele innych.

Ma to, oczywiście, te same cechy przekształco-
nego świata; świata, który wyszedł z siebie. Świata 
otaczającego autora – okrutnego i chyba właśnie 
przez to popychającego Disneya do uczłowiecza-
nia pasikonika Wilbura, psa Goofy’ego, Kaczora 
Donalda i przede wszystkim Myszki Miki. 

Jednak szczególnie pamiętam jedną, zewnętrzną 
cechę, wydawałoby się czysto formalną. 

Miki śpiewa, złożywszy ręce. Ręce wtórują 
muzyce tak, jak umieją wtórować melodii tylko 
ruchy Disnejowskich postaci. I nagle, osiągnąw-
szy wysoką nutę, rysunek rąk rozbiega się daleko 
poza kadr. W takt muzyki wychodzi daleko za 
wyznaczone granice. Tak samo wyciągają się szyje 
zdziwionych koni, wydłużają się w biegu ich nogi. 
Wtórują im szyje strusiów, ogony krów, nie mówiąc 
już o wszystkich atrybutach zwierząt i roślin, które 
w Silly Symphonies zaaferowane wiją się w takt 
muzyki. 

Tu również, jak widzimy, ma miejsce jak gdyby ta 
sama gra w „inne”, w „niemożliwe”. 

Ale tu jest głębsza i szersza. 
Czy w tym aspekcie jest właściwa tylko Disney-

owi?
Żeby odgadnąć ukryty sens tego fenomenu, 

poszukamy przykładów innych niż twórczość 
Disneya. 

Disney na ekranie stał się tym, czym w świecie 
literackim lat . [XIX wieku] była Alicja w Krainie 
Czarów Lewisa Carrolla. Takie same króliki z kie-
szeniami kamizelek, szczury i myszy, żółwie i morsy 
żyją na stronach tej książki. 

W pierwszych dwóch rozdziałach przygód znaj-
dujemy to, czego szukamy. 

Alicja jest w sytuacji bez wyjścia – zgodnie 
z metodą Carrolla jest to pokazane dosłownie – 
w pomieszczeniu, do którego trafiła, wpadając do 
króliczej nory, nie ma wyjść. To znaczy są tam drzwi, 

ale wszystkie zamknięte. W dodatku drzwi są tak 
małe, że w najlepszym wypadku może przejść przez 
nie tylko jej głowa, ale na pewno nie ramiona. 

„Wypij mnie” – mówi napis na buteleczce, leżącej 
na stoliku obok złotego kluczyka do drzwi. 

„Cóż za dziwne uczucie – rzekła Alicja. – Skła-
dam się zupełnie jak teleskop…”.

(Wypiła zawartość butelki).
„Tak było naprawdę. Alicja miała teraz tylko 

ćwierć metra wzrostu i radowała się na myśl o tym, 
że wejdzie przez drzwiczki do najwspanialszego 
z ogrodów. Najpierw jednak odczekała parę minut, 
aby zobaczyć, czy się już nie będzie dalej zmniej-
szała. Szczerze mówiąc, obawiała się trochę tego. 
«Mogłoby się to skończyć w taki sposób, że stopnia-
łabym zupełnie niczym świeczka. Ciekawe, jak bym 
wtedy wyglądała». Tu Alicja usiłowała wyobrazić 
sobie, jak wygląda płomień zdmuchniętej świecy, ale 
nie umiała przypomnieć sobie takiego zjawiska”.

Alicji nie udaje się jednak wejść do ogrodu. Zapo-
mniała kluczyka do drzwi na stole i mały wzrost 
nie pozwala jej go dosięgnąć. Daremne są też próby 
wdrapania się po nodze od stołu – jest zbyt śliska. 

Alicja płacze.
„Zjedz mnie – głosił piękny napis na małym 

ciasteczku”.
„Ach jak zdumiewająco! Coraz zdumiewają-

cej! – krzyknęła Alicja. – Rozciągam się teraz jak 
największy teleskop na świecie. Do widzenia, nogi! 
– Spoglądając w dół, Alicja zauważyła, że jej nogi 
wydłużały się coraz bardziej i ginęły w oddali”.

„O moje biedne nóżki, któż wam teraz będzie 
wkładał skarpetki i buciki? Bo ja z pewnością nie 
dam sobie z tym rady, będąc od was tak daleko…”.

Teraz Alicja jest tak gigantycznego wzrostu, że 
znów nie może przejść przez drzwi w podziemnej 
sali.

W przypływie rozpaczy zalewa się łzami, ale 
nagle zauważa, że znów szybko się zmniejsza. 
Wszystko przez wachlarz, którym się wachluje. 
Ledwie zdąża go odrzucić, żeby całkiem nie znik-
nąć, i wpada do jeziora łez – łez, które sama wylała, 
kiedy była duża. „Nie powinnam była tyle płakać!” 
– mówi Alicja, płynąc na słonych falach. Ale tu ją 
zostawiamy, bo interesujący nas epizod z rośnięciem 
i zmniejszaniem się już się skończył.

1 L. Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przekł. A. Marianowicz, 

Warszawa 1990. 
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Czy stąd Disney zapożycza? Czy też może ten 
obraz elastyczności figur jest szeroko rozpowszech-
niony?

Odnajduję go w rysunkach niemieckiego kary-
katurzysty Triera o przygodach chłopca z za długą 
ręką. 

Ale ten sam obraz znajduję też u Japończyków. 
Na XVIII-wiecznych sztychach przez kraty herbacia-
nych domków Yoshiwary w kierunku wystraszonych 
gości wyciągają się kilkumetrowe ręce gejsz.

Starodawne obrazy, na których abstrakcyjnie 
bawią się ze sobą wyciągające się bez końca szyje, 
nogi, nosy. Wyciągnięte nosy to nawet atrybut 
całego gatunku mitologicznych istot tengu i tak 
dalej. 

Ponadto przypominam sobie jeszcze cyrkową 
arenę i to zupełnie niezrozumiałe zainteresowanie, 
które przez stulecia zmusza setki i tysiące ludzi do 
śledzenia z zapartym tchem tego, co w granicach 
ludzkich możliwości w tej dziedzinie może zrobić 
artysta estrady i variété: przed państwem „człowiek-
-wąż” – pozbawiona kości, elastyczna istota, nie 
wiedzieć czemu, ale najczęściej przebrana za Mefi-
stofelesa, jeśli to nie Snake – dancer z nowojorskich 
nocnych murzyńskich barów, w których podobny 
stwór wije się w abstrakcyjnie jedwabnych strojach…

Atrakcyjność tego procesu jest oczywista. Celowo 
przywołałem ten przykład jako pierwszy i w naj-
czystszej postaci, abstrakcyjnej i pozbawionej fabuły. 
To nie znaczy, że nie może być wykorzystany jako 
dyżurny obraz w wyższych celach, moralizator-
skich i filozoficznych. Niczego nie tracąc ze swojego 
„atrakcjonizmu”, jak nazywałem w młodości tego 
rodzaju atrakcyjność, która przydaje samej moral-
no-etycznej tezie ciepłej żywotności i życiowej 
plastyczności.

Czyż nie odgłosy atrakcyjności właśnie tego 
zjawiska pobrzmiewają w losie kurczącej się skóry, 
będącej centralnym obrazem Jaszczura Balzaka? To 
obraz posiadający głęboki sens, nieodparcie urokliwy 
i niepokojący swoją formą. 

Nie dziwi sam fakt jego istnienia. 
Dziwi to, że jest atrakcyjny!
I mimo woli myślisz, że w tych wszystkich 

przykładach przebija jedna wspólna przesłanka 
atrakcyjności – odrzucenie raz na zawsze utrwalonej 
formy, uwolnienie się od skostnienia, umiejętność 
przybrania dowolnej formy. 

Zdolność, którą nazwałbym „plazmatycznością”, 
gdyż mamy tu istotę, odzwierciedloną w rysunku, 
istotę o określonej formie, istotę, która przybrała 

określoną postać, a zachowuje się jak pierwotna 
protoplazma, jeszcze nieposiadająca „stałej” formy, 
ale mogąca przybrać dowolną i idąc po stopniach 
drabiny rozwoju, utrwalać się w dowolnej – każdej 
formie zwierzęcego istnienia. 

Dlaczego więc oglądanie tego jest tak atrakcyjne?
Trudno założyć, że widz „przypomni sobie” swój 

własny byt w takim stadium – w stadium zarodka, 
albo zejdzie po drabinie ewolucji w dół (chociaż kto 
zmierzy głębokość „podeszwy” pamięci, która znaj-
duje się nie tylko w mózgu, ale także we wszystkich 
jego poprzednikach, aż do tkanki komórkowej!).

Łatwiej zgodzić się z tym, że ten obraz jest nie-
odparcie atrakcyjny poprzez swe nieograniczone 
możliwości różnorodności dowolnych form. 

W kraju i w ustroju szczególnie okrutnych 
w swojej standaryzacji i mechanicznej miarowości 
bytu, który ciężko nazwać życiem, oglądanie podob-
nej „omnipotencji”, czyli umiejętności przybierania 
dowolnej postaci, nie może nie być bardzo atrak-
cyjne. To jest właściwe dla USA. To jest właściwe 
również dla zastygłej w martwych kanonach świa-
topoglądu, sztuki i filozofii Japonii XVIII wieku. 
Podobnie jak dla zakutego w krochmal i surdut 
bywalca nocnych knajp, lubującego się bezkostną 
elastycznością figur nieznających twardego grzbietu 
i sztywności gorsetu wielkopańskiej postawy. 

Zmienność, płynność, nieoczekiwany charakter 
przedstawień – wszystkie te utracone właściwości 
oferują widzowi w podtekście bajka, karykatura, 
elastyczne ciało cyrkowca i pozornie nieuzasadnione 
ruchy kończyn w rysunkach Disneya.

Jest naturalne, iż oczekujemy, że taka silna 
tendencja do przekształcania stabilnych form 
w ruchome nie zdoła przetrwać tylko w formie, ta 
tendencja wychodzi za granice formy i przechodzi 
na fabułę i temat. Bohaterem filmu staje się postać 
labilna, czyli taka, dla której zmienność wyglądu 
jest… naturalna.

Zmienność formy już nie jest paradoksalną pla-
stycznością jak w przypadku wyciągających się szyj, 
ogonów i nóg: tu sam bóg kazał postaci być płynną. 

Taki właśnie jest filmik o duchach. Miki i jej 
przyjaciele są członkami firmy zajmującej się walką 
z duchami. Film pokazuje zacięte polowanie na 
duchy w domu na odludziu. Nie ma końca zabawnym 
przekształceniom zielonkawego obłoku przybierają-
cego postać czerwononosych duchów wesołków. 

Ten film jest godny uwagi również dlatego, że 
główny motyw jest wyraźnie widoczny we wszystkich 
zastosowanych rozwiązaniach.
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Ten film to nie tylko nostalgia i marzenie o wyzwoleniu form z kanonu 
logiki i raz na zawsze ustalonej stabilności, jak w Podwodnym cyrku. Ten film to 
„wyzwanie” i jego „morał” to hasło głoszące, że tylko po zrzuceniu oków stabilno-
ści możliwe jest osiągnięcie witalności. 

Spójrzmy na to opus nie jak na stwora wesoło skaczącego obok nas, ale jak 
na dokument określonych epok i tendencji, który przetrwał do naszych czasów 
jak dawna opowieść albo mit. I jego tendencje będą całkowicie jasne. „Firma do 
walki z duchami” – czyż to nie symbol formalnej logiki, która ruguje wszystko, 
co żywe, ruchome, fantastyczne? To klęska w walce z garstką duchów, z fanta-
styką, która kryje się w naturze każdego nocnego stolika, każdej wazie do zupy, 
za każdymi drzwiami i w każdej ścianie! A zwycięstwo nad duchami? Pokazane 
jest w czarującej scenie: przestraszeni „agenci” do walki z duchami po tysiąc 
i jednej przygodzie, zwodzeni przez duchy, wpadają do ciasta. Jak Maks i Moryc. 
Nie zamieniają się jednak w ciastka, tylko uciekają jako straszne, białe cienie, za 
którymi ciągną się smugi ciasta. Wyglądają jak duchy, sami upodobnili się do 
zjaw. I co? Przestraszywszy się ich, duchy, pędząc jak strzała, opuszczają „nawie-
dzony” dom! Rys czystego disnejowskiego wdzięku. W istocie – swego rodzaju 
„moralitet” o tym, że tylko stanąwszy po stronie tego, co fantastyczne, alogiczne 
i zmysłowe, można zyskać władzę nad wolnością, wyzwolić się z oków logiki, 
wyzwolić się całkowicie. 

To... fikcyjna wolność. Na moment. Chwilowe, fikcyjne, komiczne uwolnienie 
się od zegarowego mechanizmu amerykańskiego życia. „Wolne” pięć minut dla 
psychiki, podczas gdy sam widz jest bez przerwy przykuty do kołowrotu maszyny. 

Ale ta sytuacja jest jednocześnie symbolem metody Disneya. Poprzez układ 
chwytów, tematów i fabuł Disney cały czas daje nam wzór do myślenia folklory-
stycznego, mitologicznego, prelogicznego, jakiegokolwiek bądź, we wszystkim 
negującego, odpychającego logikę, odżegnującego się od logistyki, formalnej 
logiki, logicznego „futerału”.

Weźmy inny przykład – kto znów jest w głupiej sytuacji w filmie o przepisach 
na panowanie nad sobą? Ten, kto panuje nad sobą, kto zamiast dać upust impul-
som, grzecznie powtarza przepis podawany w radiu i pokornie liczy: jeden, dwa, 
trzy… do dziesięciu.

I z jaką rozkoszą Kaczor Donald rozbija tę maszynkę samodyscypliny i pano-
wania nad sobą – radioodbiornik, po tym jak przez cały film cierpiał tysiąc i jedno 
nieszczęście, bo hamował swoją bezpośredniość i siłą woli starał się ją spętać, 
aby zadowolić obłudnie świętoszkowaty głosik z radioodbiornika, wzywający do 
prawdziwie chrześcijańskiej cnotliwości i zniewolenia własnej indywidualności. 
To kazanie rozlewa się słodkim strumieniem po całej Ameryce – niezliczoną ilo-
ścią kościołów, bractw, kazań, ulotek, stowarzyszeń. Jak mocno brzmi w Ameryce 
Armii Zbawienia i wyznawców Mary Baker Eddy (Christian Science) i Aimee 
McPherson to wezwanie jak balsam: cnotami maskować okowy nałożone przez 
socjalny ład na życie i byt naszego narodu!

Disney nie sięga do korzeni. Bawi się sam i bawi innych, naśmiewa się i cie-
szy – jak wiewiórka, skacząc z gałęzi na gałąź, gdzieś na samych wierzchołkach 
zjawisk, nie spoglądając w dół, do pierwotnych źródeł, do przyczyn i powodów, 
warunków i przesłanek. 

Labilny bohater z zachłannością Proteusza poszukuje wciąż nowych wcieleń. 
Nie wystarcza mu ruchomość konturu. Nie wystarczają mu zabawy fal, które 

jak ogromna, żywa, bezkształtna ameba bawią się w Hawajskich wakacjach psem 
Goofym i jego podskakującą deską. (W którymś z jego czarno-białych filmów 
fale tak samo rzucają statkiem, zbierając się w kłęby piany, w kłęby, które nagle 
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zamieniają się w… pięści w bokserskich rękawi-
cach, godzące ciosami w biedne burty statków). Nie 
wystarcza mu składany statek, powstający z pudełek, 
aby następnie nagle znów się rozsypać (gumowe 
szyje konturów powiększone do gigantycznych 
rozmiarów całego statku, powstającego z niczego 
i obracającego się w nicość). Nie wystarczają mu 
chmury i obłoki na niebie i zielonkawy obłok ciągle 
zmieniających swoją postać duchów w domu na 
odludziu. Maska-widmo, która wieszczy czarownicy 
w Królewnie Śnieżce, pojawia się… w ogniu. A cóż 
innego niż ogień może w pełni oddać marzenie 
o płynnej wielopostaciowości form?

I tak powstaje Ćma i płomień. Bohaterem jest 
ogień. 

[…]
Zwierzęta w Podwodnym cyrku – jedne zwierzęta 

są zastępowane przez inne: ryby zastępują ssaki. 
W całości twórczości Disneya – zwierzęta 

zastępują ludzi. Tendencja jest ta sama: zwrot, prze-
sunięcie, osobliwy protest przeciwko metafizycznej 
nieruchomości raz na zawsze ustalonego.

Ciekawe, że podobne „wchodzenie” w zwierzęcą 
skórę i uczłowieczanie zwierząt najwyraźniej jest 
właściwe dla wielu epok, w szczególnie ostrym 
przejawie małego człowieczeństwa systemu spo-
łecznego zarządzania czy filozofii, czy to w epoce 
amerykańskiej mechanizacji w dziedzinie życia, 
bytu i moralności, czy to w epoce… matematycznej 
abstrakcji, metafizyki i filozofii. 

Ciekawe, że jednego z najbardziej wyrazistych 
przykładów takiego odrodzenia zwierzęcego eposu 
dostarcza XVII wiek – kolebka usystematyzowanej 
metafizyki. A dokładniej XVIII wiek przebiegający 
pod znakiem przezwyciężenia go. 

„Oświecenie francuskie XVIII wieku, a zwłaszcza 
materializm francuski – to nie tylko walka z istnie-
jącymi w owym czasie instytucjami politycznymi, 
a także z istniejącą religią i teologią, lecz również 
otwarta, zdeklarowana walka z metafizyką XVII 
wieku i z wszelką metafizyką, w szczególności 
metafizyką Descartes’a, Malebranche’a, Spinozy 
i Leibniza”. 

Tak piszą klasycy marksizmu. Myślę, że w danym 
przypadku nie przeczy temu i Hipolit Taine, który 
w rozkwicie obrazów zwierzęcego eposu baśni La 

2 K. Marks, F. Engels, Święta rodzina, przekł. T. Kroński, 

Warszawa 1957. 

Fontaine’a widzi element uczestnictwa poety w tym 
proteście XVIII wieku przeciwko XVII. 

Pisze o tym w La Fontaine i jego baśnie:
„Czym jest pies, mrówka, drzewo? Filozofowie 

odpowiadali, że to maszyny, coś na kształt mechani-
zmów zegarka, które poruszając się, generują hałas: 
«Mają nie tylko jedno koło zamiast ducha Kosmosu: 
pierwsze porusza drugim, za nim podąża trzecie 
i rozlega się szczęk»”.

Malebranche, taki delikatny i czuły, bezlitośnie bił 
swojego psa, twierdząc, że ten niczego nie czuje i że 
jego pisk jest niczym więcej niż słupem powietrza 
przecinającego strefę dźwięku. 

Nie było to paradoksem, zabłąkanym w jednost-
kowym mózgu metafizyka, lecz ogólną tendencją. 
Z miłości do rozstrzygania i dyscypliny całego czło-
wieka zamykano w jego duszy, a duszę oddawano 
rozsądkowi. Z rozsądku robiono samodzielną istotę, 
która istnieje sama z siebie, oddzielona od materii, 
jakimś cudem zamieszkuje ciało, ale nie ma nad nim 
żadnej władzy, nie wyposaża go w żadne impulsy 
i odbiera od niego wrażenia tylko za pośrednictwem 
niejakiego Boga, wezwanego z góry tylko po to, aby 
te mogły na siebie oddziaływać. Stąd całe piękno, 
życie, cała szlachetność są oddane ludzkiej duszy; 
natura jest pusta i poniżona – to tylko nagroma-
dzenie bloków i mechanizmów, jest wulgarna jak 
manufaktura, niewarta zainteresowania poza pły-
nącymi z niej praktycznymi korzyściami, chyba że 
dla moralisty, jako materiał do wygłaszania poucza-
jących morałów lub wychwalania jej konstruktora. 
Poeta nie miał nic do roboty, nie miał po co zajmo-
wać się zwierzętami, myśleć o karpiu czy krowie, tak 
jak nie myślał o wózku czy młynie. 

Przyzwyczajenia oddzielały go od nich nie mniej 
niż teorie. Dla arystokratów, bywalców salonów 
kuna albo szczur to nic więcej niż niechlujne 
i nieistotne stworzenia. Kura to rezerwuar jajek, 
krowa – magazyn mleka. Osioł przydaje się tylko 
do wiezienia warzyw na rynek. Na takie istoty się 
nie patrzy, odwraca się od nich, kiedy przechodzą, 
w najlepszym wypadku się z nich śmieje. Dzięki ich 
pracy się żyje, tak jak dzięki pracy ich towarzyszy 
niedoli – chłopów, ale szybko przechodzi się obok 
nich – byłoby upokorzeniem skupiać się na tego 
rodzaju obiektach. […] 

Ci rozebrani panowie i damy, przyzwyczajeni całe 
życie grymasić, czują się dobrze tylko w otoczeniu 
rzeźbionych paneli, przed migoczącymi lustrami; 
jeśli zgodzą się postawić stopę na ziemi, to tylko na 
wyrównanych alejach; jeśli są gotowi znieść bycie 
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otoczonym przez wody i lasy, to tylko w formie wodnych bukietów, wypluwanych 
z paszcz brązowych (airain) stworów, i ułożonych wzdłuż linijki alei (alians en 
charmille). Przyroda podoba im się tylko pod postacią ogrodu.

W miarę upływu lat XVIII wieku reguły jeszcze bardziej się zaostrzają, język 
staje się wyrafinowany, piękne zostaje zastąpione przez przepiękne; etykieta 
skrupulatnie określa wszystkie czyny i słowa; powstaje kodeks, jak siadać i jak 
się ubierać, jak robić tragedię albo wygłaszać przemowę, jak się bić i jak kochać, 
jak umierać i jak żyć; literatura staje się maszyną fraz, a człowiek dygającą lalką. 
Wydawałoby się, że to Rousseau, który pierwszy zbuntował się i wystąpił prze-
ciwko tej ograniczoności sztucznego życia, odkrył przyrodę – La Fontaine, nie 
protestując i nie deklamując, odkrył ją przed nim. 

O tym, o co walczył Rousseau za pomocą polemiki i sloganów, przed nim 
poprzez malarski obraz i formę mówiły dzieła La Fontaine’a. 

„Obronił swoje zwierzęta przed Descartes’em, który zrobił z nich maszyny.  
Nie pozwala sobie na filozofowanie w lekarskim stylu, tylko skromnie prosi 
o pozwolenie i jako nieśmiałą propozycję stara się wymyślić duszę do użytku  
(à l’usage) dla szczurów i królików”. Mało tego: „Tak jak Wergiliusz żałuje drzew 
i nie wyklucza ich ze wspólnego życia. «Roślina oddycha» – mówił. Kiedy 
sztuczna cywilizacja przycinała drzewa Wersalu w kształt stożka i innych geome-
trycznych figur, on chciał dać zieleni i jej pędom wolność”. 

Bezduszny geometryzm i metafizyka zrodziły poprzez antytezę nieoczekiwane 
odrodzenie powszechnego animizmu. 

Animizm, w którym bezdźwięcznie wędrują myśli i wrażenia o spójności 
wszystkich elementów i królestw przyrody na długo przed tym, kiedy nauka 
odgadła konfigurację tego połączenia w kolejności i stadialności. Razem z tym 
następowało obiektywne poznawanie otaczającej przyrody. 

Wcześniej człowieczeństwo nie znało innej drogi niż wyposażenie otoczenia 
w duszę i wyrokowanie na zasadzie analogii ze swoją własną.

To głosi też stary Chińczyk w [przypowieści] Radość ryb:
„Zhuangzi i Huizhou stanęli na moście na rzece Hao. Zhuangzi powiedział: 

«Zobacz, jak pływają kiełbie. To jest radość ryb». «Nie jesteś rybą – powiedział 
Huizhou – skąd możesz wiedzieć, czym jest radość ryb?».

«Ty – nie ja, sprzeciwił się Zhuangzi – jak ty możesz wiedzieć, że ja nie wiem, 
czym jest radość ryb?».

«Ja – nie ty, zgodził się Huizhou – też cię nie znam. Ale wiem, że nie jesteś 
rybą. Dlatego nie możesz znać ryb!».

Zhuangzi odpowiedział: «Wróćmy do twojego pytania. Zapytałeś: jak możesz 
wiedzieć, czym jest radość ryb. W istocie sam wiesz, że ja wiem, ale mimo 
wszystko pytasz. Wiem to przecież na podstawie swojej własnej radości, kiedy 
jestem w wodzie»”.

To wszystko nie przeszkadza La Fontaine’owi dokładnie obserwować swoich 
bohaterów. Uczłowieczanie ich w niczym nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie.  
Na przykład u Grandville’a natura ludzka i obraz zwierząt ściśle się ze sobą łączą. 

„Pewnego razu La Fontaine miał przyjść na obiad do madame Harvey. Spóź-
nił się jednak i przyszedł dopiero późnym wieczorem. Był zajęty oglądaniem 
pogrzebu mrówki, odprowadzał ją do miejsca wiecznego spoczynku. A potem 
odprowadzał uczestników pogrzebowego pochodu z powrotem do ich siedziby”.

Stąd właśnie tak wielka znajomość życia i charakteru zwierząt, ich zachowań, 
które bezwiednie składają się w obraz i charakter właściwy ludziom. Stąd takie 

3 Der alte Chinese Tschuang-Tse, Deutsche Auswahl von Martin Buber, Leipzig 1910.
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zręczne rozdawanie ról. Mrówka po francusku jest rodzaju żeńskiego i swoją 
postacią – szczupłą, chudą, zaciągniętą w talii, ubraną na czarno, przypomina 
niestrudzoną, pracowitą i oszczędną gospodynię. Żaby najczęściej dostają role 
głupków, ale wpatrzywszy się w ich okrągłe oczy i tępy wzrok, nie sposób nie 
zgodzić się z taką obsadą.

Ta wiedza o zwierzętach często jest nieobecna u innych bajkopisarzy. Florian 
rzadko kiedy trafnie wybiera zwierzęta do odpowiednich ról. Czasem wyposaża 
w czułe, braterskie uczucia i wrażliwość lekkomyślnego i kokieteryjnego ptaka. 
Z zająca robi romantycznego marzyciela godnego elegii. Przemowy takiego 
zająca nie tylko trącą retoryką, ale zupełnie rozmijają się z jego charakterem 
– szybkiego, lekkomyślnego, żarłocznego zwierzęcia, a w dodatku bardzo kiep-
skiego ojca. 

Za to La Fontaine i Disney takich błędów nie popełniają. Wystarczy wsłu-
chać się w gardłowe dźwięki samozadowolenia psa Goofy’ego, przyjrzeć się 
żarłoczno-chamskiemu zachowaniu Donalda albo zachwycić ślizgającym się 
krokiem szwedzkiego łyżwiarza w ruchach pasikonika Wilbura na powierzchni 
wody, nie mówiąc już o beztroskiej radości trzech małych świnek, żeby przeko-
nać się, jak świetnie zwierzęta są dobrane pod względem charakteru.

Ale to nie wszystko. Ktoś z zagranicznych krytyków słusznie zauważył nawet 
taką cechę: Myszka Miki jest spójna nie tylko pod względem charakteru, ale 
nawet cech anatomicznych – jej łapki, jak to u myszy, nie mają pięciu palców jak 
u człowieka, ale ubrane w białe rękawiczki cztery palce. 

Ciekawe, do jakiego stopnia nie przeszkadza to fantastyce przemian, których 
tak wiele znajdujemy u autora Miki: jak lekko i z gracją te cztery palce na obu 
rękach Myszki Miki grającej na hawajskiej gitarze nagle dzielą się na dwie pary 
kończyn. Dwa środkowe palce stają się nóżkami, a dwa skrajne – rączkami. 
Druga ręka staje się partnerem. I oto już nie dwie ręce, lecz dwa śmieszne białe 
ludziki zgrabnie tańczą ze sobą na strunach gitary…

Mówiąc o Disneyu, chciałoby się powtórzyć te słowa Taine’a, którymi kończy 
porównanie La Fontaine’a z Buffonem, opowiadając się po stronie La Fontaine’a: 
„Osiąga on efekty niedostępne de Buffonowi… Oddzielne cechy zbierają się nie-
zauważalnie dla niego samego i składają się w jedno wrażenie, podobne do wód, 
które spływają z najróżniejszych stron do jednego zbiornika, aby za chwilę znów 
wyruszyć w drogę w zupełnie nowym korycie.

On widział zachowanie, spojrzenie, sierść, norę lisicy czy kuny i uczucie, które 
wywołało w nim połączenie tych wszystkich detali, tworzy w jego wyobraźni 
określony moralny wzorzec, ze wszystkimi jego cechami i skłonnościami. On 
nie kopiuje, ale tłumaczy. To nie jest transkrypcja zobaczonego, ale kreacja 
na podstawie tego, co widział. On przenosi – i to słowo najlepiej oddaje sens 
– bo właśnie przenosi do jednego świata to, co zobaczył w drugim, do świata 
duchowego to, co zobaczył w świecie rzeczywistym. Zoolog i mówca starają 
się drogą wyszczególnienia i rozmieszczenia swojego materiału dać nam 
ogólne wrażenie – on od razu chwyta to ogólne wrażenie i je rozwija. Oni 
z trudem wspinają się po kolejnych stopniach w górę. On już tam jest i stam-
tąd zaczyna. Oni uczą się, a on wie. Oni udowadniają, on widzi. Tak właśnie 
bajkopisarz może za jednym zamachem opisywać i zwierzęta, i ludzi. Ludzkie 
elementy nie tylko nie zatuszowują natury zwierzęcia, ale nadają jej plastycz-
ność – przekształcając istoty, poezja daje najdoskonalsze przedstawienie 
i ponieważ poezja fantazjuje w sposób swobodny, okazuje się najwierniejszym 
naśladowcą (imitateur)”.

Zasadą poezji jest przeistaczanie, przemienianie.

Jean-Pierre Claris de Florian 

(1755–1794) – francuski baj-

kopisarz, satyryk i moralista.

Notatka w rękopisie: Gold- 

rush. Analogia odnosi się do 

słynnego „tańca bułeczek” 

z komedii Chaplina Gorącz-

ka złota (1925).

Georges-Louis Leclerc de 

Buffon (1707–1788) – francu-

ski przyrodnik, autor 36-to-

mowej Historii naturalnej 

(1749–1788).
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W komedii ta zasada staje się działaniem. W tragediach Szekspira ludzie się 
zmieniają. W komediach Szekspira postaci ciągle się przeistaczają… przebierając 
się, albo w zaczarowany sposób przemieniają się fizycznie. 

U Disneya przechodzą jedne w drugie. Jednym z chwytów w komedii jest udo-
słownienie metafory.

Na przykład „oko i ucho” władcy – tradycyjna metafora oznaczająca agenta 
i szpiega, zarówno w teatrze greckim, jak i w skandalizującej literaturze XVIII 
wieku pojawiają się w komicznym aspekcie raz jako nazwiska autorów, a kiedy 
indziej – u Arystofanesa – jako śmieszne maski przedstawiające gigantyczne oko 
albo gigantyczne ucho.

Dlatego zasada przemiany poezji pokazana u Disneya poprzez dosłowną 
metamorfozę działa w sposób komiczny. Metamorfoza nie jest przejęzyczeniem, 
kartkując bowiem Owidiusza, ze zdziwieniem można odkryć, że niektóre strony 
wydają się spisane z krótkich filmów Disneya. 

III
[Ałma Ata, listopad ]

Epos zwierzęcy

Człowiek w przedstawieniu ma formę zwierzęcą.
Najbardziej dosłowne wyrażenie wszelkiej poetyzacji wszelkiej formy to róż-

nica poziomów pomiędzy formą a treścią.
„Forma” zwierzęcia – o krok do tyłu w ewolucji w stosunku do „treści”, czyli 

człowieka!
W psychologii – „nie budź we mnie zwierzęcia” – czyli pierwotnego kom-

pleksu – to zawsze ma miejsce.
Tu – wyciągnięte na powierzchnię i namacalne.
(Por.) Totemizm i darwinizm – pochodzenie od zwierząt!
Totemizm [przechodzi trzy stadia]
Pierwsze stadium:
Jedność człowieka i zwierzęcia (stan ewolucyjny). Metempsychoza „faktyczna” 

i nauka o wędrówce dusz.
Drugie stadium:
Jedność człowieka i zwierzęcia w totemizmie.
Trzecie stadium:
Porównanie człowieka i zwierzęcia – rząd metafory.
Patrz: Wiesiołowski (s. ) – przykłady z Homera.
Disney w tym sensie jest w stadium „homerycznym”: nie ludzi porównuje się 

do zwierząt, tylko odwrotnie.
To w swej istocie plastyczne metafory.
Kogut-bokser to plastyczna metafora... zadziornego jak kogut boksera.   

Odwrotna i dosłowna. 
Sprawa jest oczywiście bardziej skomplikowana:
Bokser jest porównany z kogutem, bowiem boks jako zajęcie i jako widowisko 

(brak jest istotnej różnicy: widz współuczestniczy w walce, zauważalne jest zmę-
czenie bokserskim widowiskiem – odczuwalne jako napięcie mięśniowe, nie od 
skoncentrowania uwagi!) jest czynnością na… „kogucim” poziomie – na poziomie 
zwierzęco-cielesnym.

Ten ostatni aspekt – pojedynkowy, nawet w przypadku zwierzęcia oczywiście 
sięga jeszcze głębiej:

Obok tytułu tej części 

rękopisu została dopisa-

na notatka: „F. i s.” (czyli 

„Forma i treść”; ros. forma 

i sodierżanije – przyp. tłum.). 

W Grundproblem E. określa 

„formę jako stadium treści” 

dzieła sztuki.

W dziennikach E. zano-

tował przypuszczenie, że 

najdawniejsze (szczególnie 

staroindyjskie) wyobra-

żenia o „wędrówce dusz” 

(metempsychozie) były 

„przeczuciem przyszłych 

teorii ewolucji”, które w XIX 

wieku zostało zrealizowane 

w pracy Karola Darwina 

O powstawianiu gatunków 

drogą doboru naturalnego.
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To wzbogacone, pierwotnie-fizjologiczne, biolo-
giczne wzajemne przyciąganie się sprzeczności.

Komiczny chwyt „udosłownienia metafory” leży 
w archaizmie braku przenośni, czyli pre-metaforycz-
nym (meta-fora: prze-nośnia) stadium. (Dlaczego 
efekt jest komiczny – patrz w innych dygresjach).

Drugie stadium:
„Bajka z Annamu (prawdopodobnie chińska): 

pewnego dnia bezdzietny mężczyzna zapragnął zjeść 
ogromnego węgorza, mieszkającego w miejscu połą-
czenia kilku rzek. Nagle pojawił się przed nim bonza 
i poprosił, aby nie zaczepiał węgorza. Widząc, że 
jego prośby są daremne, poprosił o coś do zjedzenia, 
nim odjedzie. Mężczyzna się zgodził. Później, kiedy 
ugotował węgorza, zobaczył, że było w nim jedzenie, 
które podał bonzie. Wtedy zrozumiał, że bonza był 
wcieleniem węgorza…” (Wiesiołowski, Poetyka histo-
ryczna, s. ). 

W literaturze specjalistycznej szczególnie popu-
larny jest przykład jednego z indiańskich plemion 
północnej Brazylii.

Indianie z plemienia Bororo na przykład utrzy-
mują, że będąc ludźmi, są jednocześnie szczególnym 
gatunkiem bardzo rozpowszechnionych tam czer-
wonych papug. Przy czym nie mają na myśli tego, że 
po śmierci się w nie zamienią albo że ich przodko-
wie byli nimi. Zdecydowanie nie. Oni twierdzą, że 
rzeczywiście są tymi ptakami. I nie chodzi o podo-
bieństwo imion czy pokrewieństwo, ale o pełną 
i równoczesną tożsamość.

Kolejny stopień w tym stadium jest mieszany: to 
już nie jest równoczesny podwójny byt, ale:

. Pochodzenie od zwierzęcia (totemicznego).
. Małżeństwa ze zwierzętami.
. Zwierzęta-żywiciele.
. Zwierzęta-pomocnicy.
Wszystkie cztery przypadki stopniowo 

oddalają się od zjednoczonego bytu. W końcu 
„zwierzę-pomocnik” przechodzi w… opisowo – 
charakteryzującą pomoc – w epitet, metaforę, 
porównanie, otwierając kolejne stadium.

Trzecie stadium:
Im starszy jest epos, tym mniej człowiek różni 

się od zwierzęcia, tym bliżej go jest i tym obficiej 
i wspanialej porównuje się go do zwierząt […]. 

Cytując zapis Wiesiołowskiego o Homerze (z 
innej okazji) w jego pracy Psychologiczny paralelizm 
i jego formy w odzwierciedleniu stylu poetyckiego 
(; [Zob.] Poetyka historyczna, s. –):

„Czymś archaicznym pachnie porównanie 
Sigurda z jeleniem, Helgi z jelonkiem pokrytym rosą, 
którego rogi jaśnieją aż do nieba, kiedy góruje nad 
innymi zwierzętami… albo Agamemnona z bykiem, 
wyróżniającym się swoją wielkością z całego stada 
(Iliada, II, ). Dwóch Ajaksów stojących obok 
siebie w bitwie – z parą byków w jarzmie (Iliada, 
XIII, ); Trojańczyków, podążających za swo-
imi wodzami – ze stadem, idącym za baranem do 
wodopoju (Iliada, XIII, ), Odyseusza z tłustym 
baranem (Iliada, III, )…”.
[…]

Animizm

Biorę określenie Wiesiołowskiego z artykułu 
Psychologiczny paralelizm i jego formy w odzwiercie-
dleniu stylu poetyckiego (polemikę o „paralelizmie” 
prowadzę z A.N. Wiesiołowskim w innym miejscu, 
tu wykorzystuję materiał przywoływanych ilustracji 
i ogólne, bezsporne fakty):

„Człowiek przyswaja sobie obrazy świata 
zewnętrznego w formach swojej samoświadomości; 
tym bardziej człowiek pierwotny, który nie wypraco-
wał jeszcze nawyku abstrakcyjnego, nieobrazowego 
myślenia, chociaż nawet to ostatnie nie obejdzie 
się bez towarzyszącej mu znajomej obrazowości. 
Bezwiednie przenosimy na przyrodę nasze wła-
sne odczuwanie życia, wyrażające się w ruchu, 
w przejawie siły kierowanej wolą; w tych zjawiskach 
i obiektach, w których zauważony był ruch, w któ-
rych podejrzewało się jakieś symptomy energii, woli, 
życia. Ten światopogląd nazywany jest animistycz-
nym…” (Poetyka historyczna, s. ).

(Partycypacyjne określenie Lévy-Bruhla i inne 
określenia wynikające z niepodzielności poznania, 
odzwierciedlającego niezróżnicowane środowisko 
społeczne, bardziej mi się podoba. Przywołać je).

Ten światopogląd „zawiera się w zestawieniu 
podmiotu i przedmiotu w kategorii ruchu”. 

(NB. „Zestawienia” jeszcze być nie może. Bo nie 
ma jeszcze rozróżnienia na podmiotowe i przedmio-
towe. „Ożywienie” przyrody stąd właśnie wypływa: 
ja i przyroda to jedno, dalej – to to samo, i jeszcze 
dalej: to jest podobne. Do stadium odczucia różnicy 
wszystko działa na korzyść ożywienia przyrody, 
animizmu. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić 
i wyprofilować).

„O kategorii ruchu, działania jako oznaki kiero-
wanej wolą aktywności. Obiektami były oczywiście 
zwierzęta; zdecydowanie najbardziej przypominają 
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człowieka: nawet dalekie psychologiczne podstawy 
zwierzęcego apologu; ale również rośliny wykazywały 
podobieństwo: one również rodziły się i kwitły, zginały 
się pod naporem wiatru. Słońce, wydawałoby się, także 
poruszało się, wschodziło i zachodziło, wiatr gnał 
chmury, błyskawica przecinała niebo, ogień ogarniał 
i pożerał pędy i tym podobne. Nieorganiczny, nieru-
chomy świat bezwiednie dawał się wciągnąć w ten 
łańcuch paralelizmów: on również żył” (s. ).

Ruchomy rysunek Disneya to po angielsku ani-
mated cartoon. W tej nazwie łączą się oba pojęcia 
– „ożywienie” (anima – dusza) i „ruchomość” (anima-
tion – ożywienie, ruchomość).

Rzeczywiście, rysunek jest „ożywiony za pomocą 
ruchu”.

Nawet ta nierozerwalność – jedność – ożywienia 
i ruchu jest głęboko „atawistyczna” i całkowicie odpo-
wiada konstrukcji myślenia pierwotnego.

Sam o tym pisałem na podstawie materia-
łów z mitologii narodów Północy – o tej jedności 
w związku z boskimi funkcjami, które nordycki świat 
przypisał ojcu bogów – Odynowi-Wotanowi, temu 
produktowi „animizacji” sił przyrody.

W moim artykule Wcielenie mitu, w związku 
z wystawieniem Walkirii Wagnera w Teatrze Bolszoj 
(„Teatr”, nr , październik  r.), pisałem:

„Wotanowi przypisany jest żywioł Powietrza… Ale 
ponieważ odczucie tego żywiołu jest możliwe tylko 
w ruchu, Wotan uosabia również ruch, ruch w ogóle. 
Ruch obejmujący wszystkie jego przejawy – od 
najlżejszego podmuchu wiatru do niszczycielskiego 
huraganu.

Ale świadomość tworząca i zradzająca mity nie 
zna jeszcze podziału pomiędzy dosłownym zrozu-
mieniem a przenośnym. Wotan, uosabiający ruch 
w ogóle i ruch sił przyrody w pierwszej kolejności, 
jednocześnie uosabia cały zakres duchowych ruchów 
– czułość uczuć zakochanych, liryczne natchnienie 
śpiewaka i poety, jak również pasję walki wojowników 
i odważne szaleństwo starożytnych bohaterów…”.

Z tej zasady wynika teza, że skoro się porusza, to 
znaczy, że jest żywy, czyli poruszany wewnętrznym, 
samodzielnym impulsem woli.

Do jakiego stopnia – nie w logiczno-świadomym, 
ale w odbieranym uczuciowo przekroju podlegamy 
temu samemu fenomenowi, widać po odbiorze 
„żywych” rysunków Disneya.

Wiemy, że to rysunki, a nie żywe istoty.
Wiemy, że to projekcja rysunków na ekran.
Wiemy, że to „cuda” i sztuczki techniczne, że takie 

stworzenia nie istnieją w prawdziwym świecie.

I przy tym:
Czujemy, że są żywe,
czujemy, że podejmują działania,
czujemy, że istnieją i zakładamy nawet, że myślą!
To wszystko pochodzi z tego stadium myślenia, 

zachodzi i „animizacja” nieruchomych obiektów przy-
rody, przedmiotów życia codziennego, linii pejzażu 
i tym podobnych.

Oko obserwatora (podmiotu) „obiega” obser-
wowane (przedmiot). W terminie „obiega” jest 
zachowane poprzedzające stadium: kiedy „objęcie” 
przedmiotu dokonywało się za pomocą rąk, a „obie-
ganie” za pomocą… nóg – wokół przedmiotu, którego 
nie da się objąć rękoma. Później ten proces skon-
centrował się na „objęciu” przedmiotu wzrokiem 
„obiegającym” go. 

W odróżnieniu od poprzedniego przypadku 
podmiot (oko) porusza się po szkicu przedmiotu 
(rzecz), a nie sam przedmiot (rzecz) przemieszcza się 
w przestrzeni.

Ale jak wiadomo, w tym stadium rozwoju nie ma 
rozgraniczenia pomiędzy podmiotowym a przedmio-
towym. I ruch oka, biegnący po linii szkicu gór, można 
równie dobrze odbierać jako bieg samego szkicu.

Wzrok kieruje się w stronę drogi i równie dobrze 
można to odbierać jako drogę biegnącą w dal. 

W ten sposób w językowej metaforze, która 
narodziła się w samym procesie i istnieje dzięki nagro-
madzeniu się tego stadium myślenia w tkance języka, 
proces ten polega na tym, że w pewnych przypadkach  
działania własnego spojrzenia (które metaforycznie 
przejęło działania człowieka, na siebie, na jego część) 
„animistycznie” przypisuje się przedmiotowi obser-
wacji.

[…]

Ten proces Disney odczuwalnie i przedmiotowo 
przedstawia w rysunkach.
To nie tylko fale „boksujące” burtę statku (zgodnie ze 
znaną formułą komizmu – zbierające swoje kontury 
w bokserską rękawicę!).
I jeszcze ta zadziwiająca Disnejowska elastyczna gra 
konturów rysunków.
Przy zdziwieniu wyciągają się szyje. 
Przy panicznej ucieczce – wydłużają się nogi.
Przy przestrachu – drży nie tylko bohater, ale również 
po konturze jego rysunku przechodzi falista linia. 
Właśnie w tym ogniwie rysunku realizuje się to, co 
chcieliśmy pokazać poprzez przywołanie tak wielu 
przykładów. 
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To bardzo ciekawe zjawisko. 
Skoro przy odczuwaniu przerażenia wyciąga się szyja konia albo krowy, to 

wyciąga się rysunek skóry, a nie… kontur rysunku skóry, jako samodzielny element!
W tym wyciąganiu szyi nie będzie jeszcze tego, o czym mówiliśmy w przypadku 

„uciekającego” górskiego grzbietu czy jego „skaczącego” konturu.
Tylko do momentu, kiedy kontur szyi wyciąga się poza granicę możliwości 

wyciągnięcia szyi – staje się komicznym wcieleniem tego, co jako uczuciowy proces 
zachodzi w przywołanych metaforach. 

Komizm w tym przypadku polega na tym, że dowolne przedstawienie istnieje 
dwojako: jako zbiór linii i jako obraz, który z nich powstaje. 

Graficzny rysunek cyfr i strzałek na cyferblacie i rysunek pierwszej godziny za 
pomocą ich określonego połączenia.

Normalnie – znaczy nierozerwalnie. 
W afekcie ulega to rozerwaniu (Wroński spogląda na zegar na werandzie Kareni-

nych po tym, jak Anna powiedziała mu o ciąży, i widzi tylko geometryczny schemat, 
nie będąc w stanie pojąć, która jest godzina).

W konstrukcji komicznej – to też jest rozdzielenie, ale szczególnego rodzaju: 
traktowanie ich jako sobie obcych i jednocześnie mających obowiązek być razem. 

Czyli obraz, który w bezruchu odtwarza formalno-mechanicznie dialektyczny 
stan jedności przeciwieństw, w którym każde z tych przeciwieństw jednocześnie 
współistnieje w jedności, co jest możliwe tylko w procesie, w ruchu, w dynamice. 

([Por.] Wąż gryzący swój ogon u Hindusów i jamnik, który owinął się wokół słupa 
telegraficznego).

Zgodnie z tą zasadą jest zbudowana świetna sztuczka Chaplina w Dyktatorze.
Na sklepiku drobnego cyrulika agresorzy napisali straszne, piętnujące słowo 

„Żyd”. Dziwak Chaplin (proszę zwrócić uwagę na głębię psychologicznych motywacji 
tego komika) ściera to słowo, biorąc je za szereg abstrakcyjnych (i pozbawionych 
sensu) białych linii. 

Komiczny mechanizm jest dobrze widoczny: sens i forma są rozdzielone. Efekt 
bierze się stąd, że znamy je jako nierozerwalne i wzajemnie do siebie należące. 

Wielkość tego komicznego numeru leży w tym, że rasizm jest niedorzecznością, 
a komiczny chwyt Chaplina doraźnie jest działaniem – w obrazie działania, i tę ideę 
materialnie pokazuje. 

Komizm wyciągającego się konturu szyi, nadrzędny w stosunku do wyciągania się 
samej szyi, u Disneya jest na tym oparty i w ten sposób stworzony.

Jedność przedmiotu i formy jego przedstawienia jest rozdzielona.
Komizm efektu zawiera się w tym, że uporczywie podkreślana jest ich plastyczna 

współprzynależność. (Zabierzcie plastyczność linii. Dajcie im w sposób bezprzed-
miotowo-liniowy i rytmiczno-„sejsmograficzny” wtórować emocjom – i nie będą 
śmieszne, lecz będą graficznym ekwiwalentem kolorystycznych marzeń Skriabina.)

Samodzielnie wydłużający się kontur odczytuje się jako „wychodzący z siebie”.
Zamienia się w komiczne wcielenie formuły patosu i ekstazy. 
Jak wiadomo, formuła ta polega na tym, że jako dynamiczny pierwiastek kompo-

zycyjny posłużyły zasady dialektyki.
Formuła „komicznego patosu” w ten sposób staje się formułą najbardziej pier-

wotnego komizmu.
W ten sposób okazuje się, że kontur, szkic rysunku – jego uogólniająca linia 

– nagle zaczyna żyć własnym życiem, niezależnym od samych figurek i przedmio-
tów.

[…]

W rękopisie uwaga E.: „Do-

skonały graficzny odpowied-

nik wykrzyknienia – wy-

krzyknik – nie jest przecież 

śmieszny, podczas gdy czło-

wiek wygięty w kształt znaku 

zapytania wywiera wrażenie 

komiczne. (Sytuacji nie 

zmienia fakt, że pochodze-

nie znaku zapytania nie jest 

afektywno-gestykulacyjne.)”

„Formuła” kompozycji pa-

tetycznej została wyłożona 

przez E. w pracy Patos (IP, 

t. 3, s. 72–233). Jej związkom 

z „formułą” komizmu reżyser 

chciał poświęcić osobną 

pracę, która nie została napi-

sana. W sposób ogólny jego 

koncepcje w tej dziedzinie 

przedstawiono w podręcz-

niku Reżyseria. Sztuka 

mise-en-scène (Режиссура. 

Искусство мизансцены).
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Ciekawe, że na niekończących się spiralach kulturowego progresu za każdym 
razem, kiedy jakiś twórczy cykl znajduje się na progu swojego rozwoju, zacho-
dzi analogiczne zjawisko ze swoimi własnymi jakościowymi osobliwościami. 

Zazwyczaj to odnosi się do etapów szczególnej soczystości i wrażliwości 
charakterystycznej dla prymitywnych stadiów kulturowego lub artystycznego 
zjawiska. Szczególnie soczystych właśnie dlatego, że te zjawiska w tym stadium 
strukturalnie odtwarzają te same prawidłowości, które są charakterystyczne dla 
myślenia pierwotnego i uczuciowego.

Przypomnimy dwa najbardziej „soczyste” etapy w historii rozwoju teatru: 
włoską komedię masek (commedia dell’arte) i wczesną, przedszekspirowską 
dramaturgię angielską. 

Kiedy w poetyckiej figurze retorycznej stosujemy odtworzenie podobnego 
toku myślenia, zawsze w wyniku tego jesteśmy wzbogaceni uczuciowo. Ander-
sen w baśni Noc opisuje matkę, która poszła za śmiercią, aby odzyskać swoje 
umierające dziecko. Wypłakała oczy, dlatego że tylko tak mogła przejść przez 
jezioro; a żeby dostać się do siedziby śmierci, oddała starej grabarce „swoje 
długie czarne włosy, otrzymując w zamian siwe!”.

Cecha „rozdwojenia jedności” działa tak samo silnie jak jej przeciwieństwo: 
przymusowe połączenie w jedno, szczególnie w tych przypadkach, kiedy to nie 
jest iskrząca się gra formalna, ale kiedy pod tym kryje się nie przedmiotowa jed-
ność, tylko coś o wiele głębszego – jedność moralna, ideowa lub tematyczna. 

Porażający jest na przykład opis Bierce’a z opowiadania Kapitan Coulter, 
kiedy pułkownik, schodząc do piwnicy, nagle widzi zgarbionego człowieka 
z atramentowoczarną, długą brodą. Człowiek okazuje się kapitanem Coulterem, 
który zgodnie z rozkazem generała artylerii ostrzelał swój własny dom. I to, co 
wyglądało jak czarna broda, okazuje się odrzuconymi do tyłu włosami zabitej 
podczas ostrzału żony Coultera, do której ust kapitan w rozpaczy przylgnął...

Skuteczność opisu polega na tym, że prymitywna, niższa, uczuciowa metoda 
kompozycji, zlewająca za pomocą formalnego obrazu w jedno to, co powinno 
istnieć oddzielnie, służy jednocześnie jako konkretny obraz szaleńczej miłości 
Coultera do żony, która łączy ukochanych w jedną całość. 

Tak właśnie zachodzi percepcja tekstu u dziecka. Chyba Werner w Entwic-
klungs-psychologie () przywołuje przykład dziecka, które poproszono 
o przedstawienie za pomocą zabawek biblijnej sentencji „Komm, Herr Jesu, sei 
unser Gast” („Przyjdź, Panie Jezu, bądź gościem nam”). Dziecko posadziło za 
stołem nie jedną figurkę, ale… dwie. Na pytanie, kim jest pierwsza, odpowie-
działo „Jezus”. Druga okazała się… „gościem”. Jedność objęcia niezmiennego 
i stałego („Jezus”) oraz czasowego, szczególnego jego aspektu (rola gościa) nijak 
nie mieści się w jego świadomości i wyobrażeniach. Kontury korony drzewa 
nie składają się z niezliczonej ilości konturów liści, które ją tworzą. Wszystko 
żyje oddzielnie i samodzielnie. Każde drży na swój sposób, jak wyprzedzając się 
nawzajem, mkną rysunek i jego kontur u koni, krów, kóz, strusi i małp Disneya. 
W jednym i drugim przypadku dominuje jedna, stała cecha szczególna, a kon-
kretnie samodzielność naszkicowanej postaci i samodzielność działania. 

[…]
[Ałma Ata],  XII 

Disney.
Nie wolno oczywiście pominąć Bambiego.

E. przeprowadził sceniczną 

analizę opowiadania Ambro-

se’a Bierce’a Kapitan Coulter 

podczas wykładów na wy-

dziale reżyserii WGIK 11 i 18 

września 1941 roku (opraco-

wane stenogramy z tych za-

jęć opublikowano pt. O kom-

pozycji krótkometrażowego 

scenariusza (О композиции 

короткометражного 

сценария) w tomie Woprosy 

kinodramaturgii (Вопросы 

кинодраматургии), wyd. 6, 

Moskwa 1974, s. 224–234.
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Bambi to powrót do ekstazy – poważnej, wiecznej: temat „Bambi” to 
życiowy cykl – powtarzające się życiowe cykle.

To już nie sophisticated smile XX wieku na temat totemów, ale powrót do 
czystego totemizmu i Rück-Rück w ewolucyjną pre-history.

Uczłowieczony jeleń, a dokładniej rückgänglich – z powrotem „ujeleniony” 
człowiek.

Bambi to zwieńczenie całej etiudy o Disneyu. Dodatkowo jeszcze Fantazja 
jako doświadczenie urzeczywistnienia syntetyzmu poprzez synkretyzm. 

Wielkość Disneya jako [mistrza] najprecyzyjniejszego w sposobie zastosowa-
nia metody sztuki w najczystszej postaci.

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Anna Sajewicz  (Disney)

Tłumaczenie z języka rosyjskiego: Katarzyna Syska (Wstęp i komentarze)

Walt Disney


