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WSTĘP

Tam, gdzie nie ma Boga, nie ma też człowieka.
Jeśli zagubiony zostanie obraz Boga,
wtedy traci się całkowicie obraz człowieka
i dochodzi do jego odczłowieczenia.

Paul Evdokimov 
Prawosławna wizja teologii moralnej
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Twórczość filmowa Krzysztofa Zanussiego, inspirowana problemem etycznym, 
pytaniem o źródło moralności i imperatywem moralnym, jest co do swoich 
wewnętrznych założeń i podstawowych rozwiązań filozoficznych tożsama 
z personalistyczną koncepcją Karola Wojtyły. Obaj zgodziliby się bowiem, że 

transcendencja to drugie imię osoby1. 

O ile jednak wpływ książki Osoba i czyn Karola Wojtyły na twórczość 
Krzysztofa Zanussiego jest do udowodnienia, o tyle odkrywanie źródeł owego 
porozumienia twórców stanowi (naukową) wartość i fascynujące wyzwanie.

Celem poniższych rozważań jest odkrycie fundamentalnej inspiracji, 
łączącej myśl K. Wojtyły i K. Zanussiego, oraz sposobów wyrażania owej 
fundamentalnej inspiracji dwoma – jakże odległymi od siebie – językami: 
językiem filmu (Zanussi) i naukowej, filozoficzno-teologicznej dysertacji 
(Wojtyła). W związku z tym należy zadać następujące pytania: Czy Krzysztof 
Zanussi jako twórca filmów inspirował się pracami z zakresu etyki Karola 
Wojtyły, w szczególności zaś tezami książki Osoba i czyn? Czy można mówić 
o zbieżności etyki K. Zanussiego i K. Wojtyły? Czy badanie dzieł obydwu 
twórców posłużyć może do pogłębienia wiedzy z zakresu teologicznych 
i etycznych/filozoficznych pytań o człowieka i naturę jego czynów? Czy 
można mówić o fundamentalnej zbieżności obydwu wizji: artystycznej 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 505. Jako 
że chodzi o dzieło dla niniejszego opracowania źródłowe, wszystkie cytaty z Osoby 
i czynu zostaną wyodrębnione jak powyżej.
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wizji K. Zanussiego i teologiczno-filozoficznej wizji K. Wojtyły? Wreszcie 
czy język i gramatyka filmu są w stanie unieść całe spektrum problematyki, 
z naukową precyzją opisanej w dziele naukowym?

K. Zanussi w swojej twórczości filmowej i K. Wojtyła w naukowej dyser-
tacji opisują – każdy sobie właściwym językiem – tę samą, personalistyczną 
wizję człowieka i jego odpowiedzialności moralnej/moralności czynu. Autor 
poniższych rozważań stawia sobie za cel poszukiwanie języka dialogu pomię-
dzy filozofią a działalnością artystyczną, bowiem „autorskie kino Zanussiego 
jest traktatem etyczno-teologicznym, odpowiadającym na wyzwania współ-
czesności”2. Punktem wyjścia staje się wykroczenie poza schemat badawczy 
i interpretacyjny w celu odkrycia zupełnie nowego strumienia myślowego. 
Znane są polskiej i zagranicznej humanistyce badania filmoznawcze nad 
twórczością Krzysztofa Zanussiego oraz badania filozoficzne i teologiczne 
(głównie w obszarach personalizmu i etyki) fundamentalnej pracy Karola 
Wojtyły Osoba i czyn. Przy założeniu, iż nie ma potrzeby udowadniania 
wpływu filozofii Wojtyły na światopogląd i twórczość Krzysztofa Zanussiego 
(wpływ ten przybiera, zdaje się, dużo szerszą, niż jedynie filozoficzna, formę), 
zadaniem badacza staje się nie tylko opisywanie intelektualnych powiązań, 
lecz raczej odkrywanie dużo szerszego kontekstu, nieuświadomionych, głę-
bokich konotacji i – by tak rzec – teologicznych analogii strukturalnych, 
będących fundamentem dla wpływów i zależności.

Jest więc zadaniem badawczym odkrycie i opisanie wewnętrznego, on-
tologicznego „porozumienia” dwóch twórców, którzy nie wpływali na siebie, 
lecz czerpali – każdy w swojej dziedzinie – z tego samego źródła. Owo „źródło” 
badane jest przez pryzmat dwóch sposobów ekspresji myśli: tekst filmowy 
(twórczość K. Zanussiego) i pracę teoretyczną (Osoba i czyn K. Wojtyły). 
Projekt ten służyć ma właśnie eksploracji fundamentalnych, ontologicznych 
obszarów, wspólnych dla (pozornie tak odległych od siebie) fenomenów, jak 
zanussiańskie uniwersum filmowe i wojtyliański personalizm.

Inspirację dla tej koncepcji przypisać należy prof. Marioli Marczak, która 
pisała: „teza interpretacyjna, dotycząca całości dorobku reżyserskiego Za-

 2 M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, Opole 2015, s. 115.
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nussiego, jest związana z inspiracją aksjologiczną, bowiem stałym punktem 
odniesienia zarówno dla bohaterów filmowych, jak i podmiotu autorskiego 
jest klasyczna już hierarchia Maxa Schelera przejęta następnie przez chrze-
ścijański personalizm. Antropologia bohatera filmów Krzysztofa Zanussiego 
wywodzi się z tej właśnie koncepcji filozoficznej”3.

Druga połowa XX wieku to dla polskiej humanistyki okres niezwykle 
ważnych pytań granicznych, spośród których szczególne miejsce zajmuje 
chrześcijańska wizja etyki – nie tyle inspirowała się ona zachodnią teologią, 
co raczej stanowiła fundamentalny wkład w europejskie wiodące prądy 
teologiczne. Dwóch luminarzy polskiej kultury i myśli filozoficznej – Karol 
Wojtyła i Krzysztof Zanussi – nie doczekało się jeszcze konfrontacji na polu 
teoretycznym, gdyż badania interdyscyplinarne nie często były dotychczas 
domeną teologów. Podjęcie refleksji symultanicznie eksplorującej źródła 
etyki osoby w działaniu (personalizm wojtyliański) i „eksperyment etyczny” 
dokonujący się w filmach K. Zanussiego („jego filmy są audiowizualnym 
wyrazem uprawiania teologii”4) wydaje się być pasjonującym wyzwaniem dla 
teologa-filmoznawcy, próbującego odnaleźć wyższy, metafizyczny porządek 
rzeczy, którego opis – w języku teologii i języku filmu – obecny jest w dzie-
łach konfrontowanych tu Autorów. Tym bardziej, że ów teolog-filmoznawca 
mógł swoje spostrzeżenia konsultować z jednym z nich, zaś zapis tych roz-
mów (zarówno potwierdzających, jak i zaprzeczających tezom pytającego) 
stanowić będzie podsumowanie kolejnych rozdziałów niniejszej książki.

***

Aktorzy biorący udział w antycznych przedstawieniach teatralnych zakła-
dali na twarze maski. Metafora maski doskonale oddaje głęboki sens osoby 
ludzkiej, której istoty nie stanowi to, co zewnętrzne, lecz cały metafizyczny, 
duchowy horyzont – uwewnętrzniony kosmos człowieczeństwa. Jednak 
najważniejszym jest, że pod ową antyczną maską ukryta jest osoba, której 

 3 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 24.

 4 M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, Opole 2015, s. 7.



nie określa tylko wygląd czy mimika, ale głębia człowieczeństwa skryta pod 
zewnętrznym przejawem. Słowo „personalizm” pochodzi od łacińskiego ter-
minu persona – osoba, który jest tłumaczeniem greckiego terminu prósopon 
oznaczającego właśnie maskę w teatrze5. Sztuki dramaturgiczne (a więc 
teatr i film) stanowią więc uprzywilejowane miejsce (locus theologicus) 
poznania osoby, a także poznania Boga. Chociaż refleksja personalistyczna 
z większą lub mniejszą intensywnością podejmowana była w niemal wszyst-
kich nurtach myślenia filozoficznego i – bardziej jeszcze – teologicznego6  
na przestrzeni wieków, to stosunkowo niedawno wykrystalizowało się po-
jęcie „personalizmu” jako autonomicznego kierunku. John Henry Newman 
w 1830 roku użył sformułowania: metoda personacji. Wcześniej personation 
oznaczało uosobienie, prezentację jakiejś postaci, a także powstanie człowieka 
jako osoby, proces prozopoiczny człowieka7. Gdy dzisiaj mówi się o perso-
nalizmie, często dodając przymiotnik „chrześcijański”, myślimy o wielkim 
ruchu zainicjowanym przez Emmanuela Mouniera, twórcę Manifeste as 
service du personnalisme. Ponadto na gruncie języka niemieckiego termin 

„personalizm” rozpowszechnił Max Scheler. Z czasem rozwinęły się różne 
szkoły i kierunki personalistyczne, m.in.: personalizm fenomenologiczny 
i historyczny (M. Scheler, R. Ingarden, R. Guardini), personalizm egzysten-
cjalistyczny (G. Marcel, K. Jaspers), personalizm neotomistyczny (J. Mari-
tain, W. Granat, M. A. Krąpiec), personalizm filozoficzno-religijny (Teilhard  
de Chardin), wreszcie personalizm teologiczny (K. Rahner, E. Schillebeeckx).

Personalizm to nie tylko filozoficzna teoria, ma przecież swój wyraźny 
rys teologiczny, rozumie bowiem człowieka – z jego wolnością – jako nad-

 5 Warto może wspomnieć, iż właśnie prósopon znajduje się na okładce książki pt. Balt-
hasar/Tarkowski. Teodramat w filmie (M. Legan, 2011) podejmującej szerzej zagadnie-
nia dramatu zbawienia przez komparatystyczną analizę twórczości teologa i twórcy 
filmowego.

 6 Słowa der Personalismus po raz pierwszy użył niemiecki filozof Friedrich Daniel Schlei-
ermacher w 1799 roku, występując w obronie Boga osobowego przeciwko panteizmowi 
Johanna Herdera.

 7 Por. Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, s. 128–129.
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rzędną i duchową wartość. W rzeczywistości jest ów personalizm osobowym 
aspektem istotnych części składowych wszystkich społecznych, religijnych, 
psychologicznych nauk, jak również częścią ideologicznych i politycznych 
pojęć; panuje on również – to szczególnie ważne w kontekście zawartych 
w tym tomie rozważań – nad kulturą i sztuką. Według Leksykonu Filozofii 
Klasycznej personalizm to „doktryna podkreślająca autonomiczną wartość 
człowieka jako osoby i postulująca jej pełną afirmację, a także programy 
działań wspierających rozwój osoby ludzkiej, podporządkowujące wartości 
ekonomiczne i techniczne wartościom osobowo-duchowym”8. Powyższa de-
finicja wskazuje zatem na „dobro i rozwój osoby jako bytu wolnego, zdolnego 
do samookreślenia się, mającego możliwość wyrażenia siebie w swoich czy-
nach i dziełach. Rozwojowi osoby muszą być podporządkowane wszystkie 
partykularne wartości realizowane w życiu jednostkowym i w relacji z in-
nymi osobami, a także (a może przede wszystkim) Osobą Boga”9. Filozofia 
typu personalistycznego zakłada, iż „porządek wszechświata jest osobowy, 
zatem jest on również etyczny, a nakazy moralne są głęboko wpisane w na-
turę życia i bytu. Pod względem estetycznym personalizm zakłada kosmiczny 
i osobowy charakter pewnych form piękna, w których osobowości mogą 
odnaleźć przyjemność i samoekspresję dzięki harmonii między osobami 
i rzeczami. Pod względem religijnym teoria personalistyczna jest teistyczna, 
gdyż człowiek może osiągnąć najwyższy poziom osobowości tylko dzięki 
współpracy z Bogiem”10. Tak jak personalizm amerykański wyrósł na grun-
cie myśli protestanckiej i stanowił pewien rodzaj (zdecydowanie religijnego) 
humanizmu, tak personalizm francuski powstał przecież na gruncie myśli 
katolickiej i przybrał charakter antropologii personalistycznej, indywidual-
nej i społecznej, o wyraźnym nachyleniu tomistycznym. Osoba w tym ujęciu 
posiada właśnie wymiar „wcielenia” ducha w konkretny świat, przekracza 
go, jest wezwana do jego rozwoju i wspólnotowości.

 8 Leksykon Filozofii Klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 422.

 9 G. Barth, Pojęcie i rozwój personalizmu, http://hosting0800050.az.pl/personalizm/?p=142 
[6 vii 2017].

 10 Tamże.
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Personalizm polski przenika wszystkie dziedziny życia i nauki, nietrudno 
odnaleźć go także w najważniejszych nurtach artystycznych, w tym na przy-
kład w kinie moralnego niepokoju, szczególnie zaś w dziełach Krzysztofa Za-
nussiego. Głównymi reprezentantami owej polskiej odmiany personalizmu 
są: W. Granat, K. Wojtyła, M.A. Krąpiec, M. Gogacz, T. Styczeń, Cz. S. Bartnik 
i T. Terlecki. Personalizm polski ukształtował się na gruncie rodzimej kultury, 
nawiązując niejednokrotnie do Ewangelii oraz klasycznych systemów filozo-
ficznych i teologicznych – augustynizmu, tomizmu oraz innych nurtów. Nace-
chowany jest przekonaniem o niezbywalnej wartości i godności osoby ludzkiej, 
silną indywidualnością, pewną emocjonalnością oraz ogromną wrażliwością 
na wolność osobistą i społeczną, niesie ze sobą dużą dozę spontaniczności, 
elastyczności, świadomości narodowej oraz pluralizmu we wszystkich wła-
ściwie dziedzinach życia.

W Polsce problematyce personalistycznej bardzo szczególny impuls 
nadał oczywiście Karol Wojtyła, zwłaszcza w dziele Osoba i czyn. Punktem 
wyjścia w jego poszukiwaniach było głębokie, mistyczno-religijne ujęcie 
fenomenu osoby ludzkiej; szczególna konfrontacja tomizmu, augustynizmu 
i fenomenologii. Krakowski filozof i teolog opisuje osobę od strony meta-
fizycznej i świadomościowej. Osoba jest zatem według niego substancją 
a zarazem relacją. Autor definiuje to następująco: 

Osoba jest żywą, stale się rozrastającą syntezą właści-
wego człowiekowi dynamizmu, syntezą czynów  
i uczynnień, wraz z nimi syntezą sprawczości  
i podmiotowości11. 

Człowiek przeżywa siebie istniejącego, stającego się wewnętrznie i jed-
nocześnie działającego. Działając świadomie, osoba jest nie tylko sprawcą 
czynu, ale zarazem sama stanowi o sobie. Poprzez sprawczość osoba realnie 
się konstytuuje sama w sobie. Takie rozumienie osoby ma – jak widzimy 
w twórczości Krzysztofa Zanussiego – ogromny potencjał dramatyczny. 

 11 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 133.

14 | michał legan, Wojtyła/Zanussi. „Osoba i czyn” w filmie



Zdaniem Wojtyły widzenie człowieka w relacji do wspólnoty stanowi waru-
nek, pod którym bytowanie i działanie człowieka-osoby „wspólnie z innymi” 
służy spełnieniu siebie, bowiem osoba jest realnością w sobie samej, ale 
jednocześnie posiada istotne relacje do innych osób, przede wszystkim – 
to oczywiście silny trop teologiczny – do osób Trójcy Świętej. Personalizm 
Wojtyły stanowi afirmację człowieka i jego wolności, a zarazem zabezpie-
cza człowieka przed nadużyciem tej wolności. Personalizm chrześcijański 
utrzymuje, że człowiek jest zatopiony w rzeczywistość świata rzeczy i bytów, 
w której jego aktywność naturalna otwiera się na działanie łaski Bożej, dla-
tego osoby ludzkiej nigdy nie wolno traktować instrumentalnie jako środka 
działania. Chrześcijański personalizm „naświetla problemy ludzkie na pod-
stawie zasad Ewangelii, zwracając szczególniejszą uwagę na autoteleologię 
osoby ludzkiej, jej wolność, powołanie doczesne i wiekuiste, udział w Dobru 
absolutnym Osób Bożych”12.

Karol Wojtyła wyczuwał potrzebę odmłodzenia klasycznej filozofii i teo-
logii. Uważał, iż trzeba przemodelować argumenty pozornie zdezaktuali-
zowane i tak je przekształcić, by nie stracić tego, co w nich istotne, a jedno-
cześnie nie zadowolić się jedynie zmianą fasady. Jeśli zawarte w niniejszym 
tomie dywagacje mają cokolwiek udowadniać, to właśnie ów niezaprzeczalny 
fakt, iż głębokie zrozumienie osoby, zaproponowane przez przyszłego papieża, 
bardzo intensywnie wpłynęło na młodego studenta krakowskiej filozofii – 
Krzysztofa Zanussiego, który przyjął w swojej twórczości ów personalistyczno- 

-teologiczny punkt widzenia na człowieka, jego życie i jego świat. On także, 
ów poważny, młody człowiek, zafascynowany propozycją filozoficzno- 

-teologiczną krakowskiego biskupa, którego poznał osobiście podczas stu-
diów, nadał niejako twarze owym „osobom/personom” opisanym w języku 
filozofii w książce Karola Wojtyły. Nadał im twarze, charaktery, życiorysy, 
osadził je w kulturowych i historycznych kontekstach, pozwolił im działać, 
podejmować wybory, gdzieś dążyć, o coś walczyć. Traktat personalistyczny 
Wojtyły stawał się przez ostatnie pięćdziesiąt lat filmem, ciągle nowym, lecz 
przecież ciągle tym samym, a ów hipotetyczny „człowiek” z kart Osoby 

 12 W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 79.
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i czynu stawał się kolejno bohaterem coraz to nowszych dzieł Zanussiego. 
Zawarte w niniejszym tomie rozważania nie mają więc – w żadnym wy-
padku – udowodnić iż obydwaj autorzy (Wojtyła i Zanussi) się nawzajem 
inspirowali. Wprost przeciwnie: przez równoległe czytanie dwóch tekstów – 
traktatu filozoficznego i filmowego – mają owe rozważania odsłaniać ko-
lejne fenomeny człowieczeństwa. To właśnie uznać trzeba za metodologię 
poniższych rozważań. Filmy Krzysztofa Zanussiego czytane będą przez pry-
zmat wojtyliańskiego personalizmu w szerokim horyzoncie teologicznym, 
dlatego właśnie, że myśl Wojtyły jest do nich kluczem interpretacyjnym, 
ale także dlatego, że filmy Zanussiego są „inkarnacją”, a więc „wcieleniem” 
czy raczej „ucieleśnieniem” dywagacji Karola Wojtyły. Teza ta pozostaje  
do udowodnienia.

***

Poniższe rozważania oparte na poszukiwaniach „śladów” wojtyliańskiego 
personalizmu w filmach Krzysztofa Zanussiego, z natury rzeczy dotyczyć 
będą pełnometrażowych dzieł fabularnych tego reżysera i scenarzysty, z wy-
łączeniem:
1) filmu zrealizowanego w systemie amerykańskim, w którym reżyser ma 

bardzo ograniczony wpływ na scenariusz i wiele kwestii realizacyjnych 
[The Catamount Killing, 1974],

2) filmów biograficznych i autobiograficznych [Z dalekiego kraju (1981), 
Życie za życie (1990), Cwał (1995), Brat naszego Boga (1997)], jako że ich 
specyficzna natura wymaga osobnego studium.

3) filmu z gatunku komedii [Serce na dłoni (2008)] i filmu podejmującego 
autoretrospektywę twórczości reżysera [Rewizyta (2009)], tu bowiem 
do czynienia mamy z kinem gatunkowym, mniej poddającym się pro-
ponowanej w niniejszym tomie analizie.
Niezbędne jest jeszcze jedno zastrzeżenie metodologiczne: celem niniej-

szego opracowania nie jest bynajmniej zebranie całego spektrum wiedzy 
filmoznawczej na temat twórczości K. Zanussiego, ani – tym bardziej – kom-
pleksowe opisanie wojtyliańskiego personalizmu.  Specyficzna perspektywa 
badawcza skłoniła piszącego te słowa do rezygnacji z obfitego cytowania prac 
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filozoficznych, teologicznych i filmoznawczych na rzecz autorskiego ujęcia 
tematu i zawężenia aparatu naukowego do tych tekstów, które posłużyły 
bezpośrednio do kontynuowania wywodu

***

W 1969 roku dojrzały dwa arcydzieła polskiej humanistyki. „W tym czasie 
przyszły artysta zetknął się z personalizmem chrześcijańskim, który wywarł 
na nim wielkie wrażenie. (…) Już wtedy widać było to, co będzie zaprzątało 
całą dojrzałą twórczość reżysera: problem wolności w kontekście wyborów 
etycznych, udział woli człowieka oraz odpowiedzialności za kształtowanie 
własnego życia oraz związek między złem metafizycznym a wolnością jed-
nostki”13. Podczas gdy Zespół Filmowy tor planował premierę Struktury 
kryształu Krzysztofa Zanussiego, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Kra-
kowie przygotowywało pierwsze wydanie nowej książki Karola Wojtyły pod 
tytułem Osoba i czyn. Obydwaj autorzy byli już wtedy świetnie znani, a ich 
prace docierały do szerokiej publiczności. Zanussi miał na koncie wiele 
dzieł amatorskich i studenckich oraz doskonałą, półgodzinną przypowieść 
filmową pod tytułem Śmierć prowincjała (1965). Wojtyła – arcybiskup me-
tropolita krakowski oraz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – 
wydawał w przeciągu kilku ostatnich lat wiele ważnych artykułów nauko-
wych z dziedziny etyki (w tym kilka zatytułowanych Osoba i czyn, 1966 oraz 
1968), a przede wszystkim przełomowe studium Miłość i odpowiedzialność14.  

 13 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 36–40.

 14 „Autor swoje ujęcie problematyki seksualno-małżeńskiej określa jako personalistyczne. 
Wyraża się ono w normie personalistycznej, która głosi: «Osoba jest takim bytem, że 
właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość». Norma ta przeciw-
stawia się zasadzie użyteczności, nakazującej dążenie do maksimum przyjemności dla 
maksymalnej liczby ludzi. Zdaniem Autora nie przyjemność, lecz obiektywne dobro 
winno być celem dążeń i działań człowieka; dopiero jego realizacja może ubocznie 
sprawiać przyjemność. Osoba ludzka jest takim dobrem, którego moralnie nie godzi 
się używać, to znaczy traktować jako środek do osiągnięcia własnych, podmiotowych 
celów (w tym zwłaszcza przyjemności). Tak sformułowaną opozycję personalizmu  

wstęp  |  17



Jako że celem poniższego szkicu jest udowodnienie wspólnoty myśli filo-
zoficzno-etycznej Karola Wojtyły i Krzysztofa Zanussiego, zaczynamy je 
w tym właśnie momencie, w 1969 roku, gdy obydwaj autorzy promulgują – 
zupełnie niezależnie – zbieżne wobec siebie manifesty personalistyczne. 
W swoistym preludium do kina moralnego niepokoju Zanussi tworzy obraz 
klasyczny, tak krystalicznie perfekcyjny w swojej formie, że pozostaje on na 
długo w pamięci widzów, ale także na stałe zapisuje się na kartach polskiej 
kinematografii. Podobną krystaliczność struktury i wywodu osiąga książka 
Wojtyły, stanowiąca intelektualne wyzwanie i inspirację dla filozofów i teo-
logów aż po dzień dzisiejszy. Mam nadzieję udowodnić dzięki bardzo au-
torskiej interpretacji dzieł tych dwóch wielkich twórców, że chrześcijańska 
wizja osoby jest – i może stać się w przyszłości – fundamentalną inspiracją 
dla artystów i ich najdonioślejszych dzieł.

wobec utylitaryzmu – i odpowiednio miłości wobec używania Autor stosuje do dziedziny 
seksualnej w jej różnych piętrach i aspektach. Omawia kolejno: problematykę popędu, 
rozwój miłości oblubieńczej i jej charakterystykę psychologiczną i etyczną, zagadnienie 
czystości oraz rolę Boga-Stwórcy w miłości małżeńskiej. Choć stanowisko wyrażone 
w książce jest jasne, to Autor zastrzega się, że nie zamierza podawać gotowych recept 
ani drobiazgowych przepisów postępowania. Celem książki jest ukazanie podstawowej 
perspektywy chrześcijańskiego rozumienia miłości w ogóle, a zwłaszcza miłości oblu-
bieńczej, które może pomóc w bardziej szczegółowych i konkretnych rozstrzygnięciach 
tych, którzy tę miłość w życiu starają się realizować”. Za: M. Filipiak, Bibliografia prac 
naukowych Karola Wojtyły, https://www.kul.pl/bibliografia-prac-naukowych,16112.html 
[28 xii 2018].
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Wypełniony ściśle elementami strukturalnie niezbędnymi i uporządkowa-
nymi, pierwszy pełnometrażowy film fabularny Krzysztofa Zanussiego 
stanowi fascynujący przykład całego programu artystycznego twórcy, który 
przez kolejne dziesięciolecia będzie budował swoje dzieła w oparciu o prze-
konanie, iż kino nie ma prawa udzielać odpowiedzi i dawać gotowych ma-
nifestów, musi natomiast prowokować przez najpoważniejsze pytania i nie 
pozwalać na pozostawienie ich przez widza bez osobistej, samodzielnie 
skonstruowanej odpowiedzi. Można zaryzykować stwierdzenie, iż kino 
Zanussiego przyjmuje w przeważającej ilości wypadków niemalże strukturę 
kryształu. Spójność wywodu i analityczna skłonność do stawiania człowieka 
w sytuacji granicznej, choć jednocześnie bardzo zwyczajnej, codziennej – by 
nie powiedzieć „banalnej” – buduje reżyserowi do dzisiaj markę intelektu-
alisty, czy filozofa kina. I choć rację mają ci, którzy twierdzą, że Struktura 
kryształu niemalże nie posiada linii dramaturgicznej, nie posiada historii, to 
jednak nie sposób nie zgodzić się z samym autorem, który w sposób zgoła 
autotematyczny komentuje swoje własne dzieło w dialogu jego ekranowych 
bohaterów: „Nastrój tu jak u Czechowa, nic się nie dzieje”1 zripostowane 
szybko celnym: „Właśnie u Czechowa to się wiele dzieje!”. Chodzi więc o cały 
wachlarz zdarzeń i dramatów, które wybuchną w ukrytym, podskórnym 
planie, niezauważalne dla widza pobieżnego, płytkiego, oczywiste dla tych, 
którzy wrażliwością i intuicją osiągną poziom prowokowany od samego 

 1 Cytaty ze ścieżki dźwiękowej filmu nie będą w niniejszej książce oznaczane przypisem, 
ich pochodzenie za każdym razem wynika bowiem z kontekstu.



początku przez kompilację – dostępnych tylko kinu – zabiegów, polegających 
na wytworzeniu dodatkowego, metafizycznego sensu.

Stefan Matyjaszkiewicz swoimi otwartymi, jasnymi od iskrzącego się 
jak kryształ śniegu kadrami, zachwyca widza już od pierwszej sceny, w któ-
rej Jan wraz z żoną czekają na przystanku na przyjazd Marka. Sztuka ope-
ratorska połączona jest tu w wybitny sposób z muzyką Wojciecha Kilara, 
która wybrzmiewa w trakcie każdej sekwencji montażowej, pokazującej 
nam to, czego film pokazać bezpośrednio nie może, ale przede wszystkim 
nie musi. Od pierwszych sekund otrzymujemy bowiem obraz przejrzysty 
i klarowny, odwołujący widza do uwewnętrznionej przestrzeni, do której – 
niczym do próżni – zassany musi zostać zupełnie nowy, zmieniający ca-
łość element. Dwie miniaturowe postacie, niczym dwa wyróżnione punkty 
na osi horyzontu, filmowane są z oddalenia, co potęguje uczucie silnego 
wkomponowania w kosmos zdarzeń. Kadr skonstruowany jest tak, by to co 
ziemskie – ośnieżone pola, fragment płotu, czarny prostokąt przystankowej 
wiaty – stanowiło zaledwie niewielką część całości, złożonej głównie z zi-
mowego, jasnego nieba. Ten dolny, wąski pas ziemi jest także bardzo jasny, 
horyzont zaś płynnie przenosi to co ziemskie w to co niebiańskie, tak więc 
małe postacie ludzkie na styku tych dwóch rzeczywistości wydają się być 
zagubione w krystalicznym kosmosie filmu i jednocześnie jak najbardziej 
na swoim miejscu – w horyzoncie pytań o sens życia.

Jan i Anna to małżeństwo, które przypomina dwa wektory układające 
się w płaski, jednowymiarowy układ współrzędnych. Od pierwszych chwil 
widzimy szczególne porozumienie osób, które sprawia, że zastana rzeczy-
wistość wydaje się być harmonijna i spójna, jest to 

szczęście płynące z relacji do innych. (…) Znaczenie 
szczególne i zasadnicze ma tu odniesienie do innych 
osób. Wiadomo z doświadczenia, że uczestnictwo  
takie jest w szczególnym znaczeniu szczęściorodne2. 

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 217–218.
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Oczywistym jest więc, że wprowadzenie w ten układ trzeciej osoby, trze-
ciego wymiaru, nada całości głębi i postawi dotychczasowe pewniki pod 
znakiem zapytania. Kryształ to ciało stałe, w którym cząsteczki ułożone są 
w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymia-
rach przestrzennych: do małżeństwa przybywa przyjaciel Jana sprzed lat, 
utalentowany i dynamicznie rozwijający się naukowiec Marek. Serdeczne, 
choć dosyć formalne powitanie rozpoczyna wielodniowe zmaganie stron, 
gdyż w tym pozornie uporządkowanym układzie każdy będzie stanowił 
dla pozostałych pewnego rodzaju zagrożenie: intelektualne, emocjonalne, 
a nawet erotyczne.

Pierwsze sceny w domu Jana i Anny tłumaczą widzom sytuację małżeń-
stwa. Placówka meteorologiczna jest dla zdolnego i dobrze zapowiadającego 
się niegdyś Jana azylem, w którym schronił się obierając proste i peryferyjne 
życie u boku wiejskiej nauczycielki, a może nawet klasztorem, w którym 
prowadzi medytację nad marnością światowości i kariery. Sugerowałyby 
taką myśl sceny przedstawiające Marka w jego pokoju – przypominają one 
kadry ze Śmierci prowincjała, w których młody, energiczny człowiek poznaje 
klasztorną celę użyczoną mu na czas pobytu wśród mnichów. „Boże, co za 
cisza!” – wypowiada swoją nieuświadomioną modlitwę. Ta cisza stanowi 
chyba naturalny element domu, bo przedłużona zostaje na scenę przy kolacji 
i pogłębiona przez wyznanie Jana: „Wydawało mi się, że mam ci tak wiele 
do powiedzenia, a teraz, jak przyjechałeś, siedzimy tutaj, a ja nic nie mó-
wię…”. Oczywistym jest jednak, że przybycie gościa zaburzy dotychczasowy 
porządek i sprowokuje pozostałych do nazywania stanów i sytuacji, które 
dotychczas objęte były milczeniem.

Przybycie Marka wprowadza w przestrzeń wiejskiego domu kilka nowych, 
dotychczas nieobecnych elementów. Przede wszystkim wspomnienia z Ame-
ryki (dwukrotne, by nikomu nie umknęło, choć niby przypadkowe wspo-
mnienie o Harwardzie, kwestia dolarowych diet, z których można oszczędzić 
na zakup samochodu, nieznane tutaj wcześniej kosmetyki, a przede wszyst-
kim radio, które nastawione zostaje na odbiór muzyki jazzowej – będzie to 
kontrast dla zwyczajnej w tym domu muzyki klasycznej, co zrozumiemy 
w kolejnych scenach).
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Przegląd zdjęć z czasów studenckich wywołuje w obu bohaterach wspo-
mnienie ważnej rozmowy sprzed lat. Jan mówił wtedy, że każdy potrzebuje 
mieć w innej osobie punkt odniesienia. W specyficznym dla siebie języku 
wypowiada głęboko personalistyczną prawdę: „Każdy potrzebuje kogoś, kto 
byłby dla niego skalą”. Trudno w tym miejscy nie zacytować wojtyliańskiego 
tekstu, który byłby dla takiej myśli oczywistą paralelą: 

Wiadomo, że czyny ludzkie bywają spełniane  
w różnych relacjach między-ludzkich oraz w relacjach 
społecznych. (…) Dynamiczna korelacja czynu  
z osobą jest sama dla siebie rzeczywistością podsta-
wową i rzeczywistością taką pozostaje również w ob-
rębie jakiegokolwiek działania „wspólnie z innymi”. 
Dopiero na gruncie tej podstawowej korelacji wszelki 
fakt działania „wspólnie z innymi” nabiera właściwego 
ludzkiego znaczenia. Jest to porządek zasadniczy3.

Szczególnego znaczenia (polityczno-społecznego) nabiera fakt, iż owa 
myśl Jana o potrzebie posiadania drugiego, by w pełni być sobą, wyrażona 
została – jak ustalają wspólnie obydwaj rozmówcy – w 1956 roku, co uznać 
można za bezpośrednią aluzję do następującej wtedy „odwilży”.

Narracja filmu staje się odtąd epizodyczna, nieliniowa, oparta na wzorcu 
eseju, w którym luźne sceny i stwierdzenia, pozornie stanowiące oderwane 
od siebie elementy układanki, scalają się w obraz całości. Dialog niegdy-
siejszych przyjaciół zakończony zostaje mini-etiudą, niemalże żywcem za-
czerpniętą z czarno-białej komedii slapstickowej, w której Flip i Flap (Jan 
i Marek) zamknięci w ramach lustra wygłupiają się i dowcipkują na temat 
delikatnie zaznaczających się już zakoli, co oznacza nie tylko ich naturalne 
porozumienie oparte na wspomnieniach ze wspólnej młodości, ale także 
odwołanie do upływu czasu, który przecież odbił się nie tylko na ich wy-
glądzie. Ta część filmu zakończona zostaje wspomnieniem profesora, który 

 3 Tamże, s. 303.
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oczekuje od Marka relacji z pobytu w samotni Jana. W ten sposób wprowa-
dzony zostaje jeden z tych wątków, które można by uznać za zarys akcji, czy 
raczej za motyw działania jednego z bohaterów: wkrótce zorientujemy się, 
że naukowiec przybył do swojego dawnego przyjaciela na żądanie „starego”, 
czyli profesora właśnie, by namówić go do powrotu na uczelnię. A raczej, 
by namówić go do kontynuowania kariery. Jedna z najważniejszych osi 
dramaturgicznych filmu będzie więc miała wymiar wątpliwości moralnej 
co do wyboru przez Jana drogi prostoty i małości, ciszy i wewnętrznej wol-
ności w kontraście do stojącej przed nim otworem drogi uosobionej w po-
staci Marka – zdobywcy i światowca. Trudno nie odnieść tego zagadnienia 
moralno-dramaturgicznego do wielokrotnie wypowiadanego przez Karola 
Wojtyłę wyboru pomiędzy „mieć” a „być”, a więc najbardziej fundamental-
nego wyboru moralnego:

Proste przeżycie „ja chcę” nie może być w dynamicz-
nym całokształcie człowieka odczytane poprawnie, 
jeśli nie uwzględnimy w nim owej specyficznej,  
osobie tylko właściwej złożoności, jaką wnosi  
samo-posiadanie. Tylko na jego gruncie możliwe  
jest samostanowienie, a każde prawdziwie ludzkie 

„chcę” jest takim właśnie samostanowieniem4. 

Jan jako osoba dojrzała dokonał radykalnego wyboru, który dla innych 
może pozostać niezrozumiały. Był to jednak akt samostanowienia o bardzo 
głębokiej strukturze moralnej, akt fundamentalny, oparty na konkretnych 
przesłankach etycznych, ale także – przekonamy się o tym w dalszej części 
filmu – na wartościach zgoła transcendentnych, pytaniach o sens życia 
w obliczu śmierci.

Na razie jednak filmowy dyskurs prowadzi nas na powrót ku bada-
niu świata za pomocą bardzo konkretnych metod poznania materialnego, 
o czym przekonamy się obserwując obydwu mężczyzn przy przyrządach 

 4 Tamże, s. 152.
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meteorologicznych, a następnie – już w pokoju Marka – rozmawiających 
o badaniach naukowych nad kryształami. Ta rozmowa przybiera formułę 
wysoce specjalistyczną i stanowi kontrast dla jasnych i zrozumiałych dokonań 
Jana. Jako że świat fizyków jest dla nas – widzów – niedostępny, rozmowa 
przyjaciół zostaje przedstawiona w formie montażowej zbitki wykresów, 
a wykład Marka zagłuszony muzyką. Zdawkowe wyrazy zaciekawienia 
ze strony Jana przekonują nas, że niewiele już łączy go ze światem aka-
demickich problemów z takim entuzjazmem referowanych przez Marka. 
Można by pewnie znaleźć tutaj silny wątek autobiograficzny, gdyż Krzysztof  
Zanussi porzucił studia z zakresu fizyki (uw, 1955–1959) na rzecz filozofii  
(uj, 1959–1962) co stanowi wyraźną analogię do postaci Jana. Kontrast po-
między specjalistyczną wiedzą na temat kryształów, zmierzającą do two-
rzenia takich struktur w sposób kontrolowany i nienaturalny, a zadaniem 
polegającym na biernej obserwacji przyrody jest tu ewidentny. Kryształy to 
z pewnością obiekty fascynujące, zarazem jednak niespotykanie chłodne, 
zaś ich badanie oznacza co najwyżej podziwiane skrajnie uporządkowanej 
struktury, a więc pogoń za doskonałością, jakże odległą od tego, co ludzkie.

Dlatego, być może, reżyser konkluduje tę scenę widokiem agresywnych 
koni na zaśnieżonej łące w lesie, co zderza świat racji ze światem dzikich 
emocji. Muskularne, nieprzewidywalne zwierzęta mają w sobie życie, któ-
rego zaprzeczeniem są idealne krystaliczne struktury, tak więc dramat 
rozgrywa się nie tylko na poziomie faktów dramaturgicznych, nie tylko na 
poziomie przeciwstawienia tego, co intelektualne temu, co duchowe, nie 
tylko na poziomie estetycznym (chłodne piękno kryształu kontra żywiołowe 
piękno zwierzęcia), ale także na poziomie duchowym, bo – paradoksal-
nie – to, co miało być szczytowym osiągnięciem człowieka okaże się być 
nie-ludzkie, zaś to, co oparte na atawizmach i instynktach zaprowadzi ku 
pełni człowieczeństwa. Scena wymiany poglądów na temat fizyki kryszta-
łów zastąpiona zostanie teraz bliźniaczą (dwóch mężczyzn zasiadających na 
łóżku) sceną oglądania amerykańskich magazynów reklamowych, w któ-
rych podziwiać można nie tylko piękne linie samochodowych karoserii, ale 
także roznegliżowane modelki. Światy się wciąż przenikają – z jednej strony 
natura z jej nieubłaganymi prawami oraz przaśna polska rzeczywistość, 
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z drugiej wykreowany na użytek konsumentów nierealny świat drogich 
zabawek. Nawet tę krótką podróż w stronę odległej, żurnalowej Ameryki 
przerwie całkiem przyziemna awantura o węgiel dla szkoły prowadzonej 
przez Annę. To ona będzie tutaj uosobieniem tego, co dzikie i gwałtowne, 
krzycząc i rwąc na strzępy dokumenty oraz intensywnie gestykulując. Całość 
oglądamy zza szyby, niczym zdystansowani, chłodni obserwatorzy, którzy – 
zupełnie jak Marek – wyciągną z zachowania Anny swoje wnioski co do 
prowincjonalnego pochodzenia kobiety. A może także – właśnie jak Ma-
rek – ulegną pewnej fascynacji. Pytanie o pochodzenie żony Jana prowadzi 
bohaterów do rozmowy o jego decyzji w kontekście przemijania. Rozmowa 
ta po raz kolejny obnaża zasadniczy konflikt, gdyż to co dla Marka mogłoby 
być co najwyżej „braniem oddechu” od aktywnej codzienności, jest dla Jana 
właśnie świadomie wybraną codziennością: 

Każdy czyn jest rzeczywistością, która pod pewnym 
względem przemija, ma swój początek i koniec za-
równo w wymiarze zewnętrznym w stosunku  
do człowieka, jak i w jego wymiarze wewnętrznym, 
co jest tutaj dla nas przede wszystkim ważne, zajmu-
jemy się bowiem głównie samym związkiem czynu 
z osobą, a nie kształtowaniem świata zewnętrznie 
przez działanie człowieka. Otóż w wymiarze we-
wnętrznym osoby czyn ludzki przemija i nie prze-
mija zarazem. Odnosi skutek trwalszy niż on sam5. 

Jan chce codziennie „brać oddech”, nawet jeśli przyjaciel z młodości 
tego nie rozumie. Dla Marka wątpliwość co do dotrwania do emerytury 
jest żartem, dla Jana bardzo poważnym znakiem zapytania wobec dramatu 
przemijania.

Kolejna etiuda wewnątrz filmu, oddzielona od poprzedniego dialogu 
silnym akcentem muzycznym, jest odpowiedzią na pytanie naukowca o to, 

 5 Tamże, s. 195.
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czym można wypełnić sobie życie w takim miejscu. Widzimy na pozór 
zwyczajne sceny z codzienności, każda z nich jednak związana jest z bar-
dzo konkretnym pobudzeniem zmysłów: lodowata woda ze studni, gorący, 
pachnący chleb, aromatyczna nalewka z namaszczeniem rozlewana do 
szklanych butelek, warkocze czosnku i cebuli w spiżarni, płomień w piecu, 
plastry miodu, bez porównania bardziej fascynujące niż najdoskonalsze 
kryształy, choć bardzo przypominające ich strukturę. Kamera zatrzymuje 
się na tym obrazie i pozwala nam przyjrzeć się detalom. To ważne, gdyż 
konstrukcja plastra miodu musi budzić głęboki podziw. Matematycy od 
wieków przypuszczali, że ze względu na najbardziej optymalne wykorzy-
stanie przestrzeni przy jednoczesnym użyciu najmniejszej ilości materiałów, 
podział na sześciokątne komórki przewyższa jakąkolwiek inną konstrukcję. 
Pszczoły wykazują się naturalnym, instynktownym geniuszem, który każe 
im budować tę lekką, lecz niezwykle mocną konstrukcję, którą – bez żadnej 
przesady – nazwać można arcydziełem architektury. Jeśliby wykurzyć dy-
mem pszczoły pracujące nad plastrami, okazałoby się, że większość z dopiero 
co zbudowanych komórek jest owalna. Natomiast te starsze zmieniają się 
już w sześciokątne. Rodzi się pytanie: jak? Badacze twierdzą, że pszczoły 
pracujące w plastrach nagrzewają je sobą do 45 stopni Celsjusza. Ciepły wosk 
mięknie i robi się płynny jak smoła. Reszta – czyli przekształcenie owalnych 
dziurek w piękne sześciokąty – to już zasługa napięcia powierzchniowego 
pomiędzy ściankami komórek. To ono je ściąga, rozciąga i formuje, za-
wdzięczając perfekcyjną heksagonalną strukturę prawom fizyki i biologii6, 
tak więc tutaj, w filmowej rzeczywistości, to co „naturalne” staje się nie 
tylko synonimem piękna, ale także funkcjonalności, a nawet racjonalności.

Świat Jana okazuje się być niemniej zmysłowy niż wielkomiejskie do-
świadczenia Marka, choć rzeczywiście jest to życie zdecydowanie bardziej 
organiczne, powiązane z naturą i jej esencjonalnością. Etiuda różni się od 
innych scen z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze widzimy w niej 
wszystkich bohaterów w sytuacjach dynamicznych, a ich twarze są natu-

 6 Por. https://www.nature.com/news/how-honeycombs-can-build-themselves-1.13398 
[11 xii 2018].
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ralnie uśmiechnięte, co suponuje przekonanie, iż autor filmu niejako staje 
w sporze o podstawowe wybory życiowe po stronie Jana. Po drugie, w całym 
tym fragmencie kamera „z ręki” krąży wokół postaci, umieszczając niejako 
człowieka w centrum swojej orbity, wirując wokół bohaterów filmu, ustana-
wia więc zdecydowanie antropocentryczny ogląd rzeczywistości. Przyjęcie 
tej „personalistycznej” metody w opisie małych, a jakże istotnych ludzkich 
przeżyć, ma charakter zdecydowanie filozoficzny, nie jest przypadkowym 
zabiegiem technicznym, lecz świadomym wyborem twórcy, który doskonale 
rozumie jaką historię chce opowiedzieć i do jakich konstrukcji intelektual-
nych nas, jako widzów, odwołać.

Na koniec etiudy uczestniczymy w bardzo prywatnej, rodzinnej scenie 
związanej z planowaniem wydatków. Tym razem kamera – szanując intym-
ność sytuacji – nie przekracza progu pomieszczenia, w którym zebrali się Jan 
z żoną i jej starym ojcem. Zdystansowany obserwator, niejako wyproszony 
za drzwi, widzi wyraźnie, że na tym poziomie życie rodzinne nie ma żadnej 
struktury, jest wielką improwizacją, a nawet lekką przepychanką. Anna po 
raz kolejny ujawnia swoją naiwność, wręcz infantylność, co stanowi silny 
kontrast wobec harmonijnej, dojrzałej postawy Jana.

Wyprawa do szkoły podstawowej, tzw. tysiąclatki, zaczyna się od ukaza-
nia znamiennego detalu, którym jest praca plastyczna któregoś z uczniów, 
przedstawiająca dwóch młodzieńców w harcerskich mundurkach, pomiędzy 
którymi widać dziewczynę w ich wieku. Ten – zdawałoby się nieistotny – 
szczegół jest jednak dla widza wyraźnym wskazaniem, iż relacje pomiędzy 
trójką głównych bohaterów także zostaną poddane w filmie wnikliwej (la-
boratoryjnej?) analizie. W sali do nauki biologii autor filmu skomponuje 
kadr w taki sposób, by stanowił swoistą martwą naturę, która ma ewidentnie 
wanitatywny charakter: czaszka, wypchana sowa, kolekcja wypreparowanych 
motyli. Taki motyw religijno-artystyczny stanowił dla malarzy północnej 
Europy okazję do refleksji nad poznaniem, przemijaniem i strukturą czasu7, 
wynikał zaś z myśli wyrażonej chwilę temu w filmie, w scenie przy piecu 

 7 Por. Dictionnaire des courants picturaux, hasło: „nature morte”, Paris 1990, s. 240– 
252.
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(„kto wie, ile nam zostało życia”), wcześniej zaś przez Koheleta (Vanitas  
vanitatum et omnia vanitas – „Marność nad marnościami i wszystko mar-
ność”; Koh 1, 2). Przesłaniem jest uświadomienie widza co do faktu, iż radość 
życia to tylko przemijająca chwila. Być może dlatego Anna wzdycha ze smut-
kiem i zrezygnowaniem, gdy niczego nieświadomy Marek – przedstawiony 
jeszcze chwilę temu jako „docent” – konkluduje scenę żartem, udając nie-
sfornego ucznia. Chwilę później to ona w zabawie z dziećmi („Jedzie pociąg 
z daleka…”) całą sobą angażuje się w śpiew, co jednak ciekawe, młodzieńcze 
zabawy nie skończą się tutaj.

Oto bowiem w drodze powrotnej to Jan zostanie skuszony do ulegnięcia 
chłopięcym marzeniom i zasiądzie za kierownicą samochodu Marka. Ten 
poważny, zorganizowany wewnętrznie mężczyzna dozna zgoła atawistycznej 
przyjemności, gdy okaże się, że maszyna jest posłuszna jego woli, a podróż 
przeobraża się w samochodowy wyścig przy inspirujących do zabawy dźwię-
kach jazzu. Jan mógłby być światowcem i miałby wszelkie predyspozycje, 
by przeobrazić się w Marka (który go komplementuje), gdy jednak tylko 
zauważa tę pokusę, natychmiast zatrzymuje się i oddaje kierownicę. Być 
może za chwilę pragnienie realizowania się w męskim – pełnym nie tylko 
sportowej, ale przede wszystkim intelektualnej rywalizacji – świecie byłoby 
nie do opanowania. Dlatego głośno wypowiada słowa samoograniczenia: 

„Dość! Wystarczy!”, a scena skonkludowana jest symetrycznym kadrem, 
w którym centralne miejsce zajmuje maska samochodu, zaś mężczyźni prze-
siadają się, wracając na swoje fotele. Eksperyment z metaforyczną zamianą 
miejsc się ewidentnie nie udał, choć był z pewnością ważny dla wszystkich 
jego uczestników – Marek poznał siłę duchową Jana, Jan poznał siłę pokusy.

Rozdźwięk między postawami obu mężczyzn pogłębia się, gdy obserwu-
jemy ich rozmowę w wiejskiej pijalni piwa, w której Jan żartuje ze stałymi 
bywalcami, a Marek komentuje ich niezbyt inteligentny wygląd:

„– Przyznasz, że nie napawa optymizmem, jak się tak popatrzy na te 
twarze…

– A to zależy jak się patrzy…”.
W kolejnych ujęciach sami mamy możliwość przyjrzeć się owym twa-

rzom, a bardziej jeszcze zbadać swój sposób patrzenia na innych. Kamera 
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pozwala nam przyjrzeć się kilku osobom z dystansu, wiernie oddając rze-
czywistość, nie komentując jej jednocześnie w żaden sposób, tak by widz 
sam rozpoznał w sobie uczucia, które ów widok wywołuje. Może się więc 
okazać, że odnajdziemy w sobie wyniosłość i pogardę dla tych zwyczaj-
nych mieszkańców wsi (byłby to trop markowy), lub sympatię i poczucie 
wspólnoty (gdyby okazało się, że stoimy w tym sporze po stronie janowej). 
To on właśnie pozwala sobie na – w gruncie rzeczy dosyć autoironiczny – 
żart, twierdząc, że może ze swoimi sąsiadami rozmawiać o wszystkim poza 
pogodą, jako że na tym oni znają się lepiej. Takie – zdystansowane i kry-
tyczne – podejście do osiągnięć nauki wydaje się być wynikiem przyjęcia 
przez Jana pewnej postawy filozoficznej, zgodnie z którą rzeczywistość, czy 
też natura zawsze będzie przeważać, górować nad ludzkim poznaniem, a jej 
żywiołowość zawsze będzie obnażała fragmentaryczność i niewystarczal-
ność najbardziej nawet wysublimowanych ludzkich teorii i konstruktów 
naukowych. W gruncie rzeczy jednak – podpowiada autor filmu – nie 
chodzi tu tylko o postawienie problemów filozoficznych i udzielenie na nie 
odpowiedzi, lecz raczej o pewną wewnętrzną postawę, owo instynktowne 
zachowanie, które obnaży przed widzem jego zinterioryzowaną dyspozycję 
do szacunku wobec innych ludzi. Tylko widz – i to widz samoświadomy 
i wobec siebie szczery – jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim 
wzrokiem spojrzał na osoby, które pokazała nam kamera: czy był to wzrok 
kpiący, osądzający lub pogardliwy, czy raczej serdeczne spojrzenie kogoś, 
kto zna ludzką kondycję, rozumie ją i szanuje. Dla Jana jednak, jak się 
wydaje, zdystansowane solidaryzowanie się z przedstawicielami lokalnej 
społeczności to za mało.

Kolejna scena uzmysławia nam, że jego żona pochodzi z takiego wła-
śnie środowiska i – zauważamy to wyraźnie – niewiele ponad to środo-
wisko wyrasta. Małżeństwo, które znów obserwujemy z dystansu (może 
oczami podglądającego Marka), zamknięte w ramę drewnianych drzwi do 
pokoju, w którym Jan uczy Annę (nie znamy celu tej edukacji, być może 
Anna studiuje?) pochyla się nad pytaniem o entropię. Jest to oczywiście 
w pierwszym rzędzie pojęcie z zakresu fizyki, czy konkretnie termodynamiki 
(jedna z funkcji stanu określająca kierunek przebiegu zjawisk związanych 
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z przemianami i przepływem energii), w humanistyce jednak oznaczałoby 
raczej „wyrównywanie, wyciszanie… jakieś zamieranie…” jak tłumaczy to 
z cierpliwością Jan. Po raz kolejny wprowadzony zostaje temat wanitatywny, 
myśl o odchodzeniu, chłodne dotknięcie śmierci, a więc najpoważniejszy 
bodaj z zanussiańskich lejtmotywów.

Ma on jednak swój kontrast w proponowanej przez Marka serii slajdów 
z Ameryki, na których wraz z całą filmową rodziną oglądamy podobne 
do mrowisk (a może plastrów miodu) drapacze chmur, gęsto zabudowane 
ogromnymi wieżowcami centra gigantycznych miast. Widoki te układają 
się w kolejną jazzową suitę, ewidentne staje się więc, iż autor filmu buduje 
dramaturgię nie na rozwoju akcji i kolejnych kulminacjach, lecz raczej na 
silnych kontrastach o charakterze intelektualnej zagadki, ale także moral-
nego wyboru. Chodzi nie tylko o sposób życia, ale także o jego jakość. To, co 
wielkie przeciwstawione zostaje temu, co małe. Głośne konkuruje z cichym, 
nowoczesne z tradycyjnym, silne ze słabym, a nawet piękne z brzydkim. I nie 
da się wcale uznać, że sympatie autora przechylają się na którąkolwiek ze 
stron. Triada: kryształ – plaster miodu – wieżowiec jest zbudowana właśnie 
na wartościach porządek – skuteczność – sukces, bliskich Markowi, który ma 
prawo oczekiwać od swojego utalentowanego kolegi zaangażowania w życie 
tego nowoczesnego świata, a nawet zaoferowania swojego w nie wkładu. 
Z drugiej strony rodzi się jednak przekonanie, że wejście w obszar sukcesu 
i nowoczesności ma cenę, której Jan zdecydował się nie płacić i ma ku temu 
bardzo konkretne, przekonywujące powody. Jego życiowa naiwność, czy też 
raczej idealistyczny (może nawet donkiszotowski) sposób myślenia ujawnia 
się bardzo intensywnie w kolejnym dialogu z Markiem, który obserwuje 
elektroniczne urządzenie, stworzone hobbistycznie przez Jana:

„ – Co to ma być? Do czego ma to służyć?
– Do niczego. Jak pokręcisz tą gałką, to żarówka mruga. (…) Strasznie 

lubię jak coś mruga…
– Czyś ty zwariował? Ile ty masz lat!”.
Rozmowa dwóch mężczyzn, którzy znali się w latach młodzieńczych, 

razem zapewne zmagali się z niedojrzałościami i marzyli o wielkich celach, 
musi i tym razem doprowadzić do konfliktu, jako że jeden z nich – świadom 
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upływającego czasu – nie godzi się na ten rodzaj „bezprodukcyjności”, który 
symbolizuje życie na wsi i tworzenie urządzeń służących tylko radości ich 
stwórcy, jak ów filmowy „denaturator”, który jedynie świeci i piszczy, co – 
jeśli się jest małym chłopcem – uznać można za prawdziwy cud. Drugi 
natomiast – rozumiemy, że ze względu na swoją zgoła metafizyczną per-
spektywę – gotów jest pozostać dzieckiem nawet za cenę bycia uznanym za 
naiwnego, czy może raczej jurodiwego:

„Jurodiwyj to potoczne określenie opętanego, nawiedzonego, ascety – 
obłąkańca, albo udającego obłąkanego, który według ludzi przesądnych, 
zwłaszcza chłopów, posiada dar jasnowidzenia, przepowiadania”8. Choć 
postać Jana (sama w sobie) z pewnością nie spełnia kryteriów jurodiwości, 
to jednak jego osobowość pogłębiona przez związek z Anną – co stawia nas 
przed faktem odkrycia bohatera zbiorowego, „dwuosobowego”, bohatera 
w którym dwie postacie składają się na jeden fenomen – nieodwołalnie 
prowadzi ku takiej właśnie interpretacji: „Życie jurodiwego to splot szcze-
gólnych, niepowtarzalnych okoliczności. I jego imię, i on sam, jest nie-
zwykle tajemniczy. Nazwa miała, w zależności od czasu, różne znaczenia. 
W greckim oznaczała obłąkanego, pomylonego, chorego na umyśle i była 
nacechowane pejoratywnie. Dzięki kontekstowi biblijnemu zyskała jednak 
inne zabarwienie, specyficzne, pozytywne, bo to szaleństwo „dla Chrystusa”, 
a także szaleństwo przyjmowane świadomie, z zamysłem wystawienia go 
na pokaz. Wiadomo, iż takie odczytanie pochodzi z ewangelicznego tek-
stu Listu św. Pawła do Koryntian: „My, głupi dla Chrystusa” (1 Kor 4, 109). 
Ową głupotę można odczytywać w ten sposób, że dotychczasowa mądrość, 
jaką dysponował człowiek, w obliczu Boga jest niczym – głupotą. Należy 
wobec tego odrzucić to, co uznane za mądre i żyć według nowych zasad, 
które przez otoczenie mogą zostać uznane za szaleństwo i oznakę głupoty. 
A więc: Stajemy się głupi, co jest naszym darem dla Chrystusa. Dopiero 

 8 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000, s. 244.

 9 Wszystkie cytaty biblijne oznaczane będą poniżej jedynie skrótem nazwy księgi 
z numerem rozdziału i wiersza/wierszy, pochodzą zaś z: Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, 
Poznań 2003.
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wspomniany kontekst biblijny nadał głupocie jurodiwego inne znacze-
nie – głupoty skrywającej prawdziwą mądrość Bożą. Jednym z synonimów 
zastępujących słowo jurodiwyj w literaturze hagiograficznej było określenie 
błażennyj – święty, błogosławiony, ale zarazem nawiedzony i głupkowaty. 
Wyjątkowe jest życie jurodiwego: miało dziwić, nakazywać zastanowienie. 
Cechę charakterystyczną stanowi fakt, iż jurodiwy często jest cudzoziemcem, 
przychodzi z daleka, z zachodnich krajów, z języka łacińskiego…”10. Oczy-
wiście Jan nie przypomina jurodiwego w sensie estetycznym – Krzysztof 
Zanussi nie pozwoliłby na taką dosłowność (choć odstaje od innych, już 
chociażby z powodu grubych okularów), jest jednak z pewnością cudzo-
ziemcem, kimś z obszaru innego, akademickiego życia, jest kimś z kręgu 
łaciny i greki, z kręgu języka niezrozumiałego, języka zarezerwowanego dla 
wybranych, języka nauki (to on rozumie atrofię), jest z pewnością szaleńcem, 
który porzucił świetną karierę, głupcem, który wybrał proste, wiejskie życie, 
jest cudotwórcą, prorokiem przewidującym za pomocą szklanej kuli nadcho-
dzące wydarzenia (szklana kula w ogrodzie meteorologicznym służy przecież 
widzeniu przyszłości, przynajmniej tej pogodowej): „Inni pojawiający się 
w literaturze nurtu wiejskiego to również cudotwórcy, nawiedzeni i prorocy, 
osoby obdarzone nadludzkimi umiejętnościami, miejscowi święci. Osoby, 
które – wedle oceny społeczności – wybiera Bóg, aby Mu służyły. Pomimo 
że czasem przychodzą z daleka, jednak dzięki temu, że posiadają wspólną 
z miejscowymi wiarę, uzyskują status swojego”11, co widzieliśmy w scenach 
z miejscowego baru. Bycie dużym dzieckiem to niezgoda na poukładany 
świat kompromisu i karierowiczostwa, na świat zbadany, lecz nie wywołujący 
żadnego zdziwienia. Jan wybiera – kosztowną! – drogę wewnętrznego buntu 
i przyjmuje postawę naiwnego prostaczka, prawdziwą jednak składową sza-
leństwa jest jego związek z ową kobietą-dziewczynką, nieustannie zdziwioną, 
wystraszoną mimozą, jasnowłosą i gładkolicą osobą stąd, zadziwiającym 
fenomenem niedojrzałości, zmysłowej pokusy i dziewiczości.

 10 K. Werstak, Święty odmieniec, „Polisemia” 2/2011, s. 8.

 11 Tamże, s. 6.
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„Dojrzali ludzie spadają!” mówi Marek na usprawiedliwienie swojej sła-
bości podczas próby podciągania na drążku w scenach przedstawiających 
wysiłek fizyczny obu bohaterów, a raczej ich chłopięce zmagania atletyczne 
i zabawy na śniegu. Ten epizod zakończy półnaga scena z zaimprowizowanej 
łaźni, w której obydwaj mężczyźni przedstawieni zostaną w kontraście do 
dotychczasowego sposobu ukazywania ich jako dysputantów – intelektu-
alistów. Tu obnażona zostanie (nomen omen) ich cielesność, zobaczymy 
więc nie tylko jakąś braterską czy przyjacielską więź, ale także wprowadzony 
zostanie grecki ideał akademickiej dysputy w gimnazjonie – (gr. γυμνάσιον 
gymnasion). W starożytnej Helladzie był to zespół tylko częściowo kry-
tych budowli, przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych. Jego centralną część 
stanowił kompleks bieżni, boisk i portyków. W gimnazjonie znajdowały 
się też palestra i stadion. Plan gimazjonu zrekonstruowany na podstawie 
wykopalisk prowadzonych w Delfach, na Delos, Epidauros, Aleksandrii 
i Olimpii zawierał zawsze łazienki (balaneion) i łaźnie (pyriaterion) oraz – 
przede wszystkim – miejsce nauczania12. Krzysztof Zanussi w ciągu kilku 
zbitych ze sobą scen wykłada nam wiec historię nauki, ale bardziej jeszcze 
etos poszukiwania prawdy (komplementarność tego, co cielesne i tego, co 
psychiczne, w poszukiwaniu tego, co duchowe): 

Między somatyką a psychiką człowieka zachodzi 
ścisły związek i zależność polegająca na uwarunko-
waniu funkcji psychicznych ogółem funkcji soma-
tycznych, a zwłaszcza niektórymi funkcjami szcze-
gółowymi. Sam wyraz „psychika» (od grec. psyche) 
wskazuje na duszę, jednakże nie od razu w metafi-
zycznym tego słowa znaczeniu. Naprzód w znacze-
niu „fizycznym” i poniekąd zjawiskowym. Chodzi 
tu mianowicie o cały szereg przejawów integralnego 

 12 Por. Wielka Historia Świata, red. A. Krawczuk, t. 3, Warszawa 2005, s. 119; Encyklopedia 
świata starożytnych Greków, red. O. Murray, tł. D. Mickiewicz-Morawska, Warszawa 
2001, s. 388–389.
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życia ludzkiego, które nie są same w sobie cielesne,  
materialne, a równocześnie wykazują pewną zależność 
od ciała, pewne uwarunkowanie somatyczne. Tak  
np. widzenie wzrokowe albo wzruszenie uczuciowe  
nie są same w sobie cielesne, ale wykazują pewną  
zależność od ciała i powiązanie z nim13.

Arystoteles, Platon, Tomasz z Akwinu, Galileusz, Izaak Newton – w tej 
kolejności Krzysztof Zanussi przedstawia nam ideę nieskończoności. Naj-
pierw w dialogu, później zaś w portretach tych filozofów i cytatach z ich 
dzieł. Kolokwium w okolicach biblioteczki ma sens dosłowny, ale także – jak 
w całej tej krystalicznej strukturze filmu – sens szerszy, jako że problemem 
do dyskusji staje się nie tyle pojęcie zapamiętane z dawnych, studenckich 
dyskusji, co raczej fundamentalna kwestia życiowa, oś całego dramatu, 
a także oś konfliktu między dwoma bohaterami. Markowe – jeśli można 
pokusić się na parafrazę – „nie mam czasu na takie filozoficzne bzdury” 
rozbija się o głębokie janowe ubolewanie, iż w naszych czasach „nieskoń-
czoność (…) tak właściwie przestała być przedmiotem fascynacji. Stała 
się chwytem rachunkowym… nie jest ideą…”. Nieskończoność jest przed-
miotem fascynacji ludzkości bodaj od zawsze. Odkąd ludzie uświadomili 
sobie, że czynności i stany można – przynajmniej za pomocą myśli – prze-
dłużać w nieskończoność (nieskończoność potencjalna „i tak dalej”) odtąd 
jest jednocześnie wyzwaniem, mamy bowiem do czynienia z paradoksem, 
gdyż – idąc tropem Leibniza najmniejsza cząsteczka wszechświata, poprzez 
idące w nieskończoność pomniejszanie, może być lustrzanym odbiciem 
nieskończoności wszechświata poza nią. Pragnieniu nieskończoności za-
wsze towarzyszy przecież lęk (horror infiniti), co skutkuje pewnego rodzaju 
sceptycyzmem (pytanie o przyczynę przyczyny – „w nieskończoność” – 
słusznie wywołuje metafizyczny lęk), jeśli bowiem uparcie pytać będziemy 
o praprzyczynę, dojść musimy do wniosków determinujących całe nasze 
ludzkie doświadczenie i całą naszą codzienność. „Często uważa się, że czło-

 13 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 242.
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wiek – w skończoności swego istnienia oraz doświadczenia otaczającego go 
świata – o nieskończoności nic wiedzieć nie może. Wedle takiego poglądu 
to, co nieskończone, jest ideą czysto negatywną (coś, co nie jest skończone). 
Pozytywnych zaś momentów nieskończoności człowiek w swej ograniczono-
ści uchwycić nie potrafi. Czy jednak rzeczywiście nieskończoność stanowi 
nieprzekraczalną zaporę dla ludzkiego myślenia? (…) Zwróćmy uwagę 
na znane stwierdzenie Einsteina, który o swym skończonym i statycznym 
modelu wszechświata powiedział, że jest skończony, lecz nieograniczony. 
Einstein w tym stwierdzeniu odnosi się jednocześnie do różnych aspek-
tów (nie)skończoności. Jego kulisty wszechświat jest skończony, gdyż ma 
skończony promień i ogranicza go sfera; ruch jednakże po takiej sferycznej 
powierzchni nie natrafia na naturalne granice i w tym sensie jest nieskoń-
czony. Odnosząc się jednak osobno do obu tych aspektów, należałoby po-
wiedzieć o Einsteinowskim wszechświecie, że jego rozmiary przestrzenne są 
ograniczone (skończone), a ruch – nie będąc zasadniczo ograniczony – jest 
nieskończony. Ponieważ – jak to stwierdził Arystoteles – substratem czasu 
jest ruch, mamy w tym wypadku do czynienia z nieskończonością czasową 
przy jednoczesnej skończoności przestrzennej”14. Mamy więc z jednej strony 
problem kosmiczny, rozpatrywany skali makro, z drugiej zaś – widać to 
w Strukturze kryształu, filmie często skupionym na szczególe – kwestia tego, 
co nieskończenie małe: „Skoro mówimy o nieskończoności, to spróbujmy 
też odnieść się krótko do pojęcia nieskończenie małego. Nie idzie nam tu 
o bogatą historię tego pojęcia w matematyce czy w filozofii matematyki, 
lecz o jego ontologiczną interpretację i rozstrzygnięcie, czy nieskończenie 
małe może zostać uznane za realną kategorię ontyczną, a tym samym – czy 
mogłoby posłużyć za charakterystykę bytów elementarnych (elementaria 
jako „przedmioty nieskończenie małe”). Przyjmijmy następujące określenie: 
wielkość nieskończenie mała to wielkość mniejsza od każdej możliwej do 
pomyślenia wielkości danego typu. Jakkolwiek małą wielkość położymy, 
nieskończenie małe będzie od niej mniejsze. Tak właśnie w dawniejszej  

 14 M. Łagosz, Skończone/nieskończone jako problem ontologiczny, w: „Edukacja filozo-
ficzna”, t. 63, Kraków 2017, s. 40.
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matematyce określano pojęcie infinitezymali (różniczki), tj. jako pojęcie 
czegoś, co jest mniejsze od dowolnego odcinka (przyrostu), choć nie jest 
punktem”15. Można więc powiedzieć, że człowiek – słusznie przecież – prze-
rażony nieskończonością, w instynktowny sposób szuka samoograniczenia, 
szczególnie wobec idei tak ostatecznej jak niekończona odpowiedzialność, 
nieskończona miłość, przede wszystkim zaś nieskończony Bóg „Jam Alfa 
i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Ap 22, 13). Oswoiliśmy 
się z nieskończonością tylko dlatego, że – ze względu na abstrakcyjność 
tej idei – ubraliśmy ją w metaforę, otoczyliśmy symboliką, co nie czyni jej 
choćby trochę mniej niepojętą: „Może to właśnie ten nieogarnialny bezmiar 
i ta nasza próba jego oswojenia, jest odpowiedzią na ludzką potrzebę widze-
nia w świecie Tajemnicy oraz – przejawiającego się chociażby w poglądach 
religijnych – pragnienia wieczności”16.

O to właśnie pragnienie wieczności, w jej czysto religijnym sensie, o tę 
tęsknotę – przepięknie, choć subtelnie podkreśloną przez muzykę Kilara – 
otrze się z pewnością Krzysztof Zanussi w kolejnej scenie filmu, będącej 
w istocie spuentowaniem akademickiej rozmowy Marka i Jana. Zimowy 
spacer po śnieżnobiałym cmentarzu zamyka rzut oka na kamienną, grobową 
płytę ze znamiennym napisem „Byłem – kim jesteś; Jestem – kim będziesz; 
Pamiętaj o mnie; By ktoś o tobie pamiętał”. Wzruszający jest ten prosty, 
improwizowany gest pamięci Jana, którym w tych okolicznościach może 
być co najwyżej przetarcie grobu ze śniegu. Jeśli więc prawdziwe są słowa 
Giordano Bruno „Będąc człowiekiem nie jestem bliższy nieskończoności 
niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem dalszy niż gdybym był ciałem 
niebieskim”, możemy śmiało założyć, że nieskończoność zakorzenia się 
właśnie w człowieczeństwie, i bardziej jeszcze w przemijalności jako fun-
damentalnym ludzkim doświadczeniu, oraz w poczuciu fascynacji czasem, 
który – ten temat powróci przecież w Iluminacji – możemy obserwować, 

 15 B. Ogrodnik, Między metafizyką A.N. Whiteheada a mechaniką kwantową, w: Studia 
Whiteheadiana, t. 1, Kraków 2007, s. 123.

 16 M. Łagosz, Skończone/nieskończone jako problem ontologiczny, w: Edukacja filozo-
ficzna, t. 63, Kraków 2017, s. 57.
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jako jedyne być może istoty zdolne być jednocześnie w trzech czasach: prze-
szłości (wspomnienia), przyszłości (marzenia i plany) oraz teraźniejszości 
z jej miarowym trwaniem/przemijaniem.

Zacytowany już powyżej, przekorny i autoironiczny dialog o Czechowie 
(„nic się nie dzieje…”) kontynuuje medytację o czasie. I o umieraniu, przez 
przywołanie anegdoty o śmierci pisarza na Krymie (tej samej, która opowie-
dziana zostanie trzydzieści lat później w filmie Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową). Jest to temat żywcem wyjęty z wanitatywnych 
martwych natur: temu co wielkie i wieczne przeciwstawione zostanie to, co 
zmysłowe i ulotne. Jak na obrazach Steenwijcka – na których czaszka spo-
czywa na tym samym stole, co symbole luksusu – w opowieści o Czechowie 
śmierć nadchodzi w środku przyjęcia, a ostatnim słowom pisarza towarzyszy 
szampan i grono przyjaciół. U Zanussiego zaś scena skomponowana jest 
z portretów, szerokiego kadru, w którym cały ciężar uwagi skupia się na asce-
tycznie zastawionym stole oraz tykania zegara, który odmierza miarowo czas 
i rytmizuje całe doznanie. Dla Anny takie szczere mówienie o śmierci musi 
być złamaniem jakiegoś tabu, skoro decyduje się napomnieć Jana, by przestał, 
a to dlatego, że „odbieramy śmierć jako gwałt zadany życiu. Odbieramy ją 
jako kres naszych możliwości, kres tworzenia, kres naszej wolności, jako 
pewien koniec naszego rozwoju. Bo śmierć jest także końcem czasu”17. Taka 
postawa Anny wydaje się być niemądra, gdyż „dla wielu wszystko, co łączy 
się ze śmiercią, powinno być ukryte, schowane, przemilczane, jednak w ten 
sposób pozbawiamy się możliwości udziału w umieraniu, przyzwyczajania 
się do nieuchronnego”18. W roku 1986 Maurice Abiven opisał to, co zdaje się 
być intuicją Zanussiego o dwadzieścia lat wcześniejszą: „(…) co najmniej od 
pół wieku nasze zachodnie społeczeństwo starało się jak najmniej wiedzieć 
o śmierci i o wszystkim, co ją otacza. Śmierć w domu, śmierć na co dzień, 
śmierć krewnego, bliskiego, sąsiada stawała się czymś coraz mniej znanym, 

 17 https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,84,rozmowa-o-smier-
ci-najwazniejsze-jest-zycie.html [2 i 2019].

 18 M. Maćkowiak, Dlaczego nie potrafimy rozmawiać o śmierci, „Moja Rodzina”  
nr 1/2014, s. 13.
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coraz mniej widocznym, coraz bardziej zacieranym: potwierdza to coraz 
mniejsza liczba ceremonii pogrzebowych i prawie całkowity zanik obrzędów 
żałobnych. W szczególności w szpitalach, gdzie ludzie coraz częściej umierają 
i gdzie śmierć jest zjawiskiem codziennym, panowała cicha zmowa, aby jej nie 
dostrzegać i postępować tak, jak gdyby nie istniała”19. W dialogu ze Struktury 
kryształu Anna obnażona zostaje jako osoba dziedzicząca nieoswojone lęki, 
które można by pewnie nazwać szczególnym rodzajem wrażliwości, w istocie 
są jednak czymś, co diagnozuje się następująco: „Psychologiczny mechanizm 
wyparcia frustracji ze świadomości, jako że dotknął setek milionów ludzi, 
zamienił się w zjawisko w skali socjologicznej. O stopniu frustracji świad-
czy wsparcie milczenia nakazami kulturowymi i sankcjami obyczajowymi. 
W ten sposób milczenie przekształciło się w tabu. Zjawisko badane przez 
antropologów w społecznościach prymitywnych pojawiło się nagle w sa-
mym centrum zachodniej cywilizacji”20. Śmierć okazuje się być centralnym 
tematem Struktury kryształu i – dowiemy się tego z całej twórczości Zanus-
siego – centralnym tematem życia21.

 19 M. Abiven, Accompagner la mort, w: „Etudes”, novembre 1986, s. 465–466, za:  
St. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, w: Antropologia śmierci. 
Myśl francuska, red. St. Cichomski, Jakub M. Godzimirski, Warszawa 1993, s. 6.

 20 http://jacek.kwasniewski.org.pl/ksiazka-cywilizacja-zachodnia-i-czas/teksty/tabu-
-smierci-dlaczego-powstalo-dlaczego-gasnie/ [2 i 2019].

 21 Por. W.R. Clark, Płeć i śmierć, Warszawa 2000; E. Kubler-Ross, Rozmowy o śmierci 
i umieraniu, [b.m.w., b.r.w.]; E. Kubler-Ross, Koło życia, Warszawa 2000; J. Ratzinger, 
Śmierć i życie wieczne, Warszawa, 2000; M. Fossel, Jak przedłużyć nasze życie, Warsza-
wa 1999; J.J. Medina, Zegar życia, Warszawa, 2001; A. Ostrowska, Śmierć w doświad-
czeniu jednostki społeczeństwa, Warszawa 1997; J. Bowker, Sens śmierci, Warszawa, 
1996; I. Ziemiński, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, Lublin 1999; T. Ślipko, 
Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia, Kraków 2000; Z. Bau-
man, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998; H. Thelicke, 
Życie ze śmiercią, Warszawa 2002; M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 
2004; G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995; J.P. Bois, 
Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996; Wymiary 
śmierci, red. St. Rosiek,, Antologia literatury francuskiej, Gdańsk 002; Antropologia 
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Po zakończeniu rozmowy o śmierci Marek i Anna spotykają się w kuchni 
i – mimo domowych obowiązków, które podejmuje ona ze sporą energią – 
następuje wymiana uwag na temat źródeł szczególnego, melancholijnego, 
a raczej metafizycznego usposobienia Jana. Anna przypomina tutaj ubiorem, 
uczesaniem i sylwetką ową słynną kobietę z obrazów Vilhelma Hammer-
shoia22, będącą tajemniczym odzwierciedleniem tego, co w mieszkaniu 

śmierci. Myśl francuska, red. St. Cichomski, Jakub M. Godzimirski, Warszawa 1993; 
Śmierć w kulturze dawnej Polski, Katalog wystawy. red. P. Mrozowski, Warszawa 
2000–2001; B. Innes, Granice śmierci, Warszawa 1999; P. Aries, Człowiek i śmierć, 
Warszawa, 2000.

 22 Samotność – Izolacja – Alienacja. To tylko niektóre z określeń, których używa się 
do interpretacji twórczości Vilhelma Hammershøi (1864–1916), duńskiego artysty 
tworzącego na przełomie xix i xx wieku. Znany przede wszystkim z przedstawień 
wnętrz zaludnionych nieokreślonymi postaciami, wypełnionych niezwykłym świa-
tłem, a mimo to tak zagadkowo pustych, Hammershøi stał się jednym z najbardziej 
charakterystycznych twórców skandynawskich. Słowem-kluczem do zrozumienia 
wnętrz Hammershøi jest właśnie ich temat. Wnętrze, czyli coś wewnętrznego, po-
zostającego w opozycji do świata zewnętrznego. Ściany podziurawione są oknami, 
ale okna te nie są albertiańskimi „oknami na świat”. W ich szybach bowiem nie 
zobaczymy konkretnego widoku ani też uwaga widza nie będzie skupiona na „wy-
chodzeniu” poza wnętrze. Wręcz przeciwnie – kierunek zawsze prowadzi od okna 
ku wnętrzu, tak jak światło padające na pustą podłogę potęguje pustkę i zarazem 
kosmiczny wymiar pojedynczego pomieszczenia. Dominującą postacią we wnętrzach 
jest żona malarza, Ida Ilsted (1861–1933). Hammershøi często portretował kobiety i – 
tak jak widać to już w Portrecie młodej dziewczyny z 1885 roku – jego postaci kobiece 
są jakby oderwane od czasu i przestrzeni, malowane lekko i utrzymane w biało-po-
pielatej kolorystyce z czarnym akcentem wytwornej sukni. Wśród wczesnych obra-
zów malarza można znaleźć sceny rodzajowe, ukazujące kobiety wykonujące różne 
zajęcia, najczęściej zajmujące się wyszywaniem lub wykonywaniem innych robótek 
przy stole, lub czytaniem listu. Szczególnym przypadkiem jest właśnie postać Idy, 
na stałe wpisanej we wnętrza mieszkania Hammershøi. Jej postać jest rzeczywiście 
zespojona z otaczającą ją przestrzenią, nie jest jednak ona jedynie jednym z wielu 
elementów na obrazie, ale postacią o ważnej funkcji – to ona nadaje tej przestrzeni 
sens. Kobieta jest kulturowo powiązania z wnętrzem domowym; zgodnie z tradycją 
zadaniem żony było przede wszystkim strzeżenie ogniska domowego. Odpowiadała 
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wypełnione jest podskórnym, utajonym życiem. Tę kuchenną, zakulisową 
wymianę myśli można by porównać do rozmowy na szpitalnym korytarzu, 
w której rodzina – bez wiedzy pacjenta – pyta lekarzy o jego stan. Marek, 
powołując się na przyjaźń i troskę, próbuje dociec, skąd biorą się w Janie 
myśli o śmierci, do których on sam nie jest tak skłonny. Dowiaduje się wtedy 
o wypadku w górach, który skończył się sześciomiesięczną rekonwalescencją, 
wypadku tak poważnym, iż mógł zakończyć się śmiercią Jana. Widz zostaje 
oszołomiony widokiem majestatycznych ośnieżonych szczytów, a próba 
banalizowania dyskursu (Marek: „Podobno miałeś szanse się przejechać 
[na tamten świat – dop. M.L.]”) kończy się niepowodzeniem, gdyż fotosy 
przedstawiające przepiękne wysokogórskie plenery ujęte są w głębokie, czy-
ste dźwięki, jakie otrzymuje się uderzając w kryształ. Ów wibrujący, głęboki 
ton nadaje całej scenie wymiar muzyki sfer, ujawniając jakąś kosmiczną 
tajemnicę, do której – widzimy/słyszymy to wyraźnie – dotarł w swoim 
granicznym doświadczeniu Jan: „sytuacji granicznej nie można wywołać, 
musi się ona dokonać w wyniku splotu okoliczności. Jeśli, niejako z definicji, 
unieważnia ona całą wiedzę, jaką mamy o sobie czy świecie, to wyklucza to 
jakiekolwiek przygotowanie z naszej strony. Jak mówił Szestow, to tragedia 
spotyka człowieka, a nie na odwrót. Po drugie, ekstremalne doświadczenia 
nie muszą wcale być sytuacjami granicznymi. Zatem sytuacja graniczna 
to taka, po której na pytanie: «Kim jestem?», mogę sobie odpowiedzieć 
coś innego niż przed nią. Jaspers mówi, że wiedzę tę można uznać, ale też 
można całkowicie odrzucić i do końca życia trwać w świetnym nastroju 
i w zakłamaniu. Sytuacje graniczne czynią nas bardziej samotnymi. I to 
z dwóch powodów. Pierwszy jest prozaiczny: ludzie po prostu unikają prze-
bywania z tymi, którzy mają kłopoty. Drugi jest głębszy: człowiek w sytuacji 
granicznej przypomina kogoś, kto przeżył doświadczenie mistyczne – nie 

ona za organizację życia domowego i opiekę nad domownikami, stąd też konotacja 
wnętrza mieszkalnego jako przestrzeni przeznaczonej kobietom. Więc może chodzi 
jednak o zaproszenie do zbliżenia, do stanięcia za plecami Idy i zespojenia się z nią 
w tej nieznośnie wiecznej ciszy”, za: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/hammersho-
i-intymne-wnetrze/ [3 i 2019].
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jest w stanie wyjaśnić innym ludziom, co przeżył, pozostaje niezrozumia-
ny”23. Doświadczenie Jana ewaluuje go wewnętrznie i stawia pod znakiem 
zapytania nie tylko kwestie bardzo osobistych wyborów, ale także wartości 
dotychczas niekwestionowalne, jak na przykład potrzeba zdobywania i po-
głębiania wiedzy o świecie, oraz potrzeba „wytwarzania” tej wiedzy w sposób 
akademicki. Życie po doświadczeniu umierania nie tylko okazuje się być 
bezwartościowe w dotychczasowym kształcie, ale także staje się zadaniem, 
wyzwaniem, a może nawet powołaniem: „Sytuacjami granicznymi nazywam 
to, że nie mogę żyć bez walki i cierpienia, że biorę na siebie winę i nie mogę 
tego uniknąć, wreszcie, że muszę umrzeć. Sytuacje graniczne są jak mur, 
o który uderzamy, o który się rozbijamy. Nie potrafimy ich zmienić, lecz 
jedynie naświetlić. Nie da się ich oddzielić od samego istnienia empiryczne-
go”24. Przebycie granicy pomiędzy życiem a śmiercią powoduje przemianę 
myślenia i działania, co dla bohaterów filmu Krzysztofa Zanussiego oznacza 
odkrycie naturalnej, niczym nie zaburzonej radości, a może nawet doświad-
czenia szczęścia, o czym przekonujemy się oglądając sceny z kuligu. To tam 
po raz pierwszy i bodaj jedyny obserwujemy wybuchy perlistego śmiechu, 
w dotychczasowej narracji nieobecne.

Ta chwila wytchnienia jest potrzebna autorowi i widzom, zupełnie tak 
samo jak bohaterom filmu, gdyż za chwilę powrócimy do systematycznego 
wykładu z filozofii życia. Skontrastowane ze sobą obrazy kuligu (głośna, 
żywa muzyka, kamera „z ręki”, intensywny ruch postaci w wielu zmien-
nych kadrach) i następującej zaraz potem powolnej kontemplacji wiejskich 
spraw przez Marka jak zwykle służy Zanussiemu do wywołania w widzu 
szczególnej postawy „współuczestniczenia emocjonalnego” w dylematach 
na co dzień być może dosyć odległych. Marek przygląda się konstrukcji 
studni, w bujającym się wiadrze zauważając zapewne dalekie wspomnie-
nie Wahadła Foucaulta, będącego w istocie naukowym dowodem obrotu 
ziemi względem własnej osi. Jest coś zgoła metaforycznego i filozoficznego 
w fakcie, iż Ziemia niejako „ucieka” spod wahadła i przy każdym następnym 

 23 B. Dobraczyński, Sytuacje graniczne, „List” 2/2009, s. 16.

 24 K. Jaspers, Filozofia, t. 3, Warszawa 1978, s. 2.
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wahnięciu nie powraca ono do tego samego punktu, ale nieco dalej. Jest 
to więc bezpośrednie nawiązanie do tematyki filmu: „(…) najstraszliwsze 
zagadki przybierają maskę szaleństwa, chcą bowiem ukryć, iż są zagadkami. 
Teraz myślę natomiast, że świat jest zagadką, łagodną, a nasze szaleństwo 
czyni ją straszną, gdyż chce objaśnić według swojej zasady. (…) Człowiek 
może przez całe życie odczuwać wyrzuty sumienia nie dlatego, że wybrał 
błędnie, gdyż tego można przynajmniej żałować, ale że nie potrafi dowieść 
samemu sobie, iż nie wybrałby błędnie”25. Marek próbuje naśladować Jana 
w głęboko zmysłowym przeżywaniu najmniejszych przejawów codziennego 
piękna, przygląda się topniejącym soplom i próbuje kapiącej z nich wody, 
a nawet zachwyca się świeżo uwolnionym zapachem rozrąbanego drewna, 
przygląda się strukturze pniaka zauważając być może iż jego budowa – choć 
nieuporządkowana w przeciwieństwie do fascynujących go kryształów – ma 
w sobie nadzwyczajne piękno.

Siódma symfonia Beethovena (op. 92–3; Presto, Assai meno presto) w wy-
konaniu filharmoników wiedeńskich pod batutą niezrównanego Carlosa 
Kleibera wypełnia kolejną scenę żarliwym potokiem dźwięków, gdy kamera 
powoli przenosi nasze spojrzenie na cztery osoby spędzające razem wieczór. 
Dziadek występuje tutaj w roli elementu komicznego, pochrapując i pozwa-
lając Beethovenowi wybudzić się z drzemki. Wzbudza to wesołość Anny, 
która okazuje się być ośrodkiem (coraz bardziej erotycznego) zaintereso-
wania ze strony Marka. Obecność kobiety i prowokacyjny – a przynajmniej 
zmysłowy – charakter jej pozy, oraz pół-nagość jaka temu towarzyszy, zosta-
nie wzmocniona dziwnym gestem „dyrygowania” siódmą symfonią za po-
mocą makówki włożonej między palce u nogi. Być może w tej właśnie scenie 
najintensywniej widać „nowofalowość”26 filmu Zanussiego, o ile uznać, że 

 25 U. Eco, Wahadło Foucault, tł. A. Szymanowski, Warszawa 2017, s 112.

 26 Nowa fala (fr. la Nouvelle Vague) – nurt awangardy w kinie francuskim istniejący 
w latach 1959–1965, gdy czynniki historyczne, ekonomiczne i technologiczne pozwoliły 
młodym twórcom na zasadnicze zmiany we francuskim kinie – eksperymenty i reduk-
cję kosztów produkcji filmowej. Wielu z twórców francuskiej Nowej fali rozpoczynało 
swoją przygodę jako krytycy filmowi, atakując filmy przedstawicieli „starego kina”.
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głównymi cechami tego nurtu była swobodna konstrukcja dramaturgiczna, 
unikanie intelektualnej, zdroworozsądkowej motywacji działań bohaterów, 
naturalność akcji oraz jej ścisły związek z miejscem akcji27. Gęsta atmosfera 
znaczeń, podskórnych relacji, przepływu emocji i pewnej wzajemnej fascy-
nacji trójki bohaterów do końca pozostanie nieujawniona, a nawet pewnie 
nieuświadomiona – zarówno przez postacie filmowe jak i przez widzów. 
A jednak w tym strumieniu porozrywanych zdarzeń, które właściwie nie 
układają się w żaden dramat, dzieje się jakaś prawda o – czasami bezsensow-
nym? – dramacie ludzkich powiązań i wzajemnych odniesień, formujących 
się (niczym struktura kryształu) w uporządkowany schemat „powtarzający 
się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych”28, w wielowymiarowy 
układ. Marek (przypomina przecież Jean-Paul Belmondo) swoim znudze-
niem, lekkim ziewnięciem, delektowaniem się papierosowym dymem i wi-
dokiem nagich stóp Anny wprowadza lekko dekadencką atmosferę, co każe 
nam myśleć o filmowym podziale ról jak o pewnej zmiennej. Nie jest to 
z pewnością zapowiedz żadnego miłosnego trójkąta, w Janie widzimy bo-
wiem wyraźnie nie tylko dojrzałość i powagę, ale nawet pewną ascezę, co 
każe nam odrzucić myśl o jego udziale w jakiejkolwiek sytuacji moralnie 
nieuporządkowanej, z drugiej jednak strony jesteśmy zmuszeni uznać, że 
przybycie na wieś osoby spoza dotychczasowego układu musi pozmieniać 
wektory wzajemnych odniesień, wywołać jakiś ferment i wzbudzić (przy-
najmniej w Annie) pewne zmieszanie.

Anna właśnie jest postacią ze świata po trzykroć nieujarzmionego, a na-
wet ze świata po trzykroć niezbadanego. Jest kobietą, jest dzieckiem, jest 
dziwaczką. Wszystkie te trzy role czynią ją przeciwieństwem dla racjonal-
nego, skupionego świata męskich dywagacji. Nieprzewidywalna, emocjo-
nalna, niedojrzała, nieporadna, prowokacyjna i piękna – w męskim układzie 
pomiędzy Janem a Markiem to ona występuje w roli katalizatora pewnych 
przemian, jako że samą swoją obecnością, a także wyzwaniami, jakie ta 

 27 Por. T. Lubelski, Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2000.

 28 Podręczny słownik chemiczny, red. Hassa, J. Mrzigod, J. Nowakowski, Katowice 2004, 
s. 203.
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obecność przynosi, wywołuje w postaciach męskich utajoną i dyskretną 
potrzebę rywalizacji. Gdyby próbować ustalić, z którym mężczyzną wiąże 
ją więź o charakterze erotycznym, to zbitek dwóch scen – słuchanie Be-
ethovena oraz następująca po niej zabawa w sypialni – sugerowałby raczej, 
iż Marek (ze swoim spojrzeniem admiratora biorącego w posiadanie) jest 
predystynowany do roli kochanka, zaś Jan pozostaje raczej w roli troskli-
wego ojca: to on ucisza lekko wstawioną Annę, śpiewającą w długiej nocnej 
koszuli dziewczęcą piosenkę, on przykrywa ją troskliwie kołdrą, on dy-
daktycznie napomina, gdy prowokuje ona (zaczerpniętą ze świata dzieci) 
zabawę w rzucanie poduszkami. Niedojrzałość, naiwność, dziewczęcość 
(a może nawet dziewiczość!) Anny spotyka się jakoś z dojrzałością i asce-
tycznością Jana, który traktuje żonę jak dziecko, ona zaś chętnie daje się 
tak traktować, gdyż w istocie jest dzieckiem, a może właśnie dzieckiem-
dziewicą, duchem pobłogosławionym szaleństwem: „jednym z synonimów 
zastępujących słowo jurodiwyj w literaturze hagiograficznej było określenie 
błażennyj – święty, błogosławiony, ale zarazem nawiedzony i głupkowaty”29. 
Taka postać pochodzi właściwie spoza dychotomii wiedza-mądrość, spoza 
dylematu być-mieć, spoza pytań o karierę w opozycji do pytań o sens życia. 
Ona jest od nich wolna, bo nawet o nich nie wie. Symbolizuje w tym trój-
kącie wszystko co niemęskie, ów kobiecy pierwiastek kosmosu, duchowy 
element, istotę czującą/przeczuwającą, tam gdzie rolą mężczyzn jest myśleć 
lub działać. Jan i Marek są wobec niej jednakowo bezradni, jako że żaden 
z nich nie jest w stanie przyjąć swej kulturowej męskiej roli. Wobec takiej 
dziewiczości gość nigdy nie stanie się kochankiem, lecz także – wobec tej 
samej dziewiczości – mąż nigdy nie wyjdzie z roli ojca. Scena zabawy po-
duszkami obserwowana jest przez Marka ze schodów, dlatego i my widzimy 
ją w ramie z półprzymkniętych drzwi. Naruszyliśmy intymność małżeńskiej 
sypialni. Nasze wtargnięcie w tę przestrzeń zaowocowało jednak nie tyle 
przekroczeniem tabu erotycznego, co właśnie raczej przekroczeniem dużo 
bardziej intymnego tabu osobistych, psychicznych relacji między mężem 
z żoną, co ujawnia nam wewnętrzny stan Jana, gdyż taki wybór towarzyszki 

 29 K. Werstak, Święty odmieniec, „Polisemia” n2 2/2011, s. 9.
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życia (nieokiełznanej przedstawicielki natury a jednocześnie pruderyjnej 
dziewicy) jest bardzo znaczący dla zrozumienia jego wewnętrznego świata.

Typowy dla konstrukcji filmu kontrast uderzy nas, gdy po szeregu scen 
przedstawiających intymny układ wzajemnych domowych relacji przesko-
czymy nagle do świata wycieczki krajoznawczej z widokiem gigantycznej 
puławskiej fabryki w tle. Kolejny kontrast to zestawienie owej fabryki i wiej-
skiego targowiska. Anna i lektor dodatku filmowego jednym głosem powtórzą 

„Mamy się czym pochwalić”. Propagandowy produkcyjniak o fabryce, rodem 
z kroniki filmowej, nijak ma się do ludowego, wiejskiego społeczeństwa, 
w którym panują przesądy i prostackie gusta/gusła (głosy z rynku: „Porządek 
lubi świat, a tyłek lubi bat”; „Sznury do maszyny, sznury do majtek, krępo-
wać, sznurować, od wampira się ratować”), nawet jeżeli rynek filmowany 
jest w perspektywie budowanych w tle nowoczesnych domów. Na tym tle 
komicznie wyglądać może postać Daniela Olbrychskiego w otoczeniu wiel-
bicielek, tym bardziej, że zostanie przez Annę pomylony z kimś innym („Pa-
trzcie, ten artysta Łomnicki”), pomimo plakatu reklamującego słynny film 
Pan Wołodyjowski Jerzego Hoffmana, w którym grał on Azję Tuhajbejowicza.

Najsilniejszy jednak kontrast powstanie, gdy widzowie (a to znaczy za-
równo – my, jak i Jan, Marek oraz Anna) porównają dwa ekranowe dzieła: 
dokument o fabryce i erotyczną scenę ze szwedzkiego filmu, który trójka 
bohaterów omawia w drodze powrotnej. Wyglądająca na (lekko wyuzdany) 
cytat30 z zachodniego dzieła sekwencja kontrastuje tak silnie z produkcyj-
niakiem o Azotach nie tylko w sensie dosłownym: maszyna-nagość, plener-
wnętrze, nachalnie propagandowa narracja – delikatny temat muzyczny, 
ale także w sensie ideowym: temat społeczny – temat intymny, socrealizm – 
poetyka chwili, zbiorowość w działaniu – para okazująca pożądanie. Esej 
filmowy Zanussiego opisuje fascynację przeciwnościami i stawia przed 
widzem kolejne dylematy, których rozwiązanie nie zostanie przez autora 
podane, wręcz przeciwnie, Struktura kryształu jest nieustannie wysuwanym 

 30 Scena ta nie jest cytatem z jakiegokolwiek istniejącego zachodniego filmu, powstała 
na potrzeby Struktury kryształu. Por. https://www.youtube.com/watch?v=hw2QY-
CrbAcY [29 iii 2018].
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wobec widza żądaniem, by myślał, by się zmagał z różnymi wizjami życia 
i sposobami myślenia, by się wewnętrznie buntował i walczył, a nawet by 
wznosił się na metapoziom, na którym już samo absorbowanie bodźców 
poddane być musi krytycznemu osądowi i przewartościowane. Walor inte-
lektualny i walor duchowy wyznaczają tutaj front starań o człowieka w jego 
psychicznej i duchowej pełni. Zanussi ocala swoim filmem tę utraconą (od 
Oświecenia aż po komunizm) wartość, jaką jest człowiek indywidualny,  
o-soba, więc ktoś, kto jest-sobą, jednocześnie odnajdujący się w pełni jedynie 
w relacjach międzyludzkich, jednak nie w kolektywie, lecz we wspólnocie. 
Człowiek z całym swoim wielowymiarowym człowieczeństwem: cielesno-
ścią, seksualnością, uczuciowością, inteligencją, potrzebą poznania, potrzebą 
sensu i wreszcie życiem duchowym.

Widz staje wobec wyborów, których Zanussi nie ułatwia, choć z pew-
nością naprowadza nas czasami na tropy, które sam uznaje za istotne i za 
właściwe. Postać Marka – a więc także to wszystko, co sobą reprezentuje – zo-
stanie teraz w szeregu scen ukazana w świetle dość negatywnym, niejako dys-
kredytując całą jego filozofię życia. Pierwsze przejawy moralnego niepokoju 
pojawią się, gdy w dialogu pomiędzy Anną a Markiem ujawnione zostanie, 
iż interesowała się ona jego byłymi związkami („Jaka jestem głupia!”) oraz 
że Marek jest po rozwodzie. Anna – być może jako jedyna – widzi funda-
mentalne podobieństwo pomiędzy swoim mężem a gościem, twierdząc że 
także Jan jest „potwornym egoistą, a tacy się zawsze żenią”. Widzi jednak, 
jak wiele odcieni ma ów egoizm, jak bardzo mogą się one od siebie różnić, 
skoro tak nieporównywalne są egoizmy Jana i Marka. Chodzi chyba o to, że 
Marek ożenił się, bo myślał, że będzie mu dobrze, Jan zaś – ujawnia to scena, 
w której żona obcina mu włosy – wchodzi w głęboko ludzką relację wdzięcz-
ności za wszystko. Marek nie ma w sobie – jak się zaraz przekonamy – tej 
wewnętrznej integralności, która kazałaby mu nie oszukiwać, żyć uczciwie 
i w wierności podstawowym zasadom moralnym (rozpoczynając chociażby 
od wierności przysiędze małżeńskiej). Zapowiedź tego rozdziału filmu, 
w którym widz zauważy zalążek jakiejś historii (chodzi o podstęp w spra-
wie powrotu Jana na uczelnię) znajdziemy w scenie, w której Anna układa 
pasjansa, dokonując (jakby wobec samej siebie) małego oszustwa – zigno-
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rowania niepasującej karty i usunięcia jej z pola widzenia. Anna niechcący 
wygłasza tutaj manifest wszystkich konformistów świata: „wychodzi tylko 
jak się oszukuje” i ten przewrotny wykład z (braku) moralności i z wiedzy 
o świecie mógłby zostać zignorowany przez nas tak samo, jak został zigno-
rowany przez zaczytanego Jana, jest jednak faktem, że tu właśnie przebiega 
oś konfliktu filmowego, a mistrzostwo Krzysztofa Zanussiego polega właśnie 
na tym, że wyraził go w tak humorystycznej formie.

Relacja Marka i Anny przyjmuje coraz to nowe formy – wspólny taniec 
oraz lekko gwałtowną i z pewnością prowadzącą ku konotacjom erotycznym 
zabawę „w łapki”. To jednak, co dla Marka byłoby możliwe, a może nawet po-
żądane, do czego – jak się wydaje – dąży, jest dla Anny wykluczone, o czym 
świadczy przewrotny komentarz do gotującej się na piecu wody: Anna 
wychodzi z pomieszczenia zanim zacznie (dosłownie i w przenośni) wrzeć. 
Ma ona niezwykłą zdolność przemieniania się w jednej chwili w dziecko, 
w kolejnej zaś w królową śniegu. Wymagało wielkiej reżyserskiej odwagi, 
by postać graną przez (pozbawioną makijażu) Barbarę Wrzesińską popro-
wadzić w kierunku takiego zagadkowego emploi, przy całej zwyczajności 
a nawet prowincjonalności bohaterki. Kobieta – dziecko jest taką także 
dlatego, że aktorka wpadła na pomysł, by jej postać (poprzez rozjaśnienie 
włosów i rzęs) uczynić albinosem, upodabniając Annę do porcelanowej 
lalki: „w niektórych kulturach delikatni, śnieżnobiali ludzie uważani byli 
za zły omen, źródło nieszczęść i kłopotów oraz stawali się obiektem szykan. 
Według prowadzonych w Polsce badań, aż 81 proc. ankietowanych uważa, że 
albinizm nie jest niepełnosprawnością, a 78 proc. potrafi podać jego przy-
czynę. Albinosi są już akceptowani w społeczeństwie, a ich niecodzienna 
uroda nierzadko staje się przyczyną zachwytu”31. Przy Annie także Marek 
staje się dzieckiem, gotowym do skocznych tańców i jest to kolejna różnica 
pomiędzy nim a Janem, który nigdy nie traci pewnej powagi, gdy się jednak 
śmieje – jak na przykład podczas strzyżenia – jest to ciepły, radosny śmiech 
kogoś skupionego na małych radościach.

 31 Por. S. Jankowska, Albinizm w Polsce: przyczyny, leczenie oraz jakość życia ludzi 
dotkniętych tą chorobą, „Studenckie Zeszyty Naukowe” nr 1/2016, s. 145–167.
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Kolejna scena przedstawia poważną rozmowę pomiędzy dwoma mężczy-
znami, gdyż Jan ma poważne zastrzeżenie moralne do swojego przyjaciela. 
Marek tłumaczy się z – jak sam mówi „podłożenia świni” – innym naukow-
com, na czym skorzystała jego kariera. Oskarżony o cynizm nazywa się raczej 
realistą, a temat zamyka stwierdzeniem, iż życie akademickie przypomina 
wojnę – kto nie strzela zostanie zastrzelony. Bardzo znamienne jest, że Jan 
odpowiada na to stwierdzenie gestem uniesionych rąk, gestem poddania. 
On już wie, że w życiu możliwe są tylko dwie postawy: Kaina i Abla. Nie da 
się przy tym być neutralnym, co oznacza, że kto chce być zwycięzcą, musi 
zabijać, kto nie chce zabijać, musi – niczym niewinna ofiara – dać się zabić: 

„Historia ludzkości była dotąd w znacznej mierze historią wojen. Czy można 
to zmienić? Czy można zaprowadzić trwały pokój na ziemi? Przeszłość ludz-
kości wskazuje, że człowiek sprawdzał siebie w walce – walce o chleb, walce 
o miejsce, walce o władzę, że z walki czerpał przekonanie o swojej wartości. 
(…) Rozważmy jedną z najstarszych opowieści o pochodzeniu zabójstwa. 
Kain zabija Abla. Dlaczego? Nie zabija dlatego, że jest głodny, nie dlatego, że 
pożąda jego żony, nie dlatego, że chce się wyzwolić z niewoli. To byłoby zbyt 
mało ludzkie. Pierwsza zbrodnia człowieka musi nosić na sobie wyraźnie 
piętno człowieczeństwa, musi więc być czynem, do jakiego nie jest zdolne 
zwierzę. I rzeczywiście. (…) Pierwsze morderstwo w dziejach ludzkości było 
mordem z zawiści. Zawiść jest możliwa tam, gdzie istnieją co najmniej trzy 
osoby i jedna z nich ma do wyboru dwie pozostałe. Wybierając jedną, musi 
porzucić drugą. Zawiść powstaje w duszy tego, kto oczekiwał wybrania ale 
nie został wybrany. Zawiść jest odpowiedzią na odrzucenie. Nie wynika ona 
z nienawiści, lecz raczej nienawiść wynika z niej. (…) Gdyby na miejscu Kaina 
był dziki zwierz, albo gdyby to był ktoś zupełnie obcy, Abel niezawodnie nie 
pozwoliłby się zabić. Ale to był brat! Jeśli przypuszczenie nasze jest słuszne, 
jesteśmy świadkami powstania wielkiej tajemnicy”32. Jan podniesionymi 
rękami – gestem poddania – reaguje na markowe zapewnienia, iż w życiu 
panuje filozofia wojny. On nie zamierza nikogo zabijać i jeśli tak, gotowy jest 
usunąć się na margines pola walki. Taka postawa jest – widzimy wyraźnie – 

 32 J. Tischner, Krótki przewodnik po życiu, Kraków 2017, s. 45.
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bardzo kosztowna. Można jednak ocalić swoje człowieczeństwo. A nawet 
przeżyć swoje życie z niewinnością dziecka, co podsumowuje scena zabawy 
w berka i serdecznej czułości Jana i Anny. Marek tymczasem mentalnie 
opuszcza już raj, telefonuje bowiem do profesora z którym uknuł intrygę, 
by sprowadzić dawnego kolegę na uniwersytet. Dlatego też otrzymuje od 
dziadka – rozumiejącego jak widać więcej niż nam się wydawało – jabłko 
i je nadgryza.

Jego grzechem pierworodnym nie jest jednak karierowiczostwo ani opor-
tunizm. W wykładzie zorganizowanym dla mieszkańców wsi wypowiada 
przecież słowa, które uznać można za złamanie pierwszego przykazania, 
twierdzi bowiem, że jest – lub wkrótce będzie – w stanie sztucznie wypro-
dukować dzieła doskonalsze od tych, które stworzyła natura: „Człowiek 
współczesny niejednokrotnie prześcignął naturę. Została ona zdystanso-
wana”. To podstawowa różnica pomiędzy obydwoma bohaterami. Jeden 
z nich, Marek, z naturą się ściga, drugi natomiast, Jan, swoją wewnętrzną 
naturę odkrywa, a otaczającą nas bada.

Można i trzeba jednak zauważyć, że Marek ma poważne racje zarzu-
cając przyjacielowi dezercję z życia i trwanie w fantazjach na swój temat. 
Rzeczywiście trudno jest zweryfikować swoje własne położenie, gdy traci 
się układ odniesienia i trudno jest uznać siebie za zwycięzcę, gdy uniknęło 
się walki. Co więcej, moralna i etyczna nieskazitelność prowadzić może 
do pychy, przekonania o własnej wyższości, a nawet do uznania siebie za 
jedynego sprawiedliwego. Nieprzypadkowo Marek porównuje Jana do dwu-
nastoletniego chłopca: „Rodzice Jego chodzili co roku do Jeruzalem na 
Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecz-
nym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus 
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest 
wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajo-
mymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po 
trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili 
się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? 
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Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpo-
wiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 
być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co 
im powiedział” (Łk 2, 41–50). Marek zarzuca Janowi, że ma mesjańską wizję 
samego siebie, a więc także to, że – na swój własny sposób – łamie to samo 
pierwsze przykazanie, którego podeptanie w poprzedniej scenie właśnie mu 
zarzuciliśmy: „Możesz całe życie chodzić po łąkach, myśleć że jesteś święty, 
że jesteś stoikiem, kontemplować swoją kryształową duszę! (…) Rzygać 
mi się chce, kiedy widzę, że taki człowiek jak ty żyje jak emeryt”. Krzysztof 
Zanussi – z właściwą sobie przekorą – kwestionuje sens swojego własnego 
filmu, podsumowując cały spór stwierdzeniem „O pewnych sprawach po 
prostu lepiej nie rozmawiać…”.

W tym miejscu docieramy jednak do bardzo ciekawego sporu, który 
niejako „między wierszami” wyniknie z finałowego dialogu Marka i Jana, 
a będzie on miał horyzont zgoła personalistyczny. Po otrzymaniu telefonu 
z uniwersytetu Marek postanawia wyjechać, jako że „powinien” powrócić 
do swoich obowiązków. Jan jednak zachęca go do pozostania, sugerując, że 
powinność nie oznacza przymusu. Proponując wolność. A nawet wolność 
w miłości. Proponując świat wartości i świat osób w miejsce kultu kariery 
i filozofii wojny. Natrafiamy tutaj – w filmie z 1969 roku – na tezę Karola 
Wojtyły opublikowaną w monografii Osoba i czyn w tym samym roku i musi 
zadziwić nas ta koincydencja, ta wspólnota myśli personalistycznej: „O po-
winności moralnej można mówić w kontekście ludzkiej odpowiedzialności, 
a tym samym w kontekście ludzkiej świadomości i wolności. Odpowiedzial-
nym za siebie, za inne osoby i za szeroki świat wartości – może być na tej 
ziemi tylko człowiek. Każda powinność moralna jest zawsze powinnością 
kogoś albo powinnością wobec kogoś lub czegoś (w tym także wobec siebie 
samego). (…) Miłość bowiem odgrywa istotną rolę nie tylko w poznaniu 
wartości, ale w całej działalności poznawczej człowieka. Rola ta różnicuje się 
w zależności od rodzaju poznania: «zanim człowiek jest ens cogitans albo ens 
volens, jest on ens amans». Taki człowiek-podmiot jest otwarty nie tylko na 
wszelakiego rodzaju powinności, ale i także na bogaty świat wartości, które 
wiążą działającego. Współczesny personalizm nawiązuje do wielu wcze-
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śniejszych kierunków humanistycznych i widzi powinność w perspektywie 
integralnego rozwoju człowieka. Przez dążenie do wartości przedmiotowej 
w czynie każda wartość moralna staje się przedmiotem woli. Moralność – 
a w jej ramach każda powinność – realizują się w doświadczeniu «chcę do-
bra». Chcieć dobra to wychodzić ku wartościowym przedmiotom, to chcieć 
i wybierać dobro prawdziwe. Człowiek może przeżywać wielorakie wartości, 
ale dobro realizuje czynami. Moralność – to nie formalistyczny i ślepy mus 
(jak tego chciał Kant czy różnego rodzaju autorytaryzmy). Moralność – to nie 
kontemplacja wartości w przeżyciu estetycznym, gdzie właściwie wszystko 
się kończy na kontemplacji piękna albo nawet na kontemplacji prawdy jako 
wartości. Wartość moralna, dobro moralne, domaga się czynu, aby mogło 
stać się rzeczywistością; inaczej pozostaje w sferze przeżycia intelektualnego 
czy emocjonalnego, jak w ujęciu Kanta czy Schelera. Według kard. K. Wojtyły 
człowiek jest twórcą moralności przez swe działanie, w którym realizuje 
dobro lub zło moralne. Dlatego można ją w pełni ująć na gruncie bytu 
i stawania się człowieka. Realizacja powinności nie jest niczym innym jak 
tylko dynamicznym procesem «więcej bycia człowiekiem»”33.

To właśnie kluczowe pytanie „kto jest więcej człowiekiem?” stanie się 
centralną osią zanussiańskiego kosmosu wartości. W finale filmu obydwaj 
mężczyźni „uzbrajają się” w mędrca szkiełko i oko: Marek zakłada okulary, by 
lepiej widzieć drogę przed sobą, Jan rozkłada lunetę by spojrzeć w kosmos. 
Piękno Czwartej Symfonii Beethovena (op. 60, Adagio) każe nam myśleć 
o krystalicznym pięknie i niezrównanej harmonii wszechświata, której 
koronnym przykładem z pewnością jest człowiek.

 33 A. Drożdz, Powinność moralna, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 43/2010, 
s. 301, 307–308.



M. Legan: Więcej być człowiekiem – to oś tematyczna filmu. 
Co to znaczy: więcej być człowiekiem?
K. Zanussi: Jeżeli człowieczeństwo jest stopniowalne, to można 
być bardziej bestią albo bardziej człowiekiem. To jest pewna 
oś wartości, która dla mnie obowiązuje, bo człowieczeństwo 
pulsuje. Są chwile, kiedy żyjemy większą pełnią naszego czło-
wieczeństwa i są chwile, kiedy nasza świadomość redukuje 
nas, czasami nawet do poziomu gryzoni. Używam zwierząt 
dla sformułowania metafory. Jeżeli człowieczeństwo może być 
w pewnym rozumieniu stopniowalne, to godność człowieka 
dotyczy zawsze i każdego.

M. Legan: A gdzie w tej gradacji między bestią a aniołem jest 
płaszczak na wstędze Moebiusa ?
K. Zanussi: Brakuje nam wymiaru, którego nie pojmujemy, 
bo nie możemy w ogóle pojąć w pełni naszego istnienia, bo 
widzimy je w trzech wymiarach przestrzeni, wymiarze czasu, 
a czujemy, że tych wymiarów jest więcej. I nasze istnienie może 
coś innego znaczyć, czemu innemu służyć niż nam się wydaje. 
Stąd tak uporczywie powtarzam tą rosyjską przypowieść (czyli 
priczę) o człowieku, który zapytał po śmierci św. Piotra: „po co 
to wszystko było?”. Paradoksalnie, nie o to chodziło, co nam się 
wydawało. To mi się wydaje bardzo ważna myśl, że trzeba cały 
czas brać pod uwagę, że o coś innego chodzi, tylko nie wiemy 
o co. Ów człowiek kiedyś podał cukier do sąsiedniego stolika 
i po to przeżył sześćdziesiąt lat na tej ziemi i nic więcej z tego nie 
wynikło. To jest bardzo prowokacyjna opowiastka, żeby ukrócić 
naszą pychę, powiedzieć: wcale nie chodzi o to, co tobie zdaje się 
ważne. Ważne, że kiedyś coś zrobiłeś, do czegoś byłeś przydatny 
w jakimś innym procesie i dlatego po prostu nie mamy rozumieć.

M. Legan: Jan jako osoba dojrzała dokonał radykalnego wy-
boru, który dla innych może pozostać niezrozumiały. Był to 



jednak akt samostanowienia o bardzo głębokiej strukturze 
moralnej, akt fundamentalny, oparty na konkretnych przesłan-
kach etycznych, ale także na wartościach zgoła transcendent-
nych, pytaniach o sens życia w obliczu śmierci. Czy można by 
wyciągnąć z Pańskiego filmu wniosek, że nasze decyzje – naj-
mniejsze i największe – nie tylko wpływają na to, jakie człowiek 
będzie miał życie, ale także po prostu – jaki sam będzie?
K. Zanussi: To jedno z drugiego wynika. Nasze życie jest 
wyrazem, jakimi jesteśmy ludźmi. Tego się nie da rozdzielić.

M. Legan: Wojtyła to nazwie „człowiekiem w działaniu”…
K. Zanussi: To co sobie myślimy, to jest sprawa, której nie spo-
sób zweryfikować zewnętrznie, dlatego mam poczucie, że mój 
bohater też wybiera coś, co nie daje mu pełni, co go ogranicza, 
ale wybiera to w takim świecie, w którym każdy inny wybór 
jest jeszcze gorszy. To jest takie spostrzeżenie po latach. Mimo 
że dzisiaj ten wybór bohatera jest nieporównywalnie bardziej 
zrozumiały dla ludzi, niż był wtedy. Wtedy wyglądało, że to 
jest tragedia, że życie zredukowało tego człowieka do jakieś 
wioski, do jakiejś stacji meteorologicznej. Natomiast dzisiaj jest 
coraz więcej osób gotowych wybrać takie życie i powiedzieć 
sobie: można żyć pełnią w oddali od zgiełku, ale też w od-
dali od tego brudu, który niesie ze sobą kariera. A dylemat 
pozostaje otwarty, bo z kolei walcząc, czyli w tym starciu ze 
światem, poddajemy się oddziaływaniu świata i sami na niego 
wpływamy, natomiast kiedy się schowamy, to na ten świat 
oddziałujemy minimalnie, może poniżej naszych możliwości.

M. Legan: I to jest wina?
K. Zanussi: Oczywiście, wszyscy jesteśmy zobowiązani do 
pełnego wykorzystania potencjału. Każdy niewykorzystany 
element tego, co nam było dane jest czymś co nas moralnie 
obciąża.



M. Legan: W finałowym dialogu Marka z Janem pojawia się 
problem powinności. To kwestia, którą Karol Wojtyła po-
rusza w (wydanej w 1969 roku, tak jak Struktura kryształu) 
książce Osoba i czyn, wyjaśniając, że znajduje się ona – owa 
powinność – w horyzoncie odpowiedzialności i wolności. 
Ewidentna zbieżność poglądów…
K. Zanussi: W tym jest pewna pułapka, bo słowo „powin-
ność” istnieje tylko po polsku. Natomiast w każdym innym 
języku tłumaczy się ono na obowiązek. Pamiętam jak Wła-
dysław Bartoszewski pilnował, żeby podkreślać, że na straży 
obowiązku stoi policjant, a na straży powinności stoi tylko 
sumienie, że to jest „to samo i nie to samo”, bo jest inna sank-
cja. Natomiast mnie od lat nurtuje widoczne w Strukturze 
kryształu pytanie, czy w ogóle można żyć po chrześcijańsku? 
W tradycji prawosławia właściwie odpowiedź wydaje się ne-
gatywna. Bohaterom Tarkowskiego to się nigdy nie udaje, 
właściwie tylko jurodiwy, czyli człowiek pozaspołeczny, czło-
wiek w łachmanach pod monastyrem jest w stanie przybliżyć 
się do ewangelicznego ideału. Nawet mnich, który posługuje 
w klasztorze, już tego nie osiąga. Nasi wschodni bracia są 
w tym sensie bardzo radykalni i bardzo nierealistyczni, to 
znaczy – odkładają w ogóle naprawę świata w nieskończo-
ność, twierdząc, że jego nie warto naprawiać, bo się nie da 
i ta myśl powraca nieustannie. Był taki dialog w Życiu jako 
śmiertelnej chorobie, czy świat warto naprawiać. To jest echo 
takiego sceptycyzmu. Ja oczywiście twierdzę, że warto, ale 
słyszę u ludzi ten sceptycyzm. Bo to jest wieczne rozdarcie 
człowieka między tym, ile z tego świata da się naprawić, ko-
muś spróbować pomóc, a kiedy należy już ze wszystkiego 
zrezygnować i usiąść pod tym monastyrem i poświęcić się 
czystej modlitwie.
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Osoba i jej horyzont, a zwłaszcza ten szczególny układ odniesienia, jakim 
jest rodzina i zakorzenienie w konkretnym planie kulturowym, jest tema-
tem drugiego pełnometrażowego filmu fabularnego Krzysztofa Zanussiego  
pt. Życie rodzinne: 

Przykazanie „będziesz miłował” ma na wskroś 
wspólnotowy charakter, mówi o tym, co kształtuje 
wspólnotę, ale przede wszystkim uwydatnia to, co 
czyni wspólnotę w pełni ludzką. Mówi o tym, co 
kształtuje właściwą głębię uczestnictwa. Dlatego 
też na oba (…) układy odniesienia: „bliźni” i „czło-
nek wspólnoty” – których rozróżnienie w pełni się 
tłumaczy – winniśmy patrzeć łącznie, a nie rozłącz-
nie czy tym bardziej – przeciwstawnie. To również 
zawiera się w „personalistycznej” treści przykazania 
Ewangelii. Gdybyśmy patrzyli inaczej, wówczas mu-
siałoby się wyłonić jakieś wzajemne ograniczenie: 
człowiek jako członek społeczeństwa ograniczałby 
człowieka jako bliźniego. Ograniczenie podobne 
biegłoby i w przeciwnym kierunku. Takie ograni-
czenie wskazywałoby na zasadniczą słabość osoby, 
na brak tej właściwości, którą określiliśmy pojęciem 

„uczestnictwo”, na brak natury społecznej. Wszak 
społeczna natura człowieka zakorzenia się w tym 



podstawowym przyporządkowaniu, jakie wynika  
z samego człowieczeństwa1. 

Właśnie wojtyliańska głębia uczestnictwa stanie się tematem tego waż-
nego filmu, a samo pojęcie odsłoni nam wewnętrzne imperatywy bohaterów 
filmu. Powstał on niejako w kontrze do poprzedniego dzieła, które uznano za 
ważny i bardzo udany eksperyment formalny, jego narracja i pewien „brak 
dramaturgii” stanowiły jednak niejako pułapkę, z której Krzysztof Zanussi 
musiał się wybronić, tworząc strukturę fabularną według klasycznych wzor-
ców i udowadniając, że jest w stanie budować pełne narracje z linearnym, 
zwartym przebiegiem, z osobną introdukcją dla każdego bohatera i z historią, 
którą można by opowiadać.

W centrum zainteresowania (młodego przecież) artysty znowu znalazł 
się dramat wolności człowieka i jej wewnętrznych ograniczeń, tym razem 
jednak – inaczej niż w Strukturze kryształu – wolność ta, choć podobnie 
jak w wypadku poprzedniego bohatera, Jana, zdobyta przez porzucenie 
pewnego zagrażającego jej środowiska, nie została w pełni odnaleziona 
ani przeżyta. Jan (równie zdolny i obiecujący co bohater Życia rodzinnego, 
Ziemowit/Wit) odwraca się od kariery i od miasta, odwraca się także od 
przekonania, że celem jego życia jest rywalizacja z naturą, po to, by zdobyć 
integralność wewnętrzną, ową uwewnętrznioną wolność, która rodzić będzie 
miłość. Tymczasem w filmie z 1970 roku spotykamy się z sytuacją odwrotną. 
Główny bohater filmu jest (w momencie, w którym go poznajemy) od sześciu 
lat poza swoim naturalnym środowiskiem, pracuje w dużym zakładzie pro-
dukcyjnym, a wybór takiego miejsca pracy i sposobu życia podyktowany jest 
właśnie próbą ucieczki od tego, co najbardziej naturalne, więzi rodzinnych, 
szczególnie zaś synowsko-ojcowskich. Widz – o ile tylko zdobędzie się na 
pewną uczciwość – poznając warunki i relacje w rodzinnym domu Wita, 
zrozumie z pewnością jego pragnienie wyzwalania się z układu, który jest 
w jakiejś mierze toksyczny, zauważy jednak także, jak bardzo samoogranicza-
jąca, a nawet autodestruktywna może być ucieczka przed tym, przed czym 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 333.
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uciec się nie da. Dramatyczna konfrontacja nieszczęśliwych ludzi to pomysł 
fabularny na film, którego osią tematyczną nie jest – wbrew tytułowi – życie 
rodzinne, lecz raczej wewnętrzna wolność każdego z bohaterów w obliczu 
powszechnego rozkładu świata, Zanussi wie bowiem, iż: 

zastanawiając się nad dynamizmem właściwym 
osobie, nad jej działaniem, możemy przypisywać jej 
również „instynkt wolności”. Wyrażenie takie ma jed-
nakże sens li tylko analogiczny, poniekąd nawet me-
taforyczny. Wskazuje ono na to, że samostanowienie 
jest czymś osobie właściwym i wrodzonym – czymś 
dla niej naturalnym (można wszakże mówić o na-
turze osoby). Kiedy osoba działa, kiedy dynamizuje 
się w sposób sobie właściwy, wówczas spontanicznie, 
niejako odruchowo, w działaniu tym pojawia się 
samostanowienie, czyli wolność, zarówno w podsta-
wowym jak i rozwiniętym znaczeniu tego słowa2.

Krzysztof Zanussi doprowadza każdego z członków rodziny do sytuacji 
granicznej, do rozszczepienia charakterów na cząstki, ostatecznego osłabie-
nia mechanizmów kontrolnych, rozhermetyzowania pancerzy, co skutkuje 
odsłonięciem przez każdego z nich najwrażliwszych obszarów – tylko tak 
zrodzić się może (choć na chwilę) prawdziwe życie rodzinne. Postawienie 
człowieka w sytuacji, w której skonfrontować się musi z własną wizją osobi-
stej wolności, wobec bardzo konkretnego układu odniesienia – a jednocze-
śnie przeprowadzić rachunek sumienia z miłości (w jej najtrudniejszym wy-
miarze), bowiem chodzi o miłość skrzywdzoną, poranioną i zatrutą, można 
by porównać do przebywania w czyśćcu, i wydaje się, że taki był podstawowy 
pomysł filmowy Krzysztofa Zanussiego: zorganizować swoim bohaterom raj 
utracony, pozwolić im otrzeć się o piekło wzajemnych oskarżeń i krzywd, by 
wyraźnie oddzieliło się to co ważne od małostkowego, a to co prawdziwe od 

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 167–168.
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sztucznego. Wycofana ciotka Wita, jego zamknięty, odpychający zgryźliwo-
ścią ojciec i głodna wolności siostra Bella, wraz ze swoim gościem Markiem, 
toczyć będą na wpół trzeźwą rozgrywkę w zrujnowanym domu i ogrodzie, 
w scenerii zbrukanego raju, w czyśćcowej tymczasowości, będzie to więc 
medytacja dotykająca w filmie kilku płaszczyzn: piękna niegdyś willa jest 
w takim samym stanie, w jakim znajdujemy jej mieszkańców: spustoszona 
wewnętrznie, nie do uratowania: 

U korzenia wszelkich alienacji człowieka poprzez  
układy odniesienia wynikające z rzeczy musimy  
założyć alienację wynikającą z samego człowieka.  
Wydaje się, że przykazanie „będziesz miłował”  
naprowadza nas na jej istotę. Korzeń alienacji  
człowieka przez człowieka tkwi w zapoznaniu  
czy zaniedbaniu tej głębi uczestnictwa, na jaką  
wskazuje rzeczownik „bliźni” oraz związane  
z nim przyporządkowanie wzajemne ludzi w samym 
człowieczeństwie jako zasada najgłębszej wspólnoty3. 

Nieregularny i zaniedbany ogród, pełen zarastających pnączy jest jakby 
wyrazem duchowych stanów, jakie towarzyszą postaciom Życia rodzinnego. 
Oni nie umieją kochać i nie da się tego złożyć na karby historii czy uwarun-
kowań społecznych. Zrujnowane relacje i ingerencja wrogiego świata w in-
tymny świat rodziny staje się dramaturgicznym faktem, wymagającym od 
widza emocjonalnego zaangażowania oraz współuczestnictwa w dynamice 
pewnego rodzaju batalii, która rozpocznie się wraz z pierwszymi niemalże 
kadrami filmu.

One właśnie, owe pierwsze obrazy, wprowadzają widza – zgodnie z prze-
wrotnym założeniem autora – w błąd, bowiem industrialne panoramy fil-
mowane z najwyższych pięter wieżowca zapowiadają film zgoła inny, niż 
ten, który zobaczymy. Będziemy dzięki temu od początku włączeni jakby 

 3 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 334.
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w perspektywę Wita, młodego konstruktora, a kontrast jaki odkryjemy 
między jego nowym a starym życiem, posłuży nam do lepszego zrozumienia 
tej postaci i jej wewnętrznych motywacji. Obserwacja fabryki i następujące 
po niej przeostrzenie na sterylne, dobrze zorganizowane wnętrze nowocze-
snego biura także będzie działało przez kontrast. Tutaj bowiem – w biurze 
projektów, w którym rozpoczyna się akcja, inaczej niż w zasadniczej części 
filmu – nie ma miejsca na kontakt czy tym bardziej rozmowę, jako że ludzie 
ustawieni są w szeregach, tyłem do siebie, pooddzielani wzajemnie stano-
wiskami pracy. Ruch prowadnic na stołach kreślarskich każe nam myśleć 
o technicznych, przejrzystych rysunkach, na których wszystko wytyczone 
jest dokładnie według klarownych reguł i kątów prostych. Świat Ziemowita 
to mrowisko, w którym relacje międzyludzkie pozostają powierzchowne, 
sformalizowane, nie angażują. Wrażenie bezbarwności pogłębia się, gdy do 
przedsiębiorstwa przyjadą (w kawalkadzie limuzyn) przedstawiciele azjatyc-
kich państw, zapewne członkowie jakiejś oficjalnej delegacji. Zanim jednak 
wejdą do pomieszczeń w których się znajdujemy, jedna z współpracownic 
Wita zbierać będzie zakłady totolotka, co ważne jednak, zwróci się do niego 
per „panie Braun”, mimo że do innych mówi po imieniu. Widocznie – wy-
nika to także z dalszego dialogu – Wit jest człowiekiem, który zachował 
dystans i nie łatwo jest wejść z nim w bliższe relacje. Te – wydawałoby się 
nieistotne – szczegóły sprawiają, że już w introdukcji wyczuwamy, iż chodzi 
o osobę charakterologicznie skomplikowaną, zdystansowaną, może jakoś 
obolałą. Choć także przebojową i nadprzeciętnie uzdolnioną, o czym prze-
konamy się obserwując rozmowę po angielsku z przedstawicielami egzo-
tycznej delegacji oraz przekonanie współpracowników, iż Wit zrobi większą 
od pozostałych karierę. Mimo tych przypuszczeń, zostaje on wezwany do 
gabinetu dyrektora nie z powodu współpracy z indyjską firmą, lecz dlatego, 
że otrzymał telegram z domu rodzinnego o pogorszeniu stanu zdrowia ojca.

W następnym ujęciu widzimy charakterystyczny, czerwony samochód 
Marka (przyjaciela Wita z pracy) filmowany w bardzo długiej sekwencji 
z lotu ptaka. Intensywna, industrialna muzyka Wojciecha Kilara nie pozwala 
jednak myśleć o tej perspektywie w kategoriach metafizycznych (spojrzenie 
boskie) lecz raczej w przekonaniu, iż chodzi o pokazanie małości, zagubienia 
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i osamotnienia tego czerwonego punktu, a nawet daremności tego wysiłku, 
jakim jest pośpiech. Po drodze przyjaciele mijają wybudowaną przed wojną 
fabrykę szkła oraz zupełnie nowe osiedle bloków mieszkalnych i skręcają 
do zrujnowanego parku okalającego równie zrujnowany pałacyk. Pierwsze 
chwile Wita w rodzinnym gnieździe (bicie zegara, odnajdywanie wzrokiem 
dobrze znanych elementów wyposażenia domu) można uznać za ironiczną, 
przewrotną – choć paralelną wobec mickiewiczowskiego eposu – inter-
pretację pierwszej księgi Pana Tadeusza, rozpoczynającej się przecież od 
powrotu młodego panicza do Soplicowa:

Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.
Właśnie dwókonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek, (…)
We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto
Zaszczepkami i kołkiem zaszczepki przetknięto.
Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać;
Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać.
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z któremi się zabawiać lubił od powicia;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały (…)
Nawet stary stojący zegar kurantowy
W drewnianej szafie poznał u wniścia alkowy…4

Widzimy tutaj delikatną sugestię autora filmu, który wie, że jego widzowie 
znają i odnajdują w oglądanych scenach konwencję, bezpośrednio odnoszącą 

 4 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 2018, s. 6–7.
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nas do całej archetypicznej rzeczywistości ziemiańskiej, z jej skomplikowaną 
historią, szlacheckim i inteligenckim rysem, z etosem zarówno romantycz-
nym jak i pozytywistycznym, z określonym typem relacji rodzinnych, wy-
chowania, religijności, pracowitości i przedsiębiorczości. Jest to oczywiście 
nawiązanie czytelne, choć dalekie i ironiczne, a nawet krytyczne, bo epos 
mickiewiczowski zostanie tu zdekonstruowany: powracający do domu panicz 
nie odnajdzie w rodzinnym dworze rajskiego zakątka, „kraj lat dziecinnych, 
tak czysty i piękny jak pierwsze kochanie”5 przypominać będzie raczej zglisz-
cza dawnego szczęścia, a rodzinny spór okaże się głęboko destrukcyjny.

Już rozmowa z ciotką, opiekującą się domem, przynosi pierwszy konflikt. 
Wit próbuje dowiedzieć się o stan zdrowia starego Brauna, domyślamy się 
więc, że ton telegramu był alarmujący do tego stopnia, iż młody człowiek, 
który widocznie zdecydował nigdy do domu nie wrócić, zmienił zdanie 
tylko ze względu na chorobę ojca, z którym jest w głębokim konflikcie. 
Po wejściu do jego sypialni zauważa postać podobną do trupa, z twarzą 
zastygłą i bladą, przypominającą maski pośmiertne. Wit ma więc pierwszą 
szansę zmierzyć się z tym, co dopiero nadejdzie – śmiercią ojca, która na 
razie pozostanie jednak kwestią przyszłości, o czym – podobnie jak bohater 
filmu – przekonamy się dzięki warstwie dźwiękowej, w której oznaki śmierci 
(muchy) wymieszają się z oznakami życia (chrapanie).

Tymczasem Marek, który próbuje naprawić samochód, odkrywa iż 
z ogrodu obserwowany jest przez siostrę swojego przyjaciela, Bellę, od 
pierwszych chwil na ekranie jawiącą się jako ktoś niezwykle ekscentryczny. 
Kobieta, ubrana niemalże przez cały film w szlafrok, zjeżdża na linie z wy-
sokiego drzewa, wpadając w gęste krzaki, gdzie czeka na nią duży pies Ka-
ligari. Bella występuje więc tutaj w archetypicznej roli jurodiwej/wariatki6. 
Jej silna nadwrażliwość, nieumiejętność przystosowania się do sytuacji 
społeczno-politycznej i rodzinnej, częsta (pół)nagość, histeryczność i na-
iwność to z pewnością cechy przynależące do jurodiwości, jakoś jednak 

 5 Tamże, s. 7.

 6 Por. S. Kuśmierczyk, Stalker jako ikona, w: Tegoż, Zagubieni w drodze. Film fabularny 
jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Warszawa 1999, s. 61.

 rozdział drugi. Życie rodzinne  |  65



przez Zanussiego znowu zdekonstruowane, gdyż nie ma ona tutaj żadnego 
wymiaru metafizycznego. Seweryn Kuśmierczyk łączy postać jurodiwych 
z niemalże nieodłącznym atrybutem, jakim jest pies. Tymczasem pies Belli 
nosi tajemnicze imię, warte krótkiego namysłu: Gabinet doktora Caligari to 
dzieło Roberta Wiene z 1921 roku, warte przypomnienia, opowiada bowiem 
o szalonym dyrektorze zakładu psychiatrycznego, który pragnąc zdobyć po-
tęgę, postanawia wykorzystać przebywającego w szpitalu lunatyka do doko-
nywania brutalnych morderstw. Lekarza demaskuje jednak młody mężczy-
zna, Franzis, którego przyjaciel został zamordowany przez somnambulika. 
Lunatyk porywa również narzeczoną Franzisa – Jane Olsen i doprowadza ją 
tym do obłędu. Franzis prowadząc prywatne śledztwo, dociera do zakładu 
dla umysłowo chorych, zostaje jednak podstępem uwięziony i wzięty za 
pacjenta. We współczesnym odbiorze Gabinet doktora Caligari funkcjonuje 
przede wszystkim jako alegoria społeczno-polityczna. Interpretację taką 
jako pierwszy wysunął Siegfried Kracauer w książce o znamiennym tytule  
Od Caligariego do Hitlera. Przestrzeń filmowa jest tu wyraźnie zaburzona, jak 
w krzywym zwierciadle. Co więcej, tworzą ją elementy papierowe i malar-
skie; na płótnach namalowano nawet cienie bohaterów. Sceneria – zupełnie 
jak w Życiu rodzinnym – odzwierciedla zatem nastrój bohaterów, a także 
chorobę ducha całej społeczności. Gabinet doktora Caligari wykorzystuje 
również motywy romantyczne, zwłaszcza połączenie miłości i szaleństwa. 
Interesująco pod względem psychologicznym rysuje się na przykład mi-
łosny trójkąt dwóch mężczyzn i kobiety7, paralelą którego będzie w filmie 
Zanussiego krótka, lecz brzemienna w znaczenia relacja Wita, Marka oraz 
Belli. Już w pierwszej scenie postać siostry głównego bohatera okaże się być 
niezwykle silna i nieść wiele wyzwań. Autor filmu powie potem „Komorow-
ska wiedziała o Belli więcej niż ja sam”8, co znaczy właśnie, że nadzwyczajna 
żywiołowość, a nawet nadmierna ekspresyjność postaci wpłynie na klimat 
i sens filmu w sposób niemożliwy do przecenienia. Bella wymaga od widza 

 7 Por. A. Grabicz, J. Klimowski, Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu 
fabularnego. Podróż pierwsza 1913–1949, Kraków 2007.

 8 M. Karpiński, Maja Komorowska-Tyszkiewicz, „Kino” nr 3/1972, s. 14.
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nieustannego wysiłku interpretowania, ciągle trzeba ją czytać, obserwujemy 
ją balansującą bez przerwy na granicy nadmiernego grania, nigdy jednak 
tej granicy nie przekraczając. Podczas pierwszego spotkania Marka i Belli 
w ogrodzie dostajemy na przykład do zinterpretowania dwa silne znaki, po-
chodzące z dwóch różnych porządków. Po pierwsze przewiązany bandażem 
nadgarstek, który odnosi nas do doświadczeń jak najbardziej praktycznych: 
oznacza to przecież nieudaną próbę samobójczą. Po drugie – przekazanie 
Markowi jabłka, które odnosi do wiedzy zgoła symbolicznej czy nawet 
archetypicznej, oznacza bowiem wejście w role płciowe i wzajemne wo-
dzenie na pokuszenie, a nawet rozpoczęcie relacji o charakterze grzesznym, 
erotycznym.

Zreinterpretowany wątek biblijny powróci, gdy Bella zawoła „brat mar-
notrawny powrócił”, a Wit – w dosyć obcesowych słowach – zażąda, by 
przestała udawać wariatkę. On wie, że rola jaką przyjęła Bella pozwala jej 
mówić prawdę bez zwyczajowych granic i że taka prawdomówność będzie 
wielokrotnie stawiała go w niezręcznej sytuacji, szczególnie wobec Marka, 
któremu – jak się okazuje – nigdy o swojej rodzinnej sytuacji nie wspomi-
nał. Tymczasem Bella ujawnia już w bardzo prowokacyjny sposób pierwsze 
rodzinne tajemnice, wskazując na duży, pałacowy portret matki i sugerując 
jednoznacznie, że obecna w holu ciotka zastąpiła swoją siostrę we wszyst-
kich obowiązkach wobec ojca. Pytanie Wita o wypadek w rodzinnym domu 
Bella rozszerza do dużo szerszej diagnozy całej sytuacji, nazywając to co 
się wydarzyło katastrofą. W krótkim, emocjonalnym i ironicznym opisie 
dzieciństwa swojego brata opisuje go jako „aniołka, który pięknie służył do 
mszy”, a konflikt z ojcem datuje na czasy, gdy Wit chodził do pijarskiej szkoły, 
a więc na okres dojrzewania i wybierania dróg na przyszłość. Konflikt ten 
mógł mieć także swoje źródło w bardzo intensywnej relacji Wita z matką, 
wskazuje więc na pewną wewnętrzną dezintegrację jego osoby wobec traumy 
związanej wpierw z emocjonalnym, a potem faktycznym rozejściem się 
rodziców i utraceniem wobec tego stanu dziecięcego szczęścia, co rodzi 
potrzebę znalezienia winnego. Odesłany do pijarskiej szkoły z internatem 
Wit – jako ktoś głęboko niedojrzały i niezintegrowany – łatwo lokalizuje 
sprawcę swojego nieszczęścia w osobie ojca: 
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Przez dezintegrację w podstawowym znaczeniu tego  
pojęcia rozumiemy to, co uwydatnia się we właściwych 
osobie strukturach samo-posiadania i samo-panowania 
jako brak czy też jako niedomoga tych struktur. Dolną 
granicę dezintegracji będą stanowiły te wszystkie fakty, 
w których przejawia się jakby całkowita nieobecność 
samo-posiadania oraz samo-panowania. Istota będąca 
człowiekiem, a więc ontologicznie osobą, jest wtedy  
lub przynajmniej wydaje się pozbawiona tych struktur, 
które osobie są właściwe, a które ujawniają się w czynie 
i wraz z czynem. Jest to zatem dezintegracja osoby  
w czynie. (…) Znaczenie to, jak powiedziano, związane 
jest z dynamiczną strukturą osoby, a ponieważ struktura 
ta zasadniczo kształtuje się poprzez samostanowienie, 
przeto i dezintegracja dotyczy samostanowienia. Dzięki 
samostanowieniu człowiek siebie posiada i sobie panuje. 
Dezintegracja oznacza jakąś – mniej lub bardziej  
dogłębną – niezdolność posiadania siebie i panowania  
sobie samemu poprzez samostanowienie. (…) Osoba 
zdezintegrowana o tyle jest niezdolna do panowania  
sobie czy też do posiadania siebie, o ile wykazuje brak 
zdolności podporządkowania siebie sobie samej oraz  
brak zdolności tego, aby być przez siebie w pełni posia-
daną. Osoba zdezintegrowana przejawia się nade  
wszystko jako „ja” niepodporządkowalne czy też  

„nieposiadalne” (trzeba wybaczyć niezgrabność tych  
wyrażeń), a nie jako proste unicestwienie lub  
ograniczenie „ja” transcendentnego9. 

Wit byłby więc – według słów Marka – kimś zupełnie innym niż w dzie-
ciństwie. Ten niegdysiejszy ministrant i uczeń przyzakonnej szkoły jest ak-

 9 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 234.
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tualnie działaczem Towarzystwa Szkół Świeckich10, między wierszami prze-
kazuje nam zatem Krzysztof Zanussi szerszy obraz konfliktu ojca z synem, 
konfliktu, który wpłynął na najgłębsze przekonania młodego bohatera, na 
jego poglądy społeczne, filozoficzne, a nawet religijne, podważył fundamenty 
jego wychowania i zakończył się ich zakwestionowaniem. Trudno w takiej 
postawie dojrzeć coś dojrzałego, dlatego też Wit przypomina przez cały film 
zranione zwierzę, kogoś pozbawionego gruntu pod nogami, zasmuconego 
i głęboko zagubionego.

Bella wyliczając cenne przedmioty, sprzedane na poczet codziennych 
potrzeb rodziny, kpi sobie, że „mamusia także zostanie sprzedana, ale za grosze, 
bo nie jest stara”, jednocześnie sugerując, że portretowi można by doma-
lować aureolę, wtedy postać na nim przedstawiona uchodziłaby za Madonnę. 
Znów łamie w ten sposób rodzinne tabu, zdaje się bowiem, że słowa „jakiś 
Amerykanin kupi naszą mamusię” nie odnoszą się do przyszłości portretu, 
lecz raczej do przeszłości osoby, którą on przedstawia, skoro matka Belli 
i Wita, piękna kobieta o dużych zdolnościach artystycznych, jest – domy-
ślamy się – w miejscach bardzo odległych i to już od dawna. Na portrecie 
przedstawiona jest ona z dużym białym psem, co każe nam wyobrażać sobie 
tę postać w jakimś podobieństwie do córki: nadwrażliwą, niepraktyczną, być 
może ze skłonnościami do erotomanii.

Następuje teraz sekwencja, w której widz przyjmuje punkt widzenia 
kamery, a raczej punkt widzenia Wita, oglądającego wnikliwie „żałosne 
tajemnice” swojego domu. Wodzenie wzrokiem po wnętrzach, portretach, 
zdjęciach przedstawiających dawną świetność rodziny, wreszcie po zruj-
nowanych ścianach, brudnych, zapajęczonych zakamarkach i obnażonych 

 10 Organizacja społeczna powstała w 1957 roku w Warszawie. Za główny cel stowarzy-
szenia uznano walkę ze światopoglądem katolickim i Kościołem przez szerzenie zasad 
świeckiego wychowania (uniwersytety dla rodziców, kluby dyskusyjne, poradnie, akcja 
odczytowa i wydawnicza). Statutowym zadaniem organizacji było rozpowszechnianie 
w społeczeństwie założeń pedagogiki socjalistycznej, zwłaszcza w zakresie wycho-
wania i kształtowania postaw światopoglądowych młodzieży. Por. B. Suchodolski, 
O program świeckiego wychowania moralnego, Warszawa 1961; M. Szulkin, 400 lat 
walki o szkołę świecką w Polsce. Wybór tekstów i materiałów, Warszawa 1960.
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instalacjach, będących dowodem na prowizoryczność oraz szpetotę nowych 
czasów, staje się naszym udziałem, jako że Wit udzielił nam swojego spojrze-
nia, a jest ono pełne pogardy, odrzucające, osądzające. Dźwig budowlany za 
płotem okrojonej posiadłości i wielorodzinne bloki, z których okien widać – 
dawniej ukryty wśród drzew – zakątek zakochanych, wszystko to pogłębia 
wrażenie totalnego rozpadu i ruiny. Trudno tutaj nie usłyszeć dalekiego echa 
genialnej powieści Giuseppe Tomasi di Lampedusa i jej wybitnej ekranizacji 
w reżyserii Luchino Viscontiego pt. Lampart (Il Gattopardo)11. Film ten 
powstał siedem lat przed Życiem rodzinnym i dzieło Zanussiego jakoś się 
do niego odnosi: mamy więc przemijającą rodzinę z jej światem wartości, 
historię rewolucyjnych zmian, które zdarzyły się za płotem, rezygnację i wy-
cofanie głowy domu, obserwację zgliszczy, jakie pozostają po końcu świata.

Pijaństwo starego Brauna, gburowatość ciotki i coraz bardziej widoczna 
skłonność Belli do Marka to elementy rodzinnego krajobrazu, które buntują 
Wita, szczególnie gdy docierać do niego zacznie fakt, iż został zmanipulo-
wany telegramem o rzekomej ciężkiej chorobie ojca, po to, by go w ten pod-
stępny sposób ściągnąć na miejsce. Gdy do wysłania telegramu przyznaje się 
Bella, Wit ją policzkuje, ta scena nie wyjdzie jednak poza rodzinę, gdyż po 
przyjściu Marka wszyscy udają spokojnych. Tak napiętą sytuację zastaje oj-
ciec, który wchodzi do pokoju, zapala światło i elegancko wita się z gościem, 
ignorując ostentacyjnie syna. Następnie robi Markowi krótki wykład o pra-
wach i obowiązkach dzieci, uparcie nazywając Wita „tym człowiekiem” lub 

„panem”, dla podkreślenia faktu, iż jest na swojego syna głęboko obrażony. 
Bella słusznie nazwie całą tę scenę teatrem, pokazującym raczej jak głęboko 
zakorzeniona jest w tej rodzinie nieumiejętność komunikacji, większość 
bowiem ojcowskich słów i gestów nazwać trzeba szantażem emocjonalnym, 
próbą zmanipulowania Wita. Każdy teatr potrzebuje widza, stąd usilne próby 

 11 Tytuł jest błędny: powinien być Gepard, a nie Lampart. W herbie bohatera widnieje 
bowiem ten pierwszy, drugi zaś jest symbolem przynależnym do rodziny samego 
pisarza. W najnowszym wydaniu książki di Lampedusy tłumacz Stanisław Kasprzy-
siak naprawił błąd, dystrybutor filmu Viscontiego postanowił zostawić nazwę, która 
widniała w tłumaczeniu Zofii Ernstowej z lat 60.
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zatrzymania Marka w domu – robi to ciotka, Bella wykręca bezpieczniki 
z jego auta, ojciec wymusza na gościu udział w kolacji, przytomnie zresztą 
przyznając, że potrzebuje go w roli bezstronnego świadka, jakby zamierzał 
przeprowadzić przeciwko synowi rozprawę. 

Transcendencja osoby w czynie polega na odnie-
sieniu do prawdy, które warunkuje autentyczną 
wolność samostanowienia. I dlatego też to prze-
życie wartości, które jest funkcją samej wrażliwo-
ści człowieka – a więc funkcją czuć – musi także 
podlegać w wymiarze osoby i czynu odniesieniu do 
prawdy. Przenikanie wrażliwości prawdziwością jest 
wymogiem osobowego przeżycia wartości. Dopiero 
na gruncie takiego przeżycia może kształtować 
się autentyczne rozstrzyganie i wybór. Autentycz-
ność wskazuje w tym wypadku na takie spełnienie 
wolności, które jest uwarunkowane przekonaniem, 
czyli dojrzałym odniesieniem do prawdy. Chodzi 
w danym wypadku o prawdziwą wartość – a więc 
prawdę o dobru tego przedmiotu, do którego od-
nosi się rozstrzygnięcie czy wybór12.

W tak toksycznej atmosferze Wit próbuje odnaleźć pociąg do Warszawy, 
więc po prostu uciec, to jednak okaże się niemożliwe. „Wit jest naszą jedyną 
nadzieją. Od zawsze” – mówi Bella, obnażając niejako plan, jaki rodzina 
ma wobec niego. Przy stole ośrodkiem zainteresowania stanie się karafka, 
podczas gdy spożywający posiłek kontynuować będą wzajemne oskarżenia 
i próbować się nawzajem skompromitować. Dowiadujemy się więc, że oj-
ciec – gdy jest pijany – zachowuje się w sposób niegodny, on zaś w rewanżu 
ujawnić chce powód, dla którego Bella była aresztowana. Marek dowiaduje 
się tutaj także, że pobliska fabryka szkła należała przed nacjonalizacją do 

 12 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 275.
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rodziny. Jedyną osobą, zdolną powiedzieć coś dobrego o drugim człowieku, 
jest właśnie gość, który próbuje chwalić Wita i jego karierę, nikt nie chce 
jednak tego słuchać. Bella prowokuje jeszcze ojca cytatem z jego młodzień-
czych wierszy, egzaltowanych i grafomańskich, co każe nam myśleć, że ten 
zasadniczy i patriarchalny człowiek miał także swój okres buntu i młodzień-
czych – niespełnionych – nadziei.

Wkrótce po zakończeniu posiłku ojciec i syn spotkają się bez świadków 
i tu odbędzie się kluczowa rozmowa: „Czy według ciebie miłość synowska 
oznacza miłość do tych rzeczy, które ty kochasz? Ogrodu, rudery, zacieków 
w łazience… bez tego wszystkiego nie można was kochać?” – pyta Wit. 
W odpowiedzi słyszy: „Nie można. Wiem, że i tak w końcu do nas wrócisz. 
Każdy człowiek ma swoją miarę. Nie przeskoczysz samego siebie. Nie Wit, 
ty w ogóle przeceniasz siłę woli ludzkiej. Mówisz o człowieku wyizolowa-
nym, o charakterze, a zapominasz o całym uwarunkowaniu: społecznym, 
klasowym, biologicznym, historycznym itd… Nie można żyć bez korzeni”. 
Na zakończenie tego wywodu słyszymy zdekomponowaną a raczej zdefor-
mowaną, opartą na fałszach i dysharmoniach Etiudę Rewolucyjną Fryderyka 
Chopina (op. 10, nr 12), wariackie dzieło Belli, wykonane na rozstrojonym 
pianinie. W sensie symbolicznym znajdujemy tu czyste piękno zdeklaso-
wane do poziomu kakafonii, a może bardziej jeszcze najwznioślejszą ideę 
narodowowyzwoleńczą, rewolucyjną właśnie, żywiołowe pragnienie wol-
ności, zafałszowane w swoich tonach tak bardzo, że przypomina pijacki 
śmiech diabła. Jest więc ów zmasakrowany utwór Chopina najwłaściwszym 
komentarzem do rozmowy o wewnętrznej wolności człowieka i jej zglisz-
czach w skutek działania owych uwarunkowań, o których mówi stary Braun: 

„Funkcje duchowe są bowiem wewnętrznie niezależne od materii. Integral-
ność człowieka w znaczeniu empirycznym weryfikuje się dynamicznie: przez 
prawidłowość funkcji, która zależy od całokształtu uwarunkowań psychiki 
przez somatykę oraz – w kierunku ekspresji – somatyki przez psychikę. Na 
tym dynamicznym całokształcie opiera się też integracja osoby w czynie. 
Różnorodne zaś braki w tej dziedzinie określamy terminem dezintegracja”13. 

 13 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 243–243.
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Dalszy ciąg tej dezintegrującej rzeczywistości stanie się jawny, gdy Wit 
wejdzie do przydomowego warsztatu, który stanowi pozostałość po dawnej 
rodzinnej fabryce. Tam produkowało się nowoczesne szkło laboratoryjne, tu-
taj co najwyżej bombki choinkowe, w rzeczywistości jednak ostatnio przede 
wszystkim nielegalnie pędzono spirytus. Wybuch tej instalacji ostatecznie 
uczynił rodzinę pozbawioną środków do życia i sprowokował do zawezwania 
Wita, w ostatecznym więc rozrachunku cały ojcowski wykład o społecznych 
i historycznych uwarunkowaniach służył temu jedynie, by postawić syna 
przed potrzebą odbudowania warsztatu i jego niewysublimowanej produkcji.

Dramatem rodziny jest nieustanne oskarżanie się o kłamstwo, ale także 
nieustanne podtrzymywanie kłamstw. Prawda wychodzi na jaw przypad-
kowo, przez nieuwagę lub wtedy, gdy posłużyć może przeciwko komuś. Tak 
właśnie Wit dowiaduje się, że telegram wzywający go do domu został jednak 
wysłany przez ojca, nie z miłości niestety, a z wyrachowania, wybuch warsz-
tatu jest bowiem punktem zwrotnym, w którym ojciec zdał sobie sprawę 
iż go potrzebuje. W tym świecie wrogości, półtrzeźwości i manipulacji 
emocjonalnych niełatwo o szczerą rozmowę. Kilka emocjonalnych zdań, 
wymienionych między ojcem a synem na koniec wieczoru dowodzi tylko, że 
porozumienie między nimi jest niemożliwe. Wit przedstawia plan zabrania 
starego człowieka do domu, który założy z przyszłą żoną, plan z góry prze-
cież skazany na porażkę, będący raczej dowodem naiwnego idealizmu, czy 
nawet braku rozsądku w tej emocjonalnej chwili, ojciec natomiast zamyka 
szansę na porozumienie wyciągając z przeszłości swoje żale, oraz próbując 
w ten sposób potraktować młodego inżyniera paternalistycznie, a nawet 
manipulatorsko. „Ty mi zawsze jakoś imponowałeś” mówi Wit, nawet jednak 
to szczere wyznanie nie brzmi jak droga do pojednania, raczej jak wstęp do 
opowieści o wielkim synowskim rozczarowaniu. Rozczarowany jest także 
ojciec, on – może nawet najsilniej z nich wszystkich – przeżywa dramat 
zmierzchu. Widzi wyraźnie, jak dalekie jest to rodzinne życie od młodzień-
czego ideału, o którym marzył jako młody poeta…

Z ogrodu, dawnego raju, widać codzienne życie mieszkańców bloku, 
ludzi prostych i zapewne ubogich, cieszących się jednak posiadaniem nowo-
narodzonego dziecka. Wit obserwuje więc z mroku swojego raju utraconego 
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to, co mogłoby być jakby wyrzutem sumienia dla wszystkich mieszkańców 
starej willi – radość domowego ogniska. Jego wzrok jednak przenosi się na 
odbiornik telewizyjny, w którym dostrzega spotkaną tak niedawno delegację 
z Azji. To obraz – proroctwo: wiemy dzięki niemu, gdzie Wit szukać będzie 
swojego szczęścia, gdzie będzie uciekał od całej tej dramatycznej i rozpaczli-
wej sytuacji, w której – jak się wydaje – nie ma szans na pojednanie, a nawet 
na wzajemne zrozumienie.

Wieczorne rozmowy w tym ponurym domu będą jeszcze trwać. Wspo-
mnienie o Zuli – matce Wita, odbywa się w pokoju jej siostry, która zastąpiła 
uciekinierkę w roli gospodyni, ma więc w sobie dużo goryczy wobec młod-
szej, piękniejszej i bardziej utalentowanej kobiety, a także silny kompleks 
niższości, objawiający się w zgorzknieniu i krytykanctwie: „Zula to było 
bardzo modne imię, oczywiście nie w życiu, tylko na scenę”. Domyślamy się 
więc, że infantylne, dziewczęce imię funkcjonuje także jako opis osobowości 
kogoś niedojrzałego i nieustannie grającego jakieś role.

Krzysztof Zanussi, który wielokrotnie ujawni jeszcze w swojej twórczości 
zdolność do niezwykle dyskretnego i starannie przemyślanego symbolizmu, 
każe Witowi pytać o matkę w pokoju, którego szczególną ozdobą jest wi-
zerunek Matki Bożej karmiącej Dzieciątko, pojawiający się kilkakrotnie za 
jego plecami. Ciotka – w żartach, a jednak z pewnym wyrzutem – mówi mu, 
że zawsze był do owej „Nieobecnej” bardzo podobny. Pierwsze z tych po-
dobieństw odnajdujemy z pewnością w ucieczce z domu rodzinnego, które 
nie jest tylko ucieczką od starego Brauna, ale przede wszystkim ucieczką 
od ciężaru miejsca, które przecież skazane jest na śmierć i od przeszłości, 
zobowiązującej do konkretnych postaw, a bardziej jeszcze – konkretnych 
sposobów myślenia i odczuwania. Do konkretnych poglądów, stanowisk, 
priorytetów, zobowiązań i życiowych wyborów. Już po raz drugi pojawia 
się w filmie porównanie matki Wita do Madonny, a więc silna (najsilniejsza 
z możliwych!) idealizacja i mitologizacja postaci. Niesie to z psychologicz-
nego punktu widzenia skutki tak silne, że właściwie drastyczne: porównanie 
rodzica obecnego (stary Braun) do nieobecnego, zidealizowanego, musi za-
kończyć się potępieniem tego drugiego. Konflikt ma charakter archetypiczny 
i opiera się na silnym kontrastowaniu, w wyniku czego widzowie – a przed 
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nimi zapewne Wit i Bella – widzą w matce wszystko co anielskie, w ojcu 
zaś wszystko co diabelskie. Ona jest równoważnikiem życia, wiosny, świtu, 
jasności; on śmierci, jesieni, zmierzchu i mroku.

Z pewnością jedną z najważniejszych osi dramatycznych filmu jest owa 
kwestia podobieństwa/niepodobieństwa do rodziców14. Bella próbuje jak 
najsilniej upodobnić się do matki, stąd infantylne, na poły wariackie zacho-
wanie, stąd (oznaczający w konsekwencji obalenie mitu o „matce-dziewicy”) 
wyrok za „obrazę władzy i za czyny nierządne”. Widać taki wybór musi 
kosztować, musi być okupiony licznymi błędami oraz naznaczony przesadą. 
Wit natomiast, to człowiek, który mógłby być młodym, żarliwym poetą na 
kształt i podobieństwo swojego młodego ojca, mógłby – także na podobień-
stwo ojca, lecz tego w sile wieku – być twardym, surowym i zdystansowanym 
do wszystkich inżynierem, co udowodnił w swojej drodze ucieczki, lecz 
mógłby także wybrać drogę matki, do czego predestynuje go z pewnością 
delikatność natury i instynktowna potrzeba buntu wobec starego Brauna. 
Przecież słowa, które wypowiedział do swojego ojca: „Ty mi zawsze jakoś 
imponowałeś” mogłyby równie dobrze paść z ust jego matki, i zapewne 
także z tych ust mogłyby brzmieć jak wyrzut po latach.

Ostatnia rozmowa tego dnia przypominać będzie wieczorny rachunek 
sumienia. Wit zdaje sobie sprawę z faktu, iż długo skrywana prawda o nim 
samym została wreszcie ujawniona i że jego przyjaciel, po raz pierwszy 
widząc go w kontekście rodziny i całej – nieocenzurowanej – historii życia, 
z pewnością ma prawo czuć żal, skoro dotychczasowe ich relacje oparte 
były na jakiejś iluzji czy nawet kreacji. Marek, milczący świadek całego 
rodzinnego dramatu, ma w doświadczeniu Wita rolę świadka – zwierciadła, 
w którym dojrzeć można siebie samego w nowym układzie odniesienia, ma 

 14 Niezwykle cenny przyczynek do tych rozważań pojawił się w publicznej wypowiedzi 
Daniela Olbrychskiego podczas benefisu z okazji 79. rocznicy urodzin Krzysztofa 
Zanussiego. Twierdzi on bowiem, iż charakterystyczny tik, polegający na przymru-
żaniu oka, który widzowie obserwować mogą u starego Brauna, w rzeczywistości był 
przypadłością matki reżysera, Wandy Zanussi, co z pewnością daje badaczom nowe 
pola do interpretacji filmu i całej twórczości autora Życia Rodzinnego.
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tę funkcję, którą przypisuje się tłu, takiemu jednak, dzięki któremu widać, 
co jest małe, a co wielkie. Krzysztof Zanussi lubi powtarzać, że najważniejszą 
zasadą estetyczną jest pozornie oczywiste sformułowanie „żeby coś było ja-
kieś, coś innego musi być inne”. Dzięki Markowi – z jego nieprzystającym do 
starego pałacu pochodzeniem, z jego realizmem i prostolinijnością – ujawnia 
się prawda o rodzinie. Prawda, którą łatwo byłoby przeoczyć, gdyby nie 
zobiektywizowany układ odniesienia. Wit zyskuje więc – dzięki obecności 
przyjaciela – szansę na poznanie siebie poprzez kontrast do tego, co tak 
znienawidził. Nawet jeśli owo poznanie siebie oznacza ujawnienie prawdy 
bolesnej, od dawna – także przed samym sobą – skrywanej: 

Tak więc człowiek jest sobą poprzez prawdę. Stosunek  
do prawdy stanowi o człowieczeństwie, konstytuuje 
godność osoby15. 

Wieczorna rozmowa dwóch mężczyzn nie będzie jednak miała waloru 
szczerości, górę biorą bowiem dosyć niskie instynkty i namiętności, Marek 
ma bowiem – uzasadnione, jak się zaraz okaże – nadzieje na spotkanie 
z Bellą, ignoruje więc przeprosiny Wita i nie podejmuje rozmowy, która 
mogłaby oczyścić atmosferę między nimi. Wymyka się po ciemku, naiw-
nie wyobrażając sobie, że w tym starym domu, w którym podłoga i drzwi 
skrzypią przy każdym kroku, możliwe jest zatajenie nocnej schadzki. Bella 
na widok półnagiego Marka odgrywa komedię, którą on chętnie podejmie, 
kiedy jednak „koteczek renesansowy” przesadzi z infantylizmem, mężczy-
zna ujawni nie tylko stanowczość, ale także pewną brutalność, to jednak 
ostatecznie sprowokuje Bellę do porzucenia roli niedojrzałej pół-wariatki 
i wydobędzie z niej wybujałą kobiecość.

„A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli 
więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona 
usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy 
był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 

 15 K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, Paris 1980, s. 115.
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Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowie-
dział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, 
i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może 
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» Mężczyzna odpowiedział: 
«Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zja-
dłem»” (Rdz 3, 7–12). Świt w rajskim (kiedyś) ogrodzie jest więc dla Wita 
niemalże wiernym powtórzeniem tamtej sceny, przede wszystkim jest jednak 
momentem uświadomienia sobie, że zgliszcza mają moc korumpującą, że 
nikt nie jest w stanie uchronić się wobec powszechnego rozkładu. Uciekająca 
nago Bella nie jest ani starą Ewą – grzesznicą, ani nową Ewą – oblubienicą, 
jest po prostu wulgarną kobietą w ogrodzie wchłanianym przez plac budowy. 
Ta żałosna oczywistość ujawnia się, gdy na osamotnionego pośród zieleni 
Wita patrzymy z góry, z ptasiej perspektywy: nie jest to perspektywa boska, 
choć taka interpretacja narzuca się jako pierwsza. Jest to widok z wysokości 
budowlanego dźwigu, lub z wysokości górnych pięter bloku z wielkiej płyty. 
Perspektywa świata, który pokonał tego małego człowieczka, świata, który 
całą tę rozpacz, cały ten dramat zaleje wkrótce betonem. Cywilizacja (w jej 
najgorszej, ekspansywnej formie) walczy tu z naturą. Widzimy więc w filmie 
kolejną oś dramatu, a jest nią owo odwieczne napięcie między tym, co na-
zywamy naturą, a tym co nazywamy kulturą (a więc tym co nie-naturalne): 
Napięcie to obecne jest najintensywniej w postaci Wita: 

natura ma wiele znaczeń. Oznacza, jak wiadomo, 
całą przyrodę, i to zarówno ożywioną jak i martwą – 
w tym drugim wypadku znajdujemy się niejako 
poza ramami wyznaczonymi przez źródłosłów, 
który mówi o rodzeniu, a to zachodzi tylko w jeste-
stwach ożywionych: martwa natura jest poniekąd 
sprzecznością. Prócz tego „natura” z dodaniem 
odpowiedniej przydawki ma znaczenie węższe.  
Tak np. mówimy o naturze ludzkiej, zwierzęcej lub 
roślinnej, mówimy nawet o naturze konkretnego 
człowieka – „on ma już taką naturę”. W tych
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wszystkich zastosowaniach rzeczownik „natura” zdaje 
się wskazywać na podstawową właściwość określonego 
podmiotu, na to, co oddajemy również rzeczownikiem 
istota”16. 

Właśnie istoty człowieczeństwa i istoty własnej natury dotyczą wszystkie 
pytania zadane w filmie. Ten, który wyrasta z wszystkich szans i ograniczeń 
własnego domu, rodziny, stanu – on właśnie decyduje się na poskromienie 
tej natury, której się (słusznie/niesłusznie) wstydzi, przez zabicie jej w sobie 
za pomocą radykalnego odcięcia korzeni, wejście w samoograniczenie, zmi-
nimalizowanie kontaktu z innym, nade wszystko zaś przez ukrycie (przed 
innymi i „w sobie”) prawdy.

Poranna rozmowa dwojga przyjaciół będzie dotyczyć właśnie prawdy, 
a osobą, która tę fundamentalną wartość przywoła będzie Marek. W tym 
prostolinijnym i szczerym mężczyźnie, na którego przyjaźń Wit mógł li-
czyć przez lata, słusznie zrodził się żal, skoro zrozumiał, że jakaś niezwykle 
ważna część prawdy o człowieku, którego obdarzył zaufaniem, została przed 
nim ukryta. W wyrzutach Marka słychać wiele więcej niż tylko rozczaro-
wanie przyjacielem. Słychać przede wszystkim niezgodę na socjopatyczną 
i fałszywą atmosferę domu, w którym się znalazł, na połamane stosunki 
rodzinne, które dane mu było poznać i na tę bufonadę, którą celnie nazywa 

„cyrkiem”. Pojęcie prawdy słusznie wybrzmiewa w słowach Marka jako oś 
ludzkiego dramatu, oś dramatu Wita: 

Spełnienie osoby w czynie zależy od czynnego i we-
wnątrztwórczego zespolenia prawdy z wolnością. Zespo-
lenie takie jest zarazem szczęściorodne. Nie wydaje się 
szczęściorodną sama tylko wolność jako proste „mogę – 
nie muszę”. Wolność w tym stanie jest tylko warunkiem 
szczęśliwości, choć pozbawienie wolności jest równo-
znaczne z zagrożeniem samej szczęśliwości. Ta jednakże 

 16 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 125.
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nie utożsamia się tylko z dysponowaniem wolno-
ścią, ale z jej spełnianiem przez prawdę. Spełnianie 
wolności w prawdziwości – czyli na zasadzie relacji 
do prawdy – jest równoznaczne ze spełnianiem 
osoby. I ono właśnie jest szczęściorodne w wymia-
rze osoby, w jej skali17. 

Szczęściorodność poznania prawdy (o sobie) i właściwej dla siebie skali, 
jest z pewnością tematem Życia rodzinnego. Wit wie, że jego życie po osią-
gnięciu dorosłości stało się właściwie ucieczką od prawdy i w tym sensie 
zaprzeczało także nadziei na wolność, której nigdy nie zdobywa się w ode-
rwaniu od owej najtrudniejszej z prawd, czyli w oderwaniu od właściwego/
realistycznego ponazywania siebie i swojego kontekstu. Dlatego właśnie spo-
tkanie Belli i Wita w niecce starej, nieczynnej fontanny jest tak symboliczne 
(choć to symbolizm zanussiański, bardzo przemyślany i nienachalny). Młody 
mężczyzna wydaje się być całkowicie przegrany w tym starciu, w którym 
walczył przecież najbardziej z samym sobą, a jego bunt przeciwko własnej na-
turze i historii życia przypomina wyschnięte źródło. Z drugiej strony – także 
to, czego spodziewał się po powrocie (za którym przecież zapewne skrycie 
tęsknił), a więc ponowne nawiązanie relacji z ojcem i przywrócenie stanu 

„sprzed grzechu”, stanu który pamiętał z dzieciństwa, okazało się niemożliwe, 
tak jak niemożliwe jest zaczerpnięcie czystej wody ze zrujnowanej fontanny. 
Płyną za to łzy i jest to jedyny moment prawdy w toku całej tej autokreacji.

Ostatnie spotkanie z ojcem przypomina złożenie go do grobu – gry-
mas pijanego starca kończy się charakterystycznym tikiem, który skojarzyć 
można z przymrużenie oka: „wszystko to trochę kłamstwo”, a zatrzaśniecie 
przesuwnych drzwi jest jak zamykanie grobowego kamienia. Wit symbolicz-
nie pochował już ojca, to jednak oznacza także śmierć cząstki jego samego – 
mówi przecież: „Ja bardzo was proszę, błagam was: cokolwiek się stanie,  
nie piszcie do mnie, nie depeszujcie, tak jakbym po prostu umarł…”. Trudno 
nie zauważyć tu podobieństwa do przypowieści z piętnastego rozdziału 

 17 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 217.
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Ewangelii według św. Łukasza: syn ucieka z rodzinnego domu, zabierając 
majątek, do którego miałby prawo tylko po śmierci ojca (spadek), metafo-
rycznie wyznając więc, że nie może być szczęśliwy ani wolny dopóty, do-
póki ojciec żyje. Sam także staje się ofiarą swego grzechu: „Ten syn mój był 
umarły” (Łk 15, 32). Zabicie ojca w sobie powoduje więc własną śmierć18. Wit, 
dokonując tego symbolicznego pochówku, zamykając cały (najważniejszy?/
najszczęśliwszy?/najnieszczęśliwszy?) rozdział swojego życia, umiera jakoś, 
skoro sam chce być uznany za zmarłego: na prawdziwy pogrzeb ojca nie 
przyjedzie także dlatego, że sam zamknął już za nim grobowiec rodzinnego 
domu. Gdy odchodzi, jedynie pies zdecyduje się za nim pobiec, przynależy 
jednak do tego umierającego ogrodu, który bohater filmu zostawia za swo-
imi plecami.

W kolejnym ujęciu Wit wkracza w potok zwyczajnych, szarych ludzi 
zmierzających na dworzec i się z nim miesza, ginąc dla naszych oczu w tym 
nurcie. Zobaczymy go jeszcze raz, gdy spoglądając z okna wagonu zda sobie 
sprawę, iż w tej przełomowej i emocjonalnie kosztownej chwili wystąpił 
u niego ten sam tik, który był tak charakterystyczny dla jego ojca: zmrużenie 
oka połączone ze skurczem mięśni jednej strony twarzy: 

Od wszystkich postaci i rodzajów wiedzy, jaką człowiek 
zdobywa i posiada i jaka kształtuje jego świadomość  
pod względem treści, czyli od strony znaczeniowej,  
należy odróżnić to, co pragniemy tu określić jako s a m o- 

-w i e d z ę. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o zrozumie-
nie siebie samego, o rodzaj poznawczego przeniknięcia 
tego przedmiotu, którym jestem sam dla siebie. Można 
dodać, że przeniknięcie takie wprowadza swoistą cią-
głość pomiędzy najróżnorodniejszymi momentami  
czy stanami bytowania własnego ja19. 

 18 Por. M. Legan, Epicentrum Ewangelii, Kraków 2018.

 19 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 84.
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Wit odkrywa prawdę o sobie i jest to jednocześnie przeklęta i błogosła-
wiona prawda o podobieństwie do własnego ojca. Wie już, że od niczego 
nie da się uciec, a nawet uciekając do wymarzonych indyjskich fabryk, 
zabiera się ze sobą całość ludzkiego doświadczenia, cały genotyp swojego 
pochodzenia, wychowania, relacji rodzinnych, życiowego doświadczenia 
i całość charakterystycznych cech – także wad i skaz, a mądrość polega na 
ich przyjęciu i uniesieniu. Natury nie da się oszukać, bowiem 

jeśli (…) prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. 
Nie mogę jej odepchnąć, bo bym odepchnął sam 
siebie20. 

Dlatego właśnie Wit, odkrywając własne podobieństwo do ojca, uśmie-
cha się w ostatniej scenie filmu sam do siebie.

Jesteśmy więc świadkami wewnętrznej przemiany bohatera, który jedno-
cześnie dokonuje wyboru własnej, oryginalnej drogi życiowej, i przyjmuje 
do wiadomości swoje podobieństwo do tych, którymi gardził, a może nawet 
nienawidził. Relacja ojciec-syn staje się tu osią dramaturgiczną filmu, ma 
jednak charakter tak wielowymiarowy i potraktowana zostaje z tak wielką 
artystyczną pokorą, iż staje się problemem uniwersalnym, dotyczącym 
każdego człowieka, niezależnie od płci, szerokości geograficznej czy sys-
temu politycznego w którym żyje. Film staje się medytacją filozoficzną, 
a nawet teologiczną, skoro ojcostwo jest atrybutem Boga, a nasze przed 
nim uciekanie to najbardziej fundamentalne z ludzkich doświadczeń. An-
tropologiczny horyzont znaczeniowy staje się więc do głębi chrześcijański, 
choć film – pozornie tylko – tematyki religijnej nie dotyka. Personalistyczna 
wizja człowieka w relacji nabiera tu swojej pełni: autor Życia rodzinnego, 
podobnie jak „Autor Osoby i czynu zdziwiłby się może, gdyby próbowano 
go nakłonić do wyznania typu: czy wizja człowieka przedstawiona [w tym 
dziele] to twoja antropologia? Widziałby się tu raczej w  roli akuszera, 
który chce umożliwić każdemu samo-poznanie, odkrycie prawdy o sobie –  

 20 K. Wojtyła, Narodziny wyznawców, Kraków 2005, s. 494.
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i każdym drugim – przede wszystkim w sobie, by w ten sposób przygoto-
wać go do najważniejszej ze wszystkich spraw ludzkich: do wyboru prawdy 
o sobie, czyli do aktu, poprzez który człowiek sam niejako rodzi się jako 
człowiek, przekraczając siebie z wyboru w stronę prawdy o sobie”21.

 21 T. Styczeń, O antropologii Karola Wojtyły, w: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, Lublin 2000, s. 500.



M. Legan: „Przykazanie «będziesz miłował» ma na wskroś 
wspólnotowy charakter, mówi o tym, co kształtuje wspól-
notę, ale przede wszystkim uwydatnia to, co czyni wspólnotę 
w pełni ludzką” (K. Wojtyła). Czy można by powiedzieć, że 
tematem Życia rodzinnego jest to, co Karol Wojtyła nazywa 

„głębią uczestnictwa”?
K. Zanussi: Z pewnością można tak powiedzieć, ale także 
przez negację, dlatego że to jest zła rodzina. To rodzina, która 
nie wytrzymała na polu walki, na polu historii. I ja się bardzo 
cieszę, że dzisiaj na ten mój dawny film patrzy się poprzez 
Rewizytę, bo ja tam dopisałem jakby refleksję o tym, co się 
stało i czego tym ludziom zabrakło. Także jak daleko można 
uciec od pewnych stereotypów, bo opisałem dalsze losy mojej 
bohaterki przede wszystkim nie tak, jakbyśmy się tego spo-
dziewali. Prawda, dałem jej szansę zupełnie gdzieś indziej, 
w innym świecie. Ona czemuś starała się być przydatna i za-
wiodła, to oczywiście jest do wybaczenia, ale chciała zrobić 
coś więcej. To jest rodzina, która zawiodła, dysfunkcyjna we 
wszystkim, ale bardzo naznaczona próbą, która na nią spadła. 
To rodzina, która zmieniła swój status społeczny: z bogatej 
stała się biedna, z wyróżnionych stała się wdeptana w ziemię, 
podołać takiej próbie nie jest łatwo, ale na taką próbę czasem 
jesteśmy wystawieni. 

M. Legan: Pomysł dramaturgiczny na ten film polegał chyba 
na postawieniu człowieka w sytuacji, w której skonfrontować 
się musi z własną wizją osobistej wolności, doprowadzeniu 
każdego z członków rodziny do sytuacji granicznej, do osta-
tecznego osłabienia mechanizmów kontrolnych?
K. Zanussi: No tak, dlatego ten świadek zewnętrzny, ten gość, 
który wydawał mi się ważną postacią, bo właśnie był tym, 
który w nowym pokoleniu i w nowej klasie miał się do całej 
sytuacji ustosunkować. Myślę, że to przekonanie wyraziłem 



jeszcze mocniej w Drogach pośród nocy, gdzie zderzyły się 
ze sobą dwie tożsamości bohaterów – społeczna i narodowa. 
Osoba nie może traktować ich wybiórczo, bo one stanowią 
całość.

M. Legan: „Spełnienie osoby w czynie zależy od czynnego 
i wewnątrztwórczego zespolenia prawdy z wolnością. Zespo-
lenie takie jest zarazem szczęściorodne” (K. Wojtyła). Wit 
w finale filmu uśmiecha się, bo odkrył prawdę o sobie, czyli 
to jest właśnie pierwszy moment jego osobowej wolności…
K. Zanussi: Ja też tak myślę. Nie wiem, czy on się uśmie-
cha ze szczęścia, bo może tam też jest pewna autoironia, że 
musi się poddać, że musi sobie powiedzieć: nie ma ucieczki 
w kłamstwo, zawsze zostanę w końcu złapany za rękę. I to 
może ma pewne znaczenie. W opublikowanym scenariuszu 
jest drugie, alternatywne zakończenie, to, z którym starto-
wałem do filmu. Andrzej Wajda mi je bardzo wypominał, 
twierdząc, że to było nieporównanie bardziej filmowe i nie-
porównanie bardzie satysfakcjonujące, dlatego że widz chciał, 
żeby sprawa się skończyła i zamknęła. A ja ją postanowiłem 
na końcu otworzyć, powiedzieć: nie uciekniemy przed sobą. 
Oczywiście, gdyby ten dom spłonął, a ojciec umarł, to można 
by powiedzieć, że rzeczywiście wszelkie te zobowiązania 
minęły i można zacząć życie od nowa.

M. Legan: W tym szeregu szarych ludzi, którzy idą w nie-
znane.
K. Zanussi: No tak, ale nasze zadanie polega przecież na 
tym, by w tej prawdzie o sobie się na nowo odnaleźć. To jest 
dzieło, które trzeba dokonać i Wit, mój bohater, nie ucieknie 
tak jak pragnął, bo ucieczka jest kłamstwem, czyli jest złym 
rozwiązaniem.
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Uważny widz dozna z pewnością zaskoczenia, gdy w napisach początkowych 
kolejnego filmu Krzysztofa Zanussiego dojrzy listę dziewięciu konsultantów 
naukowych, w tym dwóch profesorów i sześciu doktorów, a analizując tę 
listę odkryje, iż chodzi o osoby zajmujące się bardzo odległymi od siebie 
dziedzinami wiedzy, osoby przedstawiające niejako spektrum zaintereso-
wań autora filmu, który przecież – wynika to z wiedzy biograficznej – re-
prezentował już wówczas etos poszukiwacza prawdy, wytrwale szukając jej 
wpierw na wydziale fizyki, potem – wielu uzna to za paradoks – filozofii, 
nie omijając także teologicznej eksploracji świata i prezentując otwartość na 
wszystkie możliwe odpowiedzi. Prócz wiedzy konsultantów naukowych film 
odwoływać się będzie do wypowiedzi ekspertów, w tym osób o najwyższym 
autorytecie naukowym, będzie to więc szczególna, autorska adaptacja nar-
racji filmowej na potrzeby ekranowego eseju, dramatyczno-biograficznego 
z jednej strony, naukowo-kontemplacyjnego z drugiej.

Iluminacja jako pojęcie z dziedziny historii filozofii zostanie w prologu 
wytłumaczone przez profesora Władysława Tatarkiewicza1, który wyjaśni, 

 1 Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 tamże) – 
filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki, członek Polskiej Akademii 
Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Zapisał się w historii nauki polskiej głównie 
jako etyk i aksjolog, autor wielokrotnie wznawianych dzieł, m.in. 3-tomowej Historii 
filozofii, zawierającej syntetyczny przegląd poglądów i kierunków filozoficznych 
w różnych okresach historii, będącej przez wiele lat podstawowym podręcznikiem 
akademickim[2], Historii estetyki oraz przystępnej filozofii moralności.



iż nie chodzi o ekstazę, lecz raczej spotęgowanie myśli, do osiągnięcia któ-
rego potrzebna jest czystość serca. Ten dokumentalny zapis, kojarzący się 
widzom z tak zwanymi „gadającymi głowami”, znanymi z telewizyjnych 
programów edukacyjnych, jest z pewnością dowodem na niezwykle twórczy 
wkład Krzysztofa Zanussiego w filmowy sposób ekspresji, w gramatykę kina, 
ale także w jego istotę, w rozumienie filmu jako dzieła wielowymiarowego, 
wielowarstwowego, obdarzonego szczególną misją i zdolnego doprowadzić 
do silnej przemiany wewnętrznej widza, jeśli tylko zgodzi się on na przy-
jęcie konwencji, w której ekranowy dramat stanie się właśnie iluminacją, 
czyli „obdarowaniem prawdą”, „spotęgowaniem myśli”, a to, co dokonuje 
się w ciemności kinowej sali, a więc teatr światła na ekranie, będzie miało 
moc „oświecania”.

Krzysztof Zanussi podejmuje się roli eksperymentatora, który potrak-
tuje swojego filmowego bohatera niczym obiekt laboratoryjny, nie jest to 
jednak próba odczłowieczenia postaci pod mikroskopem, eksperymentator 
nie traktuje go jak myszy w labiryncie, wprost przeciwnie – ów badacz go-
tów jest z równym zafascynowaniem badać ciało, psychikę, umysł, relacje 
społeczne, duszę wreszcie, żadnego z tych aspektów nie lekceważąc ani nie 
pomijając. Co więcej, instynkt widza podpowiada nam, że autor filmu – ów 
demiurg zarządzający losami swoich postaci, a z drugiej strony ten, który 
przeprowadza wiwisekcję – jest po stronie swojego ekranowego bohatera, 
jakoś go lubi, szanuje jego odrębność i osobowość, a nawet mu sprzyja, czy 
może czasem także się z nim identyfikuje.

Teoretyczny wstęp profesora Tatarkiewicza prowadzi nas na wyżyny filo-
zofii, tymczasem kolejna scena – choć uzasadniona dramaturgicznie, chodzi 
bowiem o badanie bohatera filmu w obliczu komisji lekarskiej – przypomina 
raczej wstęp do wykładu z anatomii. Kamera symbolicznie rozczłonkowuje 
ciało mężczyzny, fragmentaryzuje je na użytek dziwnej inwentaryzacji, po-
kazując mężczyznę w jego fizyczności, niczym kompilację fascynujących 
elementów, na tym etapie jednak chłodne oko obiektywu nie widzi jeszcze 
człowieka, raczej jego powłokę, z instynktami, odruchami i anomaliami, co 
więcej czyniąc to przez pryzmat aparatury badawczej, przyrządów, które 
zamkną całą tę istotę w wykresy i dane liczbowe: 
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Zewnętrzny kształt ciała stanowi na pierwszym 
miejscu o tym, co w człowieku widzialne, stwarza 
jego określony wygląd i pociąga za sobą określone 
wrażenie, jakie ów człowiek wywiera. Na ciało 
ludzkie w ten sposób rozumiane składają się różne 
członki, z których każdy ma w ciele ludzkim wła-
ściwe sobie miejsce i spełnia też właściwą sobie 
funkcję. Chodzi na razie o funkcję dostrzegalną  
od zewnątrz. Dzięki temu ciało ludzkie kształtuje 
się też od zewnątrz jako całość w szczególny – czło-
wiekowi tylko właściwy sposób – uczłonkowana. 
Uczłonkowanie obejmuje nie tylko przestrzenny 
rozkład członków ciała, ale także wzajemną ich 
koordynację w całej zewnętrznej postaci człowieka. 
Rzeczownikowi kształt odpowiada przymiotnik 
kształtny, który kwalifikuje człowieka pod wzglę-
dem rozkładu i koordynacji członków jego ciała. 
Jednakże ten od zewnątrz dostrzegalny całokształt 
nie wyczerpuje bynajmniej całej rzeczywistości ciała 
ludzkiego – podobnie jak nie wyczerpuje też rzeczy-
wistości ciała zwierzęcego czy roślinnego. Ciało ma 
równocześnie właściwą sobie wewnętrzność2. 

Dlatego właśnie autor filmu pozwala nam poznać swojego bohatera 
wzrokiem zapożyczonym ze świata nauki, introdukcja postaci dokonuje się 
w nas apriorycznie, otrzymujemy bowiem szereg danych podstawowych 
(wiek, płeć, wzrost, umiejętności manualne, inteligencja) w formie szczegóło-
wego choć skrótowego raportu, podsumowanego urzędowym dokumentem: 

„zainteresowania poznawcze i skłonność do refleksji”.
Na tym etapie widz może już przeżyć bunt wobec braku tajemnicy, może 

także zaufać autorowi filmu, podejrzewając (słusznie), że takie przedstawienie 

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 241.
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postaci zostanie w miarę rozwoju akcji zanegowane przez nadejście nieprze-
widywalnego, nieracjonalnego. Filmowa opowieść Zanussiego nie będzie 
chłodnym opisem losów wybranego przypadkowo człowieka, nie jest to 
mysz laboratoryjna wyciągnięta na chybił-trafił z hodowli, w przekonaniu, 
iż okaże się okazem reprezentatywnym dla swego gatunku. Ten wybór boha-
tera to raczej dowód fascynacji jego o-sobnością, jego kontekstem człowie-
czym i osobistymi cechami, dzięki którym przekonamy się, iż ta mięśniowo- 

-kostna maszyneria, którą obserwujemy, okaże się być człowiekiem w pełnym 
znaczeniu tego słowa.

Zdjęcie maturalne i świadectwo dojrzałości Franciszka Retmana (data 
urodzenia bardzo znamienna, a może nawet symboliczna: 3 maja 1944, po-
chodzenie prowincjonalne) pozwala nam odkryć kolejną warstwę filmowego 
opowiadania. Obok osi w głąb postaci (od zewnętrzności ku wewnętrzności), 
dostajemy także oś czasu, na której poznawać będziemy filmową postać 
w liniowej narracji od młodości do dojrzałości. Zielone rozlewisko rzeki 
i spokój wewnętrzny młodego myśliciela każą nam zobaczyć w nim postać, 
której losy warte są śledzenia, kogoś, kogo łatwo polubić i jednocześnie ko-
goś, kto z pewnością zapłaci wysoką cenę za tę wrażliwość, powagę i głębię, 
jaką sobą reprezentuje.

Autor filmu postanowił porozumiewać się z nami za pomocą równo-
ważników zdań, my zaś nauczyliśmy się już tego systemu komunikacji, 
wystarczy więc, że w kadrze na krótką chwilę pojawi się brama Uniwersy-
tetu Warszawskiego, czemu towarzyszyć będzie charakterystyczny motyw 
muzyczny, byśmy zrozumieli, że przechodzimy teraz do kolejnego rozdziału 
z życia Retmana: studia.

Egzamin wstępny przybiera nieoczekiwany obrót, gdy komisja nie po-
przestanie na zbadaniu umiejętności kandydata, lecz przejdzie do rozmowy 
na tematy ogólniejsze, wywołując refleksję filozoficzną: „Wydawało mi się, 
że w fizyce człowiek dowiaduje się rzeczy pewnych, to znaczy jednoznacz-
nych” – mówi Franciszek, ujawniając swój (jakże młodzieńczy) idealizm, 
a więc dążenie do życia w ramach triady prawda-dobro-piękno. Otaczający 
Retmana świat to widocznie środowisko atrofii prawdy, skoro chciałby on 
wreszcie „coś wiedzieć na pewno”, co do czegoś mieć jasność. Rozmowa na 
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egzaminie brzmi naiwnie, bo odkrycie prawdy wcale nie musi wiązać się z do-
wodem fizycznym, szczególnie gdy chodzi o prawdę w rozumieniu młodego 
bohatera: prawdę metafizyczną, ostateczne wyjaśnienie świata, odpowiedź na 
najbardziej fundamentalne pytania. Zanussi wprowadza więc – już na tym 
wczesnym etapie rozważań – podwójne znaczenie pytania o prawdę: metafi-
zyczne pragnienie oddzielenia jej od fałszu oraz problem epistemologiczny: 

Termin „transcendencja” ma kilka znaczeń. Jedno – 
związane z metafizyką, z filozofią bytu, wyraża się 
w tzw. transcendentaliach, które zawierają najbar-
dziej ogólne określenia rzeczywistości, takie jak 
byt, prawda, dobro, piękno. Żadne z tych określeń 
nie pozwala się ująć w ramy definicji wskazującej 
na rodzaj najbliższy oraz różnicę gatunkową danej 
rzeczy. Każde z nich bowiem przekracza swą treścią 
wszelkie gatunki oraz rodzaje, wedle których ujmu-
jemy i określamy przedmioty znanej nam rzeczywi-
stości. Drugie znaczenie transcendencji związane 
jest przede wszystkim z teorią poznania, a szerzej 
jeszcze z całą tzw. filozofią świadomości. W tym 
znaczeniu transcendencja wskazuje na znamienne 
dla aktów ludzkiego poznania przekraczanie pod-
miotu, na wychodzenie poza podmiot poznający 
w kierunku przedmiotu3. 

Jesteśmy więc świadkami ujawniania się w naszym bohaterze kilku pla-
nów świadomości: dążenia do prawdy, pragnienia prawdy, przekraczania 
swojego własnego rozumienia w kierunku odkrywania prawdy, a wresz-
cie – to pozostaje nienazwane, jest jednak wyraźnie obecne w postawie Ret-
mana – wychodzenie poza przyjęte ramy poznawania fizycznego w kierunku 
odkrycia źródła prawdy. Znane nam już rozlewiska rzeki będą świadkami 

 3 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 221.
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radości z pozytywnego wyniku egzaminu, tak więc szeroki horyzont zanus-
siańskiej obserwacji pozwoli nam zachować chwiejną równowagę pomiędzy 
intelektualnym a emocjonalnym odbiorem filmowego uniwersum. Równie 
ważna staje się filozoficzna prowokacja i pełna zrozumienia obserwacja 
małomiasteczkowych plenerów, schnących ubrań, pomidorów na parape-
cie, wnętrza rodzinnego domu, w którym czarno-biała reprodukcja Szału 
Władysława Podkowińskiego jest jedynym akcentem wykraczającym poza 
zwyczajność tego pogrążonego w spokoju miejsca. Franciszek Retman staje 
się kimś nam tak bliskim, że machającą na pożegnanie, płaczącą matkę 
widzimy już z jego perspektywy, z wnętrza wagonu, identyfikując się tak 
silnie, że spojrzeć możemy na tę bolesną emocjonalnie chwilę jego oczami, 
współuczestnicząc nawet jakoś w tej – pełnej miłości i  już rodzącej się 
tęsknoty – chwili. Kolejne obrazy będą miały charakter anegdoty: mło-
dzież wstaje na powitanie wykładowcy podczas pierwszego akademickiego 
wykładu, wzbudzając w ten sposób jego protesty, widzimy podstawowe 
i mało zaawansowane eksperymenty fizyczne, zatłoczony, wieloosobowy 
pokój w akademiku, a rozmowy o lądowaniu amerykanów na księżycu 
i scenki z ćwiczeń wojskowych prowadzą nas do dokumentalnego zapisu 
rozmowy studentów fizyki o moralnej odpowiedzialności za odkrycia na-
ukowe (bomba jądrowa), pozycji fizyki w nowoczesnej nauce i nowoczesnym 
społeczeństwie, przerażających manipulacjach genetycznych, stanowiących 
wielkie wyzwanie etyczne, wreszcie o kwestiach wysoce idealistycznych („być 
może nie istnieje czysta nauka, z pewnością istnieje jednak czysta poezja”) 
oraz o kwestiach zupełnie przyziemnych („chcemy zrobić karierę, mieć willę 
i samochód, otaczać się ludźmi ważnymi”). Ten kolaż spraw codziennych 
współoglądamy i współprzeżywamy z Franciszkiem, który próbuje odnaleźć 
się w nowej studenckiej rzeczywistości. Wreszcie zaś nasz wzrok spoczywa 
na pięknej kobiecie, odnalezionej w tłumie oczami filmowego bohatera. 
Wrażliwość i nieśmiałość młodego człowieka zostaje przezwyciężona, gdy 
postanowi on pozostać u niej na noc: „Uwodzicielska siła oczu. Najbardziej 
bezpośrednia, najczystsza. Oczy uwodząc, obywają się bez słów i tylko 
spojrzenie splatają się w pojedynku, bezpośrednim zwarciu, bez wiedzy 
innych, poza ich mową: dyskretny urok przeciągającego się orgazmu. A gdy 
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spojrzenie wywołujące rozkoszne napięcie ustępuje miejsca słowom i miło-
snym gestom, uwodzicielska siła słabnie. Dotkliwość spojrzeń, gdy w jednej 
nieuchwytnej chwili niczym błysk dowcipu, streszcza się cała potencjalność 
ciał (i ich pożądania?) – namiętny pojedynek, zmysłowy, a zarazem odciele-
śniony – idealna zapowiedź upojności uwiedzenia, któremu nie dorówna już 
żadna fizyczna namiętność. Samo spotkanie spojrzeń jest przypadkowe, ale 
odbywa się tak, jakby zawsze były w sobie utkwione: rzucone poza sensem, 
nie są spojrzeniami, które się wymienia”4.

Krzysztof Zanussi, który do tej pory przedstawiał nam swojego boha-
tera – przynajmniej co do jego cielesności – w sposób bardzo zdystansowany, 
chłodnym naukowym okiem, tym razem daje się ponieść poetyckości tego 
niezwykłego aktu, jakim jest seksualne zjednoczenie dwojga zakochanych 
młodych ludzi, i obrazuje nam je za pomocą zdjęcia przedstawiającego wa-
riację na temat Amora i Psyche Antoniego Canovy. To przejście od języka 
fizjologii ku opisowi emocji, a może nawet ku eksploracji doświadczenia 
duchowego, jest jedną z osi fabularnych filmu, widz bowiem przebędzie wraz 
z Franciszkiem Retmanem drogę dojrzewania i drogę rozeznawania prawdy, 
ale także będzie – dokładnie tak, jak bohater filmowy – uczył się rozpoznawać 
kolejne stany i stadia życia, wchodząc w to doświadczenie dzięki wspólnocie 
ludzkich losów i empatii.

Wspólne śniadanie młodych kochanków i wieloznaczne uśmiechy mo-
głyby skupić nasza uwagę, gdyby nie interesujący fakt biograficzny, dotyczący 
owej kobiety, z którą związał się Franciszek. Okazuje się, że jest ona kon-
serwatorką sztuki i pracuje właśnie przy renowacji wizerunku Matki Bożej. 
Autor filmu konfrontuje ten fakt z nocną opowieścią Retmana na temat teorii 
Wielkiego Wybuchu, widzimy więc dwa oblicza historii (Wszechświata), 
dwa jej wymiary: sens fizyczny/naukowy, oparty na akademickim poznaniu 
rzeczywistości w jej wymiarze kosmicznym oraz sens mistyczny, odwołanie 
do początku w jego sensie sakralnym:

• Sens fizyczny: Obserwacje astronomiczne wskazują, że galaktyki i inne 
odległe obiekty widoczne na niebie nieustannie oddalają się od siebie. 

 4 J. Baudrillard, O uwodzeniu, tł. J. Margański, Warszawa 2005, s. 76.
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Fizycy uważają, że dzieje się tak, gdyż to sam Wszechświat stale się 
rozszerza – ab ovo (czyli od praprzyczyny). Znając z obserwacji tempo 
tego rozszerzania się, można obliczyć, że proces rozpoczął się niemal 
14 miliardów lat temu. Model matematyczny opisujący tę ewolucję 
przewiduje, że w jej najwcześniejszym stadium gęstość energii materii 
we Wszechświecie była nieskończona, a objętość Wszechświata była 
zerowa. Ten moment nazywany jest Wielkim Wybuchem. W Wiel-
kim Wybuchu swój początek miała nie tylko przestrzeń, ale i czas na-
szego Wszechświata. Zgodnie z klasycznymi równaniami Einsteina, 
taki Wszechświat powinien się „narodzić” w osobliwości o rozmiarach 
punktu i o nieskończonej gęstości energii materii. Belgijski duchowny 
Georges Lemaître, jako pierwszy wpadł na pomysł istnienia czegoś, co 
dziś nazywamy mianem osobliwości: skoro galaktyki uciekają od siebie, 
to w dalekiej przeszłości musiały leżeć znacznie bliżej. Wkrótce po-
tem skonkretyzował swój pogląd w pracy Hipoteza Pierwotnego Atomu. 
Lemaître pisał tam, iż tendencja materii do fragmentaryzacji, to nic 
innego, jak tylko niestabilność radioaktywna pierwotnego atomu; z ko-
lei rozpadały się fragmenty – same również radioaktywne – tworząc 
kolejne pokolenia ciał radioaktywnych. A więc początek nie może być 
osiągnięty nawet przez myśl; można się do niego zbliżać jedynie w jakiś 
asymptotyczny (czyli zbliżający się do czegoś, ale niemogący tego nigdy 
osiągnąć) sposób. Teoretycznie możemy zbadać każdy etap narodzin 
kosmosu, ale nie jego żywot prenatalny. Dziś wiemy, że moment począt-
kowy miał miejsce około 13 miliardów 740 milionów lat temu. Wtedy 
to, zgodnie z ogólnym założeniem Lemaître’a, cała czasoprzestrzeń i za-
warta weń materia, znajdowały się w jednym punkcie. Obiekt ten był 
rozgrzany do oszałamiającej temperatury kwintyliarda stopni Celsjusza. 
Dla zobrazowania potęgi tej energii można sobie przypomnieć, że sza-
cunkowa temperatura wnętrza Ziemi wynosi około 5 tysięcy, a jądra 
Słonecznego mniej niż miliard stopni. W tym miniaturowym embrionie 
rzeczywistości nie obowiązywało jeszcze żadne ze znanych nam obecnie 
oddziaływań podstawowych, a pojęcie materii nie miało większego sensu. 
Zgodnie z poglądem Alana Gutha, wyrażonym w artykule Wszechświat 
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inflacyjny: możliwe rozwiązanie problemów horyzontu i płaskości, kosmos 
w ułamku sekundy powiększył się 10^50 razy. Sama przestrzeń mogła 
rozszerzać się szybciej niż światło, co wiązało się z tzw. przejściem fa-
zowym, zjawiskiem podobnym do nagłej zmiany stanu skupienia. Owe 
przejście fazowe miało doprowadzić do powstania chwilowej próżni. 
Próżnia ta z kolei wytworzyła ujemne ciśnienie na kształt antygrawi-
tacji, prowadząc do niepohamowanej inflacji. Skutkiem tego procesu 
jest fakt, iż nasz obserwowalny wszechświat stanowi zaledwie bardzo 
niewielki skrawek całości. Nowo narodzony kosmos posiadał w zasadzie 
wszystko co potrzebne, do pojawienia się pierwszych atomów. Gdy mi-
nęła pierwsza, krytyczna sekunda po wielkim wybuchu, temperatura 
opadła do poziomu milionów stopni, protony rozpoczęły „kosmiczny 
taniec” z neutronami dając początek pierwszym trwałym jądrom ato-
mów. Dopiero po okresie około 380 tysięcy lat wszechświat stał się na tyle 
chłodny i rzadki, że mogła się rozpocząć nowa era – era gwiazdowa, 
w której znajdujemy się do dzisiaj. Całość opisanego tutaj procesu można 
by – przy odrobinie zacięcia poetyckiego – nazwać bólami porodowymi 
wszechrzeczy5.

• Sens mistyczny: Bóle porodowe oraz archetyp macierzyńskiej roli Maryi 
(obecny dzięki wizerunkowi poddawanemu renowacji w Iluminacji) 
ujawniają nam odmienną, metafizyczną narrację filmową na temat po-
czątków Wszechświata. Te dwie perspektywy – naukowa i religijna – 
bynajmniej się nie wykluczają6, intencją Krzysztofa Zanussiego jest 

 5 Por. N. deGrasse Tyson, D. Goldsmith, Wielki Początek: 14 miliardów lat kosmicznej 
ewolucji, Warszawa 2004; J. Barrow, Początek Wszechświata, Warszawa 1999; R. Panek, 
Ciemna Strona Wszechświata: W poszukiwaniu brakujących składników rzeczywistości, 
Warszawa 2011.

 6 Papież Franciszek w Papieskiej Akademii nauk: „Big-Bang umieszczany dziś u po-
czątku świata nie zaprzecza Bożej interwencji stwórczej, ale jej wymaga. Ewolucja 
natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających 
ewolucji. Szczególną autonomię, inną niż całej naturze, Bóg dał człowiekowi, którego 
obdarzył wolnością, czyniąc go odpowiedzialnym za stworzenie. Zatem do naukowca, 
zwłaszcza naukowca chrześcijańskiego, należy pytać o przyszłość ludzkości i Ziemi, 
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raczej – jak się wydaje – wykazać ich komplementarność. Otóż uzupeł-
nieniem wykładu fizyka staje się praca przy odnowieniu (to symboliczne 
i znamienne) wizerunku matki, a więc zgoła personalistyczna wizja 
losów człowieka, sensu jego istnienia i źródeł jego egzystencji. Lecz 
także odwrotnie: to, co instynktowne, emocjonalne, interpersonalne, 
a więc głęboka potrzeba odnalezienia swojego źródła w kimś drugim – 
kochającym i zradzającym do życia – uzupełniona zostaje o perspektywę 
intelektualną, przeżycie kosmosu jako łona, w którym rodzi się – w sze-
regu przypadkowych (?) zdarzeń – człowieczy los.
Tę samą myśl wyraża w formie filozoficzno-teologicznego wywodu 

Karol Wojtyła: 

Fakt narodzin jest sam czymś dynamicznym, jest  
też zapoczątkowaniem dynamizmu właściwego  
podmiotowi, który się rodzi. Narodziny to tyle  
co zaistnienie, zawiera się w nich jakby pierwsze  
i podstawowe zdynamizowanie przez esse, przez istnie-
nie, z czego wyniknie cały wtórny dynamizm operari.  
Tak więc, gdy chodzi o człowieka, wyniknie z narodzin 
cała owa synteza działania i dziania się7. 

To, co zaistniało odnajduje swój sens w działaniu, „rozszerzaniu się”, 
a więc w odnajdywaniu swojej pełni, gdyż esse, czyli bytowanie, nie jest tylko 

a jako do istoty wolnej i odpowiedzialnej – uczestniczyć w przygotowywaniu jej, 
zachowywaniu (…). Równocześnie jednak naukowiec musi się kierować ufnością, 
że natura kryje w swych mechanizmach ewolucyjnych możliwości, które inteligen-
cja i wolność ma odkrywać i wprowadzać w życie, by osiągnąć rozwój planowa-
ny przez Stwórcę. Wówczas działalność człowieka, choć ograniczona, uczestniczy 
w mocy Boga i jest w stanie budować świat odpowiedni do jego życia zarazem cie-
lesnego i duchowego”, http://pl.radiovaticana.va/storico/2014/10/27/franciszek_w_ 
papieskiej_akademii_nauk [9 I 2019].

 7 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 126.
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poddawaniem się istnieniu, jest aktem twórczym oraz aktem rozumienia 
rzeczywistości, rozumienia siebie (w całej pełni i wieloznaczności ludzkiej 
egzystencji). Zanussiańskie zderzenie tego, co jest czystym intelektualnym 
poznaniem (historia kosmosu), z obszarem metafizycznym (historia sztuki – 
religia – macierzyńskość) oraz umieszczenie tych dwóch perspektyw w kon-
tekście doświadczenia ciała i pragnienia jedności z drugą osobą dziwnie 
koresponduje z myślą typowo wojtyliańską: 

Stwierdzamy od początku, że człowiek nie tylko 
działa, ale także jest podmiotem tego, co w nim 
się dzieje. Popędowość związana z potencjalnością 
ciała, a także z naturalną emotywnością człowieka 
wiele nam tłumaczy w tej dziedzinie8.

Do przeżycia siebie, jako istoty posiadającej władze umysłowe (poznaję, 
wiem, rozumiem) dodane zostaje przeżycie siebie, jako istoty w czasie (rodzę 
się, pochodzę, wzrastam, wchodzę w relacje, zawdzięczam, pragnę, planuję) 
oraz – w kolejnych scenach – horyzont zupełnie nowy: doświadczenie prze-
żywania losu ludzkiego jako niepokoju wobec niewiadomej, gdyż prywatny 
(intymny!) wykład Retmana o Wielkim Wybuchu zakończony zostanie 
pytaniem, które mogłoby obrazić inteligencję młodego naukowca, gdyby 
nie był on właśnie w stanie pierwszego zakochania, w którym wszystko 
przyjmuje się z pobłażliwością, zrozumieniem, a nawet zachwytem: „A pod 
jakim znakiem zodiaku ty się urodziłeś?”. Wobec trzeźwego i metodycz-
nego wyłożenia przez Franciszka kwestii kosmologicznych pytanie takie 
mogłoby wydawać się niepotrzebnym wprowadzaniem pierwiastka nielo-
gicznego, antyracjonalnego, zabobonnego, czujemy/rozumiemy (wciąż to 
samo napięcie!) jednak wyraźnie, że autor filmu (a za nim bohater filmowy) 
zdecydowany jest wypróbować wszystkich możliwych źródeł poznania, 
nawet tych, które z góry odrzucić by można jako nieadekwatne albo z góry 
uznane przez rozsądnie myślących za błędne. Słowa Cyganki w jesiennej 

 8 Tamże, s. 168.
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scenerii parku brzmią brutalnie, lecz jednak zadziwiająco przenikliwie: „Pan 
sam siebie nie lubisz. Gdy się pan kładziesz spać, masz pan w głowie różne 
myśli. Przeszedł pan wiele przykrości i przechodzisz pan dalej…”. Słowa te, 
choć złożone z trzech zaledwie orzeczeń, dziwnie rozciągnięte są pomiędzy 
przeszłością, teraźniejszością a przyszłością, i choć każda zawodowa wróżka 
mogłaby z równym powodzeniem użyć ich w każdej dosłownie wróżbie, 
wobec każdego dosłownie klienta, widzimy jak bardzo trafiają one w życio-
rys, którego śledzeniem także my się zajmujemy, obserwując – niczym linie 
wypisane na dłoni – kolejne bruzdy zadane Retmanowi przez życie/ślepy los/
opatrzność w drodze ku człowieczej dojrzałości.

To osuwanie się w nieracjonalność będzie miało swoją kolejną odsłonę, 
gdy bohater filmu trafi – dzięki pozycji społecznej swojej dziewczyny – na 
bankiet wyraźnie naznaczony atmosferą bohemy artystycznej, a więc także 
obecnością narkotyków. Orientalna muzyka, przekazywany z rąk do rąk 
(z ust do ust?) skręt i pierwsze w tym względzie doświadczenia Franciszka 
kończą się dla niego przeżyciem utraty panowania nad władzami swojego 
ciała i umysłu, próbą włączenia się w bójkę a wreszcie utratą ukochanej. 
Utrata świadomości niesie więc opłakane skutki, oznacza bowiem nie tylko 
utratę relacji, ale także (i właśnie przez to) popadnięcie w stan tęsknoty za 
własnym „ja”:  

Świadomość jest również odbiciem, raczej odzwiercie-
dleniem, tego wszystkiego, z czym człowiek wchodzi 
w kontakt przedmiotowy za pośrednictwem jakiegokol-
wiek działania (a więc również poznawczego), a także 
przy okazji tego, co w nim „się dzieje”. Świadomość to 
wszystko odzwierciedla. (…) Suma czy też wypadkowa 
aktów świadomości decyduje o aktualnym stanie świado-
mości. Podmiotem tego stanu nie jest jednak świadomość, 
ale człowiek, o którym słusznie mówimy, że znajduje się 
w stanie świadomości lub też poza nim, że dysponuje 
świadomością pełną lub zmniejszoną. (…) Akty świado-
mości, jak też ich suma czy wypadkowa pozostają 
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w wyraźnym związku z tym wszystkim, co znajduje 
się za nimi, w szczególności gdy chodzi o stosunek 
do czynów spełnianych przez własne osobowe „ja”9. 

Dla Franciszka Retmana jest więc to wejście w świat chemicznej stymu-
lacji własnej jaźni jakąś zdradą samego siebie, jakimś przeżyciem fundamen-
talnej straty na poziomie ontologicznym, jakimś zaprzeczeniem prawdzie, 
a więc – by użyć sformułowania z dziedziny teologii – pierworodnym grze-
chem, polegającym na zatraceniu siebie prawdziwego. Potrzebuje on ponow-
nego nawiązania więzi z rzeczywistością i z samym sobą, uwewnętrznienia 
na nowo tej klarowności i czystości, jaka cechuje go w dążeniu do przeżycia 
swojego człowieczeństwa, potrzebuje zetknięcia z gruntem, fizycznego prze-
życia więzi z tajemnicą realności: 

Człowiek nie tylko poznawczo wchodzi w świat 
przedmiotów i nawet siebie odnajduje w tym świe-
cie jako jeden z owych przedmiotów, ale także ma 
cały ten świat w odzwierciedleniu świadomościo-
wym, którym żyje najbardziej wewnętrznie i osobi-
ście. Świadomość bowiem nie tylko odzwierciedla, 
ale także w szczególny sposób u we w n ę t r z n i a, 
czyli interioryzuje to, co odzwierciedla, dając temu 
wszystkiemu miejsce we własnym „ja” osoby10. 

Kolejny rozdział tej opowieści zatytułować więc można „człowiek wobec 
majestatu stworzenia i tragiczności przemijania”.

Majestat polskich Tatr i fizyczny wysiłek wspinaczki ewokują w widzu 
doświadczenie obcowania z numinosum, wzmocnione przez niezwykle 
piękną muzykę Wojciecha Kilara. W uniwersum zanussiańskim groza 
gór nieodłącznie wiąże się z najpoważniejszymi duchowymi przełomami,  

 9 Tamże, s. 80–83.

 10 Tamże, s. 82–83.
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z doświadczeniem więzi z własnym „ja” oraz z przeżyciem relacji do war-
tości metafizycznych, a właściwie wprost do sacrum. To przecież na górze 
Synaj objawiał się Bóg Jahwe! Dla chrześcijanina, dla ucznia Chrystusa, 
góry stanowią przecież cząstkę Jego Kosmicznego Ciała (Kol 1, 15–20): „Kto 
będzie przebywał w Twym przybytku, Jahwe, kto zamieszka na Twojej świętej 
górze?” (Ps 15, 1). Retman posłuchał wezwania samego Jezusa, skierowanego 
do ludzi: „Niech uciekają w góry!” (Mt 24, 16), on wie że „[Pan]wyszedł na 
górę i przywołał do siebie tych, których chciał” (Mk 3, 13), że wyjście w kry-
staliczną czystość ośnieżonych szczytów oznacza bez porównania więcej, 
niż tylko pokonanie swojego ciała: „Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, 
i całą noc spędził na modlitwie do Boga” (Łk 6, 12), Retman wie, że góry prze-
mieniają człowieka: „Wyszedł na górę... Wygląd Jego twarzy odmienił się...” 
(Łk 9, 22–29), że tam można szukać ratunku dla swojej udręczonej duszy: 

„Wznoszę swe oczy ku górom: skądże nadejdzie mi pomoc?” (Ps 121, 1), że 
w doświadczeniu wspinaczki i w doświadczeniu grozy kryje się ukojenie: 

„Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość” (Ps 72, 3). 
Umiejscowienie wspinaczki Retmana w kontekście biblijnym nie jest naduży-
ciem, co udowodni specyficzna funkcja mistyki gór – jest to zabieg stosowany 
przez Zanussiego wielokrotnie w momentach dla jego bohaterów krytycz-
nych: „Spoglądając na wydarzenia biblijne, które rozegrały się na wzgórzach 
możemy zauważyć, że miały one doniosłe znaczenie w procesie objawiania 
się Boga. W Starym Testamencie dwie góry nabrały wyjątkowego znaczenia: 
Synaj i Syjon. Z pewnością Jezus nawiązał do tej obrazowości i w czasie pre-
zentacji ważniejszego przesłania wchodził na wzgórza. Pierwotny Kościół 
zauważył tę prawidłowość i w tradycji przechował miejsca, w których do-
konywało się objawienie Boże”11. Franciszek Retman decyduje się na górską 
wspinaczkę w bardzo przełomowym momencie swojego życia, a ów filmowy 
demiurg, który jego życiem kieruje, tka je niczym nić, choć z materii tak 
ulotnej jak światło i cień, postanawia zmierzyć swojego bohatera – właśnie 
tam, w górach – z największym ze wszystkich dramatem: ze śmiercią.

 11 J. Klinkowski, Znaczenie teologiczne wydarzeń na górach w przekazie ewangelistów, 
„Perspectiva. Legnickie studia teologiczno-historyczne” nr 2/2009, s. 74.
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Krzysztof Zanussi wprowadza więc nowy temat, który okazuje się być 
oczywiście problemem kluczowym, fundamentalnym, chodzi bowiem 
o śmierć, która zbiera swoje żniwo za wcześnie, a więc o całkowitą utratę po-
czucia racjonalności świata. Młody taternik, który o świcie wyrusza na szczyt 
z młodzieńczą radością i siłą, o zmierzchu przyniesiony zostanie umarły, 
przywołując swoim straszliwym widokiem największą tajemnicę, ujawniając 
ją, obnażając nawet, tak iż staje się bezwstydnie obecna i niemożliwa do 
zignorowania. Franciszek rozdarty jest jednak nie tylko dlatego, że ten meta-
fizyczny temat wydobywa jego lęki i pytania, lecz także dlatego, że dzień spę-
dzony w schronisku, dzień śmierci jego przyjaciela w górach, był dla niego 
czasem doświadczeń zmysłowych: spotkania z przyszłą żoną, obnażonej 
fizyczności, nagiej skóry – tym delikatniejszej, im bardziej szorstkie wydają 
się być tatrzańskie granity: „Eros, popęd życia, służący konstruowaniu więzi 
jest opozycyjny wobec mrocznych sił tanatosa – destrukcyjnych, wrogich, 
niszczycielskich. Rozbieżność ta wyzwala przemiany kulturowe – ich wzrost 
i rozwój, lecz także zmierzch. Walka ta odbywa się zarówno w przestrzeni 
uniwersalnej, jak i na poziomie jednostkowym, rzutującym na powstanie 
świata i własnego w nim miejsca. (…) Sfera cielesności pozostaje kulturowo 
osłonięta, lecz na poziomie pragnienia staje się ona uobecniana. Widzialność 
wkracza tu na obszar nieco zacienionej immanencji”12. Oglądanie półnagich 
turystek, opalających się na kamieniach przed schroniskiem i oglądanie 
martwego ciała w mroku nocy to z pewnością kontrast wielowarstwowy: 
odnajdziemy go na poziomie psychologicznym, estetycznym, filozoficznym, 
etycznym, teologicznym i wreszcie personalistycznym. Retman oświetlający 
mrok zaimprowizowanej kostnicy za pomocą kilku zapałek przypomina ar-
chaicznego fotografa z siarkową lampą błyskową, dającą rozchwiany, syczący 
płomień, na chwilę zaledwie wydobywający z ciemności kolejne elementy 
ciała zmarłego taternika, jakby do pośmiertnej fotografii, która ma utrwalić 
to fundamentalne przeżycie dotyku śmierci: „Wszystkie fotografie mówią: 
«Memento mori». Robiąc zdjęcie, stykamy się ze śmiertelnością, kruchością, 

 12 A. Kaczmarek, Pomiędzy erosem a tanatosem, „Tematy z Szewskiej” nr 2 (16)/2015,  
s. 42.
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przemijalnością ludzi i rzeczy”13. Paradoksalnie motyw muzyczny wyko-
rzystany przy scenach górskich, ujawniający mistykę gór i ich sakralność, 
pojawi się po raz kolejny, gdy kamera ujawniać będzie detale kobiecego ciała, 
strukturę skóry pokrywanej kremem, zbliżając się do intymnych szczegółów 
(blizna, paznokcie, usta, owłosienie) z pewną bezwstydnością i pazerno-
ścią. Życie trwa pomimo żałoby, a śmierć nie może odebrać człowiekowi 
radości z istnienia, dlatego Retman – niczym małe dziecko – wymyka się 
na ośnieżony stok, by tam poczuć własne ciało, poczuć pulsowanie krwi 
i w ten sposób symbolicznie zwyciężyć nad doświadczeniem przemijania, 
zasłonić ponownie szczelinę niepokoju. Piękna scena, w której Franciszek 
próbuje całym sobą poczuć więź ze światem, całą swą sensualnością dotknąć 
tego, co materialne; ze śniegu, chłodu, górskiego, krystalicznego powietrza 
i światła czerpać naturalną radość życia, usłyszeć pulsowanie własnej krwi 
i przekonać się w ten sposób, że życie trwa i że ma wartość, kończy się 
w sposób – znowu: jakże dyskretnie – symboliczny, bowiem gest wycierania 
okularów ze śniegu przypomina także przysłowiowe „zdejmowanie bielma 
z własnych oczu”, opadające łuski, które zasłaniały dotąd rzeczy najoczy-
wistsze, nie pozwalały cieszyć się z tego, co najzwyklejsze, a jednocześnie 
najpiękniejsze.

Szereg plansz z krótkimi biogramami największych fizyków ujawnia, jak 
istotne jest intensywne wykorzystanie młodości, co prowokuje Franciszka do 
spojrzenia na siebie przez szkiełko mikroskopu – nie tylko w poszukiwaniu 
oznak przemijania, ale także w pragnieniu odsłonięcia, choćby w przeczuciu, 
tajemnicy swojej przyszłości. To, co dla niego pozostaje całkowicie poza 
obszarem możliwości, dla filmowego widza jest rzeczą łatwą, otrzymujemy 
bowiem szereg zmontowanych w wysokim tempie obrazów z przyszłości 
Retmana, na razie nic one jednak dla nas nie znaczą, nie układają się w żadną 
historię, odkrywamy więc, że nawet poznając jakieś fakty z przyszłości wciąż 
nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć ani samodzielnie poukładać w całość, 
pozostają niezmiennie tajemnicą tak długo, jak nie zostaną związane tkanką 
czasu, nie ułożą się w ciąg przyczynowo – skutkowy, nie wypełnią się prze-

 13 S. Sontag, O fotografii, tł. S. Magala, Warszawa 1986, s. 19.
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życiem ludzkiego losu, nie staną się historią, dowodząc w jakiś sposób, że 
przyszłość nie istnieje bez człowieka, bez przeżycia jej w wymiarze osobo-
wym, personalistycznym: 

Podświadomość w swej ciągłej relacji ze świado-
mością ukazuje nam człowieka jako istotę pod-
daną od wewnątrz czasowi, istotę, która ma własną 
wewnętrzną historię. Historia ta jest w zasadniczej 
mierze wyznaczana i kształtowana przez same 
współczynniki dynamicznej struktury człowieka. 
Nieraz już porównywano świadomość do strumie-
nia treści, który stale przepływa w podmiocie „czło-
wiek”. Pod-świadomość pozwala lepiej zrozumieć, 
jak ten strumień związany jest z potencjalnością 
podmiotu, pośrednio więc ukazuje, gdzie szukać 
sprężyn historii jednostki ludzkiej14.

Teoretyzowanie (kolejna „gadająca głowa”) na temat czasu jako stru-
mienia tonącego w ciemnościach, oraz zupełnie oderwane od rzeczywi-
stości rozważania o „przyszłości istniejącej w teraźniejszości” nie zmienią 
faktu, iż człowiek zakorzeniony jest immanentnie w przeżyciu „tu i teraz”, 
a przyszłość jest co najwyżej nieskończonym zbiorem alternatyw, z których 
jedynie pojedyncze zrealizują się w miarę „dziana się” czasu, nigdy jednak 
w oderwaniu od osoby i jej czynu, a więc poza świadomością człowieka. 

Kiedy mówimy w ten sposób: „uświadomiłem  
sobie swój czyn” albo „uświadomiłem sobie…  
cokolwiek innego”, wówczas wskazując na aktualiza-
cję świadomości, wskazujemy właściwie na aktu-
alizację samowiedzy. Czynu bowiem (ani czegokol-
wiek innego) nie można „uświadomić sobie” 

 14 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 143.
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świadomościowo lecz tylko intencjonalnie, a zatem 
aktem samowiedzy (czy też wiedzy w naszym szczegól-
nym rozumieniu tych terminów). Wyrażamy się jednak 
w danym wypadku poprawnie, gdyż świadomość jest 
najściślej zespolona z tak pojętą wiedzą15. 

Poznanie rodzi się z upływania czasu i za pomocą wewnętrznych władz 
człowieka, nigdy w oderwaniu od nich, dlatego właśnie przyszłość jako taka 

„nie istnieje”, co znaczy że jeszcze się „nie zdarzyła”, nie zaistniała dopóki 
nie zostanie przez konkretną osobę przeżyta: 

Tak więc przede wszystkim ja sam dla siebie jestem  
nie tylko we-wnętrznością, ale także i zewnętrznością,  
pozostając przedmiotem obu doświadczeń – i od we-
wnątrz, i od zewnątrz. Każdy zaś inny człowiek poza  
mną, chociaż jest dla mnie tylko przedmiotem  
doświadczenia od zewnątrz, nie sytuuje się jednak  
w całokształcie mojego poznania jako sama  
zewnętrzność, ale ma również właściwe sobie wnętrze.  
Chociaż wprost nie doświadczam tego wnętrza,  
jednak o nim wiem – wiem odnośnie do ludzi  
w ogólności, a odnośnie do poszczególnych wiem  
czasem bardzo wiele. Czasem ta wiedza na podstawie 
określonego kontaktu przechodzi jakby w pewnego  
rodzaju doświadczenie cudzego wnętrza, które nie  
jest tym samym, co doświadczenie od wewnątrz  
własnego ja, ale ma także właściwe sobie cechy  
empiryczne16.

 15 Tamże, s. 86–87.

 16 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 56.
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Mazur ze Strasznego dworu Stanisława Moniuszki stanowi tło dla skró-
towo opowiedzianej przez Krzysztofa Zanussiego historii miłosnej: kon-
cert w Łazienkach królewskich, spacer, kupowanie kwiatów, obiad w barze 
mlecznym – to wszystko ma swój wymiar dosłowny, niesie jednak także 
sens dodany, jesteśmy bowiem świadkami scen zaczerpniętych jakby z filmu 
przyrodniczego, który mógłby nosić tytuł Człowiek – zachowania seksualne 
i stadne. Stąd spojrzenie kamery na małpy w warszawskim ogrodzie zoo-
logicznym, na ich podobieństwo do nas, jakby reżyser chciał kontynuować 
swoją laboratoryjną obserwację homo sapiens w jego wymiarze biologicznym, 
wątek ten jednak rozwijać się będzie i sublimować, gdy Franciszek u progu 
aktu seksualnego z Małgosią zadba o ich intymność, choć jego pokój w aka-
demiku przypominać może swoją brzydotą i surowością – a nawet jakąś 
dehumanizacją warunków życiowych – klatkę w zoo. Owo sublimowanie się 
tematu od zachowań człekokształtnych małp przez akt seksualny filmowych 
bohaterów znajdzie swój szczyt, gdy spotkanie młodych ludzi skomentowane 
zostanie planszą przedstawiającą Amora i Psyche Antonio Canovy17. Rzeźba 
przedstawia dwie nagie postacie. Kupidyn, bóg miłości zmysłowej, pochyla 
się nad dopiero co obudzoną Psyche. Dzieło przepełnione jest wzajemną 
czułością kochanków. Postaci delikatnie się obejmują, a ręce Psyche tworzą 
koło, w które wpisane są ich głowy. Całość sprawia wrażenie płynnego ruchu. 
Delikatność i ulotność chwili podkreślają niemal przezroczyste skrzydła 
boga miłości. O klasycznym charakterze rzeźby świadczy sposób ukazania 
nagich ciał. Obie postacie są doskonale piękne, młode, proporcjonalnie 
zbudowane. Nagość Psyche została jedynie delikatnie osłonięta udrapowaną 
materią i ręką Kupidyna. Idealną gładkość ciał kochanków autor podkreślił 
poprzez zostawienie jej z chropowatą powierzchnią skały, na której spo-
czywają. Motyw dzieła został zaczerpnięty z literatury antycznej, z utworu 

 17 Antonio Canova to czołowy przedstawiciel włoskiego klasycyzmu. Jego dzieło pt. Psy-
che budzona przez pocałunek Kupidyna, znane także jako Psyche i Kupidyn, powstało 
w trzech wersjach, najstarsza z nich pochodzi z roku 1787. Obecnie dzieło znajduje się 
w Luwrze. Pozostałe dwie trafiły do Ermitażu w Sankt Petersburgu (wersja z 1796) 
i Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (wykonana w gipsie).
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Apulejusza pt. Metamorfozy. Tematem rzeźby jest miłość. Kupidyn symboli-
zuje jej wymiar cielesny. Jego pocałunek budzi Psyche, czyli duchową stronę 
miłości. Dopiero ich połączenie stanowi pełnię, idealną całość. Zanussi, 
który nie jest w stanie zbudować równie pięknej sceny z dwóch ciał swoich 
modeli, zgoła nie przypominających marmurowych herosów, pozwala sobie 
dopełnić opowieść o intymnym spotkaniu (dwojga przeciętnych fizycznie 
ludzi na dolnej pryczy piętrowego łóżka) metaforycznym i idealistycznym 
wyobrażeniem, które sublimuje cały dosłowny kontekst ku wyżynom zmy-
słowości, a nawet ku wyżynom ludzkiego doświadczenia miłości, jednako-
woż rozdźwięk między ukazaną rzeczywistością a postulowanym (w rzeźbie 
Canovy) sensem jest bardzo silny.

Operowanie na kontrastach i kontynuacja medytacji o seksualnych 
i stadnych zwyczajach ludzi będzie wyraźnie widoczna w scenach z ko-
szar, w których Franciszek przechodzi przysposobienie obronne. Podczas 
widzenia Małgosia zwierza się, że jest w ciąży, i proponuje aborcję: „to jest 
jeden moment i po wszystkim” – mówi, wyraźnie słyszymy jednak, że jakby 
wbrew sobie. Mężczyzna reaguje sprzeciwem, on wyraźnie rozumie, jakie 
zło może się dokonać: 

Do sumienia należy nie tylko przeżycie prawdziwości,  
ale także powinności. (…) Prawdziwość jest bowiem  
najściślej sprzęgnięta z powinnością. Nie chodzi zaś  
tutaj tylko o obiektywną prawdziwość norm in abstracto,  
ale także o przeżycie tej prawdziwości, które wyraża się 
przekonaniem, czyli podmiotową pewnością, że taka  
lub inna norma wskazuje prawdziwe dobro. Im głębsze  
jest to przekonanie, tym mocniejsze wywołuje zobowiąza-
nie, czyli powinność. Przeżycie powinności jest najściślej 
zespolone z przeżyciem prawdziwości. Niejednokrotnie – 
a nawet prawie z reguły – mówi się w tym wypadku nie  
tyle o prawdziwości, ile o s ł u s z n o ś c i18. 

 18 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 203.
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Dlatego Franciszek deklaruje także „dopiero teraz jest coś warte to wszystko 
między nami”. Fotografia z bardzo skromnego ślubu i wesela podsumowuje 
ten ważny dialog. Prosta opowieść o ludzkim losie mistrzowsko przeplata 
sprawozdanie z codzienności (wynajem mieszkania, ustalanie czynszu) oraz 
przeżycia najwyższej wagi (Franciszek słucha bicia serca dziecka w łonie 
Małgosi). Zanussi powraca tu jednak do poetyki filmu dokumentalnego, za-
mieszczając w swoim dziele obrazy i animacje rozwijającego się płodu. To, co 
biologiczne, materialne, przeplata się z tym, co doświadczalne na poziomie 
emocji (radość ojca po narodzinach dziecka) i na poziomie uczuć (chwile 
rodzinnego szczęścia po przyniesieniu noworodka do domu), a wreszcie na 
poziomie decyzji (urlop dziekański, praca w fabryce). Porzucenie własnych 
marzeń i wyobrażeń o własnym szczęściu wynika tutaj z podporządkowania 
woli poczuciu odpowiedzialności: 

Woli bowiem właściwa jest nie tylko intencjo-
nalność, czyli odniesienie do przedmiotów poza 
własnym „ja”, ale przede wszystkim odniesienie do 
tegoż ja, jego uprzedmiotowienie w działaniu. Na 
podstawie samostanowienia i samo-zależności oso-
bowego ja rodzi się w działaniu – wraz z odpowie-
dzialnością za wartość intencjonalnych przedmio-
tów – zasadnicza i podstawowa odpowiedzialność 
za wartość podmiotu, za wartość moralną własnego 
ja, które jest sprawcą czynu. Zintegrowana w taki 
sposób odpowiedzialność „za” stanowi całokształt, 
który w przybliżeniu odpowiada temu, co nazy-
wamy odpowiedzialnością moralną19. 

Takie jednak podporządkowanie woli poczuciu odpowiedzialności 
może (musi?) rodzić poczucie frustracji, co Krzysztof Zanussi opowiada za 
pomocą onirycznej, poetycko-absurdalnej sceny, w której Franciszek (być 

 19 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 213–214.
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może z powodu niedawnego dialogu o rybach akwariowych) widzi w jakimś 
alogicznym mirażu dużego karpia w zbyt małym akwarium, wizja ta nie 
ma jednak żadnego oparcia w rzeczywistości, nie wynika z diegezy, stanowi 
raczej zobrazowanie jego wewnętrznych emocji i przeżyć, stanu wewnętrz-
nego polegającego na klaustrofobicznym poczuciu utraty tlenu, zniewolenia, 
umierania, niemożności ucieczki.

O ile półświadoma wizja mogła być snem, o tyle rzeczywistość na jawie 
prezentuje się naprawdę absurdalnie źle – niska pensja, ciasne mieszkanie 
w nędznej, obskurnej kamienicy, przenikliwy i nieustanny płacz dziecka, 
wszytko to stanowi tragiczny obraz nieznośnej codzienności. Franciszek 
podejmuje decyzję o uczestnictwie w płatnych eksperymentach nad snem. 
Dla Krzysztofa Zanussiego jest to kolejna okazja do medytacji nad cielesno-

-duchową istotą człowieka, nad jego fundamentalnymi ograniczeniami, ale 
także nad jego skomplikowaną, niewiarygodnie sensowną naturą. Narrator 
wyjaśnia widzom problematykę faz snu, a filmowy bohater znów staje się 
dla nas królikiem eksperymentalnym. Obserwujemy intensywny wpływ 
substancji chemicznych na zachowanie Franciszka, reakcje biologiczne, jak 
na przykład intensywne ruchy gałek ocznych, które towarzyszą zjawisku 
psychicznemu i tak – zdawałoby się – mistycznemu, jak marzenia i wy-
obrażenia senne. Po raz kolejny natura ludzka okazuje się być fascynującym 
paradoksem przeżyć fizycznych, psychicznych i duchowych. Wybudzany 
przez badacza Franciszek – jako obiekt eksperymentu – nie jest w stanie 
opowiedzieć snu, brakuje mu bowiem słów na opisanie szczególnego kon-
glomeratu uczuć, wrażeń, przeżyć, emocji, obrazów, zapachów, smaków 
i hiperrealistycznych, a jednocześnie absurdalnych ciągów zdarzeń, które 
przeżył w fazie rem: 

Samo doświadczenie wewnętrzne jest nieprzenośne 
poza własne ja. A jednak okoliczność ta w całokształ-
cie naszego poznania człowieka nie powoduje jakiegoś 
rozszczepienia, w wyniku czego człowiek wewnętrzny, 
którym doświadczalnie jest tylko własne ja, różniłby się 
od człowieka zewnętrznego, a takim byłby każdy inny 
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człowiek poza mną samym. Inni ludzie nie pozo-
stają dla mnie tylko jakąś zewnętrznością, przeciw-
stawną względem mojej własnej wewnętrzności, ale 
w całokształcie poznania te aspekty się dopełniają 
i wyrównują, a także samo doświadczenie w obu 
swych postaciach, tj. jako wewnętrzne i jako ze-
wnętrzne, pracuje na rzecz owego dopełnienia 
i wyrównania, nie zaś przeciwko niemu20.

To, co niemożliwe jest dla opowiadającego (posługującego się słowem), 
możliwe jest dla twórcy filmowego (posługującego się obrazem w ruchu), 
Krzysztof Zanussi – niejako puszczając oko do widza – wplata w swoją opo-
wieść oniryczną scenę snu, udowadniając nam nie tylko swoje zrozumienie 
dla człowieka (dla swojego bohatera), ale także gigantyczne możliwości 
kina, które zdolne jest za pomocą konglomeratu bodźców opowiedzieć 
nam nasze najgłębsze tajemnice, odsłonić nam to, co stanowi misterium 
ludzkich przeżyć, nawet gdy są one pozornie tak sprzeczne jak w scenie snu 
z Iluminacji: mężczyzna z siekierą, kobieta z psem, podwórze na którym stoi 
łóżko, mgła i psychodeliczna muzyka nie kontrastują tutaj ze sobą, a raczej 
uzupełniają się w filmowym odwzorowaniu sennego koszmaru, którego 
sens polega na specyficznej emocji – czy raczej mieszance emocji – i na 
doświadczeniu katarktycznym.

„Czy pani myśli że ja śpię tu dla przyjemności? Dla przyjemności to ja 
śpię w domu” – mówi Franciszek do kasjerki, która płaci mu za udział w eks-
perymencie. Ten doskonale komiczny epizod, z wielkim wyczuciem wple-
ciony w akcję filmu, jest w gruncie rzeczy potwierdzeniem tezy Zanussiego 
o nadzwyczajnym skomplikowaniu ludzkiego organizmu i ludzkiej psychiki. 
Obserwowany w kolejnych scenach eksperyment z elektrostymulacją mózgu 
małpy (i – równie dobrze – człowieka) tego ostatecznie dowodzi. Nie tłu-
maczy jednak istoty ludzkiej w jego kompleksowym ujęciu. Do zrozumienia 
siebie nie wystarczą wnioski badacza albo obdukcja lekarska, potrzebna jest 

 20 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 55.
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otwartość i życzliwość drugiego człowieka, który nie dokonując wiwisekcji 
ani nie stosując inwazyjnych metod nowoczesnej diagnostyki, opierając 
się zaledwie na własnym poznaniu i zrozumieniu, pomoże nam spojrzeć 
na siebie oczami innych, nabrać dystansu i szerszej perspektywy, a jednak 

nawet jeżeli przyjąć maksymalne zbliżenie do tego  
innego człowieka, to i tak różnica pozostaje. Bywa tak,  
że przy wielkim zbliżeniu do drugiego człowieka  
łatwiej nam o obiektywizację tego, co jest w nim,  
czy też tego, kim on jest, ale obiektywizacja to nie  
to samo, co doświadczenie. Przedmiotem doświadczenia 
jest każdy dla siebie samego w sposób jedyny i niepowta-
rzalny i żaden stosunek z zewnątrz do żadnego innego 
człowieka nie może być podstawiony na miejsce tego 
stosunku doświadczalnego, jaki jest udziałem  
własnego podmiotu21.

Franciszek Retman w procesie autonamysłu potrzebuje wszelkich na-
rzędzi, nie tylko tych będących w dyspozycji nauk eksperymentalnych, ale 
także tych z zakresu niepoznanego, niewyjaśnialnego, dlatego też odwołuje 
się do intuicyjnego poznania swojej dawnej dziewczyny, z którą spotyka się 
(rozumiemy to właśnie intuicyjne) niejako poza wiedzą żony, by usłyszeć: 

„Podejrzewam cię, że masz bardzo piękne i podniosłe problemy, i strasznie 
serio siebie traktujesz. Myślę, że nie powinniśmy tak się sobą przejmować. 
Chyba naprawdę nie jesteśmy tak ważni, jak nam się wydaje…”. Słowa te, 
pozornie wyrażające jedynie punkt widzenia, refleksję ogólną, mają być 
jednak w istocie uzasadnieniem dla propozycji wejścia w związek, a więc 
dla zdrady. Owo nie traktowanie siebie zbyt poważnie ma być w istocie 
punktem wyjścia dla nietraktowania poważnie wszystkich innych, także 
najbardziej kochanych, a wreszcie dla nie traktowania poważnie podsta-
wowych zasad etyki: 

 21 Tamże, s. 54.
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Ogląd osoby w czynach i poprzez czyny pochodzi 
w szczególny sposób stąd, że czynom owym przysłu-
guje wartość moralna. Są moralnie dobre lub moralnie 
złe. Moralność stanowi ich wewnętrzną właściwość, 
jakby szczególny profil. (…) Wartości moralne nie 
interesują nas tutaj dla nich samych – to właśnie jest 
temat etyki – interesuje nas natomiast jak najbardziej 
fakt ich stawania się w czynach, ich dynamiczne 
fieri [stawanie się – dop. M. L.]. Ono bowiem jeszcze 
głębiej i gruntowniej ujawnia nam osobę niż sam 
czyn. (…) Doświadczenie moralności w jej aspekcie 
dynamicznym, czyli egzystencjalnym, jest zresztą czę-
ścią integralną doświadczenia człowieka, które – jak 
stwierdziliśmy – stanowi dla nas szeroki grunt zrozu-
mienia osoby. Doświadczenie moralności musi nas 
interesować w szczególny sposób, gdyż wartości mo-
ralne – dobro i zło – stanowią nie tylko wewnętrzną 
właściwość ludzkich czynów, ale mają również to do 
siebie, że człowiek właśnie jako osoba poprzez te mo-
ralnie dobre lub złe czyny sam staje się dobry lub zły22. 

Dlatego właśnie nieznaczny gest kobiety, która próbuje uwieść w parku 
kogoś, kto pragnie uczciwie przeżyć swoje życie i swoje małżeństwo, nie 
jest – sam w sobie – tematem do pogłębionego studium etycznego. Gdy 
jednak owemu gestowi towarzyszy przekonanie, że nie jesteśmy ważni, nic 
nie znaczymy i nie powinniśmy poważnie traktować siebie i swojego życia, 
scena taka nabiera siły metafory i znaczenia traktatu, gdyż 

dzieje filozofii są widownią odwiecznego spotkania 
antropologii z etyką23. Wojtyliański eksperyment 

 22 Tamże, s. 59–61.

 23 Tamże, s. 60.
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etyczny spotyka się tutaj z zanussiańską tkanką filmową, 
z opowieścią o losach osoby, nie w oderwaniu od życia, 
lecz właśnie w jego głównym nurcie, w osi problemów 
egzystencjalnych, w antropologicznym napięciu po-
między „chcę”, „powinienem”, „mogę” i „muszę”. W ho-
ryzoncie wyborów moralnych i zwyczajnych ludzkich 
emocji, przeżyć oraz doświadczeń. Personalistyczne  

„powinno być” aplikujemy tutaj do egzystencjalnego 
„jest”. Retman zostanie za swój wybór (odrzucenie pro-
pozycji romansu pozamałżeńskiego) nagrodzony chwilą 
rodzinnego szczęścia, w której radość z bycia razem 
miesza się z wewnętrzną satysfakcją i doświadczeniem 
duchowego pokoju.

Kolejny rozdział tej filmowo-naukowej dysertacji dotyczyć będzie ta-
jemnicy ludzkiej psychiki i mózgu. Zanussi powraca regularnie do narracji 
zapożyczonej z dokumentów popularyzujących wiedzę, uciekając się na-
wet do tak „niefabularnych” zabiegów jak tzw. narracja z offu czy podpisy 
wyjaśniające widzom zjawiska obserwowane na ekranie. Zanussi tematem 
czyni tu biologiczne aspekty istnienia człowieka, a może przede wszystkim 
ten szczególny stan, w którym ciało „zdradza” czy „zawodzi” osobę, zwy-
cięstwo somatycznej strony naszego jestestwa nad jej władzami wyższymi, 
ten moment, gdy: 

osnowę wegetatywnej żywotności ciała ludzkiego stanowi 
ciąg reakcji czysto instynktownych, a więc dokonujących 
się na sposób samej natury. Reakcje te dokonują się – czyli 
dzieją się – w osobie, jednakże bez specjalnego wpływu 
woli, bez udziału samostanowienia. Dzieją się więc w oso-
bie, ale nie stanowią działania osoby, nie stanowią jej 
świadomego czynu. Ciało uczynnia się samo24.

 24 Tamże, s. 250.
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Oczami Franciszka Retmana obserwujemy codzienność szpitala psy-
chiatrycznego, w tym zabieg elektrowstrząsów, wydaje się jednak, iż zde-
cydowanie bardziej szokujące będzie wyznanie kierowcy ambulansu, który 
uważa, że „na pacjentów tego oddziału szkoda pieniędzy, Hitler miał więc 
rację zabijając «takich ludzi», choć można by to zrobić bardziej humanitar-
nie, na przykład zastrzykiem”. Film z 1972 roku jest więc niestety proroczą 
zapowiedzią o kilka dekad późniejszych – współczesnych nam, ludziom  
XXI wieku – problemów etycznych, po dylematach dotyczących aborcji 
poruszając z kolei te dotyczące eutanazji. Dialog Retmana z przyjacielem – 
lekarzem, dotyka centralnego problemu, stanowiącego oś dramatu filozofii, 
medycyny i bioetyki po dzień dzisiejszy: czy istnieje kryterium, na pod-
stawie którego dałoby się określić, do/od kiedy człowiek jeszcze/już jest 
człowiekiem. Na stwierdzenie „przecież to są tylko ciała”, doktor odpowiada 
wojtyliańskim zgoła „mówisz tak, jakby dało się oddzielić duszę od ciała”: 

Człowiek jawi się nam bowiem jako osoba. W polu 
naszego integralnego doświadczenia staje on wów-
czas jako ktoś materialny, będący ciałem, równo-
cześnie zaś o osobowej jedności tego materialnego 
kogoś stanowi duch, duchowość, życie duchowe. 
Właśnie ten fakt, że duchowość stanowi o jedności 
osobowej – a zarazem bytowej – człowieka będą-
cego ciałem, pozwala nam i nakazuje widzieć w tym 
człowieku bytową złożoność z duszy i ciała, z pier-
wiastka ducha i pierwiastka materii25. 

Na poziomie diegezy myśl ta wyrażona zostanie szeregiem obrazów, 
sugerujących głęboką nierozdzielność fizycznych, psychicznych i ducho-
wych doświadczeń człowieka. „Ja poszedłem na matematykę dlatego, że ona 
w ogóle nie odnosi się do rzeczywistości” – mówi jeden z pacjentów, para-
doksem trzeba zaś nazwać fakt, iż jest to bohater wprowadzony w filmową 

 25 Tamże, s. 227.
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akcję właśnie po to, by rozważania Retmana nie miały jedynie teoretycznego 
wymiaru, by zderzyły się z rzeczywistością. Cały dramat człowieczeństwa – 
dotychczas rozważany w oderwaniu od konkretnych przypadków, w emo-
cjonalnej wolności od drugiego człowieka – teraz stanie się głęboko osobisty 
i bolesny, przez towarzyszenie w jego agonii. Franciszek pozna matkę cho-
rego, będzie się musiał zmierzyć z jej pytaniami, a w końcu także z jej żałobą 
i rozpaczą. Właśnie ze względu na osobistą relację do zmarłego, ze względu 
na emocjonalny stosunek do całej sprawy i ze względu na pewną szczególną 
wrażliwość, Retman zniszczy preparat dokumentujący zmiany nowotworowe 
w mózgu przyjaciela, dokonując w ten sposób symbolicznego pogrzebania, 
nie dozwalając, by ciało stało się obiektem badań albo eksponatem. Karol 
Wojtyła zauważyłby tu przenikliwie: 

Sam wyraz wrażliwość w języku potocznym nie jest 
może dostatecznie zdeterminowany znaczeniowo,  
nieraz miesza się pod tym względem wrażliwość  
z drażliwością26. 

Rzeczywiście, impulsywne i destrukcyjne działanie Retmana, rozbijają-
cego słój z mózgiem zmarłego pacjenta ma w sobie ową drażliwość, właściwą 
ludziom pryncypialnym. Topos świętości ludzkiego ciała i napięcia między 
ciałem a istotą człowieka powróci zaś w twórczości Krzysztofa Zanussiego 
jeszcze nie raz.

„Pustelnia nasza stanowiła zawsze przystań dla tych, którzy zmęczeni 
zamętem świata przychodzili tu, aby w ciszy naszego spokoju czerpać otuchę 
do walki z ziemskimi utrapieniami. Obyś uzyskał ją i ty, zadumany przed 
historją – zbłąkany przechodniu”27 – głosi napis na murze kamedulskiego 
klasztoru na Bielanach pod Krakowem, będący introdukcją do kolejnego 
rozdziału antropologicznych – choć bardzo przecież osobistych – poszuki-
wań Franciszka Retmana. Teologiczny zwrot w tych poszukiwaniach wyraża 

 26 Tamże, s. 273.

 27 Pisownia oryginalna.
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się w znamiennych słowach „chciałem wiedzieć, jaki jest sens”, skierowanych 
przez głównego bohatera do ojca Piotra Rostworowskiego. Ten słynny kra-
kowski mnich (film Zanussiego to bodaj jedyny zapis owej charyzmatycznej 
postaci) używa argumentu „z wyznawców”, twierdzi mianowicie, że musi 
istnieć duchowy sens i porządek rzeczy, skoro są tacy, którzy porzucają 
wiele innych wartości, by odnaleźć metafizyczne czy religijne horyzonty. 
Kamera „z ręki” towarzyszy Retmanowi, oprowadzanemu przez starca po 
eremie. Opowieść o życiu klasztoru ma jednak wymiar dosyć płaski, dotyczy 
faktów biograficznych niektórych zakonników oraz – w drugiej części – 
zwyczajów kamedulskich, dopiero wspomnienie o śmierci czyni z całej 
sceny znany z ikonografii typ przedstawienia Sacra conversatio28 – świętej 
rozmowy, w której doświadczony w ascezie mędrzec wprowadza nowicjusza 
w tajniki życia (przede wszystkim duchowego). Krzysztof Zanussi, znany 
w klasztorze ze swoich prywatnych poszukiwań religijnych i życiowych, 
wprowadza do dzieła nowe, poetyckie, a nawet mistyczne tony. Ewolucja od 
filmu dokumentalno-edukacyjnego ku onirycznym wizjom kamedulskiego 
pogrzebu stanowi poruszający kontrast. Widz jest sprowokowany do inten-
sywnej chrześcijańskiej autorefleksji także przez symboliczne „pogrzebanie” 
w mniszym grobie, gdyż kamera umieszczona zostaje u wezgłowia zmarłego 
w momencie, w którym jego ciało umieszczano w specjalnej grobowej niszy. 
Motyw memento mori nabiera tutaj wymiaru bardzo dosłownego, a szereg 
ujęć zmarłych postaci, których ciała uległy częściowej tylko destrukcji, pro-
wadzi Retmana ku kolejnej medytacji nad tajemnicą wielowymiarowego 
człowieczeństwa: 

Wszystko to, co składa się na transcendencję osoby 
w czynie, co o niej stanowi, jest ujawnieniem du-
chowości. Ponieważ wszystko to – jak widzieliśmy – 
wchodzi w zasięg doświadczenia fenomenologicz-
nego, zatem przekonanie o duchowości człowieka 

 28 Por. R. Goffen, „Nostra Conversatio in caelis est”: Observations on the Sacra Conver-
sazione in the Trecento, „The Art Bulletin” 46/1979, s. 198–222.
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w jej autentycznych przejawach nie jest tylko wynikiem 
jakiejś abstrakcji, ale – jeżeli tak można się wyrazić – 
ma swój kształt oglądowy. Duchowość jest otwarta dla 
oglądu, a także dla wglądu. Ów kształt – kształt tran-
scendencji – jest konkretnym kształtem istnienia czło-
wieka, owszem, jest kształtem jego życia. Człowiek jako 
osoba żyje i pełnia siebie w tym kształcie29. 

Zanussiański wykład o człowieku ma więc swoją precyzyjną strukturę – 
od fenomenu do fundamentu, czyli od zewnętrznych ku wewnętrznym 
przejawom życia. Nie jest jednak tchórzliwą ucieczką w mistykę, czego  
dowodzą kolejne sceny filmu, narrator (obserwując Franciszka Retmana 
pośród rozmodlonych mnichów) powraca bowiem do swojego zdystanso-
wanego, naukowego dyskursu, wyjaśniając widzom możliwość osiągnięcia 
stanów mistycznych istnieniem neuromediatorów (chemią mózgu).

Powrót z klasztoru do codzienności, do żony, będzie także naznaczony 
eksplozją intensywnych emocji, wpierw obserwujemy więc działanie czło-
wieka pobudzonego do głębokiej, introwertycznej postawy modlitwy, za-
raz potem zaś pobudzonego do gniewu oraz innych silnych wzruszeń na 
poziomie somatycznym. Ta mozaika emocji i stanów to kolejny poziom 
refleksji Zanussiego nad człowiekiem w jego kompleksowości. Smutek i żal 
Małgosi szybko zastąpiony zostanie radością z udanej obrony i tytułu magi-
stra fizyki, który pozwoli Retmanowi ubiegać się o pracę na Uniwersytecie. 
Uważny widz dojrzy w kolejnych scenach silną aluzję polityczną, albowiem 
doświadczenie tatrzańskiej wspinaczki, a więc wolności i „głębokiego odde-
chu” skonfrontowane zostanie z radiową informacją o strajkach studenckich 
spacyfikowanych przez oddziały ormo. Człowiek zrozumiany być może 
tyko we właściwym mu kontekście, także historycznym: „Elita to ta część 
społeczeństwa, która jest odpowiedzialna za resztę” – jak wynika z roz-
mowy, której dokumentalny zapis otrzymujemy w następnych scenach filmu. 
Kontekst społeczno-polityczny to rozszerzenie refleksji nad człowiekiem 

 29 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 223.
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o zagadnienie wspólnotowości, zaistnienia w układzie interpersonalnych 
odniesień i korelacji, o zagadnienie uczestnictwa w rodzinie ludzkiej i wy-
nikające z tego skutki: 

termin uczestnictwo jako odpowiednik łac. partici-
patio ma długą i bogatą historię – w języku zarówno 
filozofii jak i teologii. Oczywiście za znaczeniem 
filozoficznym terminu uczestnictwo, chodzi nam 
bowiem nie tylko o zewnętrzne stwierdzenie faktu – 
udziału konkretnego człowieka w jakimś działaniu 
wspólnie z innymi – ale chodzi nam o sięgnięcie do 
podstaw tego udziału. Chodzi mianowicie o sięgnię-
cie do tych podstaw, jakie tkwią w osobie (tym może 
zastosowane tu pojęcie uczestnictwa będzie się róż-
nić od tradycyjnego znaczenia filozoficznego, które 
nawiązywało raczej do natury). Przez uczestnictwo 
rozumiemy tutaj to, co odpowiada transcendencji 
osoby w czynie wówczas, gdy ten czyn jest speł-
niany wspólnie z innymi, w różnorodnych relacjach 
społecznych czy między-ludzkich. Oczywiście – jeśli 
odpowiada transcendencji, odpowiada także inte-
gracji osoby w czynie, gdyż integracja, jak stwierdzi-
liśmy, stanowi aspekt komplementarny w stosunku 
do transcendencji. Rys uczestnictwa wskazuje więc 
na to, że człowiek, działając wspólnie z innymi, za-
chowuje w tym działaniu wartość personalistyczną 
własnego czynu, a równocześnie urzeczywistnia to, 
co wynika ze wspólnoty działania30. 

Retman nie jest samotną wyspą, nie jest bytem odłączonym od innych i nie 
może być tak opisywany. Jest – mimo całej swojej odrębności i indywidualności – 

 30 Tamże, s. 309.
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włączony w układ odniesienia, który stanowi rodzina, społeczeństwo, a także 
doświadczenie przynależności kulturowej.

Ten kontekst ma – wbrew pozorom – silny sens personalistyczny, co 
udowadnia zanussiańska medytacja. „Pojutrze jest niedziela, coś się dzieje, 
ludzie przychodzą, trzeba pobyć w domu” mówi jeden z doktorantów, współ-
pracownik Franciszka, przypominając mu nie tylko prawo religijne („dzień 
święty święcić”), ale także naturalne, najbardziej fundamentalne („trzeba 
troszkę pożyć”). Tego bohater filmu nie potrafi, dotychczas obserwowaliśmy 
go walczącego, rozdygotanego, niespokojnie poszukującego, nadejście wieku 
średniego i stabilizacji niesie za sobą możliwość ustatkowania, uspokojenia, 
z drugiej zaś strony doświadczenie nasilającego się poczucia ubywania sił, 
na które trudno się zgodzić: „masz ciało i ono cię ogranicza” – jak powie 
Retmanowi doktor. „Chcę żyć tak jak chcę, chcę zdechnąć w biegu” słyszy 
w odpowiedzi. Powolny bieg Wisły – metafora upływającego życia – i nagość 
uśmiechniętego Franciszka są jedynym podsumowaniem tej niezwykłej 
medytacji nad człowiekiem. Tak samo nagiego widzieliśmy go na początku 
filmu, cała refleksja powraca więc do swoich początków – do pytania o duszę 
zamkniętą w ciele, a jednak nie „zniewoloną” ciałem, raczej właśnie uwol-
nioną przez fakt doskonałej, niezwykle skomplikowanej i wielowymiarowej 
struktury, jaką jest nasz byt i nasz los.

Uśmiech Franciszka Retmana sugeruje, że przeżywa on szczęście istnie-
nia, idealistyczną radość bycia, doświadczenie pogodzenia się z własnym 
ciałem i własną historią, zgodę na swój los i na swoją miarę rzeczy: 

Próbujemy wytyczyć jakby linię graniczną pomiędzy 
szczęśliwością a przyjemnością. Nie jest ją łatwo zakre-
ślić, w przeżyciu ludzkim bowiem nakładają się one na 
siebie, tak że również łatwo można jedną poczytać za 
drugą, można je wzajemnie utożsamić. Zdaje się, że dość 
często jesteśmy tego świadkami, gdy szczęśliwość uznaje 
się za jakąś tylko postać przyjemności, a przyjemność 
za homogenny składnik szczęśliwości. Często różnicę 
pomiędzy nimi ujmuje się tylko jako różnicę stopnia 
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czy raczej jako różnicę głębi: przyjemność jest czymś 
bardziej powierzchownym, czy też powierzchnio-
wym, podczas gdy szczęśliwość czymś bardziej 
głębokim w człowieku. Takie rozróżnienie sugeruje 
zwłaszcza strona emocjonalna przeżycia szczęśliwo-
ści i przyjemności. (…) Szczęśliwość bywa uważana 
za coś duchowego, podczas gdy przyjemność za coś 
tylko zmysłowego czy materialnego31. 

To, co obserwujemy w ostatnich kadrach filmu, to zdecydowanie owa 
duchowa szczęśliwość, wynik wytrwałego i odważnego poszukiwania naj-
głębszego sensu własnego istnienia.

Można by więc wysnuć wniosek, iż Iluminacja jako dzieło sztuki oraz 
intelektualnego namysłu ma za zadanie wgląd w doświadczenie człowieka, 
w jego los, tak by cała refleksja prowadziła od życia ku rekapitulacji filozo-
ficznej, nie zaś „pod prąd” zrozumienia człowieka. Jest to więc płaszczyzna, 
na której odnajdujemy kolejne podobieństwo personalizmów Krzysztofa 
Zanussiego i Karola Wojtyły: „Refleksja antropologiczna Karola Wojtyły 
odznacza się tym, iż na jej wstępie Autor poniekąd nie wie, jakie będą jego 
definitywne poglądy na człowieka, wie o nich tylko tyle, że muszą one być 
bez reszty podporządkowane doświadczeniu człowieka, czyli wglądom 
w człowieka. Na początku liczy się tylko doświadczenie, tylko wgląd”32.

 31 Tamże, s. 220.

 32 T. Styczeń, O antropologii Karola Wojtyły, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropo-
logiczne, Lublin 2000, s. 496.



M. Legan: Sensem filmu (tego filmu, a może każdego filmu) 
jest ujawnienie tajemnicy człowieka?
K. Zanussi: To sformułowanie nie jest mi bliskie, bo z tajem-
nicą jest tak, że nie da się jej ujawnić. Jeżeli jest ujawniona, 
to znaczy, że nie było tajemnicy. O to jest wielki, prawdziwy 
spór, i to spór bardzo praktyczny. Ja tu się odwołam do Petera 
Weira, którego szalenie lubię: on zrobił Picnic at Hanging 
Rock. Petera gdzieś spotkałem i bardzo gratulowałem mu 
tego filmu, a on się aż skrzywił na to, mówiąc, że to brzmi jak 
ironia: „mnie na podstawie tego filmu obwołano idiotą, wła-
ściwie zamknąłem sobie drogę do Hollywood, bo tłumaczono 
mi, że nie wolno twierdzić, że coś jest nie do wyjaśnienia” – 
mówił. On zrobił ten film prawie równolegle z Antonionim, 
który dopuścił się tego samego grzechu: widz w cenie biletu 
ma zagwarantowane jak w kontrakcie, że jeśli w filmie będą 
pozory tajemnicy, to zostaną rozwiane. Dlatego mówię, że 
tajemnicy nie można odsłonić, bo ona by była wtedy fałszywą 
tajemnicą. To jest tak jak z melodramatem, który opowiada 
fałszywą miłość, to nie jest prawdziwe. Jeśli szukam prawdy, 
to godzę się, że tajemnica zostanie nieodkryta. Pozostaje 
tylko zastanowienie nad tym, że świat nie jest taki, jak nam 
się wydaje, ale nie możemy powiedzieć jaki jest. Tego nie 
wiemy nigdy.

M. Legan: Do tego samego jest zobowiązany każdy filozof 
i teolog, żeby na końcu, w ostatnim rozdziale powiedzieć: 
zostaje ciągle tajemnica.
K. Zanussi: No tak, ale jak ktoś już powiedział, że nie ma ta-
jemnicy, a tak się mówi w kulturze masowej, powszechnej 
(w każdym horrorze wszystko na końcu się wyjaśnia), to 
w tym momencie tajemnicę zabijamy. Robimy z niej tylko 
szczepionkę, to znaczy bierzemy odrobinę trucizny i wstrzy-
kujemy sobie, bo wiemy, że na końcu zostanie przezwyciężona.



M. Legan: Otaczający Retmana (i otaczający nas) świat to 
środowisko atrofii prawdy, skoro chciałby on wreszcie „coś 
wiedzieć na pewno”?
K. Zanussi: Tu powtarzam swoje własne myślenie z tamtych 
lat. Wtedy się nie zawiodłem. Fizyka wprowadzała mnie 
w świat, któremu można było ufać, podczas gdy cały świat hu-
manistyki był spolityzowany, zakłamany. To było odrażające.

M. Legan: Pytania o prawdę to bardziej metafizyczne pra-
gnienie oddzielenia jej od fałszu czy raczej problem episte-
mologiczny?
K. Zanussi: Myślę że – mówiąc już językiem bardziej arty-
stycznym, czyli poetyckim - jeżeli prawda, dobro i piękno są 
jednym, to po przeciwległej stronie jest zło, szpetota i kłam-
stwo. Istotą zła jest kłamstwo, to jeden z takich jego pod-
stawowych przejawów. Ono właśnie na tym polega, że jest 
zamierzonym kłamstwem, że jest tą niezgodnością z prawdą.
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Od kołysanki rozpoczyna się kolejny film Krzysztofa Zanussiego. Napisom 
początkowym towarzyszy szereg obrazów z miejsc, które stanowić będą 
scenę rodzinnego dramatu, opartego na pytaniu o wolność człowieka i jej 
konsekwencje. Urocza melodia, wyraz matczynej miłości i czułości, prze-
radza się momentami w namiętne tony jakiegoś tajemniczego walca, zapo-
wiadając w ten sposób dziwne zderzenie dwóch postaw, czy dwóch pragnień, 
toczących bitwę w sumieniu i sercu głównej bohaterki filmu – Marty: 

Wolność, powinność, odpowiedzialność, poprzez 
które niejako widać prawdziwość, czyli przyporząd-
kowanie do prawdy nie tylko w myśleniu, ale także 
w działaniu – stanowią realną i konkretną osnowę 
osobowego życia człowieka1. 

Owa wolność, rozumiana jako możliwość czynienia wszystkiego, co się 
chce, będzie właśnie dla Zanussiego inspiracją do tworzenia „konkretnej 
osnowy” życia konkretnej kobiety w jej kontekście rodzinnym i zawodowym. 
Tytuł filmu ma oczywiście charakter metaforyczny, w pierwszym rzędzie 
odnosi się bowiem do doświadczeń wewnętrznych, do tzw. rachunku sumie-
nia, czyli symbolicznego poukładania wszystkich swoich spraw w rachunek 

„winien-ma”, oraz zważenia ich na szali obiektywnych praw i subiektywnych 
autoocen. Tytuł filmu odnosi się także do zawodowej sfery życia bohaterki, 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 223.



pośrednio natomiast określa zasadniczy problem utworu: wewnętrzny bilans 
racji i emocji, umożliwiający jej dokonanie generalnego wyboru.

W scenariuszu Krzysztofa Zanussiego widać silną inspirację powieścią 
Lwa Tołstoja pt. Anna Karenina2, jest to jednak podobieństwo złudne, Marta – 
jak się przekonamy – choć znajduje się w tej samej sytuacji, co bohaterka 
Tołstoja i dokonuje podobnych wyborów, skonfrontowana zostanie z władzą 
sumienia rozumiejącego sens prawdziwej wolności: 

Osobie ludzkiej przysługuje wolność nie jako czysta 
niezależność, ale jako samo-zależność, w której zawiera 
się zależność od prawdy. Ona to stanowi nade wszystko 
o duchowym dynamizmie osoby3, 

dlatego też rozwiązanie akcji filmowej nie będzie kopią rozwiązań po-
wieściowych. Ważne światło na personalistyczne ujęcie kobiecości w pi-
smach Karola Wojtyły (szczególnie w kontekście zanussiańskiego filmu 
o matce przeżywającej dramat wolności) daje autorka książki Osobna: ko-
bieta a personalizm Karola Wojtyły: „istnieje nieciągłość w refleksji o osobie 
i kobiecie w pismach filozoficznych Karola Wojtyły oraz w teologicznych 
Jana Pawła ii. W tekstach z zakresu personalizmu filozoficznego nadrzędną 
kategorią, która organizuje namysł autora nad kobietą, jest «osoba». Treści 
tu zawarte mają zasadniczo charakter deskryptywny. W drugiej grupie tek-
stów – papieskich Jana Pawła ii – refleksja o kobiecie opiera się już nie na 
założeniach personalizmu, ale na mariologii. Kategorią nadrzędną staje się 

 2 Powieść powstała w latach 1873–1877, została wydana w latach 1875–1877, a polskie 
wydanie ukazało się w latach 1898–1900, w przekładzie J. Wołowskiego. Anna Ka-
renina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku dużo starszego męża. 
Piękna, młoda kobieta spełnia się jako matka. Spokój znika wraz z pojawieniem się 
hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie 
zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć. Dla niego Karenina porzuca męża 
i syna. Por. Lew Tołstoj, Anna Karenina, Warszawa 1984.

 3 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 198.
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«matka», opis kobiet zaś zaczyna mieć charakter normatywny. W pierwszej 
grupie tekstów między kobietą a mężczyzną zachodzi analogia. W drugiej 
zaś następuje alegoryzacja kobiety. Kobieta zatem z osoby staje się osobną, 
inną…”4. Film – podobnie jak wiele papieskich tekstów o kobietach – nie 
potwierdza takiego rozróżnienia, podkreślając wolność Marty, bynajmniej 
nie „osobnej”, lecz będącej na skraju „odosobnienia się” przez złe wykorzy-
stanie prawa do samostanowienia.

Tematem naczelnym jest – mówiąc najogólniej – miejsce i rola jednostki 
we współczesnym świecie: jej rozterki i konflikty moralne, dylematy filozo-
ficzne i uwarunkowania społeczne. Poprzez penetracje natury ludzkiej dąży 
Zanussi do stworzenia jakby syntezy osobowości współczesnego człowieka, 
co zasługuje na szczególne podkreślenie, gdyż po raz pierwszy swojej karie-
rze filmowej w centrum filmu autor stawia postać kobiecą.

Pierwsze chwile filmu, w których obserwujemy codzienne życie rodziny 
o poranku, są obrazem zwyczajności złożonej z rutynowych czynności, 
wypełnionych jednak wzajemną czułością i miłością. Jest to obraz jakiegoś 
szczęścia, naturalnej, niewymuszonej intymności, komplementarności uczuć 
wszystkich uczestników tego domowego doświadczenia wspólnoty – męża, 
żony i ich syna: 

Jeżeli w poszukiwaniu szczęścia człowiek niejako 
wychodzi poza siebie, to sam fakt tego poszukiwa-
nia wskazuje na szczególną korelację, jaka zachodzi 
między szczęśliwością a jego własną osobą. Jest 
to korelacja dynamiczna, zachodzi poprzez czyn 
i poprzez czyn też się urzeczywistnia. Podstaw tej 
korelacji trzeba jednakże szukać w samej osobie, 
w tych konstytutywnych jej właściwościach, ja-
kimi są wolność i prawdziwość, czyli zakorzeniony 
w umyśle dynamiczny stosunek do prawdy 

 4 J. Melonowska, Osobna: kobieta a personalizm Karola Wojtyły – Jana Pawła ii. Dok-
tryna i rewizja, Warszawa 2016, s. 13.
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w poznaniu i działaniu. Można nawet powiedzieć, iż 
szczęśliwość wykazuje jakąś szczególną odpowiedniość 
względem osoby, względem właściwej jej struktury 
samo-posiadania i samo-panowania. Odpowiedniość ta 
jest tak wyrazista, iż z kolei można by mówić o swoistej 
strukturze samej szczęśliwości jako strukturze osobo-
wej – to jest takiej, która nie zachodzi i nie ma sensu 
poza osobą czy też w oderwaniu od niej5. 

Poranek w rodzinie może być piękny tylko w przeżyciu wspólnoty z tymi, 
których się kocha. Doświadczenie podpowiada, że wynikające z obowiązków 
rodzicielskich i małżeńskich konflikty i trudy nie są przeżywane w kluczu 
ograniczenia wolności właśnie z powodu owej wojtyliańskiej korelacji po-
między szczęśliwością, a jej odpowiedniością co do osób, a więc osobowo-
ściowej struktury doświadczenia pełni – jestem kimś tylko w darze wobec 
innych. Jednocześnie poranek ten zapowiada już dramaty, które wydarzą się 
w ciągu kolejnych dni. Zacinający się mechanizm tapczanu można naprawić 
w kilka sekund – Janek, mąż Marty, empatyczny i kochający mężczyzna 
zrobi to z właściwym sobie poczuciem humoru. Nie tak łatwo będzie jednak 
naprawić mechanizm małżeńskiego zaufania. Mleko w szklanej butelce stoi 
o świcie pod drzwiami, chłopiec, dla którego zostało ugotowane wyleje je 
jednak do zlewu, jakby w zapowiedzi faktu, że coś dużo ważniejszego zo-
stanie wkrótce zmarnowane. Małżonkowie wiedzą o sobie wszystko, czego 
dowodzi dialog o dokumentach, których należy szukać w teczce Jana, być 
może jednak ta pełna wiedza i pewnego rodzaju przewidywalność – choć 
wygląda na źródło rodzinnego szczęścia – ma w sobie także zatrute ziarno 
zmęczenia, znudzenia czy rutyny.

Jak w każdej pracującej rodzinie intymność i spokojny rytm poranka 
prędko zamienia się w pośpiech i nerwowość rozpoczynającego się dnia. 
Odprowadzając syna do szkoły Marta zainteresuje się chłopcem płaczącym 
w szatni, decyduje się mu pomóc w przywiezieniu zapomnianej pracy domo-

 5 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 218.
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wej, w ten sposób poznaje jego więcej niż mizerne warunki mieszkaniowe 
i rodzinne, otrzymujemy więc silny kontrast do jej własnych przeżyć. Na tle 
ruiny, w której żyje patologiczna rodzina, jej mieszkanie i jej relacje jawią 
się jako niemalże idealne. Wszystko, co należy zrobić, to podtrzymywać 
ten stan, ciesząc się całym dobrem, którego wielu wokół bohaterki filmu 
nie doświadcza. W tym właśnie momencie dokonuje się pierwszy filmowy 
przełom, czego widzowie jednak (posiadając tę samą świadomość następstw 
co Marta) nie wiedzą. Podobnie jak ona bowiem nie zdajemy sobie sprawy, 
iż zatrzymanie przypadkowego auta mieć będzie tak dalekosiężne i poważne 
konsekwencje. Kierowcą niewielkiego samochodu transportowego okazuje 
się bowiem być Jacek, odrobinę bezczelny – a nawet prostacki – kolega Marty, 
którego ona jednak zupełnie nie rozpoznaje, mimo iż kiedyś podobno byli 
na „ty”. Już sama scena wsiadania do jego samochodu ma w sobie pewną 
wieloznaczność: auto mija kobietę, potem cofa, mijając ją jednak po raz 
kolejny, nie wiemy w końcu czy mężczyzna za kierownicą nie bawi się więc 
kosztem autostopowiczki. To „rozmijanie się” tych dwojga będzie jakąś 
zapowiedzią wypadków, które dopiero nastąpią.

Marta nie tylko nie pomogła nieznanemu chłopcu, ale także straciła 
czas szukając samochodu, który zabrałby ją do centrum miasta, dotrze 
więc do pracy spóźniona, nie pierwszy raz zresztą, jak dowiadujemy się 
z kolejnych dialogów. Wreszcie, jako przedstawicielka Rady Zakładowej 
dołączy do narady, podczas której dyrektor ogłosi, iż w jej dziale popełniono 
poważną malwersację finansową. Marta zobowiązana jest do milczenia, by 
można było wykryć sprawcę. Atmosfera wśród pracowników jest napięta 
i nerwowa, trwają poszukiwania dokumentów i wzajemne przerzucanie się 
odpowiedzialnością. Potajemne spotkanie z Różą, podczas którego Marta 
ujawnia tajemnicę z narady, wyraźnie sugeruje, iż to właśnie ona – najbliższa 
przyjaciółka Marty – ma na sumieniu owo nadużycie.

Po powrocie do domu małżonkowie przeżyją niewielki konflikt, grzeczną 
z pozoru wymianę zdań, opartą jednak na niezgodzie Janka, który obciążony 
został organizacją transportu starego fotela dla jednej z sąsiadek. Marta 
chętnie godzi się pomagać ludziom, daje się wykorzystywać, nie umie od-
mawiać. „Psujesz ludzi” – mówi mąż, wyraźnie słychać jednak, że ma dosyć 
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dobroci Marty, gdyż jej koszty sam często ponosi. Nie wie jednak, iż w ten 
sposób prowokuje swoją żonę do odnalezienie kolegi sprzed lat – kierowcy, 
który zgodzi się być może przetransportować mebel. Marta trafia więc na 
uczelniany basen, gdzie spotyka przystojnego Jacka, a ten – z właściwą 
sobie bezczelnością – zabiera ją na improwizowany piknik. Wagabunda 
bez mieszkania, bez stałej pracy i bez korzeni, zafascynowany morzem 
podróżnik, gotowy wszystko poświęcić dla swojej pasji, jest z pewnością 
całkowitym przeciwieństwem męża Marty i może właśnie dlatego wzbudza 
w kobiecie pewną fascynację. W widzu zasiane zostaje ziarno niepokoju – 
jesteśmy już w stanie przewidzieć rozwój akcji, rozumiemy także, że jej oś 
przebiegać będzie przez decyzję Marty, to jest jej dramat, jej władze rozumu 
mierzyć się będą z pokusą, to ona będzie musiała dokonać rozróżnienia 
między dobrem a złem moralnym, a następnie podjąć decyzję o wyborze 
tego, co prawdziwsze: 

Gdyby rozstrzyganie czy wybór nie zawierały w sobie 
momentu prawdy, gdyby nie dokonywały się przez  
swoiste odniesienie do niej, moralność jako najbardziej 
znamienna dla człowieka-osoby rzeczywistość przesta-
łaby być zrozumiała. Istotne bowiem dla tej rzeczywisto-
ści jest przeciwstawienie dobra i zła moralnego.  
Przeciwstawienie to nie tylko zakłada jakąś relację  
do prawdy właściwą woli w jej intencjonalności, ale co 
więcej – relację tę rozbudowuje do wymiarów zasady 
rozstrzygania, wybierania i czynu. Krótko mówiąc: 
przeciwstawienie dobra i zła, tak istotne dla moralności, 
zakłada fakt, iż chcenie wszelkich przedmiotów w ludz-
kim działaniu realizuje się na zasadzie prawdy o dobru, 
jakie przedmioty te stanowią6. 

 6 Tamże, s. 184.
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Pierwsze spotkanie z Jackiem ma także pozory dobra, gdyż kończy się 
przewiezieniem starszej sąsiadce upragnionego fotela. Wieczór w rodzinnym 
gronie może rozczarowywać, gdy po fascynujących opowieściach z jachtu 
zmierzyć się trzeba z nudną codziennością. Niewinne stwierdzenie Janka 

„wyszłaś wcześniej z biura” nie brzmi jak wyrzut albo podejrzenie, z pew-
nością jednak brak szczerej odpowiedzi na to zawoalowane pytanie jest 
początkiem poważnego rozbicia małżeńskiej jedności. Marta zapowiada 
powrót do ćwiczeń gimnastycznych, pogłębia jednak swoją nieszczerość 
nie tylko nie wspominając o spotkaniu dawnego kolegi, ale także nie infor-
mując męża, że to z nim – a może właściwie ze względu na niego – wraca 
na sportową halę.

Wybór imion dla bohaterów filmowych Zanussiego jest przedmiotem 
zainteresowania wielu badaczy jego twórczości, dość więc powiedzieć, że 
jest ów wybór często motywowany sensem symbolicznym, ma pogłębione 
znaczenie, o czym świadczy zapewne w sposób dobitny postać koleżanki 
Marty, pojawiająca się na tym etapie Bilansu kwartalnego – Ewa. Poznajemy 
ją pod hotelem Europejskim, w którym mieszka wraz ze swoim – młod-
szym zdecydowanie – amerykańskim mężem. Ewa i Marta umówiły się 
na spotkanie, ta pierwsza zupełnie o tym zapomniała (czy też może to 
zignorowała?), nie widzi jednak niestosowności w oczekiwaniu, iż Marta 
nie tylko się nie obrazi, ale także spotka się z małżeństwem kiedy indziej 
i zabierze młodego Amerykanina do Żelazowej Woli, poznajemy więc osobę 
egoistyczną, egocentryczną i roszczeniową – Zanussi po raz kolejny operuje 
tu silnym kontrastem wobec altruistycznej i naiwnej Marty. Ewa – wcielony 
grzech – to w galerii zanussiańskich kobiet typ dosyć popularny: zła i głupia, 
niemoralna i niedojrzała egoistka, gotowa wykorzystać mężczyznę kokota, 
postać dosyć odrażająca. I – trzeba dodać – dosyć płaska. Marta to tym 
czasem postać jakby na pograniczu psychozy, tym bardziej interesująca, 
że wszyscy bohaterowie filmu traktują ją (mimo wszystko) jak normalną. 
Zastanawia taka kreacja bohaterki, wszak Maja Komorowska nazywana 
być może muzą Krzysztofa Zanussiego. Może coś szczególnego fascynuje 
go w kobietach o pogłębionej osobowości, dziwnym, dzikim spojrzeniu 
i niespójnej, rwanej artykulacji.
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Tym bardziej, że w kolejnych scenach spojrzymy na tę postać oczami 
(zafascynowanej w jej fizyczności) kamery, długo obserwującej dziwny 
trening akrobatyczny. Tu rozpoczyna się fizyczna więź między Martą a Jac-
kiem, dlatego być może prosi ona swojego męża by do niej dołączył, pragnąc 
(a może udając przed sobą owo pragnienie), by nie pozostał on wyłączony 
poza nawias tej sytuacji, co pogłębi tylko kiełkujące w niej poczucie zdrady. 
Wieczorem małżonkowie rozmawiają o czasie, jakby dzielenie go pomiędzy 
siebie było osią dramatu, kiełkującego w ich domu. Na koniec zgaszone 
zostaną światła, a krótka chwila, w której rozpocząć się mogła intymna 
więź, zostanie zmarnowana, jakby nie było w niej nic pociągającego, nic 
kuszącego. To beznamiętne małżeńskie życie skontrastowane zostanie 
z przygodą na rozpędzonej łodzi, prowadzonej przez Jacka. Marta czuje 
tam wolność, jest zrelaksowana i szczęśliwa, odkrywa na nowo radość 
życia i – całkiem dosłownie – czuje wiatr w żaglach. Gdy wpada do wody 
(być może z odrobiną premedytacji), potrzebować będzie suchych ubrań, 
co z jednej strony jest jakąś prowokacją wobec mężczyzny, z którym chowa 
się w magazynie, z drugiej jednak powodem, dla którego przeszkodzić musi 
parze kochanków, którym udostępniła własne mieszkanie. Coraz więcej 
bodźców czyni ze znajomości z Jackiem przygodę erotyczną. Na podda-
szu, podczas (ubogiej dosyć, improwizowanej) kolacji przy stole nakrytym 
gazetami, jedząc palcami z braku sztućców, można z pewnością poczuć 
się jak za dawnych, studenckich czasów – znowu młodą i pełną radości. 
Nade wszystko jednak jest to moment, w którym Marta ujawnia jakieś 
atawistyczne, dzikie strony swojej natury, wychodzi z roli dojrzałej kobiety: 
solowa improwizacja perkusyjna prowokuje ją do zachowań z pogranicza 
tańca i jakiegoś rytuału, prowadząc wprost w ramiona kochanka. Zasko-
czeniem może być jednak finał tej sceny, zmierzającej przecież do spełnienia 
seksualnego dwojga zafascynowanych sobą ludzi (co byłoby zapewne do-
syć oczywistym sposobem rozwoju tego typu relacji), tymczasem bliskość  
fizyczna kochanków przerwana zostaje dziwnymi słowami Marty: „Dobrze, 
ale najpierw muszę uporządkować…” – jak domyślamy się, uporządkować 
(zakończyć?) swoje relacje małżeńskie. Nie decyduje się więc ona na zdradę 
Janka par excellence, poddając mimo wszystko porządek (dzikiej, cielesnej) 
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natury – porządkowi rozumu, to znaczy zasadzie przyzwoitości, lojalności 
czy (szczątkowej chociażby) wierności: 

Dynamizmowi na poziomie natury przeciwstawia 
się dynamizm na poziomie osoby właśnie poprzez 
fakt samostanowienia jako podstawy, z której 
wynika samo działanie, jego kierunek oraz celo-
wość. W dynamizmie na poziomie natury brak tej 
szczególnej zależności od własnego ja, która cechuje 
dynamizm osoby7. 

Marta ma z pewnością (na tym etapie filmowej opowieści) bardzo silne 
poczucie owego „ja”, czyniącego z niej osobę, a więc kogoś podporządko-
wującego instynkty i (grzeszne) pragnienia władzy normy moralnej, władzy 
rozumu. Będziemy jednak obserwować stopniowe rozrastanie się owego 
wojtyliańskiego „dynamizmu na poziomie natury”, eskalować więc będzie 
wewnętrzne poczucie pęknięcia, które towarzyszy Marcie od momentu 
spotkania Jacka.

Moment wieczornego powrotu do domu przynosi głównej bohaterce 
kolejną frustrację, oto bowiem napięcie, które mogłoby zostać rozładowane 
przez wejście w relację z mężem, pozostanie niespełnione, gdyż rodzinę 
odwiedza matka Janka, przygotowująca się do wizyty w szpitalu. Oznacza 
to w praktyce, iż małżonkowie spać będą osobno. Samotność Marty we wła-
snym domu się pogłębia. Motyw muzyczny znany z pierwszych scen filmu, 
owa (paradoksalnie namiętna) kołysanka, powraca wpierw w momencie 
zbliżenia kochanków, teraz zaś towarzyszy Marcie w jej chwili zadumy nad 
wanną. Może gdyby miała szansę na nawiązanie intymnej bliskości z mężem 
(który sprawia wrażenie nic nie podejrzewającego), wszystko zostałoby 
uratowane, uczucia powróciłyby na swoje miejsce.

Dowodzi tego poranny dialog z Różą, ową zaufaną koleżanką, z którą 
Marta dzieli się swoimi sprawami w sposób bardzo bezpośredni. Szczególną 

 7 Tamże, s. 162.
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okoliczność stanowi fakt, iż miejscem owej przełomowej rozmowy jest 
zakładowa toaleta, możemy więc sobie wyobrazić atmosferę tych – na poły 
filozoficznych – dywagacji. Przekorny Zanussi zna doniosłość tła, które tym 
razem nabiera wagi komentarza do naszych ludzkich przekonań o własnej 
wyższości moralnej.

Marta wypowiada ważne słowa: „Chyba odejdę od męża. Ja chcę być 
wolna. Ja raz w życiu będę myśleć o sobie”. Pojawia się tu fundamentalna 
kategoria wolności, zagrożonej rzekomo przez małżeństwo, które odbierać 
by miało możliwość przeżywania szczęścia: 

Możliwość bycia dobrym lub złym, czyli spełniania sie-
bie poprzez dobro, a nie-spełniania poprzez zło moralne, 
świadczy o szczególnej przygodności osoby. Fakt, że 
może ona być dobra lub zła, wynika z wolności, ujaw-
nia też i potwierdza wolność. Ujawnia równocześnie, iż 
wolność ta może być dobrze lub źle użyta. Człowiek nie 
jest bezwzględnie zakorzeniony w dobru ani też pewny 
swojej wolności. Na tym właśnie polega etyczny aspekt 
przygodności osoby, a zarazem znaczenie sumienia8. 

Marta wyobraża sobie, iż jej wolność polega na możliwości odejścia od 
męża i syna, a więc na pozbyciu się odpowiedzialności moralnej za podjęte 
wcześniej decyzje i zobowiązania. Wolnością nazywa ów gwałt na sumieniu, 
jakim byłoby złamanie przyrzeczeń małżeńskich oraz zdrada wobec Janka, 
wciąż żyjąc w przekonaniu, iż owa wyimaginowana wolność ma pierwszeń-
stwo przed władzą sumienia. Swoją oczywistą niemoralność (wybór zła) 
tuszuje przywołując ideał wolności, lecz go nie rozumiejąc, gdyż: 

Osoba jako ktoś obdarzony dynamizmem duchowym 
spełnia się poprzez dobro prawdziwe, nie spełnia się 
natomiast poprzez nie-prawdziwe dobro. Linia podziału, 

 8 Tamże, s. 198.
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rozszczepienia i przeciwstawienia między dobrem 
a złem jako wartością i przeciw-wartością moralną 
sprowadza się do prawdy. Chodzi tutaj właśnie 
o przeżywaną w sumieniu prawdę o dobru. Zależ-
ność od tej prawdy konstytuuje osobę w jej tran-
scendencji; transcendencja wolności przechodzi 
w transcendencję moralności9. 

Być może dlatego właśnie Róża mówi do Marty: „Ty dość często wyda-
jesz mi się podejrzana z tym swoim angażowaniem się w nieswoje sprawy, 
jakbyś chciała udowodnić sobie, że jesteś taka wspaniałomyślna, taka dobra. 
A gdzieś tam na dnie zawsze tkwiła myśl o tobie: ja, ja!”. Kategoria prawdy 
(prawdy o sobie) ma tutaj więc znaczenie kluczowe. To, co w ograniczonym 
osądzie człowieka na swój własny temat może ulec zniekształceniu z po-
wodu afektów i niemożliwości obiektywizowania, staje się jednocześnie 
języczkiem u wagi właśnie ze względu na doświadczenie własnej biedy 
na poziomie nieuświadomionych, ukrytych motywacji. Nazywanie rzeczy 
słowami z arsenału najwyższych idei nie czyni ich ani trochę bardziej mo-
ralnymi, gdyż błędem jest myśleć, iż wolność polega na podjęciu wyboru 
przeciwnego dobru: 

Spełniając czyn, człowiek spełnia w nim siebie, staje 
się bowiem jako człowiek – jako osoba – dobrym 
lub złym. Spełnianie to dokonuje się na podstawie 
samostanowienia, czyli wolności. Wolność zawiera 
w sobie zależność od prawdy, co z całą wyrazistością 
uwydatnia się w sumieniu10. 

Marta będzie miała wolność nie wtedy, gdy wybierze zło, gdyż wtedy 
właśnie (paradoksalnie) jej wolność się skończy, zamykając wszystkie inne 

 9 Tamże, s. 198–199.

 10 Tamże, s. 199.
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wybory. Jedynie wybór moralnego dobra jest gwarancją nieustannego „trwa-
nia w możliwości” do kolejnych wyborów, dlatego właśnie rozróżniamy 
pseudo-„wolność od” (zobowiązań, norm, praw) i prawdziwą „wolność do” 
czynienia dobra: 

Rozstrzygnięcie czy też wybór mający za przedmiot to, 
co nie jest dobrem prawdziwym – zwłaszcza jeżeli jest to 
rozstrzygnięcie czy wybór wbrew temu, co jako dobro 
prawdziwe zostało poznane – noszą charakter winy, 
grzechu. Ale właśnie ta znana z doświadczenia moral-
ności rzeczywistość winy, grzechu, zła moralnego tym 
pełniej ujawnia fakt, że w woli ludzkiej tkwi odniesienie 
do prawdy i wewnętrzna od niej zależność11. 

Marta przeżywa właśnie – dzięki ostrym słowom Róży – konfrontację 
z prawdą, odkrywając drugie dno w swojej altruistycznej naturze. Pomaganie 
innym może być skutecznym narzędziem autodywersji, tworzenia zasłony 
dymnej wymierzonej przeciwko władzom własnego sumienia, próbą sa-
mo-oszukiwania własnych zdolności poznawczych, gdyż tworzy fałszywy 
obraz rzeczywistości, w której pomagający stawia siebie wreszcie w roli ofiary, 
zasługującej na (najmniej moralną nawet) nagrodę. Marta daje sobie prawo 
do poszukiwania szczęścia, a nawet – mówiąc wprost – prawo do zdrady 
małżeńskiej, gdyż w swoich własnych oczach jest kimś, kto dotychczas wcale 
o siebie nie dbał, ofiarnie (przy tym także naiwnie i nieodpowiedzialnie) 
próbując zabezpieczyć dobro innych. Fundamentalną rolę gra tu poznanie 
prawdy, w jej najtragiczniejszym wymiarze, odkrycie własnych utajonych 
intencji. Jeśli to się nie stanie, wolność nie zostanie osiągnięta: 

Sumienie ujawnia też tkwiącą w wolności człowieka 
zależność od prawdy. Zależność ta, jak stwierdziliśmy 
uprzednio, jest podstawą samo-zależności osoby, czyli 

 11 Tamże, s. 183–184.
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wolności w jej zasadniczym znaczeniu – wolności 
jako autodeterminacji. Wraz z tym jest ona także 
podstawą transcendencji osoby w czynie. Transcen-
dencja osoby w czynie to nie tylko samo-zależność, 
zależność od własnego ja. Wchodzi w nią równocze-
śnie moment zależności od prawdy i moment ten 
ostatecznie kształtuje wolność. Nie realizuje się ona 
bowiem przez podporządkowanie sobie prawdy, ale 
przez podporządkowanie się prawdzie. Zależność 
od prawdy określa granice właściwej osobie ludzkiej 
autonomii12.

Stary fotel, przywieziony niedawno do sąsiadki z niemałym (i nadmier-
nym!) trudem – dowód na ową osławioną, niezłomnie altruistyczną postawę 
Marty, zostanie w kolejnej scenie wyrzucony i zabrany przez śmieciarzy, 
stając się symbolicznym obrazem tego, co dzieje się z dobrymi czynami, gdy 
mają w sobie rdzeń egoizmu. A może nawet jakiegoś moralnego szantażu, 
uparta walka o dostarczenie staruszce tego mebla była bowiem ziarnem, 
z którego wyrosło złe drzewo małżeńskiej zdrady, dla Marty stanowi jednak 
owa walka dowód jej moralnej wyższości i jej prawa do owego – straceń-
czego – poszukiwania szczęścia. Kolejnym ciosem dla tak budowanej kon-
strukcji samooceny będzie płacz syna, skrzywdzonego przez nauczycielkę, 
którą wcześniej Marta próbowała umoralniać, ingerując w nie swoje sprawy 
w kwestii biednego chłopca spotkanego rano pod szkołą. Fundamentalne 
pytanie Janka „Zastanów się, dla kogo ty to robisz” obnaża Martę w jej 
egocentryzmie – jej pomoc nie służy nikomu wokół, jest jedynie listkiem 
figowym i powodem samozadowolenia. Rodzinna kłótnia, emocjonalna, lecz 
nie agresywna, kończy się paradoksalnie zgodą męża na weekendowy wyjazd 
Marty, ma to jednak swój gorzki koszt, gdyż składana leżanka, rozstawiona 
na czas pobytu teściowej w dziecięcym pokoju, nie zostanie usunięta: mał-
żonkowie nie wrócą do wspólnego łóżka. Rozpad więzi postępuje.

 12 Tamże, s. 198.
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Pierwsze kadry z owego wyjazdu to szalony narciarski zjazd w dół do-
liny – jest on obrazem straceńczej brawury, może więc jakimś odbiciem 
wewnętrznych przeżyć Marty. Nocny epizod w schronisku ma charakter 
erotycznej przygody. Mężczyzna, który wnosi bohaterkę filmu do pokoju 
i zaczyna się rozbierać, zostaje powstrzymany przez nią w swych zapędach, 
wypowiada jednak z wściekłością dwuznaczne słowa, które uznać można 
za kontynuację rozważań o wewnętrznej sytuacji Marty: „Ty myślisz, że taka 
dobra jesteś?!”. Sens dosłowny tego stwierdzenia odnosi się do jej powierz-
chowności i ma ją upokorzyć: „myślisz, że jesteś taka atrakcyjna?” sens 
wtórny – metaforyczny – dotyczy wyborów filmowej bohaterki, jest kolejną 
okazją do refleksji nad funkcjami świadomości człowieka: 

Biorą one – jak widać – udział w tym, powiedzieć można, 
szczególnym dramacie ludzkiego wnętrza, jakim jest 
ów dramat dobra i zła, który rozgrywa się czynach, 
a poprzez czyny w osobie. Równocześnie więc świado-
mość – dzięki funkcji odzwierciedlającej, ściśle związa-
nej z samowiedzą – pozwala nam przedmiotowo uświa-
domić sobie to dobro lub zło, którego jesteśmy w danym 
czynie sprawcami, i równocześnie pozwala nam je wraz 
z własną sprawczością przeżywać, w czym wyraża się 
refleksywność świadomości13. 

Dlatego właśnie Marta wraca do domu – wpierw w przekonaniu, iż jednak 
nieświadomie pomyliła dobro ze złem, lecz (z drugiej strony) także dlatego, 
że przestraszył ją pośpiech, z jakim osuwa się w dół doliny.

Nocna rozmowa z mężem ujawnia fakt, iż jest on świadom sytuacji, 
w której znajduje się Marta. Męska postawa kogoś, kto pozostawia drugiej 
osobie wolność może imponować, tym bardziej porusza fakt, iż gotów jest 
on zrobić wszystko, co potrzeba, by pomóc Marcie i by pomóc ich małżeń-
stwu. Piotr Fronczewski tworzy tutaj za pomocą przemyślanych, delikatnych 

 13 Tamże, s. 98.
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i niezwykle naturalnych środków postać człowieka dojrzałego, zranionego, 
lecz zdecydowanego wybaczyć, kogoś twardego jak opoka i miękkiego jak 
ktoś, komu rozpada się życie. To on jest w tym małżeństwie dobry naprawdę, 
gdyż to on stara się postępować mądrze. Jeśli Marta uosabia to, co w nas 
instynktowne, atawistyczne, szalone, emocjonalne i afektywne – Janek jest 
obrazem powagi, mądrości, rozsądku, siły i wyważenia. Jednocześnie na-
stępuje tutaj jakaś zamiana ról, widać przecież wyraźnie, że to kobieta ma 
w filmie funkcję aktywną, mężczyzna zaś bierną, nie można zatem oskarżyć 
autora o uleganie stereotypom. Widać więc w tym małżeństwie wyraźnie 
komplementarność kobiecego i męskiego pierwiastka. Wspólnie stanowią oni 
całego człowieka, jego pełnię. Taki obraz ujawnia nam po raz kolejny wyraźną 
wspólnotę myśli Karola Wojtyły i Krzysztofa Zanussiego: „Dlatego [Wojtyła/
Jan Paweł ii] mówił i pisał o dwóch wersjach, a nie jednej, doświadczenia 
ludzkiego, męskiej oraz żeńskiej, które są równoprawne i komplementarne. 
(…) Mężczyzna i kobieta razem – nie tylko w wymiarze erotycznym, ale in-
tegralnie: w wymiarze całoosobowym – są pełniejszym obrazem Pana Boga 
niż są nimi osobno. Jeśli Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę, na 
obraz Boży go stworzył – to nie pojedyncza osoba, ale komunia osób. Komunia 
osób wyzwala z obu pułapek, zarówno rygoryzmu jak i hedonizmu, każąc 
w zupełnie inny sposób spojrzeć na spotkanie mężczyzny i kobiety w sakra-
mencie małżeństwa. Prowadzi to do pogłębienia refleksji nad komunią osób, 
co w oczywisty sposób wpływa także na refleksję nad wspólnotą małżeńską, 
a posiada również swój szerszy, uniwersalny wymiar dotyczący każdego mię-
dzyludzkiego spotkania. (…) Dogłębnie personalistyczna optyka, w której 
osoba realizuje się poprzez dar we wspólnocie osób, którą zaproponował 
Kościołowi i światu Jan Paweł ii pozwala na odczytywanie teologii i filozofii 
w nowy i twórczy sposób. (…) Niewielu odważyło się posunąć katolicką intu-
icję sakramentalną – niewidzialne postrzegane poprzez widzialne, niezwykłe 
jako bliskie zwykłego – tak daleko, jak czyni to Jan Paweł ii, nauczając, że 
pełna oddania miłość małżeńska jest obrazem wewnętrznego życia Boga”14. 

 14 M. Zięba, Jestem z Wami: kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana 
Pawła ii, Kraków 2010, s. 227–235.
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Taka komunia nie może się rozpaść, a żaden konflikt czy nieporozumienie 
w łonie takiej wspólnoty osób nie dzieje się bez dogłębnego doświadczenia 
tragiczności, dlatego filmowy Janek walczy o swoją żonę, ona zaś przeżywa 
ów smutek sumienia, który wyraźnie podpowiada nam, że z przedkładania 
wolności ponad miłość zrodzić się może tylko pustka.

Tę – trzeba powiedzieć: pryncypialną i idealistyczną – wizję małżeń-
stwa Krzysztof Zanussi kontrastuje przez wątek koleżanki z Ameryki i jej 
dużo młodszego męża. Mamy tu do czynienia z karykaturą narysowaną 
dosyć grubą kreską. Ewa pokazuje Marcie prezenty ślubne, rozprawiając 
jednocześnie o porozwodowym podziale majątku. Jest bezczelna, jawnie 
kpiąc z Amerykanina w nieznanym mu języku, co wzbudza protesty oby-
dwu uczestników tej cynicznej i nieprzyzwoitej sceny. Oburzenie głównej 
bohaterki filmu ma swój cień, skoro ona także oszukuje męża, nawet jeśli 
robi to bardziej finezyjne i z mniejszą ostentacją. Być może jednak przykład 
Ewy budzi – choć na chwilę – sumienie, gdyż Marta (zniesmaczona tym, 
że mogłaby przypominać Ewę) próbuje ukryć się przed Jackiem, potem 
jednak ulega i spotyka się z nim znowu. Podwójne odbicie w lustrze, w któ-
rym przegląda się nocą, ujawni jej wewnętrzną dwulicowość, rozdwojenie 
pragnień i obowiązku, rozszczepienie tego, co wynika z rozsądku i tego, co 
dyktują emocje.

Kolejny dialog (w zakładowej toalecie – jak już powyżej zauważyliśmy tło 
wiele mówi o wartości tych rozważań) jest kontynuacją tej samej medytacji. 
Róża radzi: „Musisz zdecydować sama, na co cię stać, co jest dla ciebie na-
prawdę święte”. „Czy ja komuś jestem coś winna. Czuje się, jakbym całe życie 
spłacała długi. I co… nagroda na tamtym świecie…” konkluduje sceptycznie 
Marta. Po raz pierwszy pojawia się tu perspektywa religijna, a może nawet 
metafizyczna. Film dotychczas poruszał wątki społeczne i filozoficzne, na tym 
etapie autor zdecydował się wreszcie odpowiedzialność moralną oraz pojęcia 
prawdy, wolności i szczęścia skonfrontować z perspektywą wiary. Kategoria 
świętości przyporządkowana została przez Różę dwóm wartościom: małżeń-
stwu z jednej strony i miłości (romantycznej, afektywnej) z drugiej. Wybór 
Marty oznaczałby wybranie pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, to ona 
zdecydować by miała „co jest bardziej święte”. Jeśli uzna związek z Jackiem za 
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„swoje sacrum”, będzie – jak rozumiemy – usprawiedliwiona. Jeśli za sacrum 
uzna małżeństwo, wyniknie to z jej woli; ostatecznie więc to Marta będzie 
podmiotem, który coś sakralizuje, jednocześnie coś innego w konsekwencji 
(i dla odmiany) desakralizując. Chodzi więc o wiarę w sacrum, którego cen-
trum jest człowiek, dziwną antropocentryczną hybrydę ludzkiej woli i uczuć. 
To sacrum zdesakralizowane ontologicznie, skoro jego źródłem jest podmiot 
tak zmienny i niestały, jak ludzkie widzimisię. Tymczasem moralność należy 
koniecznie wyodrębnić od owego widzimisię, przesunąć źródło moralności 
z siebie – ponad siebie: 

Moralność można oczywiście do pewnego stopnia 
wydzielić z tego splotu, z tego egzystencjalnego 
całokształtu, jaki stanowi ona wraz z osobą. Po-
niekąd jest to nawet nieodzowne, gdyż splot ów 
stanowi rzeczywistość zbyt bogatą, ażeby równocze-
śnie i w równej mierze można było interpretować 
zarówno strukturę osoba-czyn, jak i moralność, 
nie mówiąc już o całym profilu normatywnym, 
w którym wyraża się właściwość etyki. Dlatego też 
w etyce spotykamy się zwykle z dalej lub bliżej idą-
cym wypreparowaniem tej egzystencjalnej rzeczy-
wistości moralnej, z pewnego rodzaju wyłączeniem 
jej przed nawias15. 

Nie udaje się to Marcie i Róży w dialogu o tym, co jest „bardziej święte”. 
Wobec takiego zatarcia pojęć także perspektywa zbawienia (lub potępienia) 
staje się bledsza, mniej znacząca czy zgoła nieprzystająca do omawianych 
dylematów. Trudno troszczyć się o odpowiedzialność przed Bogiem, gdy 
kategoria prawdy zastąpiona zostanie kategorią szczęścia: „Tak, tylko czy 
ty będziesz szczęśliwa?” – pyta Róża. „Tego nie wiem, w każdym razie będę 
wolna” – mówi Marta, po raz kolejny dokonując pomieszania pojęć. Uważa 

 15 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 196.
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bowiem siebie za pozbawioną owej wolności, zniewoloną swoją aktualną 
sytuacją. Róża celnie punktuje pychę koleżanki, która uważa siebie za zbyt 
uczciwą, by przeżyć romans „na próbę”, nie widzi jednak nieuczciwości 
w definitywnym porzuceniu męża i syna, w ostatecznym rozbiciu rodziny. 
To moralność nadzwyczaj pokrętna, mająca na celu uchronienie złudnego 
przekonania o własnej wyższości etycznej, a więc szczyt egocentryzmu. 
Etiuda z sali treningowej pokazuje nam bohaterkę szczęśliwą, oddychającą 
pełną piersią, unoszącą się (dosłownie, choć dzięki trampolinom) ponad 
ziemią. Odnosi ona także pewne zwycięstwo nad sobą samą, a właści-
wie nad swoją cielesnością, wykonując po kilku próbach skomplikowane 
salto. Tego rodzaju doświadczenia – wydzielanie się endorfiny, dopaminy 
i estrogenu, czyli tzw. hormonów szczęścia – przeżywane dzięki Jackowi, 
z pewnością wiążą Martę fizycznie z nowym partnerem. Krzysztof Zanussi 
celnie umieszcza w filmie sceny z sali gimnastycznej i z łodzi w miejsce in-
tymnych zbliżeń pomiędzy kochankami, czyniąc z nich niejako substytut 
czy metaforę relacji seksualnej. Kryje się tu myśl o czysto somatycznym 
(a jednocześnie głęboko oddziałującym na psychikę) doświadczeniu czło-
wieka, z drugiej jednak strony lekka pogarda dla czynności związanych 
z płciowością – czymże są, skoro ten sam wyrzut endorfin osiągnąć można 
na nartach czy na trampolinie – moglibyśmy z przymrużeniem oka zapytać 
w imieniu autora filmu.

Świt w blokowisku następuje po trudnej nocy. Pijany Jacek pozwala Mar-
cie odprowadzić na dworzec syna, wyjeżdżającego na obóz. Pożegnanie na 
peronie uzmysławia jej wszystkie konsekwencje wyboru, którego zamierza 
dokonać. Scena z zabawy tanecznej i jej zakończenie ujawnia wewnętrzne 
rozdarcie Marty, coraz bardziej świadomej tragiczności sytuacji. Rozmowa 
z teściową i z mężem kończy się dramatycznym pytaniem „co ja robię?!”, 
wyrażającym rozpaczliwą samowiedzę osoby na skraju załamania nerwo-
wego. Tytułowy bilans kwartalny nie znajdzie łatwego rozwiązania. Janek 
słyszy od wyjeżdżającej nad morze żony tragiczne „nie wrócę…”.

Od tej chwili psychoza głównej bohaterki będzie się tylko pogłębiać. 
Wobec nieobecności kochanka, którego nie zastała w umówionym miejscu, 
Marta spędza czas w restauracji, w której wkrótce zostanie ostatnim klientem. 
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Już wie, że poniosła fiasko – została opuszczona. Samotna, zrozpaczona 
i pijana, wpada w dziwny szał, demoluje i opuszcza wnętrze, w którym 
czekała na Jacka. Być może w alkoholowym zwidzie, być może w malignie 
nieszczęśliwego umysłu widzi przez chwilę kobietę w czerni, uciekającą od 
niej po psychodelicznych korytarzach. Cała scena ma charakter mrocznego 
koszmaru, jest symbolicznym spotkaniem z ciemną stroną własnej natury, 
z mrocznymi instynktami, których (być może na szczęście) nie dogania, 
albo z tą częścią swojej osobowości, która została bezpowrotnie utracona 
w gonitwie za złudnym szczęściem: 

Psychologowie, a poniekąd i moraliści wysilali się 
wielokrotnie, aby uchwycić uczucia główne, do któ-
rych można by sprowadzić całe bogactwo emocjo-
nalnego życia człowieka. Częściowo im się to udało, 
chociaż dziedzina ludzkich uczuć wykazuje wielką 
liczbę indywidualnych odcieni i zabarwień. Istnieją 
także różne możliwości mieszania się uczuć, ich 
wzajemnego nakładania się na siebie, przenikania 
jednego w drugie, a także i wzajemnego wspierania 
się czy zwalczania. Stanowi to cały osobny świat 
w człowieku, osobną warstwę podmiotowości ludz-
kiej. Jest to podmiotowość w tym szczególnym zna-
czeniu, w jakim tutaj od dawna ją wyodrębniamy, 
gdyż uczucia dzieją się w człowieku. Dzianiem się 
jest ich powstawanie, rozrastanie się czy przemija-
nie. Dynamika emocjonalna nie podlega – a przy-
najmniej w znacznej mierze nie podlega – spraw-
czości osoby. Uczucia nie są zależne od rozumu,  
jak to już dostrzegli znakomici filozofowie greccy,  
są w istocie swej irracjonalne16. 

 16 Tamże, s. 282.
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W przypadku Marty owa irracjonalność płynie nie tylko z przeżycia 
porzucenia, życiowego fiaska, żalu, ale także z doświadczenia złego wyboru, 
z przeżycia siebie jako osoby nie tylko niedoskonałej, ale właściwie wybie-
rającej zło: 

Chodzi o przeciwieństwo szczęśliwości, ową rozpacz, 
która odpowiada działaniu sprzecznemu z sumieniem17. 

Marta wie teraz, że wybranie Jacka, czyli porzucenie prawdziwej i czystej 
miłości męża, zamknęłoby wszystkie wybory. Przekreśliło wszelką wolność.

Woda wrząca w czajniku i pękająca od ciepła szklanka to symboliczne 
obrazy, towarzyszące powrotowi Marty do domu. Odbicie tego, co dzieje się 
w środku, w człowieku – szczęścia wynikającego z odzyskania utraconego 
raju, przywrócenia pierwotnej harmonii: 

W pojęciu szczęśliwości zawiera się coś bardzo bliskiego 
do spełnienia: nie tyle do spełnienia czynu, ile do spełnie-
nia siebie przez czyn. Spełnić siebie i być szczęśliwym –  
to prawie tożsamość. Spełnić siebie zaś to urzeczywistnić 
owo dobro, przez które człowiek jako osoba staje się dobry 
i jest dobry. Zarysowuje się wyraźnie łączność pomiędzy 
szczęśliwością a aksjologią osoby. Łączność ta zachodzi 
w spełnieniu czynu i w nim się urzeczywistnia18. 

Janek, mąż Marty, siedząc z nią przy rodzinnym stole wie, że nie warto 
żałować tego, co się rozbiło. Jego łzy nie są rachunkiem strat. To łzy szczęścia 
kogoś, kto zaoferował drugiej osobie wolność (wolność prawdziwą, „wolność 
do…”) i się nie zawiódł.

 17 Tamże, s. 219.

 18 Tamże, s. 216–217.



M. Legan: „Wolność, powinność, odpowiedzialność, poprzez 
które niejako widać prawdziwość, czyli przyporządkowanie 
do prawdy nie tylko w myśleniu, ale także w działaniu – sta-
nowią realną i konkretną osnowę osobowego życia człowieka” 
(K. Wojtyła). Czy można to samo powiedzieć o Bilansie kwar-
talnym? Czy osnowę filmu stanowią wolność, powinność, 
odpowiedzialność?
K. Zanussi: Oczywiście tak. Ja się do tej pory dziwię, że ten 
film uszedł mi bezkarnie. Jestem zdumiony, że ja to wtedy 
napisałem, bo to hasła bardzo współczesne, zaczerpnięte 
jakby wprost z dzisiejszej zaangażowanej prasy kobiecej: 
bohaterka, która mówi o tym, że właśnie wolność jest tą 
ostateczną wartością, do której ona zmierza, wobec czego 
wszystkie więzy ograniczają ją w tej wolności i że jakakolwiek 
odpowiedzialność nie istnieje.

M. Legan: A już na pewno nie definiuje jej macierzyństwo.
K. Zanussi: Tak, oczywiście że nie - ona chce tej swojej przy-
jemności zaznać, tej radości, którą daje właśnie nieodpowie-
dzialne życie, bo ona przecież swojemu mężowi właściwie 
nie ma nic do zarzucenia i to ją bardzo dręczy: ona mówi, 
że on jest nawet nielojalny przez to, że jest nienaganny, że 
on powinien coś zrobić, żeby jej pomóc zerwać. To jest coś 
szalenie dla mnie śmiesznego i wzruszającego zarazem, że 
życie dziwnie się przeplotło z tym filmem. Pewnego mojego 
znajomego rzuciła małżonka, a po kilku miesiącach, już po 
formalnym rozwodzie, po całej tragedii dzieci, które mają, 
ona wróciła do niego i razem obejrzeli Bilans kwartalny. I ona 
się zawstydziła, bo w filmie były jej teksty, choć przecież 
napisane zanim ona się urodziła. Ona – gdy odchodziła od 
męża – mówiła to samo, dosłownie. To znaczy, że to jest taka 
ponadczasowa postawa, sposób myślenia, którym ona też 
się zaraziła. Mam nadzieję, że ten powrót będzie prawdziwy. 



Ona nawet znalazła fajnego mężczyznę, ale ten mężczyzna 
był, jak się okazało, nieważny. On był dowodem na to, że już 
wszystko wolno i że ona nie musi być do niczego zobowią-
zana. Wzruszyło mnie, że po jej powrocie, ci małżonkowie 
ten film obejrzeli. Chociaż dla jednej pary film się przydał, 
to warto było go zrobić.

M. Legan: Odkrycie Marty, bohaterki filmu, polega na zrozu-
mieniu, że wybierając „nie swoje” życie, traci wolność, której 
poszukiwała, traci możliwość wybierania dobra?
K. Zanussi: Tak bym to nazwał, bo ona zdecydowanie idzie 
w kłamstwo i sama sobie kłamie, dlatego jej koleżanka, która 
sama jest marnym człowiekiem, ale wszystko rozumie, po 
prostu próbuje to wypunktować.

M. Legan: To jest tak, że w pogoni za wolnością rzeczywiście 
człowiek wpada w niewolę?
K. Zanussi: To bardzo łatwe, dlatego że wolność – ta od 
wszystkiego, a nie ku czemuś – nie jest bóstwem. Wolność 
jest narzędziem, a nie celem samym w sobie, bo wtedy staje 
się tak zwaną swawolą (samo słowo wyszło dzisiaj z obiegu). 
Ludzie, którzy chcą żyć swawolnie, nie będą żyli pięknie. 

M. Legan: Czy można zaryzykować twierdzenie, że najin-
tensywniej człowieczeństwo okazuje mąż Marty, Janek, wy-
baczając?
K. Zanussi: Tak, oczywiście. Ja uważałem go za postać, którą 
najbardziej lubię, której najbardziej współczuję i która znaj-
duje się na takiej wysokości (tak budowałem tę historię), że 
ta kobieta go przerasta, jest może w jakimś sensie dla niego za 
dobra, zbyt interesująca, przerasta ją, tak jak przerasta swoją 
pracę. Pracuje w jakimś biurze, a widać, że w wolnym spo-
łeczeństwie ona gdzieś indziej by rozwinęła skrzydła. Z tego 



ograniczenia nagle wyrosła jakaś tęsknota idiotyczna za wol-
nością od wszystkiego i na tym ona się potyka.

M. Legan: Tu się pojawia wybaczenie z jego strony…
K. Zanussi: Dlatego specjalnie podkreślam, że on musi zda-
wać sobie sprawę, że on do niej w jakiś sposób nie dorasta, 
a mimo to w tym momencie wykazuje wielkość, której na 
pozór nie było widać.
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Nazwa konformizm mówi o podobieństwie i upo-
dabnianiu się do innych, co samo w sobie jest pro-
cesem naturalnym i – pod pewnymi warunkami – 
pozytywnym, a także twórczym, konstruktywnym. 
Takie twórcze i konstruktywne upodabnianie się 
ludzi we wspólnocie stanowi potwierdzenie soli-
darności i jej wykwit. Jednakże termin konformizm, 
mimo tych pozytywnych skojarzeń, wskazuje na 
coś negatywnego. Wskazuje on mianowicie na brak 
zasadniczej solidarności, a równocześnie na unika-
nie sprzeciwu. Jeżeli mówi o upodabnianiu się do 
innych we wspólnocie, to tylko w sensie zewnętrz-
nym i powierzchownym, pozbawionym osobowego 
gruntu przekonania i wyboru. W postawie konfor-
mizmu zawiera się przede wszystkim pewne ulega-
nie, człowiek-osoba jest tylko podmiotem dziania 
się, a nie sprawcą własnej postawy i własnego 
zaangażowania we wspólnotę. Człowiek nie tworzy 
wspólnoty, raczej niejako pozwala się nieść zbio-
rowości. W postawie konformizmu kryje się jeśli 
nie zaprzeczenie lub ograniczenie, to przynajmniej 
jakaś słabość osobowej transcendencji – samosta-
nowienia i wyboru. Na tym polega personalistyczny 
brak tej postawy1. 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 327



Powyższy cytat z dzieła Karola Wojtyły Osoba i czyn mógłby posłużyć 
nam za streszczenie scenariusza filmu Krzysztofa Zanussiego pod tytu-
łem Barwy ochronne. Znajdujemy tu wpierw – jakby wyeksponowane na 
początku wypowiedzi – słowo konformizm, słowo klucz do zrozumienia 
filmu, następnie zaś krótką filozoficzno-teologiczną medytację na temat 
upodabniania się – procesu naturalnego, nawet jakoś twórczego, a jednak 
przede wszystkim powierzchownego, polegającego na uległości. Można by 
więc zaryzykować stwierdzenie, że film Zanussiego z 1977 roku jest o owej 
wojtyliańskiej „słabości osobowej transcendencji”, czyli o przybieraniu barw 
ochronnych jako braku fundamentalnego, personalistycznego wyboru wła-
snego, prawdziwego „ja”.

Barwy ochronne, wespół z powstałym w tym samym roku Człowiekiem 
z marmuru Andrzeja Wajdy, są uznawane za dzieło założycielskie Kina 
Moralnego Niepokoju2, nurtu krytycznego wobec przemian społecznych 

 2 Kino Moralnego Niepokoju – nurt w kinie polskim lat 1976–81, uważany za najważniej-
sze zjawisko rodzimej kinematografii od czasu Polskiej Szkoły Filmowej. Było ważną 
częścią ogólnego przełomu w kulturze polskiej po 1976, stając po stronie nieoficjal-
nej opozycji. Nazwa „Kino Moralnego Niepokoju”, zaproponowana przez jednego ze 
współtwórców nurtu, J. Kijowskiego była od początku eufemizmem; przyjęła się jednak, 
choć właściwszy byłby zapewne termin „kino nieufności” (M. Jankun-Dopartowej). 
Główne cechy nurtu to: współczesny temat, ujęty z wyraźną autorską tezą; realistyczna 
metoda opisu świata; akcja tocząca się zwykle na prowincji, w dokładnie nakreślonym 
środowisku; młody bohater przeżywający proces inicjacji. Fabuła układa się często 
w obraz dojrzewania tego bohatera do buntu, kończy się jednak na ogół dwuznacznym 
pogodzeniem z rzeczywistością. Sztandarowym dziełem nurtu, które nadało mu rangę 
i impet, choć zarazem przekraczało jego założenia, był Człowiek z marmuru (1976)  
A. Wajdy. Najczystszymi realizacjami poetyki Kina Moralnego Niepokoju były filmy: 
K. Zanussiego – Barwy ochronne (1976), Constans (1980) i Kontrakt (1980); K. Kie-
ślowskiego – arcydzieło nurtu Amator (1979); F. Falka – Wodzirej (1977). Siłą tych fil-
mów była pasja społecznego przesłania i wiarygodne aktorstwo nowego typu (J. Stuhr,  
Z. Zapasiewicz, i K. Janda), słabością – publicystyczna jednoznaczność. Kino Moral-
nego Niepokoju należało niewątpliwie do tych zjawisk kultury polskiej lat 70., które 
najmocniej przyczyniły się do przeobrażenia zbiorowej świadomości. Por. T. Lubelski, 
hasło: Kino Moralnego Niepokoju, w: Słownik filmu, red. Rafał Syska, Kraków 2010.
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zachodzących w Polsce. Już pierwsze sekundy filmu wprowadzają widza 
w atmosferę metafory, katalogowi twórców towarzyszą bowiem wizerunki 
przyporządkowanych im świadomie przez reżysera zwierząt (przy swoim 
własnym nazwisku umieszcza wizerunek żółwia). Tytuł filmu i wskazówka 
z czołówki sugerują nam więc, iż medytacja dotyczyć będzie zdolności mi-
metycznych człowieka. Barwienie zwierząt ma za cel obronę przed wrogami 
lub pomaga w zamaskowaniu się drapieżnika na tle środowiska podczas 
jego łowów. Ubarwienie ochronne polega na upodobnieniu się barwą ciała 
i jej deseniem do środowiska, w którym dane zwierzę żyje – jest to zjawisko 
bardzo szeroko rozpowszechnione, a u niektórych gatunków jest jedyną, 
bierną metodą obrony przed wrogami. Można by więc wysnuć wniosek, że 
dla autora filmu poruszanie się we wspólnocie ludzkiej, a w każdym razie 
w konkretnym środowisku, jakim jest grupa złożona z przedstawicieli róż-
nych pokoleń, silnie zróżnicowana pod względem hierarchicznym, repre-
zentująca jednak wspólne dążenie do osiągnięcia jakiegoś (tutaj: naukowego/
życiowego) sukcesu, przypomina arenę wewnątrzgatunkowej walki o prze-
trwanie, z całym dramatyzmem bezlitosnych praw natury, lekko zaledwie 
korygowanych przez zasady cywilizacji i kultury.

Wakacyjne obozy naukowe stanowią z pewnością środowisko specy-
ficznie jednorodne – chodzi bowiem o ludzi o silnych predyspozycjach 
intelektualnych i wiedzy, ale także o osoby walczące o pozycję w grupie, 
o prestiż i znaczenie, jednocześnie będące czasowo wyłączone poza zwy-
kły kontekst społeczny, skupione w jednym miejscu i czasie. Jest to więc 
przykład laboratoryjnego wyekstrahowania pewnej grupy społecznej, by 
zbadać jej zachowania i strategie działań, jakby eksperymentalnie. Celem 
badacza – twórcy filmowego – jest tutaj osiągnięcie efektu pars pro toto, 
czyli zbadanie części, by poznać całość. W grupie bohaterów filmowych 
zobaczyć więc możemy (skupioną jak w soczewce) reprezentację świata 
akademickiego, a może szerzej – polskiego społeczeństwa w okresie prl, 
może (jeszcze szerzej) reprezentację tej części ludzkości, która doświadczyła 
ukąszenia heglowskiego, wreszcie – w znaczeniu najszerszym – po prostu 
gatunek homo sapiens i  jego zwyczaje stadne, obronne, rytuały godowe, 
budowanie hierarchii, wyłanianie najsłabszego ogniwa czy tworzenie kultu. 
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Podobnego badania, jednak z użyciem narzędzi filozofii, dokonuje w swojej 
pracy Karol Wojtyła: 

Natura w ujęciu metafizycznym jest poniekąd tym 
samym co istota, tak więc w człowieku natura to tyle, co 
całe człowieczeństwo jednakże nie człowieczeństwo sta-
tyczne, ale dynamiczne: człowieczeństwo jako podstawa 
całego dynamizmu właściwego człowiekowi3. 

Zmienne okoliczności kształtują obraz prawdy o człowieku, wprowadzenie 
trybu eksperymentalnego wymaga zaś przyjęcia przez badacza roli zdystan-
sowanego obserwatora, z niepokojem, tęsknotą i fascynacją oczekującego na 
wyniki wywołanej przez siebie burzy w szklance wody. Barwy ochronne to 
film opowiadający o jednej z takich burz, walka bowiem, która toczy się na 
ekranie, ma z jednej strony wymiar nadzwyczaj banalny – gra toczy się bowiem 
o wygraną tak mizerną, jak nagroda w wakacyjnym konkursie, przychylność 
prorektora czy dostęp do lepszej łazienki, z drugiej jednak strony chodzi jed-
nocześnie o wygraną w sensie najistotniejszym – moralnym, tu walka toczy 
się przecież o zachowanie przyzwoitości, godności, człowieczeństwa.

Pierwsze sceny to rozdzielanie pokoi w ośrodku wypoczynkowym. To 
tutaj odbędzie się pierwszy podział na „kadrę” i „uczestników”, przy czym 
pracownicy uczelni – pozornie wymieszani ze studentami – będą wyraź-
nie w pozycji uprzywilejowanej. To im należą się miejsca w pałacyku, gdy 
pozostali zamieszkają w brzydkich, obskurnych domkach kempingowych. 
Paradoksalnie także miejsca w pałacyku nie są ani zadbane, ani estetyczne, 
podział ma więc raczej znaczenie symboliczne: wszyscy żyją w świecie 
równie brzydkim i źle zorganizowanym, niektórym jednak – równiejszym – 
stworzone zostaną pozory elitarności, pod którymi kryje się ta sama bieda 
i prowizoryczność. Docent Jakub Szelestowski już obserwuje z pewnego dy-
stansu zachowania grupy, nie tylko z naukowej pasji, lecz przede wszystkim, 
by zdobyć lepszą pozycję w nadchodzących przepychankach i konfliktach. 

 3 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 130.
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Pozostawia w mrowisku zabitego ptaka, symbolicznie ujawnia się nam więc 
podczas tego pierwszego spotkania w kontekście śmierci i pożywiania się 
padliną – to obraz, który jakoś do niego przylgnie. Podążając za jego badaw-
czym (i podejrzliwym) wzrokiem, spoglądamy w kierunku pary młodych 
ludzi na pomoście, rozmawiających o ciekawostkach językowych w polskim, 
angielskim i niemieckim. Mężczyzna (magister Jarosław Kruszyński) pró-
buje zaimponować pięknej studentce swoją wiedzą, napotyka jednak na 
osobę, która – w przeciwieństwie do niego – dużo podróżowała po Europie, 
teoria konfrontuje się więc tutaj z doświadczeniem, wiedza podręcznikowa 
z żywym językiem. Tych dwoje półnagich ludzi łączy dziwna relacja: „teraz 
to ty musisz się mi podobać” – mówi Nelly, po pierwsze odnosząc się do 
jego fizycznej fascynacji studentką, po drugie do jego pracy na uczelni, którą 
na tzw. Zachodzie uczniowie by ewaluowali (Nelly ma polskie pochodzenie, 
lecz wychowywała się w Anglii, więc nie wie, że ocenianie pracowników 
nauki przez studentów to w 1976 roku w Polsce jeszcze odległa przyszłość), 
po trzecie zaś przewidując (dla widzów na razie nieznaną) informację, iż 
Kruszyński ubiega się o staż naukowy w Londynie i wejście w związek 
z dziewczyną z Anglii wiele by mu ułatwiło. Widać więc, że już pierwsze 
dialogi niosą – obecne potem w całym filmie – podwójne znaczenia, walkę 
o wpływy i pozycję, kombinatorstwo, a także – jak tutaj – zamianę ról, po-
zornie bowiem posiadający przewagę wykładowca jest jednocześnie jakoś 
zdany na Nelly i musi ubiegać się o jej względy. Podobnie będzie w relacji 
do docenta Szelestowskiego – magister stara się od początku być wobec 
niego nadmiernie usłużny, nawet na powitanie mówiąc „przepraszam”, jakby 
w uprzedzającej wrażliwości na jego potrzeby. „Pan się interesuje ornitolo-
gią?” – pyta. „Nie, interesuję się tym samym co pan” – odpowiada docent 
jakby w komentarzu do jego zabiegów o fizyczną bliskość z Nelly. Ten krótki 
dialog ujawnia już perspektywę starszego z mężczyzn, który najwyraźniej 
traktuje obserwację ludzi na równi z obserwacją zwierząt, spodziewając 
się, że kierować nimi będą te same odruchy i instynkty, a nawet ciesząc się 
z udowodnienia sobie i innym, iż motywacje ludzkich działań są niskie 
i wulgarne. Tu znajdujemy pierwszy punkt sporny, młody idealista stać 
bowiem będzie na stanowisku, iż 
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w punkcie wyjścia twierdzenia o społecznej naturze 
człowieka nie mogło leżeć nic innego, tylko właśnie 
to doświadczenie, że człowiek bytuje i działa wspólnie 
z innymi, a więc doświadczenie, do którego w studium 
niniejszym również sięgamy. Natura społeczna zdaje się 
oznaczać przede wszystkim rzeczywistość bytowania 
i działania wspólnie z innymi, przypisaną w sposób jakby 
wypadkowy każdemu człowiekowi4. 

Chodzi więc raczej o jakąś solidarność i współdziałanie, o wzajemny 
szacunek i dialog – to stanowisko docent Jakub będzie próbował obalić 
w platońskich dialogach, których świadkami będziemy obserwując zmagania 
dwóch mężczyzn o wizję człowieka.

Pierwsza pułapka, jaką docent zastawił na magistra, dotyczy dopuszczenia 
do wakacyjnego konkursu pracy studenta z Torunia, przysłanej o jeden dzień 
za późno. „Albo są zasady albo ich nie ma” – mówi Szelestowski, i przecież ma 
w tym rację, pod warunkiem jednak, że skupimy się nie na wartości naukowej 
konkursu, na jego sensie, którym jest rozwój wiedzy i nauki, lecz tylko na pro-
blemach formalnych. Konflikty wokół zagadnień formalnych będą narastać, 
gdy studenci dowiedzą się, że zaproszenia na obóz nie dotarły do ośrodków 
naukowych, z którymi skonfliktowane są władze uczelni – Kruszyński jako 
jeden z organizatorów próbuje rozmawiać ze zbuntowanymi, młodymi ludźmi, 
pragnie także potraktować ich zażalenie poważnie. Budzi nawet docenta, 
zostanie jednak przez niego zignorowany. Gorliwa, lecz nazbyt gorączkowa 
reakcja magistra na „kryzys społeczny spotka się z cyniczną postawą Jakuba, 
przekonanego, że głos studentów nie ma żadnego znaczenia, tak jak żadnego 
znaczenia nie ma także sprawiedliwość wobec pokrzywdzonych naukowców. 
Ta scena jest zapowiedzią późniejszych wydarzeń, w których role się odwrócą – 
to Jakub będzie gorączkowo budził Jarka.

Tymczasem jednak obydwaj panowie spotykają się o poranku w zatło-
czonej męskiej toalecie. Zanussi oddaje jakby sprawiedliwość biologiczno- 

 4 Tamże, s. 308.
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-fizjologicznemu spojrzeniu na człowieka: w najbardziej nawet zhierarchi-
zowanej grupie wszyscy w końcu spotkają się w toalecie. Można tu zauwa-
żyć delikatny, przekorny uśmiech twórcy filmowego, rozbawionego tymi 
nowymi elitami, tak bardzo napuszonymi w uniwersyteckich i partyjnych 
gabinetach, tak żałosnymi jednak i śmiesznymi, gdy paradują w samych 
slipkach po ośrodku wypoczynkowym w kierunku wspólnej (jakże to ega-
litarne i jakże to żałosne jednocześnie) toalety. Jakub (świetnie rozeznany 
we wzajemnych zależnościach i układach na wydziale) próbuje sprowo-
kować Jarka do interwencji u prorektora. Chodzi oczywiście o sprawę nie 
tylko z góry przegraną, ale także taką, która wzbudzi gniew wpływowego 
naukowca przeciwko magistrowi, którego kariera stanęłaby w ten sposób 
pod znakiem zapytania. Pojawia się po raz kolejny kwestia włączenia do 
konkursu spóźnionej pracy, Szelestowski podkreśla tu odpowiedzialność 
młodszego kolegi, więc ten zaczyna wreszcie odkrywać, że kryje się za tym 
jakaś pułapka.

Rozmawiając o buncie studentów (buncie, co do którego docent ma 
pewność, iż zostanie szybko stłumiony), starszy z mężczyzn wypowiada 
słowa, będące być może kluczem do całego filmu: „Przecież to są tacy sami 
konformiści, jak – nie przymierzając – pan i ja”. Zagadnienie to – postawa 
konformistyczna – nurtowało w równym stopniu Krzysztofa Zanussiego co 
Karola Wojtyłę, który opisuje to pojęcie tak, jakby znał osobiście docenta 
Szelestowskiego i magistra Kruszyńskiego oraz ich otoczenie, a nawet wie-
dział, w jakim kierunku potoczy się filmowa akcja: 

Konformizm unika sprzeciwu, unik zaś uchyla się  
od konformizmu. Przez to samo jednak nie staje 
się on autentycznym sprzeciwem. Sprzeciw polega 
na podjęciu dobra wspólnego i uczestnictwa! Unik 
jest tylko wycofaniem się. Może na znak protestu, 
ale bez próby podjęcia uczestnictwa. Jest więc unik 
brakiem uczestnictwa, jest nieobecnością we wspól-
nocie. Przysłowie mówi: Nieobecni nie mają racji. 
Unik w wielu wypadkach potwierdza słuszność tego 
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przysłowia, choć w pewnych wypadkach liczy  
na to, że istnieje także wymowa nieobecności –  
że nieobecność stwarza swoistą rację. W takich  
wypadkach unik może stanowić jakby postawę  
zastępczą dla człowieka, który nie może się zdobyć 
na solidarność, a nie wierzy w możliwość sprzeciwu. 
Trudno też zaprzeczyć, że postawa taka może  
być świadomie wybrana, i w związku z tym  
trudno odmówić jej zasadniczej wartości  
personalistycznej. Jeżeli jednak istnieją racje  
usprawiedliwiania postawy uniku, to te same  
racje muszą stanowić oskarżenie dla wspólnoty.  
Wszak podstawowym dobrem wspólnoty  
jest możliwość uczestnictwa5. 

Unik – jako podstawowe narzędzie konformisty – będzie jeszcze oma-
wiany i znajdziemy jego liczne przykłady, tym czasem Zanussi pozwala 
sobie na małą uszczypliwość wobec młodych naukowców: Szelestowski każe 
magistrowi przygotować na czas obrad rzutniki i magnetofony, bo „oni lubią, 
żeby to wyglądało, że tam siedem pięter jest”. Trudno o bardziej trafną, choć 
z pewnością także jakoś pogardliwą, recenzję naukowego hosztaplerstwa, 
które jest przecież pewnego rodzaju konformizmem, występuje bowiem 
jako unik wobec rzetelnej, pogłębionej i zobiektywizowanej wiedzy.

Kolejna scena rozgrywa się przed stołówką, w której podawane jest 
śniadanie. Studenci decydują się – w akcie protestu przeciw wykluczającej 
polityce wydziału – dokonać okupacji tego strategicznego miejsca, słusznie 
podejrzewając, że to rozwścieczy docenta, który jest opiekunem naukowym 
wyjazdu. Ten jednak umie rozprawić się z buntem w sposób dosyć perfidny: 
to, co jest odruchem solidarności łatwo złamać, gdy z tłumu wydobędzie 
się konkretne osoby i – znając ich personalia – zastraszy się je w wymiarze 
osobistym. Szelestowski żąda wyznaczenia delegacji w celu kontynuowania 

 5 Tamże, s. 328–329
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rozmów (koniecznie – po śniadaniu!), a jego słowa „Radziłbym wybrać tego, 
kogo wyznaczyłem” są z pewnością wyrazem niekryjącej się wcale arogancji 
władzy i przekonania o własnej wszechmocności wobec woli większości. 
Pointą całego sporu jest rozpoczęcie obrad, co wskazuje jednoznacznie 
na zwycięstwo docenta, a widzom każe przypuszczać, iż bezpardonowo 
potraktowana delegacja protestujących zastosowała ów wojtyliański unik: 

Skoro zaś uczestnictwo jest niemożliwe – a o tym 
świadczy unik jako postawa w danym wypadku 
uzasadniona – zatem wspólnota nie żyje prawi-
dłowo. Brak w niej prawdziwego dobra wspólnego, 
skoro unik stał się jedynym wyjściem dla członków 
tej wspólnoty6.

Pierwszy referat – pełen specjalistycznych terminów i hermetycznej 
terminologii – ujawnia nam wreszcie dyscyplinę naukową obecnych na 
obozie wykładowców i studentów. Jest to językoznawstwo, dziedzina niezwy-
kle przydatna w manipulacji ludźmi, czego zaledwie przed chwilą byliśmy 
świadkami. Czyż jedną z funkcji języka nie jest (nie może być) przejmowa-
nie kontroli nad myślami i działaniami drugiego człowieka? To marzenie 
każdego polityka i władcy, każdego oficera politycznego, każdego mani-
pulanta, a może także marzenie każdego całkiem zwyczajnego człowieka. 
Któż bowiem nie chciałby, by wszystko toczyło się po jego myśli? Spór na-
ukowy dotyczący relacji pomiędzy językiem a poznaniem pozostaje aktualny 
w kontekście współczesnego wzrostu znaczenia badań interdyscyplinar-
nych oraz badań z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości 
i współpracy międzykulturowej. Ludzkie myślenie jest zdeterminowane 
przez język. Struktury językowe warunkują postrzeganie, klasyfikowanie, 
sposoby ujmowania rzeczywistości przez człowieka, wpływają na jego stan 
świadomości i cechy myślenia o rzeczywistości. W konsekwencji w samym 
języku zawiera się do pewnego stopnia obraz świata. Ludwig Wittgenstein, 

 6 Tamże, s. 329.
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analizując powiązania języka prywatnego i publicznego, doszedł do – skraj-
nego przecież – wniosku, że granice naszego języka oznaczają granice na-
szego poznania. Język – jak twierdzi wielu badaczy – gwarantuje percepcję, 
kategoryzację, symbolizację, komunikację, transcendencję i substytucję rze-
czywistości. Ponadto przekazuje znaczenia, czyli wyraża wszystkie możliwe 
treści kulturowe oraz zrównuje rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną. 
Dzięki językowi świat jednej osoby staje się światem wielu. O ile jednostki 
gromadzą indywidualne doświadczenia, to zbiorowości za pośrednictwem 
języka gromadzą doświadczenia społeczne. Język kategoryzuje doświadczenia 
i tworzy ponadindywidualny świat, umożliwiający powszechne porozumie-
nie. Przenika bezpośrednie doświadczenie tak, iż niekiedy trudno odróżnić 
rzeczywistość przyrodniczą i społeczną od odnoszących się do niej symboli 
językowych. Język oddziałuje na myślenie, a w konsekwencji na zachowa-
nia ludzi. Dlatego właśnie wprawny analityk odnajdzie w dialogach Barw 
ochronnych cytaty z Lenina (skrzętnie potem poddawane przedpremierowej 
cenzurze), a nawet wyraźne odniesienia do dzieł Józefa Stalina – „wielkiego 
językoznawcy”.

Z pewnością w postaci docenta Jakuba widać tragizm stalinizmu („kogo 
trzeba postraszyłem, komu trzeba pochlebiłem… czym byłoby życie bez 
kłamstwa”) – w latach pięćdziesiątych był on przecież młodym magistrem, 
Jarkiem Kruszyńskim swoich czasów, być może przeszedł drogę upokorze-
nia, niezgody, buntu i porażki wobec terroru najmroczniejszych czasów, 
a być może wprost przeciwnie – wtedy wypracował w sobie ów doskonały 
zmysł samoograniczania własnej wolności, który nazywamy konformizmem,  
może wtedy zgodził się na wszystkie naukowe i życiowe kompromisy, które 
pozwalały w zwyrodniałym systemie nie tylko przetrwać, ale także zbudo-
wać karierę.

Komentarzem Zanussiego do zagmatwanego i przeintelektualizowa-
nego – a mówiąc wprost: nudnego – referatu otwierającego konkurs jest 
panorama po znudzonych twarzach oraz powolne przechodzenie w war-
stwie dźwiękowej od głosu mówiącej studentki do bulgotu wydobywającego 
się z akwarium w sali wykładowej. Można by złośliwie skomentować, że 
obydwie ścieżki dźwiękowe – zagmatwane słowa i bulgot wody – niosą 
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tyle samo treści. Z wykładu rozumiemy tylko tyle, że chodzi o jakieś usta-
lanie hierarchii, zaś widok akwariowych rybek przywołuje tę samą myśl: 
zgromadzone w niewielkim zbiorniku okazy skazane są na siebie, gatunki 
agresywne i zwykły plankton muszą koegzystować w sztucznie utworzonym 
środowisku. W mikroskali obserwujemy tutaj te same schematy zachowań, 
które odwzorowane zostaną w wymiarze filmowego świata, aby pojąć z kolei 
rzeczywistość dużo szerszą. W eksperymencie Krzysztofa Zanussiego udział 
biorą przeróżne gatunki ludzi: akademicy (tu cała hierarchiczna struktura, 
nie pokrywająca się oczywiście z możliwościami intelektualnymi i posta-
wami moralnymi), studenci (znów plejada osobowości – niektórzy mają 
imiona i nazwiska, ich twarze rozpoznajemy i zapamiętujemy, o innych, 
bezbarwnych, moglibyśmy pomyśleć to samo, co docent powie głośno: 

„kompletne zero”), wreszcie postacie marginalne, jednak nie bez znaczenia, 
niosą bowiem samym swoim istnieniem istotną treść. Wymienić tu trzeba 
z pewnością pracowniczkę ośrodka – wiejską dziewczynę o wulgarnej uro-
dzie i zachowaniu, obiekt seksualnych podbojów docenta (o jej wartości 
w jego oczach świadczy fakt, iż rozmienił pięćset złotych idąc na schadzkę, 
widocznie planował dać jej tylko część tej kwoty), następnie kierowca pro-
rektora (w przeciwieństwie do psa jednego z wykładowców nie będzie do-
puszczony do stołu „kadry”), wreszcie dzieci (nazywane także bachorami, 
element zasadniczo obcy i niepożądany w środowisku). Autor filmu ob-
serwuje to cywilizacyjne akwarium (może raczej terrarium) pozwalając, by 
na jednej przestrzeni przecięły się ścieżki wielu gatunków, przekonany, iż 
obserwacja rozwoju zdarzeń 

ze wszystkimi tegoż rozwoju nierównościami i drama-
tami – rodzi żywą potrzebę uprawiania filozofii osoby7. 

Zanussiańsko-wojtyliański personalizm rodzi się właśnie z przekonania, 
iż za odruchami, instynktami i walką o byt kryje się dużo więcej, i że jest to 

„więcej” do uratowania: 

 7 Tamże, s. 69.
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Członkostwo wspólnoty stanowi jakby swoisty system 
odniesienia; bardzo bogaty i złożony ze względu na 
możliwości uczestnictwa każdej osoby. System ten blisko 
się spotyka z innym ważnym dla uczestnictwa systemem 
odniesienia, który określamy wyrazem bliźni. (…) Poję-
cie bliźni uwzględnia, czyli bierze wzgląd na samo tylko 
człowieczeństwo, którego posiadaczem jest tak samo 
każdy inny człowiek, jak i ja sam. Pojęcie bliźni stwarza 
więc najszerszą płaszczyznę wspólnoty, sięgającą dalej 
niż jakakolwiek inność – m.in. również i ta, która wy-
nika z członkostwa różnych wspólnot ludzkich. Pojęcie 
członek społeczeństwa-wspólnoty poniekąd zakłada 
tamtą rzeczywistość, o której mówi pojęcie bliźni, ale 
równocześnie ją ogranicza, a zarazem jakby zsuwa na 
dalszy plan czy wręcz przesłania. Na pierwszy plan 
wysuwa się tutaj samo przyporządkowanie do określo-
nej wspólnoty, podczas gdy w pojęciu bliźni zaznacza 
się tylko podstawowe przyporządkowanie wszystkich 
ludzi do siebie w samym człowieczeństwie. Pojęcie bliźni 
wskazuje więc na rzeczywistość najbardziej powszechną – 
na najbardziej też powszechną podstawę wspólnoty 
pomiędzy ludźmi8. 

Jest to jednak punkt widzenia wymagający porzucenia koncepcji mark-
sistowskiej zarówno w horyzoncie społecznym, jak i bardzo jednostkowym – 
ku personalistycznej, właściwie: chrześcijańskiej koncepcji człowieka.

Prezentacja studenta z Torunia jest wyraźnie skontrastowana z pierw-
szym, schematycznym i hermetycznym wykładem. Wzbudza silne emocje 
i prowokuje do reakcji, chodzi bowiem o zaangażowanie uczestników w ba-
danie, o którym opowiadał referent. Dzięki temu zdobywa on życzliwość 
studentów, ale także widzów. Jako że chodzi o wykład ostatni, rozpoczyna 

 8 Tamże, s. 329–331.
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się dyskusja, w której jeden z naukowców krytykuje ów referat z pozycji 
ideologicznych, używając nawet zwrotu „w świetle naszej filozofii…”, jakby 
jasne było, iż wszyscy obecni (a może po prostu – wszyscy) wyznają jedną 
filozofię. Kolejny dyskutant także uzna referat za „z gruntu niesłuszny”, choć 
oryginalny. Szelestowski zamyka publiczną część dyskusji z właściwym sobie 
lekceważeniem innych. Dialog nie jest pożądany, stanowi bowiem w tym śro-
dowisku zjawisko niebezpieczne i nienaturalne, prowadzić przecież może do 

kształtowania i pogłębiania solidarności ludzkiej, 
również poprzez sprzeciw, sprzeciw bowiem może 
czynić współżycie i współdziałanie ludzi trudniej-
szymi, ale nie powinien ich psuć ani uniemożliwiać. 
Dialog zaś zdaje prowadzić do tego, aby z sytuacji 
sprzeciwu wydobywać to, co jest prawdziwe i słuszne, 
pozostawiając na boku czysto subiektywne nastawie-
nia czy usposobienia. Nastawienia te i usposobienia 
bywają zarzewiem napięć, konfliktów i walk pomię-
dzy ludźmi. To natomiast, co jest prawdziwe i słuszne, 
zawsze pogłębia osobę i bogaci wspólnotę9.

Tymczasem, dzięki scenie paniki na stołówce, badany w filmie ekosystem 
rozszerza się o przedstawicieli innych gatunków, przede wszystkim zaś kota, 
którego głównym zajęciem jest zabijanie ptaków. Nie czyni tego z głodu – 
chodzi o atawistyczną potrzebę, a może nawet „zabijanie dla sportu”. Mo-
żemy tu oczywiście znaleźć jakąś analogię do zachowań ludzkich, bardziej 
jednak chodzi chyba o (kolejne) wprowadzenie w treść filmu wątku śmierci, 
powiązanego z osobą docenta Jakuba i znajdującego swą kulminację w finale. 
Ten sam wątek ma swoją wariację w postaci Jarosława, który przez cały czas 
trwania obozu walczyć będzie z silnym bólem głowy. Tu jednak odległe 
wspomnienie pacjenta umierającego z powodu guza mózgu w Iluminacji 
splecie się w dobrze znany z literatury wątek eros-thanatos, gdyż remedium 

 9 Tamże, s. 326.
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na dolegliwość przystojnego magistra ma stać się masaż zaproponowany 
przez Nelly. Wieczorem przy ognisku trwa zabawa w zgadywanie staro-
żytnych haseł (Veni, vidi, vici zapowiada jakoś podbój, którego być może 
dokona Jarek), gdy para oddala się do jego pokoju. Ów podbój ma jednak 
drugie dno, gdyż nawet w sytuacji bardzo intymnej młody naukowiec próbuje 
dowiedzieć się czegoś o planach Angielki, z którą (jak już było mówione) 
wiąże nadzieje nie tylko uczuciowe, lecz także bardzo praktyczne – chodzi 
o ułożenie sobie życia podczas stażu w Londynie. Doświadczenie bólu miesza 
się z doświadczeniem erotycznym, a to co najwznioślejsze – miłość, z tym co 
najmarniejsze – próbą wykorzystania człowieka przez człowieka.

O poranku docent Szelestowski nakrywa grupę studentów podczas na-
giej kąpieli w płytkim rozlewisku – jego powaga (ten, który się nigdy nie 
śmieje – czyż to nie jedno z imion diabła) skontrastowana jest z wybuchami 
radości w gronie podekscytowanych nudystów. Być może dlatego właśnie 
samozwańczy strażnik moralności postanawia przerwać zabawę. Starannie 
ubrany docent, choć chce uchodzić za badacza i fascynata natury (drogi apa-
rat fotograficzny ma służyć do utrwalania ptasich zwyczajów) instynktownie 
i chyba nazbyt impulsywnie reaguje na widok nagości, jakby ten objaw pewnej 
(obyczajowej) wolności silnie kłócił się z jego przekonaniami – jest to świetny 
komentarz do Tischnerowskiego obrazu homo sovieticus10 jako człowieka 
przerażonego wolnością zarówno własną, jak i cudzą. Można by całe Barwy 
ochronne czytać właśnie w horyzoncie zmagań o wolność w jej wymiarze 
bardzo osobistym, społecznym, politycznym i nawet metafizycznym: 

 10 Homo sovieticus to człowiek podporządkowany kolektywowi (organizacji partyjnej), 
dla jego postawy charakterystyczna jest ucieczka od wolności i odpowiedzialności, ko-
niunkturalizm, oportunizm, agresja wobec słabszych oraz uniżoność wobec silniejszych; 
zachowania roszczeniowe połączone z lenistwem, brakiem samodzielnego myślenia 
i działania, oczekiwaniem, że ktoś coś załatwi, ukierunkuje; termin homo sovieticus 
wprowadził A. Zinowjew w studium mentalności człowieka sowieckiego Homo sovieti-
cus (1982); w warunkach polskich problematyką homo sovieticus zajmował się ksiądz 
J. Tischner, ujawniał i analizował zachowawczy wpływ homo sovieticus na przemiany 
polityczne i społeczne. Por. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 3 – Rozkład, 
Warszawa 1989, s. 867.
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Chodzi więc o wolność jako o rzeczywistość, chodzi 
o tę wolność, która jest rzeczywistą właściwością 
człowieka, rzeczywistym też przymiotem jego woli. 
Jest to założenie bardzo istotne, łatwo bowiem 
w rozważaniu wolności woli ulec pewnemu ideali-
zmowi, wychodząc od pojęcia wolności jako takiej, 
a nie od tej rzeczywistości, jaką stanowi człowiek 
i jaką wolność stanowi w człowieku11. 

Doświadczenie wolności jest dla młodych Polaków 1976 roku zapewne 
rzeczywistością upragnioną, na razie dostępną jednak jedynie nielicznym, 
osadzonym w innym kontekście społeczno-politycznym. Dlatego właśnie 
surowe słowa Szelestowskiego, grożącego nagim studentom komisją dyscypli-
narną, działają z taką siłą (uczniowskie „przepraszamy, panie docencie”), nie 
na wszystkich jednak, gdyż młody Włoch całkowicie ignoruje zgorszonego 
wykładowcę i dalej brodzi w wodzie (wszyscy bohaterowie brodzą w płytkiej 
wodzie, dosłownie i w przenośni), świadomy, iż władza Jakuba go nie sięga: 

Wolność utożsamia się z samostanowieniem – z tym 
samostanowieniem, w którym odkrywamy wolę 
jako właściwość osoby. Wolność przeto jawi się jako 
właściwość osoby związana z wolą, z konkretnym ja 
chcę, w którym zawiera się, jak to stwierdziliśmy już 
uprzednio, przeżycie mogę – nie muszę. W analizie 
samostanowienia zstępujemy do samych korzeni 
zarówno tego chcę, jak i tego mogę – nie muszę. 
Wolność właściwa człowiekowi, wolność osoby po-
przez wolę, utożsamia się z samostanowieniem jako 
z rzeczywistością doświadczalną i najpełniejszą – 
i najbardziej podstawową zarazem12. 

 11 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 161.

 12 Tamże, s. 161.
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Zanussi wykłada nam więc w filmowym kadrze – na swój przekorny spo-
sób – teorię wolności osoby ludzkiej, czasami polegającą na sprzeciwie aż do 
ogołocenia, czy lepiej: wyzwolenia z panujących/pętających norm13, a przy 
okazji epizodu z nagimi studentami ujawnia się jeszcze jedna cecha docenta, 
który gotów jest na swój użytek cytować – jakże celnie – Pismo Święte: „A kto 
by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by 
zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza” (Mk 9, 42). 
Słynny cytat służy mu jednak jako formuła oskarżenia, a więc w celu dokładnie 
odwrotnym do zamierzonego przez Autora tych słów. Po raz kolejny Szelestow-
ski jawi się jako oskarżyciel (to kolejne imię złego ducha14). W opinii Marioli 
Marczak docent jest postacią tragiczną, „człowiekiem w pełni świadomym 
swojego upadku, Faustem, którego korzyści paktu z diabłem już nie cieszą”15.

 13 „Nagość – dosłowna i symboliczna – nie jest w tym filmie nagością niosącą jakąkolwiek 
prawdę (niechby to była choćby prawda biologicznego instynktu czy podłego charak-
teru!), tylko jednym z kostiumów społecznego spektaklu” M. Dopartowa, Trzy szczeble 
pomostu albo drabina docenta Jakuba, [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej 
Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu,  
red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 2015, s. 195–218. Na pew-
no warta odnotowania jest uwaga, jaką Autorka powyższego cytatu poświęca tematowi 
mimikry w Barwach ochronnych. Prowokuje to do wyciągania kolejnych – być może 
za daleko idących – wniosków: Szelestowski nigdy nie jest nagi, jeśliby jednak uznać 
obiektyw jego aparatu fotograficznego za obiekt falliczny, „przedłużenie męskości”, 
w niektórych ujęciach zwisające mu na wysokości brzucha, scena nagiej kąpieli studen-
tów okazałaby się konkursem, w którym samce eksponują genitalia, by zrobić wrażenie 
na samicach i na sobie nawzajem, dlatego właśnie nagi Włoch pozostaje w wodzie nic 
nie zakrywając, mimo żądań docenta. Tymczasem podczas wyprowadzania co śmiel-
szych studentek z wody słusznych rozmiarów obiektyw Szelestowskiego ociera się o ich 
nagie ciała. Ten sam obiektyw, wymierzony kilka scen później w nagi tyłek jednego ze 
studentów, ma być powodem kompromitacji docenta na uczelni, na której film z jego 
aparatu będzie wywoływany. Chodzi więc o symboliczne pozbawienie swojego wroga 
męskości – zemstę za pyrrusowe zwycięstwo w scenie nagiej kąpieli.

 14 hebr. ןטש, satan – przeciwnik, oskarżyciel, oszczerca.

 15 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego, 
Olsztyn 2011, s. 91.
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Potwierdzeniem tej intuicji może być kolejna scena, w której Jakub wyj-
muje z terrarium niewielkiego węża i straszy nim obecne na naradzie jury 
konkursowego panie. Atrybuty demoniczne wzmacniają tylko wrażenie 
ogólne widza, który obserwując cynizm i talent manipulatorski bohatera, 
podświadomie dostrzega w nim „wroga człowieka”. Narada rozpoczyna się 
od – jakże wciąż aktualnego po ponad 40 latach od premiery filmu – pro-
blemu niezadowolenia osób przedstawiających feministyczny punk widze-
nia, formami języka polskiego, w którym takie słowa jak „przewodniczący”, 

„minister” czy „rektor” sugerują z powodu brzmienia, iż chodzi o mężczyznę. 
Jedna z przedstawicielek kadry ewidentnie przygotowuje się do roli znanych 
nam ze współczesności wojujących feministek: „już wolę psy niż bachory”. 
Wśród takich sporów Szelestowskiemu udaje się narzucić całemu jury swoją 
wolę. Manipuluje on więc nie tylko poszczególnymi osobami, lecz także 
grupami – zbiorowiskami. Ta siła wpływania na ludzkie losy i decyzje może 
wynikać z predyspozycji psychicznych czy wiedzy docenta, ma w sobie jednak 
także pierwiastek metafizyczny, ową diaboliczność, która skonstruowała cały 
system społeczny, tak radykalnie przeciwstawiający się osobowej wolności 
człowieka. Szelestowski (czyż to nazwisko nie brzmi demonicznie, jak ono-
matopeja skradania się, czajenia się, podsłuchiwania ukradkiem) odbiera 
ludziom wokół siebie wolność, nie tyle zabierając możliwość wyboru, ile 
raczej manipulując zdolnością skomunikowania się z własnym „ja”, wpły-
wając na innych w taki sposób, by stracili zależność od siebie, przenosząc ją 
na ośrodek spoza siebie: 

Zasługuje na szczególne podkreślenie to, że pod-
stawowe znaczenie wolności człowieka, wolności 
woli, oparte na doświadczeniu, każe nam na pierw-
szy plan wysunąć zależność, mianowicie zależność 
w dynamizmie od własnego „ja”. Tutaj właśnie 
realizm doświadczenia przeczy idealizmowi czystej 
abstrakcji. Abstrakcyjnie bowiem wolność to tyle, 
co niezależność, brak zależności. Tymczasem  
wręcz przeciwnie: brak zależności od własnego ja 
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w dynamizowaniu się danego podmiotu jest  
równoznaczny z brakiem wolności, w każdym  
razie z brakiem jej realnej podstawy16. 

Jesteśmy więc świadkami pewnej diagnozy społecznej, teoretycznie 
opisanej przez Karola Wojtyłę, w języku filmu wyrażonej (zobrazowanej?) 
przez Krzysztofa Zanussiego. Pewnego rodzaju dialog pomiędzy obydwoma 
myślicielami – i to dialog lekko humorystyczny – odnajdziemy na przykład, 
czytając wojtyliańską frazę o „momencie wolności”, polegającym na prze-
życiu wyboru mogę-nie muszę 

(poprzez wartość moralną, jaką czyn realnie wnosi 
w człowieka, sprowadzamy tenże czyn, czyli działanie 
świadome, do momentu wolności. Wolność ta najwła-
ściwiej unaocznia się każdemu człowiekowi w przeżyciu, 
które można streścić jako „mogę – nie muszę”17), 

a potem konfrontując ją ze sceną w pustym basenie, w którym studenci przy-
muszani są (zwycięstwo wariantu „muszę”) do czynu społecznego, polegają-
cego (symbolicznie?) na czyszczeniu dna. Chodzi bowiem o przypodobanie 
się prorektorowi, który – gdy przyjedzie – będzie zapewne chciał się wykąpać. 
To, co nie warte było zrobienia na początku obozu dla licznej grupy, teraz 
zrobione będzie (na dzień przed końcem) dla jednej wpływowej i uprzywi-
lejowanej osoby. Słuszne wątpliwości Nelly, wychowanej w innym systemie  
(„po co wpuszczać wodę, skoro jutro trzeba będzie wypuszczać”), nie spo-
tykają się ze zrozumieniem pozostałych studentów. Tutaj bowiem wszystko 
obliczone jest na zmarnotrawienie i nie musi mieć sensu, aby było zrobione.

Dialog perypatetyczny Szelestowskiego z Kruszyńskim18, odbywający 
się na balkonie pałacyku, jest z pewnością emanacją całej idei filmu, opar-

 16 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 163.

 17 Tamże, s. 148.

 18 Por. D. Dabert, Konstrukcja aluzyjna barw ochronnych, w: Analizy i interpretacje 
filmu polskiego, red. M. Hendrykowska, Poznań 2000, s. 153–154.
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tego na (rozumianej à rebours) relacji mistrz – uczeń i na zamyśle, zgodnie 
z którym bohaterowie na wzór uczniów Arystotelesa prowadzą rozmowy 
oparte na wzajemnym zadawaniu sobie pytań i wspólnym udzielaniu odpo-
wiedzi. Tutaj jednak ów dialog prowadzić będzie nie do odkrywania prawd, 
lecz – wprost przeciwnie – do podważenia idei prawdy. Dla Szelestowskiego 
bowiem wszystko jest względne, wszystko można zakwestionować. Na pyta-
nie o zgodę z twierdzeniem, iż wartość wygranego referatu jest bardzo niska, 
odpowiada on „i tak i nie”, jakby w jawnym buncie przeciwko klasycznej 
definicji prawdy „jest to co jest i nie ma czego nie ma”19. W wyniku takiego 
podważenia fundamentalnych twierdzeń filozoficznych (jeśli coś może 
jednocześnie być „i tak i nie”, to znaczy, że nic nie jest na prawdę i nic nie 
jest na pewno) łatwo już przychodzi Szelestowskiemu zapytać cynicznie 

„cóż to jest sprawiedliwość?”, a na koniec (jakże to znany schemat) oskarżyć 
młodego idealistę o inkwizycję, a nawet gestapowski ton. Komentarzem 
do tego dziwnego dialogu, w którym dopatrzyć się możemy zgoła post-
modernistycznej próby rozmycia granic między dobrem a złem, a nawet 
tak silnego odwrócenia znaczeń, że pragnienie sprawiedliwości powiązane 
zostanie na poziomie języka z takimi kalkami znaczeniowymi jak przemoc 
religijna (inkwizycja) i faszyzm (Gestapo), będzie nadawana właśnie przez 

 19 „Veritas est adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod 
est vel non esse, quod non est”. W przekładzie na język polski (są różne warianty 
tłumaczenia): „prawda jest zgodnością myśli i rzeczy, gdy myśl stwierdza, że jest to, 
co jest lub że nie ma tego, czego nie ma”. Klasyczną koncepcję prawdy nazywa się też 
korespondencyjną, ponieważ zakłada ona korespondencję (zgodność, „adekwację”) 
intelektu i rzeczywistości. Arystoteles postawił zatem problem prawdy w kontekście 
poznawczym i logicznym. Orzekł, że jest ona właściwością sądu, stwierdzającego 
zgodność intelektu z faktycznym stanem rzeczy, nie występuje więc w przedmiocie, ale 
wyłącznie w myśli. Dla przykładu, jeśli mówimy, że śnieg jest biały i śnieg rzeczywiście 
jest biały to mówimy prawdę, a ściślej, nasz sąd jest prawdziwy. Św. Tomasz uznał  
tę epistemologiczną perspektywę, ale dodał do niej jeszcze jedną, metafizyczną, dowo-
dząc, że nie tylko ludzki intelekt uzgadnia się z rzeczywistością, ale także rzeczywistość 

„mierzy” ludzki umysł. Dzieje się tak dlatego, ponieważ poznanie jest skutkiem prawdy 
złożonej w rzeczach i wyrażającej zamysł (myśl, ideę) Stwórcy. Mariola Marczak pisała 
zaś o Barwach ochronnych, iż Zanussi „wskazuje na (…) transcendentne źródło etyki”. 
Por. Światowa encyklopedia filmu religijnego red. M. Lis, A. Garbicz, Kraków 2007, s. 38.
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radiowęzeł ośrodka wypoczynkowego, dwuznaczna piosenka Maryli Ro-
dowicz: „Sing – Sing nazywają go / bo ma w oczach coś takiego samo zło / 
nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż / a ja nie wiem po co”20. Tajemnica zła 
ujawnia się jeszcze intensywniej, gdy Szelestowski za pomocą łacińskiej 
maksymy opisze swoją życiową postawę: „Video meliora proboque, dete-
riora sequor” (Widzę i rozumiem co dobre, a gorsze wybieram). Te słowa 
przypisuje Owidiusz w Metamorfozach Medei wahającej się między miłością  
do Jazona, a lojalnością wobec ojca Ajetesa, władcy Kolchidy. Jak pamiętamy, 
Jazon przybył do Kolchidy na czele Argonautów, wśród których był m.in. 
Herakles, Tezeusz, Peleus, Kastor i Polideuks, Meleager, Nestor i apolliński 
śpiewak wszechczasów Orfeusz. Król Ajetes nie wzbraniał Jazonowi złotego 
runa, ale postawił takie zaporowe warunki, że Jazon nie byłby w stanie im 
sprostać. A jednak mu się to udało za sprawą Medei, która – zakochawszy 
się w nim – podarowała mu cudowny balsam, dzięki któremu nie tylko stał 
się odporny na wyziewy potworów, ale zyskał siłę stokrotną. Wszyscy byli 
oczarowani czynami Jazona – jeden tylko Herakles odkrył prawdę, że doko-
nał tego nie bohaterstwem tylko czarami, uzależniając się wskutek tego od 
Medei. Szelestowski postępuje źle, ale świadomie. Przyznaje się do cynizmu 
i stwierdza, że bliźni niespecjalnie go obchodzą. „Coś pan traci” odpowiada 
Jarosław Kruszyński i oskarża dyskutanta o sofistykę. W odpowiedzi słyszy, 
że unika konkretnej rozmowy, co oznacza kolejne odwrócenie ról. Okazuje 
się, że obydwaj są pielgrzymami po Wstędze Moebiusa (w matematyce jest 
to przypominająca ósemkę figura przestrzenna, mająca jednak tylko jedną 
stronę. Znajdując się gdziekolwiek na powierzchni wstęgi, możemy się 
ruchem ciągłym przedostać na stronę przeciwną. W elementarnych wy-
kładach z fizyki ten paradoks ilustruje świadomość płaszczaków – zarówno 
Kruszyńskiego, jak i Szelestowskiego – czyli tworów dwuwymiarowych, 
które żyjąc na powierzchni wstęgi, nie zrozumieją nigdy, że żyją po dwóch 
przeciwległych stronach świata. Jako metafora wstęga Moebiusa może służyć 
do zilustrowania wszelkiej dwoistości zjawisk). Barwy ochronne to scenariusz, 
który nosił pierwotnie tytuł Wstęga Moebiusa, film bliższy jest jednak pra-

 20 https://www.tekstowo.pl/piosenka,maryla_rodowicz,sing_sing.html [7 xii 2018].
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widłom darwinowskiej przyrody, aniżeli abstrakcyjnej metaforze matema-
tycznego obiektu, dlatego odniesienie do zjawiska biologicznego wydaje się 
być adekwatniejsze. Rozmowa dwóch mężczyzn dobiega końca, nie dlatego 
jednak, że się porozumieli, lecz z powodu zbliżającej się godziny przybycia 
prorektora – a więc godziny, w której wszystkie dotychczasowe relacje i usta-
lenia zostaną zawieszone, poddane zupełnie nowym prawom wynikającym 
z wprowadzenia w układ nowego ośrodka, ku któremu wszystko będzie 
teraz grawitować, niczym wokół czarnej dziury: 

Konformizm jest zaprzeczeniem uczestnictwa  
we właściwym znaczeniu tego pojęcia. Prawdziwe 
uczestnictwo zostaje zastąpione pozorem uczestnic-
twa, powierzchownym dostrajaniem się do innych, 
bez przekonania i bez autentycznego zaangażowa-
nia. W ten sposób właściwa człowiekowi zdolność 
twórczego kształtowania wspólnoty zostaje jakby 
zawieszona czy wręcz zafałszowana. Musi to mieć 
ujemne konsekwencje dla dobra wspólnego,  
którego dynamizm płynie z prawdziwego uczest-
nictwa. Konformizm oznacza coś przeciwnego, 
stwarza bowiem raczej sytuację obojętności wobec 
dobra wspólnego. Można w nim upatrywać swoistą 
odmianę indywidualizmu: ucieczkę od wspólnoty, 
która zagraża dobru jednostki, a jednocześnie 
potrzebę ukrycia się wobec wspólnoty poprzez 
zewnętrzny pozór. Konformizm niesie z sobą 
raczej jednolitość niż jedność. Pod powierzchnią 
jednolitości tkwi wszakże zróżnicowanie i zada-
niem wspólnoty jest stworzyć dla niego warunki 
uczestnictwa. Sytuacją konformistyczną nie wolno 
się zadowalać. W sytuacji bowiem, w której ludzie 
zewnętrznie tylko dostrajają się do wymagań wspól-
noty – a czynią to przede wszystkim dla korzyści 
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lub dla oszczędzenia sobie przykrości – zarówno  
osoba, jak i wspólnota ponoszą niepowetowane  
straty21. 

Przyjazd czarnej wołgi wywołuje właśnie ową jednolitość w przyjęciu 
zewnętrznych pozorów i zawieszenie czy też zafałszowanie twórczej umiejęt-
ności tworzenia wspólnoty przez przeniesienie ciężaru uwagi na konkretną, 
uprzywilejowaną osobę prorektora, którego wola i nastroje będą odtąd wią-
żące dla wszystkich obecnych. Według delikatnej sugestii Kruszyńskiego, 
który rozumie swoją pozycję zależności, przyjazd prorektora sprawił nawet, 
że pojawiła się dobra pogoda22. Postać magistra nie jest bynajmniej – jak 
widzimy – bez skazy, to taki sam konformista i kombinator jak wszyscy po-
zostali, co jednak odróżnia go od innych, to maska niewinności, idealizmu 
i prostolinijności, barwy ochronne, spod których przebija czasami prawdziwa 
twarz, jak na przykład w scenie, w której udaje on, iż nie widzi studentów 
fotografujących swoje gołe tyłki aparatem docenta. Zapewne jakąś satys-
fakcję wzbudza w nim fakt, że zdjęcia wywoływane będą w laboratorium 
uczelnianym, co skompromituje Szelestowskiego (a może nawet wzbudzi 
zainteresowanie służb, mających w modus operandi szantażowanie ludzi).

Rozmowie Jakuba z Jarkiem o łajdactwach ich szefa, o jego nieuczciwości 
naukowej, także o przestępstwach związanych z plagiatowaniem cudzych 
prac towarzyszą dwa ważne szczegóły – wpierw powszechnie komento-
wany (i fałszywie podziwiany), ceremonialny skok prorektora do basenu, 
któremu z natury rzeczy towarzyszy obnażenie prominentnego urzędnika, 
a więc jakieś wyjście z roli, ujawnienie, odsłonięcie słabych (czy na pewno?) 

 21 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 328.

 22 W scenie tej prorektor proponuje magistrowi kąpiel w uruchomionym przez studentów 
basenie, ten jednak uchyla się, twierdząc, że jest za zimno. Łatwo zauważyć, że Piotr 
Garlicki, grający Kruszyńskiego, używa tutaj mimiki i gestów dowodzących dużego 
talentu mimetycznego, gdyż jest to mimika upodabniająca bohatera filmowego do 
Krzysztofa Zanussiego – jest to zapewne ciekawy wątek interpretacyjny dla badaczy 
Barw ochronnych.
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punktów, na przykład monstrualnego brzucha. Przypomnieć nam się tu 
musi autokrytyczna wypowiedź docenta, który także twierdzi, że ma nad-
wagę – może jest to jakiś atrybut władzy, do której Szelestowski tak usilnie 
dąży, może zapowiedź, że szykuje się on do przejęcia roli tego, komu na 
razie musi się kłaniać. Drugi ważny szczegół to zastosowanie przez Jakuba 
(niemal dosłownie) cytatu z Lenina: „Od tego są inni, żeby dbać o dobór 
ludzi”23, co przypomina wszystkim znającym historię słynne stalinowskie 
czystki, dobieranie ludzi według umiejętności utajenia prawdy o sobie i wy-
eksponowania cech pożądanych przez władzę, a więc szczyt umiejętności 
mimetycznych: „Widzi pan, ja sobie tak dosyć bacznie obserwuję przyrodę. 
No, wiadomo, tutaj rządzi przede wszystkim prawo walki o byt. Kto jest, ten 
zwycięża, kto ginie, ten nie miał racji. Oczywiście, nie powinien pan tego, 
co ja mówię traktować wulgarnie, no bo – powiedzmy – ludzie mają jakieś 
możliwości głębszych odczuć, chociaż zwierzęta podobnie. Na przykład 
zwierzęta bardzo często występują w obronie młodych, czy słabych, czy 
małych. Mogą być wierne, mogą być monogamiczne, mogą być altruistyczne. 
Z tym, że ta analogia się tutaj kończy, bo grupy ludzkie zawsze wytwarzają 
jakiś system wartości, które mają sens właściwie tylko dopóty, dopóki po-
zwalają przetrwać. One są w naszej podświadomości zakodowane właściwie 
już w dzieciństwie i tworzą to, co my nazywamy sumieniem. Naturalnie, 
na szczęście posiadamy jeszcze samoświadomość, która nam to sumienie 
pozwala modyfikować, no i wskutek tego wyzwolić się z rozmaitych naka-
zów i zakazów; po prostu pozwala przetrwać w tym świecie. Ale sumienie 
czasem bywa kulą u nogi. Szczególnie, jeśli ukształtowało się w innych wa-
runkach, innych czasach. Ja wiem, że to, co mówię, nie jest miłe, że pański 
konserwatyzm staroświecki nieco się buntuje przeciwko temu, a ja po prostu 
chciałbym pana namawiać, żeby pan tę kulę odrzucił. I kiedy pan się już 
poczuje wyzwolony, wtedy może sobie pan zmierzać do tego, co chce pan 
osiągnąć”. Szelestowski w swoim obszernym (i programowym) monologu 
wchodzi w istotny i bezpośredni spór z Karolem Wojtyłą, który twierdzi, iż 

 23 Oryginalny cytat „od tego są inni, aby dbać o dobór kadr” nie przeszedł kolaudacji.
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sumienie nie jest prawodawcą, nie tworzy samo norm – 
raczej znajduje je jakby gotowe w obiektywnym po-
rządku moralności czy prawa. Pogląd, wedle którego in-
dywidualne sumienie człowieka miałoby samo stanowić 
o tym porządku, jest przeoczeniem właściwych propor-
cji, jakie zachodzą pomiędzy osobą a społeczeństwem 
czy wspólnotą – w innym zaś porządku pomiędzy osobą 
stworzoną a Stwórcą. Pogląd taki musi stanowić korzeń 
indywidualizmu i zagrożenie ontycznej oraz etycznej 
równowagi osoby, co wyraża się także w odrzucaniu 
etycznego prawa natury24. 

Twierdzenie Jakuba, iż Jarek przez przyjęcie zasad i norm sumienia 
dokonuje samoograniczenia własnej wolności, a odrzucenie kuli (sumie-
nia) mogłoby wyzwolić go jako osobę, także zostaje poddane miażdżącej 
krytyce filozoficznej: 

Powinność, czyli moc normatywna prawdy w osobie, 
związana najściślej z sumieniem, świadczy o tym,  
że osoba w działaniu jest wolna. Prawda bowiem  
nie niweczy wolności, ale ją wyzwala25. 

Wypowiedź Szelestowskiego jest nadzwyczaj ważna, gdyż odnieść można 
wrażenie, iż człowiek jest dla niego dokładnie tym samym, co zwierzę – 
podobnie zmienia wygląd i zasady sumienia, stosownie do koniunktury: 

„Monologi Jakuba w zderzeniu z akcją wielokrotnie ujawniają, że przyroda 
w tym dysputach jest maską «historycznej konieczności» i w gruncie rzeczy 
to prawa historii, a nie przyrody, są osią marksistowskich homilii Jakuba, 
jakkolwiek przyroda (czytaj: zwulgaryzowana teoria ewolucji) pojawia się  
nie tylko jako element osobistych pasji bohatera. Marksiści wcielający w ży-

 24 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 208.

 25 Tamże, s. 208.
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cie historyczną konieczność dostarczyli wielu dowodów pozornego czerpa-
nia wzorów z praw przyrody, której nie rozumieli i którą w istocie pogardzali, 
tak samo, jak i wszelką manifestacją nieupozowanego i niedającego się 
kontrolować życia. Podejmując po 1945 roku grę z historią, ukąszeni przez  
Hegla manipulowali też wszelką wiedzą. Arbitralnie orzekli, że prawa histo-
rii są poza dobrem i złem, przypominając jakoby prawa przyrody. W ten spo-
sób pragnęli przewidzieć jej wyroki, uprzedzić rozstrzygnięcia, jak i szukali 
łatwych rozgrzeszeń. (…) Tymczasem poznanie przyrody i jej kontemplacja 
jako jedną z dróg do Boga w myśli św. Tomasza z Akwinu uświadamia nam, 
że poglądy marksistowskie także i w tym aspekcie bazują na parodiowaniu 
chrześcijańskiej tradycji we wszystkich możliwych aspektach”26.

Cytat z Lenina znajdzie swoje odbicie w słowach innego inżyniera społecz-
nego, Hitlera, wegetarianina-mordercy, który przywołany zostanie podczas 
uroczystego obiadu na tarasie pałacyku: jeden z uczestników, odmawiając 
przyjęcia półmiska z mięsem, mówi „jestem wierny zasadzie niejedzenia tru-
pów”. Ujawnia się tu dwulicowość bohaterów filmowych: krzyczą na widok 
zabitego ptaka, lecz nie przeszkadza im to jeść mięsa, tolerują przy stole psa, 
ale nie rozpłakane dziecko, przedstawione tutaj jako część nieokiełznanego 
świata przyrody, zakładają obrożę mordującemu ptaki kotu, głosują jedno-
cześnie za „zamordowaniem” pasji jednego ze studentów. Głoszą zasadę 
równości, zasiadając przy stole zastawionym bez porównania lepiej, niż stół 
studentów. Tani i zgrzebny luksus prl-owskich elit ujawnia się w butelkach 
czystej wódki podawanych do obiadu i w opowieściach żony rektora z Jugo-
sławii. W filmie Zanussiego ludzie posługują się sobą na wszelkie możliwe 
sposoby: manipulacja jest tu wszechobecna. Istotą manipulacji niekoniecz-
nie są zmyślne strategie, plany i gry o wyrazistych regułach. Manipulacja to 
walka o własną fikcję człowieka niepewnego nie tylko swej pozycji (studenci, 
obsługa obozu), ale także tożsamości – walka desperacka i podtrzymywana 
wszystkimi metodami, bazująca zarówno na instynkcie i intuicji, jak również 

 26 M. Dopartowa, Trzy szczeble pomostu albo drabina docenta Jakuba, w: Cierpienie 
i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, red. A. Baczyński, M. Drożdż, 
M. Legan, Kraków 2015, s. 199.
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na intelekcie. Gdy słyszymy rozmowy studentów, obserwujących bankie-
tującą kadrę, widzimy tryumf tego samego kołtuństwa po obu stronach – 

„kontrkulturowej” i międzypokoleniowej – barykady. Pogarda to kamuflaż 
dla poczucia niższości, odreagowywanie upokorzeń, których źródłem jest 
wspólna zgoda na peerelowską tandetę, bylejakość, świat utkany z pozorów, 
do których należy także „młodzieżowy bunt”, tak samo, jak i „wspólne zwy-
cięstwo” i „umiłowanie wiedzy”, o których mówi docent w komentarzu do 
werdyktu. Szczytem manipulacji będzie sprowokowanie podstarzałej, byłej 
kochanki prorektora do zaśpiewania przy stole fragmentu młodopolskiej 
pieśni z opery Ludomira Różyckiego pt. Casanova: „To dawny mój znajomy / 
Ja zawsze wspomnieniem mym ku niemu dążę / Gdyż wiele mnie przeżyć 
z tym młodzieńcem wiążę / Ja kochałam go / Całą duszą mą…”. Jest to nie 
tylko złośliwa prowokacja. Chodzi raczej o wygenerowanie sytuacji, w której 
wszyscy pozostali czują się – kosztem samotnej kobiety – lepsi i poważniejsi. 
Posiadanie dyżurnego błazna pomaga w tworzeniu sztucznych hierarchii 
i łaskocze ego pozostałych. Według Szelestowskiego jest to wiedza przy-
rodnicza, bazująca na traktowaniu ludzi jako ssaków, uzupełniona wiedzą 
psychologiczną, socjologiczną, historyczną, antropologiczną, językoznawczą, 
dodatkowo wzbogacona znajomością kompromitujących czy po prostu 
osobistych sekretów. Wreszcie służy to wszystko najstraszniejszej z pokus – 
posiadaniu człowieka. Zredukowaniu go do roli marionetki. Jest to pokusa 
szatańska, gdyż (przez pokazanie sytuacji odwrotnej ujawnia to Zanussi) 
nieustannie: 

Człowiek ujawnia się jako osoba, czyli zupełnie swoista 
struktura samo-posiadania i samo-panowania. Jako 
ta swoista struktura ujawnia się człowiek w działaniu 
i poprzez działanie, w czynie i poprzez czyn. Stąd osoba 
i czyn stanowią głęboko spójną rzeczywistość dyna-
miczną, w której osoba ujawnia się i tłumaczy poprzez 
czyn, a czyn poprzez osobę27. 

 27 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 222.
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Samoposiadanie człowieka, czyli 

przyporządkowanie integracji do transcendencji 
osoby w czynie jest bardzo wymowne. Wymowna 
jest ich komplementarność. Wiele mówi fakt, że 
człowiek jako osoba jest równocześnie tym, kto sie-
bie posiada i sobie panuje, oraz tym, kto jest posia-
dany przez siebie i sobie podporządkowany28. 

Problem posiadania, brania sobie człowieka – jako centralny dla pro-
blematyki dzieła – powróci jeszcze w finale filmu. Pamiątkowe zdjęcie wy-
konane przez docenta Jakuba na koniec obiadu pasować będzie do cyklu 
na temat zwyczajów stadnych tego specyficznego gatunku.

Głównym narzędziem posiadania drugiego człowieka okazuje się być 
wiedza. Szczególnie tzw. haki z przeszłości, umożliwiające szantaż lub choćby 
świadomość przewagi – w wypadku opowieści Szelestowskiego o plagiacie 
popełnionym przez prorektora chodzi o przewagę (to prawdziwy paradoks) 
moralną, gdyż – wynika to z kolejnej rozmowy głównych bohaterów – do-
cent jest autorem pracy, którą przypisał sobie decydent. Próba połączenia 
telefonicznego z Ossolineum, gdzie – w pierwszej z kłamliwych wersji – 
miałby znajdować się oryginał tej dysertacji jest, zgodnie z twierdzeniem 
docenta „zdanym egzaminem”, jakby poddawał on swojego młodszego 
kolegę testowi na uczciwość. To z pewnością kolejny z paradoksów, dzia-
łanie jednak całkowicie zgodne ze słynną leninowską maksymą „zaufanie 
jest dobre, ale kontrola lepsza”. Dlatego nieprzypadkowo dialog ten odbywa 
się przy schodach pałacyku, pod którymi umiejscowiono znany widzom 
Człowieka z marmuru socrealistyczny pomnik Mateusza Birkuta29. Został 

 28 Tamże, s. 289.

 29 Został on specjalnie przetransportowany z planu filmu Andrzeja Wajdy , który powstawał 
w tym samym czasie. Historia zmagań obu filmów z cenzurą i kolaudacjami, manipulacje 
władzy przy okazji przyznawania nagród filmowych i zgód na projekcje oraz recenzo-
wanie, chlubna karta solidarności Zanussiego z Wajdą (fascynujący epizod z rządowym  
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on tutaj ustawiony jako świadek bolesnej historii prześladowań, dlatego 
Szelestowski opowiada (co skłoniło go do takich zwierzeń?) o milicyjnej 
prowokacji, która – jak możemy się domyślać – skończyła się dla niego 
uwikłaniem w jakiś rodzaj zależności, zniewoleniem: docent Jakub jest 
człowiekiem posiadanym, dlatego chce także posiadać ludzi. Wizerunek 
Birkuta, choć wykuty w marmurze, ma się tak do ideału antycznej rzeźby, 
jak filozoficzne rozważania docenta „w cieniu wielkiego językoznawcy” 
do klarowności i uniwersalności idei platońskich. A jednak konformizm 
nowych czasów ma moc wirusa, skoro nawet Nelly, niegdysiejsza buntow-
niczka, która zarządziła przecież strajk okupacyjny stołówki, przedstawiona 
rektorowi, wyznaje mu, że jest w jej sercu – to właśnie przykład przybierania 
barw ochronnych, podręcznikowy odruch upodobnienia się do tła: 

Wypada zasygnalizować tutaj pewne postawy nie-auten-
tyczne. Postawy te określimy poprzez terminy bardzo 
często dzisiaj stosowane, choć może raczej popularne 
niż naukowe. Chodzi mianowicie o postawę konformi-
zmu oraz drugą, której nadamy nazwę uniku. Do każdej 
z nich możemy dojść od autentycznych postaw solidar-
ności oraz sprzeciwu, pozbawiając te postawy elementów 
istotnych, które stanowią o uczestnictwie, a zarazem 
o ich wartości personalistycznej. Stopniowo, poprzez 
utratę tych elementów, możemy zamienić solidarność 
w konformizm, a sprzeciw w postawę uniku. Byłoby to 
wówczas jakieś przypadkowe wypaczenie. Wydaje się 
jednak, że obie wymienione postawy są nie-autentyczne 
z racji zasadniczych, a nie tylko dlatego, że stanowią 
wypaczenie postawy solidarności i sprzeciwu30.

samolotem) oraz związana z tym konieczność opuszczenia kraju przez autora Barw ochron-
nych wyczerpująco opisane zostały w tekście Michała Dondzika „Barwy ochronne” Krzysz-
tofa Zanussiego – produkcja, recepcja i cenzura, w: (red.) A. Baczyński, M. Drożdz, M. Legan, 
Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, Kraków 2015, s. 167–194.

 30 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 327.
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Kwieciste przemówienie Szelestowskiego podczas ceremonii rozda-
nia nagród przerywane jest odgłosami czkawki z widowni, napięcie więc 
między tym, co wysokie, intelektualne, rozumowe, a tym, co biologiczne, 
odruchowe, fizjologiczne zostaje podkreślone w sposób niebywale wyraźny. 
Pijany student to ów uczestnik z Torunia, którego praca zdobyła – dzięki 
staraniom Kruszyńskiego – wyróżnienie. On wie, że zasługuje na główną 
nagrodę i wie, że jej nie otrzyma z powodów – najdelikatniej mówiąc – po-
zamerytorycznych, swoją kontestację wyraża więc głośnymi czknięciami, 
skutecznie rozbijając dobre samopoczucie przemawiającego Jakuba. Dy-
sonans pomiędzy tym, co intelektualne/kulturowe, a tym, co atawistyczne/
naturalne podkreślony zostanie jeszcze wyraźnym rozbiciem planu na 
dwie części, przedzielone murem Sali kolumnowej: wewnątrz nawzajem 
się oklaskujący naukowcy, zewnątrz rozpłakane dzieci i ich krytykujące się 
wzajemnie matki. Student z Torunia oklaskiwany jest najchętniej, nie tylko 
zapewne z powodu jakości swojej dysertacji, lecz także z przekory, wszyscy 
wiedzą przecież, że jego obecność irytuje prorektora. Niestety jest pod wpły-
wem alkoholu oraz środków psychoaktywnych, gdyż odbiór wyróżnienia 
postanawia zakończyć ugryzieniem decydenta w ucho. Ta scena, rodem 
zarówno z Dostojewskiego, jak i z Gombrowicza, odnosi z pewnością do 
Biesów, w których Mikołaj Wsiewołodowicz Stawrogin dokonuje takiego 
samego czynu, ma jednak także naturę groteskowego buntu, upupienia na-
dętego ważniaka rodem z Ferdydurke. Stawrogin to postać demoniczna, lecz 
bardziej chyba człowiek przepełniony myślą, że nie ma żadnego wpływu na 
świat, zmierzający szybko ku upadkowi. Popełnianie mniej lub bardziej idio-
tycznych wybryków jest dla niego (jak dla naszego studenta) małą enklawą 
wolności, nawet jeśli otoczenie odbiera je jako cynizm lub wynik działania 
tabletek zmieszanych z alkoholem. Z tak urządzonej rzeczywistości można 
jedynie uciec, jeśli zaś nie da się tego zrobić, ani się z nią pogodzić, trzeba 
ograniczyć postrzeganie, zaburzyć świadomość, by stracić kontakt z tym, 
czym się głęboko gardzi. Błędem byłoby jednak myśleć, że Zanussi pochwala 
taki rodzaj kontestacji: piętnując zachowanie studenta z Torunia, Zanussi 
rozlicza pokolenie ówczesnej młodzieży. Filmowi studenci jawią się jako 
niezorganizowana, konformistyczna grupa, której sprzeciw sprowadza się 
do groteskowej okupacji stołówki i biegania nago. Przyczyn takiej postawy 
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reżyser upatruje w rewolucji obyczajowej z 1968 roku. Podobnie piętnuje 
zresztą obydwu swoich bohaterów: „Mistrz uczy ucznia umiejętności przy-
stosowywania się wobec zła: wobec kostnienia starych, koniunkturalizmu 
młodych, wygodnictwa społeczeństwa okresu stabilizacji. A uczeń, z po-
czątku buntujący się, w końcu – rozsądny – ulega”31.

Znamiona groteski ma skonfrontowanie sceny zgoła gombrowiczow-
skiej z kolejną, w której Halina Mikołajska recytuje poezję na zakończenie 
uroczystości wręczenia nagród. W jej repertuarze znalazły się – Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego [*** Ciężkie słowo, ale przecież lżejsze / niżeli warga, 
co je długo waży] oraz Pod jedną gwiazdką Wisławy Szymborskiej. Nawią-
zania do wielkich i heroicznych dat z historii Polski podkreślone zostały 
poprzez patetyczną deklamację z akompaniamentem muzyki Fryderyka 
Chopina. Aktorka filmowana jest z żabiej perspektywy, co ma zaakcentować 
doniosłość wypowiadanych przez nią słów. Scena pozwala odczuć rozdźwięk 
pomiędzy wzniosłą poezją a zblazowaną akademicką publiką, jest jednak 
przede wszystkim okazją do ukazania natury wydarzeń, które dzieją się 
zdecydowanie intensywnej w kuluarach niż w świetle reflektorów. Rektor 
postanawia usunąć niepokornego studenta z obozu, wykonanie tego planu 
odbędzie się jednak rękami magistra.

„Przepraszam wielkie pytania za małe odpowiedzi. Prawdo, nie zwracaj 
na mnie zbyt bacznej uwagi. (…) Wiem, że póki żyję, nic mnie nie usprawie-
dliwia, ponieważ sama sobie stoję na przeszkodzie…”32 deklamuje aktorka 
jakby w komentarzu do histerycznych zachowań studenta, chorobliwie po-
budzonego i zupełnie niechętnego do współpracy z Kruszyńskim. Zamyka 
się on w domku kempingowym i nie pozwala wejść magistrowi, na jego 
nalegania zaś odpowiada rozbierając się do naga. Zanussi pokazuje tutaj 
kolejny sens nagości, która staje się niejako pancerzem wariata, czyni go 
bowiem niedotykalnym. Dlatego Jarek (zaprawdę, prekursor postmoder-
nistów) skomentuje tę nagość znamiennym „Pan da spokój, to wszystko 
już było”. Dotychczas panował w rzeczywistości filmowej binarny porządek 

 31 A. Jackiewicz A., Obecność Zanussiego, „Kino”, 1/1981, s. 13.

 32 W. Szymborska, Pod jedną gwiazdką, w: Tejże, Wiersze wybrane, Kraków 1967, s. 46.
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w postrzeganiu cielesności: znaliśmy cielesność zakazaną (kiedy wyraża 
szczenięcy bunt studentów) oraz cielesność usankcjonowaną (gdy staje się 
uprawnieniem podkreślającym pozycję prorektora). Teraz zaś nagie ciało 
stanowi barwę ochronną, wyraz wewnętrznej wolności bohatera, ekspresję 
jego osobowości: 

Skoro jednak chodzi o uchwycenie stosunku po-
między ciałem a osobą, to istota zagadnienia leży 
w prawidłowym przyporządkowaniu widzialnej ze-
wnętrzności ciała do niewidzialnego wnętrza. Cho-
dzi w tym wypadku nie o samą wewnętrzność ciała, 
o organizm jako somatyczną podbudowę konstytu-
cji. Ciało ludzkie – tak rozumieją wszyscy – w swej 
widzialnej dynamice jest terenem, jest poniekąd 
nawet środkiem ekspresji dla osoby. Ściśle osobowa 
struktura samo-panowania i samo-posiadania prze-
biega niejako przez ciało i w nim się wyraża33. 

Obnażenie się Konrada (studenta z Torunia) jest oczywiście wyrazem 
(postulowanego) samo-posiadania, a także wyraźnym znakiem siły, jaka kryje 
się w bezbronności. On jest jedynym prawdziwym buntownikiem w tym 
dziwnym środowisku, w którym wszyscy pogodzili się z rolami, niczym 
mieszkańcy mrowiska. Wobec potrzeby wezwania milicji, Kruszyński okazuje 
się być bezskuteczny i kosztować go to będzie sympatię rektora. Postawiony 
jest – to słowa Szelestowskiego – w fatalnej sytuacji, mimo bowiem chwilo-
wej sympatii studentów przegra na obydwu polach: stracił szacunek szefa 
i okazał się słaby w oczach Nelly.

Ostatni epizod dzieje się w nocy. Docent budzi Jarka (odwrócenie ról 
z początku filmu) i wyciąga z pokoju. Wykorzystuje – niczym rasowy oficer 
prowadzący – nie tylko kompromitację młodszego kolegi przed prorektorem, 
ale także jego długotrwały ból głowy, by gwałtownie wyrwać go ze snu, co 

 33 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 344–245.
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(w połączeniu z użyciem silnej latarki) przywodzi na myśl przesłuchania 
urządzane przez oficerów totalitarnego systemu. Szelestowski chwilę temu 
przyznał się, że w późnych latach pięćdziesiątych łamał ludzi, to doświadcze-
nie przydaje mu się teraz, by ostatecznie pokonać adwersarza, pokazując mu 
Nelly w akcie seksualnym z nieznanym mężczyzną na tym samym pomoście, 
na którym flirtowała z magistrem kilka dni wcześniej. Ona wybrała „takie 
zero” w miejsce Jarka, on „nawet się specjalnie nie starał, ot – przyszedł 
i wziął jak swoją” – mówi Jakub, nam zaś nasuwa się fraza z wiersza Wisławy 
Szymborskiej, usłyszana wcześniej z ust Haliny Mikołajskiej: „Niech się nie 
gniewa szczęście, że biorę je jak swoje”34. Znów chodzi o posiadanie drugiego, 
branie go w niewolę, traktowanie jak przedmiotu. To właśnie najbardziej 
zaboleć ma Jarka – dowodzi bowiem jego totalnego fiaska w toczonym przez 
cały film dialogu o człowieku. Wdepnięcie gołą stopą w zwierzęce odchody 
tylko potwierdza, jak sromotna jest jego porażka. Fakt, iż Nelly nie wybrała 
nikogo ważnego (uzasadniony byłby wybór rektora, albo docenta) tylko 
kogoś anonimowego, ma być według Szelestowskiego naukowym dowo-
dem na jakąś „głębszą mądrość”, którą jest gotów objawić magistrowi, to 
jednak się nie stanie, gdyż uderzony przez młodszego mężczyznę spada ze 
skarpy. Jednak i tę sytuację potrafi wykorzystać przeciwko Kruszyńskiemu, 
realizując do końca definicję konformizmu jako bezwarunkowej uległości, 
wpada bowiem w tanatozę35, czyli reakcję obronną polegającą na udawaniu 

 34 W. Szymborska, Pod jedną gwiazdką, Tejże, Wiersze wybrane, Kraków 1967, s. 46.

 35 Tanatoza (gr. thánatos = śmierć) – całkowite znieruchomienie zwierzęcia, spowodo-
wane bodźcami zewnętrznymi, wywołującymi tzw. strach bierny, związane z trwałym 
(tonicznym) skurczem mięśni, który prowadzi do pozy charakterystycznej dla osobnika 
martwego; tanatozę charakteryzuje to, że ponowne działanie bodźca jeszcze ją pogłębia. 
Jeden z ciekawszych przykładów mechanizmu tanatozy można zaobserwować u oposów, 
których inscenizacja własnej śmierci dopracowana jest w najdrobniejszych szczegó-
łach. W wyniku silnego strachu ssaki te zapadają bowiem w śpiączkę, podczas której 
mają otwarte oczy, otwarty pysk, wywieszony język, a z ich odbytu wydobywa się 
specjalna substancja o zapachu rozkładającego się ciała. Stan ten może trwać wiele 
godzin, a mija dopiero wtedy, gdy znika zagrożenie. Zagadką pozostaje kwestia, w jaki 
sposób bezwładne ciało oposa rozpoznaje, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane. 
Por. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tanatoza;3985202.html [11 v 2018].
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śmierci. To zjawisko dość powszechne wśród zwierząt, które tak wytrwale 
bada docent – ma ono związek z faktem, że większość drapieżników woli 
atakować żywą zwierzynę i ignoruje osobniki martwe. Chodzi tu o mistrzow-
skie aktorstwo, które sprowokuje Kruszyńskiego wpierw do najsilniejszych 
emocji, poczucia winy, rozpaczy, a nawet modlitwy („Jakub! Boże! Jakub! 
Jezu! Jakub!”), potem zaś – po ujawnieniu, że jego wróg tylko udaje – do 
żywiołowej wściekłości. Ten właśnie efekt założył sobie docent – chodziło 
o wydobycie z Jarka prawdziwego oblicza, usunięcie ostatnich mechanizmów 
obronnych, zerwanie maski humanisty i sprowokowanie go do zaprzecze-
nia własnemu człowieczeństwu. Kruszyński, który chwilę temu rozpaczał 
z powodu poczucia winy, teraz próbuje Jakuba utopić, świadomy, iż został 
poddany bezlitosnej manipulacji.

Gdy walka ustanie i zmęczeni mężczyźni usiądą obok siebie, obserwując 
świt, Szelestowski powie z satysfakcją: „a jednak wylazło z ciebie zwierzę”, 
w odpowiedzi słyszy zaś: „gdyby wylazło, to byś już nie żył”. Ostatecznie 
młody człowiek daje więc świadectwo zwycięstwa odruchów litości, miło-
sierdzia, człowieczeństwa po prostu, nad ślepą, zwierzęcą rządzą krwi: 

Zdolność uczestniczenia w samym człowieczeń-
stwie każdego człowieka stanowi rdzeń wszelkiego 
uczestnictwa i warunkuje personalistyczną  
wartość wszelkiego działania i bytowania  
wspólnie z innymi36. 

„Kto wie, może tak byłoby lepiej dla mnie” – wyznaje Jakub na myśl o tym, 
że mógł zostać zabity. Jego stwierdzenie to wyraźnie echo słów wypowie-
dzianych przez Jezusa do Judasza podczas ostatniej wieczerzy: „Biada temu 
człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla 
tego człowieka, gdyby się nie narodził” (Mt 26, 24), widzimy więc wyraźnie, 
iż horyzont tych – pozornie antropocentrycznych – zmagań ma charakter 
głęboko teologiczny. Jeśli bowiem Szelestowski to postać demoniczna (alter 

 36 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 33.
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ego Judasza), to – w konsekwencji – Kruszyński byłby (toutes proportions 
gardées) postacią mesjańską: tym, którego skruszono, on zaś właśnie przez 
słabość uratował człowieczeństwo: 

Człowiek przechodzi od niepokoju sumienia, od głębo-
kiego czasem przygnębienia winą, prawie od rozpaczy, 
do uspokojenia oraz nie mniej głębokiej radości, do 
duchowego uszczęśliwienia37.

 37 Tamże, s. 281.



M. Legan: Czy można powiedzieć, że film jest o wojtyliańskiej 
„słabości osobowej transcendencji”, czyli o przybieraniu barw 
ochronnych, jako braku fundamentalnego, personalistycz-
nego wyboru własnego, prawdziwego „ja”?
K. Zanussi: Można, chociaż to brzmi tak bardzo podnio-
śle. Naprawdę to tak jest, że w filmie człowiek pragnący 
żyć wedle zasad, które sam wyznaje, musi kłamstwem tak 
przekształcić rzeczywistość, żeby pasowała do jego ideałów, 
to znaczy, to jest człowiek, który pozuje na przyzwoitego, 
ale kosztem tego, że kłamie i cały czas jest punktowany, 
dlatego tak cierpi, dlatego widz gdzieś z nim razem cierpi. 
Pomimo że on ma najlepsze intencje i najszlachetniejsze ide-
ały, to jednak, żeby je zrealizować, kłamie, chociaż próbuje 
zachować się przyzwoicie. Ja mam wielkie zacięcie, wielką 
trudność wobec takich łatwych idealistów. Wydaje mi się, 
że z nich wyrastają najwięksi cynicy, gdy ten łatwy idealizm, 
tani idealizm się załamie, dlatego tak się tego boję. Boję się 
tych ludzi, którzy żyją gdzieś tam, troszkę w obłokach (bo 
to jest zawsze podkolorowane lekkim kłamstewkiem), żeby 
nie widzieć brudu świata, żeby nie widzieć dramatu, który 
nas otacza. Tylko, żeby to wszystko tak ugładzić i przybrać 
w kolory pastelowe.

M. Legan: Zawiniona ślepota…
K. Zanussi: Właśnie tak, zawiniona ślepota czy głuchota. 
To są takie cechy głęboko naganne, a one tak ułatwiają ta-
nią wzniosłość, bardzo tego nie lubię. Nie ma rady, trzeba 
się zmuszać, żeby patrzeć w mroki, otchłań, a nie uciekać 
wzrokiem zawsze do takiej sielanki. 

M. Legan: Ludzkie myślenie jest zdeterminowane przez język. 
Takie twierdzenie ma zarówno filozoficzne, jak i teologiczne 
znaczenie…



K. Zanussi: Oczywiście w Barwach Ochronnych uczyniłem 
z nich lingwistów po to, żeby ta materia gdzieś się tam ob-
jawiała. Język, który jest naszym ograniczeniem, kagańcem, 
trampoliną i dlatego oni często o tym języku rozmawiają.

M. Legan: I ten język może też być przeszkodą w relacji mię-
dzyludzkiej…
K. Zanussi: „Język myślom kłamie”– powiedział poeta i to 
nam się często zdarza. 

M. Legan: Jeśli bowiem Szelestowski to postać demoniczna 
(alter ego Judasza), to – w konsekwencji – Kruszyński byłby 
(toutes proportions gardées) postacią mesjańską: tym, którego 
skruszono, on zaś właśnie przez słabość uratował człowie-
czeństwo. Zgoda?
K. Zanussi: Nie, wcale tak nie jest. Zbyt wyraźnie demaskuję 
tego szemranego idealistę, żebym się na to mógł zgodzić. 
Znowu odsyłam do Rewizyty, to dopowiedziałem i tam aku-
rat zaszła pewna symetria, bo aktor grający Jakuba nie chciał 
zagrać tej samej roli po kilkunastu latach, choć bardzo go o to 
prosiłem. Myślę, że nie chciał z własnych powodów, nawet 
prywatnych, ale oczywiście byłoby to postawienie kropki 
nad „i”. Tak się o nim mówi w Rewizycie: pojechał i zarabia 
pieniądze, tak się skończył ten idealizm, wyjechał do Au-
stralii i było mu tam dobrze. Natomiast nawrócił się Judasz, 
aczkolwiek sam przypomina, co znaczy to zdanie: „bodaj, 
byś się nie narodził” (Mt 26, 24 – przyp. M.L.).
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Spirala jest symbolem życia, wegetacji i płodności oraz znakiem metafizycz-
nym. Ta prosta figura geometryczna od dawna pobudzała ludzi do łączenia 
jej z tajemnicą życia i czasem. Podobnie jak spirala, która wychodzi z punktu 
centralnego i nieprzerwanie się rozwija, zataczając coraz większe kręgi, tak 
również zarodek życia może rozwijać się prawie nieskończenie długo i da-
wać początek wciąż nowym generacjom. We wczesnym chrześcijaństwie 
spiralę łączono też ze znakiem krzyża, który ryto na celtyckich kamieniach 
pamiątkowych. Natomiast na kapitelach kolumn kościołów wczesnoromań-
skich spiralne ornamenty symbolizują słońce i bieg czasu. Pseudo-Dionizy, 
Tomasz z Akwinu i wielu innych uważają spiralę za symbol kontemplacji, 
dlatego właśnie film Krzysztofa Zanussiego zaczyna się od sceny, w której 
śledzimy czerwony punkt samochodu wytyczający spiralę na ośnieżonej 
drodze. Jeżeli więc spirala jest linią rozwijającą się od punktu środkowego, 
to kontemplacja ma polegać na usuwaniu z myśli wszystkiego, co zewnętrzne, 
by zrobić w niej miejsce dla dzieła stworzenia, będącego obrazem wiecznej 
miłości i piękna Boga. Spirala – symbol natury i boskości, obecny w makro-
kosmosie (galaktyki, mgły spiralne, drogi planet), jak i w mikrokosmosie 
(atomy, molekuły, skorupki ślimaków). Spirala to symbol wszechświata. 
Może nas prowadzić od środka na zewnątrz i od zewnątrz do środka. Stąd 
jej znaczenie – śmierci i nowego początku (narodzenia). Odnowienia cie-
lesnego, materialnego i duchowego. Symbol medytacji, który prowadzi nas 
do poznania samego siebie – będą to fundamentalne tematy omawianego 
tutaj filmu. Ujmując to najprościej, możemy powiedzieć, że spirala jest 
symbolem ewolucji. Jednak ta ewolucja nie oznacza tego samego, co spirala 



odśrodkowa, czyli wychodząca ze środka na zewnątrz, i dośrodkowa, czyli 
zaczynająca się na zewnątrz, a dążąca do środka. Spirala wykazuje analogie 
z symboliką związaną z kołem, ale także z labiryntem, opisuje więc stan we-
wnętrzny głównego bohatera – Tomasza Piątka, zagubionego w meandrach 
własnego, tragicznego losu. Znajdujemy się więc w świecie spirali dośrod-
kowej, analogicznej z labiryntem i jego symboliką, to znaczy z podróżą, 
którą człowiek musi odbyć, by dotrzeć do środka, centrum siebie. Zbiera on 
składniki swojej osobowości, wszystko, czym jest i co zrobił, by dotrzeć do 
tego początkowego punktu. Jest to spirala oznaczająca samospełnienie, ruch, 
który musimy wykonać, żeby powrócić do swego początkowego położenia. 
Doskonale ujmie to Karol Wojtyła: 

Można powiedzieć, że w tym miejscu metafizyka oka-
zuje się tą glebą myśli, w której tkwią korzenie wszel-
kich nauk. Nie znamy, jak dotąd, koncepcji i nie znamy 
języka, który by oddawał dynamiczną istotę zmiany, 
wszelkich zmian zachodzących w jakimkolwiek bycie 
prócz tej jedynej koncepcji i tego jedynego języka, jakim 
obdarzyła nas filozofia. Na gruncie tej koncepcji i za 
pomocą tego języka może być ujęty adekwatnie wszelki 
dynamizm zachodzący w jakimkolwiek bycie. Nimi też 
trzeba się posłużyć przy ujmowaniu dynamizmu właści-
wego człowiekowi1.

Spirala jest jednym z kształtów występujących bardzo często w przy-
rodzie. Możemy zauważyć jej specyficzną regularność w tym, jak układa 
się embrion w brzuchu matki (dlatego Piątka – filmowego bohatera – trzy-
krotnie zobaczymy w tej pozycji), w ukształtowaniu rogów wielu gatunków 
zwierząt, kształcie jaki przyjmują huragany, prądy wodne, galaktyki czy 
energia, gdy nic nie zaburza jej przepływu. Jej ruch nas hipnotyzuje, spra-
wia, że nasza uwaga skupia się na śledzeniu jej linii. Jest w niej coś co nas 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 113.
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przyciąga. Jest harmonią pomiędzy ciągłą zmianą a stałością. Z punktu wi-
dzenia matematyki jest linią, która rośnie jednostajnie z centralnego punktu 
w nieskończoność. Ta jej cecha sprawia być może, że możemy ją spotkać 
w wierzeniach i mitach całego świata. Często – także w omawianym przez 
nas dziele filmowym – występuje jako metafora doskonalenia się duchowego, 
głębokiej transformacji i dalekiej podróży na poziomie psychologicznym 
i duchowym. W zależności od tego, w którą stronę kręci się spirala zmie-
nia się jej znaczenie, dlatego często łączy opozycje znaczeniowe – wzrost 
i rozpad, ruch wschodzący i opadający, ewolucję i inwolucję, koncentrację 
i rozpuszczenie, wyjawianie i ukrywanie. Spiralna teoria czasu jest konsen-
susem pomiędzy dwoma teoriami czasu – czasem cyklicznym obecnym 
w przyrodzie i czasem linearnym (najczęściej związanym z podziałem na 
przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), który charakterystyczny jest dla do-
świadczenia człowieka w społeczeństwach tzw. rozwiniętych cywilizacyjnie.

Spirale rozwijają się z jednego punktu w nieskończoność, dlatego mogą 
być pośrednikiem pomiędzy różnymi wymiarami świata – ludzkim i bo-
skim. Dzięki nim – na poziomie symbolicznym – możliwa jest komunika-
cja człowieka z Bogiem. Dlatego istotnym elementem spirali jest jej punkt 
początkowy, oko huraganu, które jest jedynym punktem statycznym, gdy 
wokół panuje nieustanna zmiana. Odwołuje do oka mądrości boskiej, które 
obserwuje wszystko, ale nie poddane jest dramaturgii ciągłych zmian. Waż-
nym przyczynkiem do rozważań na temat zanussiańskiego bohatera będzie 
fakt, iż w przeszłości krzywa ta zwana była spira mirabilis (cudowna spi-
rala), a słynny xvii wieczny matematyk szwajcarski, Jakub Bernoulli, był 
tak zafascynowany jej własnościami, że życzył sobie, aby została wyryta na 
jego nagrobku z napisem eadem mutata resurgo (pozostaję ta sama, choć 
się zmieniam). Tak się stało, choć niestety grawer okazał się kiepskim mate-
matykiem i na grobie uczonego w katedrze w Bazylei widnieje do dziś inna 
spirala, o równych odstępach między kolejnymi zwojami (zwana spiralą 
Archimedesa). Tomasz Piątek2 to postać, która – w zamyśle twórcy filmu – 
udowodnić ma twierdzenie eadem mutata resurgo, znane powszechnie 

 2 W niektórych źródłach nazwisko to brzmi: Piontek.

 rozdział szósty. Spirala  |  191



w swojej modlitewnej formie z tzw. Prefacji o zmarłych: „choć nas zasmuca 
nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przy-
szłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia 
się, ale się nie kończy…”3. Wreszcie, dla pełnego zrozumienia tego niezwy-
kłego kontekstu, jaki proponuje nam Krzysztof Zanussi, przypomnieć sobie 
musimy bladożółty pergamin z rysunkiem słynnej nagiej postaci męskiej 
piórka Leonardo da Vinci – Człowiek witruwiański, nazwany tak na cześć 
Marka Witruwiusza, genialnego rzymskiego architekta, który sławił boską 
proporcję w swoim traktacie O architekturze. Nikt nie rozumiał boskiej 
struktury ludzkiego ciała lepiej niż Leonardo da Vinci. On pierwszy wykazał, 
że ludzkie ciało jest dosłownie zbudowane z elementów, których proporcje 
wymiarów zawsze równają się liczbie Fi – matematycznej podstawie spi-
rali. Medytacja, którą proponuje nam Zanussi, będzie więc próbą odkrycia 
wewnętrznej jedności pomiędzy fizycznym a metafizycznym sensem czło-
wieczeństwa, 

nie ulega bowiem wątpliwości, że koncepcja człowieka 
jako osoby – chociaż wyłania się z pierwszej poniekąd 
intuicji i pozwala się myślowo rozbudowywać w ramach 
samego oglądu fenomenologicznego – potrzebuje prze-
cież dla swej pełni metafizycznej analizy bytu ludzkiego4. 

Takiej właśnie metafizycznej analizy dokonuje reżyser niejako „przez po-
średnictwo” swojego bohatera, któremu pozwala doświadczyć uczuć i emocji 
właściwych każdemu człowiekowi, doświadczyć jednak mocniej i głębiej, 
a z pewnością bardziej ekspresywnie, by prawda ludzkiego losu ujawniła się 
w postaci z całą siłą dramatu, którego uniwersalny charakter jest oczywisty: 

„Od początku działalności twórczej jako reżyser i jednocześnie scenarzysta 
większości swych filmów Krzysztof Zanussi świadomie podejmuje zagad-
nienia związane z aksjologią, duchowością i religią chrześcijańską. Stara się 

 3 Mszał Rzymski, Poznań 2004, s. 103.

 4 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 228.
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to czynić z perspektywy egzystencjalnej, umieszczając swoich bohaterów 
w zaskakujących uwarunkowaniach, w złożonych okolicznościach życia, 
przed trudnymi decyzjami moralnymi ze wszystkimi ich konsekwencjami. 
Autor stawia często swoich bohaterów niejako pod murem, bez możliwości 
odwrotu, zmuszając ich do dokonania jakiegoś wyboru. Takie mniej lub 
bardziej graniczne sytuacje skłaniają zarówno ich samych, jak i widzów 
do refleksji nad wartościami, w które wierzą, i życiowymi zasadami, które 
wyznają”5.

Czerwony samochód Tomasza Piątka, poruszający się spiralnie na gór-
skiej drodze w zimowym krajobrazie staje się dla widza pierwszym niepoko-
jącym znakiem dramatu ludzkiej egzystencji. Symboliczna scena otwierająca 
film może być opowieścią o mozolnym, pełnym niepewności pokonywaniu 
swojej własnej drogi, o nieświadomości tego, czy prowadzi ona w górę czy 
w dół, wreszcie o znikomości tego czerwonego punktu wobec kontekstu. Sa-
mochód zatrzymuje się ponad przepaścią, a jego właściciel sprawia wrażenie 
kogoś, kto zamierza skoczyć. Zrzucenie kluczyków samochodowych może 
oznaczać pożegnanie z tym wszystkim, co się w życiu uzbierało, uwolnie-
nie się od przeszłości, może być także zapowiedzią dramatu streszczonego 
w pytaniu Karola Wojtyły: 

Jak należy rozumieć świadomościowe odzwiercie-
dlenie czynu, o ile ten czyn wykracza poza sferę 
podmiotową człowieka, rozgrywając się niejako 
w świecie zewnętrznym6. 

Odpowiedź ujawnia nam szczególny kontekst inicjalnej sceny zanus-
siańskiej Spirali: 

 5 M. Kotyński, Między zwątpieniem a nadzieją. Poszukiwanie sensu życia w „Spirali” 
Krzysztofa Zanussiego, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Za-
nussiego, red. A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan, Kraków 2015, s. 220.

 6 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 97.
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Człowiek swoje czyny przeżywa w obrębie własnego 
podmiotu, a przeżycie to, tak jak każde inne, zawdzięcza 
świadomości w jej funkcji refleksywnej. Człowiek prze-
żywa swój czyn jako działanie, którego jest podmioto-
wym sprawcą, które jest także jakimś dogłębnym wyra-
zem i ujawnieniem tego, co składa się na jego własne ja, 
czym to ja po prostu jest7. 

Zewnętrzny gest zrzucenia w przepaść samochodowych kluczyków 
jest więc ujawnieniem wewnętrznego dramatu, którego treść poznawać 
będziemy śledząc losy filmowego bohatera. Czerwony samochód i czerwona 
kurtka Tomasza wyglądają nie tylko jak punkt orientacyjny na zimowej 
mapie Tatr, ośrodek tragicznych zdarzeń, ale także jak otwarta rana w po-
zornie zdrowym organizmie. Do końca filmu choroba Tomasza nie zostanie 
nazwana, nie zobaczymy także jej wyraźnych objawów, nie zostanie ujaw-
nione spustoszenie, jakie wywołała w organizmie, pozostanie więc na po-
ziomie intelektualnie przyjętego status quo oraz na poziomie symbolicznie 
wyrażonym przez ową kontrastową czerwień, na poziomie niemożliwego 
do zignorowania zapalnego punktu, wywołującego silne reakcje obronne 
we wszystkich wokół.

Schronisko nad Morskim Okiem, które będzie miejscem akcji pierwszej 
części filmu, stanowi enklawę zamkniętego środowiska nieznanych sobie 
osób, połączonych jednak ograniczoną przestrzenią i etosem miłośników 
gór. Piątek, ukryty w łazience, próbuje desperacko zaczerpnąć powietrza, 
a następnie – w przypływie bólu – zgarnia z otwartego okna odrobinę 
śniegu, który zjada. Odnaleziony przez opiekuna schroniska udaje, że nic 
się nie stało. Widz powoli przyzwyczaja się do konwencji, zgodnie z którą 
większość – jeśli nie wszystkie – wypowiedzi głównego bohatera będą 
mieć sens dosłowny oraz znaczenie metaforyczne, zawoalowane, odnosić 
się będą do rzeczywistości jego wewnętrznych przeżyć. Ta maniera stoso-
wania podwójnego sensu, a więc prowokowania widza do odczytywania 

 7 Tamże, s. 97.
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znaczeń głębszych i nieustannego stosowania nieufności wobec filmowej 
postaci, jako że za każdym jej słowem kryć się może wskazówka lub re-
fleksja kluczowa dla zrozumienia dzieła, jest wyzwaniem intelektualnym 
i podstawowym sensem dzieła, ono bowiem tę właśnie historię opowiada. 
Opowiada historię jakiejś nieszczelności postaci, nieszczelności, przez 
którą wylewa się jej wewnętrzny świat. Gdy Tomasz prosi o pożyczenie 
liny do wspinaczki, gestem sugeruje, że będzie wyruszał w górę, jednak 
z mimiki wywnioskować możemy, iż sam bawi się podwójnym znaczeniem 
owego „w górę”, gdyż lina posłużyć może także do odebrania sobie życia. 
Piątek zachowuje się prowokacyjnie, obcesowo, momentami agresywnie, 
widzimy więc wyraźnie, iż nie radzi sobie z własną osobą, to rozdarcie 
ujawniać się będzie coraz intensywniej. Proste pytania, a nawet równo-
ważniki zdań stają się filozoficzną prowokacją. „Czego pan chce?” może 
przecież mieć sens dosłowny, gdy jednak zmienić odrobinę artykulację, 
okaże się, że chodzi o fundamentalne sensy. Gdy owo „czego pan chce?” 
dotyczyć będzie człowieka rąbiącego drewno na podpałkę, odpowiedzią 
może być zamaszysty gest siekierą, nabierze on jednak znaczenia dopiero 
wtedy, gdy poznamy bliżej owego mężczyznę i jego historię, dowiemy się 
iż brał zapewne udział w akcjach brutalnego rozprawiania się z wrogami 
partii, a ta brutalność ujawniona w zwyczajnym geście będzie do odczy-
tania tylko gdy przyjmiemy, iż znaczenia będą widoczne także w sensach 
podświadomych. „Nie mogę nadążyć” mówi Tomasz z pewną agresją do 
Teresy, nowopoznanej taterniczki, która w odpowiedzi pyta „za czym?”. 
Reakcją Piątka jest oślepienie Teresy latarką, jakby chciał odpowiedzieć 

„za światłem”, albo ostrzec ją przed wchodzeniem w relację, która będzie 
kosztować. Spokój i serdeczność Teresy, skonfrontowana z niepokojem 
i agresywnością Tomasza stanowią oś relacyjną całego filmu. Ona bę-
dzie realizować model pokornej i zatroskanej „świętej Teresy z Kalkuty”, 
towarzyszącej wiernie w umieraniu bliźniego, on – znów: imię zobowią-
zuje – będzie niewiernym buntownikiem, wystawiającym Boga na próbę, 
w niepewności przeżywającym – tu zobowiązuje nazwisko – Wielki Piątek 
swojego życia. Dla niego obecność ludzi jest piekłem, przeżywa przeciwko 
nim bunt, ledwo znosi ich obecność i dobry nastrój: 
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Działanie wspólnie z innymi, podobnie jak i bytowanie 
wspólnie z nimi, jest – wedle indywidualizmu – koniecz-
nością, której jednostka musi się poddać, konieczności 
tej jednak nie odpowiada żadna pozytywna właściwość 
jednostki. (…) „Inni” są dla jednostki tylko źródłem 
ograniczeń, a nawet biegunem wielorakich przeci-
wieństw8. 

Nawet Teresa, wypowiadająca do pewnego stopnia prawdziwą, wielo-
znaczną, lecz banalną myśl „nigdy nie jest za późno”, irytuje Tomasza. Jeszcze 
większą wściekłość wzbudzą jednak młodzi ludzie, którzy przy jednym ze 
stolików omawiać będą plany zarobkowe w Szwecji. Protest Tomasza – zro-
zumiany mylnie jako podważanie możliwości zarobienia tam sporej sumy 
w krótkim czasie – jest w istocie wyrażeniem niezgody na podejmowanie 
(tak nieistotnych w jego przekonaniu) tematów, wobec najpoważniejszych 
dylematów egzystencjalnych, które (jak egocentrycznie sądzi) powinni 
rozważać: „To człowiek skoncentrowany na sobie, sparaliżowany przez 
swoje ja i przez to nierozwinięty, jak biblijny płód poroniony, który nie 
ma w sobie życia (1 Kor 15, 3–8). Święty Paweł używa tego symbolicznego 
obrazu w stosunku do własnej egzystencji, zanim spotkał Chrystusa pod 
Damaszkiem (Dz 9). W tamtym okresie jego życie było pozbawione źródła 
prawdziwego dynamizmu, nacechowane lękiem, skażone sprzecznościami 
i nienawiścią”9. Spotkanie z Marią, sympatyczną kobietą w ciąży, konfron-
tuje Tomasza z jego płytkim rozumieniem potrzeby posiadania potomstwa. 
Nazywa on to instynktem, biologią, a nawet egoizmem: „przecież pani zro-
biła to wyłącznie z myślą o sobie, jego się pani nie pyta, czy chce przyjść na 
świat, to pani zachciało się rozmnażać”, w odpowiedzi słyszy jednak mądrą 
odpowiedź matki: „A nie myśli pan, że jednak trzeba mieć kogoś, dla kogo 

 8 Tamże, s. 314.

 9 M. Kotyński, Między zwątpieniem a nadzieją. Poszukiwanie sensu życia w „Spirali” 
Krzysztofa Zanussiego, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa 
Zanussiego, red. A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan, Kraków 2015, s. 224.
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się żyje, pan tak tylko dla siebie chce żyć?”. Niezręczne „Późno pani do tego 
doszła” wywołuje odpowiedź, której jednak Tomasz nie słucha, jakby stracił 
zainteresowanie historią, która nie jest jego, należy do życia innej osoby. 
Tak ujawnia się egoizm i egocentryzm głównego bohatera, który niestety 
nie usłyszał, że także i jego życiu sens nadałoby posiadanie kogoś drugiego, 
kogoś do kochania: 

Przykazanie miłości określa właściwą miarę zadań 
i wymagań, jakie muszą sobie postawić wszyscy lu-
dzie, aby całe dobro działania i bytowania wspólnie 
z innymi mogło się prawdziwie urzeczywistniać10. 

Pytanie młodego człowieka o to, dlaczego oburzył się na planujących 
wyjazd do Szwecji, Piątek podsumowuje emocjonalnym monologiem: „Czło-
wieku, o czym ty mówisz, nie o to chodzi. Czy ty w ogóle wiesz po co żyjesz? 
Wy wszyscy nic nie rozumiecie. Czy wy wiecie co, dlaczego, po co? Nic nie 
wiesz, ja ci powiem co ty wiesz, bo ja się na tym znam, bracie: samochód, 
sukces, wyjazd za granicę, tu popieprzyć, tam popieprzyć, a potem jak to 
wszystko weźmiesz, jak już to wszystko trzeba będzie podsumować, weź-
miesz w garść, naciśniesz, to wyjdzie ci między palcami śmierdzące gówno, 
rozumiesz! Nie rozumiesz, bo jesteś głupi, malutki…” – wyznanie to obnaża 
więc dotychczasowe życie Piątka, który zna się (jak sam mówi) na robieniu 
sukcesu, i który w momencie podsumowania widzi marność wszystkich 
swoich marzeń i wysiłków. Taki bilans życia może wywołać rozpacz.

Wieczorem schronisko staje się miejscem głośnej zabawy, w której dwa, 
zwalczające się stoły, coraz głośniej śpiewają turystyczne piosenki. Sytuacja 
ta wyraźnie irytuje Henryka, starszego dystyngowanego mężczyznę, któ-
rego widzieliśmy już przy rąbaniu drewna. Na jego autorytatywne żądanie 
ciszy Tomasz odpowiada ironicznym „Amen!”, co stanowić może zapo-
wiedź przyszłych rozmów, w których Henryk przyjmie rolę „świeckiego 
kapłana”, duchowego przewodnika, opowiadającego Tomaszowi o rzeczach  

 10 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 335.
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nadprzyrodzonych, choć z nie-religijnej perspektywy kogoś, kto gotów jest 
przez chwilę podzielić się mistycznym doświadczeniem własnego życia, 
ignorując jednocześnie metafizyczny – czy właściwie sakralny – sens opisy-
wanej przez siebie tajemnicy. Na razie jednak, w schronisku, głośne uciszanie 
młodzieży bardzo irytuje Tomasza, który dowiedział się – dzięki szeptanej 
z ust do ust plotce – iż Henryk jest wysoko postawionym przedstawicielem 
partii, a więc kimś, kogo życzenia i rozkazy się wykonuje, kimś uprzywilejo-
wanym, wpływowym i przez to niebezpiecznym. Schronisko (zupełnie jak 
obóz naukowy w Barwach ochronnych) przypomina więc ówczesną Polskę 
w pigułce, jej klasowość opartą na pokornym milczeniu nieważnych tłumów 
i aroganckich oczekiwaniach władzy. Wreszcie, gdy okazuje się, że do stołu 
Henryka podano jedzenie niedostępne nikomu innemu, Tomasz – będący 
w tym układzie reprezentantem straceńców, gotowych narazić się, gdyż nie 
mają już nic do uratowania – prowokuje Henryka wulgarnymi słowami i zo-
staje pokonany w fizycznej konfrontacji. Taka sytuacja wyraźnie nie podoba 
się synowi partyjnego przywódcy, który wraz z żoną opuszcza stołówkę. 
Tomasz wydaje się być zaskoczony, do tej pory podejrzewał najwidoczniej, 
że Magda, zasiadająca przy stole Henryka jest raczej z nim niż z jego synem. 
Być może ta myśl była jednym z powodów wściekłości Piątka. Wypomina 
młodemu mężczyźnie, że tata z pewnością pomógł mu w życiu („miesz-
kanie, studia…”), na koniec zaś nazywa Magdę „białą suczką”, wyrażając 
w ten sposób pogardę, bardziej chyba jednak próbując uzewnętrznić bunt 
przeciwko sytuacji, w której nic z tych światowych wartości – władza, pie-
niądze, posiadanie innych, wygodne i dostatnie życie – nie będzie dla niego 
ważne, wobec zbliżającego się końca. Zanussi kreśli tutaj obraz człowieka 
zniszczonego wewnętrznie swoim życiem i pokonanego tragiczną diagnozą, 
obraz człowieka, którego cielesność i duchowość cierpią na równi, a nawet 
więcej – wzajemnie wpływają na siebie i warunkują się tak, iż postępujące 
zniszczenie ciała powoduje postępujące zniszczenie duchowe. Następuje 

uwarunkowanie somatyczne funkcji psychicznych od 
wewnątrz – w taki sposób są uwarunkowane somatycz-
nie wszystkie funkcje zmysłowe, oraz uwarunkowanie 
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li tylko od zewnątrz – w taki sposób uwarunkowane 
są somatycznie funkcje duchowe człowieka11. 

Ta tragiczność jest chyba przez bohatera filmowego wysoko uświadomiona. 
On zna i rozumie swój stan, dlatego właśnie jest w górach – taki znalazł sposób 
na zakończenie swoich cierpień. W pokoju, w którym Piątek ma spędzić noc 
otrzymuje on od Augustyna – współlokatora, książkę, której tytułu reżyser 
nam nie ujawnia. Z następującego zaraz – jak zwykle wieloznacznego – dialogu 
(„nie mam czasu na czytanie” oraz „a co ty bracie będziesz miał z tej filozofii”) 
wynikają dwa wnioski. Pierwszy: Tomasz „nie ma czasu”, bo stoi w obliczu 
śmierci, niezależnie od tego, czy bezpośrednim powodem jest choroba głów-
nego bohatera czy jego plany, drugi: Krzysztof Zanussi przez ukrycie autora 
i tematyki owej książki sugeruje nam, iż w wypadku dramatycznych pytań 
umierającego człowieka odpowiedzi nie udzieli żadne dzieło filozoficzne, 

„pozostanie zabawa w słowa” jak powie (nomen omen) Augustyn. Ten młody 
chłopak jest postacią z jakimś wewnętrznym światłem, dobrocią, naturalnością, 
a jego pragnieniem jest wyjazd do Indii, w sferze niedopowiedzianego pozo-
staje jednak, iż chodzi o wyjazd polegający na pomaganiu najbiedniejszym, nie 
o turystykę. Jest chyba także jakoś naiwny, skoro – poproszony – natychmiast 
pożycza Piątkowi swój (jedyny, domyślamy się) śpiwór. Ten zaś, błąkając się 
cały wieczór po schronisku natrafia na kolejne postacie, układające się w kata-
log ludzkich typów i katalog możliwych postaw życiowych. Teresa opowiada 
mu o swoim zmarłym mężu, alpiniście, półpijany Henryk obserwowany jest 
jak władczym gestem zmusza kucharkę do ludowych tańców, ta zaś, mimo iż 
jest osobą prostą i wulgarną czyni jednak na koniec gest serdeczności, dzięki 
któremu Tomasz może przespać noc w sali wspólnej.

O poranku stanie się jasne, że dziwny gość opuścił schronisko i udał się 
samotnie w góry. Organizowana jest akcja ratunkowa, której dwa najistotniej-
sze elementy mają znaczenie głęboko symboliczne. Pierwszym jest wyprawa 
mężczyzn, którzy wspólnie krzyczą, by uzyskać odzew zgubionego w górach 
Piątka. Rozdzierający krzyk odbija się jednak słabym echem w tatrzańskiej 

 11 Tamże, s. 242.
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przestrzeni i niknie, ratownicy po chwili znów słyszą tylko ciszę. Mistyczne 
przeżycie własnej małości w obliczu majestatu gór, a może nawet w obliczu 
tego żywiołu, jakim jest ludzki los, napawa wszystkich zdumieniem, a także 
jakąś grozą. Milczący majestat zapowiada już ostatnią scenę filmu. Drugim 
ważnym elementem jest filmowany z wielu różnych perspektyw śmigłowiec, 
przysłany na ratunek dzięki wszechwładnej ingerencji partyjnego prominenta – 
Henryka. Śmigłowiec ten krąży nad tatrzańskimi szczytami zataczając kolejne 
spirale, zbliżając się i oddalając w kołowym ruchu po niebie, który stanowi 
specyficzny taniec wokół owego centrum, jakim stał się Tomasz Piątek. Po-
wraca tytułowy motyw spirali, to znaczy motyw zataczania kręgów w ruchu 
zbliżania się lub oddalania się od punktu wokół którego wytworzyła się jakaś 
grawitacja. Punktu organizującego wszystkie siły, tak iż powstaje struktura 
eadem mutata resurgo (wciąż taka sama, choć wciąż zmienna). Bohater fil-
mowy jest odtąd ośrodkiem zainteresowania wszystkich, nie dlatego jednak, że 
zaginął, lecz z powodu przyczyn owego zaginięcia. Wszystko dowodzi bowiem, 
iż odchodząc w góry próbował on popełnić samobójstwo, wybierając piękną 
i bezbolesną śmierć wobec konieczności cierpienia. Chodzi więc o grawitację 
śmierci, odczuwalną przez wszystkich ludzi w równym stopniu, oraz o to, co 
się w nim (w człowieku, a także w tym konkretnym człowieku) dzieje: 

Doświadczenie człowieka w tym kulminacyjnym punk-
cie, jakim jest doświadczenie własnego ja, każe nam stać 
stanowczo na stanowisku przynależności tego wszyst-
kiego, co w człowieku się dzieje, do samego ja jako 
dynamicznego podmiotu. W przynależności tej kryje 
się również zależność przyczynowa, niemniej doświad-
czalna i realna. Gdyby ktokolwiek podał w wątpliwość 
ową przynależność, a także zależność przyczynową, 
wszedłby w wyraźną kolizję z doświadczeniem własnego 
ja, jego jedności oraz dynamicznej tożsamości nie tylko 
ze wszystkim, co człowiek działa, ale też ze wszystkim, 
co w nim się dzieje12. 

 12 Tamże, s. 129.
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Doświadczenie własnego (przerośniętego) „ja” dominuje w Tomaszu 
Piątku ponad wszelkie inne doświadczenia, dlatego też długa filmowa se-
kwencja szczegółowo opisuje dramatyczne wydarzenia z akcji ratunkowej, 
jakby dla podkreślenia, iż dynamiczna odpowiedz mieszkańców schroniska 
(później także innych – medyków, wojska, pilotów) jest kulminacyjnym 
punktem wszelkiego filozoficznego namysłu nad życiem – ratuje się je za 
wszelką cenę, nawet gdy sam ratowany nie rozumie takiej aksjologii.

Akcja filmu przenosi się teraz do Warszawy – tutaj, w szpitalu w któ-
rym leczony jest Tomasz Piątek odbywa się odprawa, czy też wykład dla 
grupy studentów medycyny pracujących na wydziale starego profesora. 
Omawiane są poszczególne przypadki, także stan psychiczny pacjentów, 
lub – jak mówi wykładowca z właściwym medykom dystansem – kazusów. 
Ordynator wyjaśnia fazy występujące u osób terminalnie chorych, na pod-
stawie teorii amerykańskiej lekarki szwajcarskiego pochodzenia, znanej 
ze swojej przełomowej książki Rozmowy o śmierci i umieraniu (On Death 
and Dying), w której przedstawiła psychologiczną teorię reakcji pacjenta 
na wiadomość o nieuleczalnej chorobie i bliskiej perspektywie śmierci – 
Elisabeth Kübler-Ross. Wyróżniła ona pięć etapów choroby, które wymie-
nia podczas swojego wykładu ordynator. Przedstawione etapy mogą nam 
pomóc zrozumieć zachowanie osoby, która znajduje się w trudnej sytuacji, 
wyraźnie tłumaczą nam także psychologiczne motywacje naszego bohatera 
filmowego. Fazy te – jak podkreśla profesor – nie muszą przebiegać w takiej 
właśnie kolejności, także czas trwania poszczególnych faz może być różny. 
Pierwsza z nich to faza zaprzeczania i izolacji. Osoba chora nie akceptuje 
swojej choroby, następuje negacja i wypieranie wszelkich informacji na 
temat własnego stanu zdrowia, nawet jeśli dane są niepodważalne. Pacjent 
domaga się powtarzania badań, chociaż zdaje sobie sprawę, że diagnoza 
jest słuszna. Jest to silna reakcja obronna człowieka, która z czasem może 
wyewoluować w próbę zakłamania rzeczywistości: „Nie, to nieprawda, to 
zupełnie niemożliwe, żebym był aż tak bardzo chory”. Odrzucanie prawdy 
przez chorego jest zazwyczaj przejściowe, chociaż czasami nawracające, ale 
rzadko występuje przez cały czas choroby. Negowanie rzeczywistości może 
mieć charakter życzeniowy – pacjent pyta „Czy jestem chory onkologicz-
nie?”, z nadzieją, że lekarz nie potwierdzi jego najgorszych przypuszczeń. 
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Negacja jest objawem niechęci do tego, co się realnie dzieje. Etap ten jest 
tymczasową formą obrony, pozwala na opanowanie się i nabranie sił do 
walki z chorobą. Na wieść o chorobie prawie każdy musi przejść szok, po-
nieważ podświadomie wszyscy czujemy się nieśmiertelni. Druga faza to 
gniew – w tej właśnie fazie, choć w formie łączonej z elementami kolejnych, 
poznajemy Piątka w górach. Chory jest pełen buntu, drażliwości, pretensji 
do rodziny i personelu medycznego o niewystarczającą opiekę. Bez powodu 
może wybuchać gniewem, jest pełny pretensji co do leczenia, może żądać 
zmiany lekarza na takiego, który mu pomoże. Wini niesprawiedliwy los, 
który go spotkał, gdy przecież on w niczym sobie na to nie zasłużył. Pa-
cjent może pytać: „Dlaczego właśnie ja?”. Ten etap choroby wiąże się z co-
raz większym lękiem i niepokojem, który narasta wraz z doświadczeniem 
przewlekłego charakteru choroby i uświadomieniem jej nieuleczalności. 
Kluczowe jest zrozumienie agresywnego zachowania chorego jako przejawu 
buntu przed chorobą i długą hospitalizacją, a nie jako agresji przeciwko 
personelowi, rodzinie. Bardzo ważne jest zrozumienie i wyrozumiałość 
w takiej chwili, bez tego może dochodzić tylko do notorycznych konfliktów. 
Trzecia faza to targowanie się. Osoba chora zastanawia się nad chorobą 
i swoim otoczeniem. Targowanie się jest próbą odraczania śmierci. Pacjent 
jest skłonny coś zrobić w nadziei, że wyzdrowieje, np. „Postaram się być 
miły i zdyscyplinowany, ale w zamian przyrzeknijcie mi, że będę zdrowy”. 
Chory pertraktuje z lekarzem i Panem Bogiem, składa obietnice, że jeśli 
wyzdrowieje, to poświęci resztę życia Bogu, zmieni postępowanie, zacznie 
pięknie wykorzystywać czas. Pacjent obiecuje, że o nic więcej już nie będzie 
prosił. Składanie tego typu obietnic może być powiązane z poczuciem winy, 
jako jedną z najważniejszych funkcji zaalarmowanego sumienia. Czwarta 
faza to depresja – elementy tej fazy także obserwujemy u naszego filmowego 
bohatera, gdyż nastrój depresyjny może pojawić się już w pierwszym eta-
pie. Chorzy płaczą, mówią o samobójstwie, są zrozpaczeni, smutni, czują 
się bezużyteczni. W tej fazie może towarzyszyć poczucie ogromnej straty,  
np. z powodu deformacji ciała. Chorego może dręczyć poczucie winy, odczy-
tuje on chorobę jako karę za popełnione błędy. Na tym etapie pacjenci są już 
zmęczeni chorobą, stają się cisi. Z wyrazu twarzy chorego można odczytać 
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bezgraniczny smutek. Osoby chore izolują się od otoczenia, nie nawiązują 
kontaktów z innymi pacjentami – widzimy to wszystko na ekranie. Żal jest 
potrzebny ciężko chorej osobie, aby mogła przygotować się na najgorsze. 
Depresja i żal w takiej sytuacji są normalne, gdy traci się wszystko. Na tym 
etapie pacjent nie potrzebuje pocieszenia, raczej szuka możliwości wyrażenia 
żalu. Czasem nie są potrzebne nawet słowa. Piąta faza –ostania i najważ-
niejsza – to pogodzenie się. Chory jest pogodzony z losem i ze spokojem 
akceptuje go. W tej fazie potrzebne jest wiele snu. Etap ten osiąga niewiele 
osób, aby dojść do tej fazy trzeba przezwyciężyć przede wszystkim depresję. 
Na tym etapie następuje pogodzenie się z chorobą. Często rodzina w tym 
czasie potrzebuje większego wsparcia niż sama osoba chora. Nie potrzeba już 
wielu słów, czasem wystarczy samo bycie z chorym. Wielu chorych ogarnia 
rezygnacja, są oni wolni od buntu i depresji, ale czują beznadziejność zamiast 
spokoju13. To właśnie przechodzenie do fazy piątej obserwować będziemy 
w drugiej części filmu. Karol Wojtyła opisałby medytowane przez Krzysztofa 
Zanussiego zjawisko w sposób następujący: 

Należy podkreślić fakt, iż samopoczucie przejawia 
wyraźny rys kwalifikatywny, a więc rys warto-
ści: wiadomo przecież, że bywa ono dobre lub złe, 
a w granicach tego zasadniczego rozróżnienia przy-
biera jeszcze różnorodne odcienie. Bywa więc mniej 
lub bardziej dobre oraz mniej lub bardziej złe. Temu 
właśnie daje człowiek wyraz w powiedzeniach 

 13 Por. E. Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Wydawnictwo Media Rodzina, Po-
znań 1979, s. 55–14; Wrona-Polańska H., Psychologiczne aspekty informowania pacjentów 
o chorobie, w: Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby, Kubacka-Jasiecka D., 
Ostrowski T. M., Kraków 2005. Można dodać: „Uwzględniając krytyczne głosy na 
temat tej teorii, trzeba jednak powiedzieć, że aczkolwiek propozycje Kübler-Ross nie 
mogą stanowić doskonałego wzorca procesu umierania, to jednak nie są one dalekie 
od danych doświadczenia potocznego i wiedzy psychologicznej” J. Makselon, Główne 
wątki badań tanatopsychologicznych, w: Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno- 

-pastoralne, red. J. Makselon, Kraków 2005, s. 56.
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typu „czuję się dobrze”, „czuję się źle” oraz w bardzo 
wielu podobnych, gdy stwierdza np., że czuje się zmę-
czony, wyczerpany, chory – lub z drugiej strony, gdy 
stwierdza, że czuje się mocny, zdrowy itp. Czuje się 
człowiek również sprawny lub niesprawny, co – poprzez 
refleks psychiczny – uwydatnia znaczenie sprawności 
dla reaktywno-ruchowego dynamizmu ciała. Przeko-
nujemy się również co krok, w jakiej mierze dynamizm 
ten oraz jego sprawność warunkują tzw. wyższe funkcje 
psychiczne14. 

Wiedza medyczna i namysł filozoficzny zyskują więc tutaj formę filmo-
wego dyskursu.

Tomasz Piątek nie jest jednak postacią łatwo dającą zamknąć się w tabelę, 
także w tę dotyczącą faz pogodzenia się z chorobą. Ordynator strofuje od-
działową psycholog, gdyż po badaniu uznała ona pacjenta za pogodzonego, 
nie pogrążonego w depresji, tymczasem on zdecydował się na samobójczą 
śmierć w górach, co doświadczony lekarz uważa raczej za nawrót fazy agresji 
i protestu, wyrażony w akcie skierowanym przeciwko samemu sobie: „Pa-
cjent jest nietypowy, był u szczytu kariery, powodzenia, ambitny, aktywny, 
zaangażowany w życie, przyzwyczajony do władzy, do pewnych przywile-
jów, podróży. Wysoki standard majątkowy. To, proszę pana, robi swoje…”. 
Psycholog broni się znamiennym stwierdzeniem: „mogliśmy się pomylić, 
nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego” – oznacza to w istocie, iż 
Tomasz nie miał nikogo bliskiego, z nikim nie był związany, nie było więc 
kogo zapytać o jego stan i potrzeby. Chodzi więc w jego życiu o sukces 
podobny do tego, który osiągają himalaiści – osiągnięcie szczytu oznacza 
zwycięstwo, przeżywane jednak w dojmującym poczuciu samotności. Jeden 
ze studentów zastanawia się, czy wolno bez zgody pacjenta podawać mu 
środki euforyzujące, a więc takie, które intensywnie wpłyną na jego funkcje 
poznawcze i zachowanie. Ta (i wiele innych – równie istotnych) wątpliwość 

 14 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 271.
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moralna powróci jeszcze w twórczości Zanussiego, stanie się także treścią 
rozważań etycznych, antropologicznych i teologicznych Karola Wojtyły 
jako papieża, na koniec także tej najważniejszej katechezy, jaką było jego 
świadome, pełne pokoju umieranie.

W szpitalnej sali Tomasza Piątka odwiedza Teresa („Tylko obecność 
ludzka, dyskretna i czujna, która pozwala choremu wypowiedzieć się i znaleźć 
pocieszenie ludzkie i duchowe, może wpłynąć na jego uspokojenie”15). Dialog 
znów pełen jest dwuznaczności. Każde „ja wiem” znaczy nie tylko „wiem, że 
cierpisz”, ale także „wiem co chciałeś sobie zrobić” i może także „wiem co 
przeżywasz – byłam w tym samym miejscu co ty”. „Nie udało się?” znaczy 
nie tylko „nie udało się pokonać choroby” ale także „nie udało się popełnić 
samobójstwa…”, a zwykłe „rozumiem” znaczy nie tylko „rozumiem twoje 
rozdrażnienie i agresję”, ale także „rozumiem twój lęk przed cierpieniem, 
rozumiem twoją decyzję o odejściu w góry”. Między Tomaszem a Teresą 
(wdową po alpiniście) rodzi się nić porozumienia oparta na wspólnocie do-
świadczeń granicznych, wspólnocie doświadczenia bliskości śmierci. Nawet, 
jeśli Piątek – jak ranne zwierzę – odwzajemnia się ugryzieniami za czułość. 
Kobieta angażuje się w pomoc choremu z dużą energią i emocjonalnością. 
Prosi o rozmowę ordynatora, szczególnie dopytując się o kwestie religijne 
jako integralną część procesu leczenia, lub – w równorzędnej wersji – inte-
gralną i kluczową część procesu odchodzenia. Stary profesor, jako ateista, 
odpowiada jednak w sposób bardzo zdystansowany. Wpływ kapłanów na 
osoby chore nazywa „religioterapią”16. Wypowiada jednak bardzo ważną 

 15 Papieska Rada „Cor unum”, Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych 
i umierających (27.07.1981 r.), w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apo-
stolskiej, red. K. Szczygieł, Tarnów 2008, s. 444.

 16 „Rola księdza […]. Otóż jest rzeczą pewną, że w tej godzinie rozmowa na tematy 
religijne może okazać się zbawcza. Przynajmniej w przypadku tych, którzy są gotowi 
do takiej rozmowy” J. Brehant, Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, Warsza-
wa 1980, s. 54; „Szczególnym zadaniem i rolą duszpasterza jako osoby wspierającej 
umierającego jest wspierać emocjonalnie człowieka umierającego, do końca być 
przy umierającym; zapewnić przyjęcie sakramentów świętych i wspierać modlitwą; 
ukazywać Boga miłosiernego, przebaczającego; ukazywać Bożą miłość; konieczne 
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myśl o charakterze teologicznym: „Ja nie jestem wierzący, chorzy też nie – 
najwyżej myślą, że wierzą. A czy pani spotkała kiedykolwiek kogoś, kto żyje 
sub specie aeternitatis?” – jest to więc człowiek szerokich horyzontów po-
znawczych i wysokiej samoświadomości, gotowy zadeklarować swój ateizm 
w wyniku uczciwego procesu intelektualnego. Sub specie aeternitatis (łac.) 
znaczy „traktować sprawy/rzeczy z punktu widzenia wieczności”. Sentencja 
ta pochodząca z filozofii scholastycznej, używana jest w metafizyce i teologii. 
Ludwik Wittgenstein powie: „Dzieło sztuki jest przedmiotem postrzeganym 
sub specie aeternitatis; a dobre życie jest światem postrzeganym sub specie 
aeternitatis. Oto jest związek między sztuką a etyką”17. Film opisuje więc 
stan odwrotny do postulowanego przez scholastyków, życie bez perspektywy 
eschatologicznej, a nawet bez świadomości sensu własnego istnienia, także 
w przypadku gdy ten sens zawęzić by trzeba do rzeczywistości materialnej, do 
ludzkiego „tu i teraz”. Uwaga ordynatora o chorych, którzy myślą, że wierzą, 
choć w istocie są niewierzący, rodzi się być może właśnie z obserwacji tego 
wąskiego, doczesnego horyzontu, który ujawnia się w sytuacjach granicznych, 
w obliczu śmierci, gdy trzeba nie tylko robić bilanse, ale także zmierzyć 
się z perspektywą metafizyczną na poważnie, bez uników i połowicznych 
rozwiązań. Wtedy, gdy trzeba bezgranicznie zaufać Temu, którego się co 
prawda wyznawało (czasami bezmyślnie lub czysto teoretycznie), z którym 
się jednak nie nawiązało żadnego kontaktu, żadnej relacji, wierząc w Niego, 
nie uwierzyło się Jemu: 

Przeprowadzone analizy wskazują z jednej strony na 
pewną jakby granicę w człowieku, do której sięga dyna-
mizm, a więc i potencjalność ciała-materii. Równocze-
śnie wskazują na potencjalność natury duchowej, która 

jest indywidualne traktowanie, empatyczne słuchanie, akceptacja” J. Szymołon, 
Wsparcie w procesie żałoby. Aspekty psychologiczno-pastoralne, w: Psychologiczne 
aspekty doświadczania żałoby, red. S. Steuden, S. Tucholska, Lublin 2009, s. 241–251.

 17 Cyt. za: A. Głąb, Sztuka, język i milczenie na podstawie filozofii Ludwiga Wittgensteina 
oraz powieści Iris Murdoch „W sieci”, „Analiza i Egzystencja” 2014/27, 147–174.
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znajduje się u korzenia transcendencji. (…) Stosu-
nek duszy do ciała przenika poprzez wszystkie te 
granice, jakie znajdujemy w doświadczeniu, jest  
od nich głębszy i bardziej zasadniczy18. 

Wiara i niewiara stają się więc w drugiej części filmu owym punktem 
centralnym, punktem grawitacyjnym, wokół którego tworzy się spirala 
doświadczeń Tomasza Piątka. Już nie on („jest to typ bardzo zorientowany 
na to swoje ja, czy użyła by pani w stosunku do jego pracy słowa «służba»? 
To jest typ konsumpcyjny, u takiego faza agresji trwa dłużej, trudniejsze jest 
pogodzenie się…”), lecz jego zakwestionowany ogląd rzeczywistości staje 
się języczkiem u wagi. Ogląd zakwestionowany, gdyż zbyt wąski, zbyt płytki, 
zbyt egocentryczny, wymagający odnowienia w duchu owego sub specie 
aeternitatis, warunkującego dojrzałe doświadczenie ludzkie: „Doświadczenie 
pustki egzystencjalnej, egzystencjalnej frustracji, poczucia jałowości życia 
jest formą duchowego cierpienia, i to jedną z najbardziej dojmujących. Stan 
ten jest przeciwieństwem poczucia sensu życia, przeświadczenia, że moje 
istnienie jest usprawiedliwione i piękne. Ten stan ducha jest pokrewny me-
lancholii, depresji i chandrze. I dlatego dość często jest z nimi utożsamiany. 
O ile bowiem melancholia, depresja, czy chandra to schorzenie naszej psy-
chiki […], o tyle pustka egzystencjalna jest chorobą ducha, defektem sfery 
duchowej człowieka czy utratą czegoś istotnego z tej dziedziny”19.

Teresa – poruszona głęboko słowami ordynatora – pyta „Pan myśli, że 
można lżej umierać, jak się nic nie wie? Dlaczego? Po co to wszystko? Czy 
to zależy od tego, jak się żyło, czy nie?”. Jest to szereg pytań o naturze filozo-
ficznej i teologicznej, albowiem „Śmierć nie ma sensu jedynie dla tych, dla 
których bezsensowne wydaje się również życie”20. To psychologiczne spojrze-
nie nawiązuje mocno do koncepcji Viktora Emanuela Frankla, który porów-
nuje brak poczucia sensu życia do wyroku śmierci. Przezwyciężyć bezsens 

 18 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 300.

 19 J. Galarowicz, Zrozumieć człowieka cierpiącego, Kraków 2014, s. 60.

 20 T. Szaniawski, Typy postaw wobec śmierci a osobowość, Kraków 1998, s. 23.
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śmierci – która nie może być pojmowana jako zjawisko absurdalne – jawi się 
jako psychologiczne wyzwanie dla osób towarzyszących osobom umierającym. 
Psychologowie zwracają uwagę na aspekty poznawcze, zwłaszcza – tak właściwe 
Piątkowi – intensywne i desperackie myślenie o śmierci: „Myślenie o śmierci 
jest częścią poznawczej aktywności człowieka. Dzięki niej człowiek może 
być świadomy samego siebie oraz otoczenia i tym samym właściwie spotkać 
się z rzeczywistością. Nie podlega dyskusji, że funkcje poznawcze człowieka 
są tylko częścią postawy wobec śmierci”21. Warto zauważyć, że Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym także wskazuje na lęk, który 
towarzyszy człowiekowi w kontekście śmierci. Wspomniany dokument mówi 
o „lęku przed unicestwieniem na zawsze”22. Lęki Tomasza Piątka, filmowego 
bohatera Zanussiego, wyliczy J. W. Hoelter: „Umieranie i śmierć wyzwala wiele 
negatywnych i przykrych uczuć i emocji: lęk, niepokój, przerażenie, smutek, 
rozpacz, litość, bezradność. Generalnie lęk oceniany jest przez psychologów 
jako jedno z najbardziej przykrych wrażeń doświadczanych przez człowieka. 
Szczególnie wyraźnie ten stan emocjonalny ujawnia się wobec śmierci. W lite-
raturze przedmiotu najczęściej wymienia się następujące rodzaje lęku związa-
nego ze śmiercią: lęk przed umieraniem – dotyczy aktu umierania [tu wpisać 
możemy całość doświadczenia Tomasza]; lęk przed zmarłym – przerażenie przy 
oglądaniu zwłok [w kolejnych scenach także i ten lęk się ujawni, gdy Tomasz 
zobaczy ciała w kostnicy]; lęk o zniszczenie, destrukcję ciała [Tomasz poprosi 
Henryka o załatwienie kremacji, gdyż nie chce być pochowany w trumnie]; lęk 
o żyjących – o skutki własnej śmierci dla bliskich; lęk przed pozornym zgonem; 
lęk o wygląd ciała po śmierci; lęk przed przedwczesną śmiercią – niemożność 
zrealizowania ważnych życiowych celów”23.

Cała dzisiejsza dyskusja na temat umierania w gruncie rzeczy samym 
ludzkim umieraniem się nie zajmuje, a koncentruje się jedynie na niektórych 

 21 J. Makselon, Specyfika postaw wobec śmierci, „Studia Philosophiae Christianae” (1981) 
2, s. 114.

 22 kdk nr 18.

 23 J.W. Hoelter, The relationship between fear of death and anxiety, „The Journal of 
Psychology” (1978) 99, s. 225–226.

208 | michał legan, Wojtyła/Zanussi. „Osoba i czyn” w filmie



aspektach tego procesu, związanych z nowymi możliwościami medycyny 
wynikającymi z najnowszych odkryć w tej dziedzinie. W konsekwencji cała 
dyskusja obraca się wokół szczegółowych zagadnień techniczno-medyczno-

-prawnych, tracąc z pola widzenia całościowość i głębię procesu ludzkiego 
umierania. Inaczej postępuje Krzysztof Zanussi, który odważnie podejmuje 
dialog z największymi ludzkimi pytaniami. Takimi właśnie jak pytanie Teresy 
skierowane do ordynatora: „Co to jest za filozofia, którą pan proponuje? Co 
to jest za spokój? Ja czuję, że coś jest nie tak!”. Widać tu jej pełne pasji zaan-
gażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, desperacką próbę przywrócenia 
sensu życiu bliźniego, wskrzeszenia nadziei: „Miłosiernym Samarytaninem 
jest każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, który wzrusza się 
nieszczęściem bliźniego. Jednakże miłosierny Samarytanin z Chrystusowej 
przypowieści nie poprzestaje na samym wzruszeniu i współczuciu. Staje się 
ono dla niego bodźcem do działań, które mają na celu przyniesienie pomocy 
poranionemu człowiekowi. Miłosiernym samarytaninem jest więc ostatecz-
nie ten, kto świadczy pomoc w cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury. 
Pomoc, o ile możliwe, skuteczną. W tę pomoc wkłada swoje serce, nie żałuje 
również środków materialnych. Można powiedzieć, że daje siebie, swoje 
własne «ja» otwierając to «ja» dla drugiego”24. Nauka umierania jest nauką 
życia. Z tej perspektywy śmiało można powiedzieć, że ci, którzy poszukują 
sensu śmierci „w sposób należyty podejmują się filozoficznego zajęcia”25. 
Z uwięzionym Sokratesem chrześcijan łączy przekonanie, że stały wysiłek 
przygotowania do śmierci jest najwłaściwszym sposobem życia.

Tomasz Piątek w rozmowie z Henrykiem (partyjnym prominentem, który 
odwiedził go w szpitalu) wypowiada – bezsensowne z punktu widzenia czło-
wieka zdrowego, lecz istotne dla kogoś stojącego w obliczu śmierci – życzenie, 
by go poddać kremacji. Używa terminologii silnie turpistycznej opisując 
przerażenie faktem, iż jego ciało mogłoby się rozkładać: 

 24 Jan Paweł ii, List Apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia Salvifici 
doloris, nr 28.

 25 D. Karłowicz, Nauka umierania jest nauką życia, https://teologiapolityczna.pl/ 
dariusz-karlowicz-nauka-umierania-nauka-zycia [11 x 2018].
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Wiadomo, że ani organizm w całej swojej szczegółowej 
strukturze wewnętrznej, ani też poszczególne procesy 
wegetatywne, które w nim się dokonują, nie stanowią – 
na ogół biorąc – przedmiotu samowiedzy ani też świado-
mości. Samowiedza, a wraz z nią świadomość sięgają tak 
daleko, a raczej tak głęboko w organizm i jego życie, jak 
głęboko wprowadzają je czucia. Bardzo często np. dzięki 
jakiemuś schorzeniu, które wyzwala odnośne czucia 
cielesne, człowiek staje się świadomy takiego lub innego 
organu czy też procesu wegetatywnego w sobie. W ogól-
ności ciało ludzkie i wszystko, co z nim się łączy bardziej 
lub mniej bezpośrednio, stanowi naprzód przedmiot 
czuć, a później dopiero samowiedzy oraz świadomości26. 

Emocjonalna i pełna lęku prośba Tomasza o załatwienie kremacji ma 
swoje źródła właśnie w owym wzroście świadomości, który następuje szcze-
gólnie w sytuacji kryzysu ciała, a więc w momencie, gdy ciało przejmuje 
prymat nad duchem, otwierając przed – zadowolonym dotąd ze swojego 
życia człowiekiem – perspektywę końca i wymuszając w ten sposób odkrycie 
myśli o możliwej rozdzielności ducha (owego wewnętrznego ja) od ciała. 
Henryk, dystyngowany i poważny mężczyzna, przedstawiony na początku 
filmu w roli „świeckiego kapłana”, duchowego guru, próbuje uspokoić Toma-
sza pełnymi stoicyzmu słowami. Opowiada także o tych sytuacjach w swoim 
życiu, gdy stanął ze śmiercią twarzą w twarz. To właśnie odkrycie śmierci 
i doświadczenie stanu po niej, stanu uszczęśliwionej świadomości, jest powo-
dem, dla którego mężczyzna obdarzony jest jakimś duchowym autorytetem – 

„Zanussi oddaje sprawiedliwość laickiemu heroizmowi objawiającemu się 
w zetknięciu ze śmiercią. Heroizmowi, który musi być tragiczny, ponieważ 
pozbawiony jest nadziei”27. Henryk mówi: „doświadczenie uczy, że to inni 
umierają, a my żyjemy. Jak widać – nie można ufać doświadczeniu”. Ten nie-

 26 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 100.

 27 M. Marczak, Niepokój i tęsknota, dz. cyt., s. 208.
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zwykły bon-mot ma w sobie coś urokliwego, może być jednak zrozumiany 
jak (niebezpieczna przecież) próba negowania istnienia śmierci na poziomie 
empirycznym – byłaby to próba przeforsowania twierdzenia, będącego 
współczesną wersją poglądów Epikura. Opisując rzeczywistość umierania 
i śmierci, wskazać przecież można na jej poczwórną wewnętrzną dialektykę: 
1) śmierć jest czynnie przeżywana, ale także biernie doznawana; 2) śmierć 
jest końcem wszystkiego, a zarazem początkiem czegoś nowego; 3) śmierć 
stanowi dla człowieka absolutną pewność, ale także nieprzewidywalną nie-
pewność, przede wszystkim wynikającą z nieznajomości godziny śmierci; 
4) śmierć jest zawsze rzeczywistością własną danego człowieka, ponieważ 
w śmierci człowiek jest nie do zastąpienia, a zarazem śmierć jest zawsze 
śmiercią tylko innych, przy czym odchodzenie innych, szczególnie bliskich 
osób, stanowi w pewnym sensie doświadczenie własnej śmierci. Czwarte 
spośród omówionych napięć stanowi punkt wyjścia do przeanalizowania 
relacyjnego aspektu ludzkiej egzystencji, mającego istotne znaczenie dla 
rozumienia własnej śmierci. Człowiek, będąc powołany do życia we wspól-
nocie, jest wezwany do „bycia dla drugich” i dlatego osoba zapiera się siebie 
samej i umiera sobie, własnym indywidualistycznym pragnieniom. W tym 
sensie całe życie człowieka jest swoistego rodzaju umieraniem: ars vivendi 
przygotowuje ars moriendi. „Boję się bólu i tych wszystkich obrzydliwości. Ja 
lubię żyć, ale – skoro tak być musi – nie trzeba się buntować” mówi Henryk, 
biorąc jakby za swoje słowa Króla Leara: „Kto przyszedł na świat, ten odejść 
zeń musi. Trzeba dorosnąć do tego – to wszystko”28.

Podsumowaniem tych rozważań są dwie rodzajowe scenki, pozwalające 
Krzysztofowi Zanussiemu wyznaczyć właściwą – ludzką – miarę tym filo-
zoficznym i teologicznym dywagacjom. Wpierw Piątek wejdzie do kostnicy, 
gdzie zobaczy ciało zmarłego pacjenta. Wywołane tym widokiem wymioty 
zmuszą go do wejścia do łazienki, w której kąpie się postawny, pełen życio-
wej siły i radosny mężczyzna – jeden ze studentów starego profesora. Ciało 
zmarłego i ciało pełne życia, a pomiędzy nimi pojemna metafora ludz-
kiego losu – ten właśnie kontrast właściwie obrazuje cały rozległy horyzont  

 28 W. Shakespeare, Król Lear, tł. S. Barańczak, Kraków 2001, s. 54.
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personalistycznej wizji Krzysztofa Zanussiego. Tomasz wrzuca do kosza 
na śmieci tabletki, których od wielu dni nie łykał, wchodzi jeszcze raz do 
kostnicy, by zobaczyć ciało zmarłego, a następnie – w poczuciu opuszcze-
nia, strachu i zapewne jakiejś beznadziei – płacze na korytarzu, gdzie lituje 
się nad nim stara kobieta, być może jako jedyna potrafiąca zrozumieć to 
wszystko co on odczuwa. Znów w pozycji embrionalnej, dotknięty czule 
przez kogoś w tej samej sytuacji co on, Piątek przeżywa krytyczny moment 
swojego egzystencjalnego doświadczenia – moment poddania się, głęboko 
ludzki moment bycia wreszcie pokonanym.

W długiej scenie Tomasz zbliża się powoli w kierunku okna – jedynego 
jasnego punktu na końcu tego tunelu, który stanowi szpitalny korytarz. Jego 
podróż dobiegła kresu. Ostatnie słowa przed śmiercią wypowiada do pie-
lęgniarki: „boję się”. W odpowiedzi tylko propozycja przyjęcia odpowied-
niej tabletki – propozycja zupełnie rozbieżna z jego (duchowymi już tylko) 
potrzebami. Z wysiłkiem siada na parapecie, a potem – zwinięty w pozycji 
embrionalnej – pozwala, by jego ciało spadło na dziedziniec. W jasność. Czło-
wiek dopiero w momencie śmierci jest zdolny do podjęcia w pełni świadomej 
i wolnej ostatecznej decyzji o swoim losie. Element duchowy osoby potęguje 
się i uzyskuje autonomię najpełniej w momencie, gdy słabnie element cielesny. 
Śmierć stanowi ostateczny i zarazem najwyższy – szczytowy moment – roz-
woju duchowego człowieka i przynosi ostateczną decyzję: wyboru Boga lub 
Jego odrzucenie. Człowiek „uwolniony zostaje od wszystkiego, co przeszka-
dzało mu dotąd w spojrzeniu w oblicze Boga […]. Przez śmierć człowiek 
całkowicie oddaje się w ręce Boga”29. Paradoksalnie – przekroczenie w pozycji 
embrionalnej linii życia i śmierci niesie tę właśnie treść – przekraczania, tran-
scendowania zarówno poziomego jak i pionowego wymiaru rzeczywistości: 

Wyraz transcendencja wskazuje etymologicznie  
na przekraczanie jakiegoś progu czy jakiejś granicy  
(trans-scendere). Przekraczanie granicy podmiotu 

 29 L. Boros, Istnienie wyzwolone. Rozważania teologiczne. Mysterium mortis, człowiek 
w obliczu ostatecznej decyzji, Warszawa 1985, s. 95.
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ku przedmiotowi, czyli intencjonalność, można 
określić jako transcendencję poziomą. Nie o nią 
jednakże chodzi nam przede wszystkim (choć 
i o nią także), gdy mowa o transcendencji osoby 
w czynie. Jest to transcendencja, którą zawdzię-
czamy samostanowieniu, transcendencja przez sam 
fakt wolności, bycia wolnym w działaniu, a nie tylko 
(przez intencjonalne skierowanie chceń) w stronę 
właściwego im przedmiotu, wartości celu. Można 
by tę transcendencję w odróżnieniu od tamtej, którą 
określiliśmy jako poziomą, określić jako pionową. 
Tak pojęta transcendencja jako właściwość dynami-
zmu osoby tłumaczy się właśnie poprzez porówna-
nie do dynamizmu natury30. 

Tomasz Piątek w ostatniej scenie filmu patrzy wpierw na nas, jakby 
wołając z drugiego brzegu, a następnie oddala się w kierunku pięknie ośnie-
żonych, majestatycznych, mistycznych gór, spowitych w obłoki. Na końcu 
znika, choć nie kończy się lamentacja, która towarzyszy jego odchodzeniu. 
To zniknięcie ubranego w szpitalną piżamę mężczyzny nic nie znaczy. Może 
zniknął, bo po tamtej stronie nic nie ma. A może zniknął, bo po tamtej 
stronie jest tylko majestat i piękno. Na razie nikt nie udzieli odpowiedzi. 
Można tylko mieć „nadzieję wbrew nadziei” (Rz 4, 18).

 30 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 164.



M. Legan: Augustyn, młody człowiek, który próbuje zaprzy-
jaźnić się z głównym bohaterem, pogrążonym w rozpaczy To-
maszem Piątkiem, daje mu w schronisku filozoficzną książkę, 
której tytułu nie znamy. Co to może być za dzieło?
K. Zanussi: Wiem, ale nie powiem.

M. Legan: Tak to zostawiamy…
K. Zanussi: Tak, bo tak być powinno, dlatego, że jak nie po-
wiedziałem tego w filmie, to nie mogę tego dopowiadać. Zo-
stawiłem widzowi szansę, żeby się sam zapytał, jaką książkę 
dałby człowiekowi w takim stanie, jeżeli wierzy się – za Bo-
ecjuszem – że można mieć pociechę w filozofii.

M. Legan: Parafrazując słowa filmowego ordynatora, muszę 
zapytać: A czy pan spotkał kiedykolwiek kogoś, kto żyje sub 
specie aeternitatis?
K. Zanussi: Tak. Otarłem się o ludzi, którym się zdarzają 
takie stany. Myślę, że jak spotykałem Księdza kolegę po fa-
chu, Ojca Rostworowskiego (bardzo lubię mówić mnichom 

„koledzy po fachu”, mnie to śmieszy, że tak porządki się mie-
szają), to właśnie miałem wrażenie, że ten człowiek miał tak 
widomy kontakt. Widomy mówię, bo inni mają niewidomy, 
a u niego ten kontakt z nieskończonością był zauważany. Mó-
wię o zmarłym, ale o człowieku, u którego ja to wyczuwałem: 
taką łaskę, taką zdolność.

M. Legan: Ludwik Wittgenstein powie: „Dzieło sztuki jest 
przedmiotem postrzeganym sub specie aeternitatis; a dobre 
życie jest światem postrzeganym sub specie aeternitatis. Oto 
jest związek między sztuką a etyką”. Zgadza się Pan?
K. Zanussi: Zgadzam się, i tu chętnie odwołam się do myśli, 
którą ściągnąłem z Wojtyły. Przyznam, że jest mi to bar-
dzo po drodze, bo on w swoim przemówieniu do młodzieży 



w Genui, powiedział: „czyńcie ze swojego życia arcydzieło”. 
I to było właśnie zrównanie życia z dziełem sztuki. A także 
stwierdzenie, że w ogóle dziełem życia jest właśnie samo ży-
cie, nie to, czy zbudowaliśmy dom, czy posadziliśmy drzewo 
i wychowaliśmy syna, czy dostaliśmy nagrodę Nobla, czy 
złamaliśmy szyfr Enigmy. To nie są prawdziwe osiągnięcia 
życia. Prawdziwe są zupełnie gdzie indziej i często sami nie 
zdajemy sobie z tego sprawy. Myślę, że może w jakiś kry-
tycznych momentach, przy śmierci, staje się jasne co było 
naprawdę ważne, w tym czegośmy dokonali. Także zależy mi 
na tym, żeby sobie samemu i mojemu widzowi przypominać, 
że to co oczy widzą, to nie jest cała prawda.

M. Legan: Co znaczy teologiczna uwaga filmowego ordy-
natora: Ludzie nie są wierzący – najwyżej myślą, że wierzą?
K. Zanussi: To jest oczywiście wyznanie, pod którym się 
nie podpiszę. To jest uogólnienie bezprawne, ale można po-
wiedzieć, że ogromna ilość ludzi deklarujących swoją wiarę 
pozostaje na takim etapie obrzędu, że to jest wiara inercyjna. 
Bardzo często to ostatnio wytykam, bo dostało się nawet do 
teologii - wiara transakcyjna, szczególnie żywa u niektórych 
protestantów. Z niej wynika, że jak uczynisz dobro, to do-
staniesz nagrodę. To jest pewien sposób na zabezpieczenie 
się w życiu i na wieczność, i na doraźność. I ja mam o to 
pretensję. Uważam, że jest to zamulanie czystego nurtu, że 
tego tak nie trzeba robić, trzeba bardzo mocno podkreślać, 
że nie dla nagrody robimy cokolwiek. I to bardzo pięknie 
wyprowadził w swoich dialogach Wojtyła w Bracie naszego 
Boga: ci, którym Chmielowski czyni dobro odpłacają mu 
najgorszym, a on w ogóle się temu nie dziwi i autor się temu 
nie dziwi. Autor mówi: tak ma być, tak będzie. I nie liczcie 
na coś innego, jeżeli czynicie dobro to dla samego dobra, 
a nie dlatego, że liczycie na wzajemność: „jak będziesz się 



uśmiechał do ludzi, to ludzie będą się do ciebie uśmiechali”, 
wcale nieprawda. 

M. Legan: W finale filmu Piątek w onirycznej scenie idzie ku 
majestatycznym zimowym szczytom. Jednak – nie wszyscy to 
zauważają – znika w pewnym momencie z tego krajobrazu. 
Można by to zakończenie uznać zarówno za wyraz wiary, jak 
i niewiary w niebo.
K. Zanussi: Nie, myślę że ja po prostu przypominam o tym, 
że go już wśród nas nie ma. A ten, który patrzy na nas, jest 
z tamtego świata, w tamtym świecie można się pojawiać.
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Powstały w 1980 roku film Krzysztofa Zanussiego wielokrotnie uznawany 
jest za (arcy)dzieło publicystyczne, opisujące zepsucie elit, a może także 
całego społeczeństwa, w okresie dla systemu komunistycznego w Polsce 
schyłkowym. Takie potraktowanie tego ważnego obrazu niepotrzebnie za-
węża jednak perspektywę, gdyż ma on – jak zwykle w twórczości tego reży-
sera – właściwą sobie wielowarstwowość i szeroki personalistyczny horyzont. 
Jest oczywiście komentarzem do aktualnej sytuacji społecznej i politycznej, 
bardziej jednak stanowi medytację nad kwestiami z dziedziny etyki i filo-
zofii, na koniec wreszcie – ku zaskoczeniu widza – objawia perspektywę bez 
porównania szerszą: teologiczną.

Pierwsze kadry filmu służyć mają oszukaniu widza, który widząc kilku 
konnych w ośnieżonym lesie, spodziewa się opowieści z xix lub początku 
xx wieku, opowieści o dawnych elitach, z całym sztafażem archetypicznych 
obrazów: jeździectwo, pałace, dramatyczne romanse, zakulisowe intrygi. 
Twórca filmowy świadomie wprowadza nas w błąd, historia, którą będzie 
opowiadał w jednej z warstw znaczeniowych ma bowiem właśnie być opo-
wieścią o pretendowaniu, udawaniu arystokracji, o świecie ludzi wysoko 
wykształconych, ustosunkowanych, bywałych w świecie i bogatych, głęboko 
jednak skorumpowanych, ogołoconych z jakiekolwiek idei, naznaczonych 
duchowym bankructwem, udających intelektualną i kulturalną elitę, niezau-
ważających jednak ludzi wokół siebie, ich potrzeb i dramatów. Siła obrazu 
inicjującego film tkwi właśnie w tym wywołaniu w widzu pewnego wyobra-
żenia na temat miejsca i czasu akcji, a następnie wyprowadzeniu go z błędu, 
jakimś rozczarowaniu, które będzie następnie postępowało, aż do uczucia 



pogardy wobec (niemalże wszystkich) filmowych bohaterów, by na koniec 
całość ujawnić jako metaforę o wymiarze metafizycznym, finał filmu ukaże 
nam bowiem całość opowieści jako medytację nad złem, w tym wypadku 
objawiającym się jako dojmująca nieobecność sacrum.

Jeźdźcy na leśnej ścieżce zbliżają się do starszej, dokarmiającej zwierzęta 
kobiety, w kadrze zaś pojawia się (charakterystyczny, a nawet ikoniczny dla 
historii xix-wiecznych totalitaryzmów) betonowy słup, na którym roz-
ciągnięty jest drut kolczasty. W języku obrazu ta – łatwa do przeoczenia – 
konstrukcja opowiada nam o jakimś zniewoleniu, o oddzielaniu całych 
narodów od innych, o osobistych dramatach ludzi zamkniętych w opre-
syjnym systemie władzy i filozofii politycznej, wreszcie o niebywale inten-
sywnej ingerencji człowieka w świat przyrody i natury, powodujący jakieś 

„wynaturzenie” świata, w którym żyjemy, wreszcie o pierwotnej katastrofie 
(grzechu pierworodnym) polegającej na pomyleniu przez człowieka tego, co 
piękne z tym, co brzydkie, a więc także – w konsekwencji – pomylenia tego, 
co prawdziwe z tym, co fałszywe i tego, co dobre z tym, co złe. Zbuntowana 
natura jest nieposłuszna takiemu człowiekowi, dlatego jeźdźcy – wyraźnie 
słychać z okrzyków, że nie arystokraci – próbują dogonić i opanować spło-
szone konie. Ekstrawagancko ubrani pretendenci do wyższych sfer usiłują 
pojąć podstawy hippiki, ponoszą jednak porażkę już na starcie, gdyż nie 
rozumieją rzeczy najbardziej podstawowych – sekwencja otwierająca film 
zamyka w metaforycznej opowiastce całość tematyki dzieła.

W zimowej aurze szaro-burej Warszawy poznajemy Lilkę i Piotra, mło-
dych, wyraźnie zakochanych w sobie ludzi w codziennych strojach. Piotr 
kupuje w kiosku tani, dziecięcy pierścionek i daje go swojej narzeczonej, 
wzbudzając jej radość. O tym, że chodzi o dzień ich ślubu, dowiadujemy 
się, gdy przez blok zajedzie kiczowato udekorowany samochód, oni zaś 
poproszą o usunięcie tych dekoracji: „Myśmy nie chcieli żadnej ostentacji, 
widzi pani, nie jesteśmy nawet ubrani”. Zadaniem widza jest na tym etapie 
poznawanie wielu różnych bohaterów oraz ich wzajemnych koligacji, dzieje 
się więc to, czego doświadczyć można na każdym weselu. W samochodzie 
oprócz młodej pary zasiada ich przyjaciel Zygmunt, Sven – partner Niny, 
która jest siostrą obecnej żony ojca Piotra. Zawiłość powiązań i układów 
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będzie przybierała w miarę przybywania gości, w tle pojawi się także sporo 
postaci bezimiennych: w ten sposób tworzyć się będzie także atmosfera 
jakiegoś bałaganu, niepokoju, prowizorycznych i płytkich relacji, bezładu, 
nawet fałszu. „Gdybym była w ciąży, to specjalnie włożyłabym sukienkę 
białą, obcisłą, żeby wszyscy widzieli” – mówi Lilka dla podkreślenia swojego 
dystansu do całego wydarzenia. „Antykonwenans to jeszcze nie jest wolność 
od konwenansów” – odpowiada Zygmunt trafnym, lecz nieco wydumanym 
bon-motem, ujawniając w ten sposób utajone intencje obojga młodych, 
którzy w równym stopniu próbować będą udowodnić w dniu swojego ślubu, 
iż wolni są od wpływu ojców, jednocześnie jednak bunt ten paradoksalnie 
zmuszać ich będzie do takiego działania, które w całości motywowane 
jest postawą ojców. Ich wpływ na ślub Piotra i Lilki jest więc najsilniejszy 
właśnie dlatego, że młodzi desperacko pragnęli pozbawić ich wpływu. Tak 
dzieje się, gdy decyzje podejmowane są „przeciw” komuś – wolność „od” 
zdecydowanie ogranicza: 

Osoba jest transcendentna w swoim własnym 
działaniu dlatego, że jest wolna – o ile jest wolna. 
Wolność w znaczeniu podstawowym to tyle, co 
samozależność1. 

Całość motywacji Piotra i Lilki to zależność od ojców, od której wyzwolić 
mogliby się tylko budując swój związek, swój świat oparty na wzajemnym 
udzielaniu sobie wolności, nie mają jednak prawa tego rozumieć, gdyż na 
tym etapie ich życia zdolni są tylko do buntu odtwórczego, polegającego na 
negacji wszystkich autorytetów. Lęk przed silnym i autorytarnym wpływem 
ojca przełożył się także – jak wkrótce się przekonamy – na lęk przed Bogiem, 
jako ojcem, ujawniający się (jakżeby inaczej) w zanegowaniu jego istnienia, 
wybraniu „wolności od” Boga, czyli takim skonstruowaniu całego swojego 
życia, by było udowadnianiem Mu, że nie ma racji. Ten sam mechanizm, 
który podporządkowuje całe ich życie ojcom, przez konstruowanie go na 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 183.
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przekór nim, rządzi także ich życiem duchowym – nie są w stanie nic stwo-
rzyć, mogą jedynie – w imię wolności od Boga – psuć, ale to oznacza jakąś 
autodestrukcję.

Pod warszawskim pałacem ślubów gromadzą się goście, do których dołą-
cza matka pana młodego – pierwsza żona Adama Ostoja-Okędzkiego. Jest to 
osoba zdecydowanie różniąca się od wszystkich obecnych – ubrana w szary 
garnitur, elegancka i dostojna, stanowić będzie kontrapunkt dla większości 
obecnych tu pań, manifestujących swoją pozycję materialną i kobiecość 
w sposób przesadny, a nawet – w niektórych wypadkach – kiczowaty. Jest to 
także osoba surowa, zdystansowana, podkreślająca wyraźnie swoją moralną 
wyższość i dezaprobatę dla byłego męża i jego obecnej żony, Doroty. Maria 
i Lilka to kobiety, które skromnością i niechęcią do nowobogackiej elegancji 
mogą siebie wzajemnie przypominać. Piotr wybrał prawdopodobnie żonę 
widząc w niej podobieństwo do tego ideału, jaki stanowić może matka. To 
znany powszechnie i dobrze opisany mechanizm psychologiczny. Może to 
jednak oznaczać, że za kilka lub kilkanaście lat Lilka będzie w tej samej sytu-
acji co Maria – przyjmie rolę wyniosłej, porzuconej byłej żony, może nawet – 
podobnie jak teściowa – zaangażuje się religijnie i odnajdzie się w pozycji 
moralnego autorytetu, sędziego Piotra. To oznacza jednak także, że Piotr 
wybrał właśnie Lilkę, by podkreślić swoje niepodobieństwo do Adama i by 
go rozzłościć, zawieść czy sprowokować. Jeśli jednak przypomina swojego 
ojca, co jest bardzo prawdopodobne, trudno mu będzie przyjąć inne niż on 
postawy życiowe – będzie zdradzał żonę i porzuci ją (wraz z młodzieńczymi 
ideałami) dla kobiet mniej wrażliwych i skromnych. Dziwny psychologiczny 
mechanizm wybierania małżonków podobnych do rodziców, którymi się 
gardzi, działa w tym samym stopniu w wypadku Lilki, być może wybrała 
więc ona Piotra przez jakieś (nieoczywiste na początku) podobieństwo do 
Bolesława, wpływowego choć ordynarnego działacza prowincjonalnego, 
człowieka w pierwszej chwili odznaczającego się jakąś plebejskością, w miarę 
jednak rozwoju akcji filmowej coraz bardziej zaprzyjaźnionego (publicysta 
napisałby – zblatowanego) z Adamem, z którym – jak się okazuje – znajdzie 
wspólny język, może więc gdzieś w głębi podobnego do wyniosłego doktora 
w chytrości, chciwości i braku moralności. Podobieństwo Piotra do Adama 
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i niepodobieństwo Lilki do Bolesława („wdała się w matkę”) to z pewnością 
ważny obszar filmowego namysłu Krzysztofa Zanussiego, ciągle osadzony 
jednak w perspektywie dużo szerszej, teologicznej, bowiem postać matki 
Piotra, jej religijność, oraz dramatyczna scena podczas ślubu kościelnego 
wskazują na sensy dużo wyższe niż obserwacja socjologiczna. Szczegól-
nym zaś komentarzem dla całego filmowego dramatu będzie zakończenie, 
którego mistyczny sens ujawni głębię teologicznej perspektywy, chodzi 
bowiem o tajemnicę zła, ontologiczną szczelinę w dziele stwórczym, utratę 
nadprzyrodzonej wolności i niezauważalną, lecz realną obecność Boga 
w losach każdego człowieka, bowiem 

istnienie osoby utożsamia się z istnieniem konkret-
nego centrum wolności2.

Dorota prosi przed uroczystością cywilnego zawarcia małżeństwa o moż-
liwość dłuższej rozmowy z Marią, domyślamy się więc, że te dwie kobiety 
nigdy dotychczas nie miały szansy na spotkanie, dopiero ślub Piotra, czło-
wieka dla obu z nich ważnego, daje im okazję poznać się. „Jednak coś nas 
łączy” – mówi druga żona Adama, w odpowiedzi słyszy jednak od Marii 
ważną korektę: „Ktoś!” – w tej niebezpośrednio udzielonej naganie słychać 
zaś mistrzowsko skondensowaną definicję postawy personalistycznej. Ów – 
wydawałoby się – marginalny dialog (marginalny nawet co do miejsca akcji, 
kobiety usuwają się bowiem poza grupę gości) jest być może najciekawszym 
dowodem na silną inspirację Krzysztofa Zanussiego tekstem Karola Wojtyły, 
stanowi bowiem niemalże odwzorowanie, niemalże cytat z Osoby i czynu: 

Osobą jest konkretny człowiek – individua  
substantia jak głosi w pierwszej części swej klasycz-
nej definicji Boecjusz. Konkretność to zarazem po-
niekąd jedyność i niepowtarzalność, to w każdym 
razie zindywidualizowanie. W pojęciu osoby 

 2 Tamże, s. 177.
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zawiera się jednak coś więcej niż w pojęciu individuum, 
osoba to coś więcej niż zindywidualizowana natura. 
Osoba zawsze jest jednostką natury rozumnej, jak głosi 
pełna definicja Boecjusza: persona est rationalis naturae 
individua substantia. Tym niemniej ani pojęcie natury 
(rozumnej), ani też jej indywidualizacja zdają się nie od-
dawać owej specyficznej pełni, jaka odpowiada pojęciu 
osoby. Owa pełnia to nie tylko konkretność, to już raczej 
jedyność i niepowtarzalność. Język potoczny dysponuje 
tutaj lapidarnym, a zarazem dosadnym wyrażeniem 
zaimkowym: osoba – to ktoś. Ów zaimek jest kapitalnym 
skrótem semantycznym, natychmiast bowiem wywołuje 
skojarzenie, a w nim porównanie i przeciwstawienie do 

„coś”. Zidentyfikowanie osoby jako suppositum domaga 
się uwzględnienia owej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy 

„ktoś” a „coś”3. 

Maria przez sprzeciw wobec zastosowania słowa „coś” na określenie 
swojego byłego męża podkreśla więc niezbywalną wartość każdej osoby 
ludzkiej, nawet takiej, której postępowania i charakteru nie pochwala, a to 
dlatego, że człowiek jako osoba jest według Karola Wojtyły suppositum, 
czyli realnym bytem – realnie istniejącym i realnie działającym. Twierdzi 
on, że suppositum jest to byt, który rozumieć trzeba jako podmiot istnienia 
i działania. Suppositum wskazuje na podmiot jako byt, który tkwi u podstaw 
każdej dynamicznej struktury. Człowiek jest więc dynamicznym podmio-
tem. Osoba jest podmiotem istnienia i działania, Wojtyła wskazuje więc 
na zdynamizowanie bytu przez istnienie (esse) oraz – konsekwentnie – na 
dalszy dynamizm samego działania, gdyż dynamizm pochodzący z istnie-
nia (z esse), pociąga za sobą dynamizm właściwy operari. Istnienie (esse) 
właściwe osobie jako suppositum jest więc osobowe, a nie tylko indywidu-
alne, osoba zaś to nie tylko „jednostkowe człowieczeństwo”, lecz właściwy 

 3 Tamże, s. 122–123.
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tylko człowieczeństwu sposób jednostkowego bytowania. Człowieczeń-
stwo – natura ludzka – cechuje się takimi właściwościami, które pozwalają 
konkretnemu człowiekowi być osobą, a żadna inna natura nie bytuje realnie  
(tzn. jednostkowo) jako osoba, gdyż jest to właściwe tylko człowieczeństwu. 
Natura to spójność pomiędzy tym, kto działa, a jego działaniem – jej pod-
stawą jest natura ludzka, czyli człowieczeństwo przenikające w cały dyna-
mizm człowieka i kształtujące tenże dynamizm. Człowieka nigdy nie można 
mylić z „czymś”, jest to bowiem występek przeciwko najgłębiej zakorzenionej 
w nas prawdzie o osobie. Maria reaguje napomnieniem na słowa Doroty (nie 

„coś” lecz „ktoś”), nawet jeśli użyty przez nią zwrot nie wynikał ze złej woli. 
W świecie, w którym (systemowo) od dziesięcioleci ludzie traktowani byli 
jak rzeczy, w świecie dehumanizacji i depersonalizacji („Jednostka – zerem, 
jednostka – bzdurą/sama – nie ruszy pięciocalowej kłody/ choćby i wielką 
była figurą/cóż dopiero podnieść dom pięciopiętrowy./Partia – to barki 
milionów ludzi/ciasno do siebie przypartych – /podźwigniem gmachy, do 
nieba podrzucim/napiąwszy mięśnie i oddech w partii”4), Maria wyraża 
ten sam bunt, który tak bliski jest Karolowi Wojtyle, w samym środku 
nieludzkiego systemu wypowiadającemu swoje credo oparte na apoteozie 
godności przyrodzonej człowiekowi. Paradoksalnie odkrycie tej godności 
nie wynika nigdy z humanizmów ani z żadnej formy materializmu, wynika 
tylko z filozofii chrześcijańskiej, z przyjęcia osobowego Boga i oparciu całej 
wartości człowieka na dwóch tajemnicach – stworzeniu ex nihilo oraz od-
kupieniu. Można by sformułować – bliskie zapewne Marii – stwierdzenie, 
iż tylko przez doświadczenie własnej przygodności, połączone z darem 
metafizycznej komunii z osobą Boską, rodzi się poczucie własnej godności, 
z którego wynika świadomość niezbywalnej godności innych, także wro-
gów. Dlatego nie pozwala nazywać Adama „czymś”, wie bowiem, iż tylko 
wytrwała walka o wolność i godność każdego człowieka pozwala zachować 
własną wolność i godność. Dorota zaprasza Marię na obiad, a w odpowiedzi 

 4 W. Majakowski, Włodzimierz Iljicz Lenin, za: https://poezja.org/wz/Majakow-
ski_W%C5%82adimir_W%C5%82adimirowicz/6219/W%C5%82odzimierz_Iljicz_Lenin 
[30 v 2018].
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na odmowę pyta: „Nie może pani?”, co spotyka się z kolejnym filozoficznym, 
choć również bardzo praktycznym rozróżnieniem Marii: „Przede wszystkim 
nie chcę”. Trudno i tu nie doszukać się w dialogach Krzysztofa Zanussiego 
myśli wspólnej z Karolem Wojtyłą, który pisze: 

Między „mogę” a „muszę” kształtuje się bowiem ludzkie 
„chcę”, ono zaś stanowi zdynamizowanie właściwe woli5. 

Kontynuacją tych rozważań może być krótki dialog Lilki z przyszłym 
teściem i pozostałymi obecnymi, skoro bowiem jej ojciec się spóźnia, a uro-
czystość cywilnego małżeństwa musi zostać zawarta o czasie ze względu 
na kolejkę, Dorota pragnie zbagatelizować jej wartość, mówiąc: „W końcu 
to co jutro [ślub kościelny – dop. M. L.] jest ważniejsze”. Bolesław, ojciec 
Lilki, jako partyjny decydent musi podkreślać swój ateizm, dlatego dla 
niego z kolei ślub cywilny będzie „ważniejszy”. Gra międzyludzka toczy 
się więc nie tyle o realną ważność i nieważność ceremonii, lecz o uzasad-
nienie własnej postawy życiowej, uprawomocnienie swojego stanowiska 
w najistotniejszych kwestiach, owego napięcia pomiędzy „chcę”, „mogę” 
i ”muszę”. Podkreślanie przez Dorotę prymatu ślubu kościelnego nad cy-
wilnym jest na przykład paradoksalną próbą wypowiedzenia własnego 
dyskomfortu, wiemy bowiem że jest „drugą żoną”, jej wiec ślub – z natury 
rzeczy: cywilny – miał ów przymiot „nieważności” czy „mniejszej wagi”. 
Przypowieść o moralnej degrengoladzie elit schyłkowego komunizmu 
staje się raczej filozoficzno-teologiczną medytacją o naturze człowieka 
w obliczu imponderabiliów. Bolesław, który przybywa z prowincji spóź-
niony, napotyka wychodzących z pałacu ślubów gości i proponuje jeszcze 
złożenie kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Jest to propozycja 
z wielu powodów nietrafiona. Po pierwsze oznacza ona kompletną niezna-
jomość poglądów i życiowej postawy własnej córki, która robi wszystko, 
by wydarzenie zdyskredytować i zbanalizować, po drugie wynika ze – 
właściwiej przedstawicielom partii – skłonności do wiązania wydarzeń 

 5 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 148.
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osobistych, rodzinnych, z gestami i postawami o charakterze deklaracji 
polityczno-społecznej (w komunizmie nic nie jest prywatne, także to, co 
najbardziej osobiste, podlega nacjonalizacji), gdy w realiach 1980 roku taka 
postawa wydaje się być mocno nieaktualna. Wzbudza w doktorze Adamie 
i  jego żonie Dorocie zażenowanie, skrzętnie jednak ukryte. Nowożeńcy 
są z różnych światów – podwójne, herbowe nazwisko i formacja intelek-
tualna rodziny Piotra oraz plebejskie pochodzenie i przynależność do 
nowej, uprzywilejowanej kasty partyjnych aparatczyków po stronie Lilki 
to przeszkody, które powinny zostać zniwelowane w nowym pokoleniu 
wykształconych w Warszawie i samodzielnie myślących ludzi. Problemem 
okaże się jednak skaza na sumieniu, która sprawi, że niemal wszyscy na 
równi okażą się być kombinatorami, konformistami, złodziejami, głupcami 
i zdrajcami. Obecność postaci pełnych godności, szlachetnych i prawych 
(niania i matka Piotra, w niektórych aspektach także Dorota i Lilka) będzie 
ten fakt tylko eksponować.

Adam opuszcza zgromadzonych, by udać się na lotnisko, na którym 
ląduje przybywająca z Paryża bratowa Penelopa z córką Patrycją. Podczas 
powitania kobieta zachowuje się jak w konspiracji, sprawdza i pyta czy 
nie jest śledzona. Nie chodzi jednak bynajmniej o jakąkolwiek poważną 
działalność, czy tym bardziej walkę z systemem, chodzi o małego pieska, 
przewiezionego ukradkiem pod płaszczem. Penelopa daje się więc poznać 
jako osoba od początku niepoważna, histeryczna i nadmiernie skoncentro-
wana na owym zwierzątku, które odegra jeszcze swoją rolę w filmie. Pod-
czas obiadu trwa tymczasem niemiła rodzinna dyskusja, w której poglądy 
młodych (pragnienie samodzielności, niewchodzenie w układy), wygłaszane 
w moralizatorski i ironiczny sposób, skonfrontowane są z grubiaństwem 
Bolesława. W świecie, w którym wszystko można zdobyć znajomościami 
(Adam: „operowałem biskupa, mogę to załatwić”) Piotr i Lilka pozują na 
sprawiedliwych, uczciwszych, niezłomnych – bunt przeciwko ojcom miesza 
się z buntem przeciwko rzeczywistości społecznej. Scena w kancelarii pa-
rafialnej ujawni jednak, iż ich deklarowana (wynosząca ich ponad innych) 
przyzwoitość jest pozorem na użytek opinii zewnętrznych obserwatorów, 
nie przekłada się jednak na pełną osobistą uczciwość wewnętrznych postaw.
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Pierwszy kadr z biura parafialnego to typowa ścienna dekoracja, przed-
stawiająca Jana Pawła II i dwie flagi: polską oraz watykańską. Jest to więc lu-
strzane (więc odwrócone) odbicie światopoglądu Bolesława, o ile on bowiem 
zgodnie łączy sprawy osobiste z państwowymi i partyjnymi, co udowodnił, 
proponując nową, świecką ceremonię jako część wydarzenia rodzinnego, 
o tyle tutaj wartości patriotyczne i religijne wzajemnie się przenikają i dopeł-
niają w nierozdzielny konglomerat postaw narodowo-katolickich. Obydwie 
strony tej samej monety, choć wybite zostały przez zantagonizowane grupy, 
wydają się być przez Krzysztofa Zanussiego na równi kontestowane, choć 
dla światopoglądu religijnego ma on oczywiście więcej sympatii. Dialog 
nowożeńców z księdzem dotyczy obowiązkowego przystąpienia przed za-
warciem ślubu kościelnego do sakramentu spowiedzi. Ceremonia ma odbyć 
się nazajutrz, tymczasem warunki formalne zostały zaniedbane. Całość 
dialogu obnaża hipokryzję i powierzchowność młodych ludzi, którzy od 
roku żyją w grzechu, sakrament przyjmują zaś pod wpływem czynników 
zewnętrznych – nalegania rodziny i możliwości wcześniejszego zdobycia 
mieszkania. Poważniejsze wątpliwości rodzą się jednak, gdy Piotr, uznając 
siebie za niewierzącego, pytany przez księdza o wychowanie dzieci, szczerze 
wyznaje, iż nie zamierza mieć potomstwa. „W takim razie cały sakrament 
jest fikcją, jeśli zamierzacie państwo łamać podstawowy cel małżeństwa” – 
mówi zirytowany ksiądz. Silny rozdźwięk pomiędzy deklarowaną moral-
nością a nieukrywanym egoizmem, rzuca nowe światło na główne postacie 
filmu i powoduje, iż musimy (przynajmniej z perspektywy chrześcijańskiej, 
a o taką chodzi w tej scenie) zakwestionować ich wzajemną miłość: 

Znaczna wszakże część norm moralnych ma charakter 
zakazu (np. większość przykazań Dekalogu). Jednakże 
charakter ten bynajmniej nie wyklucza wartości ani też 
jej nie przesłania – nawet jakby bardziej jeszcze uwydat-
nia. Tak np. przykazanie „nie mów fałszywego świadec-
twa” jeszcze mocniej akcentuje wartość prawdomówno-
ści, a przykazanie „nie cudzołóż” – cały zespół wartości 
związanych z małżeństwem, osobą, potomstwem, 
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wychowaniem itp. Ten tak bardzo znamienny dla 
moralności i prawodawstwa sposób przejścia od 
wartości do powinności – drogą poniekąd ne-
gatywną – nie jest jedyny ani pierwszoplanowy. 
Pierwszoplanowa wydaje się droga pozytywna.  
Najdoskonalszym i najpełniejszym przykładem 
wyzwalania powinności przez wartość na drodze 
pozytywnej jest i pozostanie z pewnością ewange-
liczne przykazanie „będziesz miłował”. Na tej dro-
dze wartość po prostu wyzwala powinność przez 
swoją treść istotną oraz związaną z tą treścią siłę6. 

Wobec tej pozytywnej perspektywy dialog w kancelarii parafialnej jest 
dowodem jakiejś (być może nieprzezwyciężalnej) ignorancji, głuchoty 
na moralną wartość pełnej szacunku, nie egoistycznej i płodnej miłości 
małżeńskiej, opartej na wspólnym przeżywaniu dobra, także w wymiarze 
metafizycznym. Medytacja o małżeństwie dopełniona jest cynicznymi wy-
znaniami Penelopy przy restauracyjnym stole – otwarcie opowiada ona 
o wielu małżeńskich zdradach, których dopuściła się „przy okazji” podróży 
związanych z jej karierą w balecie. Sugeruje także homoseksualne skłonności 
swojego męża, co budzi irytację Adama, brata zmarłego: „Twój brat wiedział 
o wszystkim, on sam też nie był bez skazy, zapewniam”. Ważny dialog pomię-
dzy Dorotą a Penelopą wyznacza różnicę w (dotkniętej rewolucją seksualną) 
mentalności Francuzki: „Masz mi za złe, że nie jestem pruderyjna. Ale ja nie 
uznaję tabu” a tradycyjnym punktem widzenia Polki: „Nie mam ci za złe, ja 
po prostu lubię tabu”. W filmowym horyzoncie problemów pojawia się więc 
kwestia seksualności w jej wymiarze moralnym i w wymiarze budującym 
lub niszczącym człowieka jako osobę: 

Tylko normy etyki, które odpowiadają moralności, 
odnoszą się do czynu i do człowieka jako osoby. 

 6 Tamże, s. 209–210.
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Przez nie bowiem sam człowiek jako osoba staje się 
dobry lub zły: przez nie – to znaczy w zależności od nich, 
na zasadzie zgodności z nimi lub nie-zgodności7. 

Zanussiańskie przechodzenie od etyki do metafizyki obecne jest – jak 
widzimy – w refleksji wojtyliańskiej, a dzieło filmowe w niezwykły spo-
sób „opowiada” nam filozoficzno-teologiczną treść traktatu o człowieku. 
Rozmowę Piotra i Lilki o niemoralnych zwyczajach doktora Adama, który 
wybudował luksusowy dom za łapówki od pacjentów (umieszczane dla 
niepoznaki w książkach: „udaje bibliofila”) kończy zasadne przecież py-
tanie, dlaczego właściwie zdecydowali się oni na małżeństwo. Odpowiedź 
najbardziej banalna – na złość ojcom i dla wcześniejszego zdobycia miesz-
kania – choć niezadowalająca, musi im wystarczyć, gdyż nie mają innej.  
Na retoryczne pytanie Lilki: „Warto?” Piotr odpowiada zdawkowym: „A co 
to kosztuje?...”, nieświadomie dotykając sedna dramatu pomiędzy tymi dwoj-
giem i pomiędzy każdą parą nieumiejących kochać się ludzi – odpowiedź ta 
bowiem ujawnia jego przekonanie, iż małżeństwo – relacja z drugą osobą – 
nic nie kosztuje, a przynajmniej nic nie powinna kosztować. Wyobraża sobie 
(zapewne na podstawie wzoru, jaki otrzymał w ojcowskim domu) miłość 
jako branie od drugiej osoby, zaspakajanie własnych potrzeb, przyjmowanie 
dobra, nie zauważa tymczasem, że taka wizja związku zawsze kończy się 
moralnym, emocjonalnym i duchowym bankructwem, jest rzeczywiście 
kosztowna.

W filmowym świecie Kontraktu korupcji ulegają po kolei wszystkie 
wartości – od największych (życie religijne, małżeństwo, rodzina, służba 
chorym) po te zupełnie codzienne: przyzwoitość, prawdomówność, etyka 
zawodowa. Równolegle ukazane sceny z opery i domu Zygmunta (przyjaciela 
Piotra) są na to najlepszym dowodem. Podczas trwania baletu Penelopa 
krytykuje nie tylko spektakl jako całość, ale także umiejętności taneczne 
występujących, gdy jednak zostaje rozpoznana jako tancerka światowej sławy 
i zaproszona za kulisy, nie tylko chwali i oklaskuje występujących, ale także 

 7 Tamże, s. 200.
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zaprasza (cóż to za zwyczaje – nie do swojego przecież domu i nie na swoją 
przecież uroczystość) cały zespół. Piotr jest natomiast świadkiem moralnego 
upadku swojego największego przyjaciela, który podczas wieczoru kawa-
lerskiego próbuje namówić go na działanie, którym dotychczas zgodnie 
gardzili. Chodzi bowiem o załatwienie po znajomości jakiś prywatnych 
potrzeb z bardzo wpływowym politykiem (być może ministrem), który 
obecny będzie następnego dnia na weselu w luksusowym domu Adama, ojca 
Piotra: „Sam tyle razy mówiłeś, żeby przestać załatwiać, przestać wchodzić 
w układy, przestać robić kompromisy” – mówi, w odpowiedzi zaś słyszy 

„Żeby móc przestać, trzeba najpierw załatwić, wejść w pewne układy, pójść 
na kompromisy. Nie bądź naiwny”. Całość wykładu Karola Wojtyły o konfor-
mizmie (skrótowo przywołana w rozdziale nt. Barw ochronnych) znalazłaby 
tutaj zastosowanie. Zygmunt i Piotr mają (być może – młodzieńczą jeszcze) 
potrzebę zachowania moralności w skorumpowanym świecie społecznej 
akceptacji kłamstwa i oszustwa, nie potrafią jednak jednocześnie wznieść 
się ponad swój egoizm i zapłacić za moralną niezłomność pełną cenę: 

Człowiek staje się kimś i jakimś nade wszystko 
przez swoje czyny, przez działanie świadome.  
Ta postać ludzkiego fieri zakłada więc sprawczość, 
czyli przyczynowanie właściwe osobie. Owocem 
tego przyczynowania, homogennym skutkiem 
sprawczości osobowego ja, jest moralność – nie 
jako abstrakt, ale jako najściślejsza egzystencjalna 
rzeczywistość związana z osobą jako właściwym 
swoim podmiotem. Człowiek przez swoje czyny, 
przez działanie świadome, staje się dobrym lub 
złym w znaczeniu moralnym. Być moralnie do-
brym – to znaczy być dobrym człowiekiem, być  
dobrym jako człowiek. Być moralnie złym –  
to znaczy być złym człowiekiem, być złym jako  
człowiek. Przez swoje czyny człowiek staje się  
moralnie dobrym lub moralnie złym – w zależności 
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od tego, jakie są owe czyny. Jakość czynów, która zależy 
od normy moralności, a ostatecznie od sumienia, prze-
chodzi na człowieka – sprawcę czynów8. 

W świecie odwróconych wartości, wobec niebywałej ontologicznej wy-
rwy, jaka powstała wobec gigantycznego zakłamania etycznych i moralnych 
norm, w rzeczywistości inwersji pojęć, trudno jest jednak zachować jedno-
znaczność i integralność. Paradoksem jest, iż podczas spotkania z zespołem 
baletowym Penelopa (wcześniej – na osobności – wyśmiewająca, teraz 
zaś chwaląca przedstawienie) słuchana jest z zachwytem, zaś Lilka, która 
oglądała spektakl z zapartym tchem, w momencie wyrażania zachwytu 
oskarżona jest z kolei przez dyrektorkę baletu o kłamstwo. Po wejściu do 
nowego domu Adama Lilka wpierw rozgląda się z dezaprobatą, następnie 
zaś – niczym dziecko gotowe powiedzieć „król jest goły!” – oznajmia, że 
w salonie coś śmierdzi. Ten drażniący, podejrzany zapach będzie miał odtąd 
wymiar metafory, jeśli bowiem winowajcą jest mały piesek Penelopy, źródło 
zapachu nie mogło pojawić się zaledwie chwilę po wprowadzeniu gości do 
domu. Odkryte za ponad dobę odchody pod dywanem musiałyby pojawić 
się tam później, Lilka czuje więc raczej zapach kłamstwa, łapówkarstwa, 
moralnej mizerii i niesprawiedliwości. Fizyczne (fizjologiczne?) źródło 
smrodu będzie – by tak rzec – materializacją obrzydlistwa etycznego, które 
obserwujemy od początku filmu. Wysiłki Penelopy, by zniwelować fetor za 
pomocą perfum, uznać można za symboliczny opis tej postaci, z zewnątrz 
bowiem widzimy gwiazdę baletu, piękną kobietę sukcesu z bogatego za-
chodu, wewnątrz jednak (pod powłoką perfum) odkryjemy wkrótce uza-
leżnioną od kleptomanii, egocentryczną i niedojrzałą idiotkę o cechach 
narcystycznych, złą matkę i żonę. Perfumowanie fetoru będzie także defi-
niowało całe zgromadzone na weselu towarzystwo, całą tę menażerię postaci 
i typów, a wreszcie – by tak rzec – całą klasę społeczną, zanurzonych w chory, 
zwyrodniały system dorobkiewiczów, cwaniaków z inteligenckim obliczem, 
kombinatorów zachowujących arystokratyczne pozory.

 8 Tamże, s. 147.
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Kontrakt to z natury rzeczy umowa, głównie handlowa, zawarta na 
piśmie między stronami, ale też zatrudnienie na mocy takiej umowy. Kon-
traktem nazywamy umowę sprzedaży zawartą z kontrahentem. Kontrakt 
dotyczy również świadczonych usług na rzecz partnera, a w kręgu pojęć 
bliskich temu słowu są także takie pojęcia jak: sprzedaż, kupno, usługi, towar, 
zysk, gwarancja, reklamacja i cały arsenał kruczków prawnych, negocjacji 
handlowych i bilansów zysków/strat. Użycie tego słowa jako tytułu filmu, 
którego tematem (jednym z wiodących tematów) jest małżeństwo, uznać 
można za przewrotny komentarz do związków międzyludzkich, zawiera-
nych tak często z powodów zupełnie egoistycznych i w warunkach głębokiej 
niedojrzałości osobowej partnerów. Wieczorne spotkanie Doroty z Marią, 
mieszkającej podczas pobytu w Warszawie u sióstr zakonnych, którym po-
maga w prowadzeniu domu dla obłożnie chorych, jest okazją do medytacji 
na temat prawdziwego i głębokiego sensu małżeństwa, które można nazwać 
kontraktem tylko w przewrotny lub prowokacyjny sposób, tak właśnie po-
stąpił przecież Krzysztof Zanussi.

Tymczasem Karol Wojtyła, jako profesor filozofii, opisał w swojej książce 
Miłość i odpowiedzialność różne stopnie miłości według nauczania św. To-
masza z Akwinu: miłość jako upodobanie, jako pożądanie, jako życzliwość 
i jako przyjaźń. Zdefiniował przy tym w sposób klasyczny przyjaźń, dodając 
jedynie, że musi jej towarzyszyć sympatia, czyli uczuciowe współodczuwa-
nie, bo inaczej przyjaźń staje się zimna i niekomunikatywna9. Następnie 
uznał – z właściwym sobie chrześcijańskim maksymalizmem – że wszystkie 
przedstawione formy miłości nie są wystarczające dla ukazania prawdziwej 
miłości osób. Stąd zaproponował koncepcję miłości oblubieńczej, która 
polega na oddaniu swojej własnej osoby – podkreślił, że jest to coś więcej 
niż tylko tradycyjne „chcenie dla kogoś dobra”10. Autor książki Miłość i od-
powiedzialność przekonuje, że rozumienie oddania swojej osoby nasuwa 
pewne problemy. Z istoty swojej osoba jest nieprzekazywalna. Osoba nie 
może być własnością drugiej osoby, bo nie można traktować jej jako rzeczy, 

 9 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Warszawa 2007, s. 71–89.

 10 Tamże, s. 96–97.
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co uznać można za konkluzję poprzedniej rozmowy Doroty z Marią. Takie 
oddanie jest jednak możliwe w porządku miłości i w znaczeniu moralnym: 

„Miłość polega na zaangażowaniu wolności, jest ona wszak oddaniem siebie, 
a oddać siebie to właśnie znaczy: ograniczyć swoją wolność ze względu 
na drugiego”11. Miłość sprawia, że takie ograniczenie nie jest negatywne 
i przykre, ale radosne i twórcze. Wojtyła w swojej filozoficznej teorii mi-
łości uznał, że tradycyjna nauka o miłości jest niepełna. Zaproponował 
jej uzupełnienie o personalistyczne ujęcie – zwracał uwagę, że przyjaźń 
jest czymś niewystarczającym, choć jest ważnym elementem miłości ob-
lubieńczej. Już jako papież Jan Paweł ii w swojej teologii ciała i w swoich 
wypowiedziach o miłości małżeńskiej proponował przede wszystkim miłość 
oblubieńczą – nie wspominał prawie o przyjaźni, choć odniesienia do niej 
pojawiały się najczęściej, kiedy cytował Encyklikę Humane vitae Pawła vi, 
jeszcze rzadziej zaś powoływał się na miłość łaski. Niewątpliwie jednak 
uznawał to podejście, ale jednak w swoim nauczaniu skupił się bardziej na 
dowartościowaniu miłości przyrodzonej. Trzeba zwrócić uwagę, że słowa 

„oblubieniec, oblubienica, oblubieńczy” to archaiczne terminy, oznaczające 
po prostu państwa młodych i ich relację do siebie, nawet jeśli w języku 
polskim słowo to nabrało znaczenia religijnego: kojarzy się natychmiast 
z Pieśnią nad pieśniami. Papież pisał o tym, że miłość polega na oddaniu 
siebie w bezinteresownym darze. Afirmacja osoby polega na przyjęciu tego 
daru. Angażuje on wolność. W teologii ciała zaś Jan Paweł ii skupił się na 
tym, że w miłości tej uczestniczy także ciało, które ma charakter oblubieńczy. 
Oznacza to, że poprzez ciało człowiek także może okazać miłość. Wzajemna 
wymiana daru ciała tworzy autentyczną wspólnotę. Prowadzi do osobowej 
komunii (communio personarum), a więc do jedności. Taka wizja miłości 
oblubieńczej jest prezentowana w oficjalnym nauczaniu Kościoła. Do pod-
kreślenia jest w koncepcji miłości oblubieńczej jej integralność. Jan Paweł 
ii nieraz pisał o problemie integracji miłości. Polega ona na tym, by nasza 
miłość do drugiej osoby angażowała wszystkie nasze władze, cielesne i du-
chowe. W miłości pojętej jako dar z siebie dość łatwo można zauważyć tę 

 11 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Warszawa 2007, s. 139.
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jedność o cielesno-duchowym charakterze. Prawdą jest, że miłość małżeńska 
jest szczególna, bo jest to miłość wyłączna, skierowana tylko do jednej osoby. 
Kościół od samego początku ukazywał miłość małżeńską jako miłość zupeł-
nie różną od tej, jaką okazują sobie poganie. Św. Paweł opisując miłość męża 
do żony jako miłość Chrystusa do Kościoła, w żaden sposób nie odnosił się 
do ujęć, które były przyjęte w kulturze. Wręcz przeciwnie, chciał pokazać, 
że małżonkowie chrześcijańscy są powołani do chrześcijańskiej miłości. 
Małżeństwo jest sakramentem, a więc jest źródłem łaski i duchowej miłości 
(caritas). Miłość ta ma inną przyczynę, charakter i cel niż miłość świecka. 
Paweł podkreślał, że jej celem jest uświęcenie. Miłość małżeńska jest więc 
przede wszystkim drogą do zbawienia – sakrament małżeństwa oczyszcza 
i uświęca miłość małżonków. Sama wizja miłości jednak jako daru z siebie, 
który zmierza do osobowej komunii jest znacznie bardziej naturalistyczna 
niż przedsoborowa nauka Kościoła. Jan Paweł ii zmierzał także do tego, aby 
podkreślić pozytywny wymiar miłości małżeńskiej. Akcentował więc nie 
tyle obowiązki i trudy, co wielkość i wspaniałość tej miłości, choć przecież 
miłość ta pojęta jest jako dar z siebie, rozumiany jako rezygnacja, a przy-
najmniej ograniczenie własnej wolności. Taką wizję miłości Karol Wojtyła 
zaczerpnął od św. Jana od Krzyża, wielkiego mistyka i doktora Kościoła, 
który opisywał miłość do Boga jako całkowitą rezygnację z własnej woli, 
co miało na celu podporządkowanie się i zjednoczenie z wolą Bożą. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że była to miłość do Boga, a ograniczenie własnej 
wolności było aktem jednostronnym. To człowiek powinien oddać się cał-
kowicie Bogu i w ten sposób może stanowić z Nim komunię. W przypadku 
miłości ludzkiej dużo trudniej mówić o zupełnej rezygnacji z własnej woli na 
rzecz drugiej osoby. Miłość małżeńska polega raczej nie tyle na rezygnacji 
z własnej woli, co na jej wzajemnym uzgodnieniu.

Koncepcja miłości oblubieńczej jest spójna i stanowi – jak się wydaje – 
pełną, integralną i bardzo adekwatną odpowiedź na najgłębsze pragnienia 
ludzkiego serca. Wobec tych rozważań niezwykle ważny wydaje się być 
filmowy dialog Marii (pierwszej, sakramentalnej żony Adama) z Dorotą 
(jego obecną – kolejną z wielu – partnerką): „Chodzi o to, jakim się stał 
człowiekiem przy pani. Za to w jakiś sposób pani odpowiada. Czy przy pani 
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stał się lepszy?” – pyta starsza z kobiet, definiując niejako miłość w wymiarze 
zgoła chrześcijańskim, jako pragnienie (etycznego, lecz przecież nie tylko) 
dobra drugiej osoby, jej rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Dorota odpo-
wie „Nie wiem. A jaki byłby beze mnie, kto wie?”. Scena kończy się silnym 
zwarciem, kobiety bowiem wykazują silną agresję słowną, choć oczywiście 
zawoalowaną. Wymierzają sobie ciosy, lecz w białych rękawiczkach. Maria 
podkreśla swoją ofiarność i pracowitość w służbie chorym („pani, zdaje się, 
nic nie robi”), Dorota próbuje ją upokorzyć wsparciem finansowym, które 
jednak ostentacyjnie trafia jako jałmużna na potrzebujących do puszki 
ustawionej w klasztornej rozmównicy.

Degradacja rodzaju ludzkiego, postępujący upadek obyczajów, upadek 
kultury wysokiej, zwyrodnienie sztuki i małość ducha ludzi współczesnych – 
oto diagnoza, jaką stawia Krzysztof Zanussi, zamykając ją w celne, klarowne 
i smutne przecież słowa starej niańki, wychowawczyni trzech pokoleń męż-
czyzn z rodziny Ostoja-Okędzkich, słuchającej wspólnego muzykowania 
Piotra z Adamem: „Nic się nie powtarza, wszystko się kończy. Pan starszy grał 
bardzo ładnie, pan Adam już nie tak, a Piotruś… to uszy więdną”. Zakwestio-
nowane piękno prowadzi do zakwestionowania dobra, a w konsekwencji także 
do zakwestionowania prawdy, bowiem w triadzie metafizycznych wartości 
wyłom w jednej z nich powoduje upadek pozostałych: „Platon, przedstawiając 
piękno na podstawie idealistycznych i spirytualistycznych poglądów, sytuował 
je w sferze transcendentnej, przez co rozszerzył jego zakres. Cenność tak 
pojmowanego piękna wynikała zatem z jego metafizyczno-ontologicznego 
statusu. Piękno samo stanowi najwyższą wartość, gdyż jest ideą, czyli bytem 
cechującym się niezmiennością, inteligibilnością, niecielesnością, bytowością 
w sensie pełnym, samoistnością i jednością”12. Źródła relatywizmu, rozpro-
szenia sytemu i hierarchii wartości, zaniku odnoszenia działań ludzi nauki 
do przyjętych norm etycznych i moralnych, można rozpatrywać w wielu 
aspektach: psychologicznym, kulturowym, społecznym, globalizacyjnym 
czy też filozoficznym, etycznym, moralnym: „Bardzo długo triada: Prawda, 

 12 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Estetyka starożytna, t. 1, Wrocław–Kraków 1960, 
s. 140.
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Dobro, Piękno stanowiły harmonię wzajemnie dopełniających się wartości. 
Nie było wątpliwości, że Prawda jest dobra i piękna; że Piękno jest dobre, 
a Dobro piękne; że dobre i piękne działanie pozwala człowiekowi zbliżyć się 
do Prawdy”13. Nie bez uzasadnienia wydaje się więc hipoteza, iż poznając 
relatywistyczną teorię Einsteina, przewidzieć można jej skutki nie tylko dla 
nauki, ale i dla kultury oraz dla kształtowania się nowoczesnych światopoglą-
dów. Piotr nie umie pięknie grać na skrzypcach, zatracił jakby umiejętność 
tworzenia piękna i to skorelowane jest silnie z umiejętnością czynienia dobra 
i poznawania prawdy – ogląd Piękna-Dobra-Prawdy dokonujący się dzięki 
miłości zmusza bowiem do tego, by zwrócić ku niemu całe swe życie. Inaczej 
mówiąc, poznanie wartości implikuje ich realizację. W domu, w którym 
piękno uległo zepsuciu, musiało skorumpować się dobro, a prawda stała się 
pół – lub wprost nie-prawdą. Triada brzydota-zło-kłamstwo mogłaby stać się 
mottem filmu, mottem każdego właściwie z bohaterów, opisem każdej sceny 
i skrótem każdego sensu, który wydobywa się z dzieła Krzysztofa Zanussiego. 
Dlatego właśnie Piotr – piękny, mądry i dobry młodzieniec – przychodzi 
pijany do sypialni Lilki nie tylko po to, by opowiedzieć jej, w jakie układy 
chce wejść, by ustawić się w życiu, ale także po to, by w jakimś przypływie 
niepohamowanego egoizmu zgwałcić narzeczoną na dzień przed ślubem: 

Kierowanie popędem seksualnym jest możliwe, 
choć czasem bywa połączone z trudnościami, 
zwłaszcza gdy pobudliwość seksualna zachodzi 
u kogoś w szczególnym nasileniu. Polega to nie 
tylko na samych reakcjach somatycznych, ale także 
i na szczególnym przynaglaniu psychicznym typu 
emotywnego14. 

Genialnym filmowym komentarzem do tych tragicznych wydarzeń bę-
dzie widok sarenki, wyjadającej zgniłe resztki z przydomowego śmietnika: 

 13 R. Darowski, Filozofia człowieka, Kraków 1992, s. 100.

 14 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 258.
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„Wszystko zależy od kierunku, jaki nada człowiek swym pragnieniom. O wy-
borze owego kierunku miłości decyduje silniejsza w danym człowieku 
skłonność duszy. Platon wyróżniał trzy siły (części) duszy, których funkcje 
wyraził za pomocą dwukonnego zaprzęgu z woźnicą. Woźnica symboli-
zował rozsądek i rozum, koń biały to tzw. szlachetny zapał, przyzwoitość 
i dyscyplinarność, koń czarny zaś to zmysłowe pożądliwości. W chwili gdy 
człowieka ogarnia miłosne szaleństwo, następuje rywalizacja sił duszy”15. 
Platon opisze ów szał czarnego konia pożądliwości: „kiedy woźnica ujrzy 
jakąś zjawę miłosną i żar mu duszę ogarnia, koń, nie zważa na ukłucia ani 
razy, których mu woźnica nie szczędzi, i w dzikich podskokach pędzi wprost 
przed siebie”16. Widok pijanego Piotra zmuszającego Lilkę siłą do współ-
życia ujawnia jego zwierzęcą, bezrozumną naturę drapieżnika: „Człowiek 
jawi się nam bowiem (jak podkreśla np. R. Ingarden17), jako byt określany 
w znacznej mierze przez wartości. Wartości, których człowiek nie znajduje 
jednak w świecie przyrody, czy też w świecie materialnym. Tylko wartości 
absolutne pozwalają człowiekowi, przynajmniej do pewnego stopnia, za-
pomnieć o swej pierwotnej, czysto zwierzęcej naturze. To właśnie warto-
ści decydują o odrębności świata zwierzęcego i ludzkiego, to one właśnie 
nadają sens naszemu istnieniu, sprawiając, że nie jest ono bezwartościową 
wegetacją. W odniesieniu do świata przyrody pojęcie wartości jest zupeł-
nie bezsensowne – możliwość wartościowania zakłada przecież możliwość 
wyboru. A wybór ten przynależy tylko człowiekowi, który dzięki swojej 
wolności transcenduje18 Wszechświat”19. Sarna wyjadająca resztki przy 
śmietniku to poetycki, metaforyczny, ale także przerażająco ostry obraz 
ontologicznego pęknięcia, jakie dokonało się w przyrodzie, gdy człowiek 

 15 E. Domagała, Miłość drogą do Piękna-Dobra-Prawdy czyli o platońskiej metafizyce 
miłości, w: „Annales Uniwersitatis Marae Curie-Sklodowska”, Lublin 1/2009, s. 85.

 16 Platon, Fajdros, tł. W. Witwicki, Kęty 2002, s. 63.

 17 Por. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1972, s. 25.

 18 Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975, s. 149–161.

 19 K. Bochenek, Filozofia chrześcijańska wobec tzw. kryzysu wartości, „Resovia Sacra. 
Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 12/2005, s. 86.
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(mężczyzna, Adam) zdecydował się na egoistyczną decyzję nasycenia siebie, 
także kosztem zbrukania prawdziwej, oblubieńczej miłości. Bosa, półnaga 
Lilka na zaśnieżonym podwórku, niczym otoczona psami łania skazana na 
odpadki z pańskiego stołu, jest obrazem pohańbionej, sprofanowanej oblu-
bienicy, nawet jeśli (szczególnie jeśli) wciąż czeka na białą suknię, w której 
pójść ma do ślubu. Rozmowa Doroty z siostrą (Niną, kochanką Svena) o jej 
zaangażowaniu w związek z żonatym mężczyzną jest już tylko powtórze-
niem wypowiedzianej wcześniej prawdy – nie da się zbudować szczęścia 
bez uszanowania drugiej osoby: „Nie możecie być szczęśliwi, gdy jedno 
z was jest nieszczęśliwe”.

Koszmarna lalka w stroju panny młodej, umieszczona w charakterze 
dekoracji na masce czarnej wołgi należącej do Bolesława, ostatecznie udo-
wadnia, iż brzydota (w tym wypadku – kicz, czyli nieprawda o pięknie) jest 
doskonałą metaforą ostatecznego rozpadu wszelkich więzi, profanacją miło-
ści. Brzydota wdziera się nawet do kościoła, w którym przeczyste arcydzieło 
Franza Schuberta, sławiące za pomocą doskonałej harmonii najwznioślejszy 
ideał kobiecości i miłości – zaśpiewane zostanie w sposób tak brzydki, że 
właściwie profanujący formę i treść pieśni Ave Maria. Ucieczka Lilki sprzed 
ołtarza jest więc jedynym możliwym i najoczywistszym rozwiązaniem, zwró-
cić należy jednak uwagę na fakt, iż zanim to uczyni, zdecyduje się ona na 
ucałowanie stuły, której użyć miał kapłan do związania rąk nowożeńców. To 
symboliczne wyznanie wiary w sacrum, choć dotknięte jest ono zepsuciem, 
tłumaczy sens ucieczki. W świecie, w którym prawda, dobro i piękno upa-
dły, są jeszcze rzeczy święte do uratowania. Jedną z nich jest wewnętrzna 
wolność tej odważnej i mądrej kobiety: 

Będzie to mianowicie studium czynu, który ujaw-
nia osobę: studium osoby poprzez czyn. Taka jest 
bowiem natura korelacji tkwiącej w doświadczeniu, 
w fakcie „człowiek działa”, że czyn stanowi szcze-
gólny moment ujawnienia osoby. Pozwala nam 
najwłaściwiej wglądnąć w jej istotę i najpełniej ją 
zrozumieć. Doświadczamy tego, że człowiek jest 
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osobą, i jesteśmy o tym przekonani dlatego, że spełnia 
on czyny. (…) Źródłem zaś, z którego czerpiemy pozna-
nie o tym, jaką rzeczywistością osoba jest, będzie czyn, 
szczególniejszym jeszcze źródłem – moralność w aspek-
cie dynamicznym, czyli egzystencjalnym20. 

Ucieczka Lilki to właśnie jeden z tych wojtyliańskich „czynów ujawnia-
jących osobę”, można nawet powiedzieć, iż ów czyn, jako głęboko moralny, 
ustanawia wreszcie uciekającą jako osobę, gdyż jej decyzja czyni ją podmio-
tem wydarzeń, nie zaś przedmiotem dążeń i oczekiwań, obiektem pragnień. 
Dotychczas wszystko w życiu tej młodej kobiety działo się „przeciw” komuś – 
ojcu, narzeczonemu, systemowi; teraz zrealizuje się w jej życiu nadzieja na 
osobową pełnię i prawdziwą miłość, gdyż to właśnie 

przykazanie „będziesz miłował” uwydatnia przede 
wszystkim jasną stronę rzeczywistości ludzkiego  
działania i bytowania21.

Mimo ucieczki panny młodej wszyscy niemalże goście gromadzą się 
w nowym, luksusowym domu Adama (wyjątkiem jest Piotr, który goni 
narzeczoną oraz jego matka, która wobec niedopełnienia ceremonii od-
mawia udziału w weselu). Przyjęcie, na początku przyjmujące charakter 
eleganckiego party, coraz bardziej jednak ujawnia podwójną moralność, 
dwulicowość, a nawet – w niektórych wypadkach – najniższe instynkty 
zgromadzonych. Scena się jakby odczłowiecza: Sven i tancerze baletowi 
wpierw korzystają z sauny, następnie zaś biegają nago po śniegu, wydając 
dzikie odgłosy i szczekając jak psy. Patrycja zaciąga do wanny ledwo napo-
tkanego chłopca, ucznia, mimo bliskości innych gości prowokując go do 
czynności seksualnych. Adam próbuje zahipnotyzować Penelopę (która 
zapewne byłaby nim zainteresowana), zaś kleptomański nałóg Francuzki 

 20 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 59–61.

 21 Tamże, s. 335.
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wywołuje w zebranych odruch inkwizytorski. „Człowiek ma taką naturę 
niestety, że myśli tylko o sobie” – mówi Bolesław i jest to definicja zgoła 
filozoficzna, anty-personalistyczna w założeniach, zaś jej naturalną konse-
kwencją jest wzajemne wyszarpywanie sobie wpływów, przysług i pierw-
szeństwa przez gości weselnych. Obrazem tego symbolicznego osuwania 
się ludzi w kierunku zachowań atawistycznych jest jedna z tancerek, leżąca 
na skórzanej kanapie z głową martwego lisa na swojej twarzy – następuje 
jakiś transgatunkowy kataklizm, gdyż ludzi coraz trudniej odróżnić od 
zwierząt. Wszystko to dzieje się w salonie, w którym z trudem udaje się 
gościom ignorować fetor psich odchodów. Gra pozorów jest jednak zbyt 
zaawansowana, by można było je powstrzymać inaczej, niż przez sprowa-
dzenie prawdziwej katastrofy. Powrót pijanego znowu Piotra wywołuje serię 
zgrzytów, z których najsilniejszym będzie wulgarne potraktowanie starej 
niani, wobec czego – głęboko rozbita – czuje się ona zmuszona opuścić na 
zawsze dom pracodawców. To postawa pełna osobistej godności człowieka 
prostego, lecz nadzwyczaj uczciwego i dobrego.

Podczas gdy goście weselni udają się na hałaśliwy kulig, do domu wraca 
Lilka, przygarnięta przez czułą, opiekuńczą Dorotę:

„ – Jesteś?
– Nie.
– To znaczy, że cię nie ma?
– Tak… Chcę pójść do lasu, ale nie będziemy nic mówić.
– Będziemy milczeć…”.
W opustoszałym domu pozostaje jedynie pijany i zrozpaczony Piotr. 

Ironiczna scena, w której podpala kieliszek spirytusu w oczywisty sposób 
nawiązuje do Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy. Piotr nie jest jednak bo-
haterem walki o wolność, nie jest ostatnim sprawiedliwym, nie jest przed-
stawicielem wymierającego gatunku szlachetnych bojowników. Jest zwykłym 
konformistą, który sprzedał się zanim nawet otrzymał wystarczająco kuszącą 
ofertę, jest przedstawicielem pokolenia ludzi, którzy nic nie obronili, nawet 
swojej godności. Zgoła postmodernistyczny cytat może znaczyć także, że 
nie pozostał temu pokoleniu żaden gest buntu, wszystko już było, nie mogą 
więc nic stworzyć, nic zaproponować, będą co najwyżej żonglować cudzymi 
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gestami i słowami. Jedyne co Piotr może zrobić – wobec niemocy twórczej – 
to próba destrukcji. Spalenie ojcowskiego domu nie wyzwoli go z własnej 
małości, nic nie zamknie ani nie zmieni. Nawet odpowiedzialność za ten akt 
na niego nie spadnie, skoro zło można – dzięki usłużnej semantyce – nazwać 
chorobą, a sprawcę zamknąć na niegroźną obserwację w szpitalu psychia-
trycznym. Zresztą nawet ów akt destrukcji się nie udaje. Dom stoi, lekko 
zaledwie nadszarpnięty, jeśli zaś w pożarze miał zginąć także jego sprawca, 
jeśli to miało być samobójstwo, skuteczność tego aktu kwituje się w fakcie, iż 
Piotr wychodzi z zadymionego garażu o własnych siłach. „Jestem normalny, 
wy jesteście wariaci! Wariaci!” – krzyczy, my zaś czujemy, że może mieć rację, 
nawet jeżeli jego bunt jest tak płytki i nieskuteczny. A może właśnie w tej 
chwili, i dzięki tym słowom, zyskuje on na powrót miłość (a przynajmniej 
sympatię i współczucie) Lilki, która przedstawia się lekarzowi jako żona 
i wyrusza z Piotrem do szpitala.

„To był straszny dzień” – mówi Dorota. „Dzień? Całe życie jest straszne…” – 
odpowiada Adam. „Ja okropnie się boję, boję się. Posiedź przy mnie, nie 
odchodź” – prosi. W widzu rodzi się przekonanie, że ten stary i słaby czło-
wiek dotarł właśnie do momentu, w którym całe moralne bankructwo złego 
życia stało się dla niego jasne: 

To, że czyn pozostaje w osobie przez swą moralną war-
tość – to ma swe źródło i podstawę w sumieniu. Sumie-
nie zaś wiąże się w człowieku z umysłem nie poprzez 
samą tylko świadomość, ale poprzez prawdziwość. 
Podkreślano wielokrotnie, że sumienie jest sądem, który 
określa wartość moralną czynu, dobro lub zło w nim za-
warte. Jest to ujęcie słuszne, choć chyba częściowe. Zdaje 
się, że nie sposób uchwycić całościowej specyfiki sumie-
nia bez uprzedniego zarysowania struktury osoby22. 

 22 Tamże, s. 203.
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Adam jest jednocześnie winowajcą i ofiarą, o ile bowiem mógł wpłynąć 
zapewne na świat swoich osobistych wyborów, o tyle jednak nie był w stanie 
przeciwstawić się okolicznościom, w których tak łatwo było zatracić szla-
chetny instynkt przyzwoitości. Znamienne jest, że Adam mówi o swoim lęku: 
Osoby, które doświadczyły kiedyś lęku (czyli wszyscy, z tym, że niektórzy go 
wypierają), zgodzą się zapewne z obserwacją, że jest w tym uczuciu pewna 
charakterystyczna jakość, szczególny odcień czy smak nieporównywalny 
z niczym innym. Otóż w lęku, w przeciwieństwie do strachu, zawarta jest 
pewna nieskończoność, coś „bez dna”, „nie do obrony”. Czujemy, że znaleź-
liśmy się na krawędzi istnienia, przewidujemy upadek w przepaść i że „to 
będzie straszne”. Pragnąc zrozumieć samych siebie lub kogoś odczuwającego 
lęk, możemy spytać: Co będzie straszne? Doświadczenie wskazuje, że zwykle 
sens ten sprowadza się do sytuacji samotności (w związku z opuszczeniem 
albo odrzuceniem) i bezradności (w związku z zagrożeniem, wobec którego 
nasze kompetencje są niewystarczające, a pomoc niemożliwa) – widzimy 
to właśnie w postaci przerażonego Adama. Bezpośrednie przyczyny lęku są 
więc symbolami tych sytuacji bazowych. Samotność, opuszczenie, bezrad-
ność wobec ostatecznego niebezpieczeństwa – to nic innego jak elementy 
przewidywanego przez nas procesu umierania, przełożone na znany nam 
świat relacji międzyludzkich. Dekodując znaczenie lęku, dochodzimy więc 
do jego specyficznej jakości – jak się wydaje w każdym doświadczeniu lęku 
zawarty jest pierwiastek zagrożenia najsilniejszego, najprawdziwszego i naj-
bardziej podstawowego – śmierci. Paul Tillich, teolog i filozof, w książce 
Męstwo bycia pisze, że „lęk w swej nagości jest zawsze lękiem dotyczącym 
ostatecznego niebytu, w lęku dotyczącym jakiejś specjalnej sytuacji zawiera 
się lęk dotyczący ludzkiej sytuacji jako takiej. U podstaw każdego strachu 
tkwi lęk przed niemożnością zachowania swojego bytu – to jest właśnie 
element wywołujący strach. Nie da się usunąć podstawowego lęku: lęku 
skończonego bytu przed groźbą niebytu. Należy on do samej egzystencji”23. 
Analizując znaczenie lęku w aspekcie duchowym, szczególnie w kontekście 
zanussiańskich postaci, zauważyć można, że lęk sygnalizuje nam podążanie 

 23 P. Tillich, Męstwo bycia, Poznań 1994, s. 45–46.
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niewłaściwą drogą życia, zgubienie właściwego szlaku. Dzieje się tak, po-
nieważ doświadczanie stanów lękowych zwykle mówi, że nie zaspokajamy 
naszych głębokich pragnień, że rozminęliśmy się sami z sobą. Kierkega-
ard wiąże lęk z zagadnieniem niewinności jako stanem pełnej harmonii 
człowieka z naturą, film Zanussiego jest więc zobrazowaniem dokładnego 
przeciwieństwa tego stanu – zwierzęta są nieustannie spłoszone, ludzie zaś 
zezwierzęceni. Autor Pojęcia lęku przywołuje biblijną opowieść o grzechu 
Adama (nomen omen – przecież tak ma na imię przerażony sobą ojciec 
z finału Kontraktu). Cechowała go niewinność i niewiedza, ale zarazem 
lęk wywołany zakazem Boga co do spożywania owoców z drzewa pozna-
nia dobra i zła. Kierkegaard twierdzi, że ten lęk doprowadził Adama do 
grzechu pierworodnego. W tym miejscu dokonał się „skok jakościowy”, 
decydujący o tym, iż grzeszność i seksualność stały się cechami człowieka. 
To one przesądzają o stałej obecności lęku w życiu człowieka. Kierkegaard 
wiąże lęk z zagadnieniem wolności, która łączy w sobie sprzeczność: swo-
bodny wybór z koniecznością (warto tu powrócić do rozważań na temat 
wojtyliańskiego ujęcia tego tematu, zawartych w rozdziale pierwszym). „Lęk 
nie jest określeniem konieczności, lecz także nie jest określeniem wolności; 
jest on wolnością skrępowaną, gdzie wolność nie jest wolna w sobie samej, 
lecz pozostaje skrępowana, nie z konieczności, lecz w sobie samej”24. Lęk 
więc, choć często łączony z fałszywym obiektem, jest prawdziwym i waż-
nym doświadczeniem człowieka. Przypomina mu o grozie niebytu, której 
sprostać może tylko osoba pozostająca w zgodzie z sobą – dlatego właśnie 
Adama, ojca Piotra, widzimy w sytuacji przerażenia, owej metafizycznej 
bojaźni, która ogarnia go w finale filmu. Próby ściśle teologicznego uję-
cia zagadnienia lęku podjął się teolog i duchowny katolicki Hans Urs von 
Balthasar w książce Chrześcijanin i lęk. Charakteryzując lęk z perspektywy 
chrześcijaństwa, zauważa, iż lęk jest jednym z fundamentalnych stanów 
kondycji ludzkiej, uniwersalnym dla każdego człowieka, który zostaje przez 

 24 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku: proste rozważania o charakterze psychologicznym, od-
niesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa 
Haufniensisa, Warszawa 2002, s. 66–67.
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Słowo Boże przewartościowany. Przewartościowanie to przybiera odmienne 
formy w Starym i Nowym Przymierzu. Życie i śmierć Chrystusa zmienia 
bowiem relacje Boga i człowieka. Relacja ta warunkuje poziom i charakter 
lęku odczuwanego przez człowieka, lęku w znaczeniu „bojaźni” jako terminu 
zarezerwowanego dla przeżyć religijnych. W Starym Testamencie można 
zidentyfikować dwa rodzaje lęku. Są to lęk złych ludzi i lęk dobrych ludzi – 
bardziej zrozumiałym jest istnienie lęku złych ludzi jako tych, którzy nie 
wykazując się wiarą, nie traktują Boga jako swojego oparcia, swojego celu. 
Koncentrując się jedynie na życiu doczesnym, ograniczają swoje możliwości 
i są bardziej podatni na przeżywanie, roztrząsanie niepokojów25. Lęk filmo-
wego Adama to właśnie moment, w którym płytkość egzystencji spotyka 
się z otchłanią metafizycznego strachu.

Lęk może jednak mieć swoje źródło w spotkaniu Boga. Jest to lęk święty. 
Dlatego właśnie w finale filmu Dorota i Lilka, spacerujące w milczeniu po 
lesie, spotykają przepięknego, dostojnego, promieniującego siłą i dostojeń-
stwem jelenia, który patrzy na nie zuchwale, uważnie, już samą obecnością 
wywołując zachwyt i grozę. To spotkanie zaciera raz na zawsze wspomnie-
nie płochliwej sarny wyjadającej śmieci. W chrześcijaństwie Jeleń symbo-
lizuje Jezusa Chrystusa26. Tu rodzi się – na koniec filmowej opowieści –  

 25 Por. H. U. von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, Kraków 1997, s. 11–13.

 26 Wiele miejsc z Pisma Świętego mówiących o jeleniu lub łani, nawet jeżeli opisują 
naturalne zjawiska, ojcowie Kościoła odnoszą do Chrystusa lub wyznawców. Święty 
Augustyn mówi o jeleniu jako symbolu poszukiwania Boga i wzajemnej pomocy. 
Jelenie, płynąc w stadzie, tworzą łańcuch, w czym ojcowie Kościoła upatrywali sym-
bol chrześcijańskiej gotowości niesienia sobie nawzajem pomocy. Natomiast jelenie 
pijące u źródła są symbolem chrztu oraz wyrazem tęsknoty za źródłem życia obec-
nego w świętej Eucharystii. „Jako Jeleń krzyczy do strumienia wód, tak dusza moja 
woła do Ciebie, o Boże!” (Ps 42, 2). Chrześcijaństwo bez trudności przyjęło prastary 
symbol jelenia wraz z większością wiązanych z nim znaczeń. Symbolikę oczywiście 
wzbogacono o znaczenia oparte na przekazach biblijnych. Symbolika chrystologiczna 
jelenia oparta jest na fragmencie jednej z bardziej alegorycznych ksiąg Biblii – Pieśni 
nad Pieśniami. Oblubienica, będąca starotestamentowym typem Kościoła, oczekuje 
Oblubieńca-Mesjasza: „idzie skacząc po górach, przeskakując pagórki. Podobny jest 
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doświadczenie transcendencji, dotknięcie prawdziwego sacrum, płynące 
z odkrycia ostatecznego, doskonałego piękna: 

Duchowe życie człowieka skupia się i pulsuje wokół 
prawdy, dobra i piękna. Można przeto śmiało mówić 
o pewnym doświadczeniu transcendentaliów, które idzie 
w parze z doświadczeniem osobowej transcendencji27.

miły mój sarnie i jelonkowi” (Pnp 2, 8–9). Porównanie Oblubieńca-Chrystusa do 
jelenia pojawia się jeszcze dwukrotnie w kolejnych rozdziałach: „Uciekaj miły mój! 
A bądź podobny sarnie i jelonkowi na górach ziół wonnych” (PnP 8, 14). Ikonogra-
fia średniowieczna wzbogaciła symbol jelenia jako epifanii Chrystusa o dodatkowe  
elementy. Między rogami zwierzęcia umieszczano krzyż – to najpopularniejsza forma 
symbolu jelenia – albo postać Zbawiciela w jaśniejącej mandorli. Jeleń jako symbol 
duszy ludzkiej dążącej do Boga wywodzi się ze Starego Testamentu. Król Dawid woła: 

„Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do ciebie, Boże” (Ps 42, 2).

 27 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 199.



M. Legan: Lilka i Piotr to idealiści i konformiści jednocześnie. 
Człowiek może być rzeczywiście tak wewnętrznie skontra-
stowany?
K. Zanussi: Nie, ja myślę, że ten chłopak to jest ktoś, kogo 
demaskuję, o kim mówię konsekwentnie, że on ma ten ide-
alizm na pokaz, to są te ideały z drugiej ręki, ale ona nie. Ja 
jej nie mam nic do zarzucenia, ona tylko zdaje sobie sprawę, 
że w jakiś sposób wpadła, bo chłopak, którego wybrała wcale 
nie jest tak podniosły jak się wydaje, okazuje się interesowny 
i manipulatorski, tyle tylko, że przyjmuje pozę kogoś takiego 
jakby zbuntowanego. To pokolenie ‘68 bardzo mnie dotknęło, 
bo to były moje lata i ja tych fałszywych idealistów nie cierpię, 
bo widziałem jak wtedy, ze słusznego może nawet gniewu czy 
niezadowolenia stanem świata, wyrósł twór jeszcze gorszy. 
Rok 68 nawet zakwestionował w ogóle przyzwoitość, prze-
stano się jej domagać, uznano, że to wszystko są burżuazyjne 
wykręty, natomiast ci, którzy wtedy się buntowali, okazali się 
jeszcze gorsi od swoich rodziców, od tych, których obowią-
zywał jeszcze jakiś kodeks moralny. Potem okazało się, że 
wolność jest jedyną wartością, że ta wolność ma być absolutna, 
ostateczna i w gruncie rzeczy okazała się pusta. Natomiast tam 
już nie było żadnej perspektywy etycznej, nic więcej ponad 
to, żeby kontestować - że tamta perspektywa zatarła jakby 
wszelkie ideały. Gdy widziałem tą nieprawdę, w tej rzeko-
mej trosce o prostego człowieka, wyrażanej przez aroganckie 
dzieci z bogatych domów, to miałem na to zacięcie, więc taka 
postać pojawia się u mnie wielokrotnie. Postać fałszywego 
decydenta, fałszywego protestatora. Ja tych postaci nie lubię.

M. Legan: Jaką rolę w kształtowaniu się osoby ma sytuacja, 
w której żyje? Jaką winę za naszą małość ponosi historia?
K. Zanussi: To jest jedno z najbardziej podstawowych pytań: 
na ile jesteśmy wytworami okoliczności, a gdzie jest pole 



naszej wolności. Ja to jakby łączę, to znaczy: jedno drugiego 
nie wyklucza, tą miarę trzeba w każdym życiu zobaczyć. Ten 
co żyje bardziej wolny od innych (bo nikt nie jest całkiem 
wolny), ten mocniej uwalnia się od swoich uwarunkowań 
i to jest tajemnicą, w której psychologia, socjologia okazują 
się dzisiaj bezradne. Czasem z domu ludzi szlachetnych wy-
chodzi seryjny morderca, a z upadłej rodziny, z dna społecz-
nego czy moralnego wyrasta święty. Okazuje się, że co z tego, 
że był bity, gwałcony, kiedy ukochał dobro i potrafił temu 
sprostać. I co z tego, że widział same dobre przykłady, jak się 
złajdaczył przy pierwszej okazji. Więc to jest chyba płynne 
w jakiś sposób, bo oczywiście nie możemy całkowicie prze-
kroczyć naszych ograniczeń: mamy ograniczenia fizyczne, 
mamy ograniczenia psychiczne, z genami dostajemy całą 
masę uwarunkowań, potem oczywiście społeczeństwo, ro-
dzina, szkoła, wszyscy oni w jakiś sposób ograniczają nasze 
pole wolności, ale zawsze mamy na tym polu jeszcze jakąś 
przestrzeń i wreszcie okazuje się, że możemy mieć wolność 
nawet zamknięci w celi więziennej jak mówią ci, którzy w za-
mknięciu panowali nad swoimi myślami i formowali swoje 
uczucia. Bo przecież uczucia też są przedmiotem wolności.

M. Legan: Stephen Frears zapożyczył od Pana motyw ma-
jestatycznego jelenia jako sposób na manifestację rzeczywi-
stości metafizycznej, a właściwie wprost – sakralnej, boskiej. 
W Pańskim filmie jednak ta metafizyczna obecność zdaje się 
być lustrzanym odbiciem kondycji ludzkiej, tak bowiem, jak 
bohaterowie filmu bywają na szczycie lub na dnie swojego 
człowieczeństwa, tak owo majestatyczne zwierzę może być 
znakiem obecności Bożej i może wyjadać resztki ze śmietnika…
K. Zanussi: Chodzi mi raczej o to, że to co może być wyrazem 
prawdziwej świętości, może się właśnie przekształcić w świętość 
złajdaczoną. Mówimy zawsze z zachwytem o naturze, a natura 
może być bardzo nędzna, byle jaka i sama w sobie nie jest dobra.
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Początkowe kadry filmu przywołują w pamięci otwarcie wcześniejszej o sie-
dem lat Iluminacji. Młody mężczyzna podczas komisyjnych badań medycz-
nych poddawany jest dokładnemu zważeniu, zmierzeniu, sprawdza się jego 
wzrok, obwód klatki piersiowej przed i po wdechu, także wzrost, co być może 
stanowi drażliwy dla młodzieńca punkt, gdyż wykłóca się o jeden dodat-
kowy centymetr, jakby od tego wiele zależało. Okazuje się, że rzeczywiście 
wzrost stanowić może problem wobec aspiracji Witolda, by obowiązkową 
służbę odbywać w wojskach powietrzno-desantowych. Dowiadujemy się 
dzięki dialogowi z komisją poborową, iż jest on instruktorem alpinizmu, 
a nazwisko Partyka musi być powszechnie znane i kojarzone z wyprawą 
himalajską, w której zginął jego ojciec. W ten sposób otrzymujemy więc 
pełen – choć niezwykle skondensowany – wachlarz wiadomości na temat 
głównego bohatera filmu: wiedzę o jego cielesności, o jego charakterze, 
o jego zainteresowaniach i o historii jego życia: 

Możemy się poznawczo zapuścić bardzo głęboko 
w strukturę człowieka, nie żywiąc obawy, iż po-
szczególne aspekty doświadczenia wprowadzają  
nas w błąd. Można powiedzieć, iż ponad złożono-
ścią doświadczenia człowieka góruje jednak jego 
zasadnicza prostota1. 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 56.



Widz otrzymuje bowiem nie tylko wiedzę o bohaterze, od pierwszych 
chwil odczuwa przecież także sympatię dla tego sympatycznego, prostego 
i jasnomyślnego chłopca.

Ten ambitny i odważny człowiek będzie także – już w pierwszych scenach 
filmu – skonfrontowany z głównym tematem filmu, po wstąpieniu do wojska 
i po serii ćwiczeń stanie przed koniecznością skoku ze spadochronem. Jako 
jedyny na pokładzie samolotu wydaje się rozumieć cały dramatyzm sytuacji, 
zastanawiać się nad wszystkimi możliwymi skutkami czynu, którego ma 
zaraz dokonać: 

Ś w i a d o m a odpowiedź na wartości w szczególny 
jednak sposób zawiera się w czynie ludzkim poprzez in-
tegrację całej psycho-emotywności człowieka. Emotyw-
ność oznacza przy tym swoistą wrażliwość na wartości2. 

Dlatego właśnie chwilowe zawahanie się tuż przed krokiem w otchłań 
nie jest dowodem słabości ani tchórzostwa. Jest objawem owej wrażliwości 
na wartości, jest objawem mądrości i roztropności, która polega przecież 
także na przewidzeniu wszystkich możliwych scenariuszy i byciu na nie 
gotowym. Śmierć okazuje się być zupełnie blisko, na wyciągnięcie ręki, 
o wszystkim ważyć i na wszystko rzucać swój długi cień. To ona jest owym 
tytułowym constans, stałym faktorem wszystkich zdarzeń, to ona stanowić 
będzie prawdziwy sens wszystkich dramatów – zarówno z przeszłości (tra-
giczna śmierć ojca w górach), jak i z teraźniejszości (skok z samolotu) oraz 
z przyszłości; za fasadą wszystkich życiowych zmagań filmowego bohatera 
(nawet tych związanych z drobnymi przekrętami finansowymi czy objawami 
ludzkiej podłości) czaić się będzie myśl o traceniu życia.

Po czołówce filmowej, w której majestat ośnieżonych szczytów pod-
kreślony został pełnym jakiejś metafizycznej grozy motywem muzycznym, 
spotykamy Witka i jego przyjaciela z wojska, Stefana, podczas wspinaczki. 
Stefan gotów jest zrezygnować, jednak silna, męska motywacja i pomoc po-

 2 Tamże, s. 267.
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wodują, że znajduje on siłę, by pokonać pionową, zamarzniętą skałę. Kolejna 
scena odbywa się w aptece, w której pracuje mama Witolda. Obserwujemy 
ich wzajemną troskę o siebie, czułość, serdeczność, szacunek okazany przez 
syna, całującego dłoń matki. Obydwa obrazy – zimowe Tatry i rodzinne 
spotkanie – ukazują nam człowieka o wielkiej wewnętrznej sile i dobroci, 
dojrzałego mężczyznę o gołębim sercu. Wrażliwość i delikatność może wy-
nikać z jakiegoś wewnętrznego smutku, którego źródło film tłumaczy nam 
w scenie kolejnej, w której Witek rozmawia z innymi himalaistami na temat 
wypraw swojego zmarłego ojca. Występujące w historii różne znaczenia 
ojcostwa nie mogą zastąpić poszukiwania odpowiedzi na pytanie czym jest 
(i czym winno być) ojcostwo w odniesieniu do natury człowieka (będącego 
mężczyzną lub kobietą) i ze względu na instytucję rodziny jako wspólnoty 
osób. Model rodziny-wspólnoty wprowadzony do ludzkich dziejów przez 
chrześcijaństwo, a filozoficznie uzasadniony przez myśl personalistyczną, 
daje nam kryteria korygujące rozumienie ojcostwa występujące w innych 
kulturach. Można również powiedzieć, że pozwala dopełnić i pogłębić to, co 
zawarte jest w naturalnym (intuicyjnym) rozumieniu ojcostwa i uzgodnić 
je z kryterium podstawowym, jakim jest osoba. Pozycja człowieka okazuje 
się zależna od innych ludzi – tak można patrzeć na proces następowania 
pokoleń i występujące między ludźmi relacje i naturalne potrzeby: wspoma-
gania, rozwoju, wychowania, pomocy, poszukiwania przewodnika na drodze 
dojrzewania. W większym jeszcze stopniu ta zależność i potrzeba ujawnia się 
w refleksji religijnej – człowiek nie jest stwórcą siebie, jest w wieloraki sposób 
zależny od dawcy życia, który przecież wciąż podtrzymuje go w istnieniu. 
Jest więc czymś słusznym widzieć wzór wszelkiego ojcostwa w Bogu. Karol 
Wojtyła w dramacie-misterium Promieniowanie ojcostwa pokazuje, jak idea 
samowystarczalności człowieka – Adama staje się główną przyczyną jego 
oddalenia od Stwórcy. Adam zatracając się w swojej samotności i nie chcąc 
jej porzucić coraz bardziej zamyka się przed Bogiem – może ją przekroczyć 
wtedy, kiedy odkryje własne ojcostwo, odpowiadając na głos dziecka woła-
jącego o pomoc (myśl ta w dramatyczny sposób koresponduje z wstrząsają-
cym finałem filmu Constans). Zadaniem ojca staje się wówczas wypełnianie 
wzoru ojcostwa: „dać życie, być obrazem Ojca nieskończonego majestatu 
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wobec dzieci i prowadzić je do Boga takie jest powołanie ojca. Mężczyzna 
nie jest ojcem jedynie w momencie, gdy podjął inicjatywę powołania do 
życia istoty nieśmiertelnej. Jest nim zawsze, ponieważ każdego dnia musi na 
nowo dawać życie swemu synowi. Po zrodzeniu ciała, ojciec musi powołać 
do życia inteligencję, serce, sumienie”3. Można powiedzieć: „Coraz trudniej 
jest nam wierzyć w Boga o obliczu Ojca, albowiem coraz mniej jest ludzi 
o sercu ojca w rodzinach ziemskich”4. Ale jest również odwrotnie: coraz 
mniej jest ojców, którzy rozumieją czym jest ojcostwo, gdyż coraz mniej ludzi 
uznaje i przyjmuje Boga jako Stwórcę i Ojca. „ Czasy bez ojca to czasy bez 
Boga”5– ta lapidarnie ujęta myśl ukazuje groźne oblicze kryzysu, ale zarazem 
ujawnia ważną zależność i daje nam wskazówkę na jego przezwyciężenie. 
Jedną z dróg odnajdywania właściwego znaczenia ludzkiego ojcostwa jest 
przywracanie świadomości bycia stworzeniem Bożym, dzieckiem powie-
rzonym Bożej Opatrzności, objętym troskliwą miłością Ojca nieustannie 
podtrzymującego w istnieniu. Potrzebna jest i druga droga – idąca niejako 
w przeciwnym kierunku – odrodzenie poczucia Bożego synostwa, odnale-
zienie Bożego Ojcostwa zależy od właściwego rozumienia ojcostwa ludz-
kiego, przywrócenia ojcu roli przewodnika i świadka na drodze ku Bożej 
Miłości6. Ojciec ma do spełnienia w rozwoju dziecka specyficzną, niezwy-
kle ważną i trudną funkcję. W żadnym przypadku nie zastąpi ojca nawet 
najlepsza matka: „Ojciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek 
stabilizacji wewnętrznej, koniecznej dla prawidłowego rozwoju. Autorytet 
ojca zależy od jego postawy i zaangażowania w rolę wychowawczą. Ojciec 
staje się autorytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem”7. Miłość 
ojcowska i macierzyńska różnią się od siebie, przede wszystkim w tym, że 

 3 B. Mierzwiński, Mężczyzna istota nie znana, Warszawa 1999, s. 208.

 4 R. Fernandez, Rola ojca, „Communio” 2/1999, s. 101.

 5 Tamże, s. 109.

 6 Por. W. Starnawski, Ojcostwo zagubione, „Kwartalnik naukowy Fides et Ratio” 1/2013, 
s. 186–190.

 7 W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, 
Lublin 2001, s. 235.
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matka żywi do dziecka miłość bezwarunkową i pozostaje z nim w bliższym 
związku. Natomiast ojciec jest pozbawiony związku biologicznego z dziec-
kiem i nie posiada „danej z natury” umiejętności kochania tylko dlatego, 
że jest to jego dziecko. Miłość ojcowska jest warunkowa, to znaczy, że jest 
wywołana przez różne czynniki, które są zdeterminowane określonymi 
cechami zachowania się dziecka. Ojciec ma za zadanie pomagać dziecku 
w przezwyciężaniu egocentryzmu, uczyć odpowiedzialności. Ma stwarzać 
stymulatory rozwoju społecznego. Ojciec jako wzór miłości wymagającej, na 
którą trzeba sobie zasłużyć, uczy dziecko odpowiedzialności, troski o dru-
giego, postawy wyzbywania się egoizmu, przekazuje zasady funkcjonowania 
społecznego i określony system wartości. Witold Partyka – wspominając 
swojego zmarłego ojca – wypowiada jednocześnie całym swoim życiem 
zachwyt dla jego dzieła, pragnienie naśladowania jego postaw, kroczenia 
(raczej: wspinania się) jego drogami. Heroiczna momentami uczciwość 
i prostolinijność syna jest zapewne wspólnym dziełem dobrej, kochającej 
matki i nieobecnego – lecz uznanego za ideał – ojca. Dwunastoletni syn 
miał w dniu śmierci ojca wystarczające dane, by zapragnąć upodobnienia 
się do niego na drodze kształtowania wewnętrznej siły.

U progu dorosłego życia Witold doświadcza dziwnego przypadku, któ-
rego znaczenia dla swojej przyszłości nie jest w stanie na razie przewidzieć. 
Krzysztof Zanussi wprowadza w diegezę dwie korespondujące ze sobą – choć 
na razie niezrozumiałe – sceny. W pierwszej jeden z himalaistów decyduje 
się pomóc mu w znalezieniu dobrej pracy, protekcja ta sprawi, że zostanie 
on elektrykiem w ekipie przygotowującej polskie stoiska na międzynarodo-
wych wystawach – oznacza to więc (rzadki wtedy i niebywale lukratywny 
oraz prestiżowy) dostęp do zagranicznych wyjazdów. W drugiej zainte-
resowany matematyką i teorią przypadku młodzieniec rzuca w kierunku 
tarczy lotki, prowokując w ten sposób samego siebie do nowych obliczeń, 
zorientowanych nie tyle chyba na czysto matematyczne zagadnienia, lecz 
raczej na utajone pytanie o własną przyszłość: „Jakie więc jest filozoficzne 
i teologiczne przesłanie tych rozważań? Przesłanie to mieści się we wniosku, 
że przypadek nie jest jakąś destrukcyjną siłą, która niszczy, lub przynaj-
mniej narusza, strukturę Wszechświata zakodowaną w prawach przyrody.  
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Jak widzieliśmy, jest wręcz przeciwnie: przypadek stanowi nieusuwalny 
element struktury Wszechświata. Element przypadkowości jest nieliniowo 
wkomponowany w dynamiczną architekturę całości. Co więcej, przypadki 
nie są wyłomem w matematycznym porządku Wszechświata, same mają 
charakter matematyczny i, jako takie, są istotnym aspektem «matematycz-
ności świata». Jeżeli przyjmiemy stanowisko, że matematyczna struktura 
Wszechświata jest urzeczywistnieniem Stwórczego Zamysłu Boga (the Mind 
of God, jak mawiał Einstein), to konsekwentnie należy uznać, że przypadki 
stanowią istotny element tego Zamysłu. Ideologia przeciwstawiająca Bogu 
przypadek (który niszczy lub narusza Boży plan) jest w gruncie rzeczy 
współczesną wersją manicheizmu, herezji z pierwszych wieków Chrześci-
jaństwa, która w materii dopatrywała się zasady zła i siły przeciwstawiającej 
się Bogu”8. Przypadek będzie odtąd drugim, równoległym bohaterem filmu, 
aż do kluczowej i przełomowej sceny finałowej, w której odegra rolę główną. 
Dlatego warto tu jeszcze przypomnieć, za Hellerem i – jak wnioskujemy 
z filmu – za Zanussim, chrześcijańską modyfikację starożytnego pojęcia 
przypadku, jakim się posługiwał Arystoteles. Arystoteles bowiem uważał, że 
przypadkiem jest to, co się zdarza, ale nie zawsze, ani nie z konieczności, ani 
nie najczęściej. Stąd, „nauka o przypadku nie jest nawet możliwa, bo wszelka 
wiedza naukowa dotyczy tego, co istnieje zawsze albo najczęściej, a przypa-
dek nie jest ani jednym, ani drugim. Przypadek jest niematematyzowalny 
i jest poza obszarem racjonalności. Nauka bowiem według Arystotelesa jest 
przyczynowa, a przypadek stanowi zerwanie związku przyczynowego”9. Mo-
dyfikacja pojęcia przypadku dokonana przez myśl chrześcijańską polegała 
na tym, że „grecka irracjonalna przypadkowość została z czasem zastąpiona 
nowym pojęciem – przygodnością. Przygodność ta zaś polegała po pierw-
sze na tym, że Bóg mógł był świata nie stwarzać albo go stworzyć oraz, po 
drugie, na tym, że mógł go stworzyć takim lub innym. To przekształcenie 
przypadku w pojęcie przygodności otworzyło wielką debatę na temat Bożej 
wszechmocy. Pojawiły się tu dwie ważne koncepcje: koncepcja wszechmocy 

 8 M. Heller, Konieczność i przypadek w ewolucji Wszechświata, „Studia Philosophiae 
Christianae” 1/2010, s. 24.

 9 M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2011, s. 22.
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absolutnej (potestas absoluta) oraz wszechmocy uporządkowanej (potestas 
ordinata) – samo to rozróżnienie wprowadzone zostało jeszcze przez Ory-
genesa. Te dystynkcje pojęciowe pozwalały rozstrzygnąć, a przynajmniej 
doprecyzować, spór pomiędzy Piotrem Damianim i jego zwolennikami gło-
szącymi, że Bóg może wszystko, co tylko zechce, w tym, np. że może zmienić 
prawdy matematyczne lub przeszłość już dokonaną, a św. Anzelmem, który 
słusznie wskazywał, że tak pojęta wszechmoc prowadzi do sprzeczności. 
Rozróżnienie Orygenesa w całej pełni zostało rozwinięte przez św. Tomasza 
z Akwinu. W ramach mocy absolutnej Bóg może wszystko, co nie prowadzi 
do sprzeczności. Są jednak pewne takie rzeczy, które Bóg mógłby uczynić, ale 
ich nigdy nie uczyni z powodu swojej dobroci, rozumności i sprawiedliwo-
ści”10. Istotne jest, jak zaznacza Heller, że wszechświat w rozumieniu Greków 
był skrajnie racjonalistyczny i całą wiedzę o nim można było zasadniczo 
wydedukować z pierwszych metafizycznych zasad. Przypadek zredukowany 
być musiał do obszaru naszej niewiedzy na temat praw przyrody i zasad 
metafizycznych. Jeżeli natomiast Bóg jest wolny, dedukcja winna być wsparta 
przez dokładną obserwację świata, jaki postanowił stworzyć. Konkluzja 
z tych historyczno-teologicznych analiz, po których przeprowadził nas 
Michał Heller, jest następująca: wszechświat zawiera miejsca na zdarzenia, 
których nie da się jednoznacznie przewidzieć. Świat przygodny jest więc 
światem otwartym na prawdopodobieństwo. To zachodnia chrześcijańska 
metafizyka stworzyła możliwość probabilistycznego myślenia o świecie. 
Przy takim założeniu zrodzić się musi pytanie teologiczne o fundamental-
nym znaczeniu dla dramaturgicznego horyzontu omawianego tutaj filmu, 
pytanie, które stawia Michał Heller, za nim zaś Krzysztof Zanussi: „Czy Bóg 
zna przyszłość na mocy ścisłego determinizmu: znając stan obecny, może 
po prostu wyliczyć wszystko, co się stanie potem. Czy też zna przyszłość 
na mocy oglądu: istniejąc poza czasem, jednym spojrzeniem ogarnia cały 
czas od minus do plus czasowej nieskończoności?”11 – pytanie to, z równą 
siłą i wielkim dramatyzmem zadaje także Witold Partyka, bohater filmu  

 10 D. Łukasiewicz, Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie opatrzności Bożej 
w filozofii przypadku Michała Hellera, „Filo-Sofija” 25/2014, s. 200–201.

 11 M. Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków 2011, s. 70.
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Constans. Chodzi bowiem o zasadnicze kwestie życiowe: o odpowiedzialność 
za swoje czyny, wybory, kroki, odpowiedzialność za ludzi wokół nas i ich los, 
wreszcie o przerażającą niewiedzę na temat skutków tych naszych wyborów, 
nieumiejętność przewidzenia rozwoju akcji. Witek opowiadający o nadzie-
jach na znalezienie pracy w Warszawie nie wie nic o Witku protegowanym 
do bogatego przedsiębiorstwa, nic o Witku wystawionym na próbę korupcji, 
nic o Witku podstępem zamieszanym w przestępstwo, nic wreszcie o Witku 
uderzającym młotem w elewację, u stóp której biegnie dziecko: 

Człowiek jest nie tylko sprawcą swego działania, ale jest 
także jego twórcą. Do istoty sprawczości należy wywoła-
nie zaistnienia oraz istnienia skutku. Do istoty twórczo-
ści należy natomiast ukształtowanie dzieła12. 

Czy więc historia życia tego młodego człowieka toczy się na mocy jego 
sprawczości, właściwym twórcą jest zaś Ten, który potrafi swoje dzieło kształ-
tować – Bóg. A może po prostu ów matematyczny przypadek, który rządzi 
się nieodkrytymi, niemożliwymi do policzenia prawami? Pełne wewnętrznej 
sprzeczności wykrzyknienie Witolda: „Strasznie mi się udało!”, skierowane 
przez telefon do matki, ujawnia to napięcie pomiędzy nadzieją a lękiem, 
doświadczenie uczy bowiem, że to co dziś uznajemy za sukces, jutro może 
okazać się błędem lub źródłem upadku, to zaś, co przeżywamy jako porażkę 
może za jakiś czas przynieść dobro. Lukratywne zatrudnienie sprowadzi 
przecież na Witolda szereg kłopotów, łącznie z wilczym biletem na studia 
i oskarżeniem o przemyt, dla kontrastu wydarzenie tak tragiczne, jak choroba 
matki i spotkanie przekupnego lekarza będzie momentem, w którym pozna 
dobrą i uczciwą dziewczynę, swoją przyszłą żonę, Grażynę.

Sekwencja filmowa z wyjazdu do Indii jest okazją do kolejnej medytacji 
nad predestynacją, doświadczeniem świadomości siebie i swojego losu, pyta-
niem o jakże zasadnicze różnice w przeżywaniu przez ludzi codziennych do-
świadczeń, a wreszcie o drastyczną przepaść w rozumieniu tajemnicy śmierci 

 12 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 119.
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w odmiennych kulturach. Witold, zatrudniony przy budowie polskiego sto-
iska na międzynarodowej wystawie, ma okazję poznać najbiedniejsze rejony 
Bombaju, jest tam jednak jedynie obserwatorem z aparatem fotograficznym 
w ręku, nawet podczas pokazów tanecznych przypomina klasycznego turystę, 
wyjmującego bez żalu drobne banknoty, by zdobyć zainteresowanie tancerki. 
Gdy jednak spotyka grupę młodych amerykanów, chętnie pozujących na 
znawców i wielbicieli lokalnego stylu życia, duchowości i indyjskiej filozofii 
życia, nie zgadza się na przyjęcie od nich hinduistycznych symboli religij-
nych: „Nie będę ich nosił. To udawanie!”. Nie pozwala sobie na to, mimo 
wielu zachęt, mimo pozornie głębokich i uduchowionych sloganów, które 
znudzeni przedstawiciele Zachodu gotowi są wygłaszać jak prawdy obja-
wione, nawet gdy brzmią one zgoła banalnie: „Bądź tym, kim chcesz być”. 
Witek próbuje tłumaczyć, że nie da się zmienić myślenia, ani świadomości: 
„Urodziłem się w moim kraju, w konkretnych warunkach. Nie zmienię się 
na zawołanie. Wy macie swoje bilety powrotne, miejscowi nie mają żadnego 
wyboru”. Porozumienie jednak jest kompletnie niemożliwe, bowiem Witek, 
doświadczony wieloma ograniczeniami wynikającymi ze statusu finanso-
wego i politycznego, doświadczony biedą, potrafi wczuć się w rozpaczliwą 
sytuację Hindusów. Bogaci Amerykanie zaś mogą jedynie usprawiedliwiać 
samych siebie pełnym idiotycznego optymizmu, nierealistycznym sformu-
łowaniem: „Przecież [Hindusi] mogą ciężko pracować i zarobić na bilet do 
Stanów. Mogą wybrać, dokładnie tak, jak myśmy to zrobili. To ich wybór. 
Co ich powstrzymuje?…”. Wychowani w etosie pracy i osobistych swobód, 
bogaci przedstawiciele Zachodu nie zrozumieją nigdy ciężaru fatum, jakie 
spoczywa na barkach wyzyskiwanych i pogardzanych biedaków. Prawdą jest 
bowiem, że nasze życie to wysiłek odmieniania własnego losu, 

jest to ta twórczość, dla której pierwszym tworzy-
wem jest sam człowiek. Człowiek przez działanie 
kształtuje przede wszystkim siebie samego13, 

 13 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 120.
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nie kształtuje jednak rzeczywistości wokół nas. Nauczeni egoizmu i egocen-
tryzmu, przykładają swoją miarę, miarę dzieci wyposażonych od początku 
w takie luksusy, jak chociażby swoboda podróżowania czy możliwość nie-
pracowania, do sytuacji tych, którzy gigantycznym wysiłkiem walczą o co-
dzienny posiłek, bez żadnych szans na realizację jakichkolwiek planów czy 
marzeń. Religijne poszukiwania Amerykanów w Bombaju dowodzą nie tyle 
ich osobistej głębi, co raczej rozpaczy ogołoconych z jakichkolwiek warto-
ści przedstawicieli upadłego duchowo społeczeństwa, a wolność i dostatek 
okazują się być nic nie warte wobec intelektualnego ubóstwa, które nie 
pozwala pojąc spraw najprostszych – na przykład rzeczywistości, jaka ich 
otacza w kraju, który próbują zrozumieć. Przypadek, niczym lotki rzucone 
w kierunku tarczy, sprawił, że jeden rodzi się bogatym Amerykaninem, drugi 
Hindusem lub Polakiem. Czy tak zdeterminowany los da się odmienić?  
To jest pytanie graniczne, do którego Krzysztof Zanussi dołoży jeszcze jedno, 
ostateczne: pytanie o śmierć.

Doświadczenie mistyki Wschodu rozpoczyna się od długotrwałej ob-
serwacji szaleńca, czy też świętego męża, który w dziwnym tańcu, przypo-
minającym także drgawki albo konwulsje, hipnotyzuje patrzących przed 
przydrożną świątynią. Jego nieobecne spojrzenie, wytrwałe epileptyczne, 
chorobliwe podrygiwania są tak niezrozumiałe dla człowieka spoza tego 
kręgu kulturowego, że Witek może jedynie przyglądać się zjawiskowemu 
mężczyźnie i jego atrybutom (sznurki, szmatki, kijki, paciorki, talizmany) 
z pozycji teatralnego widza, który właśnie kończy posiłek. Czynność ma-
giczna musi jednak mieć jakiś sens, coś oznaczać, skoro Polakowi towarzy-
szy kilku – równie zafascynowanych – hindusów. Ten wstęp znaczy chyba 
właśnie tyle: nie pojmiesz, nie jesteś w stanie odkryć głębi obcej kultury, 
możesz tylko obserwować, ocenić, zadać pytania. Nie jesteś w stanie współ-
uczestniczyć. Pochodzisz z innego zbioru. Po takim doświadczeniu widok 
leżącej na stosie młodej kobiety, której ciało zostanie spalone przez rodzinę 
w pogrzebowym rytuale musi wstrząsnąć, nie tylko z powodu religijnej 
odmienności ceremoniału, ale także z powodów czysto ludzkich – śmierć 
rzadko kiedy jest tak sensualna, ceremonia pogrzebowa rzadko kiedy tak 
intensywnie oddziałuje na wszystkie zmysły, jak właśnie w tym hinduskim 
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rytuale, który odsłania i ujawnia, a nawet eksponuje moment destrukcji ciała, 
dekomponowania się ludzkich szczątków na stosie. Dotyk, wzrok i powo-
nienie są silnie podrażnione, tym bardziej, że kamera zbliża się do zmar-
łej, łamiąc zwyczajowe na Zachodzie tabu. Spaleniu zwłok przewodniczy 
mężczyzna z najbliższej rodziny, najczęściej najstarszy syn. Zgolony na łyso 
i ubrany na biało – bo w Indiach to kolor żałoby. Ciało najpierw obmywa się 
w świętej rzece. Następnie gromadzi się drewno, ok. 300–500 kg. Najtań-
sze jest drewno z mango, a dla bogatszych zarezerwowane jest sandałowe.  
Gdy ciało jest już na stosie, przewodniczący ceremonii zapala pochodnię  
i 3 lub 7 razy obchodzi ciało zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Męż-
czyzn podpala się od głowy. Kobiety natomiast podpala się tak, by ogień 
ogarnął wpierw ich stopy. Całość trwa 3–5 godzin. Jeśli czaszka zmarłego 
pęka pod wpływem gorąca, oznacza to, że jego dusza jest już uwolniona. 
Jeśli nie – przewodniczący ceremonii łamie ją bambusowym kijem. Po-
piół oraz niespalone resztki wyrzucane są do Gangesu. Hindusi uważają,  
że śmierć jest czymś radosnym i pozytywnym, czego nie należy się wcale bać.  
Są przekonani, że człowiek, który dobrze spędził swoje życie, zbliża się 
o krok do Brahmy. W Indiach uroczystość pogrzebowa musi odbyć się moż-
liwie szybko. Hindusi wierzą, że spopielenie zwłok to najlepsze, co można  
zrobić dla odchodzącej duszy. Wierzy się bowiem, że dopóki ciało jest wi-
dzialne, dusza zmarłego pozostaje w pobliżu i to nawet przez wiele miesięcy. 
Wynika to ze związku duszy ze światem doczesnym, który trzeba zerwać. 
Kremacja jest dla duszy uwolnieniem. Potem może ona już bez przeszkód 
wyruszyć w swoją podróż.

Można by w scenie spalenia zwłok nad Gangesem znaleźć paradoksalną, 
lecz w gruncie rzeczy zupełnie zrozumiałą analogię do sekwencji pogrzebu 
kamedulskiego mnicha z przywoływanej już na początku rozdziału Ilumina-
cji (jakże blisko – na wielu poziomach – jest opowieści o Witoldzie do tamtej, 
o Franciszku Retmanie). Tam także wzrok widza dotarł (dzięki przełamaniu 
przez kamerę granicy intymności) najbliżej, jak tylko to możliwe, ciała 
ludzkiego. Na Bielanach kamera trafia nawet do wnętrza komory grobo-
wej, ustawiona tuż przy twarzy zmarłego – podobnie tutaj, nad Gangesem, 
niedokładnie przykryta drewnem kobieca twarz nie jest dla widza żadnym 
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tabu. Nawet jeśli widok zmarłego przeraża, jest to wstrząs egzystencjalny, 
potrzebny, ma on wartość metafizyczną. Hinduski rytuał pogrzebowy nie 
został przez Krzysztofa Zanussiego opisany językiem przewodnika turystycz-
nego. Nie dowiadujemy się z tej sceny niczego o obcej kulturze i tutejszych 
zwyczajach. Film objawia nam perspektywę zdecydowanie głębszą – ogól-
noludzką, personalistyczną: pogrzeb wzywa do stanięcia w prawdzie o sobie 
i swoim losie. Wzywa – w równym stopniu w europejskim klasztorze, nad 
świętą rzeką Indii i w każdym zakątku świata – do namysłu nad człowie-
czeństwem i nad religijną, duchową perspektywą tego człowieczeństwa, gdyż 
(jak napisze Karol Wojtyła): 

Integracja osoby w czynie, przebiegając poprzez ciało 
i wyrażając się w nim, ujawnia zarazem dogłębny sens 
integralności człowieka jako osoby. Dusza – i to du-
chowa dusza – musi być ostateczną zasadą tej  
integralności14. 

Pogrzeb nad Gangesem jest przecież dowodem ponadreligijnej, głęboko 
ludzkiej wiary człowieka w swoją własną złożoność, w duchowo-cielesną 
naturę osoby, stanowi więc kolejny etap rozważań, których centralnym 
punktem będzie pogrzeb matki Witolda – to właśnie śmierć ukochanej osoby 
odsłoni przed synem cały metafizyczny horyzont doświadczeń ludzkich, 
nieobliczalność (czy to kategoria matematyczna?) ludzkiego losu, tajemnicę 
bytu jako zagadnienie natury fenomenologicznej, gdyż: 

Doświadczenie jedności człowieka jako osoby budzi 
równocześnie potrzebę zrozumienia jego złożoności jako 
bytu. Zrozumienie takie jest równoznaczne z poznaniem 
do końca czy też do dna15. 

 14 Tamże, s. 245.

 15 Tamże, s. 227.
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Witold po powrocie z Indii odwiedza matkę, od której dowiaduje się 
o śmiertelnej chorobie, co w naturalny sposób prowokuje go do wspomnień 
o ojcu, zmarłym dziesięć lat wcześniej podczas wyprawy w Himalaje. Ta-
jemnica śmierci powraca jako dramat rozdarcia pomiędzy możliwościami 
ciała a pragnieniami duszy. To bowiem, co popychało ojca do wypraw wy-
sokogórskich nie miało natury czysto sportowej – było raczej podążaniem 
za jakimś wewnętrznym przymusem, za mistycznym wezwaniem, może 
nawet prowokowaniem sacrum, wyzywaniem Boga na pojedynek, człowiek 
bowiem 

uwydatniając transcendencję osoby w czynie po-
przez duchowość, budzi potrzebę dalszego zrozu-
mienia, czym jest ta duchowość nie tylko w swych 
przejawach, ale także w swej podstawie ontycznej, 
w swoim niejako korzeniu. Dalej: w jakim stosunku 
pozostaje ona do ciała – do tego, co z człowieka 
widzialne, co podpada pod zmysły16. 

Wychodzenie w góry staje się więc obrazem duchowo-cielesnych zma-
gań człowieka, doskonałym obrazem nieskończoności ludzkich pragnień 
metafizycznych, skonfrontowanych ze skończonością, a nawet znikomością 
ludzkich możliwości fizycznych. Obrazuje to wkomponowana w rozmowę 
z matką krótka scena przedstawiająca Partykę (nie wiemy – ojca czy syna) 
wiszącego w bezruchu na taterniczej linie przywiązanej do skalnej półki 
gdzieś wysoko ponad ośnieżonymi szczytami. Człowiek ten może być mar-
twy, zawisnął tam w wyniku wypadku lub zginął śmiercią samobójczą. Lecz 
także – równie dobrze – może to być ktoś, kto właśnie przeżywa najinten-
sywniejszy moment swojego życia: osiągnął szczyt i w chwili milczenia, 
rozluźniając wszystkie umęczone mięśnie, zawisnął na chwilę odpoczynku 
w mistycznej ciszy pośrodku drogi między niebem a ziemią, samotny wę-
drowiec, przeżywający szczęście w upragnionym spotkaniu z wiecznością, 

 16 Tamże, s. 102.
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której szukał wytrwale – pokonując własne ciało i żywioły gór. To zrozumienie 
dla metafizycznej treści wysokogórskiej wspinaczki będzie wspólnym do-
świadczeniem Krzysztofa Zanussiego, wielokrotnie odwołującego się do tego 
przeżycia jako granicznego w losach człowieka oraz Karola Wojtyły, który 
w dziele Osoba i czyn porówna zdobywanie górskich szczytów do świętych 
czynności liturgicznych: 

Cała dynamika ruchów, cała ludzka ruchliwość staje się 
dzięki czynnikowi sprawności tak bardzo samorzutna, 
że człowiek nie uświadamia sobie i nie odczuwa udziału 
woli, która sprawczo kształtuje syntezę czynów i ruchów. 
Zachodzi to tylko w niektórych wypadkach przy ruchach 
szczególnie trudnych albo ważnych i znaczących,  
np. podczas wspinaczki wysokogórskiej lub podczas  
operacji chirurgicznej, czy też z innej racji przy funk-
cjach liturgicznych. Wówczas to każdy ruch bywa speł-
niany z odpowiednią uwagą i swoistą precyzją, a więc 
z mniej lub bardziej całkowitym zaangażowaniem i wy-
raźnym przeżyciem świadomej sprawczości17. 

Podobnie więc jak liturgia, wspinaczka musi być wspólnym dziełem 
człowieka i Boga, zakłada nie tylko koegzystencję, ale także kooperację, 
zjednoczenie w celu osiągnięcia wspólnego celu, komunię osób: „Szczyt góry 
zmusza do podniesienia wzroku. Jest jakby palcem wskazującym na niebo, 
odsyła do zenitu, a więc do światła, do niedostępności, do transcendencji 
w stosunku do horyzontu w jakim poruszamy się na co dzień. Góra wraz ze 
swym szczytem niemal przeszywającym niebo, odwzorowuje wyprostowaną 
postawę człowieka, który podniósł się z nicości ziemi. Jest pewnego rodzaju 
symbolem zwycięstwa nad siłą ciążenia”18. W sferze religijno-duchowej 
o mistyce mówi się w odniesieniu do szczególnie intensywnego przeżycia 

 17 Tamże, s. 254.

 18 G. Ravasi, Navigare. Przewodnik dla początkujących, Warszawa 2010, s. 111.
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transcendencji, które pozostawia w człowieku określone skutki duchowe, 
etyczne i estetyczne, jak również poznawcze. Jednak z uwagi na przedmiot, 
ku któremu człowiek religijny zdolny jest zwrócić się całym swym jeste-
stwem, należy odróżnić mistykę chrześcijańską od mistyki innych religii, 
zwłaszcza dalekowschodnich, z którymi najczęściej bywa ona kojarzona. 
Dla chrześcijan przedmiotem doświadczenia mistycznego jest bowiem Bóg 
w Trójcy Osób, który objawiał się w Jezusie Chrystusie. Tymczasem w in-
nych religiach, szczególnie dalekowschodnich, przedmiot doświadczenia 
mistycznego nie zawsze zostaje określony, a nawet nie musi realnie istnieć 
(Zanussi opisuje wszelką pseudo-mistykę jako zabobon, na przykład w sce-
nie, w której Witold szuka pomocy u uzdrowiciela-naciągacza, rozumie 
bowiem, że to, co cudowne staje się nieracjonalne tylko wtedy, gdy nie 
wynika z osobowego, Boskiego bytu). Dusza zmierzająca ku obiektowi swej 
tęsknoty musi przejść przez dwie noce: noc zmysłów i noc ducha. Metafora 
nocy jest tu użyta nie bez powodu, ponieważ wyzbywszy się wszystkich złud-
nych oparć, dusza wkracza na dalszy etap swej przemiany jakby pod osłoną 
mroku, w ciemnościach. Jeżeli dotychczas mogła jeszcze korzystać z porady 
i wsparcia doświadczonego przewodnika duchowego, tak teraz walkę ze 
światem, ciałem i szatanem toczy samodzielnie. Niszczy pożądanie, jakie 
wiązało ją z otaczającymi rzeczami i stworzeniami, ponieważ zaciemniało 
ono i nie dopuszczało zbawczego działania światła Bożego. Umartwia myśli, 
jakie o nich żywiła, mąciły one bowiem jej umysł i odwodziły od prawdzi-
wego źródła miłości. Negatywnie rozsądzając wartość poszczególnych bytów 
w ich zestawieniu z Bogiem, przybliża się ku Niemu. Wymykając się eks-
perymentalnym metodom badania oraz nie podlegając władzy językowego 
doprecyzowania, mistyka stała się najbardziej osamotnionym aspektem 
ludzkiej egzystencji. Tę właśnie samotność wyraża zawieszony na linie po-
nad szczytami samotny alpinista, w którym rozpoznamy wreszcie Witolda, 
zanim to jednak nastąpi będzie on musiał przejść całą – jakże znamienną 
dla postaci mistycznych – drogę upokorzenia i upadku.

Moralność jest czymś istotowo różnym od działania 
ludzkiego, równocześnie jest z nim tak zespolona, 
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że realnie nie istnieje bez działania ludzkiego, bez 
czynów. Istotowa odrębność nie zaciera egzystencjalnej 
łączności działania i moralności. Jedno i drugie wiąże się 
najściślej ze sprawczością osoby, owszem – z przeżyciem 
sprawczości jako fenomenem. W tym miejscu feno-
menologia zdaje się najśmielej wkraczać do metafizyki, 
a równocześnie najbardziej jej potrzebuje, same bowiem 
fenomeny dostatecznie rzecz unaoczniają, lecz dostatecz-
nie się nie tłumaczą19. 

Powyższy cytat ujawnia całą precyzję wojtyliańskiego wywodu, który 
od zagadnień etycznych i filozoficznych przeprowadza nas w głąb obszaru 
teologii, wiążąc całe zagadnienie moralności i etyczności z nieodzowno-
ścią jej zewnętrznego źródła, z nieodzownością metafizycznego horyzontu 
rozumienia faktów. Dokładnie tę drogę – od fenomenu do fundamentu – 
obserwujemy w zanussiańskiej dynamice dramatu filmowego, w którym 
etyczność czynów wynika z uwewnętrznionego poczucia (przeczucia) źródła 
moralności, zupełnie jak w dialogu Witka z Grażyną, pielęgniarką, z którą 
zwiąże się miłością i małżeństwem:

„ – Czy ty bierzesz forsę od pacjentów? Przecież wszyscy biorą…
– Nie wszyscy. Ja nie, ten młody lekarz też nie. Ale to fajnie, że ty się 

jeszcze temu dziwisz.
– A skąd ja mam wiedzieć, czy ktoś bierze czy nie bierze?
– Po twarzy. Patrz uważnie”20.
We fragmencie tym, szczególnie wpatrując się w dobrą i piękną twarz 

Grażyny, odkrywamy przesłanie autora filmu o tajemnicy człowieka ukrytej 
w jego fizis, a także o owej – jak powiedział Wojtyła w cytowanym powyżej 
tekście – „egzystencjalnej łączności” pomiędzy wyborami moralnymi a do-
świadczeniami duchowymi: „tu fenomenologia wkracza do metafizyki”, gdyż 
osiąganie czystości czynów i intencji bezpośrednio przekłada się (według 

 19 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 119.

 20 Dialog sparafrazowany. Kompilacja z dwóch osobnych miejsc w filmie.
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obydwu autorów) na tę część składową osoby, którą nazywamy estetyką. 
Piękni (wewnętrznie) ludzie mają piękne twarze. Stawanie się bardziej po-
dobnym do Chrystusa jest pragnieniem każdego wierzącego, i zachęcające 
jest wiedzieć, że Bóg ma podobne pragnienie względem nas. Biblia mówi, 
że Bóg „przeznaczył nas właśnie, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna 
jego…” (Rz 8, 29). Czynienie nas podobnymi do Chrystusa jest Bożym dzie-
łem, i będzie to czynił względem nas aż do końca (Flp 1, 6). Są trzy rzeczy, 
które sprawiają, że stajemy się podobni do Chrystusa: nasze poddanie się 
Bogu, nasze uwolnienie się od grzechu oraz nasz duchowy wzrost. Upodab-
nianie się do Chrystusa jest wynikiem naszego poddania się Bogu – skła-
damy nasze ciała jako „świętą ofiarę”, a nasze umysły stają się odnowione 
i przemienione. Stawanie się podobnym do obrazu Chrystusa jest wynikiem 
naszego uwolnienia od grzechu. Skoro Jezus prowadził bezgrzeszne życie, 
to im bardziej uznajemy siebie za „martwych dla grzechu” (Rz 6, 11), pro-
wadząc życie w czystości, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa. Gdy 
ofiarujemy siebie Bogu, grzech już nami nie rządzi, i znacznie widoczniej 
utożsamiamy się z Chrystusem (Rz 6, 1–14). Upodabnianie się do Chrystusa 
jest wynikiem naszego duchowego wzrostu. Gdy doświadczamy zbawienia 
(Bożej łaski), wciąż jesteśmy niedojrzali w naszym poznaniu i mądrości oraz 
niedoświadczeni w łasce i miłości. Ale z czasem wzrastamy. W każdej z tych 
rzeczy jesteśmy zobowiązani stawać się silniejsi i bardziej podobni do Chry-
stusa. „Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa…” (2 P 3, 18). „Was zaś niech Pan napełni obficie miłością 
do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy”  
(1 Tes 3, 12). W filmie Krzysztofa Zanussiego powyższe rozważania stanowią 
jakby ukryty sens, delikatnie zasugerowany w postawach i wypowiedziach 
bohaterów, możliwy do odkrycia tylko w drodze refleksji i przyjęcia tych 
samych kodów znaczeniowych, które zastosował autor. Wiąże on silnie etykę 
z mistyką, wypowiada wiarę w zewnętrzne, metafizyczne źródło moralności 
i opisuje osobę w jej pełni, jako istotę duchowo-cielesną, skomplikowaną 
i wielowymiarową, zakorzenioną w doświadczeniu (połamanego często) 
losu i wyrastającą ponad to doświadczenie swoją tęsknotą za sacrum. Scena 
w kościelnej zakrystii, w której wzburzony, zrozpaczony Witold prosi, by 
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ksiądz wytłumaczył mu sens cierpienia umierającej matki, pokazuje jeszcze 
raz i bardzo wyraźnie, jak przeżycie dobrego – choć wypełnionego bó-
lem – życia, skutkuje w człowieku wewnętrzną wolnością i metafizycznym 
pięknem. Postać matki od początku – choć dyskretnie –związana jest z re-
ligijnym wymiarem odpowiedzi na podstawowe pytania ludzkości: czyni 
nad wyjeżdżającym synem znak krzyża, w obliczu nowotworowej choroby 
decyduje się nie przyjmować leków przeciwbólowych, by ofiarować swój 
ból w intencji Witka – w tym sensie jest to postać włączona w dynamikę 
chrystologiczną. Przez współcierpienie pragnie wysłużyć łaskę dobrego 
życia dla tego, którego kocha. Wstrząsającą scena agonii, w której łapczywie 
zjada ona kromkę suchego chleba dodaje do tych znaczeń jeszcze jedno – 
symboliczne, związane z sensem Eucharystii: „Jam jest chleb życia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć 
nie będzie” (J 6, 35). Scena ta, choć budzi skrajne emocje, ma przecież pełen 
nadziei sens: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Matka Witolda, złożona 
do trumny w białej sukni („ – Dlaczego tak? – Tak chciała”) jest wyraźnym 
znakiem chrześcijańskiej nadziei, której śmierć nie może pokonać. Czarna 
(przygotowana przez sąsiadki zmarłej) suknia nie zostanie użyta, bowiem to 
biel stanowi kolor zbawionych: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku 
i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7, 14).

Cierpienie Witolda, głęboko przeżywającego umieranie i pogrzeb matki, 
znaleźć może swoje ukojenie tylko w doświadczeniu bliskości Boga, to zaś 
w jego przypadku dokonuje się w górach. Teraz wyjaśnienie swoje znaj-
duje, opisana wcześniej, krótka scena, w której widzimy wiszącego poniżej 
skalnej półki mężczyznę. To główny bohater filmu – a raczej obraz jego 
wnętrza, jego rozpaczy, zapadnięcia się w siebie. A jednak przecież obraz 
pełen nadziei – nie jest to bowiem obraz kogoś umarłego, lecz raczej obraz 
kogoś, kto doświadczył spadania i został uratowany, pochwycony w porę, 
utrzymany przez zabezpieczającą go linę. W sensie duchowym tej właśnie 
chwili poświęcona była ofiara cierpienia matki – chodziło właśnie o to, by 
uratowany został (pochwycony przez Boga) w momencie największego, 
najniebezpieczniejszego upadku. W duchowy niebyt.
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Losy Witolda opisane zostaną następnie w kilku przenikających się 
sekwencjach: coraz piękniejsze doświadczenie czystej i głębokiej miłości 
do Grażyny oraz postanowienie o ślubie, udział w charakterze wolnego słu-
chacza w uniwersyteckich wykładach z matematyki, przyjaźń z wykładowcą 
(z którym odnalazł wspólną fascynację teoriami przypadku) i propozycja 
pogłębiania wiedzy, a wreszcie konflikt ze współpracownikami, pogłębiający 
się, gdy odmawia on współudziału w finansowych przekrętach, za co ukarany 
zostanie nie tylko pobiciem i ostracyzmem, ale także niesprawiedliwie wma-
newrowany w przemyt dolarów, co uniemożliwia mu udział w wymarzonej 
wyprawie w Himalaje, a także podjęcie dobrej pracy i studiów: 

Dwie struktury obiektywne: „człowiek działa”  
oraz „(coś) dzieje się w człowieku” wyznaczają  
dwa podstawowe kierunki dynamizmu właściwego 
człowiekowi. Są to kierunki przeciwstawne o tyle,  
że w jednym z nich unaocznia się – i zarazem urze-
czywistnia – aktywność, czyli czynność człowieka, 
w drugim natomiast pewna jego pasywność, czyli 
bierność. W każdym z tych-elementarnych kierun-
ków dynamizmu właściwego człowiekowi fenomen, 
czyli treść unaocznienia odpowiada rzeczywistej 
strukturze i wzajemnie każda ze struktur ujawnia 
się jako fenomen21. 

Życiorys pełen jest właśnie takich – opisanych przez Karla Wojtyłę – pa-
radoksów, opartych na opozycyjnych siłach działających w człowieku oraz 
na człowieka. Odnalezienie zaś filmowej analogii dla tej personalistycznej 
konkluzji wydaje się być w opowieści Krzysztofa Zanussiego wyjątkowo 
adekwatne.

Dwa finałowe dialogi zamykają opowieść o Witoldzie, niezłomnym 
(a może przez to także jakoś pysznym) obrońcy postawy nieskalaności 

 21 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 111.
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moralnej, pragnącego usilnie osiągnąć – w jakże niesprzyjających warun-
kach – maksimum ludzkiej wolności. Pierwszy, z wykładowcą matematyki:

„ – Ja wcale nie chcę uciekać od rzeczywistości, wręcz przeciwnie. (…).
– Czy pan naprawdę wierzy, że świat się poprawi, jeśli w panu przybędzie 

jeden sprawiedliwy?
– Tak. Jeżeli przybędzie… (…) Po prostu ja zrozumiałem, że inaczej żyć 

nie mogę.
– Dlaczego?
– Tego to jeszcze nie zrozumiałem…
– A to niech pan się postara. Serio”
Tak może mówić tylko ktoś pogodzony ze swoim losem, nie pragnący 

zemsty ani cudzej krzywdy, ktoś otwarty na przyjęcie całego dramatyzmu 
życia i chętny, by swojego życia udzielać innym. Drugiemu dialogowi – 
tym razem z Grażyną – towarzyszy odgłos świerszczy, znany nam ze scen 
umierania matki, jego sens będzie ujawniał się więc tylko w perspektywie 
wartości ostatecznych:

„ – Boję się, że się zmienisz, bo wszystko inne, co się może stać, to jest 
tylko los.

– To czego się należy bać? Losu?
– Nie, los się da obliczyć. A jak coś się da obliczyć, to tam już nie ma 

tajemnicy…”
Ostatnie sceny filmu pozostaną właśnie tajemnicą, gdyż tylko ją mają 

ujawniać: Witold pracuje przy remoncie fasady starej kamiennicy. Gdy ude-
rza młotem w masywny gzyms, ten spada na przypadkiem (?) przebiegają-
cego po podwórku chłopca. Nie widzimy momentu, w którym bryła gruzu 
dosięga ziemi. Czy spadła na dziecko, czy też je ominęła?22 Witold powie-

 22 „Recenzenci przez długie lata zgodnie pisali, że Witek – nie chcąc tego – przyczynił się 
do śmierci dziecka. Uważnie oglądany finał filmu nie jest aż tak oczywisty: kawałki 
gzymsu spadają tuż przed biegnącym w stronę niebezpieczeństwa chłopcem, a gdy 
pył opada, na ziemi widać tylko resztki tynku. Podobną niejednoznaczność zawiera 
opublikowany scenariusz: «Piłka – wołało dziecko – Moja piłka… Babciu, nie ma 
piłki!». Dziecku nic się nie stało, jednak reżyser trzymał widzów w niepewności aż 
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działby zapewne, że to się da obliczyć, chodzi przecież bowiem tylko (czy 
na pewno tylko?) o przypadek. Jeśli dziecko zostało zabite – dowodziłoby 
to, że przypadkiem kieruje potęga zła. Jeśli uratowane – pozostaje na zawsze 
niepokój o każdą chwilę życia, w której zupełnie niechcący można kogoś 
niewinnego straszliwie skrzywdzić. Los pozostaje nieznany: „Nie rozumiem 
bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawi-
dzę – to właśnie czynię” (Rz 7, 15). Krzyk przerażonego Witolda miesza się 
z mistyczną, pełną grozy muzyką, której towarzyszą obrazy ośnieżonych 
górskich szczytów. Spojrzenie na najwynioślejsze skały z ptasiej perspektywy 
daje nam nadzieję – jest Ktoś – kto widzi całą przeszłość i przyszłość, kto 
ją rozumie. Kto rozumie nasz los, zna granice przypadku.

do roku 2009, gdy w filmie Rewizyta powrócił do swoich dawnych bohaterów i wy-
raźnie dopowiedział zakończenie Constansu”. M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik 
teologiczny, Opole 2015, s. 41–42.



M. Legan: Główny bohater filmu stracił ojca w wieku 12 lat. 
Jego postawa dowodzi – być może dlatego właśnie – że oj-
costwo i synostwo to kategorie nie tylko społeczne, ale także 
filozoficzne/personalistyczne i przede wszystkim teologiczne.
K. Zanussi: Na pewno tak. To jest na pewno film o takim głę-
bokim związku, który już jest związkiem mistycznym z ojcem, 
którego co prawda fizycznie dawno nie ma, ale jakby w tym 
człowieku jest obecny. Pamiętam jak to wracało w rozmowie 
z Krzysztofem Kieślowskim. On powiedział: „przecież ja 
ciągle mam przy sobie ojca, któremu się z moich wyborów 
tłumaczę, i tłumaczę się mojej matce” – obydwoje już wtedy 
nie żyli. Dla niego to było takie oczywiste, a dla mnie to 
było wyznanie wiary, które on jakby formalnie kwestionował, 
jakby się do tego nie przyznawał, ale przecież tym samym 
potwierdzał, że bierze to poważnie pod uwagę.

M. Legan: Dlaczego tak bardzo fascynuje Pana problem przy-
padku?
K. Zanussi: No bo to jest z jednej strony jakby znak epoki, 
w którą żeśmy weszli, z czego początkowo sobie nie zdawa-
łem sprawy. Dopiero nie tak dawno, między innymi czytając  
ks. Hellera, przyjrzałem się jak bardzo epoka pozytywi-
styczna była cała zbudowana na determinizmie i wszystko co 
się działo, było koniecznością, musiało tak się stać, również 
człowiek musiał być taki, jak go okoliczności ukształtowały. 
Tymczasem dzisiaj nowa fizyka mówi o probabilizmie, czyli 
o tym, że coś jest więcej lub mniej przypadkowe, ale nigdy 
pewnych rzeczy nie będziemy wiedzieli, ta wiedza jest jakby 
wykluczona – nigdy się nie dowiemy. I teraz prawdopodo-
bieństwo jest tym obszarem, w którym – nie zawieszając 
praw przyrody – jakiś wyższy intelekt może komunikować 
się z nami, może komunikować się ze światem, może tym 
światem w jakiś sposób zarządzać. Nie podważając racjo-



nalności tego świata. Więc to mnie szalenie emocjonuje, że 
oba porządki muszą się przeciąć. Jesteśmy otoczeni masą 
znaków. Podejrzewam, że ktoś w naszym życiu nas prowadzi, 
tylko my się z tego prowadzenia wyłamujemy poprzez pewną 
naszą krnąbrność.

M. Legan: Finał filmu pokazuje, że zło nie jest tylko kwestią 
etyki czy moralności, dzieje się bowiem poza ludzką decyzją, 
jest – w pewnym sensie – łatwiejsze do osiągnięcia, a nawet 

„samo się dzieje”, w dużo większym stopniu niż dobro.
K. Zanussi: Tak, dla mnie to jest ta największa zagadka: zło 
niezawinione. Bo zło, które rodzi zło można tłumaczyć łań-
cuchem zdarzeń, ale tsunami nie było zawinione przez ni-
kogo, a jednak przyszło i zabrało życie wielu ludziom. Więc 
oczywiście ciążę ku takiemu myśleniu, że jakiś bilans dobra 
i zła został zachwiany. I że to jest jakiś rodzaj umowy, która 
została zawarta gdzieś ponad nami, że im więcej ludzie zła 
wybiorą, tym więcej tego zła będzie dopuszczone w świecie… 
Ale czy tak jest? Ja przy tym nie byłem, ja tylko podejrzewam.
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Filmem Imperatyw Zanussi kontynuuje metafizyczne pytania o sens istnienia, 
o obecność Boga w świecie. Film jest niejako dalszym ciągiem rozważań ze 
Struktury kryształu, Iluminacji, Constansu. Augustyn (jakże właściwe imię 
dla młodzieńca na manowcach) – młody wykładowca matematyki, szuka 
odpowiedzi na pytanie o sens własnej egzystencji, życie po śmierci, wpływ 
przypadku na życie ludzkie. Naukowiec, nie mogąc znaleźć wyjścia z labi-
ryntu własnego umysłu, ulega coraz głębszej frustracji i popada w konflikt 
z otoczeniem, które – dosyć słusznie – uważa go za dziwaka. Obsesyjnie 
szuka pomocy u znajomego teologa, później u przypadkowo poznanego 
duchownego prawosławnego, z którym prowadzi długie rozmowy na temat 
religii. Jest to więc pierwszy film Krzysztofa Zanussiego, w którym wprost 
postawione zostanie pytanie o charakterze religijnym: rozważany jest już 
nie tylko sens życia, struktura osoby i etyczność czynów, ale właśnie – jako 
problem centralny – istnienie lub nie istnienie Boga.

Film zrealizowano oszczędnie pod względem techniki narracyjnej, nie-
mal ascetycznie. Czarno-biały (wyjątek od tej zasady opisany zostanie poni-
żej), wywołujący chłód emocjonalny. Nie ma w nim śladu kompromisowych 
gestów narracyjnych w stronę odbiorcy. „Imperatyw to jeden z ważniejszych 
moich filmów. Opowiadam w nim o matematyku agnostyku, pracującym 
na niemieckim uniwersytecie, który styka się z prawosławiem i odkrywa 
Boga. Na Zachodzie obcowałem z prawosławiem rosyjskim, greckim, gru-
zińskim, wchodziłem w krąg prawosławia paryskiego. Zawsze ożywiały mnie 
te kontakty, a prawosławie budziło szacunek, co nie znaczy, że uznawałem 
jego duchową przewagę nad katolicyzmem. W prawosławiu bardzo ważne 



miejsce zajmuje pokora. Ta pokora wyraźnie podkreśla w filmie ograniczo-
ność rozumu. Dziś do pokory zachęca fizyka. Wśród fizyków i matematyków 
jest przeczucie wielkiej tajemnicy, świadomość, że ich poznawcze moce są 
bardzo ograniczone”1.

Imperatyw należy interpretować przez analogię do arcydzieła Andrieja 
Tarkowskiego pt. Ofiarowanie, nie tylko ze względu na teologiczna głębię 
i dojrzałość, ale także dlatego, że obydwa filmy prowadzą do tego samego 
odkrycia – istnienie Boga jest najgłębiej wpisane w nasze człowieczeństwo, 
w ludzką duszę. Dlatego Karol Wojtyła napisze: 

Poznanie duszy ludzkiej jako zasady jedności bytu i życia 
konkretnej osoby jest owocem analizy metafizycznej. 
O istnieniu duszy oraz o jej duchowej naturze wniosku-
jemy ze skutków, które domagają się racji wystarczającej, 
czyli współmiernej przyczyny. W świetle takiej metody 
poznawczej jest rzeczą jasną, iż ani bezpośrednie do-
świadczenie, ani też „przeżycie duszy” (które byłoby 
takim właśnie doświadczeniem) nie istnieje. Człowiek 
dysponuje tylko doświadczeniem skutków, dla których 
szuka właściwej przyczyny w swoim bycie2. 

Owe skutki stanowią główną oś narracyjną filmu Krzysztofa Zanussiego, 
bowiem profanacja, której dopuścił się bohater Imperatywu nie spotyka się 
przecież z karą przychodząca z zewnątrz, lecz właśnie z reakcją duszy nieśmier-
telnej, wrażliwej na sacrum, duszy jako zasady człowieczeństwa. Analogie 
pomiędzy Imperatywem a Ofiarowaniem są uderzające: Film Tarkowskiego 
przeniknięty jest głębokim chrześcijańskim mistycyzmem i nadzwyczajnym 
zrozumieniem dla tych religijnych tajemnic, które należą do samego rdzenia 
ewangelicznej, objawionej prawdy. Tytuł filmu, którego oryginalne brzmienie 

 1 A. Radziukiewicz, Zanussiego spotkania z prawosławiem, http://przegladprawoslawny.
pl/articles.php?id_n=1627&id=8 [12 i 2018].

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 228.
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Sacrificatio doskonale oddaje sens dzieła, odwołującego się do owej odku-
pieńczej Boskiej akcji w teatrze świata, która wyprowadziła wszystkich akto-
rów z pierwotnej perypetii i doprowadziła do wrót finału, wprowadza widza 
w obszar rozważań centralnych dla wizji soteriologicznej. Nie są to rozważania 
o charakterze czysto teologicznym, gdyż przekraczają próg teologii i prowadzą 
w kierunku mistyki chrześcijańskiej w jej ponadczasowym sensie i celu.

Od pierwszej sceny Ofiarowania, w której Aleksander i jego synek sta-
wiają pośród kamieni nad brzegiem morza wyschnięty konar, właśnie rytuał 
stanowi klucz do sensu ofiary. Rytuał jest w stanie zmienić świat, a jego 
moc rozciąga się głęboko w sferę ducha. Rytuał daje życie, nawet gdy – po 
ludzku sądząc – nie przynosi żadnego innego pożytku i sensu, jedynie ów 
nadprzyrodzony. Nad spokojnym dotąd, nadmorskim, wybudowanym na 
pustkowiu domem przelatują – wprawiając wszystko w drżenie – wojskowe 
odrzutowce. W jednym z pustych pokoi widzimy otwarty na oścież – niczym 
gotycki ołtarz skrzydłowy – kredens, z którego podczas przelotu myśliwców 
wypada ogromny słój wypełniony mlekiem i rozlewa się w przepięknej 
kaskadzie po ciemnej podłodze. Rozlane mleko to topos w estetyce Tar-
kowskiego – znak zagrożenia, straty, zagubionej niewinności i utraconego 
bogactwa, ale także siły natury, pierwotnego piękna i dzieciństwa. Rozbicie 
słoja z mlekiem antycypuje stratę dużo pierwotniejszą, stratę totalną, której 
epicentrum stanowić będzie dom. Momentem zwrotnym filmu stanie się 
telewizyjne orędzie premiera, który ogłasza bezpośrednie niebezpieczeństwo 
wojny nuklearnej. Orędzie to zostaje nagle przerwane, nie można jednak 
powiedzieć, że wprowadza ono do filmu atmosferę lęku, gdyż atmosfera ta, 
poczucie zagrożenia śmiercią i jakaś szersza wizja zagłady towarzyszy wi-
dzom od pierwszych chwil. Lęk przed nieznanym, a jednak nieuchronnym 
kataklizmem wydaje się przesiąkać przez każdą wypowiedź i każdy gest bo-
haterów, jest jakby soczewką, przez którą obserwujemy ich losy. Przeczucie 
to potwierdzają słowa Aleksandra: „Całe moje życie czekałem na tę właśnie 
chwilę, całe moje życie było oczekiwaniem”. Takie – głęboko chrześcijańskie, 
eschatologiczne – ujęcie rzeczy każe podejrzewać, iż apokaliptyczne „teraz”, 
podobnie jak u innych bohaterów Tarkowskiego, ma dla kluczowej postaci 
Ofiarowania wymiar „zawsze”, ukazany w scenie stawiania wyschniętego 
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drzewa/krzyża na brzegu morza. Ogłoszony w filmie Tarkowskiego koniec 
świata ma rzeczywiście wymiar apokaliptyczny, ma wymiar walki, spadają-
cego ognia, bo tak przecież wyobrażamy sobie sugerowany w filmie konflikt 
nuklearny. Ma także wymiar zmiany czasów – niespodziewanie nadchodzi 
czas przyszły, nie jest on jednak rozumiany przez Aleksandra jako upadek 
Babilonu, lecz wręcz przeciwnie, jest to upadek Jeruzalem, miejsca szczę-
śliwego przebywania z Bogiem.

Tarkowski nie opowiada nam więc historii z końca czasów, gdy utracimy 
ten świat na rzecz innego – odkupionego i przebóstwionego. Tarkowski 
opowiada nam historię z początku czasu, gdy pradawną Arkadię, miejsce 
nieustannego, realizującego się cudu utraciliśmy w akcie nieposłuszeństwa, 
porównywalnego jedynie z atomowym kataklizmem, na rzecz pobojowi-
ska – nuklearnego placu boju, na którym rozszarpana rzeczywistość przy-
pomina wysypisko śmieci. Wobec tak zarysowanej sytuacji dramaturgicznej 
Tarkowski decyduje się na wprowadzenie najdramatyczniejszej – z punktu 
widzenia sensu tragedii – sceny filmu. Jest to wstrząsająca, niezwykle prosta, 
jednak brzemienna w treści modlitwa Aleksandra: „Panie, zbaw nas w tej 
strasznej godzinie, nie pozwól umrzeć moim dzieciom, mojej żonie, moim 
przyjaciołom, wszystkim, którzy wierzą w Ciebie, i tym, którzy w Ciebie nie 
wierzą, bo są ślepi, ponieważ nie zdążyli poświęcić Ci chwili namysłu, gdyż nie 
doświadczyli jeszcze prawdziwego nieszczęścia. (…) Bo ta wojna jest ostatnią 
wojną, potem nie będzie już ani zwycięzców, ani zwyciężonych. Ani miast, 
ani trawy czy drzew. Ani wody w strumieniach ani ptaków na niebie. Ofia-
rowuję Ci wszystko, wszystko co mam, porzucę swą rodzinę, którą kocham, 
spalę swój dom, wyrzeknę się Malca, stanę się niemy, do nikogo już nigdy 
nie odezwę się słowem, wyrzeknę się wszystkiego, co wiąże mnie z życiem, 
tylko spraw, by wszystko było tak jak przedtem, tak jak dziś rano, tak jak 
wczoraj, żeby nie było wojny i tego śmiertelnego, przyprawiającego o mdłości, 
zwierzęcego strachu, niczego takiego! Pomóż Panie, a ja uczynię wszystko, 
co Ci obiecałem!…”. Tę wstrząsającą modlitwę świętego, będącą prawdzi-
wym przewrotem w ontologii świata, odzwierciedleniem ofiary krzyża i jej 
teodramatyczną anamnezą, obserwujemy z perspektywy, z której patrzy na 
nią Bóg, z góry, spoglądając na klęczącego na podłodze Aleksandra. Grecki 
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źródłosłów imienia Aleksander to άλέκω (alekō), „odparować cios”, bohater 
filmu okazuje się więc być rzeczywiście Hiobem, Abrahamem, Chrystusem – 
tym, który ratuje ludzkość, złamanym, startym na proch, lecz samopoświę-
cającym się ofiarnikiem, dzięki któremu zabójczy cios, zadany człowiekowi, 
zostanie odparowany. Andriej Tarkowski każe więc Aleksandrowi obudzić 
się z tego tragicznego snu we własnym domu, w świecie uratowanym przez 
akt posłuszeństwa, modlitwy i ofiary. Działający telefon zwiastuje powrót do 
normy, do świata sprzed zagrożenia atomowego. Niebezpieczeństwo minęło, 
i choć cały świat sądzi, iż po prostu udało się ludziom zażegnać polityczny 
konflikt, bohater filmu jako jedyny zna prawdę i wie, że przywrócony porzą-
dek, życie jego rodziny, woda w strumieniach i ptaki na niebie są dowodem 
na przyjęcie przez Boga daru złożonego wieczorem.

Ofiara, którą składa Aleksander jest właśnie dowodem płonącej gorli-
wości, jest całkowitym i ostatecznym ofiarowaniem siebie, lecz jest także 
przemyślanym, spokojnym aktem pewnego swej wewnętrznej motywacji 
człowieka. Ogromny pożar staje się jakimś przedziwnym misterium, wstrzą-
sającym ze względu na swój religijny rdzeń i oszałamiającym ze względu 
na swoje pierwotne, czyste piękno. Gdy pożar ów powoli ogarnia cały dom, 
a w pewnym – kluczowym – momencie wchłania także stojące w pobliżu, 
przepiękne, wyniosłe drzewo, zachwycony i wstrząśnięty widz zdaje sobie 
nagle sprawę z sensu całości tego dramatu, z genialnej teodramatycznej 
wizji Andrieja Tarkowskiego i z piętna, jakie film ten wywrzeć musi na 
każdym, kto go obejrzał. Także Aleksander – bohater dzieła, jak Abraham 
poświęcający Izaaka, zapłacić musi cenę za swoją bliskość z Bogiem. Chry-
stus i Rytuał, tyle potrzeba, by zbawić świat. Dlatego Malec mógł już zadać 
pytanie o Słowo, które było na początku, a kamera Andrieja Tarkowskiego 
wznosi się – jak na początku filmu – w pionowej panoramie ku koronie 
drzewa, opromienionej blaskiem świateł odbitych na morskich falach, jak 
krzyż opromieniony jest blaskiem swojej odkupieńczej siły.

„Film narodził się z teatru. Teatr wywodzi się z misteriów religijnych. Film 
jest w stanie mówić o rzeczach najwznioślejszych”3 – tłumaczy Krzysztof 

 3 http://przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1627&id=8, [12 i 2018].
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Zanussi. Postać Augustyna, bohatera Imperatywu, jest z pewnością zaczerp-
nięta z najwznioślejszych tradycji misteriów teatralnych, chodzi bowiem 
o postać z pogranicza dwóch światów, materialną i duchową jednocześnie, 
a więc o postać w jakimś stopniu mesjańską. Matematyk pytający o me-
tafizykę, ale bardziej jeszcze człowiek cielesny zmagający się o duchowe 
doświadczenie – oto bohater Zanussiego.

W pierwszych scenach filmu obserwujemy rzeczywistość zaburzoną, 
widzimy ją bowiem przez szkło okularów. Soczewki wykrzywiają obraz, dla 
Augustyna są jednak narzędziem, dzięki któremu powraca ostrość widzenia, 
i ma to oczywiście sens metaforyczny. O świcie świat wyłania się z ciem-
ności, to, co rozmyte staje się coraz czytelniejsze, możliwa jest wnikliwa 
i metodyczna obserwacja oraz wyciąganie wniosków. Świat ma być według 
Augustyna policzalny, dlatego ze stoperem w ręku mierzy on czas trwania 
zjawisk fizycznych, np. spadania śniegu z dachu kamiennicy po drugiej 
stronie ulicy. Młody naukowiec wierzy zapewne, że wiedza o świecie daje 
możliwość panowania, posiadania, zabezpiecza i jednocześnie zamyka ko-
lejne pytania o charakterze metafizycznym, więc dotyczące niemierzalnego. 
Poszerzanie granic wiedzy prowadzić ma do zawężania tego marginesu, 
który stanowi niepoznawalne, tajemnicze, sakralne, a więc – przekona się 
wkrótce – niebezpieczne, przekraczające człowieka a jednocześnie imma-
nentnie w niego wpisane.

Pierwszy dialog Augustyna i Yvonne, jego partnerki, odbywa się więc 
o świcie, u progu dnia – to pierwsza granica: między nocą a brzaskiem. 
Druga granica, na której balansują bohaterowie filmu, to ciepło wnętrza 
i zimnie powietrze wdzierające się przez otwarte okno. Trzecia granica 
przebiega wydłuż linii parapetu, na którym siada Augustyn, nie zważa-
jąc na możliwość upadku. Ostatnia, czwarta granica przebiega przez sferę 
nagości (symbolizującej zapewne to, co atawistyczne, nieuporządkowane, 
naturalne czyli przeciwstawione kulturze) skontrastowaną z tym, co ukryte, 
zasłonięte, cywilizowane. Wszystkie cztery granice są oczywiście odbiciem 
wewnętrznego rozdarcia bohatera, który stoi na skraju własnego doświadcze-
nia ludzkiego. Ubrany tylko w podkoszulek (można by napisać: do połowy), 
siedzący w oknie (połową ciała wewnątrz, połową zewnątrz), wdychając 
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zimne powietrze w chwilę po wyjściu spod kołdry, w szarym świetle po-
między nocą a dniem, jest uosobieniem granicznych (!) pytań człowieka: 

Doświadczenie swojego „ja” ze strony własnego 
podmiotu utrzymuje się w granicach doświadczenia 

„człowieka”, co pozwala z kolei tym doświadczeniom 
wzajemnie nakładać się na siebie4. 

Wszystkie cztery linie graniczne okazują się być niedefinitywne, prze-
kraczalne – świt wypycha mrok, zimno wdziera się do nagrzanego pokoju, 
nagość odsłaniana i zasłaniana obrazuje jakoś stan ducha matematyka mó-
wiącego o metafizyce, a barierę okna Augustyn przekroczy kilkakrotnie, 
siadając na parapecie, a nawet decydując się na opuszczenie mieszkania 
i zejście na parter po gzymsie. Wszystko to zwiastuje przekroczenie ostatecz-
nej, najistotniejszej granicy pomiędzy Boskim i ludzkim, które dokona się 
niejako w konsekwencji przekraczania pozostałych: „dwa światy – widzialny 
i niewidzialny – przylegają do siebie. Różnią się jednak tak bardzo, że po-
winien wyłonić się problem granicy między nimi. Granicy, która nie tylko 
rozdziela, ale również łączy owe światy”5 – napisał Paweł Florenski w – jakże 
użytecznym przy rozważaniu Imperatywu – tekście Ikonostas i inne szkice.

Znamienne jest, że przy przekroczeniu granicy parapetu, wychodząc 
przez okno z mieszkania, Augustyn rani się w palec wskazujący prawej ręki, co 
będzie miało znaczenie symboliczne, szczególnie wobec czynu dokonanego 
później w cerkwi. Prawa strona ciała uosabia męski aspekt naszej osobo-
wości, z którym związana jest zdolność dawania, stanowczość i dominacja, 
a także władza i intelekt. Ta część naszego „ja” odpowiada za kontakty ze 
światem i pracę, którą wykonujemy – również zawodową. Jej domeną są 
finanse, interesy, polityka i władza. Po prawej stronie znajdują swój wyraz 
odczucia dotyczące bycia mężczyzną, funkcjonowania w warunkach kon-
kurencji czy występowania w roli żywiciela rodziny – lub bycia kobietą, 

 4 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 54.

 5 P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, tł. Z. Podgórzec, Białystok 1997, s. 104.
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która musi pracować i jednocześnie wykazywać się stanowczością oraz być 
czułą i troskliwą matką. Prawa strona ciała odzwierciedla również to, co 
mężczyźni myślą o swojej męskości, zaś kobiety – o męskich cechach swo-
jej osobowości, a także relacje z mężczyznami, na przykład ojcem, bratem, 
mężem, partnerem, synem oraz ewentualne konflikty występujące w tych 
relacjach lub w ogóle w stosunkach z mężczyznami. Prawa strona ciała 
symbolizuje duchowość, wyższe cnoty, miłosierdzie, łaskawość, mądrość, 
świadomość, otwartość, ekstrawersję, logikę, racjonalizm, pomoc, przyjaźń, 
dobrotliwość, miłość. Prawa ręka w wierzeniach ludowych i w wielu religiach 
strona prawa uchodzi za lepszą i szczęśliwszą, symbolizuje męskość, aktywne 
działanie, przedsiębiorczość, inicjatywę, relacje z ojcem, mężem, a także 
z innymi mężczyznami. Często w starożytności prawe ramię, czyli to, które 
nosi broń i tym samym w ogóle prawa strona były symbolem siły i sukcesu. 
Miejsce po prawicy Boga, władcy czy gospodarza uchodzi za uprzywilejo-
wane miejsce honorowe. Na Sądzie Ostatecznym wybrani stoją po prawicy, 
potępieni zaś po lewicy Boga. Lewa półkula to wszystko, co logiczne i racjo-
nalne – codzienne obowiązki, stanowcze działanie i podejmowanie decyzji. 
Z kolei prawa półkula odpowiada za kreatywną i intuicyjną stronę naszej 
osobowości – życie rodzinne, relacje z otoczeniem i postrzeganie świata. 
Yvonne opatruje zraniony palec Augustyna, a ten gest życzliwości i troski 
powtarzać będzie wielokrotnie, także wobec jego obolałej psychiki i zra-
nionej duszy. Palec prawej ręki zraniony podczas obsesyjnych poszukiwań 
swojego miejsca w kosmosie, jest tylko zapowiedzią rany zadanej palcem 
lewej ręki: lewa strona ciała reprezentuje bowiem żeński aspekt osobo-
wości mężczyzn i kobiet, z którym wiąże się zdolność proszenia o pomoc, 
przyjmowania i poddawania się, dbałość o wyżywienie i troska o innych, 
czułość i opieka, kreatywność i zdolności artystyczne, umiejętność słucha-
nia i zaufanie do własnej wewnętrznej mądrości. Domeną lewej strony jest 
zdolność uzdrawiania, delikatność i troska. Tu właśnie uzewnętrzniają się 
odczucia dotyczące bycia kobietą i wyrażania kobiecej energii, zwłaszcza 
w świecie zdominowanym przez mężczyzn, jak również manifestowania 
czułości i troski przez mężczyzn oraz środków, jakimi dysponują, aby oka-
zać większą dbałość o kogoś. Tu znajdują swój wyraz odczucia związane 
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z kobietami w naszym życiu – na przykład z matką, siostrą, żoną lub córką, 
partnerkami. Tu również mogą uzewnętrznić się ewentualne konflikty wy-
stępujące w tych relacjach lub w ogóle w kontaktach z kobietami. Czarna 
magia zakłada wyższość strony lewej nad prawą, dlatego czynności rytualne 
spełniano lewą ręką, po lewej stronie ciała – czyż nie dlatego Augustyn 
dotknie ołtarza lewą ręką? Zgodnie z tradycją kabalistyczną prawica Boga 
symbolizuje miłosierdzie, lewica zaś sprawiedliwość, dlatego prawica jest 
ręką błogosławieństwa, ręką kapłaństwa, lewica zaś ręką królestwa, formo-
wania zasad. W Starym Testamencie prawa strona (prawa ręka) uważana jest 
za lepszą, niosącą błogosławieństwo (np. Ps 110, 1: „Wyrocznia Boga dla Pana 
mojego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek 
pod Twoje stopy”). Jakub błogosławi swoje wnuki skrzyżowanymi rękoma. 
W ten sposób młodszy z nich otrzymuje błogosławieństwo wbrew woli 
ojca (Józef). Symbolika Prawej i lewej strony odgrywała również znaczenie 
w innych religiach rozpowszechnionych we wschodnich rejonach Morza 
Śródziemnego (np. podczas sądu Zmarłych w starym Egipcie), skąd została 
przejęta przez chrześcijaństwo. Sam Chrystus cytuje mesjańską przepowied-
nię zawartą w Psalmie 110 (Mt 22, 44; Mk 12, 36; Łk 20, 42). Mówiąc o swoim 
powrocie i sądzie ostatecznym opisuje rozdzielenie owiec (ludzi dobrych), 
które zgromadzi po swojej prawicy, od kozłów (ludzi złych), którzy znajdą 
się po Jego lewicy (Mt 25, 31). Dlatego też w scenach sądu ostatecznego po 
prawej stronie (ręce Chrystusa) umieszczeni są zawsze błogosławieni, a po 
lewej potępieni. Gdy przedstawiane są panny mądre i panny głupie, pierwsze 
z nich stoją po prawej stronie Jezusa, a drugie po Jego lewej stronie. Poza 
scenami sądu ostatecznego prawa strona również uznawana jest za bardziej 
pozytywną od lewej, np. Ecclesia, uosobienie Kościoła Chrystusa, stoi po 
prawej stronie krzyża, a Synagoga po lewej; złoczyńca na krzyżu stojącym 
po prawej stronie krzyża Jezusa nawraca się. W scenach ukazujących męż-
czyzn i kobiety (np. małżeństwa), mężczyzna stoi na ogół po prawej stronie6. 
Prawa ręka zraniona w akcie przekraczania granicy własnego bezpieczeństwa 

 6 Por. J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, Warszawa 
2007, s. 112.
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ma w filmie wiele znaczeń. Augustyn, wychodząc przez okno z głównego 
mieszkania eleganckiej niemieckiej kamiennicy z pewnością ucieka przed 
mieszczańskim konwenansem, przed bezpiecznym życiem zabezpieczonego 
finansowo europejskiego intelektualisty, przed zaangażowaniem w związek 
z kobietą zrównoważoną, poukładaną i przewidywalną. Jest jednak przede 
wszystkim wyzwaniem rzuconym własnemu statusowi cywilizacyjnemu 
(nagość na gzymsie kamiennicy upodabnia go do człekokształtnej małpy 
wspinającej się na drzewo), wyzwaniem rzuconym siłom przyrody (grawi-
tacji, ale także przypadkowi), a wreszcie wyzwaniem rzuconym Bogu, który 
przemówi właśnie w owym niewinnym zranieniu palca prawej ręki, jakby an-
tycypując ofiarę (przypominam Ofiarowanie), jaką Augustyn będzie musiał 
ponieść, gdy przekroczy granicę życia i śmierci w cerkiewnym prezbiterium.

„Uczył mnie Pan przecież o potrzebie jedności między życiem a pozna-
niem, między intelektem a sercem, pan cytował mi św. Augustyna. Św. Au-
gustyn i jego czystość serca… (…) Pan jako prawosławny żyje wśród nas 
jak na wyspie…” – słowa te wypowiada główny bohater Imperatywu do 
profesora, swojego naukowego i duchowego mistrza, nie jest to jednak część 
dialogu, gdyż niemalże wszystkie zwroty Augustyna do tej szczególnej po-
staci dramatu odbywać się będą za pośrednictwem nagrań, które tworzy on 
w formie listu, pamiętnika, zapisu aktualnych refleksji. To niezwykle ważne, 
by zrozumieć, iż komunikacja pomiędzy profesorem a jego uczniem jest 
jakoś „zaburzona” przez fakt, iż nie prowadzą klasycznych dialogów, czy 
też kolokwiów, wypowiedzi są jednostronne, oparte na fakcie, iż pomiędzy 
mówiącym a słuchającym istnieje bariera, którą jest właśnie ów kanał komu-
nikacyjny. Mówienie Augustyna oparte jest na pewności, że profesor słucha 
jego zwierzeń, przypomina więc jakiś rodzaj modlitwy, posyłanej w kierunku 
kogoś bliskiego i dalekiego jednocześnie – a więc modlitwy augustiańskiej. 
Oddzielenie głosu od mówiącego, od jego twarzy, gestów, postawy, obecno-
ści – stanowi być może dla profesora sposób na uporządkowanie znaczeń, 
które odbiera, na ich spokojne zaabsorbowanie. Mistrz i uczeń komunikują 
się za pomocą urządzenia rejestrującego głos, co z pewnością musi wywołać 
skojarzenie ze słynnym stwierdzeniem „medium is the message”. Słynna 
maksyma Marshalla McLuhana „przekaźnik jest przekazem” zakłada, że śro-
dek przekazu jest „przedłużeniem” nas samych, któregoś z naszych zmysłów, 
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bądź ich różnorodnego zestawienia (przy czym McLuhan uważa, że zarówno 
telefon, jak i ubranie, czy dom, są medium), a przekazem dowolnego środka 
przekazu lub techniki jest „zmiana skali, tempa lub wzorca, jaką ten środek 
wprowadza w ludzkie życie”7. To środek przekazu „kształtuje i kontroluje 
skalę, a także formę stosunków międzyludzkich i ludzkich działań”8. Kana-
dyjczyk zarzuca treści (ang. content), że jest niczym „soczysty kawał mięsa 
przyniesiony przez włamywacza, aby odwrócić uwagę psa podwórzowego”9 
od przekazu (ang. message), czyli prawdziwej wartości medium. Może więc 
właściwym przesłaniem Augustyna, wynikającym z jego nagrań, nie jest sama 
zawartość taśm, lecz fakt ich nagrywania, wypowiadania siebie z nadzieją, 
że ktoś słucha. Tak jak sensem modlitwy nie jest jej treść, lecz raczej zawarte 
w decyzji o próbie kontaktu wyznanie wiary, trudno bowiem modlić się bez 
wskazania na adresata i więcej jeszcze, bez wyznania, iż adresat ów istnieje 
i być może słucha. Taśmy kierowane do profesora to zapewne wyznanie, iż 
człowiek jest w stanie wypowiedzieć siebie, nawiązać kontakt, a może nawet 
porozumienie dusz, wreszcie także wyraz zaufania wobec „osoby”, która 
słuchając zgadza się na współtworzenie życiorysu tych, którzy mówią: 

Na gruncie całościowego doświadczenia człowieka 
jawi nam się poprzez czyn osoba właśnie dlatego, że 
w doświadczeniu tym człowiek jest dany nie tylko 
od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Skoro dany 
jest nie tylko jako człowiek – podmiot, ale także 
w całej doświadczalnej podmiotowości – jako „ja”, 
wobec tego otwiera się przed nami możliwość takiej 
interpretacji człowieka jako przedmiotu naszego 
doświadczenia, która równocześnie we właściwej 
mierze odtworzy podmiotowość człowieka10. 

 7 M. McLuhan, Wybór pism, Warszawa 1975, s. 43.

 8 Tamże, s. 77.

 9 Tamże, s. 199.

 10 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 67.
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Poprzez czyn poznajemy więc osobę, jeśli zaś czynem jest tworzenie ko-
munikatu, i to komunikatu, który pomija potrzebę bezpośredniego kontaktu, 
rodzi się silna potrzeba zrozumienia, iż prawdę o sobie wypowiedzieć można 
tylko w formie szeregu pytań, inaczej bowiem dochodzi do niebezpiecznego 
zawężenia, redukowania owej prawdy do niektórych zaledwie jej elementów, 
co opisuje Karol Wojtyła: 

Różni ludzie przekazują sobie wyniki swoich doświad-
czeń na temat człowieka nawet bez kontaktu bezpośred-
niego (…). U podstaw tej wiedzy stoi zawsze doświad-
czenie i dlatego też wiedza o człowieku wzajemnie sobie 
komunikowana przez ludzi może niejako trafić u każ-
dego do jego własnych doświadczeń. Wiedza nie tylko 
z nich wypływa, ale także na nie jakoś wpływa. Czy ich 
nie zniekształca?11 

Decyzja Augustyna, by zgodzić się na propozycję profesora i w komu-
nikacji z nim posłużyć się medium zapisującym jedynie głos, ma w sobie 
coś z ogołocenia, kenozy, ogranicza bowiem ikoniczny wymiar ludzkiej eg-
zystencji, odcina poznanie zmysłowe w sferze wizualnej, pozwalając jednak 
na zachowanie innych ważnych czynników definiujących nadawcę: tembr 
głosu, emocjonalność wypowiedzi, jej tempo, głośność, dobór słownictwa, 
znaczące pauzy i inne charakterystyczne cechy, tworzące naddane sensy 
komunikatu. Profesor i Augustyn zgodni są zapewne co do tego, że 

trudno powiedzieć, jaką stabilizację w zakresie przed-
miotu doświadczenia mogą zapewnić same zmysły, 
żaden człowiek bowiem nie wie z własnego ludzkiego 
doświadczenia, jak wygląda i do czego się ogranicza 
doświadczenie czysto zmysłowe12. 

 11 Tamże, s. 53.

 12 Tamże, s. 54.
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Stawką w tej komunikacyjnej ruletce, którą uprawiają postacie Zanus-
siego jest bowiem najgłębszy sens poznania, a więc także odpowiedzi na 
wszystkie graniczne pytania zadawane w teologicznej przypowieści filmowej, 
odpowiedzi sięgające samego bytu, a nawet więcej, człowieczeństwa w jego 
sensie metafizycznym, właściwie nawet sakralnym: 

Jeżeli bowiem przyjmiemy stanowisko fenomenali-
styczne, musimy postawić sobie pytanie: co w takim 
razie jest mi dane w sposób bezpośredni? Czy tylko 
jakaś podpadająca pod zmysły „powierzchnia”  
tego bytu, który nazywam człowiekiem, czy też 
człowiek sam?13 

Postać profesora, którego poznajemy wpierw jako czciciela ikon, jest 
właśnie dowodem na istnienie innego, głębszego poznania, odkrywania 
powierzchni bytu i umiejętności przechodzenia od obrazu do jego treści, 
od wizerunku do osoby i od ikony do bóstwa.

„Pan rozumie, teologia14 to nie matematyka, a poza tym, on jest prawo-
sławny, (…) Profesor, mimo że jest naukowcem, broni istnienia różnych 
tematów tabu, ale on jest Słowianinem. (…) W naszej zachodniej kulturze 
wielką wartością jest to, że możemy mówić o wszystkim” – słowa te padają 
z ust protestanckiego teologa, do którego zgłasza się ze swoimi wątpliwo-
ściami Augustyn. Tu zarysowuje się kolejna granica, na razie – na potrzeby 
dialogu zaczerpniętego z arsenału antropologów – nazwana granicą tabu. 
W filmie, który w całości skonstruowany jest na przekraczaniu granic w oby-
dwie strony, tabu naruszone zostanie w najbardziej ekstremalny ze wszyst-
kich sposobów, dojdzie bowiem do zamierzonej i chłodno wykalkulowanej 
profanacji, świętokradztwa. W międzyczasie byliśmy świadkami dwóch 
innych transgresji: ucieczki człowieka psychicznie chorego z zakładu dla 

 13 Tamże, s. 57.

 14 W tłumaczeniu angielskojęzycznego dialogu zaistniał tu błąd, oryginalne „teologia” 
polski lektor zastępuje słowem „filozofia”.
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obłąkanych (powtórzenie znanego nam już motywu wychodzenia przez 
okno), oraz powtórne przejście granicy między światem zdrowych i chorych, 
gdy ów samobójca odwieziony zostanie do szpitala. Przekroczeniem jest 
także odejście Yvonne od partnera, wyjście poza granice bliskości i intym-
ności – także to przejście będzie miało odwrotny kierunek, gdy kochankowie 
do siebie wrócą.

Samo słowo „transgresja” pochodzi z łaciny – od słowa transgressio, 
co przetłumaczyć należy na polskie „przejście”. Pojawia się ono najpierw 
w geografii dla oznaczenia procesu przejmowania lądów przez morza i oce-
any na skutek topnienia lodowca. W Słowniku Języka Polskiego definiowane 
jest „jako przekraczanie norm, zasad i praw” albo oznacza przesunięcie lub 
przemianę. W literaturze obszaru języka angielskiego słowo transgresja po-
jawia się najczęściej w naukach o prawie i oznacza przekraczania różnych 
norm prawnych. W konsekwencji naruszania prawa przez osoby niepeł-
nosprawne umysłowo termin transgresja pojawił się również w naukach 
medycznych – w latach trzydziestych XX wieku. W filozofii Foucault użył 
terminu transgresja na określenie przekraczania granic władzy, ale rozumia-
nej jako naruszenie relacji między ludźmi, czyli dominowania jednej osoby 
nad drugą, i wiedzy na ten temat. Pojęcie transgresji funkcjonuje również 
w literaturoznawstwie i dotyczy wszelkich zmian w poznawaniu, służyć one 
mogą zdobyciu nowych informacji o świecie lub osobie i jej przyszłości. Na 
uwagę zasługują wzmianki o przekraczaniu własnych możliwości w po-
glądach Fromma (1996), który zauważył, iż człowiek w miarę możliwości 
próbuje przekroczyć świat przypadkowości w swoim doświadczeniu. Takie 
zmaganie się z przypadkowością pozwala nam twórczo kształtować swoje 
życie. Jednak ten myśliciel i psychoanalityk spostrzegł jednocześnie akty 
przekraczania swoich możliwości w sensie negatywnym. Takim przejawem 
transgresji negatywnej jest niszczenie swojego życia (poprzez samookalecza-
nie lub popełnienie samobójstwa – będziemy to obserwować w Imperatywie) 
oraz zjawisko konsumeryzmu, objawiające się tym, że osoba – by nabywać 
coraz to nowsze towary, ciągle poddawana presji ze strony społeczeństwa – 
nabywa coraz więcej, coraz więcej też konsumuje, czemu owszem towarzyszy 
przyjemność, ale przede wszystkim dramatyczne uczucie pustki.
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Wyróżnić można cztery rodzaje: transgresja „niewidoczności” – prze-
kraczanie granic niewidoczności dotyczy zjawisk, których dotychczas bez 
odpowiedniego sprzętu nie mogliśmy poznać, tu z pewnością przypomina 
się nam scena inicjalna filmu, jak również jego zakończenie, także związane 
z okularami; transgresja „unikalności” – przekraczanie granic unikalności 
dotyczy poszukiwania wspólnej płaszczyzny w wyjaśnianiu różnorodnych 
zjawisk z różnych, czasami pozornie sprzecznych ze sobą dziedzin nauki – 
przykładem może być cytowane już zdanie ekranowego teologa „Pan rozu-
mie, teologia to nie matematyka, a poza tym, on jest prawosławny, (…) mimo 
że jest naukowcem”; transgresja „konstrukcyjności” – przekraczanie granic 
w zastosowaniu wszelkiej wiedzy teoretycznej do rozwiązań praktycznych (tu 
przykładem będzie zastosowanie przez jednego z filmowych studentów teorii 
matematycznych jako podstawy do obstawiania wygranych w ruletce); tran-
sgresja „poznawalności” – przekraczanie granic w jednoczesnym poznaniu 
i zrozumieniu otaczającego świata, co obserwować będziemy w najbardziej 
dramatycznej scenie filmu – scenie profanacji ołtarza.

Główną siłą napędową zachowań transgresyjnych jest dążenie do do-
skonałości (dążenie do potwierdzania i wzrostu własnego ja – co znane 
jest w psychologii poznawczej pod nazwą motywu autowaloryzacji), choć 
motywacja poznawcza również odgrywa ważną rolę, zwłaszcza w przy-
padku transgresji twórczych. Koncepcja zachowań przekraczania własnych 
możliwości korzysta z dorobku psychologii poznawczej i humanistycznej, 
w jej arsenale są przecież takie pojęcia, jak cel, antycypacja, wolność lub 
samoświadomość, i w ramach psychologii poznawczej objaśnia funkcjo-
nowanie jednostki w procesach transgresyjnych: 

Zdolność ta w warstwie somatycznej polega  
również na przejmowaniu bodźców, które wycho-
dzą od przedmiotów materialnych, od różnorod-
nych ciał. Jednakże skutek ich nie jest somatyczny, 
nie polega na reakcji i ruchu ciała. Skutek ich jest 
psychiczny, wyraża się w czuciu. A chociaż ten  
psychiczny skutek uwarunkowany jest w warstwie 

 rozdział dziewiąty. Imperatyw  |  291



somatycznej jakąś reakcją, to przecież sam w sobie cał-
kowicie tę reakcję przekracza15. 

To przenikliwe wojtyliańskie podsumowanie (które w tak zadziwiający 
sposób opisuje kluczową scenę Imperatywu) przenosi nas bezpośrednio do 
cerkwi, w której główny bohater filmu dokona przekroczenia granicy tabu, 
czy raczej przekroczenia granicy sacrum. Augustyn, wprowadzony przez 
prawosławnego księdza w teologię sakralności16, rozumianej jako „odłą-
czenie, wykluczenie” niektórych przestrzeni, przedmiotów, czasów i osób 
z porządku tego świata, postanawia wystawić Boga na próbę, a nawet zmusić 
swoim zachowaniem do jedynej możliwej reakcji na świętokradztwo. Jest 
to pełen desperacji sposób na zdobycie niepodważalnej, ostatecznej wiedzy, 
empirycznego dowodu na istnienie sfery sacrum, na istnienie Osoby Boskiej 
i – w związku z tym – na istnienie sensu własnej egzystencji.

„Kto profanuje rzecz świętą, ruchomą czy nieruchomą, powinien być 
ukarany sprawiedliwą karą”17, przeczytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, 
który oczywiście – w sensie czysto legalistycznym – nie obowiązuje w cerkwi, 
rzuca jednak światło na powagę, z jaką Kościół traktuje gest bezczeszczenia 
sacrum. W słownikach profanacja definiowana jest jako znieważenie przed-
miotu lub miejsca kultu religijnego, potraktowanie bez należnego szacunku 
rzeczy, wartości otoczonych czcią. Terminu profanacja można używać za-
miennie ze słowami świętokradztwo lub zniewaga świętości. Wszystkie te 
pojęcia odnoszą się do naruszania sfery sacrum i powodują pozbawienie 
rzeczy i miejsc poświęconych lub pobłogosławionych wartości kultowej. 
W szerszym znaczeniu, profanacja jest także znieważeniem przedmiotów 

 15 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 269.

 16 Reżyser z przymrużeniem oka każe kapłanowi, oprowadzającemu Augustyna po 
świątyni, wypowiadać przewrotną kwestię: „Gdyby na przykład ktoś chciał o nas 
kręcić film, to musi sobie zbudować dekoracje, albo skorzystać z nieczynnej cerkwi. 
Bo dla Domu Bożego byłaby to profanacja”.

 17 Kodeks Prawa Kanonicznego, Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Epi-
skopatu, Poznań 1984.
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i wartości powszechnie szanowanych. Rzeczy święte są przeznaczone aktem 
poświęcenia lub błogosławieństwa do kultu Bożego. Należy uznać, że rzeczą 
świętą jest jakakolwiek rzecz nieruchoma (miejsce święte) lub ruchoma, która 
została przeznaczona do wyłącznego kultu Bożego. Przez akt poświęcenia 
lub błogosławieństwa rzecz nabiera charakteru świętego. Związane jest to 
z wyjęciem jej spod jurysdykcji świeckiej i poddanie jej pod wpływ rzeczy-
wistości sakralnej. Definiując rzecz świętą (res sacra) należy uznać, że jest to 
rzecz, która została poprzez liturgiczne poświęcenie lub błogosławieństwo 
wyłączona z użytku świeckiego i przeznaczona wyłącznie do kultu religijnego. 
Właściwe znaczenie profanacji zrozumiemy dopiero wtedy, gdy uświado-
mimy sobie, że „religię można zdefiniować jako to, co przenosi rzeczy, miejsca, 
zwierzęta lub osoby ze sfery ludzkiego użytkowania w inną, wydzieloną sferę. 
Religia nie może istnieć bez separacji, co więcej, każda separacja jest w swej 
istocie religijna. Separacji dokonuje się – i reguluje się ją – poprzez ofiarę, 
która przybierając postać różnorodnych skodyfikowanych rytuałów [...] sank-
cjonuje przejście ze sfery profanum do sfery sacrum, ze sfery ludzkiej do sfery 
boskiej. Sfery te dzieli ścisła cezura – próg, który składana ofiara przekracza 
w jednym lub drugim kierunku. To, co zostało oddzielone w rytuale, można 
bowiem przywrócić sferze profanum dzięki innemu rytuałowi”18. Tę właśnie 
rzeczywistość „oswajaliśmy”, gdy Augustyn przechodził przez kolejne progi, 
granice poznania: od matematycznej logiczności do autodestrukcyjnego 
szaleństwa, od niewiary do przewrotnego, profanacyjnego wyzywania Boga 
na pojedynek, od wykładowej sali do szpitalnej izolatki, od finansowej, ży-
ciowej i osobistej stabilizacji do całkowitego bankructwa. Wszystkie te progi 
Augustyn pokonuje przecież jednak w obydwie strony. Najintensywniej ów 
mechanizm przekraczania dokonuje się jednak w kluczowej scenie filmu, 
w której decyduje się on na sprofanowanie świątyni: otwarcie Carskich Wrót, 
postawienie stopy w sanktuarium/prezbiterium, symbolizującym w cerkwi 
to, co niebiańskie, położenie dłoni na ołtarzu.

Nie jest przypadkiem, że Augustyn wymusza na Bogu reakcję – nawet jeśli 
miałaby to być reakcja pełna gniewu – właśnie przez położenie wskazującego 

 18 G. Agamben, Profanacje, przekł. Mateusz Kwaterko, Warszawa 2006, s. 44.
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palca lewej ręki na ołtarzu, gdyż to właśnie dotyk jest owym najprostszym, 
można powiedzieć – pierwotnym – instrumentem profanacji. Dotyk to naj-
bardziej przecież pierwotne narzędzie poznawania, dziecięcy zmysł. „Nie 
dotykaj!” – krzyczy matka do dziecka, które gotowe jest narażać własne bez-
pieczeństwo w imię poznania, na przykład, gdy dotyka przedmiotów ostrych 
lub gorących. Dziecięcy dotyk szczególnie kusi to, co zakazane, a zatem kuszą 
takie przedmioty, które zakaz czyni niedostępnymi, oddzielonymi. Zakazy 
więc „sakralizują”, wyłączają pewne przedmioty, przestrzenie (strefy), pewne 
czynności z codziennej dostępności – nie przez przypadek Augustyn podczas 
rozmowy z teologiem wprost wiąże tabu ze sferą doznań seksualnych, z au-
toerotyzmem konkretnie, bowiem dziecięce dotykanie jest przez rodziców 
limitowane właśnie w kwestii pobudzania samego siebie, w ten sposób zakaz 
rodzi tabu, a w pewnych wypadkach także pokusę łamania tego tabu.

Dotyk „brudzi”. Dotyk brudzi nie tego, kto dotyka. Dotyk brudzi, plami 
tego, kto zostaje dotknięty, „brudzi” przedmioty, potrafi „skazić” miejsce – 
jak w przypadku dotknięcia ołtarza, ale przecież także dotyk buduje relacje, 
dotyk wiąże – silniej niż jakiekolwiek inne więzy. Uzależnia od siebie. Dla-
tego właśnie profanacja przez położenie palca na ołtarzu tak głęboko zmieni 
bohatera filmu: 

Własne ciało, jego różne stany i ruchy stają się źródłem 
czuć, które w zasadniczej mierze umożliwiają człowie-
kowi przeżycie własnego ciała. W przeżyciu tym czucie 
włącza się w świadomość i tworzy z nią jakby jedną 
podstawę przeżycia, chociaż czucie zmysłowe różni się 
od umysłowej świadomości19. 

Dotykanie ołtarza jest w sensie symbolicznym nie tylko dotknięciem 
„wyłączonego”, ale przede wszystkim nieuprawnionym, pełnym pychy prze-
kroczeniem granicy intymności z samym Bogiem, którego ów ołtarz repre-
zentuje, którego Ciało na tym ołtarzu się składa. Jest to więc najgłębsze wej-

 19 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 270.
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ście w tajemnicę, znane z filmów Tarkowskiego odkrycie Komnaty w Strefie, 
a może nawet jakieś przewrotne auto-konsekrowanie siebie, całkowicie 
niegodne czynienie z siebie samego ofiary do złożenia na ołtarzu, stawianie 
siebie w miejsce baranka paschalnego. „Dotykiem nie da się kłamać. Ludzie 
wciąż starają się okiełznać dotyk, ucywilizować go, określić reguły uspołecz-
nionego, towarzyskiego, skonwencjonalizowanego dotyku. Wypada – nie 
wypada, dozwolone – zakazane. Te reguły wciąż zmieniają się, ewoluują, ale 
zawsze jakieś są. Historię kultur (subkultur także) można zobaczyć przez 
pryzmat tych reguł, które regulują sposób wymieniania się dotykiem”20. 
Dlatego właśnie mówimy i czujemy, że czyjeś słowo lub zachowanie nas do-
tknęło, sprawiło nam ból. Dotknęło, czyli trafiło w jakiś czuły punkt, zraniło, 
uraziło. Dotyk oznacza przekroczenie granicy ciało-ciało, znosi te granice, 
ale także wyznacza odrębność, nadaje najbardziej elementarną tożsamość, 
objaśnia jego pozaświadomy sens. Kochankowie – Augustyn i Yvonne – ob-
darowują się nawzajem w inicjalnej scenie filmu sakralizującym i zarazem 
profanującym dotykiem, dotykiem, który oddziela ich od świata, wydobywa 
ich ze świata dla siebie, który równocześnie znosi oddzielenie i obcość: 

Chodzi także o te różne kierunki intencjonalne 
ludzkiego czucia, które bywają głęboko zakorze-
nione w życiu duchowym człowieka. Sama wrażli-
wość nie wskazuje jednak na transcendencję osoby, 
na samostanowienie i sprawczość. Wskazuje raczej 
tylko na coś, co w osobie „dzieje się” jako w pod-
miocie obdarzonym potencjalnością emotywną  
i co pod tym względem domaga się integracji. 
Wszak wrażliwość etymologicznie łączy się z wraże-
niem, ma z nim wspólny rdzeń językowy i poniekąd 
znaczeniowy21. 

 20 M. Śnieciński, Cywilizacja spektaklu. Profanacje i gra zmysłów, Warszawa 2018, s. 211.

 21 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 274.
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W personalistycznym ujęciu Karola Wojtyły ciało uczestniczy w spo-
sób istotny w podstawowych relacjach osobowych, płciowych i religijnych. 
W kontekście analizy samotności, jedności i nagości człowieka, ukazuje on, 
iż cielesność odkrywa Boską niezwykłość w tym, co zwyczajne, odsłania 
ukryte warstwy sensu ciała ludzkiego, oraz zestawia doświadczenie własnej 
świadomości ze współdoświadczeniem ciała. Teologia ciała według Karola 
Wojtyły wynika z odkrywanej w ciele ludzkim antropologii daru. Papież 
traktuje ciało ludzkie jako obraz, w którym można zobaczyć ludzką i Boską 
wewnętrzność: „W człowieku stworzonym na obraz Boży została objawiona 
sama niejako sakramentalność stworzenia, sakramentalność świata. On 
bowiem przez swoją widzialność – poprzez swą męską/kobiecą widzialność – 
staje się znakiem widzialnym owej ekonomii prawdy i miłości, której źródło 
jest w Bogu samym, ekonomii objawionej już w tajemnicy stworzenia”22 – 
ten obraz cielesności został zaciemniony jednak przez grzech człowieka. 
Ciało ludzkie nosi w sobie także i znamię grzechu, co Krzysztof Zanussi 
ukazuje w formule winy ekstremalnej, ostatecznej, gdyż tak rozumieć należy 
profanację dokonaną przez filmowego bohatera Imperatywu.

Giorgio Agamben (jeden z najszerzej dyskutowanych żyjących filozo-
fów) dobitnie podkreśla, że „religio nie jednoczy ludzi z bogami, przeciwnie, 
czuwa nad ich wzajemnym oddzieleniem. Tak więc religii przeciwstawia się 
nie tyle sceptycyzm czy indyferencja wobec spraw boskich, ile raczej nie-
dbałość, to znaczy zarazem swobodna i rozproszona (oderwana od norm 
religio) postawa wobec rzeczy i użytku, jaki z nich czynimy, wobec form 
separacji i ich znaczenia. Profanować, to dopuszczać możliwość szczegól-
nej niedbałości, która ignoruje oddzielenie, a właściwie znajduje dla niego 
specyficzne zastosowanie”23 – to właśnie owo specyficzne zastosowanie 
oddzielenia jest sensem filmu Krzysztofa Zanussiego. Chodzi o desperacką 
próbę wymuszenia na Bogu reakcji, a więc w istocie o desperacką próbę wy-
muszenia na Bogu samoobjawienia, desperacką próbę zyskania w ten sposób 
ostatecznego, przekonującego, niepodważalnego dowodu na Jego istnienie.

 22 Tenże, Mężczyzna i niewiastą stworzył ich, Kraków 1999, s. 78.

 23 Giorgio Agamben, Profanacje, tł. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 81.
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Augustyn – aby dotknąć – musi wpierw ołtarz obnażyć, zdjąć z niego 
zasłonę, która jest ostatnią granicą pomiędzy profanującym a profanowa-
nym. Ludzie chyba zawsze rytualizowali czynność odsłaniania. Odsłania-
nie w misteriach miało charakter profanacyjny, teraz jednak, w naszych 
czasach powszechnego odsłonięcia, skutecznie pozbawiono tę czynność 
profanacyjnego potencjału. Może chodzi o przesunięcie akcentu z czynności 
odsłaniania (kiedy tajemnica może być sobą, ukryta za zasłoną, budząca 
trwogę i fascynację) na akt wystawienia na pokaz? Zamiast tajemnicy mamy 
wartość ekspozycyjną. Z podglądaczy tajemnicy zmieniliśmy się w turystów, 
którzy potrafią tylko się gapić (kapłan tłumaczył tymczasem Augustynowi, 
że w cerkwi nie można być turystą, tylko pielgrzymem).

To wszystko, co stanowi o duchowej transcendencji 
osoby: stosunek do prawdy, dobra i piękna, a wraz 
z tym zdolność samostanowienia – wykazuje 
bardzo głęboki rezonans emotywny w człowieku. 
Rezonans ten, jego jakość i siła, będąc czymś na 
wskroś indywidualnym, stanowi na swój sposób 
także o jakości i sile samejże osobowej transcenden-
cji, a w każdym razie stwarza swoistą jej podwalinę 
w człowieku24 

– dlatego właśnie gest profanacji, który przecież nie mógł nic na Bogu wy-
musić, z pewnością nie mógł zaś wymusić na Bogu ograniczenia ludzkiej 
wolności przez jakąkolwiek formę samoobjawienia się, wywołał jednak 
w Augustynie najgłębsze – nie emocjonalne, lecz prawdziwie duchowe – 
doświadczenie grzechu, które w przewrotny sposób udowadnia przecież, 
a może jakoś także ujawnia, istnienie Boga. Niegodziwe dotknięcie okazało 
się naruszać nie tylko sferę sacrum, lecz przede wszystkim naruszać to 
najwrażliwsze miejsce w człowieku, które – boląc – odsłoniło się jako sank-
tuarium obecności Osoby Boskiej. „Święty Augustyn napisał: Nie szukałbyś 

 24 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 268.
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mnie, gdybyś mnie już nie odnalazł” – mówi bohater filmu, którego kadry 
odzyskały polichromatyczność w chwili, gdy duch świętości został przy-
wrócony przez zranienie, odcięcie palca wskazującego lewej ręki – w tym 
właśnie sensie filmowy Augustyn jest bohaterem mesjańskim: „on zraniony 
jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego 
zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Spadła Nań chłosta zbawienna 
dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Po udrękach swej duszy, ujrzy 
światło i nim się nasyci” (Iz 53, 5–11). Uśmiech na twarzy filmowego bohatera, 
patrzącego w ostatniej scenie wprost na nas, widzów, gaśnie – on bowiem 
wie, jaką straszliwą cenę ma poznanie Boga.



M. Legan: Od matematyki do metafizyki – to także Pańska 
droga, osobista i filmowa: od fizyki do teologii…
K. Zanussi: No nie przesadzajmy, ja w teologii jestem kom-
pletnym amatorem.
M. Legan: Filmy Pańskie udowadniają zupełnie co innego.
K. Zanussi: To dzięki mądrym ludziom, którzy mi coś z tej 
teologii przekazali, ale nigdy jej nie studiowałem źródłowo, 
mało tego, mam do niej ogromną niechęć, jako do dyscypliny 
akademickiej, jak czytam książki teologiczne, to one mnie do-
syć denerwują, zawsze wydają mi się przemądrzałe, to znaczy – 
włażą w obszar tajemnicy ze zbytnią pewnością siebie, takim 
zbytnim rozmachem, za dużym krokiem. Ja bym wolał wcho-
dzić na paluszkach i takich teologów bardziej cenię, dlatego nie 
jestem głębokim lektorem św. Tomasza z Akwinu, natomiast 
są współcześni piszący, których czytam, także dla teologicznej 
inspiracji. Ja wchodziłem do fizyki z mniej więcej taką samą 
intuicją dotyczącą nadprzyrodzoności, i fizyka pozwoliła mi to 
bardziej oswoić, nazwać, poczułem się bezpieczniej, bo zoba-
czyłem, że otaczające mnie środowisko, często bezwyznaniowe, 
było jednak bardzo, bardzo religijne – w tym sensie, o jakim 
mówi Einstein, bezwyznaniowiec właśnie, który powtarzał, że 
jeżeli tajemnica jest źródłem religijności, to on jest religijny.

M. Legan: Szaleniec/Błażennyj/Jurodiwyj – to w Pańskiej 
twórczości postacie uprzywilejowane, bo otwarte na sacrum. 
To jednak zawsze niesie koszt…
K. Zanussi: Bo to jest zawsze otwarcie na horrendum, a my 
od tego strasznie chcemy uciec. Dzisiejsze czasy, to znaczy 
kilkadziesiąt lat bez wojny, bez głodu, bez prawdziwych za-
grożeń, kiedy żeśmy zapomnieli o bombie atomowej, którą ja 
jeszcze mam w pamięci jako żywe zagrożenie, a głodu, chorób, 
epidemii dawno nie ma, sprawiają, że nam się wydaje, iż ten 
kisiel, w którym żyjemy, to taki realny obraz świata. Tu właśnie 



znowu trzeba wspomnieć Karola Wojtyłę, nierozumianego 
powszechnie, który się nieustannie odwoływał – może przez 
swoje teatralne korzenie – do dramatyzmu. Mówił o drama-
tyzmie istnienia, a świat robi wszystko, aby zdedramatyzo-
wać istnienie, dlatego zresztą w sztukach narracyjnych coraz 
gorzej ludzie opowiadają o sobie, jest regres. Jeszcze w jed-
nej terminologicznej kwestii chętnie staje w obronie Wojtyły, 
którego akurat w tej materii ustawiono na przegranej pozycji, 
odwołując się do jego retoryki o cywilizacji życia i cywilizacji 
śmierci. To dzisiaj kojarzy się wyłącznie z eutanazją i aborcją – 
zrobiono z tego stwierdzenia rodzaj postrachu, podczas kiedy 
moim zdaniem, jest to głęboka intuicja, która uświadamia nam, 
że istnienie człowieka na tej ziemi nie jest wcale konieczne 
i że ludzkość ma zdolność do samozagłady, tak jak jednostka 
ludzka ma zdolność do samozniszczenia, bo może popełnić 
samobójstwo. Tak samo może popełnić samobójstwo zbioro-
wość, cywilizacja, kultury. I są elementy, które do tego prowa-
dzą, np. zatarcie kontrastu płci może być takim elementem, 
który zagraża istnieniu gatunku. Taką intuicję wyczuwałem 
u Wojtyły – on to miał na myśli i to się wtedy nakłada również 
na pewną intuicję ekologiczną, jesteśmy w stanie zniszczyć tę 
planetę, a więc cywilizacja konsumpcji jest cywilizacją śmierci 
i każda religia powinna przed tym ostrzegać. 

M. Legan: Dotykanie sacrum także jest kosztowne. Filmowego 
Augustyna kosztuje utratę palca i sporo bólu. Finał filmu nie 
pozwala długo cieszyć się z nawrócenia i uspokojenia głównego 
bohatera, jego bowiem gasnący uśmiech sugeruje, że także po 
odkryciu Boga zmierzyć się trzeba z tragicznością świata.
K. Zanussi: Bo się przestraszył tego, co pomyślał. Z tym nie 
wolno figlować. Bardzo mi na tym zależało, żeby była taka 
moralistyczna puenta: nie figluj bracie, nie figluj, z Panem Bo-
giem to nie są żarty. Jest to świętość, z którą lepiej się nie bawić.
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Obiegowa opinia, według której Krzysztof Zanussi wciąż tworzy ten sam film, 
z tym samym bohaterem, choć w różnych stadiach jego rozwoju i w różnym 
tle, musi zostać zweryfikowana, gdy przyjrzymy się niezwykłym wprost, 
barwnym, wielowymiarowym i pogłębionym portretom kobiecym, obec-
nym za każdym razem, gdy mistrz postanawia w centrum ekranowego 
dramatu postawić bohaterkę. Rok spokojnego słońca to z pewnością jeden 
z takich – niezwykle wnikliwych – portretów, a jednocześnie historia coraz 
bardziej uniwersalna, ludzka już chociażby przez swą melodramatyczność, 
filozoficznie intrygująca, z silnym, centralnym – jak się okazuje – wątkiem 
teologicznym. Film ten niesie ze sobą całą paletę ważnych treści: wątki hi-
storyczne, poetycko-metaforyczne, artystyczne, polityczne, feministyczne, 
rozliczeniowe, a nawet (ze względu na datę powstania – chodzi bowiem 
o okres Stanu Wojennego) publicystyczne, na potrzeby niniejszego opra-
cowania skupimy się jednak na zagadnieniu, które już zostało uznane za 
centralne, a mianowicie na zrozumieniu postaci Emilii jako reprezentanta 
etycznych i personalistycznych dylematów oraz jako postaci mesjańskiej: 

„Historia, którą opowiadam, zdarzyła się naprawdę. Usłyszałem ją na jakimś 
spotkaniu autorskim na Śląsku. Tuż po wojnie pewna polska repatriantka zza 
Buga zakochała się w zachodnim oficerze, nie pamiętam już, Amerykanie 
czy Angliku. Jej matka była za słaba, żeby podołać trudom ucieczki przez 
zieloną granicę. Chcąc ułatwić córce wyjazd, przeziębiła się – jak to mó-
wią – naumyślnie i umarła. Nosiłem tę historię w pamięci przez długie lata 
i w stanie wojennym pomyślałem, że może pora do niej wrócić. Wydawało 
mi się, że żyjemy w czasie trochę podobnym do tego tuż po wojnie. Niekiedy 



musimy się pocieszać, że klęska bywa zwycięstwem i że w cierpieniu też 
można znaleźć jakiś sens”1.

Jest rok 1946, miejscem akcji zaś małe zniszczone miasteczko na Zie-
miach Odzyskanych, być może – jak podają niektóre źródła – w okolicach 
Zielonej Góry. Wszystko jest tutaj przerażające: nad miastem góruje budynek 
więzienia, nawet pole, tak niewinnie wyglądające w wiosennym słońcu, oka-
zuje się być zaminowane. Wśród mieszkańców wciąż odnaleźć można kilku 
Niemców, którzy podobno nie byli na froncie, niczemu nie są winni, znają 
jednak doskonale komendy wojskowe i chętnie wejdą w rolę obozowego 
strażnika, choćby na chwilę – przerażającą i paraliżującą chwilę. Emilia, 
dojrzała kobieta z bolesną wojenną przeszłością, ostatnia w ziemiańskim 
rodzie, który stracił wszystko na Wschodzie, mieszka tu od niedawna wraz 
ze schorowaną matką w porzuconym przez wysiedlonych Niemców, zde-
wastowanym, zrujnowanym mieszkanku. Wkoło nich zobaczyć możemy 
tylko odhumanizowany świat nastawiony na biologiczną wegetację, na 
przetrwanie w warunkach, które skłaniają tylko do rozpaczy. Mimo to Emilię 
poznajemy, już w introdukcji, jako osobę z wyraźnymi artystycznymi potrze-
bami – a w tym brudnym, rozwalonym świecie ruin ona gotowa jest malować 
kolejne bezchmurne pejzaże, jakby w obsesyjnym powracaniu do tematu 
złotego światła – rozpromienionego słońca, zajmującego całą powierzchnię 
obrazu. Jej sąsiadka, była więźniarka obozu koncentracyjnego, nosząca na 
sobie charakterystyczne i przerażające znamię – tatuaż z numerem, jest 
prostytutką, w miarę zdobywania wiedzy o tej kobiecie odkryjemy także, 
że przetrwała wojnę właśnie dlatego, że zgodziła się pracować w obozowym 
domu publicznym. W miasteczku grasują bandyci odbierający nędzarzom 
resztki tego, co udało im się uratować przez wojnę. Ponuro, obco, szaro i bez 
nadziei. Pewnego dnia Emilia poznaje amerykańskiego żołnierza, kierowcę 
komisji ekshumującej groby bestialsko zabitych przez Niemców angielskich 
i amerykańskich więźniów wojennych. Oboje dojrzali, głęboko psychicznie 
okaleczeni przez wojnę, niezdolni do komunikacji ze względu na barierę ję-
zykową – a jednak kiełkuje w nich nadzieja, że mają jeszcze szansę na uczucie, 

 1 B. Hollender, Z. Turowska, Zespół Tor, Warszawa 2000, s. 157.
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na dobre życie. Ponieważ praca komisji dobiega końca, Norman nakłania 
Emilię, by wraz z matką wyjechała z nim do Ameryki – on może uczynić 
to łatwo i bezpiecznie, drogą oficjalną, one, zagubione za domykającą się 
żelazna kurtyną, skazane na podejrzliwy wzrok szpiclów i ubeków – przez 
zieloną granicę. Problemem jest jednak to, że przemytnik, który ma je prze-
rzucić na Zachód, nie zaryzykuje podroży ze starą schorowaną kobietą: tak 
rodzi się przejmujący kameralny dramat, z wielkimi kreacjami aktorskimi, 
przede wszystkim jednak z ostro zarysowanym problemem etycznym, ho-
ryzontem personalistycznych pytań i teodramatyczną postawą kobiet, od 
początku identyfikujących się jako naśladowczynie Chrystusa – „(…) co 
bowiem znaczy «nie krzywdzić innych», skoro właściwie każdy gest wobec 
drugiego, nawet najbardziej niewinny i intencjonalnie przyjazny, może oka-
zać się dramatyczny w skutkach? (…) Zanussi tę ideę dostrzegł i przedstawił, 
uwypuklił i zindywidualizował, dał losowi należną mu wagę i miejsce. Los 
w tym filmie zadecydował o wszystkim. Ale jest to zawsze los osób, nie los 
ślepy i nieokreślony, lecz ich los”2.

Ten dziwny świat, który pełen jest przerażonych ludzi, zrodził się z prze-
konania jakiegoś straszliwego demiurga, iż całe narody można spakować 
w bydlęce wagony i przenieść – jak pionki na szachownicy – w inne miejsce, 
na pola obsiane przez kogoś innego, do domów w których jeszcze tli się 
w piecach płomień zapalony przez poprzednich właścicieli, to dowód na 
nieprawdopodobną dehumanizację, jaka dokonała się w XX wieku. Nie jest 
on dla Zanussiego – jak twierdzi Tadeusz Sobolewski – „(…) pretekstem, 
elementem wtórnym, dobieranym do idei. Sposobem podania nurtującej 
autora uprzednio kwestii filozoficznej i moralnej. A także sposobem pre-
zentacji postaci będącej ucieleśnieniem pewnego pytania”3. Cały namysł 
reżysera – przy swojej filozoficznej i teologicznej uniwersalności – rodzi się 

 2 J. Preizner, Prawdziwa H(h)istoria. Rozważania wokół „Roku spokojnego słońca”, w: 
Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy 
w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu: Kraków 2015, red. A. Baczyński, M. Drożdż, 
M. Legan, s. 248–259.

 3 T. Sobolewski, Nam się nie należy…, „Kino” (1985) nr 4, s. 5.

 rozdział dziesiąty. Rok spokojnego słońca  |  305



jednak bowiem z tej specyficznej sytuacji, w jakiej postawiony został czło-
wiek skonfrontowany z totalitaryzmem. Zagubiony w morzu ruin bohater 
zanussiański jest gotowy do przeżycia konkretnych dylematów właśnie dla-
tego, że postawiono go w takim kontekście, że trafił na takie czasy, na takie 
przeszkody i warunki. Horyzont realiów powojennej Europy nie jest „pre-
tekstem”, kostiumem dla filozoficznej przypowiastki, ta historia nie mogłaby 
bowiem zdarzyć się nikomu innemu – tylko osobom, które w filozoficzny, 
społecznym, religijnym i historycznym sensie naznaczone są swoim losem, 
swoimi dylematami, jako dzieci swoich czasów muszą odpowiedzieć sobie 
na pytania, których nie musiały i nie zadawały sobie żadne pokolenia przed 
nimi. Tak jak fizyk i matematyk nie prowadzą badań, które ktoś już wykonał 
i nie są w stanie wyprzedzić rozwoju nauki, lecz raczej żmudnie odpowia-
dać na pytania, które tu i teraz są aktualne, tak filozof i teolog (przy całej 
potrzebie uniwersalizowania) nie mogą ignorować istoty ludzkiej swoich 
czasów, z jej dramatami. Zanussi dostrzegł pęknięcie w człowieku, pęknięcie 
którego nigdy wcześniej nie było, nowe i świeże, owoc owego trzęsienia ziemi, 
jakie człowieczeństwu zadał wiek XX, i tę ranę postanowił zdiagnozować, 
a także – na miarę swoich możliwości – leczyć, wprzęgając w ten proces 
cały dramaturgiczny arsenał (personalistycznego) kina. Dokładnie to samo 
zrobił Karol Wojtyła – i dla niego pejzaż duchowy powojennej Europy nie był 
tylko „pretekstem”, „tłem”, „elementem wtórnym, dobieranym do [owszem, 
bardzo uniwersalistycznej – dop. M.L.] idei”, lecz raczej integralną częścią 
ludzkiego doświadczenia, które przecież człowieka tworzy, definiuje i jakoś 
predestynuje. Wojtyła spotyka człowieka, który przeszedł przez piekło dwóch 
totalitaryzmów, rozbitego przez swoją relację do świata i do historii, odartego 
z dotychczas funkcjonujących mechanizmów obronnych, pozbawionego ko-
rzeni, zdehumanizowanego w wyniku procesów historycznych i nieludzkich 
systemów filozoficznych, zdezintegrowanego – i próbuje zaaplikować mu 
ozdrowieńcze lekarstwo Ewangelii oraz wypływającego z niej personalizmu: 

Termin dezintegracja bywa wielokrotnie stosowany 
w naukach, które zajmują się człowiekiem – wielokrotnie 
i z pewnością też wieloznacznie. Odnosi się go do 
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różnych dziedzin jego działalności społecznej 
i kulturalnej, odnosi się również do samej jego 
osobowości. Najczęściej tak postępują nauki, które 
zajmują się osobowością psychologiczną człowieka, 
upatrując przejawy dezintegracji w tym wszyst-
kim, co w jakiś sposób odbiega od miary ludzkiej 
normalności lub też do niej nie dociąga. W tym 
ujęciu człowiek zintegrowany to po prostu człowiek 
normalny, zdezintegrowany – to nienormalny lub 
nie całkiem normalny. (…) Nauki zajmujące się 
osobowością ludzką – opierając się na takiej intu-
icji normy – zdołały bardzo gruntownie przebadać 
różnorodne szczegółowe przejawy dezintegracji 
w wymiarze sobie właściwym. Wymiar ten określa 
się w pojęciu osobowości psychologicznej, w którą 
wchodzi bardzo głęboko osobowość moralna czło-
wieka. Wiadomo, że doświadczenie moralności jest 
nieodzownym składnikiem całościowego doświad-
czenia człowieka i że składnik ten ma podstawowe 
znaczenie dla zrozumienia człowieka jako osoby, 
nade wszystko w ujęciu dynamicznym. Pojęcie 
dezintegracji – tak jak posługują się nim szcze-
gółowe nauki o człowieku, a również i medycyna 
(psychiatria) – wychodzi bardzo często od faktów 
natury etycznej, a więc faktów składających się na 
całokształt doświadczenia moralności, aby szukać 
ich uwarunkowań w dziedzinie psychiki, a także 
somatyki człowieka4. 

Kardynał Karol Wojtyła miał osobiste doświadczenie życia w totalitarnym 
systemie komunistycznym. Za totalizm, którego zewnętrznym przejawem 

 4 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 232–233.
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w sensie sprawowania władzy staje się totalitaryzm, uznawał wszelkie próby 
stłoczenia i zniweczenia osobowości w ramach zbiorowego życia. U podstaw 
totalizmu leży zawsze etyka walki i dominacji, przeciwstawna etyce miłości 
i partnerstwa. „Dobra duchowe tym różnią się od materialnych, że posiadane 
przez jednych mogą być równocześnie posiadane przez innych, bez żądnego 
uszczerbku dla swojej istoty, owszem z korzyścią. (…) Problem walki więc 
związany jest wyraźnie ze światem materii, z dziedziną dóbr mierzalnych 
i wyczerpywalnych, zużywalnych”5. Za dobra duchowe uznawał w pierw-
szym rzędzie dobra osobowe: Bóg, drugi człowiek (w swej integralności 
duchowo – cielesnej) oraz dobra przedmiotowe: wiedzę i cnotę. Stał zde-
cydowanie na stanowisku priorytetu wartości duchowych: „(…) nawet bez 
żadnych metafizycznych rozważań na temat ducha i materii – w każdym 
normalnie odczuwającym człowieku, formuje się przekonanie o prymacie 
wartości duchowych. One właśnie są wyższe, one wprawdzie więcej kosztują, 
ale też wprowadzają go o wiele gruntowniej w obiektywne dobro”6. Z punktu 
widzenia psychologii (E. Fromm, H. Arendt) totalitaryzm jest z pewnością 
przejawem – jakże charakterystycznej dla nowoczesnych społeczeństw ma-
sowych – ucieczki od wolności oraz duchowej pustki w wyniku utraty więzi 
z metafizyką. Niektórzy badacze podkreślają niezmienność, nieodwracalność 
i jednolitość totalitaryzmu. Nowsze ujęcia pozostawiają miejsce na ewolucję, 
niestabilność, a nawet elementy pluralizmu. Totalitaryzm ma wreszcie swoje 
przesłanki filozoficzne. Można je znaleźć na przykład w absolutystycznych 
doktrynach I. Kanta i G.W.F. Hegla, w teorii walki klas i dyktatury proletariatu 
Marksa, Engelsa, Lenina, i wielu innych. Pojęcie totalitaryzmu związane jest 
na ogół z procesami zachodzącymi w społeczeństwach XX wieku – dla Karola 
Wojtyły jednak ocena totalitaryzmu ma swoje źródło w doświadczeniu oso-
bistym. On przecież doświadczył w swoim życiu zmagań z dwoma najwięk-
szymi totalitaryzmami XX wieku: faszyzmem i komunizmem. Przejawiło się 
to zarówno w głębokim niepokoju zrodzonym z bezradności wobec zbrodni 
nazizmu, jak i w spotkaniu twarzą w twarz z totalitaryzmem komunistycznej 

 5 Tenże, Elementarz etyczny, Wrocław 1982, s. 123

 6 Tamże, s. 89.
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władzy – w tym także Wojtyła i Zanussi odnajdują wspólnotę myśli, tragiczne 
doświadczenie wojny jest im bowiem jednakowo bliskie, mimo poważnej róż-
nicy wieku. Karol Wojtyła – podobnie jak Zanussi – zauważa korzenie totali-
taryzmu w nowych prądach umysłowych doby oświecenia. Rozwój znacznej 
części nowożytnej myśli filozoficznej dokonywał się przecież, jak z pewnością 
zauważamy, przy stopniowym oddalaniu się od chrześcijańskiego objawienia, 
sprowadzając tę myśl nawet na pozycje jawnie z nim sprzeczne. W XX wieku 
proces ten osiągnął swoje tragiczne apogeum, co widać w każdym właściwie 
kadrze Roku spokojnego słońca. „Niektórzy przedstawiciele idealizmu starali 
się na różne sposoby przekształcić wiarę i jej treści w struktury dialektyczne 
poddające się pojmowaniu racjonalnemu. Równolegle pojawiły się różne 
formy humanizmu ateistycznego, wypracowane pod względem filozoficznym, 
które uznały wiarę za czynnik alienujący i szkodliwy dla rozwoju pełnej 
racjonalności. Nie wahały się przy tym nadać sobie statusu nowych religii 
i stały się podstawą programów społecznych i politycznych, prowadzących 
do powstania systemów totalitarnych. W sferze badań przyrodniczych roz-
powszechniła się stopniowo mentalność pozytywistyczna, która nie tylko 
zerwała wszelkie powiązania z chrześcijańską wizją świata, ale zaniechała 
też wszelkich odniesień do wizji metafizycznej i moralnej. W wyniku tego 
zaistniało niebezpieczeństwo polegające na tym, że niektórzy ludzie nauki, 
rezygnując z jakichkolwiek odniesień etycznych, nie stawiają już w centrum 
swej uwagi osoby ludzkiej i całości jej życia. Co więcej, część z nich, świadoma 
możliwości otwartych przez rozwój techniki, uległa nie tylko logice rynku, 
ale także pokusie zdobycia demiurgicznej władzy nad przyrodą, a nawet 
nad samym bytem ludzkim”7 – powrócimy do tego tematu omawiając inny 
film Krzysztofa Zanussiego, Eter. Konsekwencje kryzysu racjonalistycznego 
przyjęły w końcu postać „nihilizmu”. Według teorii jego zwolenników poszu-
kiwanie stanowi cel sam w sobie, nie istnieje bowiem nadzieja ani możliwość 

 7 J. Wal, Spojrzenie kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła ii na dialog w kontekście 
walki i rywalizacji, https://idmjp2.pl/index.php/pl/publikacje/publicystyka/780-spoj-
rzenie-kardynala-karola-wojtyly-jana-pawla-ii-na-dialog-w-kontekscie-walki-i-ry-
walizacji-ks-prof-dr-hab-jan-wal [13 i 2018].
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osiągnięcia celu, jakim jest prawda, stąd zaś już bardzo niedaleko do takich 
pojęć jak postnowoczesność i postprawda. W interpretacji nihilistycznej 
życie jest jedynie sposobnością do poszukiwania doznań i doświadczeń, 
wśród których na pierwszy plan wysuwa się to, co przemijające. Nihilizm 
jest źródłem rozpowszechnionego dziś poglądu, że nie należy podejmować 
żadnych trwałych zobowiązań, ponieważ wszystko jest ulotne i tymczasowe. 
Tymczasem, jak pisze Karol Wojtyła: 

Znaczenie podstawowe dezintegracji kształtuje się 
w całej nauce o człowieku równolegle do podstawowego 
znaczenia integracji. To podstawowe znaczenie inte-
gracji – jest to zawsze w jakiś sposób „integracja osoby 
w czynie” – pozostaje w ścisłym związku z istotnymi dla 
osoby strukturami samo-posiadania oraz samo-panowa-
nia. Są to struktury istotne dla samego bycia osobą, choć 
aktualizują się w czynie i w nim też się przejawiają.  
To, co nazywamy osobowością psychologiczną lub 
też osobowością moralną (etyczną), jest w stosunku 
do samego bycia osobą czymś pochodnym, wtórnym 
i poniekąd aspektowym. Integrację w znaczeniu podsta-
wowym – również i dezintegrację – rozpatrujemy w sto-
sunku do struktury podstawowej8.

Przechodząc do oceny doświadczeń zrealizowanego praktycznie totali-
taryzmu oraz spoglądając na niego z perspektywy wielu lat, Karol Wojtyła 
wskazuje w pierwszej kolejności trzy podstawowe błędne założenia ideologii 
totalitarnej, które to trzy założenia staną się dla bohaterki zanussiańskiego 
filmu osobistym polem walki o (własne) człowieczeństwo. Reżimy totalitarne 
w XX stuleciu podważyły trzy filary każdej prawdziwie ludzkiej cywilizacji:  
a) uznanie autorytetu Bożego, który jest źródłem nieodzownych w życiu za-
sad moralnych, dlatego Emilia przedstawiona zostanie jako ktoś nieustannie 

 8 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 233.
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odwołujący się do doświadczenia religijnego, nie tylko w wymiarze pod-
stawowym, dekalogowym, lecz także w postawie głęboko ewangelicznej, 
a nawet mistycznej, tak bowiem nazwać trzeba próbę życia Ośmioma Bło-
gosławieństwami z tzw. Kazania na Górze, wyrażającą się w jej pełnym słusz-
nego powątpiewania pytaniu: „czy my wszyscy mamy prawo do szczęścia?”;  
b) poszanowanie godności osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże – 
widać to już w pierwszym dialogu Emilii z Matką, sprzeciw wobec jej myśli 
o samobójstwie, także nieprzyjęcie w końcowych scenach filmy owego „daru”, 
jakim była samobójcza (choć uwalniająca ją) śmierć matki, tu wymienić 
trzeba także zdolność Emilii do zauważenia piękna i bólu człowieka, nawet 
gdy nie ma innej możliwości porozumienia, jak spojrzenie – tak było przecież 
w przypadku Normana, którego pokochała mimo, iż zupełnie go nie znała; 
c) powinność służby wobec każdego bez wyjątku członka społeczeństwa, 
poczynając od najsłabszych i najbardziej bezbronnych – stąd nieustające wy-
siłki Emilii, by nikogo – nawet tych, którzy bardzo ja krzywdzą – nie osądzać, 
stąd także decyzja, by pomóc prostytutce, co z pewnością kojarzyć się musi 
z ewangeliczną sceną spotkania Jezusa z jawnogrzesznicą pochwyconą na 
cudzołóstwie („Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień”, „I ja cię 
nie potępiam, idź i nie grzesz więcej” – J 8, 1–11).

Emilia przedstawiana jest jako pełna godności ofiara straszliwych czasów 
i złych ludzi. Widzimy w niej dojrzałość, nie tylko ludzką jednak, lecz także 
chrześcijańską, oraz jakiś szczególny, głęboki rodzaj miłosierdzia, wyraź-
nie bowiem wyróżnia się jej pełna wstrzemięźliwości postawa cierpliwego 
znoszenia trudu, bez utyskiwania, obwiniania i oskarżeń. Emilia nie kry-
tykuje prostytutki, z którą sąsiadują, nawet jej chyba współczuje. Napad na 
mieszkanie, tym bardziej bolesny, że dokonany przez swoich, nie wpędza 
jej w rozpacz ani gorycz. Ona zna życie od najgorszej strony, rozumie każde 
ludzkie zachowanie, nawet je usprawiedliwia. Umie też marzyć – widać to 
nie tylko w jej malarstwie, ale bardziej chyba jeszcze w relacji do Normana, 
w chwilach kiedy decyduje się być z nim, albo wtedy gdy przez chwilę tańczą. 
Wdowieństwo protagonistki filmu ma swoje tragiczne tło: młody oficer, któ-
rego zdjęcie przechowuje i którego była żoną (zapewne przez kilka miesięcy 
przed wybuchem wojny), jest – możemy się domyśleć – ofiarą masowego 
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mordu w Katyniu, skoro Zanussi decyduje się wpleść w film straszliwe sceny 
odkopywania zbiorowych jenieckich mogił, sugerujące jedynie, że takie 
same doły śmierci – doły, o których w 1984 roku nie wolno jeszcze było 
mówić wprost – pochłonęły jej młodego męża.

Emilia nie potrafi się bronić ani walczyć, nie ma w niej cienia bezwzględ-
ności niezbędnej do przetrwania, wprost przeciwnie, widzimy ją ciągle 
jako kruchą skałę, dlatego czasami możemy wyobrazić sobie, jak w obliczu 
kolejnej nieprawości popada w obłęd – tym łatwiej, że przecież patrzymy 
w twarz Belli z Życia rodzinnego i Marty z Bilansu kwartalnego. Ale jedno-
cześnie jest w niej jakaś ogromna wewnętrzna godność i czystość właśnie, 
która kobiecie tak głęboko doświadczonej pozwala się nie bać. „Pan nie ma 
nade mną żadnej władzy” – mówi prosto w oczy śledzącemu ją ubekowi, 
jakby powtarzała Jezusowe „Nie miałbyś nade Mną żadnej władzy, gdyby ci 
nie była dana z góry. Dlatego ten, który wydał ci Mnie, ma większy grzech” 
(J 19, 10–11). Trzeba w tym kontekście dodać, że Zbigniew Zapasiewicz gra 
postać ewidentnie diaboliczną, ze względu na jakąś elegancję i umiarko-
wanie bardziej podobną do literackich archetypów demona niż wyobrażeń 
o ubekach. W scenariuszu postać ta nosi pseudonim „Szary”, co upewnia nas, 
iż postać ta raczej jest szatanem niż pracownikiem powiatowych struktur 
komunistycznej opresji. „W świecie, w którym zostały odwrócone niemal 
wszystkie znaki wartości, Emilia wydaje się jedynym człowiekiem, którego 
moralna czystość nie została naruszona. Kobieta czyni swoje cierpienie, 
narzucone jej przez Los i Historię, dobrowolną ofiarą. Godzi się z nim i je 
akceptuje, czyniąc z tego aktu manifestację wolności. (…) Może to wła-
śnie – wewnętrzne piękno tej kobiety, jej mądrość i prawość – tak ujmuje 
Normana”9. Ich porozumienie ma charakter głęboko ludzkiego dotknięcia 
dusz (przy-jaźni, a więc właśnie jaźń-przy-jaźni), nie są bowiem w stanie 
porozumiewać się inaczej, sens jednak traci tutaj sformułowanie „bariera 

 9 J. Preizner, Prawdziwa H(h)istoria. Rozważania wokół „Roku spokojnego słońca”, w: 
Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy 
w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu: Kraków 2015, red. A. Baczyński, M. Drożdż, 
M. Legan, s. 253.
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językowa”, kochankowie są przecież jednomyślni w kwestiach najbardziej 
podstawowych, rozmowy potrzebują co najwyżej do ustalenia praktycznych 
aspektów wspólnej ucieczki. Norman ma tę samą cechę, którą opisać można 
użytym powyżej obrazem kruchej skały: jest męski, stanowczy, zdecydowany, 
a jednocześnie wiemy o nim dwa wstrząsające fakty: po pierwsze skorzystał 
z pierwszej okazji, by nie wracać do rodzinnej Ameryki (być może nikt tam 
nie czeka, a może powrót do dobrobytu po wszystkim, co zobaczył w Eu-
ropie Wschodniej, nie był psychicznie/moralnie możliwy), po drugie – był 
torturowany w oflagu i doznał tam zapewne głębokiej obozowej traumy, 

„oprócz stanów hipermnezji klasycznym przykładem stał się tzw. survivor 
syndrom – paradoksalne poczucie winy wywołane faktem przeżycia pomimo 
jednoczasowej śmierci innych osób. (…) Głównymi objawami miały być: 
przedwczesne starzenie się, spadek wagi i zaburzenia naczyniowo-ruchowe, 
depresja o słabo zaznaczonym przebiegu cyklicznym, trudności adaptacyjne, 
dystymia, obniżone poczucie własnej wartości, objawy dystonii autonomicz-
nego układu nerwowego i zaburzenia snu. Przyczynę lokalizowano w zabu-
rzonym funkcjonowaniu osi przysadkowo-nadnerczowej prowadzącym do 
postępującego wyczerpania organizmu. (…) Wspólne dla byłych więźniów 
były trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem kontaktów międzyludzkich, 
szczególnie z osobami, które nie doznały urazu. Cechowała ich niechęć do 
zawierania nowych znajomości i utrzymywania nawet przedobozowych 
przyjaźni, tendencja do społecznej izolacji z podtrzymywaniem kontak-
tów ograniczonych do środowiska byłych więźniów. Tendencjom tym to-
warzyszyło silne wrażenie odrębności i samotności nawet wśród najbliż-
szych. Jednocześnie występowało poczucie odmienności od innych ludzi”10.  
Silne zaangażowanie Normana w związek z Emilią tłumaczyć można jej 
spokojem, jej siłą, w której on chciałby się odnaleźć. Dziś jest żołnierzem 
zwycięskiej armii, ale pamięć tamtego zwierzęcego lęku wciąż w nim tkwi.  
To godność Emilii, jej spokój i pogoda dają mu siłę: „Zanim Cię spotkałem,  
byłem pustym człowiekiem”. Ponownie więc zanussiańskie uniwersum 

 10 K. Rutkowski, E. Dembińska, Powojenne badania stresu pourazowego, „Psychiatria 
Polska”, 21/2015, s. 4–8.
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etyczne ma charakter wybitnie personalistyczny – problem dobra i zła mo-
ralnego ma oblicze konkretnych osób, ich cierpień, dramatów i nadziei: „Rok 
spokojnego słońca ma wszystko, co film mieć powinien – począwszy od tak 
zwanego, jak najbardziej banalnego ludzkiego ciepła. Został opowiedziany 
z intymną szczerością, w obrazach przesyconych cierpieniem, cierpieniem 
narodu, tak umęczonego jak naród polski. (…) I ponieważ opowiedziane 
w nim konflikty zachodzą między mężczyzną a kobietą różnych narodowo-
ści albo dotyczą kobiety i jej ukochanej matki; albo rodzą się – u mężczy-
zny – z uczucia miłości i poczucia obowiązku; plus nostalgia, masochizm, 
litość i wszystko, co jeszcze wrażliwy widz potrafi odczytać: tak oto stajemy 
wobec naczynia pełnego tych wszystkich elementów, którymi zazwyczaj 
żywią się popularne dramaty. Dodam jeszcze, że fotografia stapia dobrze 
te elementy w jednolitą i jedyną całość; i bynajmniej nie szkodzi, jeśli ton 
filmu przypomina nieco dawne ekspresjonistyczne kino niemieckie. W rze-
czywistości jest jednak bardzo od niego odległy. Odnosi się silne wrażenie, 
że źródłem tego filmu jest Europa, która dobrze wie, jakie są jej granice na 
wschodzie i na zachodzie. Słowem, jest to utwór, który wywodzi się z kon-
kretności i precyzji realistycznej powieści. Z obrazów, które – wydawać by 
się mogło – zrodzone są z fantazji, wyłaniają się realne zdarzenia i żywe 
postacie; i odnajdują się w nich echa wielkiej tradycji kina radzieckiego. Na-
tchnieniem literatury rosyjskiej jest troska moralna. Ta sama troska przenika 
opowiadanie Zanussiego, dając mu siłę i prawdę. I wszystko to jest zamknięte 
w strukturze, która szanuje podstawowe reguły filmowej narracji. Można 
jeszcze powiedzieć, że idea filmu nie wydaje się subiektywna, to znaczy 
zrodzona w głowie Zanussiego. Wypływa z żywego faktu: wojny. Zanussi 
tę ideę dostrzegł i przedstawił, uwypuklił i zindywidualizował, dał losowi 
należną mu wagę i miejsce. Los w tym filmie zadecydował o wszystkim. Ale 
jest to zawsze los osób, nie los ślepy i nieokreślony, lecz ich los”11.

W zanussiańskim horyzoncie znaczeń miłość jest zawsze bardzo blisko 
śmierci, przykładem może być sekwencja wydobywania z grobów ciał ame-

 11 M. Antonioni, Wypowiedź dla „Centro Sperimentale”, za: Z zagranicznych czasopism, 
„Kino” (1985) nr 9, s. 30.
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rykańskich jeńców – są to obrazy niejako naśladujące znane z kronik filmo-
wych dokumentalne ujęcia ekshumacji katyńskich, z pewną bezlitosnością 
i bezwstydnością obnażające turpiczny charakter śmierci: wypełnione pia-
skiem czaszki, grzebanie w kieszeniach rozkładających się ciał, by wydobyć 
portfele i zdjęcia, „przemysłowość” tych zbrodni. W tym właśnie kontekście 
umieszcza Zanussi dwa zbliżenia: na rozkładającą się twarz zabitego jeńca 
oraz na dwie, przytulone do siebie twarze kochających się ludzi – Emilii 
i Normana. Bezpośrednio po tych obrazach następuje scena spowiedzi Emi-
lii: „Proszę księdza, czy człowiek ma prawo do szczęścia? Czy każdy ma to 
prawo?”. Szczególna intonacja pytania (akcent na słowo „prawo”) sprawia, iż 
rozumiemy jego głębszy sens, w centrum bowiem nie pojawia się kategoria 
szczęścia jako takiego, lecz raczej problem walki o własne prawo, o własne 
zaspokojenie. Emilia ma wątpliwość co do tego, czy rzeczywiście szczęście 
jest tym motywem, dla którego człowiek powinien poświęcić wszystko inne, 
czy jest kategorią nadrzędną, i wreszcie czy jej osobiste szczęście polegać 
będzie właśnie na tym, że wywalczy sobie prawo do bycia z Normanem, czy 
też może – wprost przeciwnie – istnieje perspektywa dużo głębsza, w której 
spełnienie się człowieka w relacji do drugiego ma zupełnie inne oblicze, nie 
polega mianowicie na zaspokojeniu własnych, najbardziej naturalnych – 
i skądinąd dobrych – pragnień, lecz raczej na ofierze z siebie, w imię miłości 
większej, ważniejszej, głębszej, choć krzyżującej: W taki sposób znajdujemy 
też – zdaje się – podstawę do przeprowadzenia pewnej linii granicznej po-
między szczęśliwością a przyjemnością.  

W pierwszym wypadku człowiek jako osoba speł-
nia siebie, w drugim nie spełnia. To, co pozostaje 
w ścisłej łączności ze spełnieniem, nazwiemy szczę-
śliwością, a nigdy przyjemnością. W ten sposób 
szczęśliwość pozostaje strukturalnie sprzęgnięta 
z doświadczeniem działania, z transcendencją 
osoby w czynie12. 

 12 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 219.
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Emilia bowiem ma przeczucie, iż piękny plan połączenia się w małżeń-
stwie z Normanem, zamieszkania z nim w dostatnim i bezpiecznym kraju, 
pozostawienia za sobą całej wojennej traumy, łącznie ze wspomnianym 
wcześniej – typowym dla ocalonych – poczuciem winy z powodu własnego 
przetrwania, gdy tak wielu innych (również ukochanych, jak mąż, którego 
fotografię tak pieczołowicie przechowuje) oddało życie, jest pięknym ma-
rzeniem. A może raczej mrzonką, bynajmniej jednak nie z powodów prak-
tycznych, ucieczka bowiem mogła się przecież udać, studolarowa łapówka 
była możliwa do zdobycia, takie działanie byłoby ze wszech miar usprawie-
dliwione, a nawet rozsądne, pożądane, naturalne. Chodzi o powody dużo 
głębsze: wojtyliańską „szczęśliwość”, która sprawia, że człowiek spełnia siebie 
transcendując własne pragnienia. Prawdziwa radość bierze się bowiem – jak 
przeczytamy w Osobie i czynie – z osobowego spełnienia: 

Trudno mówić o przyjemności „dobrego sumienia”  
albo spełnionego obowiązku. Mówi się w tym wypadku 
raczej o radości. Fakt, że radość ta może być równocze-
śnie czymś przyjemnym, jest już wtórny, podobnie jak 
przykrość, która płynie z wyrzutów sumienia. Przyjem-
ność jednakże i przykrość same w sobie nie są związane 
z osobową strukturą spełnienia siebie przez czyn. Przy-
jemność, tak jak i przykrość, dzieje się w człowieku.  
To chyba należy do jej istoty i to też zdaje się odróżniać 
przyjemność od szczęśliwości, która odpowiada treści 
osobowego spełnienia13. 

Ono natomiast, owo „osobowe spełnienie” ma wartość metafizyczną 
i możliwe jest tylko w geście ofiary z samego siebie, ofiary wielkodusznej, 
krzyżującej, naśladującej samoofiarowanie się Mesjasza, uszczęśliwiającej.

Emilia nie ucieknie na zachód, przekaże swoje miejsce udręczonej są-
siadce – Stelli, jest bowiem właśnie postacią mesjańską: oddaje własne życie, 

 13 Tamże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 219.
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by inni, obciążeni winą, mogli żyć. Podobnie zresztą mesjańskie rysy od-
naleźć możemy w matce Emilii – jakkolwiek mowa tu o wizji artystycznej, 
nie zdogmatyzowanej, nie dosłownej. Stara kobieta, widząc że jej choroba 
i niedołężność uniemożliwiają jedynej i ukochanej córce osiągnięcie wolno-
ści i szczęścia, dobrowolnie i celowo doprowadza się do śmierci, niejako na 
rzecz dobra Emilii. Krzysztof Zanussi „wydaje się – co szczególne w świetle 
wielokrotnie deklarowanego przywiązania do wartości katolickich – ak-
ceptować decyzję matki kobiety o dobrowolnym zakończeniu życia. (…) 
W ten sposób, obok opowieści o Historii i Miłości, Rok spokojnego słońca 
staje się również traktatem filozoficzno-moralnym, w którym więcej jednak 
jest pytań niż odpowiedzi”14. Reżyser akceptuje decyzję matki właśnie z po-
wodu swojego przywiązania do wartości katolickich, nie widzi bowiem w tej 
historii problemu bioetycznego (eutanazja), lecz teologiczny: dobrowolne 
oddanie życia w imię miłości prawdziwej, bowiem „nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

Mesjańska postawa matki antycypuje dużo poważniejszą w rozumieniu 
teologicznym, teodramatyczną właściwie postawę córki. O ile bowiem star-
sza oddaje życie za osobę kochaną, niewinną, dobrą i wartościową, młodsza 
z kobiet poświęca własne szczęście za kogoś, kogo uznalibyśmy raczej nie-
przyjacielem: za grzesznicę, prostytutkę, osobę złamaną złem tego świata, 
jakkolwiek pragnącą zmienić swoje życie, zacząć od nowa w dalekim kraju, 
bez straszliwego piętna niewoli, wytatuowanego na jej przedramieniu. Emilia 
jest w tym podobna do Chrystusa, który – zgodnie z przywołanym tutaj cy-
tatem z Ewangelii św. Jana – definiuje największą miłość jako oddanie życia 
za przyjaciół, sam jednak potem przekracza tę definicję, oddając życie za 
nieprzyjaciół. Prostytutka Stella – imię to kontrastuje ją z Emilią na zasadzie 
opozycji gwiazda (noc) kontra słońce (dzień) – złamana zapewne pobytem 
w obozowym domu publicznym, ostatecznie upokorzona i będąca niejako 

 14 J. Preizner, Prawdziwa H(h)istoria. Rozważania wokół „Roku spokojnego słońca”, w: 
Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy 
w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu: Kraków 2015, red. A. Baczyński, M. Drożdż, 
M. Legan, s. 256–257.
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negatywem Emilii (czystość duszy – rozwiązłość; dojrzałość i umiar – pro-
wokacyjna kobiecość; szlachetność – interesowność) nie jest osobą, za którą 
ktokolwiek chciałby oddać złamanego grosza, dlatego właśnie protagonistka 
filmu oddaje za nią wszystko.

Złożenie ofiary ze swojego życia jest ostatecznym i najwyższym aktem 
zaufania Bogu, gdyż dokonać się może tylko wtedy, gdy składający taką 
ofiarę ma teologiczną i moralną pewność, iż utracone życie zostanie mu 
zwrócone. Szczytem wszystkich ofiar i ich źródłem jest oczywiście krzyżowa 
ofiara Chrystusa, która stanowi teodramatyczny przełom w całej historii 
świata (w ogólności) oraz równie wstrząsający przełom w historii życia 
każdego człowieka (w wymiarze indywidualnym). To właśnie ta ofiara 
krzyżowa, ostateczne wypełnienie wszystkich ofiar, stała się w sposób pa-
radoksalny, a jednak głęboko teologiczny, inspiracją do niezliczonych i he-
roicznych ofiar wielu ludzi, wiedzionych instynktem wiary, który zmusza 
do włączenia swojej ofiary w tę pra-ofiarę, arcy-ofiarę Jezusa Chrystusa, 
Mesjasza i Zbawiciela, Syna Bożego. Motyw ten pojawia się więc w sposób 
naturalny w twórczości autora, tak głęboko rozumiejącego wielką teodra-
matyczną wizję zbawczą, jakim jest Krzysztof Zanussi, inspirujący się – jak 
zaznaczono powyżej – dziełem swojego wielkiego przyjaciela Andrieja 
Tarkowskiego, bowiem szczególną i nadzwyczaj dogłębną medytacją na ten 
temat stał się film Ofiarowanie: „Taka jest esencja omawianego filmu – przy-
jęcie ofiary”15. Widz obu filmów – Ofiarowania i Roku spokojnego słońca – 
świadomy jest, że właściwym sensem całego dzieła będzie ofiarowanie cze-
goś najcenniejszego i to ofiarowanie w biblijnym sensie, a więc ostateczne 
i nieodwracalne. Dywagacja o sensie takiej ofiary jest bezcelowa, bo pytanie 
o to, dlaczego miałaby ona podobać się Bogu lub być dla Niego cenna, jest 
porównywalna z jakże licznymi próbami zrozumienia ofiary Abrahama czy 
równie rozpaczliwymi pytaniami o najgłębszy sens ofiarowania przez Boga 
Ojca swojego Jednorodzonego Syna. Nie mają jednak racji ci, którzy twier-
dzą, iż najważniejszą sceną filmu jest owo misterium spalenia domu, które 
dokonuje się na końcu dzieła. Prawdziwym przełomem, dokonującym się 

 15 M. Piętas, Biblijny wymiar Ofiarowania Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 
nr 45, s. 70.
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głęboko pod powierzchnią dramatu, w ukryciu, jest moment, gdy ofiara 
dokonuje się w sposób właściwy, na poziomie decyzji i woli, tak samo jak 
właściwą ofiarą Abrahama było wzięcie Izaaka na górę Moria, a nie zabicie 
go, bo to przecież nigdy się nie dokonało: „A jednak jest ratunek, kryje się 
w pojęciu ofiarowania, którego istotą jest dobrowolne złożenie czegoś w za-
mian, ofiary dla przeważenia szali. Jest to koncepcja głęboko religijna”16. 
Ofiara dokonuje się więc na poziomie antropologicznym, wewnątrz czło-
wieka, ma jednak swoją paralelę w rzeczywistości zewnętrznej, w porządku 
naturalnym: „Jezus spełnia ponownie swoją ofiarę na naszych ołtarzach nie 
po to, aby nam przedstawić spektakl, lecz aby nas i swój Kościół na całej 
ziemi i przez wszystkie stulecia włączyć w swoją Paschę, w swoje przejście 
z tego świata do Ojca”17. Temat ofiary w sposób naturalny organizuje także 
teodramatyczną wizję Hansa Ursa von Balthasara, który z ogromną erudy-
cją i teologicznym pogłębieniem dokonuje syntezy: „Najbliższe chrześci-
jańskiej tajemnicy są próby przezwyciężenia cierpień świata. Większość 
religii obiera jednak drogę przeciwną tej, którą idzie Chrystus: cierpienia 
należy unikać, uczynić je nieszkodliwym i zamortyzować; religia staje się 
w wieloraki sposób służącą temu techniką. Inną drogę obierają kulty, które 
starają się ułagodzić rozgniewane bóstwo przez zabicie ofiary, na którą 
złożono grzechy; tutaj, jak ukazaliśmy to już w innym miejscu, dobrowolność 
przyjęcia śmierci w zastępstwie (dla ojczyzny: Menoikeus, dla celów poli-
tycznych: Ifigenia, za ukochanego męża: Alkestis itd.) może blisko ocierać 
się o tajemnicę Chrystusa. Niemniej zastępcza ofiara albo jest wymuszona 
przez rozgniewane bóstwo, albo jest demonstrowaniem przez człowieka 
własnej wielkości; w każdym razie nie jest niczym, co mogłoby być we-
wnętrznym i powszechnym odpokutowaniem, jak to obiecuje porywający 
obraz starotestamentowego proroctwa, czwarta pieśń Sługi Pańskiego”18.  
W trzecim tomie Teodramatyki, który w bardzo syntetyczny sposób organizuje 

 16 A. Kołodyński, Spalić swój dom, „Film” nr 3, 1994, s. 60.

 17 J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia (Wien 1948), za: H.U. von Balthasar, Teodra-
matyka, Tom iii: Akcja, maszynopis tłumaczenia Janiny Fenrychowej pozostający 
w posiadaniu Wydawnictwa m w Krakowie, s. 376.

 18 Tamże, s. 144.
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tę tematykę, ofiara pojawia się w rozważaniach Balthasara bardzo często, 
myśl ta zasadniczo ukierunkowana jest przez teologiczno-antropologiczną 
wizję René Girarda: „Na pytanie, czy krzyż Jezusa może być odczytany 
również jako «ofiara», w rozumieniu samoofiarowania się, odpowiada autor 
bez namysłu: tak. Ale tylko pod warunkiem, że między dawną rytualną 
ofiarą, która ma zadowolić pragnące gwałtu i krwi bóstwo, a tym samoofia-
rowaniem się pozostaje przepaść: «Właśnie to całkowite oddanie samego 
siebie musi być rozumiane nie-ofiarnie. Albo jeśli koniecznie mamy pozo-
stać przy słowie ofiara, trzeba byłoby zrezygnować ze wszystkich ofiar z wy-
jątkiem krzyża, co jest oczywiście niemożliwe»”19. W tym punkcie myśl 
Balthasara spotyka się w wizją Zanussiego, gdyż owa niemożność rezygna-
cji z ofiary stanowi punkt styczny dla teodramatyki (jako myśli teologicznej 
bazylejczyka) i filmu (jako wizji teologicznej w Roku spokojnego słońca). 
Choć oczywiście rozważania te, choć styczne do siebie, dokonują się na 
zupełnie innych płaszczyznach. U Zanussiego nie występuje na przykład – 
z przyczyn oczywistych – żadna refleksja eklezjologiczna, stanowiąca z ko-
lei dla Balthasara bardzo ważne pole badawcze: „Jeśli chodzi o akt Kościoła 
jako taki, można zapytać, do jakiego stopnia – poza zwykłym aktem ofia-
rowania (oblatio) – zawiera on przynajmniej analogiczne do ofiary Chrystusa 
wydarzenie ofiary (sacrificium): «ofiara» w tym akcie polega tymczasem 
jednostronnie na tym, co zostaje ofiarowane, mianowicie na Chrystusowej 
ofierze Krzyża”20. Można jednak z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 
ostatecznym kształtem ofiary, dla obu omawianych tutaj twórców, jest mo-
del eucharystyczny, czyli samospalające się, wielbiące dziękczynienie, za-
wierające w sobie ów „teatralny” moment odtwarzania ofiary pierwotnej, 
na mistycznym poziomie jednak wciąż równie aktualnej i niewyczerpanej: 

„Złożenie ofiary Chrystusa Bogu Ojcu w Duchu Świętym jest dla wspólnoty 
wiernych przede wszystkim włączeniem się w sposób myślenia samego 
Chrystusa jako Eucharistia, wielbiące dziękczynienie. Jest dziękczynieniem 
nie tylko tak, jak była nim starotestamentowa modlitwa «ofiara czci», dzięk-

 19 Tamże, s. 195.

 20 Tamże, s. 252.
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czynieniem Bogu za Jego chwałę i Jego dobrodziejstwa, ale wyraźnym przy-
łączeniem się do eucharystii Chrystusa Ojcu: Chrystus dziękuje Bogu za 
pozwolenie, zgodę na Jego oddalenie się w zastępstwie za grzeszników i ob-
jawienie przez to najwyższej miłości Ojca”21. Eucharystia właśnie zawiera 
w sobie najdoskonalszą ofiarę, ofiarę rytualną choć dokonaną raz jeden 
(niepowtarzalną i powtarzaną jednocześnie), ofiarę z życia, lecz jednocześnie 
bezkrwawą: „Stoimy tu wobec jednego z najtrudniejszych zagadnień doty-
czących kultu religijnego, a mianowicie wyjaśnienia sensu rytuału ofiarnego. 
Encyklopedie podają liczne warianty definicji ofiary, ale jeszcze liczniejsze 
są teorie religioznawców usiłujących wyjaśnić sensownie znaczenie tego 
obrzędu. (…) Wyraz ofiara oznacza dziś zarówno czynność ofiarniczą, jak 
i przedmiot składany w ofierze, który dawnej nazywano żertwą. W znacze-
niu najszerszym ofiara oznacza wszelki dar składany bóstwu. (…) Rytuał 
zabijania przetrwał wieki, ale sens pierwotny tego rytuału zacierał się przed 
następnymi pokoleniami. (…) Jako ryt przekazany przez tradycję przodków 
zachowała swój prymat przed innymi obrzędami, jako najbardziej wyrazi-
sty akt religijny, jako czynność w najwyższym stopniu dramatyczna”22. Re-
żyser filmowy więc, który wskazuje na ofiarę jako sens swojego przekazu 
teologicznego, dokonuje już ex definitione czynność powtarzania aktu stwór-
czego: „Oczywiście, każdy ryt, lub udramatyzowany scenariusz, którego 
celem jest odrodzenie jakiejś siły, sam również jest powtórzeniem pierwot-
nego aktu o typie kosmogenicznym, który miał miejsce ab initio. Ofiara jest 
rytualnym «powtórzeniem» aktu stworzenia”23. Dzieje się tak na mocy 
decyzji Boga, który „ustanawia absolutną więź wspólnotową pomiędzy sobą 
a człowiekiem, tzn. w absolutnym samoudzielaniu się daje samego siebie 
w bezpośredniej relacji partnerskiej i bliskości, a nie tylko ujawnia się jako 
Byt radykalnie oddalony od stworzenia. Fakt ten ustanawia możliwość ist-
nienia międzyludzkiej więzi wspólnotowej, z całą jej bezgraniczną powagą”24. 

 21 Tamże, s. 257.

 22 J. Wierusz-Kowalski, Dramat a kult, Warszawa 1987, s. 35–36.

 23 M. Eliade, Traktat o historii religii, tł. J. Wierusz-Kowalski, Łódz 1993, s. 332.

 24 K. Rahner, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 326.
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Głęboka paralela, jaka istnieje niewątpliwie pomiędzy personalistycznym 
i głęboko teologicznym spojrzeniem Karola Wojtyły i artystyczno-duchowym 
systemem Krzysztofa Zanussiego fundowana jest zatem na owym wspólnym 
zrozumieniu i fascynacji dla zagadnienia ofiary/ofiarowania, które „w per-
spektywie antropologii paschalnej (…) odgrywa bardzo doniosłą rolę. Wy-
raża ono jedno z najgłębszych powszechnie obowiązujących wymagań speł-
niania się człowieczeństwa w ogóle. Dotyczy to zarówno płaszczyzny istnienia 
naturalnego, jak również płaszczyzny nadprzyrodzonej. Można mówić pod 
tym względem o istnieniu pewnego antropologicznego prawa ofiary i antro-
pologicznego porządku ofiarnego. Ten właśnie porządek ofiarny i paschalny 
jest warunkiem osiągnięcia przez człowieka wewnętrznego ładu”25.

Ofiara Emilii z zanussiańskiego Roku spokojnego słońca ma z pewno-
ścią rys mesjański, paschalny, dlatego jej nagrodą jest niebo, dosyć jednak 
przekornie ukazane, jest to bowiem niebo z estetyki filmów westernowych, 
z którymi kojarzy jej się Norman. Pośród niezwykłych krajobrazów Dzikiego 
Zachodu (prawdziwego tym razem, nie spod Zielonej Góry), dwoje – mło-
dych na powrót – ludzi tańczy z radością o wschodzie (spokojnego) słońca. 
Następuje perychoreza – ten teologiczny, pochodzący z greki termin uży-
wany jest bowiem jednocześnie na określenie tańca w kręgu i wewnętrznego 
życia Boga.

 25 W. Chryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrze-
ścijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin 1991, s. 62.



M. Legan: „Refleksja antropologiczna Karola Wojtyły odzna-
cza się tym, iż na jej wstępie Autor poniekąd nie wie, jakie 
będą jego definitywne poglądy na człowieka, wie o nich tylko 
tyle, że muszą one być bez reszty podporządkowane doświad-
czeniu człowieka, czyli wglądom w człowieka” (T. Styczeń). 
Czy to samo można powiedzieć o Krzysztofie Zanussim, który 
przystępuje do tworzenia, nie wiedząc, gdzie zaprowadzi go 
filmowy bohater?
K. Zanussi: Historie, które opowiadam, zaczynają żyć swoim 
życiem i bardzo często moi bohaterowie mówią czy postępują 
nie tak, jakbym chciał. Ja czuję, że on musi tak postąpić, cho-
ciaż chciałbym, żeby tak nie zrobił. W Roku Spokojnego Słońca 
to widać wyraźnie: ja bym bardzo chciał, żeby ona pojechała 
do tej Ameryki, jakby tylko była możliwość, że ona nie po-
winna się zawahać, ale jakieś poczucie prawdy mi mówi, że nie, 
że ona tego nie zrobi, chociaż chciałbym, żeby zrobiła. Czyli 
człowiek wchodzi w kolizję z wytworami własnej wyobraźni, 
one nabierają pewnej autonomii. I właśnie w imię prawdy 
nie możemy tej autonomii złamać, bo czujemy, że to będzie 
wymuszone, że to będzie już papierowe, że to ja tak chce, ale 
to wcale organicznie z tej sytuacji czy postaci nie wynika.

M. Legan: A ma Pan takie poczucie, że jest wtedy demiurgiem – 
stworzył i pozwolił, aby...
K. Zanussi: Odwrotnie, to jest upokarzające poczucie, że 
mnie się materia nie słucha, że materia żyje swoim życiem, że 
zaczyna mnie lekceważyć, że zaczyna mnie używać, zamiast 
dać się tworzyć, czyli to właśnie jest koniec iluzji, że jest się 
demiurgiem i upokorzenie, bo historia żyje własnym życiem – 
jeśli chcę pozostać wierny prawdzie, to nie mogę jej gwałcić. 

M. Legan: Czy Berlin Zachodni może być metaforą nieba/
raju? Tak by sugerował film, skoro prostytutka Stella jest tam 



jako pierwsza, a Jezus mówi: „prostytutki przed wami wejdą 
do królestwa niebieskiego”.
K. Zanussi: Ona jest w końcu ofiarą wojny, ona nie jest pro-
stytutką z wyboru, może uratowała tym życie, ale ten wybór 
przed nią ktoś postawił, ona tego wyboru nie szukała. I mam 
do niej takie ludzkie współczucie – ona ma wiele dobrych 
ludzkich reakcji, taka dobra ladacznica. Dla niej ten inny 
świat, w który ona ucieknie, to jest świat, w którym oderwie 
się od przeszłości. Czy ona zatrzyma się w Berlinie? Mam 
nadzieję, że ona pojedzie do Paryża.

M. Legan: Czy Emilia to postać mesjańska – oddaje przecież 
własne życie/szczęście za jawnogrzesznicę?
K. Zanussi: Nie, to nie jest tak, bo ona nie robi tego dla 
Stelli, ona to robi z buntu przeciwko matce. To jest to, co 
jej zarzucam, to z czym się nie zgadzam, o co mam do niej 
pretensję, że zmarnowała miłość, która tam była, w imię tego, 
że nie chciała przyjąć daru, nie chciała się z godzić z tym, że 
będzie dłużnikiem swojej matki, która oddała życie za jej 
szczęście. To co matka zrobiła naprawdę, to hipokryzja, ale 
na krawędzi świętości.
M. Legan: Do Jezusa też mówili „zejdź z krzyża, tylu ratowałeś, 
czemu sam siebie nie uratowałeś”. Ja będę się upierał: ciągle 
widzę i w matce, i w córce jednak ten odruch mesjańskiej 
ofiary – oddać życie, aby z miłości ocalić kogoś obok, kogoś 
kto na to nie zasłużył.
K. Zanussi: W tym coś jest, dlatego one wydawały mi się 
wielkie jako postacie. Zresztą zetknąłem się z osobą, która 
była pierwowzorem filmowej córki, to było parę minut roz-
mowy w jakimś mieście na ziemiach zachodnich. Po jakimś 
pokazie za plecami naszeptano mi, że to była podobna hi-
storia. Potem to lata nosiłem zanim mi przyszło do głowy, 
żeby z tego zrobić film. 



M. Legan: Czy zgodzi się Pan z twierdzeniem, że w naszej 
kulturze (a może w żadnej kulturze) nie zrodziła się opowieść 
bardziej fascynująca, bardziej odpowiadająca na najgłębsze 
ludzkie potrzeby jak opowieść mesjańska?
K. Zanussi: Z pewnością. Nie na darmo św. Paweł pisze, że 
już nic więcej nie może człowiek zrobić.

M. Legan: Nie ma piękniejszej historii, bardziej poruszającej, 
bardziej dotykającej człowieka…
K. Zanussi: Tak, a jednocześnie to jest coś strasznie przejmu-
jącego. To jest taka próba, której całe życie się bałem, właściwie 
dalej się boję. Nigdy nie chciałbym stanąć przed takim wyborem.

M. Legan: Co z podstawowym prawem człowieka do szczę-
ścia – regularnie odmawia go Pan swoim filmowy bohaterom.
K. Zanussi: Nie, ja to wręcz wykpiwam. Profesor Tatarkiewicz 
całą książkę napisał o szczęściu, żeby uświadomić nam jak 
bardzo bałamutnie używamy tego terminu, więc ja go nie 
mogę przyjąć teraz tak bez zastanowienia. Pytanie brzmi: 
o którym szczęściu ja mówię. Może raczej o przyjemności, 
jako o szczęściu w najbardziej potocznym rozumieniu. To pro-
wadzi oczywiście do prowokacji, bo wtedy trzeba stwierdzić, 
że nie ma lepszego narzędzia szczęścia niż narkotyk, nic nie 
daje więcej doraźnej przyjemności. Prawda: on skraca życie, 
ale można żyć w nieustającej euforii. To jest głupstwo. Nawet 
fizjologicznie jesteśmy skazani na to, że czasem nam będzie 
dobrze, a czasem nam będzie gorzej i nie można żyć w nie-
ustannej euforii, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe.

M. Legan: Pan swoim bohaterom tego szczęścia za wiele nie 
udziela.
K. Zanussi: No nie, ale przeżywają czasami piękne chwilę. 
Wystarczy. Tylko tyle w życiu bywa, więcej nie – po prostu. 



Ja nie słyszałem nigdy wiarygodnej historii o tym, żeby ktoś 
się zanurzył w szczęśliwości i w niej zawisł.

M. Legan: Żył długo i szczęśliwie…
K. Zanussi: …tak, żył długo i szczęśliwie. To jest zgodne 
z powszechnym marzeniem, ale niezgodne z powszechnym 
doświadczeniem.



ROZDZIAŁ JEDENASTY
Paradygmat, czyli potęga zła



Paradygmat, czyli potęga zła 
(1985)  

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Zanussi
Muzyka: Wojciech Kilar

Zdjęcia: Sławomir Idziak, Pierluigi Santi
Scenografia: Peter Scharff

Kostiumy: Anna Biedrzycka-Sheppard

Zespół Filmowy tor

Obsada:
Benjamin Voelz: Hubert 

Vittorio Gassman: Gottfried 
Marie Christine Barrault: Sylvie 

Eugeniusz Priwieziencew: sekretarz



 |  329

Krzysztof Zanussi w Paradygmacie „analizie poddaje pierwotne źródła 
etyki, pokazując, że postawa wyboru jest rudymentarnym obowiązkiem 
człowieka, ponieważ poza nią toczy się walka o ludzką duszę, wpływająca na 
bilans wartości najwyższych w wymiarze ostatecznym. Tym samym Autor 
wskazuje na religijne umocowanie etyki oraz na podstawy chrześcijańskiej 
czy precyzyjniej – personalistycznej antropologii, zgodnie z którą wolność 
osoby, wolność jako zadanie do wypełnienia jest cechą konstytutywną czło-
wieka, śladem tego, że został on stworzony na obraz Boga”1. Mamy więc do 
czynienia z moralitetem na temat człowieka jako istoty etycznej: 

Człowiek przeżywa dobro lub zło po prostu 
w sobie – w swoim własnym „ja”. A tym samymi 
przeżywa siebie jako tego, który jest dobry lub zły. 
I w tym jest pełny wymiar moralności jako rzeczy-
wistości podmiotowej i osobowej2 

– napisze Karol Wojtyła, jakby dla podkreślenia, iż wszelkie pytania z dzie-
dziny etyki i moralności nie mogą być stawiane w oderwaniu od losów 
konkretnego człowieka, w oderwaniu od konkretnych twarzy, rąk, sytuacji 
życiowych, lokalizacji, momentów na osi czasu, temperamentów i życiorysów. 

 1 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 327.

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 98.



To, co w pracy teologa, filozofa czy etyka rozpatrywane jest jako ogólna 
zasada, norma, prawo, staje się rzeczywistością, funkcjonuje, sprawdza się 
lub nie dopiero w historii konkretnego człowieka, a to właśnie jest domena 
filmu. Na ekranie takie uniwersalne normy, jak „nie zabijaj”, „nie kradnij”, 

„nie cudzołóż” – bezwzględne prawa w formie zakazu, nabierają swojego 
dramatyzmu, głębi, tragiczności, stają się bowiem losem człowieka z jego 
całym doświadczeniem, z jego całym charakterologicznym i biograficznym 
zapleczem, z jego małością, niedoskonałością i skłonnością do grzechu: 

W związku z działaniem (czyli czynem) przeżywa też czło-
wiek wartości moralne – dobro i zło (moralność lub nie-
moralność, jak się czasem potocznie, a błędnie mówi) jako 
swoje wartości. Przeżywa je na podstawie odniesienia, które 
jest zarazem odczuciem i oceną. W każdym razie człowiek 
nie tylko jest świadomy moralności swoich czynów, ale ją 
autentycznie (i nieraz bardzo głęboko) przeżywa3. 

Tę właśnie problematykę podejmuje Krzysztof Zanussi w kolejnym fil-
mie, wyraźnie skupiając się tym razem na problemie metafizycznym, roz-
poczynając – powracającą potem kilkakrotnie – medytację nad problemem 
osobowego zła, działającego w świecie. Obserwujemy więc kolejny krok 
w wyraźnym przechodzeniu Autora od antropocentryzmu, z całym jego 
filozoficznym i etycznym zapleczem, ku chrześcijańskiej, a więc chrystocen-
trycznej wizji świata. Nawet jeżeli oznacza to – trochę à rebours – skupienie 
się na postaci diabła. „Paradygmat, jak wskazuje jego podtytuł, jest rozpi-
sanym na dramatis personae traktatem poświęconym Złu (i to w znaczeniu 
metafizycznym właśnie, a nie jedynie etycznym”4.

Jednocześnie jest to więc totalne odsłonięcie pewnej – z gruntu chrze-
ścijańskiej, biblijnej – wizji rzeczywistości, z drugiej zaś jej teodramatyczne 

 3 Tamże, s. 97.

 4 T. Kłys, Krzysztofa Zanussiego kino intelektualne, w: Kino polskie w trzynastu se-
kwencjach, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005, s. 145.
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zasłonięcie, które sprawia, iż widz zmuszony jest do dokonania własnej 
pielgrzymki wiary, własnego wysiłku duchowego5. Zmuszony jest do prze-
kroczenia granicy dwóch światów i zaufania przewodnikowi, który za-
prowadzić może do sakralnego centrum rzeczywistości, jasne jest zaś dla 
każdego, że jedynym mistagogiem jest ostatecznie Jezus Chrystus: „Dlaczego 
w przypowieściach mówisz do nich?” (Mt 13, 10) – to ewangeliczne pytanie 
chrystusowych uczniów można by zadać reżyserowi omawianego filmu: 

„dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą, 
i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją” (Mt 13, 13). Odpowiedź 
Chrystusa jednoznacznie wskazuje na istnienie wiedzy, która pozostaje 
przed ludźmi zakryta, wiedza objawiona, słowo, które było na początku, nie 
mogą być pojęte przez „bezsłowne słowa”, czyli „nierozumne umysły”, jak 
określał ludzi Orygenes. Jest nam dane tylko dotykać prawdy, ale nigdy jej 
nie poznamy. W tym sensie filmy Krzysztofa Zanussiego są świadectwem 
jego misji otwierania duchowych oczu współczesnego człowieka. Nie po-
kazują drogi wyjścia z duchowego kryzysu, ale dają intuicyjną wskazówkę, 
gdzie jej szukać. Celem „mówienia w przypowieściach” jest objawienie się 
wolnej woli ludzi, czyli tego, co już zdecydowali w swoim sercu. Zadaniem 
mistagoga jest oczywiście przekraczanie granic miedzy teraźniejszością 
a wiecznością, on pierwszy dokonuje pielgrzymowania do strefy sacrum, nie 
może on jednak zastąpić nikogo w tej drodze, jako przewodnik wskazuje 
kierunek, zachęca do wysiłku, ostateczna decyzja oraz cały ciężar duchowej 
pracy spoczywa na tym, kto zdecydował się za mistagogiem podążyć. Teolog 
lub reżyser filmowy mogą odsłonić pewną drogę, przeprowadzić przez nią, 
zawsze jednak pozostawiają wolność przeczuwania: „Ukryty, religijny aspekt 
rzeczywistości przedstawionej odsłania się na drodze obserwacji; nie ozna-
cza obecności Boga, lecz zaledwie jego przeczucie. Obietnica transcendencji 
niekiedy przebija też zza fundamentu nierelatywistycznej etyki, z wpisanej 
we właściwą fabułę historii dążenia do doskonałości”6. Owo odczuwanie 

 5 Por. M. Piętas, Biblijny wymiar Ofiarowania Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik 
Filmowy” nr 45, s. 86.

 6 G. Świętochowska, Śmiertelna choroba, „Kwartalnik Filmowy” nr 45, s. 76.
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rzeczywistości staje się pewnego rodzaju wyzwaniem, które stawia przed 
odbiorcą Autor dzieła. Na mocy jakiejś bezsłownej umowy otrzymujemy 
możliwość czerpania z wrażliwości artysty czy teologa własnych korzyści 
duchowych, odpłacając jedynie tym, iż wstępujemy na upragnioną przez 
twórcę płaszczyznę porozumienia. Cały wysiłek twórczy podporządko-
wany jest chyba temu jednemu celowi – uczynić widza/czytelnika innym, 
prawdziwszym, głębszym, przekazać mu coś z własnego bogactwa, nie 
pozbawiając go jednocześnie satysfakcji w własnego wysiłku duchowego.

Świat w Paradygmacie to ewidentnie wizja piekła (na ziemi). Już sceny 
inicjalne filmu, zrealizowanego w całości przy użyciu filtrów, podkreślających 
brzydotę zielonkawo-żółtego światła, przekonują nas w jakiś synestetyczny 
sposób, że mamy do czynienia z rzeczywistością zniszczoną przez pierwotną 
katastrofę, ontologicznie zranioną pierworodnym grzechem. Mgły nad ba-
jorem, półzgniłe trzciny, ciężkie, gęste niebo, wszystko to skierowuje nasz 
wzrok ku wylotowi fabrycznych ścieków, które mieszają się z resztkami czy-
stej wody. Posępny, przemysłowy krajobraz z ciemnymi konturami kominów 
odcinających się na tle ściany lasu widocznego w oddali i szarego nieba. Żółty 
dym wznoszący się w niebo z wnętrza, wydawać by się mogło, gorejącej 
ziemi. Piaszczysta hałda usypana obok przemysłowych zabudowań. Krwawa 
poświata zachodzącego Słońca, nadająca czerwoną barwę pylastej ziemi. 
W tym świecie rządzi zły duch, czas bowiem został precyzyjnie określony: 
jesteśmy tuż po pierwszej i tuż przed drugą apokalipsą. Buchające ogniem 
hutnicze piece, postacie ludzkie przypominające niewolników w kajdanach, 
górujący nad miastem zamek, zamieszkiwany przez demonicznego krezusa, 
wszystko to układa się w wizję, którą Karol Wojtyła nazwałby cywilizacją 
śmierci. Tytułowa potęga zła jest więc zaproponowanym przez Zanussiego 
komentarzem, diagnozą dla naszej cywilizacji, diagnoza ta zresztą będzie się 
później pogłębiać, bowiem tytuł jest rodzajem wskazówki ukierunkowującej 
odbiór dzieła przez widza – odczytanie go jako traktatu, w którym zwycię-
stwo zła jest z góry przesądzone. Nawet – a może szczególnie wtedy – gdy 
go nie dostrzegamy, jak w scenach, w których obserwujemy postać lokaja/
sekretarza, jego bardziej lub mniej zakulisowe działania, i dopiero w finale 
orientujemy się, że to on mógł być spiritus movens całego dramatu.
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Główną postacią filmu jest dziewiętnastoletni student teologii, zamiesz-
kujący wraz z ubogą matką w zrujnowanym domu, Hubert. Jest to człowiek 
zaangażowany religijnie, pobożny, posiadający jasną wizję Boga miłosierdzia. 
Osią zmagań na poziomie teologicznym będzie właśnie owa pogodna wizja 
(„mówisz o Bogu jak ksiądz, nie jak teolog”), skonfrontowana z pytaniem 
o działanie diabła w świecie. Konflikt wśród studentów, następnie dialogi 
z wyniosłym, demonicznym fabrykantem – wskazują na zasadniczy rozdź-
więk między wiarą naiwną, niedojrzałą, niezetkniętą z otchłanią zła w świe-
cie, a pełnym bólu odkryciem, iż własne pragnienia, popędy i nieprawości 
dowodzą istnienia kusiciela, manipulanta, szatana, gotowego na każdą nie-
prawość, by człowieka upokorzyć i zniszczyć. Narzędziem w rękach złego 
ducha okażą się – jak zwykle – pieniądze, namiętność, pycha.

Hubert spotyka w pierwszych scenach filmu żebraka, który zwraca się do 
domowników słowami Biblii: „A ja wam powiadam: Zyskujcie sobie przyja-
ciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was 
do wiecznych przybytków. Kto w najmniejszej sprawie jest niesprawiedliwy, 
ten i w wielkiej jest niesprawiedliwy” (Łk 16, 9). Słowa wypowiedziane przez 
żebraka mają kluczowy sens. Fragment z Ewangelii według św. Łukasza, który 
cytuje dziad, pochodzi z przypowieści Dobry użytek z pieniądza. Cały szesna-
sty rozdział Ewangelii Łukasza składa się z przypowieści, obrazujących dobre 
i złe użycie pieniędzy. Przypowieść zaś o roztropnym włodarzu potwierdza 
bardzo wyraźnie znane w egzegezie nowotestamentowej spostrzeżenie, że 
nierzadko Autora natchnionego interesuje w całej przypowieści tylko jeden 
element potrzebny do wyrażenia zamierzonej myśli. Bogaty człowiek był – jak 
się wydaje – posiadaczem rozległych włości. Oddając się przyjemnościom 
tego świata, troskę o swoją majętność powierzył rządcy. Instytucja ta, znana 
zarówno Semitom, jak i Grekom, polegała na całkowitym zaufaniu, którym 
właściciel obdarzał swego rządcę. Zdarzało się jednak, że włodarze naduży-
wali niekiedy owego kredytu zaufania; trwonili majątek, który winni byli 
pomnażać. Nie mieli oni pensji, lecz pobierali prowizję od dłużników. Dla 
myśli przewodniej naszej przypowieści wcale nie jest istotne to, w jaki spo-
sób nieuczciwy rządca marnował mienie swego pana. Zwykła zawiść ludzka, 
a może i niesprawiedliwość, której rządca dopuszczał się prawdopodobnie 
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względem innych ludzi, sprawiły, że o nadużyciach rychło dowiedział się 
właściciel włości. Może delikatność, a może i brak kompetencji właściciela 
sprawiają, że rządca nie jest stawiany od razu w stan oskarżenia. Ma złożyć 
właścicielowi dokładne sprawozdanie ze wszystkich strat i zysków całej ma-
jętności, oddanej sobie w administrację. Jakkolwiek wypadłby ów końcowy 
bilans, gospodarz włości zdecydował już z góry, by wymówić posadę rządcy, 
bardzo podejrzanemu o nieuczciwość. Postawiony tak niespodziewanie 
w przykrej sytuacji, rządca zaczął nade wszystko przemyśliwać o tym, w jaki 
sposób mógłby przedłużyć styl swego wielkopańskiego życia. Zwykłe upra-
wianie pola wydawało mu się zajęciem przekraczającym jego siły, żebranie 
nie licowało z godnością – rzeczywistą lub urojoną – jego osoby. Tak więc 
zostały wyeliminowane dwie pierwsze ewentualności uczciwego wydostania 
się z trudnego położenia. Sam fakt istnienia dłużników niekoniecznie mu-
siał obciążać rządcę. Być może pożyczył on ludziom z pańskiego mienia za 
wiedzą samego właściciela. W każdym razie ilość oraz wartość oliwy i zboża 
dawanego ludziom bez pieniędzy przez rządcę nie była właścicielowi znana 
oficjalnie. Inaczej bowiem rządca nie mógłby dokonać operacji, o której 
będzie za chwilę mowa. Wspomniani są – jakby dla zilustrowania niecnych 
zabiegów rządcy – tylko dwaj dłużnicy. Było ich z pewnością znacznie więcej. 
Ciążący na tych dwu dług w postaci niezapłaconej oliwy i pszenicy był dość 
pokaźny. Sto beczek oliwy w przeliczeniu na nasze jednostki miary wynosi 
około 3800 litrów, a sto miar pszenicy to według obliczeń archeologów około 
40 ton. Poprawka w papierach obciążających dłużnika miała być dokonana 
szybko – szczegół nie bez znaczenia przy określaniu wartości „filantropijnej” 
operacji rządcy. Na pewno trochę zaskoczeni, ale bez wątpienia prawdzi-
wie uradowani dłużnicy natychmiast podjęli w duchu decyzję wyrażenia 
wdzięczności rządcy, który się okazał tak bardzo wspaniałomyślny. Prze-
widywania rządcy co do przyszłej wdzięczności obdarzonych życzliwością 
dłużników musiały się sprawdzić. Mógł on liczyć na dalszą beztroskę i wy-
gody lekkiego życia. Pan zaś pochwalił nieuczciwego rządcę, rzecz jasna, nie 
za jego nieuczciwość. Łukasz bardzo wyraźnie odróżnia w tej przypowieści, 
a nawet przeciwstawia sobie dwa pojęcia: nieuczciwość i roztropność. Zo-
stała pochwalona tylko troska włodarza o przyszłość, nie zaś sposób, w jaki 
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się owo zatroskanie wyraziło. Wyrażenie synowie tego świata – to semityzm 
odnoszący się w tym wypadku głównie do włodarza, choć obejmuje swym 
zakresem także dłużników, którzy korzystali skwapliwie z nieuczciwej „do-
broci”. Synowie światłości – to ludzie uczciwi, oświeceni łaską chrztu św., 
wyznawcy Chrystusa. Nie bez żalu stwierdza Chrystus Pan, że sprawiedliwi 
są mniej przebiegli, gdy chodzi o dobra duchowe, niż miłośnicy tego świata 
w sprawach dóbr doczesnych. Zarzuca Chrystus sprawiedliwym lenistwo 
w służbie Bożej – grzech, z którego ludzie spowiadają się rzadko, mimo 
że należy on do grupy siedmiu wad głównych i jest tak często popełniany. 
Niesprawiedliwi wkładają znacznie więcej energii w dokonywanie zła niż 
sprawiedliwi w pomnażanie dobra. Niegodziwa mamona – to niekoniecznie 
zdobyte podstępem, nieuczciwością dobra tego świata. To raczej dobra, do 
których człowiek przywiązuje się w przesadny, niewłaściwy sposób. Jednakże 
mogą się one stać również narzędziem potrzebnym do osiągnięcia zbawienia 
wiecznego. Trzeba je tylko odpowiednio wykorzystać. Otóż sposób najwła-
ściwszy korzystania z dóbr tego świata polega na tym, by się nimi dzielić 
z prawdziwie potrzebującymi. W przeciwnym razie pewnego dnia staną 
się zupełnie bezużyteczne, a człowiek wskutek złego ich używania nawet 
poniesie szkodę. Sprawy doczesne, zwłaszcza sprawy pieniądza – to rzeczy 
małe. Lecz przy ich załatwianiu obowiązuje również uczciwość. Trudno 
bowiem przypuścić, by okazał się uczciwym i wiernym w rzeczach wielkich 
ten, kto nie nauczył się owej uczciwości w rzeczach błahych. Nie otrzymają 
więc w nagrodę dóbr prawdziwych, wiecznych, ci, którzy nie potrafili używać 
w sposób sprawiedliwy niegodziwego pieniądza. Życie doczesne, posługi-
wanie się dobrami tego świata, jest albo zarabianiem na życie wieczne, czyli 
na dobro o wartości najwyższej, albo też narażaniem się na karę wieczną. 
Nie należy przy tym zapominać, że dobra doczesne są nam właściwie obce; 
nie stanowią naszej trwałej własności, a my, jako synowie światłości, nie 
możemy z nich tworzyć części naszego „ja”, nie możemy się z nimi wiązać 
całą naszą duszą. Stąd też ich mniejsze znaczenie. Natomiast dobra duchowe 
mają charakter trwały i stanowią właściwość człowieka duchowego. Są nam 
również powierzone przez Boga. Z nimi mamy się zespolić jak najściślej, 
one mają stanowić naszą nieprzemijającą własność. Stąd też pochodzi ich 
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wartość. Dysponowanie tymi dobrami wymaga o wiele większego wkładu 
uczciwości, wierności. Ludziom nieuczciwym, niewiernym, opieszałym nikt 
nie powierzy takiego dobra: 

Moralność jako rzeczywistość aksjologiczna polega na 
zupełnie szczególnym rozszczepieniu czy nawet wręcz 
przeciwstawieniu dobra i zła – wartości moralnych – we-
wnątrz człowieka. Filozofia moralności bada, a etyka za-
kłada tę właśnie rzeczywistość aksjologiczną. W rzeczy-
wistości tej zawiera się jednakże jakby głębsza warstwa: 
jest to rzeczywistość ontologiczna, rzeczywistość speł-
niania siebie przez czyn, co właściwe jest tylko osobie. 
Moralność jako rzeczywistość aksjologiczna zakorzenia 
się w tej rzeczywistości ontologicznej, ale zarazem też  
ją tłumaczy, pomaga w jej zrozumieniu7. 

Sensem więc wprowadzenia przez Krzysztofa Zanussiego nowotesta-
mentalnej opowieści jest umieszczenie całego problemu moralnego, całej 
dramaturgicznego splotu (pieniądze, zdrada, kobieta) w kategorii teodra-
matycznej, tę miniaturę literacką zamyka bowiem charakterystyczne dla 
niektórych przypowieści zakończenie – epimythion, czyli sformułowanie 
zawierające morał, brzmiący jak przestroga: „Żaden sługa nie może dwom 
panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16, 13). Ontolo-
gicznie rzecz ujmując – nie możecie służyć Bogu i diabłu.

Rozważania o istocie problemu w Paradygmacie, które prowadzimy 
wciąż w kontekście dzieła Karola Wojtyły, wiodą w sposób nieunikniony 
ku zagadnieniu kenozy Boga, oraz – w równym stopniu – ku zagadnieniu 
kenozy człowieka, dokonującej się jednak w ożywczym świetle nadziei, 
jaką owa pierwsza kenoza, pra-kenoza oświetla doświadczenie ludzkiego 
cierpienia. Refleksja teologiczna uznaje za kenotyczne wszystkie znane 
nam z objawienia wydarzenia, które związane są z zaistnieniem człowieka 

 7 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 196.
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i ofiarowaniem mu wolności. Za szczyt kenozy uznaje się zaś Wcielenie, 
cierpienie oraz śmierć na krzyżu drugiej Osoby Boskiej. Za pierwszy akt 
tego typu – jak już powiedziano – uchodzi w przekonaniu teologicznym, 
jak również teodramatycznym postanowienie o stworzeniu człowieka, czyli 
decyzja o podzieleniu się darem życia i o obdarzeniu miłością kogoś spoza 
kręgu Trójcy: „Ta pra-kenoza zasadniczo umożliwiła pozostałe kenozy Boga 
w świat, a wnioski wynikające z niej to: pierwsze «samoograniczenie» Trój-
jedynego Boga wobec udzielonej stworzeniom wolności, drugie, głębsze 
«samoograniczenie» tego samego Trójjedynego Boga przez Jego przymie-
rze, które ze strony Boga jest z góry nierozwiązywalne, cokolwiek by się 
z Izraelem stało, i trzecia, nie tylko chrystologiczna, lecz cało-trynitarna 
kenoza wobec wcielenia samego tylko Syna, który teraz objaśnia swoją już 
z góry eucharystyczną postawę w «pro nobis» krzyża i zmartwychwstania 
dla świata”8. Kontynuacją tej decyzji Trójjedynego Boga jest historia zba-
wienia, która jako historyczny teodramat rozgrywa się w rytmie kolejnych 
aktów jedności i niewierności człowieka wobec Boga, a więc nieustannego 
odwracania się człowieka i nieustannego wybaczania ze strony Stworzyciela. 
Wszelkie jednak teologiczne wyjaśnienia nie zmieniają faktu, iż uniżanie się 
i cierpienie Boga w upokorzonym grzechem człowieku, jest przekraczającym 
ludzkie rozumienie paradoksem, a więc odwieczną tajemnicą, której zrozu-
mienie możliwe jest tylko przez pryzmat misterium: „Kenoza ta pozostaje na 
wszystkich wznoszących się i gęstniejących poziomach najbardziej własną 
tajemnicą Boga, przez którą objawia On i darowuje światu swoją istotę”9.

Tajemnica ta, choć znajduje się w samym centrum teologicznego pytania 
o Boga i o człowieka (a więc tych pytań, które zadaje Hubert – bohater Para-
dygmatu), wydaje się być jednak bliższa wrażliwości chrześcijan i teologów 
wschodu, którzy dzięki swojej szczególnie ukierunkowanej duchowości 
wydają się być szczególnie predysponowani do jej odczytania: „Ostatecznym 
założeniem kenozy jest «bezinteresowność» osób, w wewnątrztrynitarnym 

 8 H.U. von Balthasar, Teodramatyka, Tom 3: Akcja, maszynopis tłumaczenia Janiny 
Fenrychowej pozostający w posiadaniu Wydawnictwa m w Krakowie, s. 210.

 9 Tamże, s. 212.
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życiu miłości. Wówczas istnieje fundamentalna kenoza, która dana jest wraz 
z dziełem stworzenia jako takim, ponieważ Bóg od wieczności przejmuje 
odpowiedzialność za jej powodzenie (także w sytuacji wolności człowieka) 
i w swoje przewidywanie grzechu «wkalkulowuje» krzyż, jako fundament 
stworzenia”10. Także Orygenes sprzeciwia się myśli o apatii Boga, zwłaszcza 
wobec cierpiącego na krzyżu Syna. Pisze: „Być może także Bóg nie jest bez 
πάθοϛ (pathos)”11. Z tej myśli rodzi się prawdopodobnie także ta „zuchwa-
łość” chrześcijan, którzy zdecydowali się – wobec ewidentnej kenozy Boga – 
na wyciągnięcie najdalej idących wniosków, i potraktowali Wcielenie oraz 
pathos Boga jako przyzwolenie na uleganie ciału.

W Fauście Christophera Marlowe’a diabeł stwierdza: „Gdzie my jesteśmy, 
tam jest piekło, a gdzie jest piekło, tam my być musimy”12. Ten literacki 
fakt tłumaczy nam całą estetykę i dramaturgikę Paradygmatu, a także 
pozwala zakorzenić fakt o cierpieniu i uniżeniu Boga (kenosis) w rzeczy-
wistości duchowej, nie wolno jednak zapominać, że ma ona swoje wyraźne 
skutki w tym, co ziemskie, doczesne (a więc i – w tym wypadku – filmowe): 

„Można bowiem o ludziach w ogóle powiedzieć, że są niewdzięczni, zmienni, 
kłamliwi, unikający niebezpieczeństw i chciwi zysku; gdy im czynisz dobrze, 
wszyscy są ci oddani, ofiarują ci swoją krew i mienie, życie i dzieci, kiedy 
potrzeba jest daleko… lecz odwracają się, gdy się w potrzebie znajdziesz… 
a mniej boją się ludzie skrzywdzić kogoś, kto budzi miłość, od tego, kto budzi 
strach… prędzej puszcza w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny”13. 
Taka mroczna wizja ludzkości skazującej – z diabelskiej inspiracji – Boga 
na śmierć, jest dla Krzysztofa Zanussiego jednocześnie bliska i daleka, re-
alistyczna, a jednak zwyciężona przez ostateczny akt kenotyczny, którym 
było teodramatyczne wkroczenie Autora na scenę świata i umieszczenie 
w jej centrum krzyża.

 10 H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, tł. E. Piotrowski, Kraków 2001, s. 36.

 11 Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, tł. K. Augustyniak, Kraków 1998, 
s. 348.

 12 Ch. Marlowe, Tragiczna historia doktora Faustusa, tł. J. Kydryński, Kraków 1982, s. 30.

 13 N. Machiavelli, Wybór pism, tł. Cz. Nauke, Warszawa 1972, s. 194.
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Powyższe odwołania do dzieł Hansa Ursa von Balthasara nie są przy-
padkowe, gdyż to właśnie ten teolog jest (po Orygenesie zapewne) Autorem 
najważniejszych rozważań o apokatastazie, idei stanowiącej oś wszystkich 
sensów w Paradygmacie. Hubert, naiwny i młody człowiek, jako adept teolo-
gii poddany zostaje najstraszniejszej ze wszystkich prób, jakie przejść może 
człowiek. Nikt nie poddaje bowiem w wątpliwość faktu istnienia Boga, cała 
batalia w duszy studenta dotyczy pytania o to, czy Bóg jest dobry, czy jest 
miłosierny, i wreszcie czy nie pozwolił diabłu zbyt głęboko zainterweniować 
w duszę świata, w jego ontologiczny rdzeń. A więc w konsekwencji – czy 
rzeczywiście możliwe jest, że ktoś tak dalece zatrze w sobie znak przynależ-
ności do Stwórcy, że skutecznie uniemożliwi zbawienie. Czy oznaczałoby 
to, że miłosierdzie jest ograniczone?

Wśród teologów współczesnych zdania są podzielone. Wydaje się, że 
na pewno wśród większości istnieje zgoda co do nadziei na powszechne 
zbawienie. Różne opinie są co do tego, czy i jak wolno ją głosić. Większość 
na pewno jest przeciwna apokatastazie jako wiedzy pewnej. Są jednak 
tacy, którzy bardzo się zbliżają do pewności apokatastycznego zwieńcze-
nia dziejów. Niektórzy (nieliczni) teolodzy wyrażają wątpliwości, czy da 
się odróżnić nadzieję od doktryny i proponują zaniechanie całej dyskusji 
o apokatastazie, aby nie narazić się na herezję, to jednak, co niebezpieczne 
dla teologa, dla artysty staje się najbardziej kuszącym owocem, już cho-
ciażby dlatego, że filmowy traktat teologiczny niczego nie dogmatyzuje, 
jeśli więc nawet spotka się z potępieniem, spotka się także – można być 
pewnym – z zainteresowaniem tych, którzy nie boją się pytać. Żarliwość 
sporu teologicznego o powszechne zbawienie można porównać do dawnych 
sporów chrystologicznych. Rozważony zostanie w Paradygmacie jeden 
z najbardziej kontrowersyjnych i najtrudniejszych problemów współcze-
snej teologii, naturalnym bowiem następstwem odsłaniania tajemnicy 
apokatastazy jest pytanie o cierpienie Boga – postać filmowego Huberta 
jest bowiem inspiracją do najpoważniejszych teologicznych refleksji, jest to 
przecież ktoś łączący w sobie cielesność doznania zmysłowego i najbardziej 
wysublimowaną myśl filozoficzną – odkrył on w swoim młodym życiu to co 
najtragiczniejsze, niewiele doznając dobra, zgodnie ze słowami K. Rahnera: 
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„Eschatologia nie posiada dwóch równouprawnionych i jednakowych roz-
działów na temat nieba i piekła”14.

Tak więc można zauważyć, że koncepcja apokatastasis, mimo wielu 
krytyk i anatem w łonie Kościoła, powraca w różnych formach i do dziś się 
utrzymuje w różnych kręgach teologicznych, zarówno katolickich, prote-
stanckich, jak i prawosławnych (to z pewnością tłumaczyłoby zainteresowa-
nie tematem ze strony Krzysztofa Zanussiego). Oceniając w sposób ogólny 
doktrynę o apokatastazie, należy wziąć pod uwagę wolność i miłosierdzie 
Boga, a z drugiej strony wolność istot rozumnych. Warto wspomnieć w tym 
miejscu także o filozoficznej koncepcji apokatastazy, dla której jedną z pod-
stawowych przesłanek jest założenie o doskonałości początku i deprawacji 
teraźniejszości – widać to doskonale w Paradygmacie. Oznacza więc ona 
oczekiwanie na odnowienie pierwotnego stanu rzeczy, powrót do „raju 
utraconego”, który na skutek prawa konieczności został zaprzepaszczony. 
Porównując filozoficzną koncepcję restitutio ad integrum z problemem roz-
ważanym w filmie Zanussiego należy wyraźnie powiedzieć, że apokatastaza 
w teologii chrześcijańskiej, choć obejmuje aspekt i kosmiczny, i osobowy, nie 
dotyczy tylko dusz ludzkich, lecz człowieka w całej integralności duchowo- 

-cielesnej, co przywodzi nam na myśl wojtyliańską koncepcję personali-
styczną, opartą na założeniu, iż odkupienie dokona się na zintegrowanej 
naturze człowieka.

Problem apokatastazy – kontrowersyjny i poruszający od wieków serca 
i umysły licznych teologów, filozofów, pisarzy, mistyków i poetów oraz – to 
dla niniejszego namysłu najistotniejsze – twórców filmowych, należy do 
dwóch traktatów teologii dogmatycznej: soteriologii i eschatologii. Jest to 
rzeczywiście problem – teologiczny i filozoficzny. W Nowym Testamencie 
pojęcie apokatastaza występuje tylko raz, w Dziejach Apostolskich (3, 21), 
kiedy to Piotr Apostoł zapowiada „czas, gdy wszystko zostanie odnowione”, 
o którym pisali prorocy Starego Testamentu. Tak więc, w znaczeniu teologicz-
nym, apokatastasis to odnowienie świata w czasie paruzji i przyprowadzenie 
całego stworzenia do jedności ze Stwórcą. Ponadto oznacza zwycięstwo 

 14 K. Rahner, Pisma wybrane t. 2, tł. G. Bubel, Kraków 2007, s. 105.
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dobra w całym wszechświecie, a tym samym powszechne zbawienie. Film 
Krzysztofa Zanussiego jest więc ukazaniem świata sprzed tego wydarzenia, 
świata, który w całym doświadczeniu piekła na ziemi woła o odnowienie, 
a jednocześnie zupełnie nie może na nie liczyć, nie przypadkiem bowiem 
wszystko dzieje się nad jeziorem regularnie zatruwanym przez toksyczne 
ścieki, w czasie krótkiego wytchnienia między dwoma wojnami, w społe-
czeństwie podzielonym na umierających z głodu biedaków i wpadających 
z nudy w perwersję bogatych producentów broni.

W teologii wyróżnia się dwa rodzaje apokatastazy. Pierwszą kosmiczno-
-materialną, czyli eschatologiczne odnowienie świata materialnego. Wydaje 
się, że nie ma co do tego wątpliwości, gdyż jest ona potwierdzona licznymi 
fragmentami w całym Nowym Testamencie: „I oto ujrzałem Nowe Niebo 
i Nową Ziemię…” (Ap 21, 1), czy też „stworzenie oczekuje ufnie wyrwania 
z niewoli zepsucia do chwały dzieci Bożych” (Rz 8, 21). Świat Paradygmatu 
to z pewnością miejsce z utęsknieniem oczekujące zbawienia od trującego 
wpływu najtragiczniejszych czasów, jest to bowiem piekło na ziemi, kraina 
dewastacji, nieludzka ziemia we władaniu złego ducha. W filmie jednak 
nic nie wskazuje tej nadziei, którą daje teologia. Największy z kataklizmów 
dopiero nadejdzie, intryga związana z przejęciem fabryki broni przez „mię-
dzynarodowy sekretariat” skończy się przecież ostatecznie oddaniem całego 
majątku na służbę niemieckiego totalitaryzmu, czas zagłady i największej 
manifestacji rozszalałej bestii dopiero nadejdzie. Drugi rodzaj apokatas-
tazy dotyczy ostatecznego zbawienia wszystkich istot rozumnych. W wersji 
radykalnej obejmuje ona nawrócenie i odpokutowanie win przez wszyst-
kich ludzi i przez wszystkie złe duchy, w wersji umiarkowanej mówi tylko 
o ludziach, także zmarłych bez pojednania z Bogiem. W filmie Zanussiego 
poruszany jest szczegółowo problem ludzi złej woli, manipulatorów, krzyw-
dzicieli, zdrajców. Sylvie, kobieta która uwiodła Huberta jest pozornie rozhi-
steryzowaną ignorantką, w rzeczywistości jednak okazuje się być działającą 
z chłodną precyzją rewolucjonistką, niszczącą młodego człowieka z niezwy-
kłą bezwstydnością i bezwzględnością. Jej mąż, człowiek który przekształca 
się w miarę rozwoju akcji z dobrodusznego ofiarodawcy i partnera teolo-
gicznych dysput w bezwzględnego i wyuzdanego władcę marionetek – oto 
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postacie, które sprawiają, że Hubert nie wytrzymuje naporu zła i wybiera 
drogę Chrystusa zstępującego do otchłani.

Tradycja chrześcijańskiego Wschodu w prawdzie wiary o zstąpieniu do 
piekieł widzi zasadniczy locus theologicus do uzasadniania, podtrzymywania 
i rozwijania nadziei na powszechne zbawienie. Według niektórych ojców 
Kościoła (Klemens, Orygenes i inni) w Otchłani wszystkie duchy, demony 
i ludzie – sprawiedliwi i niesprawiedliwi – mieliby być poddani nowej próbie 
ewangelicznej i odkupieńczej – kto przyjmie dobrą nowinę głoszona w sze-
olu i duchowy chrzest, zostaje wyprowadzony przez Chrystusa do nieba, 
bez względu na religijną i moralną wartość dawnego życia historycznego. 
Pogląd ten został przyjęty na wielką skalę przez Wschód, tak bardzo inspi-
rujący Krzysztofa Zanussiego, jednakże na Zachodzie się nie przyjął. We 
współczesnej teologii, która uważa, że ów artykuł wiary leży w jej centrum, 
a nie na peryferiach, istnieje wiele prób twórczej reinterpretacji descendus 
ad inferos. Decyzja Huberta, by wobec nieprawości świata odejść na dno 
świata, jest naśladowaniem Chrystusa wstępującego do piekła dla zbawienia 
najgorszych z ludzi. Tak więc uważa się, że tajemnica Wielkiej Soboty ozna-
cza szczyt uniżenia się Syna Bożego (który schodzi na dno wraz ze swoją 
cielesnością) i danie możliwości poznania Go wszystkim, także tym spoza 
Ludu Bożego, ogarniętym przez demony (Y. Congar); przebóstwienie całego 
kosmosu przez połączenie się z materią w sercu wszechświata (K. Rahner); 
spotkanie człowieka w momencie śmierci z Chrystusem w „sercu wszech-
świata” i otrzymanie za ciało całego kosmosu (L. Boros); zstąpienie Chrystusa 
w otchłań ludzkiej samotności i danie wszystkim ludziom w spotkaniu z Nim 
szansy zbawienia ( J. Ratzinger). Hubert idzie na wygnanie, na tułaczkę 
po „łez padole”, gdyż Chrystus stał się władcą piekła nowotestamentalnego 
i rozporządza jako Sędzia przeznaczeniem wiecznym każdego człowieka  
(J. Servais). Na szczególną uwagę zasługuje interpretacja tajemnicy Wielkiej 
Soboty u H.U. von Balthasara, która stanowi główne źródło uzasadnienia 
nadziei na powszechne zbawienie. Jest ona osłoniętym tajemnicą przejściem 
między Krzyżem i Zmartwychwstaniem – czyż nie w tej właśnie chwili „mię-
dzy” widzimy Huberta w ostatnich kadrach filmu? Doświadczenie piekła 
przez Chrystusa stanowi także „konieczny” warunek zmartwychwstania – 
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także cielesnego, dlatego bohater filmowy nie lęka się oddać swoje ciało 
uniwersytetowi do badań. Wie bowiem, że większego piekła – niż to, które 
spotkało go na ziemi – nie ma.

Krzysztof Zanussi podejmując tematy eschatologiczne, szczególnie zaś 
wtedy, gdy powraca do motywu faustowskiego, nie waha się pokierować 
akcji w stronę silnych perwersji. Nagość, sadomasochizm, homoerotyzm – 
to powracające w filmach mistrza znaki działania szatana, jego brudnej, 
oślizgłej pokusy. Jest to zstępowanie do głębi, na dno piekła, zaprzeczanie 
człowieczeństwu u jego podstaw, odzieranie bohatera – z reguły młodego 
chłopca – z godności ludzkiej, traktowanie go jak przedmiot wielopozio-
mowej manipulacji: 

Cała ta dynamiczna transcendencja osoby, która jest 
sama w sobie natury duchowej, znajduje dla siebie 
w ciele ludzkim teren i środek ekspresji15. 

W Paradygmacie następuje właśnie taka dynamika specyficznej ludzkiej 
kenozy à rebours, jest to bowiem inne, niż chrystusowe, uniżanie się – jest 
to raczej upadanie w otchłań. I to otchłań piekielną. Młodzieniec, którego 
poznajemy jako czystego duchem, radosnego wyznawcę Bożej miłości, roz-
modlonego fascynata teologii, obserwujemy potem w coraz to tragiczniej-
szych upadkach: drobnym – lecz istotnym – szczegółem jest na przykład fakt, 
że Hubert w pierwszych scenach w kościele wielokrotnie, przy wchodzeniu 
i wychodzeniu ze świątyni, przyklęka przed Najświętszym Sakramentem. 
Od momentu poznania Sylvie, zwodzicielki, porzuca ten zwyczaj. Można 
by powiedzieć metaforycznie, że porzuca adorację Ciała Pańskiego, gdyż 
zaczyna adorować zupełnie inne ciało. Potrzeba już niewiele, by zgodził się 
na spotkanie w hotelu, by złamał szóste przykazanie, dając się – zupełnie nie 
po męsku – uwieść manipulatorce, która wkrótce robi z niego utrzymanka. 
W oczach obsługi hotelowej nawet więcej – męskiej prostytutki na jedną 
noc. Stąd już niedaleka droga do kolejnych, coraz głębszych upadków, aż 

 15 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 245.
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po decyzję o zabiciu swojego dobrodzieja. To w sypialni starego mężczyzny 
przyjmie jednak Hubert najgłębsze upokorzenie, gdy zgodzi się na obna-
żenie, wyśmianie, biczowanie, a nawet wykorzystanie seksualne. Wszystko 
w imię fałszywej miłości. Na drodze tych upadków jest jeszcze rezygnacja 
z wykupienia ciała matki, sprzedanego na eksperymenty medyczne, decyzja 
o sprzedaniu własnego ciała i całkowita utrata własnej godności. Wszystko 
to z powodu tragicznej namiętności, na której opis Karol Wojtyła użyje 
takich sformułowań, jak „irracjonalność” i „zaślepienie”: 

Pobudliwość – zgodnie ze swym rdzeniem słownym – 
zdaje się wskazywać przede wszystkim na samo bu-
dzenie się uczuć, i to raczej dość gwałtowne; nazwano 
także chwilą ich wybuchaniem. Źródło uczuć jest w tym 
wypadku raczej irracjonalne, przeżycie bywa połączone 
nawet z pewnym zaślepieniem – to są cechy, które prócz 
intensywności emotywnej również przypisujemy na-
miętnościom. Używa się w tym miejscu czasem spol-
szczenia pasja, nawiązując do klasycznego passiones 
animae16. 

Nie chodzi jednak tylko o czysto ludzkie doświadczenie pasji, rozu-
mianej jako silna namiętność, centrum najsilniejszych emocji, bowiem 
słowo „pasja” ma także swoje znaczenie religijne, a nawet metafizyczne czy 
mistyczne, gdyż odnosi się do męki Jezusa Chrystusa – w tym sensie mówi 
się na przykład o duchowości pasyjnej, a fragmenty Ewangelii o procesie, 
uwięzieniu, umęczeniu, zabiciu i pogrzebaniu Mesjasza nazywa się Pasją 
właśnie. Bohaterowie Paradygmatu przechodzą tę właśnie drogę, a Chrystus 
jest – jako umarły – razem z nimi, przez co zakłóca absolutną samotność, 
do której grzesznik dąży. Tak więc w swej samotności znów odnajduje on 
Boga. Chrystus jest tutaj jako bezsilny, który w nieprzewidziany sposób 
solidaryzuje się z tymi, którzy siebie skazują na potępienie. Wolność czło-

 16 Tamże, s. 279.
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wieka jest zachowana, ale Bóg pod koniec swej męki wychodzi jej naprzeciw 
i jeszcze raz podchwytuje. W swej absolutnej słabości Hubert jest wreszcie 
w stanie odnaleźć prawdziwą drogę kenozy, dlatego decyduje się obrać drogę 
najmniejszego, najuboższego. Drogę żebraczą. Wchodzi niejako w horyzont 
teologiczny Legendy o świętym Aleksym17: „Hubert wchodzi w rolę apostoła 
szaleńca, zgodnie z tym, co zapowiedział wcześniej, to jest, że będzie udawał 
nienormalnego przez resztę swego życia. W finale filmu widzimy go stojącego 

 17 Jak głosi syryjska opowieść o Mężu Bożym, miał on wieść żywot w Edessie jako żebrak 
zbierający przed kościołem jałmużnę, którą rozdawał potem innym ubogim. Przed 
śmiercią wyjawił kościelnemu, że jest synem zamożnego Rzymianina, a z domu uciekł, 
by uniknąć zaplanowanego przez ojca małżeństwa. Ta nieskomplikowana opowieść 
rozprzestrzeniła się wkrótce po całej Europie, obrastając stopniowo w nowe, legen-
darne szczegóły. W wieku x kult św. Aleksego pojawił się w Rzymie, a stąd zaczął 
promieniować na całą Europę. W oparciu o łacińską, kanoniczną (a więc uznaną 
przez Kościół za oficjalną) wersję żywotu św. Aleksego powstały wkrótce liczne 
jego tłumaczenia i przeróbki na języki narodowe: we Włoszech, Francji, Niemczech, 
na Słowiańszczyźnie. W Polsce kult Aleksego zaszczepił zapewne już w x stuleciu 
św. Wojciech. Najstarsza polska wersja legendy o świętym Aleksym zachowała się 
w kopii sporządzonej około połowy xv wieku (zabytek przechowywany jest obecnie 
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie). Brakuje w niej zakończenia opisującego la-
mentacje rodziny i pogrzeb świętego ascety. Anonimowy Autor, zapewne duchowny 
pochodzący z Mazowsza, zredagował polski żywot Aleksego w formie wierszowanej 
(niemal połowa wersów to ośmiozgłoskowce), w oparciu o jeden z nieznanych bliżej 
przekazów, których setki krążyło wówczas po Europie. Średniowieczną popularność 
legendy tłumaczy zarówno żywy od x stulecia rozkwit kultu św. Aleksego, jak również 
ideowa i literacka atrakcyjność opowieści o heroicznym ascecie. Pierwotna wersja 
legendy o „Świętym Księciu” powstała w Syrii w 2. połowie V wieku jako wyraz kształ-
towania się nowych, ascetyczno-pustelniczych wzorców doskonałości chrześcijańskiej. 
W najstarszych wersjach bohater legendy zwany jest „Mężem Bożym”, w późniejszych 
zaś przeróbkach greckich i łacińskich – Aleksym (gr. alexis – opieka, wspomożenie). 
Jest on więc w istocie postacią anonimową, więcej – na poły legendarną. Jego żywot 
urzeczywistnia ideał świętości tzw. wyznawcy – człowieka stanu świeckiego, który 
całym swoim życiem dąży do świętości zachowując bezwzględną wierność nakazom 
Chrystusa. Za: http://www.staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/sw_aleksy.
html [11 ix 2018].
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na skrawku ziemi otoczonej unoszącymi się nad rozlewiskiem oparami 
i trzymającego na ręku chłopca. Obraz ten nasuwa skojarzenie z wizerunkami 
Madonny z Dzieciątkiem. Podpisując akt darowizny stalowni, Hubert w isto-
cie odcina siebie i swego syna od zła. Postępuje w myśl przestrogi z biblijnej 
przypowieści Dobry użytek z pieniądza: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”! 
(Łk 16, 13). Wydaje się, iż zrozumiał przesłanie proszalnego dziada z prologu 
filmu i wybiera drogę ubogich pokroju Łazarza. Film Zanussiego przybiera 
formę przypowieści o ślepcu, który przejrzał na oczy i z zewnętrznej perspek-
tywy patrzy na „siedlisko Szatana”. A zawdzięcza ten fakt niewytłumaczalnej 
interwencji łaski Bożej, otwierającej drogę ku zbawieniu upadłego człowieka, 
będącej przejawem miłosierdzia dla tych, którzy na nią nie zasłużyli (zgodnie 
z interpretacją nauki o łasce przez św. Augustyna)”18.

Próba łączenia nadziei na powszechne zbawienie z tajemnicą Paschy 
Jezusa Chrystusa, a w szczególności ze „zstąpieniem do piekieł”, jest naj-
głębszym sensem filmu Krzysztofa Zanussiego. W przypadku przywołania 
tajemnicy śmierci, zstąpienia do otchłani i zmartwychwstania Chrystusa, jako 
źródeł uniwersalnej nadziei zbawienia, wszelka dywagacja teologiczna – także 
wtedy, gdy traktatem teologicznym jest film – musi zatrzymać się w punkcie, 
w którym wszystko staje się tajemnicą. Jest to bowiem przekroczenie progu 
eschatologicznego paradoksu występującego w Nowym Testamencie: „Po-
przez oblicze Ukrzyżowanego Bóg może znaleźć sposób nawrócenia grzesz-
nika, nie zadając jego wolności gwałtu, ani jej nie niszcząc”19.

 18 Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Przypowieść o ślepcu, diable i braku miłosierdzia, czyli 
historia „monety”. „Paradygmat” Krzysztofa Zanussiego (1985), w: Cierpienie i nadzieja 
w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin 
i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 
2015, s. 289–290.

 19 W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka, w: Puste piekło?, 
red. J. Majewski, Warszawa 2000, s. 227



M. Legan: Przyjmuje Pan w Paradygmacie rolę mistagoga – 
tego, który prowadzi w głąb tajemnicy.
K. Zanussi: Czy tak jest naprawdę?
M. Legan: Nie odczuwa Pan – jako artysta – takiego powo-
łania?
K. Zanussi: Mam do bohatera Paradygmatu stosunek pełen 
jadowitej złośliwości. Chociaż chciałbym go lubić, do końca 
to mi się nie udaje.

M. Legan: Osobowe zło – wiara w nie to kwestia prostego 
wnioskowania z obserwacji rzeczywistości, czy raczej sfera 
wiary.
K. Zanussi: Wydaje mi się, że ponieważ empiria nie dostarcza 
takich niepodważalnych dowodów, można mieć na to oczy 
zamknięte i tego zła nie chcieć dostrzegać. Ono da się nie 
dostrzec. Są rzeczy, których nie da się nie dostrzec, a zła jak 
się zechce, to się nie widzi. Nawet w tym jest kłamstwo i tym 
zło nad nami zwycięża.

M. Legan: Pan to wyraźnie pokazuje w Eterze. Można przeżyć 
życie nie zauważając zła, które potem okaże się być ewident-
nie obecne w całej rzeczywistości. Apokatastaza – bardzo 
kusząca herezja…?
K. Zanussi: Ja jestem z tym bardzo ostrożny. To nie jest taka 
naprawdę silna pokusa, bo jednocześnie mam ogromną tę-
sknotę za sprawiedliwością. I dlatego tak mnie kontentuje 
widok czyśćca, który jak wiadomo teologicznie jest dość 
słabo umotywowany, ale to dlatego że wchodzimy w dzie-
dzinę, która nam się wymyka. Przekonanie, że musi być jakaś 
sprawiedliwość, ze względu na harmonię świata, wyklucza 
wyobrażenie, że piekło będzie zawsze puste. No, ale gdyby 
wszyscy grzesznicy się pokajali, to może będzie puste.



M. Legan: Hubert, główny bohater filmu, przeżywa na raz 
obydwie pasje: tę cielesną, zmysłową pasję miłości i pasję 
w sensie ewangelicznym – pasyjności krzyża – pasję jako 
umieranie. To się nieustannie łączy.
K. Zanussi: On jest na pewno taki właśnie słodko-gorzki, 
dobro-zły, ale z przewagą dobrego. Mam do niego sympatię 
i widzę go na końcu właściwie już jako taką jasną postać. 
Przyjął na siebie swój los i swojego syna.
M. Legan: On właściwie wybiera to, o czym Pan mówi, że 
jest szczytem, czy jedynym obrazem świętości: jurodliwość…
K. Zanussi: Tak, właściwie w rozmowie z Tarkowskim żeśmy 
tak to sobie uświadomili, on mnie trochę do tej jurodliwości 
pociągnął. 

M. Legan: Tam, jest trochę z legendy o świętym Aleksym. To 
ukrycie się za maską (prósopon) biedaka, będąc bogatym 
wewnętrznie
K. Zanussi: Ku temu wszystko w filmie zmierza.
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Julian Castor – honorowy konsul Urugwaju w Polsce wraz z małżonką Niną 
odwiedzają wiosną 1939 r. majątek Hulanickich. Julian oprócz pełnienia 
funkcji dyplomatycznych jest członkiem zarządu kilku fabryk o międzynaro-
dowym kapitale. Polski arystokrata Hulanicki prosi Juliana, by załatwił pracę 
jego synowi Stasiowi. Nina z upodobaniem zajmuje się fotografiką, jednak 
oglądając robione przez siebie zdjęcia, ma – profetyczną przecież – wizję ma-
kabrycznej przyszłości fotografowanych przez nią osób. Staś, prostolinijny 
i honorowy Polak, otrzymuje posadę w fabryce Juliana, po pewnym czasie 
odkrywa jednak, że w fabryce znajduje się punkt kontaktowy przerzutu 
niemieckiej broni dla mniejszości niemieckiej w Polsce – informuje Juliana, 
lecz ten udaje zdziwienie, po czym zwalnia go z pracy. Przerzutem broni 
zajmuje się bowiem szofer Edward, który podczas bójki określa się jako 
zaangażowany hitlerowiec. Staś zostaje zamordowany. Nina – zgwałcona 
przez męża – popada w obłęd. Okazuje się, że jest chora na szczególny rodzaj 
schizofrenii. Julian, w poczuciu winy, robi wszystko, by ją wyleczyć. Jadą do 
najlepszej kliniki w Kolonii, gdzie kobieta staje się obiektem nieludzkich eks-
perymentów, potem zaś wracają do Warszawy. Nina odzyskuje – na pewien, 
krótki czas – zdrowie. Przebywa wraz z mężem w luksusowym pensjonacie 
na wsi, ale znów ulega atakowi schizofrenii. Załamany Julian zostawia ją 
pod opieką doktora Marcina i opuszcza Polskę, by powrócić za trzy mie-
siące. Nie wraca jednak, bo wkrótce wybucha wojna. Po latach dowiaduje 
się od doktora Marcina o okolicznościach śmierci Niny. Opowieść dotyczy 
pierwszych lat okupacji – Niemcy likwidują szpital psychiatryczny. Ranna 
Nina w wyniku szoku odzyskuje przytomność i prosi lekarzy o opatrunek. 



Niemiecki psychiatra bardzo zainteresował się przypadkiem jej choroby. Po 
zabiciu młodej kobiety osobiście przeprowadził sekcję mózgu.

Krzysztof Zanussi jako hagiograf znany jest z trzech pełnometrażowych 
biografii osób świętych, tymczasem warto zwrócić uwagę na te jego filmy, 
które opowiadają o bohaterach przechodzących od moralnego upadku do 
duchowego zwycięstwa – jak Hubert z Paradygmatu – albo jednoznacz-
nie pozytywnych, jak Nina z Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Są to postacie 
archetypiczne: Hubert – nawrócony grzesznik i teolog decydujący się na 
jurodiwość, czyli bycie głupim i odrzuconym w oczach świata, a z drugiej 
strony Nina – anioł, który z powodu okrucieństwa świata popada w stan 
podobny egzystencji zwierząt.

Bohaterka filmu rzeczywiście przechodzi całą drogę duchowej i cielesnej 
ewolucji, według tej specyficznej mapy kondycji ludzkiej, jaką wyznacza Ewan-
gelia wg św. Marka: „Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali” 
(Mk 1, 13). To wstrząsające zdanie uświadamia nam, kim w istocie jesteśmy. 
Ewangelista umieszcza przecież nawet Jezusa pośród zwierząt i aniołów, jakby 
chciał nam pokazać właściwą miarę człowieczeństwa. Jeśli bowiem zwierzę to 
samo ciało, bez duszy, a anioł to sama dusza, bez ciała, człowiek jest dokładnie 
w połowie drogi między tymi ekstremami: jest duszą i ciałem, a to znaczy, że 
tak samo blisko nam do zwierząt, co do aniołów. To oznacza także, że nasze 
życie jest nieustannym dramatem wyborów, nieustannym pokonywaniem 
siebie, by nie spadać w kierunku tego co cielesne, by wznosić się ciągle ku 
temu co duchowe… Dramatyczna walka między zwierzęciem a aniołem w nas 
trwa, film Zanussiego uzmysławia nam natomiast jej wagę. Św. Grzegorz 
Wielki pisał: „człowiek to ma wspólnego z roślinami, iż żyje, ze zwierzętami, 
iż czuje, z aniołami zaś, iż pojmuje”. Nina – bohaterka Gdzieśkolwiek jest… 
stanowi idealny wręcz przykład tego nieustannego zmagania o własną duszę, 
w świecie, który nie tylko jest skorumpowany, dwoisty, zasłonięty maskami, 
ale także podstępny i krwawy. Popadanie w obłęd i powracanie do stanu 
najpiękniejszego człowieczeństwa, człowieczeństwa anielskiego, jest bowiem 
u niej dynamiczną funkcją świadomości. Sama przyznaje, że w okresach, 
w których przypominała bardziej przestraszone, agresywne zwierzę, miała 
także świadomość swojej degradacji, upadku człowieczeństwa: 
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Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że świadomością 
zajmujemy się w niniejszym studium na gruncie 
doświadczenia, które pozwala na obiektywizację 
pełnego dynamizmu człowieka, a w szczególności 
tego dynamizmu, o którym mówi sam tytuł Osoba 
i czyn. Tak więc koncepcja świadomości, a także 
ujęcie jej stosunku do samowiedzy, aczkolwiek  
wyprzedzają, to równocześnie też zakładają cało-
ściową koncepcję człowieka-osoby1. 

Historia wyjątkowo wrażliwej i dobrej kobiety, przeżywającej dramat 
niezgody na cały cielesny aspekt człowieczeństwa, prowadzi nas do odkrycia 
skomplikowanych mechanizmów ucieczki, paradoksalnie udowadniających, 
jak bardzo atawistyczna jest ludzka natura. Młoda mężatka, spoglądająca 
na – egzotyczny dla niej – świat polskiej przedwojennej wsi okiem uzbro-
jonego w aparat fotograficzny obserwatora, jest kimś wyjątkowo pięknym, 
kimś promieniującym światłem w tej galerii tworzonych przez nią portretów. 
Jest jednak także kimś na tyle niedojrzałym, nadwrażliwym, że odrzuca jako 
nieludzkie, zbyt instynktowne i brutalne, każdą propozycję małżeńskiej 
intymności. Napięcie między tym, co moralne, i tym, co grzeszne, a może 
bardziej między tym, co psychiczno-duchowe, a tym, co cielesne, narasta 
i wewnętrznie rozbija Ninę, doprowadza ją na skraj własnej świadomości, 
każe działać na zasadzie najpierwotniejszych mechanizmów: 

Zasadniczą funkcją świadomości jest to, że kształ-
tuje ona przeżycie, co pozwala człowiekowi w szcze-
gólny sposób doświadczyć własnej podmiotowości. 
I dlatego też wydaje się, że dla zrozumienia osoby 
działającej i czynu wypływającego z osoby, również 
jako przeżycia – a więc w doświadczalnym wymia-
rze własnej podmiotowości – nieodzowna jest 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 90.
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analiza świadomości nie tylko w jej funkcji odzwiercie-
dlającej, poniekąd pierwotnej. Świadomość nie wyczer-
puje się w tej funkcji, w odzwierciedleniu czynu w jego 
relacji z własnym ja, co zachodzi jeszcze jakby od ze-
wnątrz, chociaż dokonuje się w wymiarze wewnętrznym. 
Zwierciadło świadomości wprowadza nas jednak o wiele 
bardziej jeszcze do wnętrza czynów oraz ich relacji 
z własnym ja, przy czym rola świadomości pozwala nam 
nie tylko wewnętrznie oglądać nasze czyny (introspek-
cja) oraz ich dynamiczną zależność od własnego ja, ale 
pozwala nam te czyny przeżywać2. 

Historia Niny opowiedziana tu zostaje językiem antropologii filozoficz-
nej, językiem personalistycznej refleksji chrześcijańskiej, widzimy jednak 
wyraźnie, że „doświadczalny wymiar własnej podmiotowości” dokonującej 
się właśnie poprzez działanie samoświadomości filmowej bohaterki pozwala 
nam odkryć pełen sens przeżycia, osoby i jej czynów, czyli człowieczeństwa 
jako takiego. Całość filmu ujęta jest w klamrę, dzięki której odkrywamy, iż 
chodzi właściwie o wspomnienie, o zdystansowane (w przestrzeni i czasie) 
powracanie do przeżyć minionych, zamkniętych:

Jeśli działalność umysłu określimy jako myślenie,  
to staje się ono refleksyjne wówczas, gdy zwracamy się 
do aktu uprzednio dokonanego, aby pełniej ująć  
jego przedmiotową zawartość, ewentualnie też  
jego charakter, przebieg czy strukturę. W taki sposób 
myślenie refleksyjne staje się ważnym elementem  
w powstawaniu wszelkiego zrozumienia,  
wszelkiej wiedzy3. 

 2 Tamże, s. 91.

 3 Tamże, s. 92.
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Ta perspektywa narracyjna: powracanie do wydarzeń, które – choć mi-
nęły – trzeba jeszcze zrozumieć, przeżyć dla siebie, podsumować, stanowi 
oś konstrukcyjną filmu, sprawia bowiem, że mamy właśnie do czynienia 
z wspominaniem głęboko ludzkim, a nawet na poły sakralnym. U progu 
nowej ery, gdy codzienne gazety donoszą o zakończeniu II Wojny Światowej, 
Julian – mąż i wkrótce ojciec, postanawia w swoim bezpiecznym i uroczym 
ogrodzie na obrzeżach Montevideo, iż musi powrócić do Polski. Około  
1941 roku otrzymał stamtąd wiadomość o śmierci pierwszej żony, zamknię-
tej w zakładzie dla umysłowo chorych i zastrzelonej przez nazistów wraz 
z innymi pacjentami. Jest to więc podróż – rozliczenie z przeszłością, Julian 
bowiem czuje się winny temu, iż jego żona popadła w obłęd. Fabuła została 
zainspirowana zdarzeniem, o jakim reżyser usłyszał w szpitalu w Tworkach 
od jego dyrektora, doktora Kaczanowskiego, przy okazji realizacji Ilumina-
cji. Lekarz opowiedział bowiem o egzekucjach osób psychicznie chorych, 
z tych opowieści zaś zrodziły się wstrząsające filmowe sceny – sceny szaleń-
stwa i okrutnej zabawy, przypominające jakoś wstrząsający smutek cyrku  
wg Felliniego – szczególnie zaś obraz przepięknej, łagodnej, dostojnej mło-
dej kobiety, która w obliczu śmierci przeżywa remisję choroby, stając się 
w ostatnich sekundach życia na powrót sobą – jasnym aniołem.

Nina i jej mąż, Julian, honorowy konsul Urugwaju i zarządca kilku 
fabryk, odwiedzają majątek polskiej arystokracji. Piękni ludzie, eleganckie 
wnętrza i plenery – barokowa stylistyka filmu przypomina nieco dzieła 
Viscontiego. Obrazki z prowincji, z umorusanymi wiejskimi dziećmi czy in-
nymi motywami egzotycznymi dla cywilizowanego Europejczyka, podobnie 
jak salonowe sceny z życia polskiej szlachty – są naszkicowane grubą kreską, 
pokazane jakby zza szyby zachodniej limuzyny. Opowiadając historię Niny 
marzącej o świętości i cierpiącej na chorobę psychiczną, Zanussi podejmuje 
swoje ulubione tematy: problem dwoistości człowieka, dychotomii dusza-

-ciało, opozycji dobra i zła, natury i kultury, dziwnej bliskości świętości 
i szaleństwa. Jest to „najlepsza filmowa medytacja Zanussiego nad skrajną 
dobrocią, moralną nadwrażliwością, nad dążeniem do świętości. Nie do 
takiej świętości, która niszczy więzi z ludźmi, lecz do tej, która nakaz dobroci 
i miłości pojmuje bezkompromisowo i w ostatecznym rachunku prowadzi 
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do autodestrukcji. Jak w przypadku archetypicznym – Chrystusa. Jednakże, 
co wydaje się oczywiste i nieuchronne, z tej refleksji polskiego reżysera- 

-filozofa wynika, jak i z innych jego dzieł (na przykład ze Struktury kryształu, 
z Iluminacji, z Constansu czy Roku spokojnego słońca), że święty czy – skrom-
niej mówiąc – maksymalista moralny to ktoś nieprzystosowany, Inny/Obcy 
w perspektywie darwinowskiej reguły Master Fitness”4. Wywołanie przez 
Sławomira Bobowskiego zagadnienia MF (Master Fitness) wydaje się być 
niezwykle trafne w kontekście poszukiwań wojtyliańsko-personalistycznych 
w obszarze twórczości Krzysztofa Zanussiego.

Z filmu Krzysztofa Zanussiego jasno wynika, że archetyp świętości 
nieuchronnie wiąże się z silnym społecznym społecznym nieprzystosowa-
niem. Próbując bliżej przedstawić ową niesamowitą właściwość człowieka, 
jaką jest autentyczny, prawdziwie bezinteresowny altruizm, opisać można 
jednostkę ludzką jako obszar nieustannych, zażartych zmagań między 
dwiema częściowo przeciwstawnymi sobie siłami. Z jednej strony działa 
w niej przecież indywidualne zaprogramowanie genetyczne, które popycha 
ją w kierunku wymagań zasady MF. To ono skłania ją do zachowań, które 
będą się wyrażały w takich imperatywach, jak: „dbaj o siebie i własne 
potomstwo”, „okazuj altruizm, gdy jest to opłacalne”, „dopuść się oszu-
stwa, jeśli skalkulujesz, że to w ostatecznym rachunku przyniesie zysk”. 
Z drugiej natomiast strony istnieją zaprogramowania społeczne, które 
mają miejsce w rodzinie, w szkole, w grupach rówieśniczych, w Kościele, 
w systemach społecznych i filozoficznych, w środowisku zawodowym. 
Zaprogramowania te skłaniają niekiedy jednostkę do zachowań zgodnych 
z zasadą MF. A jednak są przecież i takie zaprogramowania, które skłaniają 
człowieka do postaw wyraźnie sprzecznych z darwinowską zasadą MF, na 
przykład do oddania życia za bliźnich. Konkretne zachowania ludzkie 
można interpretować jako wypadkową obydwóch tych sił, jako wynik 
walki o człowieczeństwo prawdziwsze, pełniejsze – zaprogramowania 

 4 S. Bobowski, Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… Ważne i piękne ogniwo medytacji Krzysz-
tofa Zanussiego o sprawach „najwyższej troski”, „Media-Kultura-Komunikacja Spo-
łeczna” 12/2016, s. 43.
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genetycznego popychającego jednostkę do zachowań zgodnych z zasadą 
MF oraz zaprogramowania społecznego, które niekiedy skłania człowieka 
do działania wyraźnie sprzecznego z tą zasadą: „cechą osobliwie i unikal-
nie ludzką jest to, iż w przypadku człowieka zaprogramowania społeczne 
z reguły, w każdej kulturze, zawierają jakieś zalecenia jawnie sprzeczne 
z zasadą MF. Co więcej, to, co najbardziej niezwykłe w funkcjonowaniu 
ludzi – to fakt, że gdzieś na styku obu tych zaprogramowań rozpościera się 
zagadkowa strefa «ziemi niczyjej», strefa indywidualnej wolności wyboru. 
To w tej właśnie strefie dokonuje się to, co chyba wszyscy subiektywnie 
tak silnie odczuwamy jako przysługującą nam możliwość wypowiedzenia 
posłuszeństwa zarówno nakazom zasady MF, jaki sprzecznym z tą zasadą 
zakazom lub nakazom społecznym, np. zakazom moralnym”5. Jeśliby 
odrzucilibyśmy istnienie tej „strefy niczyjej”, to bezprzedmiotowe byłoby 
posługiwanie się takimi pojęciami, jak odpowiedzialność jednostki za 
własne czyny, wina, kara, zasługa, sumienie, wstyd, skrucha, nawrócenie, 
a nawet dobro i zło. Są to bowiem pojęcia, które – również wtedy, gdy 
rozumie się je w sposób oderwany od sensów religijnych – są zupełnie 
fundamentalne dla funkcjonowania każdego społeczeństwa ludzkiego 
i – trzeba to podkreślić – tylko ludzkiego.

Krzysztof Zanussi mówi w Gdzieśkolwiek jest właśnie o „ziemi niczyjej”, 
niejako rozpiętej w samym człowieku między obydwoma determinizmami. 
Tą „ziemią niczyją” jest strefa wolności wyboru, strefa niezgody na okru-
cieństwo rzeczywistości. Poszczególny człowiek może bowiem z pewno-
ścią zbuntować się przeciwko obydwóm determinizmom: może wypowie-
dzieć posłuszeństwo zarówno darwinowskiej stronie człowieczeństwa, jak 
i wdrukowanym zachowaniom społeczno-cywilizacyjnym. Nie jest więc on 
w pełni ani zwierzęciem (co podważa redukcjonistyczny sposób patrzenia na 
człowieka, tak charakterystyczny dla biologów i dla współczesnych pseudo- 

-humanistów), ani też konstruktem społecznym. Jest osobą: 

 5 T. Bielicki, O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku, War-
szawa 1999, s. 62.
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Świadomość, zespolona z bytowaniem i działaniem 
konkretnego człowieka-osoby, nie tylko nie absorbuje 
w sobie i nie przesłania tego bytu, tej dynamicznej rze-
czywistości, ale wręcz odsłania go do wewnątrz, a przez 
to właśnie odsłania go w jego swoistej odrębności i naj-
bardziej niepowtarzalnej konkretności. Na takim odsła-
nianiu polega funkcja refleksywna świadomości. Można 
powiedzieć, iż dzięki tej funkcji świadomości człowiek 
niejako bytuje do wewnątrz i zarazem bytuje w pełnym 
wymiarze swej umysłowej (rozumnej!) istoty6. 

Tam, gdzie jest mowa o wolności wyboru i możliwym buncie, tam też 
do głosu dochodzi człowiecze Ja. „Nie jest to bynajmniej ziemia niczyja, 
której istnienie stwierdzają, ale której nie są w stanie wyjaśnić – co zupeł-
nie zrozumiałe, zważywszy na ich ramy metodologiczne – ani biologia 
ani antropologia. Jest to ziemia posiadająca swe bardzo wyraźne kontury, 
a jednocześnie ziemia posiadająca swego właściciela. Ziemią tą jest rzeczy-
wistość ludzkiego wnętrza, które jest doświadczane przez każdego człowieka 
odznaczającego się samoświadomością i zdolnego do świadomego działania. 
On bowiem, doświadczając owej ziemi, może powiedzieć: ona jest moja, 
ponieważ to jest właśnie moje wnętrze. Człowiecze Ja nie jest też ziemią 
niczyją jeszcze z innego powodu. Że tak nazywają ją niektórzy biologowie 
i że – co jeszcze ważniejsze – nie próbują nią zawładnąć, nie znaczy wcale, 
że ludzkie Ja nie może stać się terenem eksploracji dla innych dziedzin 
wiedzy. Wiemy przecież, że bynajmniej nie jest ono pozostawione jedynie 
czysto subiektywnym doświadczeniom ze strony poszczególnego człowieka, 
lecz jest przedmiotem refleksji filozoficznej, której tradycje sięgają jeszcze 
czasów starożytnych. Z tych to tradycji zrodziło się i zostało ukształtowane 
pojęcie duchowości człowieka”7.

 6 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 95.

 7 M. Jędraszewski, Duchowość człowieka jako zdolność wypowiadania posłuszeństwa 
zasadzie MF, „Nauka” 1/2006, s. 83–84.
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Metafizyczne rozumienie duchowości było zawsze centrum filozofii 
należącej do tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, tak bliskiej zarówno 
Karolowi Wojtyle, jak i Krzysztofowi Zanussiemu. Według niej, jak już 
wcześniej podkreślaliśmy, duchowość jest cechą bytu, polegającą na jego 
istotnej odrębności od materii w istnieniu i w działaniu, co więcej – stanowi 
ona o podstawowej strukturze bytu złożonego z istnienia i istoty. W odnie-
sieniu do człowieka mówi się zatem o duchowości duszy, to znaczy o takiej 
kompozycji duszy złożonej z czynników ontycznych, która „jest podstawową 
kompozycją z istnienia i istoty jako aktu i możności”8. Zdecydowanie należy 
podkreślić fakt, że takie metafizyczne rozumienie duchowości wyrasta z cha-
rakterystycznego dla tradycji arystotelesowsko-tomistycznej głębokiego 
ducha obserwacji tego świata i próby rozumowej interpretacji różnic, jakie 
zachodzą między istniejącymi w świecie bytami. Zarówno dla Arystotelesa, 
jak i dla żyjącego siedemnaście wieków po nim św. Tomasza z Akwinu oraz 
dla dwudziestowiecznych filozofów Wojtyły i Zanussiego, nie ulega żadnej 
wątpliwości, że człowiek jest właśnie owym rozciągniętym pomiędzy anio-
łem a zwierzęciem bytem, animal rationale – „zwierzęciem, lecz przecież 
rozumnym”. Pod wieloma – jakże upokarzającymi – względami przypomina 
on bowiem zwierzęta, różni się jednak od nich na szczęście cechą rozumno-
ści (rationalitas), a więc właśnie duchowością, której pozbawione są zwie-
rzęta. Stwierdzenie owej racjonalności/duchowości kazało Arystotelesowi, 
a później Tomaszowi, odnajdywać jej ostateczną przyczynę metafizyczną 
w duchowej ludzkiej duszy. Dlatego właśnie postać Niny z Gdzieśkolwiek 
jest, jeśliś jest rozciągnięta została przez jej filmowego (S)twórcę pomiędzy 
tymi dwoma ekstremami – raz anioł, raz przerażone zwierzę.

Ta tradycja była niewątpliwie bliska Karolowi Wojtyle, o czym świadczy 
przede wszystkim Osoba i czyn. Próbując – także dzięki metodzie fenome-
nologicznej – wniknąć w tajemnicę osoby ludzkiej, wskazywał on przede 
wszystkim na to, że duchowość człowieka nie może być nigdy pojmowana 
jedynie jako zaprzeczenie materialności (jak wyraźnie widać tu wojtyliańską 

 8 Por. A. Podsiad, Z. Więckowski, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, War-
szawa 1983, s. 88.
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inspirację w dziełach Zanussiego). Duchowość zawiera bowiem w sobie 
pewien niezwykle ważny, całkowicie pozytywny element, którym jest to, co 
Wojtyła określa mianem transcendencji osoby: 

Wszystko to, co składa się na transcendencję osoby 
w czynie, co o niej stanowi, jest ujawnieniem ducho-
wości. Ponieważ wszystko to (...) wchodzi w zasięg 
doświadczenia fenomenologicznego, zatem przekonanie 
o duchowości człowieka w jej autentycznych przejawach 
nie jest tylko wynikiem jakiejś abstrakcji, ale – jeżeli tak 
można się wyrazić – posiada swój kształt oglądowy. Du-
chowość jest otwarta dla oglądu, a także dla wglądu. Ów 
kształt – kształt transcendencji – jest konkretnym kształ-
tem jego życia. Człowiek jako osoba żyje i spełnia siebie 
w tym kształcie. Wszak wolność, powinność, odpowie-
dzialność, poprzez które widać niejako prawdziwość, 
czyli przyporządkowanie doprawdy nie tylko w myśle-
niu, ale także w działaniu – stanowią realną i konkretną 
osnowę życia osobowego człowieka. Więcej jeszcze, cała 
fenomenologiczna struktura samoposiadania oraz samo-
panowania w nich właśnie znajduje swą podstawę9. 

Pisząc o transcendencji osoby Karol Wojtyła miał – pamiętamy o tym 
w kontekście filmów Zanussiego – na uwadze przede wszystkim tak zwaną 
transcendencję pionową, czyli odniesienie Ja do siebie samego. To odniesienie 
przyjmuje konkretny kształt samostanowienia, objawiającego się poprzez 
samo-posiadanie i samopanowanie. Dzięki temu samostanowienie ukazuje 
przede wszystkim nadrzędność własnego Ja, tworzącą swego rodzaju pion – 
widzimy to w postaci Niny, której odniesienie transcendentne do osobowego 
przekraczania własnej egocentryczności, zwycięża nad postawą społecznego 
przystosowania. W zakres transcendencji pionowej wchodzi także ta sfera 

 9 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 118.
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życia osobowego, którą Wojtyła określa mianem integracji osoby w czynie. 
Integracja obejmuje więc sferę dziania się (czyli pati), do której należy zarówno 
somatyka (a więc wymiar cielesny osoby ludzkiej, u bohaterki filmowej na tym 
poziomie następuje pierwsza faza buntu, związana z odrzuceniem wszystkiego, 
co cielesne i zmysłowe), jak i psychika (czyli wymiar emotywności człowieka – 
Nina popada w obłęd w reakcji na gwałt ze strony męża). Nie ulega wątpliwości, 
że owa transcendencja pionowa, tak jak ją pojmował Autor książki Osoba 
i czyn, należy do owej „ziemi niczyjej”, o której opowiada film Zanussiego – 
a więc o owej przestrzeni pomiędzy świadomym i nieświadomym, wybranym 
a instynktownym, znormalizowanym a szalonym, ludzkim a zwierzęcym 
w człowieku. Co więcej, stanowi jej istotną treść. W niej bowiem dochodzi do 
głosu szczególna korelacja osoby i czynu, owo spełnianie się osoby poprzez 
czyn, o którym przede wszystkim traktuje Osoba i czyn. Jednakże czyn – to 
także zobaczymy w filmie Zanussiego – ma niekiedy także wymiar społeczny, 
gdy jest spełniany „wspólnie z innymi” ludźmi. O tym współdziałaniu z in-
nymi pisał krakowski filozof w ostatniej części swego dzieła, noszącej tytuł 
Uczestnictwo. Poddał on analizie – przywoływanej już tutaj – takie postawy, 
jak konformizm, unik, solidarność i sprzeciw, wszystkie cztery kategorie przy-
porządkować można bohaterom Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Wydaje się, że te 
postawy można by poddać zapewne wielce interesującej interpretacji poprzez 
odniesienie do takich kategorii jak kooperacja, altruizm, egoizm.

Jednak dla analizy duchowości, rozumianej jako sprzeciw wobec za-
sady MF, bardziej adekwatne horyzonty zdaje się odsłaniać filozofia Ema-
nuela Levinasa. Wynika to przede wszystkim z jej punktu wyjścia, którym 
jest – tak bliska refleksji Krzysztofa Zanussiego i Karola Wojtyły – historia 
totalitaryzmów, ze szczególnym uwzględnieniem Szoah. Jak wyznał Levinas 
w Trudnej wolności, jego biografia owładnięta jest przeczuciem i wspomnie-
niem okropności nazizmu. Termin „okropność” (l’horreur) wskazuje na 
traumę, a przez to na szczególne doświadczenie zła, które na stałe znalazło 
swe odbicie w psychice Levinasa. W tym obszarze interpretacyjnym posta-
wić należy opowieść o Julianie – człowieku, który z bezpiecznego oddalenia 
wczuć się musi w doświadczenie niezawinionego i gigantycznego cierpienia, 
ze świadomością, iż sam – w jakimś stopniu – przyłożył do niego rękę. Na 
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pytanie, czy wystarczy nam czysto darwinowska interpretacja totalitaryzmu, 
a zwłaszcza jego skutków, Levinas odpowiada: „Faktu, że to wszystko mogło 
zaistnieć, nie tłumaczy jedynie bestialstwo (la bestialité) ludzi. Bestialstwo 
jest ograniczone, o czym samo nie wie, miarą instynktu. Natura jest prawem 
nic o tym nie wiedząc”10. Bestialstwo – czyli wymiar biologiczny człowieka, 
owo przywoływane już rozdarcie pomiędzy „żył wśród zwierząt” a „aniołowie 
mu służyli”. Ten wymiar nie tłumaczy wszystkiego, gdy chodzi o zachowanie 
człowieka. Nie tłumaczy też istoty hitleryzmu, z jego pragnieniem likwidacji 
wszystkich psychicznie chorych. Nazizm – tłumaczą badacze – nie wywodzi 
się przecież z samych tylko mechanizmów wynikających z zasady doboru 
naturalnego czy zasady MF. On powstał w ludzkich umysłach, a dokładniej 
w pewnym stanie kulturowym społeczeństwa, charakteryzującym się aksjo-
logiczną próżnią – tę z kolei diagnozę stawia Karol Wojtyła: „Gdybyśmy raz 
jeszcze wrócili do Levinasowych słów «okropność» i «przerażenie», których 
używał on w kontekście totalitaryzmu nazistowskiego, to bez większego 
trudu moglibyśmy odkryć, że obok ich pierwotnego, emotywnego znaczenia 
zawierają one w sobie jeszcze jeden, bardzo czytelny wymiar znaczeniowy. 
Wskazują bowiem na zło, jakie dotknęło i jakie zostało wyrządzone ofiarom 
tego totalitaryzmu ze strony jego twórców i sprawców. Pojęcie zła wskazuje 
z kolei na wymiar moralny życia człowieka: na jego wolność, na obiektywną 
i ponadczasową miarę dobra i zła, na odpowiedzialność poszczególnego 
człowieka za dokonane czy też popełnione przez niego czyny. Ów wymiar 
moralny mówi ostatecznie o jednym: o duchowości człowieka”11. Historia 
Niny, zastrzelonej w szpitalu dla psychicznie chorych, jej anielska twarz 
podczas remisji choroby u progu śmierci, wszystko to jest zanussiańskim 
sposobem na wywołanie duchowej traumy, dowodzącej w istocie prymatu 
wartości metafizycznych – sakralności człowieka.

Altruizm przekracza wymiar materialnego daru, jaki człowiek może – 
lub nawet powinien – ofiarować drugiemu. Przedmiotem daru powinien 

 10 E. Levinas, Trudna wolność, tłum. A. Kuryś, Gdynia 1991, s. 314.

 11 M. Jędraszewski, Duchowość człowieka jako zdolność wypowiadania posłuszeństwa 
zasadzie mf, „Nauka” 1/2006, s. 88.
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stawać się sam człowiek, w swej najbardziej głębokiej istocie naznaczony 
przez dobro do całkowicie bezinteresownej dobroci dla drugiego. Para-
dygmatem tego altruizmu stał się dla Karola Wojtyły Cierpiący Sługa Jahwe 
z Księgi Izajasza, biorący na siebie grzechy wszystkich ludzi. Ta religijna wizja 
została wyrażona językiem filozofii, możemy ją jednak bez trudu dostrzec 
w filmowej refleksji Krzysztofa Zanussiego. Stąd w omawianym tu dziele 
filmowym, w tym samym stopniu, co w Osobie i czynie, znajdziemy takie 
niezwykle charakterystyczne dla chrześcijańskiego personalizmu pojęcia, jak 
odpowiedzialność, podatność na zranienie, substytucja, wolność, prześlado-
wanie, ofiara. Poprzez te pojęcia Wojtyła/Zanussi usiłują opisać duchowość 
człowieka, którego jądro jest niejako przeniknięte szaleństwem odpowie-
dzialności za drugiego – aż po odjęcie sobie od ust kromki chleba, aż po 
ból i cierpienie, aż po odpowiedzialność nie tylko za grzechy, ale i za śmierć 
drugiego. Człowiek może – i powinien – tak postępować, ponieważ w swej 
istocie duchowej transcenduje cały wymiar zwierzęcy, ową bestię w sobie, 
o której z takim filozoficznym dydaktyzmem opowiadają filmy Krzysztofa 
Zanussiego. To są właśnie antypody darwinowskiego MF, antypody dzięki 
którym człowiek pozostaje osobą: „Na pewnym etapie procesu [ewolucji] 
nastąpił bardzo wyraźny jakościowy lub wręcz ontologiczny skok. To wła-
śnie ten skok od części do całości musi ostatecznie stać się fundamentem 
ludzkiej godności”12.

 12 F. Fukuyama, Koniec człowieka, tł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 224–225.



M. Legan: „Na pewnym etapie procesu [ewolucji] nastąpił 
bardzo wyraźny jakościowy lub wręcz ontologiczny skok. To 
właśnie ten skok od części do całości musi ostatecznie stać 
się fundamentem ludzkiej godności” (Fukujama). Czy nie to 
obserwujemy w kolejnych przemianach głównej bohaterki 
filmu – od zwierzęcia do anioła i z powrotem.
K. Zanussi: Powiem tak: inny był impuls do stworzenia tego 
filmu. Otóż jest nim przede wszystkim kontrast, który spo-
strzegam między powszechnie dziś przyjmowanym pojęciem 

„wartości życia” a wypieranym pojęciem „świętości życia”. 
To jest ze sobą nie do pogodzenia. Impulsem do powstania 
filmu był taki umotywowany, ugruntowany naukowo, rze-
telny przykład, który mogłem zrekonstruować, kiedy w przy-
padku pewnej pacjentki, w obliczu śmierci choroba się cofa 
i powraca świadomość. Człowieczeństwo zawsze tam było, 
tylko było niewidoczne, a więc film mówi o tym, że nie nam 
sądzić to człowieczeństwo. Ono jest nam przyznane. Jeżeli 
przyjmujemy, że jest ono święte, to nie można się do niego 
dobierać, nawet jeśli nie daje żadnych dowodów na swoją 
wartość, po prostu nie do nas ten sąd należy. I to był motyw, 
dla którego ja chciałem tą historię opowiedzieć, bo mi to 
szalenie uwierało, że można mieć przed oczami jakiś stan, 
który wydaje się stanem rozpoznanym obiektywnie: kobieta-

-zwierzę, a potem powiedzieć sobie „to wszystko było inaczej, 
ona miała pełną świadomość tylko tego nie wiedzieliśmy”. 
Coś takiego może stać się z człowiekiem ku przestrodze in-
nym. Nie rozumiemy tego po prostu, to jest dla mnie wielka 
zagadka. Bohaterka filmu w swojej nadwrażliwości, w tym, 
że ma jakiś szósty zmysł, pełną intuicję, czuje zbliżające się 
historyczne nieszczęście, ona nie jest w stanie podołać takiej 
świadomej egzystencji i następuję w niej jakaś implozja i re-
dukcja do poziomu zwierzęcia, a potem znowu okazuje się, 
że za tym wszystkim cały czas był człowiek.



M. Legan: A nawet anioł, bo tak ją Pan filmuje, że wychodzi 
z niej nadzwyczajne, mistyczne właściwie piękno. 
K. Zanussi: Ja bym się z tym aniołem wstrzymywał. Mam 
poczucie, że anioły nie są zdolne do złego uczynku, nie są więc 
tworami porównywalnymi z człowiekiem.

M. Legan: Chciałby Pan, aby Pańskie filmy były źródłem teo-
logicznym (locus theologicus)?
K. Zanussi: Nie odważył bym się tego oczekiwać, to może 
być tylko premia.
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W poczekalni przychodni lekarskiej siedzi Julia, kobieta dojrzała, atrakcyjna, 
a jednocześnie złamana jakimś trudnym doświadczeniem z niedalekiej 
przeszłości. Zabieg, o którym mówi, to być może aborcja, nic bowiem w tej 
postaci nie jest wiadome na pewno, kłamstwo powraca nieustannie, niczym 
nadużywany mechanizm obronny. Jej dziwne, nerwowe zachowanie zwraca 
uwagę przechodzącego korytarzem Tomka, studenta geografii, człowieka 
dobrego i serdecznego. Wywiązuje się między nimi rozmowa, z której wy-
nika, że kobieta (po zabiegu – być może opuścił ją właśnie mężczyzna, który 
zapłaciła za usunięcie dziecka) nie spodziewa się, by ktokolwiek ją stąd 
odebrał. Tomek – trochę naiwnie, trochę interesownie – oferuje jej pomoc 
i choć spotyka się z reakcją złośliwego niedowierzania, odprowadza Julię 
do domu. Powoli pokonując jej nieufność odkrywa, że musi ona nazajutrz 
opuścić wynajmowane mieszkanie, a skoro nie ma rodziny ani przyjaciół, do 
których mogłaby się zwrócić, postawiona zostanie w beznadziejnej sytuacji. 
Niedawno musiała, lub chciała (tak wiele kłamstw!) zrezygnować z pracy. 
Przyznaje się natomiast do lęków nocnych – może prawdziwych, może 
urojonych, może wymyślonych, by uwieść Tomasza. Chłopak zostaje u niej 
na noc, śpiąc obok na fotelu („muszę zadzwonić do mamy”), a następnego 
dnia przychodzi, by sprawdzić, co dzieje się z Julią, ale mieszkanie zastaje 
zamknięte i opuszczone. W przychodni kobieta znów próbuje odtrącić jego 
pomoc, ale w końcu godzi się na spędzenie u niego jednej nocy. Tomek 
przedstawia Julię swojej – zaskoczonej i chyba zaniepokojonej – matce. 
W rozmowie z nią Julia przyznaje się, że jako absolwentka polonistyki bez 
perspektywy zatrudnienia zgodziła się kiedyś pracować w cenzurze prasy 



i prosi, by Tomek się o tym nie dowiedział (mamy zapewne rok 1989, GUKPiw 
został zlikwidowany w kwietniu 1990 roku). Matka jednak nie chce przed 
nim tego faktu ukrywać – jest co prawda skłonna jej pomóc, ale między 
nią a synem nie może być mowy o kłamstwie, chodzi tu nie tylko o wza-
jemne zaufanie, ale także o ogólną zasadę życiową, o głęboko zakorzeniony 
stosunek do prawdy. Oczywiście niepokoi ją znajomość Tomka z kobietą 
znacznie od niego starszą i zupełnie innego niż on pokroju. Nie rozumie, 
dlaczego Julia nie chce, czy też nie może, podjąć żadnej pracy, nie szuka 
odpowiedniego mieszkania, a w rozmowach z nimi tak często posługuje 
się manipulacjami, konfabulacjami i kłamstwem. Julia tymczasem czuje się 
coraz bardziej związana emocjonalnie i erotycznie z Tomkiem, wkrótce – 
niczym bluszcz pnący się po drzewie – uzależnia się od niego psychicznie. 
Pod jego wpływem, a raczej w przeczuciu jakiejś osobistej korzyści, nawraca 
się i przyjmuje chrzest. Wkrótce dochodzi do tego, czego najbardziej oba-
wiała się matka Tomka – Julia i Tomek zostają kochankami. Matka – w po-
czuciu odpowiedzialności i elementarnej uczciwości – stawia im pytania 
o plany na przyszłość, a także żąda podjęcia konsekwencji, jakie wynikają 
z ich związku. Tomek zobowiązuje się pod presją do przerwania studiów 
i zarobienia odpowiedniej sumy na wynajęcie mieszkania: 

Powinność wyprowadza człowieka poprzez działanie, 
osobę poprzez czyn w tę rzeczywistość, czyni ją podmio-
tem swoistego dramatu (dramatis personae) w kontekście 
tej rzeczywistości. Jest to – od strony człowieka-osoby 
dramat wartości i powinności. Człowiek nie spełnia siebie 
jako osoby poza tym dramatem. Owszem, spełnienie to 
tym bardziej wydaje się dojrzałe, im dramat wartości i po-
winności jest w człowieku głębszy i bardziej gruntowny1. 

Tomek wyjeżdża do Berlina Zachodniego, gdzie od lat przebywa jego 
ojciec – człowiek, który porzucił rodzinę i ułożył sobie dostatnie życie na 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 211.
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emigracji. Julia – pozostawiona w Polsce, w mieszkaniu matki – nie może 
poradzić sobie z samotnością, bez Tomka traci grunt pod nogami, wpada 
w lekomanię, autodestrukcję, do której, jak przeczuwamy, miała stałą skłon-
ność. Tomek dowiaduje się telefonicznie od matki, że Julia jest w szpitalu, 
przyjeżdża więc natychmiast do kraju, na razie bez odpowiednich środków 
na mieszkanie, tym bardziej, że – w poczuciu godności osobistej – odrzu-
cił hojną darowiznę cynicznego ojca. Czyni ostre, choć niesprawiedliwe 
wyrzuty matce, oskarżając o wyrzucenie Julii z domu. Podczas odwiedzin 
w szpitalu okazuje się jednak, że jego podejrzenia były niesłusznie, Julia 
sama bowiem zdecydowała się na leczenie: 

Psychice ludzkiej odpowiada spontaniczność, 
a także spontaniczne przeżycie wartości – nie tyle 
może ze względu na swoją łatwość, ze względu  
na to, że wartość jest wówczas jak gdyby „dana” 
i „gotowa” bez trudu, ale ze względu na to specy-
ficzne spełnienie emocjonalne, jakie zawiera się 
w takim przeżyciu. Spełnienie emocjonalne  
jest zarazem szczególnym spełnieniem samej  
podmiotowości ludzkiego „ja”, stwarza poczucie 
całkowitego bycia w sobie, a zarazem największej 
bliskości z przedmiotem – właśnie z ową  
wartością, z jaką spontanicznie nawiązujemy  
wówczas kontakt2. 

Julia jest bardzo rozczarowana, że Tomek nie może zabrać jej ze sobą do 
domu. Gdy mężczyzna wychodzi ze szpitala, żegnają go wyciągnięte przez 
pręty ogrodzenia ręce chorej. Ta pełna smutku scena podkreśla, że mur po-
między nimi nie istnieje obiektywnie, jest raczej konstruktem wynikającym 
z ich ontologicznej odmienności, ich nieprzystawalności moralnej: 

 2 Tamże, s. 290.
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Siła uczucia płynie bowiem w znacznej mierze z przeży-
cia wartości. I otóż w tej właśnie dziedzinie wyłania się 
szczególna możliwość twórczej integracji3. 

Obok kochanków znajduje się szeroko otwarta brama, Julia jednak de-
cyduje się pozostać po innej stronie niż Tomasz, nawet jeżeli wyciąga ręce 
ku niemu.

Poniższa analiza oparta będzie o dwie tezy. Teza pierwsza, wstępna: postać 
Julii skonstruowana została na podstawie badań psychologicznych nad tak 
zwanym „Syndromem poaborcyjnym”. Teza druga, właściwa: horyzont dra-
maturgiczny filmu skonstruowany został na podstawie aksjologicznych badań 
Maxa Schellera, leżących u podstaw personalistycznej wizji Karola Wojtyły.

Temat pierwszy – Syndrom poaborcyjny. Problem przerywania ciąży 
jest – co do istoty – problemem personalistycznym: „człowiek-osoba jest 
ciałem, ale również i duchem, jest częścią świata fizycznego i biologicz-
nego, ale również i wymiaru duchowego. Dlatego Wojtyła proponuje zasadę 
personalistyczną w etyce, która będzie regulowała moralność człowieka. 
Mówi ona o tym, że osoba ludzka nie może być traktowana jako środek 
do celu, ale zawsze również jako cel działania. Tak sformułowana zasada 
personalistyczna jest ważniejsza od zasady utylitarystycznej, która wskazuje 
na użyteczność jako główne kryterium działania. Zasada personalistyczna 
jest ważniejsza, ponieważ reguluje relacje między osobami. Natomiast za-
sada utylitarystyczna reguluje relację osoby do rzeczy. (…) Tak rozumiana 
etyka personalistyczna chroni osobę ludzką od momentu poczęcia do na-
turalnej śmierci. Argumentacja etyczna Kościoła katolickiego idzie właśnie 
w tym kierunku. Kościół uznaje osobę ludzką za cel działań i przestrzega 
przed przedmiotowym jej traktowaniem. Współczesny trend hedonistyczny 
w etyce próbuje jednak ustawić w centrum zasadę utylitarystyczną w miejsce 
zasady personalistycznej. By tego dokonać podejmuje się próby określenia 
statusu ontycznego płodu ludzkiego w kategoriach nie-personalistycznych 
i dzięki temu dopuszcza się możliwość utylitarnego podejścia do zagadnień 

 3 Tamże, s. 288.
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aborcji”4. Dlatego właśnie Krzysztof Zanussi konstruuje postać Julii w spo-
sób sugerujący nie tylko zasadniczy problem na poziomie przeżywania 
wartości (co omówione zostanie poniżej, w części poświęconej hierarchii 
Schelerowskiej), lecz także wyraźnie podkreślający doświadczenie traumy, 
zapewne niedawnej, oraz wpływ owej traumy na zachowania i wybory 
bohaterki.

Większość jej przeżyć sprzed spotkania Tomasza pozostaje w sferze 
domysłów. Wiemy jednak, że znalazła się w przychodni z powodu bardzo 
konkretnego zabiegu, którego cel ujawniła potem Zofii. Musimy uznać 
wersję o aborcji za prawdopodobną, skoro za taką uznaje ją matka Tomka, 
pracująca w tej samej przychodni. Źródłem traumy jest także zapewne fakt 
rozstania z mężczyzną, który być może był ojcem dziecka. Domyślamy się 
także, iż konieczność opuszczenia mieszkania jest wynikiem rozsypania 
się wszystkich wątków tego niepoukładanego życia. Konkubinat lub rola 
kochanki, praca związana ze wspieraniem upadającego reżimu, wreszcie ów 
tragiczny zabieg – wszystko to istnieje na granicy prawdy i fałszu, jest objęte 
cudzysłowem kłamstwa, w które Julia często się chroni. „Przerwanie ciąży 
nie wiąże się automatycznie z depresją i podobnymi negatywnymi skutkami 
(…). Aborcja wiąże się z dużym kryzysem. Jednak wiele zależy od struktury 
psychicznej danej osoby, do wszystkich przypadków należy podchodzić 
indywidualnie. Praca z kobietami, które usunęły ciążę pokazuje, że ok. 1/3 
odczuwa przewlekłe, negatywne skutki, 1/3 uskarża się na przejściowe i samo-
wygaszające się trudności, zaś 1/3 bardzo szybko i bez znaczących powikłań 
psychologicznych wraca do stanu funkcjonowania sprzed zabiegu”5. Postać 
Julii – ze względu na bardzo konkretne cechy zachowań – uznać należy 
za należącą do tej grupy osób, które zostały boleśnie i głęboko dotknięte 
zabiegiem usunięcia ciąży. Wiele kobiet – tak jak Julia, którą spotykamy na 
schodach, po wyjściu z gabinetu zabiegowego – odczuwa skutki aborcji zaraz 

 4 T. Czura, Teologiczno-moralne aspekty aborcji w kontekście tak zwanego „kompromisu 
aborcyjnego”, „Pedagogika Katolicka” 19/2006, s. 74–75.

 5 http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,9441528,Czy_istnieje_syn-
drom_poaborcyjny_.html?disableRedirects=true [4 i 2019].
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po jej dokonaniu, niektóre zaczynają je odczuwać dopiero po wielu latach. 
Aborcja, co widzimy na przykładzie głównej bohaterki Stanu posiadania, 
jest zabiegiem o ogromnych konsekwencjach dla zdrowia somatycznego 
i psychicznego kobiety6. Zabieg aborcyjny może stać się przyczyną nie tylko 
urazów fizycznych, ale także spowodować zaburzenia psychiczne, określane 
wspólną nazwą syndromu postaborcyjnego: PAS i PAD7.

PAD pojawia się w pierwszych chwilach po aborcji i kończy się do szó-
stego miesiąca po zabiegu, ma charakter ostrych reakcji fizycznych i psy-
chicznych – w tej fazie, na skraju załamania nerwowego, obserwujemy Julię. 
Syndrom poaborcyjny PAS może wystąpić zaraz po zabiegu lub kilka lat 
później. Kliniczny obraz tego syndromu otrzymujemy w filmie Zanussiego: 
wyraża się on ciągłym niepokojem bez uświadomienia sobie jego przyczyny 
(Julia banalizuje zabieg, nawet w rozmowie z Zofią), niezadowoleniem z ży-
cia, odczuwaniem braku sensu, beznadziejnością czy depresją (film kończy 
się wymownym obrazem depresji – rękami wyciągniętymi do życia, zza krat 
jednak, jakby ów smutek był nieprzezwyciężany). Często występują zabu-
rzenia relacji z najbliższymi (może tu upatrywać należy powodów rozstania 
Julii z dotychczasowym kochankiem), znużenie życiem (objawiające się 
w filmie silną, „biologiczną” niemalże niechęcią do podjęcia pracy). Mogą 
wystąpić także bardzo silne lęki i koszmary senne (właśnie z tego powodu 
Tomasz spędza z bohaterką filmu pierwszą noc, boi się ona bowiem tego, co 
nadejdzie w ciemności), kobieta może także słyszeć głosy nienarodzonych 
dzieci. Do najczęściej wymienianych skutków aborcji należą: niskie poczucie 
własnej wartości (poczucie nieprzystawania do „dobrego domu”, z którego 
pochodzi Tomasz); depresja, myśli samobójcze, poczucie bezsilności i bez-
nadziejności; poczucie winy; problemy z nawiązaniem stałego związku 
(konflikty pomiędzy Julią a Tomaszem zaczynają się niemalże natychmiast); 
złość; sny, złudzenia i halucynacje; intensywny ból (Julia kradnie środki 
nasenne, potem silnie nadużywa tabletek przeciwbólowych, żebrze o nie 

 6 M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999, s. 79.

 7 Por. np. W. Bołoz, Etyczne aspekty przerywania ciąży, w: Zanim zdecydujesz, red. W. Maj-
kowski, Kraków 1994, s. 12.

374 | michał legan, Wojtyła/Zanussi. „Osoba i czyn” w filmie



u Zofii, doprowadza się do stanu, w którym nawet rozmowa telefoniczna 
jest niemożliwa), amnezja psychiczna; nieufność i wycofywanie się z relacji 
z ludźmi, niezdolność przeżywania miłości i czułości (dlatego być może 
decyzja o odejściu do szpitala psychiatrycznego); poczucie odosobnienia 
i wyobcowania oraz wrażenie skróconej perspektywy, na przykład utrata 
oczekiwań dotychczas wiązanych z karierą zawodową czy małżeństwem 
(Julia pogrążona jest w absolutnym marazmie – nic nie chce zaplanować 
i niczego nie jest gotowa się podjąć); trudności w zasypianiu; poczucie winy, 
poniżanie siebie, niezdolność do wybaczenia sobie; nadużywanie środków 
zmieniających nastrój, np. alkoholu i środków uspokajających; zaburzenia 
łaknienia (bulimia, jadłowstręt). Zaburzenia stresu pourazowego mogą mieć 
wpływ na relacje interpersonalne kobiety, która dokonała aborcji. Pragnąc 
uchronić się przed konsekwencjami aborcji, kobieta zaczyna stosować całą 
gamę mechanizmów obronnych, takich jak intelektualizacja, racjonalizacja, 
zaprzeczanie, projekcja, projekcja identyfikacyjna, anulowanie, zwracanie 
się przeciwko samej sobie – wszystko to obserwujemy w bohaterce Stanu 
posiadania. W efekcie osoby pozostające w relacji mogą się stawać bardziej 
nieszczere wobec siebie, traktując się wzajemnie jak kozły ofiarne. Po aborcji 
duża część związków rozpada się nawet w ciągu kilku tygodni8 – czego jeste-
śmy, jako widzowie, świadkami. Mogłaby pojawić się wątpliwość, czy rzeczy-
wiście dokonaną aborcję można uznać za przyczynę zachowania Julii, skoro 
deklaruje się ona jako osoba niewierząca, tymczasem zespół PAS nie zależy 
od światopoglądu, wyznania, wrażliwości moralnej kobiety. Jego przyczyny 
mają raczej charakter fizjologiczno-psychologiczny, związany z gwałtownym 
przerwaniem przemian, szczególnie hormonalnych, zachodzących po po-
częciu dziecka w organizmie matki. PAS jest typem zaburzenia chronicznego, 
u którego podłoża leżą wyparte reakcje emocjonalne. Kliniczny obraz tego 
syndromu objawia się dużym niepokojem, niezadowoleniem z życia bez 
obiektywnych przyczyn, brakiem sensu życia, beznadziejnością, depresją. 
W polskiej literaturze naukowej najczęściej można znaleźć analizę skutków 

 8 Por. W. Franz, Relacje interpersonalne w rodzinie z doświadczeniem aborcji, w: B. Chazan, 
W. Simon, Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Wrocław 2009, s. 207.

 rozdział trzynasty. Stan posiadania  |  375



zabiegu przerywania ciąży w sferze somatycznej. W wyniku wieloletnich 
badań dotyczących konsekwencji psychologicznych aborcji rozróżnia się 
bezpośrednie, wtórne i późne zaburzenia. Ilościowo więcej przypadków 
zaburzeń występuje w czasie późniejszym. Zabieg więc nie tylko niszczy 
dziecko poczęte, ale także samą kobietę, czego film Krzysztofa Zanussiego 
jakoś – przez swoje psychologiczne prawdopodobieństwo – dowodzi. Z prze-
prowadzonych badań jednoznacznie wynika, że aborcja spowodowała nega-
tywne zmiany w życiu osobistym u 63,5% badanych kobiet, a u 46,4% uległo 
zmianie na gorsze również życie rodzinne9. Krzysztof Zanussi konstruuje 
więc swoją filmową bohaterkę na podstawie psychologicznej wiedzy o syn-
dromie poaborcyjnym. W pewnym sensie jest to okoliczność, która nie 
tylko tłumaczy jej histeryczne i nieodpowiedzialne zachowania, ale także 
je (do pewnego oczywiście stopnia i w pewnym wymiarze) usprawiedliwia.

Temat drugi – Adaptacja aksjologicznych koncepcji Maxa Schellera do 
scenariusza Stanu posiadania: „Autor [pisze Mariola Marczak] za sprawą 
zestawienia postaci pozostających w światopoglądowym konflikcie, akcen-
tuje z jednej strony konieczność zachowania elementarnej Schelerowskiej 
hierarchii w polu widzenia, z drugiej, nie pozwala zapomnieć o tym, że 
w opresyjnej rzeczywistości ontologiczne skażenie złem łatwo się uaktywnia. 
W ten sposób zło utrzymuje swój stan posiadania w świecie”10. Ta właśnie 
Schelerowska hierarchia może stać się osią interpretacyjną filmu Krzysztofa 
Zanussiego, szczególnie w kontekście wojtyliańskich badań nad aksjologią 
w kontekście chrześcijańskim.

System wartości jednostki oraz proces wartościowania ma – zarówno 
według Wojtyły, jak i według Zanussiego – ogromny wpływ na podstawowe 
aspekty funkcjonowania człowieka, czego dowodzi Stan posiadania. Można 
założyć, że związek wewnętrznej uczciwości i moralnych imperatywów z po-
stawami wobec jednej z najważniejszych sfer życia człowieka, czyli sfery 

 9 Por. E. Kaczmar, Psychologiczna analiza zaburzeń występujących po przerywaniu 
ciąży, „Studia nad Rodziną”, 2/1998, s. 141–150.

 10 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 193.
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relacji płciowych, związanych z budowaniem związków intymnych, jest nie 
do przecenienia. Okres dorosłości, w który wkracza filmowy Tomasz, to czas 
podejmowania wielu zadań życiowych, na które wydaje się być on gotowy, 
przy czym tworzenie związków z innymi – szczególnie z kobietami – to 
zadanie fundamentalne. Wartości z hierarchii Schelerowskiej są zaliczane 
do struktury osobowości, a więc stanowią jeden z fundamentalnych przeja-
wów funkcjonowania jednostki. Wiążą się one z uaktywnianiem procesów 
poznawczych i emocjonalnych, ukierunkowujących motywację do działania, 
a w ich wyniku zachodzą procesy wolitywne, warunkujące podejmowanie 
konkretnych zachowań: 

Istotną racją wyboru oraz samej zdolności wybiera-
nia nie może być nic innego, jak swoiste odniesienie 
do prawdy, które wnika w intencjonalność chcenia 
i tworzy jakby jego zasadę wewnętrzną. Wybierać to 
nie znaczy tylko skierowywać się do jednej wartości 
z pominięciem innych ( byłoby to czysto „mate-
rialne” pojmowanie wyboru). Wybierać – to znaczy 
przede wszystkim rozstrzygać o przedstawionych 
woli w porządku intencjonalnym przedmiotach 
na zasadzie pewnej prawdy. Nie sposób zrozumieć 
wyru bez sprowadzenia dynamizmu właściwego 
woli do prawdy jako zasady chcenia11.

Wartości niezwykle trudno poddać bezpośredniej obserwacji, a o ich 
treści świadczą inne przejawy osobowości człowieka, trzeba więc docenić 
niezwykłą umiejętność Krzysztofa Zanussiego do wydobywania w procesie 
dramaturgicznym tych właśnie zachowań ludzkich, które wynikają z ich ak-
sjologii. Wartości, które człowiek uznaje za ważne dla siebie, są ściśle związane 
z jego postawami wobec różnych, istotnych dla niego sfer funkcjonowania, 
dlatego związek Tomasza i Julii ma – przy całej swojej prawdopodobności 

 11 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 181.
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psychologicznej – wartość przypowieści filozoficzno-moralnej. Biorąc pod 
uwagę komponenty postaw: poznawczy, emocjonalno-motywacyjny oraz 
behawioralny i wyżej wymienione obszary powiązań osobowościowych 
i wartości uznawanych przez jednostkę, łatwo w postaciach Stanu posiadania 
zauważyć ich ścisły związek.

Zarówno Karol Wojtyła, jak i Krzysztof Zanussi umiejscawia wartości 
w centralnym miejscu struktury osobowości. Obydwaj badają ich komponenty 
poznawcze, emocjonalne i behawioralne. Film udowadnia, że jeśli – pod 
wpływem drugiej osoby – zmienia się u bohatera hierarchia wartości, jedno-
cześnie zmienia się u niej cały system poznawczy oraz postawy i zachowania.

Max Scheler zbudował hierarchię wartości wokół skali rosnącej, na 
której umiejscowił kolejno wartości hedonistyczne (przyjemnościowe), uty-
litarne (cywilizacyjne), witalne, duchowe (estetyczne, porządku prawnego, 
poznawcze, prawdy) i religijne. Dla obydwu twórców – Wojtyły i Zanus-
siego – jasne jest, że najbardziej dojrzałe postawy wobec relacji w związku 
dwojga osób będą przejawiali ci, którzy wysoko cenią wartości religijne, 
moralne, i prawdę, natomiast najmniej dojrzałe – osoby wysoko ceniące 
wartości hedonistyczne, witalne i egoistyczne. Pierwsza grupa wartości 
powoduje dojrzałość wewnętrzną, która z dużym prawdopodobieństwem 
przekłada się przecież na dojrzałe relacje z drugim człowiekiem (przy-
kładowe elementy tych wartości to mądrość, obiektywność, rozumienie, 
otwartość umysłowa, dobroć, miłość bliźniego, pomaganie innym, uprzej-
mość, życzliwość, wreszcie także Bóg, wiara, życie wieczne). Z pewnością 
w tym obszarze wartości odnajdziemy zarówno Tomasza, jak i jego po-
ważną, dobrą, mądrą i przenikliwą matkę. Druga grupa wartości (czy też 
anty-wartości) koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb egocentrycznych, 
związanych z dostatkiem, posiadaniem, wygodą, sprawnością i atrakcyjno-
ścią fizyczną, co może – według wielu aksjologów – nie sprzyjać nastawie-
niu na głęboką relację interpersonalną. Ten zestaw odbija jakby w lustrze 
postać Julii – histerycznej, słabej kobiety, pasożytującej emocjonalnie na 
Tomaszu. W skali wartości Schelerowskich wymienia się owszem dostatnie 
życie, miłość erotyczną, posiadanie, przyjemność, radość życia, wygodę, 
wypoczęcie, życie pełne wrażeń. Skala ta obejmuje także odporność na 
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zmęczenie, siłę fizyczną, sprawność, sprężystość ciała, umiejętność zno-
szenia chłodu i głodu. Wreszcie do skali wartości estetycznych zaliczono 
elegancję, gustowność, harmonię, ład rzeczy, proporcjonalność kształtów, 
regularność rysów i uporządkowanie. W grupie wartości wyższych wymienić 
można takie: jak inteligencja, logiczność, mądrość, obiektywność, otwarty 
umysł, rozumienie, szerokie horyzonty umysłowe, wiedza. Wartości moralne 
to: dobroć, honor, miłość bliźniego, pomaganie innym, prawdomówność, 
rzetelność, szczerość, uczciwość, uprzejmość, życzliwość. Wartości święte 
wreszcie podzielone zostały na dwie grupy: świeckie i religijne. Świętości 
świeckie obejmują takie wartości, jak: honor, kraj, naród, niepodległość, 
ojczyzna, państwo, patriotyzm, a świętości religijne to oczywiście Bóg, wiara, 
zbawienie i życie wieczne. Jeśli więc w u dołu skali odnajdujemy Julię z jej 
poszukiwaniem zaspokojenia fizycznego i dostatku, nieodpowiedzialnością, 
brakiem elementarnej przyzwoitości (praca w cenzurze) i nałogiem kłama-
nia, w środku skali będzie Tomasz, uprzejmy i honorowy z jednej strony, 
lecz także uległy na pokusy ciała i nazbyt emocjonalny (momentami także 
skłonny do niesprawiedliwego gniewu), u szczytu Schelerowskiej hierarchii 
umieścić musimy Zofię, matkę Tomasza, kobietę mądrą (już samo imię – jak 
zwykle u Zanussiego – to przecież oznacza), z jasnym programem osobistej 
uczciwości, przyzwoitości i integralnością wewnętrzną, nawet jeżeli skłonni 
jesteśmy zarzucić jej (tak robią niektórzy komentatorzy Stanu posiadania) 
zbytnią ingerencję w osobiste sprawy dorosłego przecież syna. Zofia to 
wcielenie postawy chrześcijańskiej, wynikającej z głęboko przeżytego do-
świadczenia religijnego: 

Jest to, najogólniej nazywając poznanie wartości. 
Jednakże w pojęciu motywu zawiera się jeszcze coś 
więcej, jak o tym świadczy sam wyraz motyw, który 
pochodzi od łacińskiego movere = poruszać. Moty-
wacji zawdzięczamy poruszenie, czyli ruchowi woli 
ku przedstawionemu przedmiotowi. Chcieć, to zna-
czy dążyć ku pewnemu dobru, które przez to samo 
staje się celem. Kiedy Arystoteles kładł znak 
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równości pomiędzy dobrem a celem, szedł w tym za 
wymową elementarnego doświadczenia12.

Film Krzysztofa Zanussiego jest, owszem, medytacją nad Schelerowską 
hierarchią wartości, nad aksjologią chrześcijańską i nad wojtyliańską oso-
bą-w-czynie, jest jednak także przypowiastką filozoficzno-moralną o za-
barwieniu pedagogicznym. Dlatego warto tu przywołać następujące – jakże 
korespondujące z treścią filmu – wyniki badań: „W Skali Postaw wobec 
Relacji Kobiet i Mężczyzn w Heteroseksualnym Związku Intymnym mie-
rzono szczegółowo postawy wobec miłości, małżeństwa, kohabitacji, relacji 
kobieta-mężczyzna w związku, współżycia płciowego, rodzicielstwa oraz me-
dialnej wizji seksualności i pornografii. Określano ich charakter za pomocą 
trzech poziomów: postawy dojrzałe, nieokreślone i niedojrzałe. Postawy doj-
rzałe były związane m.in. z gotowością do budowania związków intymnych, 
których głównymi cechami była trwałość, wierność, dojrzała miłość, praca 
nad rozwojem relacji małżeńskich, nastawienie na formalizację związków, 
wysokie wartościowanie współżycia płciowego w związku, odpowiedzialne 
rodzicielstwo, krytycyzm wobec medialnej wizji seksualności i pornografii. 
Postawy niedojrzałe charakteryzuje m.in. nastawienie hedonistyczne, kon-
centrujące się na bieżących potrzebach, na seksualizacji relacji, na niskim 
wartościowaniu trwałości związku i jego formalizacji, odsuwanie rodzi-
cielstwa i stosowanie rozwiązań szkodzących zdrowiu lub życiu podczas 
planowania rodziny, akceptowanie i korzystanie z materiałów o charakterze 
seksualnym i pornograficznym jako źródeł informacji o tej sferze życia. (…) 
Uzyskane w badaniach dane wskazują na częściowe potwierdzenie posta-
wionej przed podjęciem badań hipotezy. Postawy wskazujące na dojrzałe 
ustosunkowanie się do budowania relacji w heteroseksualnym związku 
intymnym przejawiali w największym stopniu respondenci wysoko warto-
ściujący świętości religijne. Wszystkie uzyskane dane, istotne statystycznie, 
wskazują, że im wyższe wartościowanie świętości religijnych, tym większa 
świadomość i nastawienie na dojrzałe wartościowanie miłości, małżeństwa, 

 12 Tamże, s. 174.
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seksualności i rodzicielstwa. Im niżej respondenci cenili świętości religijne, 
tym bardziej hedonistyczne ujawniali postawy wobec płciowości, tym bar-
dziej negatywnie nastawiali się do instytucji małżeństwa i rodzicielstwa”13. 
Związek Tomasza i Julii jest od początku skazany na emocjonalną przegraną, 
nie dlatego, że człowiek nie może transcendować siebie w czynie (zdolnym 
do tego widzi go przecież Karol Wojtyła), lecz dlatego, że 

dynamiczna korelacja czynu z osobą pozostaje rze-
czywistością zasadniczą i podstawową również dla 
całego bogactwa działań o charakterze społecznym, 
wspólnotowym czy międzyludzkim. Czyny, które 
człowiek spełnia jako członek różnorodnych spo-
łeczeństw, społeczności czy wspólnot, są wszakże 
równocześnie czynami osoby. Ich charakter spo-
łeczny czy wspólnotowy zakorzeniony jest w cha-
rakterze osobowym14. 

A właśnie zdaniem Schelera to uczucia umożliwiają człowiekowi wgląd 
w dziedzinę wartości. Co więcej, dzięki naszym emocjom jesteśmy w stanie 
uzyskać wiedzę odznaczającą się najwyższym stopniem pewności. Zdaniem 
Schelera poznanie wartości odbywa się dzięki różnego rodzaju funkcjom 
i aktom emocjonalnym, do których należy – przede wszystkim – intencjo-
nalne czucie, a więc miłość oraz nienawiść. Charakterystyczne zaś dla tych 
uczuć jest to, że nie są one uwarunkowane przez jakieś konkretne przeży-
cia, lecz wykazują własną aktywność, umożliwiając tym samym dostęp do 
świata wartości.

Tym bardziej więc poznanie dokonujące się na drodze emocjonalnej 
jest poznaniem apriorycznym, najbardziej wnikliwym, a zarazem dla nas 

 13 M. Komorowska-Pudło, System wartości Schelerowskich a postawy dorosłych wobec 
wybranych aspektów relacji w heteroseksualnych związkach intymnych, „Fides et 
Ratio” 1/2014, s. 67 i 87.

 14 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 304.
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najcenniejszym. Aby właściwie rozpoznać wartości, należy sięgnąć do schele-
rowskiej fenomenologii uczuć. Odczuwanie wartości nie jest zwykłym stanem 
uczuciowym, ale specyficznym przeżyciem intencjonalnym: najważniejszą 
rolę w poznaniu wartości odgrywają zawsze intencjonalne i duchowe akty 
osobowe, czyli właśnie miłość i nienawiść. Stanowią one najwyższą formę 
naszego życia uczuciowego oraz fundament poznania wartości – widzimy 
to wyraźnie w uczuciowym, lecz także osobowym dojrzewaniu bohatera 
filmowego – Tomasza, który w relacji i transcendowaniu siebie ku drugiej 
osobie odkrywa także potrzebę wybierania wartości, nawet wbrew najinten-
sywniejszym uczuciom. Najważniejszym z tych aktów jest bowiem właśnie 
miłość, bez której poznanie owo nie byłoby możliwe – dzięki miłości poszerza 
się dostęp do świata wartości. Osoba stanowi dla Schelera punkt w pewien 
sposób jednoczący przeżycia emocjonalne. Pojęcie osoby jest warunkiem 
istnienia emocji, a w związku z tym jest również warunkiem poznania: „tylko 
poznanie o charakterze osobowym jest w stanie oddać (geben) świat w jego 
całości i tylko tego typu poznanie dotrzeć może w ogóle do absolutnego 
szczebla istnienia wszechrzeczy. (…) W swej indywidualnej istocie osoba 
nie jest zindywidualizowana poprzez ciało i jego dziedziczne cechy czy też 
poprzez doświadczenie, jakie gromadzi za pośrednictwem swych psychicz-
nych czynności witalnych, lecz poprzez samą siebie i w sobie samej”15.

Wspólna Schelerowi, Wojtyle i Zanussiemu teza, mówiąca, iż do istoty 
człowieka należy przede wszystkim owo duchowe centrum osobowe, możliwe 
do odkrycia i opisania, pociąga za sobą daleko idące konsekwencje – filozo-
ficzne, religijne, a w wypadku Zanussiego (oraz w pewnym stopniu – Woj-
tyły) także artystyczne. Duchowość człowieka sprawia bowiem, że staje się 
on otwarty na świat oraz na Boga. Scheler sugeruje także – a teza ta znowu 
spotka się z pewnością z potwierdzeniem Wojtyły i Zanussiego – że będąc 
wyposażonym w warstwę duchową, człowiek zdolny jest do wypracowania 
szczególnej więzi z Bogiem, a to ona właśnie – owa więź – stanowi wyraz 
potrzeby pielęgnowania w sobie wiary oraz, w konsekwencji, wszelkich form 

 15 M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tł. S. Czerniak i A. Wę-
grzecki, Warszawa 1987, s. 396.
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religijności: „człowiek jest intencją i gestem samej transcendencji, jest istotą, 
która modli się i poszukuje Boga. To nie człowiek się modli, [ale] jest on mo-
dlitwą życia wychodzącą ponad nie samo. […] Jedynie to może kiedykolwiek 
usprawiedliwić ludzki intelekt i jego dzieło – cywilizację; to, że pozwalają, aby 
istotę człowieka coraz bardziej przenikały duch i miłość, które we wszystkich 
swych poruszeniach i aktach – jak oderwane i połączone kawałki jakiejś krzy-
wej – kierują się na coś, co nosi imię «Boga»”16 – dlatego w filmie Zanussiego, 
jak i w całej jego twórczości, pełnia bytu osobowego, pełnia człowieczeństwa 
łączy się nieodmiennie z silnym doświadczaniem transcendencji, a właściwie 
wprost – z silnym doświadczeniem potrzeby sacrum.

Intencjonalny ruch miłości zwraca się zatem w kierunku od niższej 
wartości do wartości wyższej – może to jest przesłaniem Stanu posiadania, 
bowiem decyzja Julii, by poddać się leczeniu, decyzja o oddzieleniu się od 
Tomasza (finałowa scena dotyku przez kratę), decyzja o przywróceniu mu 
z powrotem jego życia, musi być owocem jakiegoś przeniesienia się na 
wyższy aksjologiczny poziom, przeniesienia się w hierarchii Schelerowskiej 
ponad siebie. Transcendowania własnej osoby – można by także skonkludo-
wać, że dokonuje się to właśnie dlatego, że spotkała ona miłość prawdziwą, 
bezinteresowną i przywracającą jej godność. To bowiem otwarcie oczu na 
wyższe wartości kochanego przedmiotu nie jest warunkiem miłości, ale 
jest jej następstwem.

Zachodzi tu oczywista różnica perspektyw, bowiem od strony Tomasza 
wygląda to zupełnie inaczej: „należy zauważyć, że nie kierujemy swojej mi-
łości na daną osobę ze względu na jej wartość, ani też w celu odnalezienia 
w niej wartości. Zdaniem Schelera nastawienie ukierunkowane na poszu-
kiwanie wartości wskazywałoby na to, że nie interesują nas niedoskonałości 
kochanego przez nas przedmiotu. Zignorowanie tych wad dalekie jest jednak 
od prawdziwej miłości”17. Tomasz dojrzeć musi do przekonania, że nie  
da się zignorować moralnej przepaści, jaka dzieli go z Julią, choć można 

 16 Tamże, s. 25–26.

 17 A. Bloch, Rola uczuć w procesie wartościowania, czyli Maxa Schelera pojmowanie 
miłości, „Studia z historii filozofii” 3/2016, s. 99.
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bezwarunkowo ją kochać: „Scheler posługuje się ewangelicznym przykładem 
relacji Jezusa z Marią Magdaleną: Jezus nie wyznacza Marii Magdalenie wa-
runków, które musiałaby spełnić w zamian za odpuszczenie grzechów, lecz 
zapewnia ją o swojej miłości. Bóg nie oferuje człowiekowi swojej miłości 
w zamian za posłuszeństwo, lecz kocha go bezwarunkowo – pomimo jego 
braków w postaci popełnianych grzechów. Miłość chrześcijańskiego Boga 
nie jest zatem nagrodą za okazane mu posłuszeństwo. kolejnym przykładem 
jest biblijna historia o synu marnotrawnym: okazanie skruchy przez syna 
nie jest warunkiem miłości ojca, lecz skrucha ta następuje dopiero w mo-
mencie przebaczenia, będącego przejawem ojcowskiej miłości. Zgodnie 
z kanonem wiary chrześcijańskiej oraz schelerowską koncepcją miłości, 
prawdziwie kocha się przedmioty takimi, jakie one są. Prawdziwa miłość 
nie stawia warunków”18. W rozumieniu Schelera Bóg chrześcijański stanowi 
zatem metafizyczną zasadę świata, której nieodłącznym atrybutem jest 
eros – dlatego właśnie w filmie Krzysztofa Zanussiego (w istocie – w wielu 
z nich) doświadczenie intymności i emocjonalno-erotycznej jedności łączy 
się i przenika z doświadczeniem religijnym: modlitewnym czy mistycznym. 
W świetle religii chrześcijańskiej Bóg zrozumiały jest wyłącznie jako miłość – 
koncepcja Boga jako istoty doskonałej, przepełnionej miłością do swojego 
stworzenia jest dla chrześcijan wyjaśnieniem wszelkich faktów: wszystko 
dokonuje się w relacji oblubieńczej. Miłość nie jest siłą destrukcyjną, tylko 
siłą nadającą znaczenie światu oraz określającą istnienie człowieka. Człowiek 
zaś naśladujący w miłowaniu Boga, miłością swoją – zarówno do Boga, jak 
i do drugiego człowieka – dowodzi swej siły i dostojeństwa: 

Wartość personalistyczna czynu ludzkiego – czyli war-
tość osobowa – jest szczególnym i zarazem chyba najbar-
dziej podstawowym wyrazem wartości samej osoby19.

 18 Tamże.

 19 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 305.



M. Legan: „Autor za sprawą zestawienia postaci pozosta-
jących w światopoglądowym konflikcie, akcentuje z jednej 
strony konieczność zachowania elementarnej Schelerowskiej 
hierarchii w polu widzenia, z drugiej, nie pozwala zapomnieć 
o tym, że w opresyjnej rzeczywistości ontologiczne skażenie 
złem łatwo się uaktywnia. W ten sposób zło utrzymuje swój 
stan posiadania w świecie” (M. Marczak). Trudno o lepsze 
podsumowanie Stanu posiadania…
K. Zanussi: Tak, to jest bardzo trafnie napisane. Nie mogę 
nawet tego komentować. Na pewno ta relacja dobra i zła, 
o której profesor Mariola Marczak pisze, jest bliska moim 
zamiarom, czyli została dobrze odczytana.

M. Legan: W sensie personalistycznym bohaterowie stali się 
osobami dopiero, gdy weszli ze sobą w relację. Przedtem byli 
kalecy, niepełni. To paradoks Pańskiego filmu?
K. Zanussi: Oczywiście. To wyraźnie widać na przykładzie 
matki, której właśnie jakiegoś wymiaru brakuje, nawet jeśli 
w istocie to przecież ona ma rację kontrując ten związek.

M. Legan: Moralną rację.
K. Zanussi: Ja to uważam za pewien tragizm tej postaci, że 
jeśli wychowała syna w jakiś ideałach, to potem musiała po-
nosić konsekwencję, bo te właśnie ideały mogą go postawić 
w takiej, a nie innej sytuacji. Natomiast nigdy nie udało mi 
się znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego jej związek się 
rozpadł, bo przecież w tym jest coś niepokojącego. To znaczy: 
zawsze jest gdzieś jakaś wina i to oczywiście prawdopodobnie 
po obu stronach, ale to jest coś, co na niej ciąży, to jest jej 
niedoskonałość, skoro nie podołała związkowi.

M. Legan: Film porusza temat odpowiedzialności za swoje 
dobre czyny, odpowiedzialności za czystość własnych intencji 
i za skutki swojej dobroci.



K. Zanussi: Tak, ale wiemy też dobrze, że czynów dobrych 
nie popełniamy dla własnej przyjemności bo wtedy to już 
jest dobroć skażona.

M. Legan: Tak było w wypadku tego młodego człowieka?
K. Zanussi: Coś tam jest niedoskonałego w jego postępowa-
niu, bo wydaje mi się, że raczej sobie tą miłość wymyślił, za-
planował czy postawił jako zadanie. Ale chyba jej nie sprostał.



ROZDZIAŁ CZTER NASTY
Dotknięcie ręki



Dotknięcie ręki 
(1992)  

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Zanussi
Muzyka: Wojciech Kilar

Zdjęcia: Jarosław Żamojda
Scenografia: Ewa Braun

Kostiumy: Dorota Roqueplo
Montaż: Marek Denys

Zespół Filmowy tor

Obsada:
Lothaire Bluteau: Stefan 

Max von Sydow: Henry Kesdi 
Sarah Miles: Helena, żona Henry’ego 

Sofie Gråbøl: Annette Berg 
Aleksander Bardini: profesor Kern



  |  389

Film zbudowany jest na szeregu silnych kontrastów, z których najistotniej-
szy odnaleźć możemy w pierwszoplanowych postaciach, obydwaj bowiem 
główni bohaterowie filmu to modelowy przykład przeciwstawieństw: mło-
dość – starość, natura – kultura, duch – ciało: 

Odkrycie stosunku duszy do ciała dokonuje się na 
gruncie całościowego doświadczenia człowieka. Po-
jęcie integracji, podobnie jak pojęcie transcendencji 
osoby w czynie, służy do ujęcia – aspektowego – da-
nych tego doświadczenia. Mówiąc o integracji osoby 
w czynie, znajdujemy się na terenie doświadczenia 
człowieka i dokonujemy jego bardzo zasadniczego 
ujęcia (nie tylko opisu) w sensie fenomenologicznym, 
gdyż całokształt danych tego doświadczenia mieści 
się niejako w tym pojęciu, podobnie jak w innym 
aspekcie mieści się w pojęciu transcendencji. 

Poszukiwanie owego wojtyliańskiego całościowego doświadczenia czło-
wieka, poszukiwanie stosunku duszy do ciała, będzie centralną osią drama-
turgiczną Dotknięcia ręki. Stefan Bugajski (w tej roli Lothaire Bluteau, znany 
z tytułowej roli w kultowym filmie Jezus z Montrealu1), student muzykologii 

 1 Jezus z Montrealu to współczesna wersja Ewangelii wg św. Marka, w której postaci 
Chrystusa odpowiada artysta – awangardowy reżyser teatralny, Daniel Coloumbe 



z Krakowa, mężczyzna obdarzony dziwnym psychoterapeutycznym darem, 
przybywa do Danii, by spotkać się z pozostającym na dobrowolnym odosob-
nieniu genialnym kompozytorem, Henrim Kesdi (Max von Sydow, który 
także grał postać Jezusa2), od czterdziestu lat izolującym się w otoczonym 
lasem pałacyku. Stefan zmuszony jest do spotkania z Kesdim z powodu 
wewnętrznego imperatywu, objawiającego się w postaci obsesyjnie powra-
cającej melodii na motywach żydowskiej pieśni ludowej. „Człowiek z lasu”, 
młodzieniec koczujący w ogrodzie sędziwego twórcy, za pomocą perswazji 
i dziwnego, terapeutycznego oddziaływania dotyku jego rąk zdobywa – 
wbrew przewidywaniom pani domu – zaufanie kompozytora i zadamawia 
się u niego, jednocześnie wzbudzając w starcu nowe siły – zarówno élan vital 
(wigor i płodność), jak i przede wszystkim pragnienie stworzenia arcydzieła.

Po raz pierwszy główny temat, owa „stara żydowska melodia”, pojawia się 
w inicjalnych scenach filmu w wykonaniu chóru – jest to sen młodego mu-
zykologa, obrazowany urywanymi, poszarpanymi ujęciami; następnie Stefan 
próbuje zagrać go na fortepianie swojemu krakowskiemu profesorowi, który 
prowokuje go w subtelny sposób do skontaktowania się z Kesdim. Motyw 
muzyczny pojawi się jeszcze kilkakrotnie z fletem w roli głównej, towarzy-

(Lothaire Bluteau). Otrzymuje on propozycję przygotowania i wystawienia przed-
stawienia pasyjnego dla jednej z parafii katolickich w Montrealu. Daniel przyjmuje 
zlecenie i rozpoczyna przygotowania, które będą dla niego także podróżą w poszuki-
waniu własnej duchowości. Próbuje znaleźć inspiracje w literaturze biblijnej. Równo-
cześnie poszukuje aktorów, którzy przyłączyliby się do przedsięwzięcia. W różnych 
miejscach doświadcza brutalizacji współczesnego życia i braku wyższych wartości. 
Podczas zdjęć próbnych do filmu reklamowego wzburzony Daniel demoluje kamerę. 
Zostaje postawiony przed sądem, który jednak go uwalnia. Daniel wystawia Pasję, 
jednak władze kościelne nie akceptują zbyt nowatorskiej formy widowiska. Aktorzy 
nie zamierzają pogodzić się z tą decyzją. Rozpoczynają przygotowania do pokazania 
spektaklu poza murami parafii.

 2 The Greatest Story Ever Told (Opowieść wszech czasów) – amerykański epicki film 
biblijny, zrealizowany w 1965 przez George’a Stevensa z wielkim rozmachem i z udzia-
łem największych gwiazd światowego kina. Film przedstawia historię narodzin, życia 
oraz męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

390 | michał legan, Wojtyła/Zanussi. „Osoba i czyn” w filmie



sząc podróży bohatera i jego „koczowniczemu” oczekiwaniu na spotkanie ze 
starym mistrzem. Wreszcie usłyszymy intrygującą melodię w diegezie filmu – 
znów na fortepianie, gdy na zmianę grają go parokrotnie muzykolog i kom-
pozytor, w różnych tempach i opracowaniach. Mistrz, zainspirowany melo-
dią, ale bardziej chyba pasją Stefana, wraca – ku zdumieniu żony – do pracy, 
w czym pomaga mu także, zatrudniona wkrótce potem, młoda asystentka, 
która zostaje jego kochanką. Dotknięcie ręki wykorzystuje genezę konkret-
nego utworu Wojciecha Kilara3 – Exodusu (1981) na chór i orkiestrę – oczywi-
ście w doskonały sposób sfabularyzowaną i wykreowaną, niemniej wyrasta-
jącą z autentycznych poglądów Wojciecha Kilara w latach 70. i 80. XX wieku. 
To wówczas polski kompozytor, podobnie jak bohater filmu, nabrał dystansu 
do awangardy i modernizmu (których przedstawicielem sam był dekadę 
wcześniej), a zwrócił się w stronę tonalności i repetytywizmu. W przypadku 
Henry’ego Kesdieg, bohatera Dotknięcia ręki, to zwątpienie jest poważniejsze, 
gdyż objawia się trwającym cztery dekady milczeniem twórcy, związanym 
także z utratą całej rodziny podczas nazistowskiego terroru. Kompozy-
tora, pogrążonego w mroku własnego zanegowania, cynizmie i mizantropii,  
jest w stanie znosić jedynie żona. To z obojga młodych – Stefana i Annette, 
sekretarki, a później kochanki – Kesdi będzie czerpał życiowe soki niczym 

 3 Współpraca reżysera Krzysztofa Zanussiego z Wojciechem Kilarem stanowiła fe-
nomen na światową skalę. Ścieżki artystów zbiegły się bowiem jeszcze w latach 60. 
xx wieku i miały rozejść się dopiero wraz ze śmiercią Kilara. Kompozytor napisał 
muzykę do debiutanckiego obrazu młodego twórcy (1969 roku), a ten był tak zachwy-
cony zarówno warstwą dźwiękową dzieła, jak i wyrozumiałością i ogólną ogładą 
Kilara, że swoje artystyczne propozycje składał już tylko jemu: „Historia nasza jest 
tak bogata, że najrozmaitsze bywały relacje, ale ja już nigdy po Strukturze kryształu 
nie pozwoliłem sobie na to, aby coś narzucać czy upierać się przy swoim. Po prostu 
wiem, że gust mojego kompozytora jest gustem, któremu mogę zaufać. I nie zdarzyło 
mi się, żebym był z jakiejś muzyki niezadowolony czy mniej zadowolony. Byłem 
zachwycony wszystkimi, które on dla mnie napisał”. Ostatnim akordem trwającej 
ponad czterdzieści lat współpracy Zanussiego z Kilarem był dramat Rewizyta, który 
miał premierę w 2009 roku. za: https://ninateka.pl/kolekcje/kilar/film/krzysztof- 

-zanussi-o-wspolpracy-z-wojciechem-kilarem [22 xii 2018].
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trujący bluszcz, momentami całkiem dosłownie: podczas próby i prawy-
konania arcydzieła zainspirowanego żydowską melodią ze snów Stefana, 
zarówno dziewczyna, jak i chłopak fizycznie czują się fatalnie. W tych kul-
minacyjnych, niewiarygodnie nasyconych sensem i emocją scenach filmu 
rozbrzmiewa końcowy fragment Exodusu, z udziałem perkusji i chóru. 
Autonomiczny, rewolucyjny i epokowy utwór Kilara pełni zatem w Dotknię-
ciu ręki kluczową rolę, stanowiąc odpowiedź zmęczonego życiem europej-
skiego intelektualisty na entropię wszystkich wartości, w tym także muzyki 
współczesnej. W finale młody Polak wraca do kraju i do zajęć ze studentami 
(towarzyszy mu w tym pieśń Kleszczmy rękoma... Mikołaja Gomółki w in-
strumentalnej wersji), a jednak jeszcze raz odwiedza kompozytora, gdy 
ten jest już umierający, wtedy właśnie słyszymy temat główny Exodusu na 
fortepianie – Stefan zaś kołysze dziecko Kesdiego.

Subtelne związki ścieżki dźwiękowej filmu z oryginalnym, autonomicz-
nie funkcjonującym Exodusem oraz proces powstawania scen będących mu-
zyczną rekonstrukcją utworu opowiada sam Zanussi: „Wywalczyłem z an-
gielskimi producentami siedem minut dla czystej muzyki. Siedem – z tych 
dwudziestu. To i tak jest dużo. Pokazana na ekranie sekwencja koncertu 
nie mogłaby być dłuższa! Ale to stało się, niestety, krzywdzące dla utworu. 
Na ekranie wygląda to bowiem tak, że po początku utworu natychmiast 
następuje jego trzynasta minuta. W filmie jest wątek muzycznej rekon-
strukcji utworu. Wojtek zaimprowizował mi na fortepianie, by zilustrować 
w ten sposób etapy, w jakich ten utwór mógł powstawać. Ta rekonstrukcja 
była potem playbackiem dla Maxa von Sydova, aktora grającego postać 
kompozytora. W tym filmie byłem najbardziej zależny od muzyki, lecz 
równocześnie czułem się z jej powodu najbardziej nieszczęśliwy. W hołdzie 
utworowi – robiłem mu przecież krzywdę!”4.

Zanussi podejmuje odwieczny Faustowski wątek opowieści o starym 
artyście, który ostatni przypływ sił twórczych zawdzięcza kontaktowi z mło-
dością. Jednocześnie w kanwę opowieści zostały wpisane najistotniejsze 

 4 M. Malatyńska, A. Malatyńska-Stankiewicz, Scherzo dla Wojciecha Kilara, Kraków 
202, s. 104
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problemy ludzkiej egzystencji, dylemat zamknięty w – pozornej przecież – 
opozycji wolności i odpowiedzialności: 

Zachodzi wyraźnie przeżywalny związek  
przyczynowy pomiędzy osobą a osobą,  
czyli każde konkretne ludzkie ja, musi czyn  
uważać za skutek swej sprawczości i w tym  
znaczeniu za swoją własność, a także – z uwagi 
zwłaszcza na charakter moralny czynu – za pole 
swej odpowiedzialności5. 

Kolejne dylematy to konflikt między życiem a sztuką, pytania o sens 
sztuki, o to, czy potrafi ona zmienić oblicze świata, wreszcie pytania o mi-
styczny wymiar sztuki, o jej sens mistagogiczny: „Pamiętać bowiem na-
leży, że sztuka operuje językiem zupełnie innym niż filozofia i teologia. Jej 
wewnętrzne relacje formalne opierają się werbalizacji, choć niewątpliwie 
inspirują i prowokują do takowej; co najwyżej, pozwalają na refleksję rów-
noległą, w której to najczęściej opisane zostają emocje towarzyszące re-
cepcji dzieła i jego oddziaływanie. Jednak, obserwując dzieje sztuki i myśli 
filozoficzno-teologicznej, nierzadko znajdujemy dzieła z różnych dziedzin 
współbrzmiące w swym wyrazie z jakimś kierunkiem filozoficznym, tak 
jakby wspólny był ich duch lub jakaś idea regulatywna u podstaw ich two-
rzenia. Artysta żyje w określonym otoczeniu kulturowym. Nie tylko inspiruje 
się różnoraką myślą filozoficzną, teologiczną czy naukową – nowymi czy 
dawnymi wizjami człowieka – ale, jako szczególnie uwrażliwiony, nierzadko 
syci się nimi. One współtworzą jego osobowość, która to, o ile jest twór-
cza, próbuje wyrazić się w dziełach sztuki. (…) brak widocznego odbicia 
w dziełach kultury myśli personalistycznej stawiałby pod znakiem zapytania 
istotność i żywotność tej refleksji, sprowadzając ją do akademickich dywa-
gacji. Trudność analizy zwiększa katolicki charakter myśli personalistycznej, 
ponieważ w ostatnich dwu stuleciach sztuka o charakterze religijnym jest 

 5 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 114.
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marginalizowana, co nie ułatwia głębszego jej rozpoznania. Dzieje sztuki 
ostatniego stulecia przedstawiane były najczęściej z pozycji awangardowych, 
marksistowsko-lewicowych, nierzadko agresywnych wobec chrześcijań-
stwa. Innego rodzaju problemy nasuwają się, gdy uświadomimy sobie, że 
praktycznie nie dysponujemy żadnymi narzędziami pozwalającymi wy-
odrębnić konkretne dzieła lub choćby elementy formalne, tematyczne czy 
wyrazowe, by jednoznacznie określić je jako personalistyczne. Bo czyż nie 
każde wybitne dzieło sztuki manifestuje wartość osoby ludzkiej? Co więcej 
mówi o godności człowieka: klasyczny ideał piękna wyrażony w antycznym 
posągu, czy też ekspresyjna, w pewnym stopniu zdekonstruowana Pietà 
Rondanini Michała Anioła? Czy bardziej personalistyczne są prace abs-
trakcyjne, czy figuratywne, martwa natura, czy wizerunek Chrystusa? Te 
pytania można by mnożyć, a każda próba odpowiedzi będzie naznaczona 
subiektywizmem”6. Wszystkie próby ukazania człowieka jako tego, który 
może wykroczyć poza biologiczno-społeczny determinizm, mają w sobie 
jakiś duchowy dynamizm, który wypowiedzieć się czasami może językiem 
sztuki. W zasadzie w każdej epoce sztuki można odnaleźć takie dzieła, które 
poprzez mistrzostwo wykonania, głębię przesłania, harmonię form, barw, 
spokój lub dynamikę kompozycji wprowadzają w ponadrzeczywistą jakość 
przeżycia. Sztuka, w której wyczuwa się znamiona personalizacji, ukazuje 
artystę jako odpowiedzialnego i świadomego swej siły kreatora budującego 
obraz wyznaczający kierunek dialogu, spotkania osób. I nie tyle kategoria 
estetyczna (mimesis, stylizacja, znak), ile poziom artystyczny i intencja 
twórcy stanowią o wadze wypowiedzi: „Świadomość, że sztuka nie jest 
rodzajem ani prawdy ostatecznej, ani dziedziną magii lub wyładowaniem 
emocjonalnym, ani rodzajem politykowania, ale sposobem myślenia i formą 
komunikacji podmiotu refleksyjnego, który nie tyle obnaża, ile ukazuje 
kondycję człowieka, stanowi podstawę obrazu. Takie podejście, mniej lub 
bardziej uświadomione przez twórcę, stwarza sytuacje zorientowane na 
dialog uaktywniający czynnik personalizujący przestrzeń sztuki. Perso-

 6 T. Boruta, Personalizm w polskiej sztuce, „Biblioteka teologii fundamentalnej”, 3/2008, 
s. 223–224.
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nalizm w sztuce jest zjawiskiem wtórnym i ograniczonym do środowiska 
chrześcijańskiego, gdy dotyczy sposobu kontemplacji świata i substancji ar-
tystycznej nawet w tych rejonach kultury, gdzie mamy do czynienia z laickim 
postchrześcijaństwem lub ateizmem wyrosłym w tych właśnie granicach. 
Problem personalizmu w sztuce polskiej oraz symptomy personalizacji 
sztuki wymagają pochylenia się nad przemianami, jakie zaszły w sztuce 
europejskiej od renesansu po współczesność”7.

Anselm Grün napisał – słowa te zdają się być doskonałym kontekstem 
teologicznym Dotknięcia ręki – że czasem „zaniedbywanie piękna” wiąże 
się dla niego „z postrzeganiem bytu”. Przypomina jednocześnie, że Platon 
pięciokrotnie stwierdził, że „piękno jest trudne”, że nie jest jedynie estetyką, 
w której można szukać schronienia, bo: „Kto kiedykolwiek skosztuje piękna, 
ten odnajdzie piękno w cierpieniu, które jest dla niego przeznaczone”8. 
Piękno jest trudne i czasem niebezpieczne – doświadczył tego Henry Kesdi – 
bo pobudza człowieka do odkrywania jego prawdziwego wnętrza, pragnie-
nia wewnętrznej spójności, wolności, zdrowia/płodności i szczęścia. Zatem 
piękno dzieła ludzkiego o charakterze autotelicznym jest indywidualnie 
i społecznie użyteczne, a mówiąc językiem Dostojewskiego – zbawcze, do-
tykające nas od zewnątrz, ale przemieniające wewnętrznie. Dlatego Anselm 
Grün, powołując się na Platona, napisał: „dostrzegłszy piękno, dusza doznaje 
przebudzenia, zostaje obdarzona mocą i otrzymuje wieczne skrzydła; siła 
ciążenia i skończoność nie mogą jej już poskromić”9.

Współczesna sztuka jest niezwykle różnorodna i treściowo, i formalnie. 
Poprzedzają ją trzy istotne przełomy, które stworzyły niejako techniczne 
podłoże dla głęboko personalnej aktywności twórczej. Pierwszy przypadł 
na czas antyku greckiego i zapoczątkował okres przemian, których ukoro-
nowaniem stał się humanizm doby renesansu, wyrażający człowieka jako 
panującego nad światem. Drugi to tzw. pierwsza awangarda z początku 

 7 E. Wasyłyk, Personalizm w malarstwie polskim. Symptomy personalizacji sztuki, 
Szczecin 2016, s. 43.

 8 Anselm Grün, Piękno, Poznań 2015, s. 34.

 9 Tamże.
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XX wieku, która dokonała dehumanizacji sztuki. Trzeci przypadł na czas 
postmodernizmu, poprzedzonego depersonalizacją sztuki. Wszystkie one 
zapracowały na sytuację obecną bądź to przez negację, bądź przez rodzaj afir-
macji postaw estetycznych i duchowych, które funkcjonują we współczesnej 
przestrzeni symbolicznej ukazującej pośrednio i bezpośrednio człowieka nie 
tylko rozdartego, ale także śmiertelnie zranionego. U schyłku renesansu czło-
wiek zaczął wytracać poczucie filozoficznej równowagi. Odkrycia naukowe 
wciąż intensyfikują ten proces, który pogłębia poczucie rozdarcia między, 
tym kim człowiek jest, a kim być powinien. Problem człowieka, proroka – 
łącznika między światem ziemskim i ponadziemskim – musi być rozważany 
w perspektywie bardziej dynamicznej niż równowaga humanizmu. Janusz  
St. Pasierb zauważył, że nie chodzi w niej o rozdarcie między dobrem a złem, 
które człowieka nigdy nie opuszczało, ale o to, co św. Paweł ujął w kształt 
dylematu: człowiek cielesny i człowiek duchowy10: „Człowiek jest ducho-
materią; duchem i witalnością (ciałem i duszą) i w zależności od tego, którą 
sferę angażuje bardziej w proces twórczy, powstaje sztuka o znamionach 
humanizmu, personalizacji bądź depersonalizacji. (…) Człowiekowi po-
trzebna jest sztuka teurgiczna11, która czerpie z ducha, która przenikając 
całego człowieka, ułatwia mu wejście w przestrzeń dla niego przewidzianą, 
czyli w formę osoby ludzkiej. Osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka spisana 
dwa tysiące lat temu jest zaś początkiem procesu personalizacji”12.

Wielopiętrowa struktura Dotknięcia ręki stanowi z pewnością największą 
siłę filmu. Pytanie o tajemnicę człowieka, o dobro i zło, o ryzyko tworzenia 

 10 J. St. Pasierb, Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983, s. 7.

 11 Słowo „teurgia” pochodzi od dwóch greckich słów: „theos” (Bóg) oraz „egeria” (praca). 
Tłumaczone jest to jako ,,praca boża” lub ,,boskie działanie”. Teurgię zazwyczaj defi-
niuje się jako zbiór praktyk rytualnych o charakterze duchowym, gdzie nadrzędnym 
celem jest zbawienie duszy (uwznioślenie i poznanie natury świata). Ma to następo-
wać poprzez zjednoczenie duszy teurga z Bogiem. Charakterystycznym elementem  
tej praktyki duchowej jest szczególna relacja pomiędzy praktykiem a boskimi siłami, 
które stają się jedynym celem pozwalającym na spełnienie w otaczającej rzeczywistości.

 12 E. Wasyłyk, Symptomy personalizacji sztuki, „Teologia i człowiek. Kwartalnik Wy-
działu Teologicznego umk” 27/2014, s. 148–156.
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arcydzieła – ono właśnie stanowi dramaturgiczną strukturę obrazu, opartego 
na aporiach. Stefan jest nie tyle obcym, dzikim, „człowiekiem z lasu”, ile 
raczej wewnętrznym, ujawnianym stopniowo alter ego kompozytora. Jego 
duszą, jego wersją, jego nieujarzmionym „ja”. Pełnym hedonizmu fascyna-
tem muzyki i życia. Choć – przyznać trzeba – hamowanym przez ociężałą 
materię starca. W tych dwóch postaciach spotykają się dwie wersje tego 
samego człowieka, lub też dwie jego natury: 

Doświadczenie spójności człowieka z całym jego 
dynamizmem, zarówno z działaniem, jak i z dzia-
niem się, które w człowieku zachodzi, pozwala 
nam zrozumieć, na czym polega integracja natury 
w osobie. Nie może ona polegać na samym tylko 
ujednostkowieniu natury przez osobę, jak mógłby 
ktoś mniemać, trzymając się kurczowo samych 
słów boecjańskiej definicji persona est rationalis 
naturae individua substantia. Osoba to nie jest tylko 
jednostkowe człowieczeństwo. Jest to natomiast 
właściwy (wśród jestestw widzialnego świata) tylko 
człowieczeństwu sposób jednostkowego bytowania. 
Ów sposób bytowania pochodzi stąd, że właściwe 
człowieczeństwu istnienie jednostkowe jest istnie-
niem osobowym13. 

Obecność Stefana wyznacza pewien życiowy pęd, Kesdi odzyskuje co 
prawda siły i popędy, jest to chyba jednak przejaw jakiejś łaski – na pewno zaś 
łaski ponownego zintegrowania się w swoim człowieczeństwie – nie zaś czy-
sta życiowa siła, której źródło znaleźć trzeba poza samym sobą. To, co w nas 
zwierzęce wymyka się co prawda ocenom etycznym, funkcjonuje bowiem 
poza obszarem decyzyjności, nie przestaje jednak być obszarem konkretnej 
ludzkiej egzystencji, z jej wszystkimi konsekwencjami, także etycznymi: 

 13 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 131.
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W świetle całej arystotelesowskiej czy też tomistycznej 
koncepcji bytu dla wyrażenia actus znamienne jest za-
wsze ścisłe sprzęgnięcie z odpowiednią potentia. Wska-
zuje ona na potencjalne podłoże aktualizacji i dlatego też 
actus humanus ujmuje człowieka jako podmiot, który 
działa, a pośrednio ogarnia też jego potencjalność jako 
źródło działania. Jeszcze szczegółowiej dokonuje tego 
wyrażenie actus voluntarius, wskazując wprost na władzę, 
która jest dynamiczną podstawą działania świadomego, 
podstawą czynu. Władzą tą jest wolna wola. Przydawka 
voluntarius mówi też o sposobie realizowania się czynu – 
odpowiada temu do pewnego stopnia polskie wyrażenie 
dobrowolny, przez które chcemy zaznaczyć, że nic nie 
stoi na przeszkodzie w aktualizowaniu się wolnej woli14. 

Stary kompozytor zna siłę ludzkiej woli, spotkał tych, którzy w imię 
tryumfu woli zamordowali całą jego rodzinę. Dlatego Stefan tłumaczy mu 
potrzebę stworzenia owego arcydzieła, które wznieść ma duchowo zarówno 
byt starca, jak i byt filmowego młodzieńca na wyżynę człowieczeństwa: 

„Musisz spróbować, uwierzyć, że to wpływa na bilans dobra i zła. Że każdy 
dobry czyn przeważa szalę. Jesteś to winien innym (…). Ta muzyka nie 
należy do Ciebie. Jest wyrazem dobra”. Słuchacz, który naprawdę daje się 
ponieść muzyce, nie jest w stanie słowami opisać swojego przeżycia. Tego 
rodzaju doświadczenie należy do sfery niewyrażanego – otwiera słucha-
cza na przeżycia, których nie byłby w stanie odnaleźć w innych obsza-
rach rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że o wielu utworach możemy 
bez większego nadużycia powiedzieć, że je zrozumieliśmy, podobnie, jak 
możemy powiedzieć, że zrozumieliśmy treść powieści. Różnica polega na 
tym, że w obu przypadkach owo rozumienie dokonuje się na odmiennych 
płaszczyznach, ale rodzaj zadowolenia albo wzruszenia płynącego z nich 
obu wydaje się porównywany.

 14 Tamże, s. 74.
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Jednym z centralnych tematów filmu jest motyw znany z twórczości 
Goethego i Manna: „Historia doktora Fausta ukształtowana w książce jar-
marcznej 1577 r. jest bogata jak samo życie ludzkie. Zawiera się w niej tran-
scendencja możliwości człowieka i zarazem spełnienie całej jego immanen-
cji – wieczność i krwista doczesność, śmiech i zgrzytanie zębów. Wszystko 
jest jeszcze równoległe, obok siebie, jak w karnawałowym pochodzie czy 
tańcu śmierci na starych obrazach. (…) Marlowe uczynił go rzecznikiem 
bardzo nowoczesnej tezy, która brzmi: piekło – to my sami, i kazał mu ku-
sić Fausta bynajmniej nie tylko w ramach obowiązków przepisanych przez 
teologię chrześcijańską.”15. Słynny monolog Fausta otwierający tragedię 
Goethego jawi się jako wielkie oskarżenie ludzkiej kondycji i związanej 
z nią ograniczonością wobec nieprzekraczalnej tajemnicy bytu. Otoczony 
wszelakimi artefaktami umysłowego życia, spędzający czas na intelektual-
nych poszukiwaniach i poszerzaniu horyzontów Faust dochodzi do wniosku, 
że trud zdobywania wiedzy okazuje się nieefektywny, zaś poświęcone lata 
intelektualnego wysiłku sprawiły, iż odizolował się od zewnętrznego świata 
wypełnionego gwarem życia, emocji i trosk.

Postać Fausta należy do najbardziej kanonicznych postaci kultury euro-
pejskiej. Zwłaszcza Faust Goethego (gdzie problemy stawiane przez słynnego 
uczonego paktującego z diabłem są nieco inne niż u Marlowa czy Byrona) 
często bywa przedstawiany jako jedna z postaci symbolizujących kulturę eu-
ropejską w ogóle. Amerykański filozof Marshall Berman w Fauście dostrzega 
kluczowy tekst zachodniej nowoczesności; tekst odsłaniający dwie funda-
mentalne dla nowoczesności rewolucje, bez której nie można zrozumieć 
jej specyfiki. Po pierwsze „rewolucję afektywną”, w wyniku której powstaje 
nowoczesna koncepcja romantycznej miłości, spełnionego związku dwojga 
ludzi, niemająca na celu realizacji politycznego czy ekonomicznego interesu, 
a tylko i wyłącznie wspólnie dzielone przez parę uczucie. Berman obraz tej 
rewolucji, wyrywającej i zależnej od wyrwania jednostki (przede wszystkim 
kobiety) spod kontroli takich grup jak rodzina, Kościół czy wspólnota, do-
strzega w pierwszej części Fausta Goethego, w relacji Doktora i Małgorzaty 

 15 G. Sinko, Wedle Mefistofelesa, „Kultura” 21/1975, s. 31.
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(ta rewolucja nie jest jednak do końca udana: Faust porzuca Małgorzatę, za 
co ona płaci społeczną cenę). Druga to rewolucja ustanawiająca nowoczesny, 
historyczny czas z jego koncepcją przyszłości i ciągłego rozwoju. Nałożony 
na Fausta nakaz wiecznego streben, zakaz ustania w dążeniu, tworzy taką 
samą czasowość jak nowoczesny mit postępu, któremu także nigdy nie 
wolno ustać, zatrzymać się. Dla Bermana Faust Goethego – a zwłaszcza jego 
druga część – jest właśnie tragedią nowoczesnego rozwoju, antycypującą, 
a jednocześnie próbującą ocalać wpisaną weń klęskę. Ale w kinie Faust 
istnieje nie tylko w bezpośrednich adaptacjach dramatów Marlowa czy 
Goethego; można wskazać cały szereg filmów, które podejmują problem 
postawy faustycznej, pokazują tragedię postaci pochłanianych przez cią-
gły imperatyw dążenia, przekraczania granic, dokonujących w tej drodze 
cudów, a przy tym popadających w szaleństwo, popełniających zbrodnię. 

„Czy wreszcie samo kino nie jest medium na swój sposób faustycznym? Czy 
reżyser podpisujący kontrakt z wielką wytwórnią, nie podpisuje poniekąd 
paktu z diabłem? W dramacie Goethego poczęta w związku z diabłem 
nowoczesność zostaje w końcu usprawiedliwiona, zbawiona. Faust, choć 
wypowiada zakazane słowa, zostaje uratowany od potępienia. Kino na ogół 
waha się przed wydaniem takiego usprawiedliwiającego wyroku. Samo jest 
medium na kilku poziomach faustycznym, kluczowe dla niego postacie, 
tropy, motywy, gatunki, uwikłane są w faustowski mit. Nic dziwnego, mit 
ten bowiem jest jednym z najważniejszych obrazów, jakie nowoczesność 
stworzyła na temat siebie samej. A czym jest kino, jeśli nie procesem bu-
dowania i burzenia przez nowoczesność (także tę płynną i późną) mitów 
i obrazów jej samej?”16. Tragedia Goethego, choć dziejąca się w konkretnej 
scenerii historycznej i teatralnej, dotyczy ludzkich dziejów w ogóle i każdego 
człowieka z osobna. Walor uniwersalności przynależy jej niejako z natury 
rzeczy, a mówiąc poważniej, jest wynikiem twórczego zamysłu Autora oraz 
siły artystycznej perswazji, powołującej do bytowania archetypowe wymiary 
przedstawianych zdarzeń.

 16 J. Majmurek, Faust, faustyzm, kino, w: Dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.
com/artykul/3181-faust-faustyzm-kino.html [22 xii 2018].
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Motyw ten doczekał się interpretacji w książce Pamięć i tożsamość Jana 
Pawła II. Papież mówi tu o panowaniu komunistów w wielkiej części Eu-
ropy po jałtańskiej konferencji w 1945 roku i komentuje rzecz Faustem 
właśnie: „Można było myśleć, że i to zło było w jakimś sensie potrzebne 
światu i człowiekowi. Zdarza się bowiem, że w konkretnym realistycznym 
układzie ludzkiego bytowania zło w jakimś sensie jawi się jako potrzebne – 
jest potrzebne o tyle, o ile daje okazję do dobra. Czy Johann Wolfgang von 
Goethe nie powiedział o diable: ein Teil von jener Kraft, die stets das Boese will 
und stets das Gute schaft – jestem częścią tej siły, która pragnie zła, a czyni 
dobro”17. Niezwykle ważna wydaje się także interpretacja Josepha Ratzin-
gera z roku 2003 (z książki pt. Wiara – prawda – tolerancja). Odwołując się 
do Romana Guardiniego, pisze przyszły papież: „Zło nie jest – jak uważał 
Hegel oraz jak chciał to ukazać Goethe w Fauście – jedną stroną całości, 
której potrzebujemy, lecz zniszczeniem bytu. Zła nie można przedstawiać 
słowami, jakimi Mefistofeles przemawiał do Fausta: Jestem częścią owej 
mocy, która ciągle pragnie złego, a ciągle czyni dobro. W takim razie dobro 
potrzebuje zła, a zło nie byłoby naprawdę złem, lecz właśnie niezbędną 
częścią dialektyki świata. Tego rodzaju filozofia usprawiedliwiła hekatomby 
ofiar, oparte na dialektyce Hegla, którą z kolei Marks przekształcił w praktykę 
polityczną. Nie, zło nie jest częścią dialektyki bytu, lecz atakuje go u samych 
jego korzeni. Bóg, który jest jednością w trzech osobach i właśnie w swej 
różności stanowi najwyższą jedność, jest samym Światłem i samą Dobrocią  
(por. Jk 1, 17). Jest to interpretacja krytyczna: ze złem nie wolno w żaden 
sposób igrać, i w żaden sposób nie wolno akceptować jego niszczącej mocy. 
Jako czysta negacja bytu — zło zasługuje jedynie i zawsze na negację”18. 
Przenikliwość i siła refleksji dwóch papieży idą w różne strony, lecz spotykają 
się zapewne w swej ostatecznej głębi: w odrzuceniu zła, w wyborze dobra. 
Goethe pozostawił Europie wielką księgę przestróg, pełną teologicznych 
i literackich zachęt do wzmożonej aktywności, mocowania się z diabłem, 
który – w jego przekonaniu, jak również, jak się wydaje, w przekonaniu 

 17 J. W. Goethe, Faust, tł. B. Antochewicz, Wrocław 1978, s. 44.

 18 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja, Warszawa 2003, s. 112.
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Krzysztofa Zanussiego – spełnia dodatnie funkcje. Dostarcza mianowicie 
duchowych motywacji do ponawiania aktów poznawczego wysiłku. Duch 
negacji ujęty pozytywnie staje się sprzymierzeńcem sztuki. W kulturze 
przecież są i być muszą miejsca ciemne i jasne. Ich ścieranie się bywa moto-
rem rozwoju i postępu. Niektórzy z twórców – jak Henry Kesdi – posunęli 
się nawet do „granic niemożliwego”. Odwrócili naturalny porządek – jak 
w Dotknięciu ręki – zaprzeczyli własnej śmierci, choć na chwilę się jej wymy-
kając. Gdy nie sposób (szczególnie po zmuszających Kesdiego do milczenia 
doświadczeniach Holokaustu) zwyciężyć zła, trzeba uczynić z niego wartość 
świętą. Niestety, konsekwencje wskazanego odwrócenia doprowadziły do 
umocnienia nihilizmu – a filmowy kompozytor jest owego nihilizmu ofiarą. 
Dlatego tak bardzo potrzebuje Stefana: „Naprzemiennie widzi w nim anioła 
i demona. Nazywa go swoim aniołem i swoim Mefistofelesem. Mój Anioł 
Stróż, który uparcie mi przypomina o długu moralnym – powie o nim z ko-
lei w wywiadzie telewizyjnym. Mefistofeles – zgodnie z wersją zostawioną 
nam choćby przez Johanna Wolfganga Goethego – zakłada się z Bogiem 
o duszę Fausta, kusząc go spełnianiem jego egoistycznych zachcianek. Za-
kład ten jednak przegrywa, a Faust zostaje zbawiony. Stefan-Mefisto daleki 
jest od spełniania egoistycznych zachcianek Henryka. Przeciwnie, robi mu 
wyrzuty, gdy kompozytor marnuje swoje siły witalne. Nie po to przywrócił 
mu zdrowie, aby ten oddał się erotycznemu pożądaniu. Bardziej jednak 
niż do Fausta z dramatu romantycznego Henryk podobny jest do bohatera 
powieści Tomasza Manna pt. Doktor Faustus. Głównym protagonistą jest 
tam również kompozytor – Adrian Leverkühn, który podpisuje (lub wskutek 
choroby wydaje mu się, że podpisuje) pakt z diabłem, dzięki czemu zyskuje 
natchnienie do tworzenia muzyki. (…) Czy rzeczywiście mamy tutaj do 
czynienia z anielską wersją Mefistofelesa? Już nie ze skażeniem złem, jak 
to było u Manna, ale swoistym «skażeniem» dobrem? W końcu nie byłoby 
wielkiej kantaty bez uzdrowicielskiej mocy Stefana. Dobro, które czyni, nie 
jest jednak zupełnie czyste i bez skazy. O ile Mefisto wiecznie zła pragnąc, 
wiecznie czyni dobro, o tyle Stefan, pragnąc dobra, w efekcie powoduje 
niejedno zło. Może więc nosi w sobie jakąś anielsko-diabelską ambiwalen-
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cję?”19. W Dotknięciu ręki wielokrotnie sygnalizowana jest bliżej przecież 
nieokreślona nadprzyrodzoność. Zanussi chce powiedzieć, że człowiekiem 
rządzi nie tylko biologia, ale jest jeszcze jakieś – wykraczające poza do-
czesność – doświadczenie sacrum, nawet takiego, którego religijny sens 
pozostaje dla nas nieuchwytny: owo tytułowe dotknięcie ręki jest przecież 
przejawem nadprzyrodzoności, nad którą ostatecznie nie mamy panowania: 

Zarówno sama rzeczywistość duszy, jak też rzeczy-
wistość jej stosunku do ciała są w tym sensie rzeczy-
wistością trans-fenomenalną i poza-doświadczalną. 
Równocześnie jednak całościowe i wszechstronne 
zarazem doświadczenie człowieka naprowadza nas 
na tę rzeczywistość, i to zarówno na rzeczywistość 
duszy jak też jej stosunku do ciała. I nie na żadnej 
innej drodze, tylko właśnie na drodze doświadcze-
nia człowieka i jedna, i druga rzeczywistość została 
odkryta i stale bywa odkrywana metodą refleksji  
filozoficznej właściwej filozofii bytu, czyli  
metafizyce20.

 19 A. Draguła, Iskra Boża? Zanussiego pytania o dobro i zło (Dotknięcie ręki), w: Cier-
pienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy 
w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, 
Michał Legan, Kraków 2015, s. 295–296.

 20 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 298.



M. Legan: Która ze sztuk jest największa: film czy muzyka?
K. Zanussi: Tutaj nie ma konkursu. Muzyka ze swoimi ty-
siącami lat jest oczywiście dużo starszą siostrą. Potem była 
opera: muzyka, teatr i narracja jednocześnie. W tę rolę wkra-
dło się kino – nie wiem na jak długo.

M. Legan: Jako synteza sztuk.
K. Zanussi: Tak, to jest teraz największa z syntez. Ale to jest 
zadziwiające jak film się cofnął w rozwoju na naszych oczach. 
My chcemy dzisiaj wiedzieć wszystko linearnie, jesteśmy 
wychowani na telenoweli, więc wolimy, żeby nie było dwóch 
wątków, tylko żeby jeden szedł prosto. Studenci reżyserii 
powiedzieli mi ze zgrozą: „Pana film jest tak napchany, że 
nie sposób tego przełknąć, bo na wszystko trzeba uważać…”.

M. Legan: Na każdy dialog, na każde słowo, bo może zmienić 
sens całości.
K. Zanussi: Mi się wydawało, że to jest pewne osiągnięcie 
estetyczne, że film jest gęsty, a oni mówią „proszę to rozwod-
nić”, najlepiej do postaci serialu.

M. Legan: Napięcie między naturą a kulturą. Starość i młodość. 
Boskie natchnienie i ludzka ułomność. Nie staje Pan – jeśli 
dobrze rozumiem film – po żadnej ze stron…
K. Zanussi: No nie, dlatego że mój filmowy wysłannik niebios, 
Stefan, sprzeniewierza się swojej misji, a więc robi to, co bardzo 
wielu ludzi robi przez pychę ubraną w nieuwagę – przywłaszcza 
sobie łaski, których był narzędziem. On się staje dyspozytorem 
tych łask i w tym momencie musi zostać ukarany. Budowałem 
po prostu alegorie, żeby się w niej wszystko zgadzało.

M. Legan: Ale tutaj człowiek łaski pełen, to jest właśnie czło-
wiek z lasu.



K. Zanussi: Tak jak wielu ludzi, którzy poczuli bezradność 
sztuki wobec rozmiaru zła, które zaszło.

M. Legan: Czy ludobójstwa xx wieku sprowokowały nas 
bardziej do milczenia czy do krzyku o godności osoby?
K. Zanussi: Czy sztuka może wydać krzyk adekwatny do 
tego, co się wydarzyło? Wydaje się, że nie wydała, że jak po 
pierwszej wojnie rozległo się kilka rozpierających głosów to 
po drugiej nadeszła już tylko rezygnacja, zwątpienie. 

M. Legan: Jan Paweł ii w Liście do Artystów pisze, iż wszelka 
ludzka twórczość jest naśladowaniem, zapożyczaniem kompe-
tencji od jedynego Stwórcy, Przedwiecznego Artysty. W jakim 
stopniu Dotknięcie ręki odnosi się do tej wojtyliańskiej myśli? 
K. Zanussi: Odnosi się bezpośrednio, dlatego że twórczość 
nie jest zajęciem, nie jest profesją, tylko misją, powołaniem. 
I to misją, która kosztuje, która jest bolesna, która powstaje 
w mękach i która jest zobowiązaniem, to znaczy, że dzieło 
musi powstać dlatego, że ma jakąś rolę do spełnienia, że ma 
do ludzi przemówić.

M. Legan: Rolę zbawczą, autozbawczą?
K. Zanussi: Może zbawczą to nie, ale prowadzącą do zba-
wienia. Przypominam, że film oparty jest na utworze Exodus, 
który istniał wcześniej, którego kluczową, centralną frazę 
stanowi zawołanie: „Ecce venit populus tuus Domine, Al-
leluja” („Oto przybywa lud Twój, Panie, Alleluja”) – sztuka 
wyprowadza ludzi w stronę ziemi obiecanej.
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Podpatrzone na warszawskim murze hasło „Życie to śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową” staje się dla Krzysztofa Zanussiego początkiem 
przypowieści o racjonaliście w obliczu własnej przemijalności i związanych 
z nią lęków. Film ten jest powrotem reżysera do tematyki jego klasycznych 
już dzieł z lat siedemdziesiątych, dotyczących spraw ostatecznych i śmierci 
(Spirala, Iluminacja). Kruchość ludzkiego istnienia, potrzeba przygotowa-
nia na spotkanie ze śmiercią i poszukiwanie sensu życia – to oś tematyczna 
dzieła. Na ekranie mamy do czynienia z przejmującym dramatem o cechach 
traktatu filozoficzno-etycznego na temat postawy człowieka w obliczu nie-
uchronnie zbliżającej się śmierci. Wszakże ludzkie wybory moralne, rozwa-
żania natury egzystencjalnej, sfera eschatologii, słowem: pytania o cel i sens 
życia – stanowią problematykę przez Krzysztofa Zanussiego podejmowaną 
nieomal w każdym kolejnym filmie; są w zasadzie znakiem rozpoznawczym 
jego twórczości, bowiem – jak podkreśla Karol Wojtyła – 

ujęcie człowieka jako istoty psycho-fizycznej – 
w świetle pełnego doświadczenia człowieka –  
zakłada ujęcie osoby, która unaocznia siebie  
zwłaszcza w czynie. Zakłada więc ujęcie  
transcendencji oraz integracji jako aspektów  
komplementarnych1.

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 236.



Inicjalne sceny wprowadzają widza w błąd, na ich podstawie wysnuć by 
można bowiem wniosek, iż chodzi o film kostiumowy, osadzony w realiach 
Francji około 1150 roku. W niewielkiej wsi odbywa się egzekucja koniokrada, 
którą przerywa przybycie powszechnie szanowanego mnicha, Bernarda 
z Clairvaux. Ten słynny cysters, doktor Kościoła i wybitny intelektualista 
chrześcijański był zwolennikiem uprawiania w klasztorach teologii kontem-
platywnej, w harmonii z żywą wiarą, nie zaś czysto racjonalnej, skupionej na 
dedukcjach logicznych. Postać ta pojawia się w filmie zapewne ze względu 
na fakt, iż szczególnie ceniona jest jego refleksja antropologiczna. Bernard 
podkreślał i komentował zaczerpnięte z Księgi Rodzaju słowa „wreszcie rzekł 
Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje 
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!». Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę” (Rdz 1, 26–27). Według Bernarda najważniejszym elementem 
tworzącym obraz Boży w człowieku jest jego wolność – wolność od koniecz-
ności, jak również wolność od przymusu. Obraz Boga zachowuje w sobie 
także człowiek w stanie grzechu, gdyż także on, choć w sposób ograniczony 
i osłabiony, poprzez wolę zjednoczoną z rozumem aż do końca życia po-
siada zdolność wyboru. Jednak człowiek – jak pisze Autor De gratia et libero 
arbitrio – w wyniku grzechu pierworodnego, z własnej woli odwrócił się od 
spraw Bożych i zwrócił ku dobrom ziemskim. Zachowując obraz, utracił 
podobieństwo Boga. Jego dusza stała się niepodobna do swojego Stwórcy 
(łac. anima dissimilis Deo) i też niepodobna do siebie – bo obraz, który 
jest niewierny wobec prawzoru, nie jest też podobny do siebie: „W różny 
sposób próbowano w ciągu wieków określić istotę człowieka, wskazać na 
to, co wyróżnia go spośród innych stworzeń, decyduje o jego tożsamości 
i pozwala mu spełniać się jako osobie. Mówiono więc, że człowiek to zwierzę 
rozumne, zdolne do abstrakcyjnego myślenia, do posługiwania się mową, 
do tworzenia kultury, do podporządkowania sobie przyrody i podboju 
kosmosu. W tym wszystkim i w wielu jeszcze innych rzeczach widziano 
jego wyjątkowość i wielkość. Bernard z Clairvaux, średniowieczny mnich 
i jeden z największych mistyków chrześcijańskich, wielkość tę dostrzegał 
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przede wszystkim w tym, że człowiek jest capax Dei – otwarty na Boga. 
Na czym to otwarcie miałoby polegać? Przede wszystkim na zdolności do 
szukania Boga, poznawania Go i miłowania, ostatecznie zaś na powoła-
niu, aby coraz bardziej miłując Go i poznając, podążać za Nim do miejsca, 
które mistycy określają jako trzecie niebo, obłok niewiedzy lub królewska 
komnata. Człowiek jest otwarty na Boga po to, by móc przylgnąć do Niego 
i ujrzeć Jego oblicze. Według Bernarda, wielkość i wyjątkowość człowieka 
wyraża się w dużo większym stopniu właśnie w tym mistycznym powoła-
niu, niż w czymkolwiek innym. Jako capax Dei każdy człowiek jest w głębi 
swej natury wezwany by zobaczyć to, co ujrzał Mojżesz wchodząc w obłok 
skrywający Boga, usłyszeć to, czego dowiedział się św. Paweł porwany do 
trzeciego nieba, i doświadczyć tego, co przeżył Bernard, wchodząc do kró-
lewskiej komnaty swego Oblubieńca. Tylko odpowiadając na to powołanie, 
możemy spełnić najgłębsze pragnienie naszej natury, w pełni być sobą, 
w pełni realizować nasze odwieczne przeznaczenie”2. Jest więc owa filmowa 
postać z inicjalnych scen Życia jako śmiertelnej choroby wyraźną wskazówką 
co do tematyki podejmowanej przez Krzysztofa Zanussiego. Koniokrad 
błaga Bernarda o pomoc i zostaje przez niego zabrany do pustelni. Po roku – 
z własnej woli i pogodzony z losem – powraca do wsi, by ponieść karę. Jest 
pojednany z Bogiem, gotowy na śmierć.

Ta filmowa miniatura inicjująca Życie jako śmiertelną chorobę… skupia, 
niczym w soczewce, historię głównego bohatera, doktora Tomasza Berga, 
który okazuje się być postacią nam współczesną. Tomasz to cyniczny, żyjący 
bez zobowiązań sześćdziesięcioletni mężczyzna, który pewnego dnia do-
wiaduje się, że ma zaawansowanego raka płuc. Chce wykorzystać wszystkie 
możliwości kuracji. Wyjeżdża na konsultację do Francji, gdzie dowiaduje 
się, że istnieje minimalna szansa wyleczenia. Stara się ją wykorzystać. Od-
wiedza swoją byłą żonę, kobietę przedsiębiorczą i bogatą, która daje mu 
potrzebne pieniądze. Ale jest już za późno. Ponowna diagnoza francuskich 
lekarzy nie daje mu szans. Ateista, sceptyk Tomasz musi przygotować się 
do śmierci. Kluczową postacią dramatu okaże się zakonnik, ojciec Marek, 

 2 R. Tichy, Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux, Poznań 2011, s. 11.
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który – podobnie jak lekarz – zatrudniony jest na planie filmu o Bernardzie 
w roli konsultanta. To on będzie odpowiadał na egzystencjalne dylematy 
Berga – w mikroklimacie krypt grobowych, wśród zmumifikowanych zwłok, 
prowadzić będzie rozmowy o życiu, nawróceniu, pojednaniu z Bogiem. 
Tomasz chce uzyskać od niego wyznanie niewiary, gdyż sam boryka się 
ze swoim życiem i nie potrafi uwierzyć. Oczekuje jakiegoś znaku, który 
pokazałby mu perspektywę metafizyczną. Krzysztof Zanussi konstruuje 
bowiem horyzont antropologiczno-teologiczny filmu wokół twierdzenia 
Karola Wojtyły: 

Treścią przeżycia duszy jest wszystko to, co (…) składa 
się na transcendencję osoby w czynie, a więc powin-
ność, odpowiedzialność, prawdziwość, samostanowienie, 
świadomość, z tym że w przeżyciu duszy uwydatnia się 
nade wszystko wewnętrzność tych wszystkich treści. 
Stanowią one żywotną osnowę wnętrza ludzkiego, tkwią 
w życiu wewnętrznym człowieka i przeżywane w ten 
sposób utożsamiają się dlań z przeżyciem duszy. Przeży-
cie duszy nie ogranicza się do samych tych treści z wła-
ściwym im uwewnętrznieniem w człowieku, ale ogarnia 
w nich i poprzez nie jakby całe duchowe „ja” człowieka3.

Proces godzenia się na własną śmierć był w przypadku Berga wieloeta-
powy i rozłożony w czasie, a ostateczne pogodzenie nastąpiło w chwili, gdy 
on, pacjent i doświadczony lekarz, przygotowany zawczasu na zadanie sobie 
śmierci (poprzez przedawkowanie morfiny), wybiera świadome jej przyjęcie. 
Przyjęcie ze spokojem, kiedy naturalnie przyjdzie. „Nawrócenie doktora 
Berga przebiega dokładnie w zgodzie z dynamiką mistycznego poznania 
opisywanego przez św. Bernarda. Dokonuje się pod wpływem wymuszo-
nej sytuacją refleksji nad śmiercią, będącą – zdaniem filozofa – jedynym 
ziemskim przedmiotem godnym poznania i kontemplacji. Doktor Berg 

 3 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 228.
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jest więc współczesnym wcieleniem koniokrada, który niejako dostał się 
w ręce św. Bernarda i jego mistycznego temperamentu”4. Przestaje walczyć 
z nieuniknionym i z godnością, z pogodą ducha, w obecności najbliższych 
mu w tej chwili ludzi umiera: „Europejczykowi zaznajomionemu z własnymi 
korzeniami kulturowymi na tyle, że dość swobodnie porusza w kanonie 
literatury i sztuki starego kontynentu, imię i nazwisko Tomasz Berg może 
przynieść skojarzenia z Tomaszem Mannem i jego arcydziełem Czarodziej-
ska góra (Der Zauberberg, 1924). Skojarzenia te może i z pozoru wydają się 
odległe, trudno jednak zaprzeczyć, że dzieła Manna i Zanussiego łączy jakaś 
nić ontyczna, pewna wspólna myśl. Oba utwory dotykają najważniejszych 
tematów życia ludzkiego, tematów, które są szczytem ludzkich tajemnic 
i zwieńczeniem doświadczenia: wartości cierpienia i sensu choroby, war-
tości czasu i jego upływu, więzi ze stworzeniem, samotności, tęsknoty za 
spełnieniem w miłości, refleksji i filozofii, zmagania dobra i zła, prawdziwej 
przyjaźni, życia wewnętrznego, kontemplatywnego i sensu umierania. Są to 
tzw. wielkie tematy, którymi zajmuje się znakomita część sztuki europejskiej, 
a lista nazwisk tworzących ją autorów byłaby całkiem pokaźna. (…) Castorp, 
który przyjechał do sanatorium Berghof w odwiedziny do kuzyna Joachima 
jedynie na trzy tygodnie, przybył jako pełen planów na życie racjonalista, 
przyszły inżynier, zabezpieczony materialnie kontynuator hanzeatyckiego 
rodu… Na górze staje się coraz bardziej bezbronny wobec tajemnicy, głębi 
i piękna życia. I to życia uwypuklającego się tak wyraziście właśnie na tle 
i dzięki śmierci. Podobnie dzieje się w obrazie Zanussiego: Tomasz Berg, 
agnostyk, sceptyk, praktykujący lekarz, swoją górę przemiany i szczyt swo-
jego życia oraz ludzkiego doświadczenia przeżyje w krótszym niż Castorp 
czasie, bo w trakcie kilku ostatnich miesięcy życia”5. Życie jest umieraniem 

 4 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 435.

 5 J. Jędrzejewicz, Umieranie za życia – analityczna refleksja nad filmem „Życie jako śmier-
telna choroba przenoszona drogą płciową”, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej 
Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu,  
red. ks. Andrzej Baczyński, ks. Michał Drożdż, Michał Legan osppe, Kraków 2015, s. 335.
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za życia na śmiertelną chorobę zwaną ludzką egzystencją, a ciało człowieka 
(po poczęciu drogą płciową) niszczeje już od chwili przyjścia na świat. Dla 
lekarza, człowieka racjonalnego i sceptyka, ta wiedza jest oczywista. Jednak 
istnieje jeszcze nadzieja, której mały ptak był – i jeszcze w szpitalu, w noc 
przed śmiercią Tomasza będzie – zwiastunem, bo istnieje nawet nadzieja 
wbrew nadziei.

Doktor Berg (nazwisko to także nawiązanie do bohatera wcześniejszej 
o dwadzieścia dwa lata Spirali) zaprzyjaźnia się także z parą młodych ludzi: 
garderobianą Hanką i Filipem, pełnym wątpliwości co do wyboru swojej 
drogi życiowej studentem medycyny, którym daruje klucze od swojego 
mieszkania. Zmaga się z cierpieniem. Wciąż szuka znaku, który pozwo-
liłby mu uwierzyć w Boga i umrzeć w zgodzie ze światem. W momencie, 
gdy wydaje ostatnie tchnienie, młodzi po raz pierwszy kochają się w jego 
mieszkaniu, przypieczętowując swój związek. Tak wypełnia się przewrotna 
teza tytułowa (która „brzmi groteskowo, ale ma w sobie duży ładunek tra-
gizmu”6): znów Eros i Tanatos okazują się być nierozerwalne.

„Wypadki chodzą parami i zawsze może być ktoś następny do szpitala” – 
mówi doktor Tomasz po zdarzeniu na planie filmu, w chwilę po tym, jak 
nagranie kostiumowej, „średniowiecznej” sceny zostało przerwane, a więc 
także w chwilę po tym, jak widz orientuje się, iż cała początkowa sekwencja 
o św. Bernardzie jest tylko wstępem do bardzo współczesnej historii. W tym 
właśnie momencie poznajemy także ironiczno-scjentystyczny światopogląd 
Berga, który dopytuje obecnego na planie cystersa o powody, dla których – 
według Kroniki św. Bernarda – koniokrad zgodził się na dobrowolny powrót 
do wsi, w której miał zginąć. Na stwierdzenie zakonnika, iż te powody nie 
zostały opisane, odpowiada – „no to najważniejszego nie ma”, co wyraźnie 
sugeruje nam, jakiego rodzaju odpowiedzi poszukuje ów cyniczny ateista 
w swoim życiu. Zmaga się on z pytaniem o istnienie Boga, o sens nawróce-
nia i o powody, dla których umrzeć można w pogodzeniu ze swoim losem. 
Butne „ja się nie spieszę” za chwilę zostanie zweryfikowane przez życie: 

 6 https://www.alekinoplus.pl/program/film/zycie-jako-smiertelna-choroba-przeno-
szona-droga-plciowa_41047 [27 ii 2019].
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Prawdziwie ludzkie – osobowe – przeżywanie uczuć, 
i w tym sensie samo przeżycie emocjonalne, wydaje 
się domagać owego progu świadomości. Przy pew-
nym stopniu nasilenia czuć, świadomość funkcjo-
nuje normalnie i pod względem odzwierciedlenia 
i pod względem refleksywności. Wtedy też mogą 
ukształtować się autentyczne przeżycia uczuciowe 
w całym swoim podmiotowym wykończeniu, a nie 
pierwotne tylko fakty emotywne, które niewątpliwie 
są w podmiocie, ale którym świadomość nie może 
nadać podmiotowego profilu właściwego osobo-
wemu „ja”. Emocjonalizacja bowiem świadomości 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia właściwą jej samej 
aktualizację7. 

To, co dla Berga jest stawieniem filozoficznych pytań i sposobem na 
podtrzymywanie interesujących duchowych dialogów, wkrótce stanie się 
najżywotniejszym, dramatycznym wyzwaniem, ośrodkiem wszystkich myśli 
i działań, osią osobistego dramatu.

Powszechnie przyjmuje się, ze w kulturze życia codziennego XX oraz 
początku XXI w. nastąpił okres milczenia, wyciszenia wobec doświadczenia 
umierania i śmierci. Film Krzysztofa Zanussiego jest więc profetyczną próbą 
przywrócenia tego tematu do debaty społecznej. Zdawać by się mogło, ze 
słowo „śmierć” oraz jej obrazy – wyjąwszy katastrofy i nagłe, nieoczekiwane 
wypadki – znikają z codziennego języka i medialnych wypowiedzi, oraz 
że obyczajowość związana z ars moriendi odchodzi w zapomnienie, tym 
potrzebniejsza jest więc ingerencja artystów, otwierająca społeczeństwa na 
taki dyskurs. Współczesna masowa kultura skazuje na coraz większą mar-
ginalizację zjawiska umierania. Związana z nim kulturowa norma zmieniła 
swój charakter: to milczenie stało się fundamentalnym, głębokim nakazem, 
którego przerwanie wywołuje konsternację, a nawet zgorszenie – stąd być 

 7 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 104–105.
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może opory w recepcji dzieł filozoficznych i moralitetów. Z drugiej jednak 
strony daje się zaobserwować pojawienie się pewnej nowej „kultury śmierci”, 
przejawiającej się w formie żądania prawa do eutanazji, a nawet faktycznego 
jej stosowania w kilku krajach Europy Zachodniej, echa tych debat nieprzy-
padkowo powracają w Życiu jako śmiertelnej chorobie. W konsekwencji 
rodzi się cały szereg pytań o stosunek do umierania, śmierci oraz obyczajów 
i rytuałów z tym związanych: „Wydaje się, że w przypadku śmierci i nakazu 
milczenia na temat śmierci współcześni socjologowie poszli za przykładem 
Freuda w odniesieniu do seksu i związanych z nim zakazów. Dlatego do 
przełamania tabu, jakim stała się śmierć, dochodzi okrężną drogą, za po-
średnictwem naukowców”8.

Umieranie według koncepcji Karla Jaspersa jest jednym z momentów 
granicznych, czyli tych wydarzeń egzystencjalnych, które splatają emocje, 
praktyki religijne, wiarę w Opatrzność i wieczność, ale i odnoszą się do dzia-
łań mających swoje międzykulturowe znaczenia. Depozytariuszem tradycji 
pamiętania o śmierci (memento mori) – być może ostatnim – jest wspólnota 
chrześcijan, Kościół. Można zaryzykować stwierdzenie, że aktualne podej-
ście, tak naukowe, jak i „codzienne”, do zagadnienia śmierci związane jest ze 
złamaniem pewnej tradycji wpisującej się w chrześcijańską kulturę Zachodu. 
Zmiana ta łączona jest z nowoczesnym projektem kwestionującym (a na-
wet odrzucającym) nie tylko chrześcijańskie, ale i ujęte w szerszy kontekst 
religijny, filozoficzny i antropologiczny rozumienie śmierci.

Można i trzeba – z pewną trwogą – wysunąć tezę, że sekularyzacja wy-
generowała nowe stanowiska i postawy wobec umierania i śmierci, a jednak 
obserwując współczesną kulturę można dostrzec, że ów oświeceniowy pro-
jekt dehumanizacji, nie został do końca zrealizowany: „wyemancypowany 
podmiot powraca do religijnego postrzegania świata, życia i śmierci. Rodzi 
to kolejne pytania o stosunek do śmierci we współczesnym świecie. Można 
zauważyć, że obok refleksji antropologiczno-historycznej, pojawiły się nowe 
praktyki i nowe dyskursy. Na przełomie XX i XXI w. odchodzi się od sakral-
nego wymiaru śmierci na rzecz jej zmechanizowania, uczynienia umierania 

 8 P. Ariès, Rozważania o historii śmierci, Warszawa 2007, s. 249.
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wolnym od cierpienia. Dawna ars moriendi została zastąpiona dyskretnym, 
osamotnionym konaniem w szpitalnych salach, a transcendencja została 
przysłonięta racjonalnością i pragmatyką życia. We współczesnej postawie 
wobec śmierci – wynikającej zarówno z przemian społecznych, etnicznych 
oraz kulturowych – nastąpiła swoista hierarchizacja – od stojących najwyżej 
narracji religijnych, przez narracje prowadzone na gruncie sztuki, aż po gesty 
i codzienne zachowania. Jednak niezależnie od sposobu recepcji śmierci 
i poszukiwania antidotum, pozostaje ona niezmiennie nieuchronnością”9. 
Umieranie, a i sam moment śmierci, zostały co prawda wyparte ze sfery pu-
blicznej, przez co w konsekwencji współczesny człowiek umiera w osamot-
nieniu – nie tylko nawet tym fizycznym, ale i mentalnym, co dostrzegamy 
w postaci doktora Berga. Jednym z najważniejszych dokonań Krzysztofa 
Zanussiego jest głośna, wyrażana na gruncie artystycznym niezgoda na fakt, 
iż w otaczającej nas ponowoczesnej (anty)kulturze nawet na gruncie języka 
nie dopuszcza się akceptacji istnienia cierpienia, smutku, bólu i dramatu, 
związanych z nieuchronnością śmierci, staje się ona publiczną tajemnicą, 
wraz z którą wzrasta poczucie izolacji i osamotnienia, a współczesny czło-
wiek, zachłyśnięty swą wolnością i zdolnościami, decydując się na trwanie 
w iluzji, nie dopuszcza myśli o istnieniu zewnętrznej autonomicznej mocy, 
która bezdyskusyjnie i nieodwołalnie go ubezwładnia, czyniąc słabym, bez-
wolnym i bezradnym. Przeciwstawną wobec takiej recepcji śmierci wizję 
realizuje narracja religijna, a zwłaszcza chrześcijańska, oparta na przyjęciu 
fundamentalnego założenia o duchowo-cielesnej złożoności osoby ludzkiej. 
Karol Wojtyła rozumie ową złożoność i głęboko interpretuje znaczenie 
faktu, iż człowiek jest w swoim najbardziej fundamentalnym, materialnym 
wymiarze – istotą cielesną: 

Człowiek ma świadomość swego ciała, a także je 
przeżywa, przeżywa przy tym własną cielesność, 

 9 A. Kaczmarek, Śmierć. Poszukiwanie znaczenia w kontekstach kulturowych, spo-
łecznych i politycznych, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 
4/2009, s. 168.
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podobnie jak własną zmysłowość czy uczuciowość. Prze-
życia te idą w parze ze świadomościowym odzwiercie-
dleniem i dlatego kieruje nimi także samowiedza. Łatwo 
odkrywamy jej udział po pewnej abstrakcyjności treści 
uświadamianych i przeżywanych. Przecież czymś innym 
jest przeżywać własne ciało, a czymś innym przeżywać 
własną cielesność. Zachodzi tutaj różnica stopnia umy-
słowej abstrakcji, która należy do procesu zrozumienia10.

W perspektywie religijnej śmierć nigdy nie jest negatywnością, jakkol-
wiek zawsze stanowi duchowe i emocjonalne wyzwanie: to przecież temat 
Życia jako śmiertelnej choroby. Zawsze bowiem dotyczy człowieka jako auto-
nomicznego, wolnego bytu, którego życie posiada niepodlegającą negocjacji 
wartość. Stąd radykalnie negatywny stosunek nauki Kościoła do praktyki 
eutanazji oraz stosowania „uporczywej terapii”, która tylko pozornie pod-
trzymuje życie, stwarzając złudną nadzieję możliwości jego nieustannego 
przedłużania. Tę drogę: od czynnego wsparcia dla eutanazji chorego pianisty 
i samobójstwa jego matki, do świadomego przeżywania własnej śmierci po 
wylaniu zgromadzonej „na czarną godzinę” morfiny – przechodzi przecież 
doktor Berg. Odrzucenie śmierci jest bowiem jednocześnie wyzbyciem się 
możliwości autentycznego istnienia: „śmierć, a w szczególności moment 
śmierci, jest uprzywilejowanym miejscem, gdzie może zostać uchwycone 
znaczenie życia. Śmierć może zaoferować punkt widzenia umieszczony poza 
nieporozumieniami i rozproszeniem żyjących”11.

Aktywnym podmiotem w procesie nadawania sensu jest ludzka osoba. 
Osobę ludzką (gr. prosopon, łac. persona) w starożytności chrześcijańskiej 
zdefiniował Boecjusz, który napisał: „Natura jest to oznaczona gatunkowość 
jakiejkolwiek substancji, osoba zaś jest to indywidualna substancja natury 
rozumnej”12. Definicję tę przetwarza i wielokrotnie definiuje św. Tomasz, 

 10 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 100.

 11 Ch. Taylor, A Secular Age, London 2007, s. 723.

 12 J. Galarowicz, Człowiek jest osobą, Lublin 1986, s. 248.
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ostatecznie określając osobę jako „substancję natury rozumnej”13. Karol 
Wojtyła uznając trafność Tomaszowej definicji, poszerza ją o aspekt pod-
miotowości, uważa bowiem iż: „osoba jest samoistnym podmiotem istnie-
nia i działania”14. Człowiek jest podmiotowo „kimś” i to go wyodrębnia ze 
świata zwierząt, roślin, rzeczy. Odrębność bytowania człowieka polega na 
tym, iż prowadzi on życie wewnętrzne. Tylko człowiek szuka odpowiedzi 
na pytanie „jaka jest ostateczna przyczyna wszystkiego”15. Człowiek, który 
szuka sensu, jest tym samym – widzimy to wyraźnie w postaci doktora 
Berga – istotą, która poszukuje Boga, niezależnie od tego, czy o tym wie, czy 
nie. Doświadczenie przemijania, skierowanego ku śmierci, posiada istotne 
znaczenie dla zrozumienia sensu życia: 

Potwierdza się zdanie persona est ineffabilis – osoba 
jest niewyrażalna (tj. nie da się w pełni uchwycić 
pojęciowo)16. 

O tym mówi być może ostania scena filmu w prosektorium szpitalnym: 
Studenci przy zajęciach z anatomii. Na stole leżą zwłoki doktora Tomasza Berga. 
Profesor wyłapuje z tłumu Filipa i wręcza mu nóż. Filip podejmuje życiową 
decyzję. Bardziej jeszcze jest to jednak decyzja wiary, bo przecież nie chodzi 
tylko o wybór medycyny. Chodzi przede wszystkim o uznanie, iż Berg i jego 
ciało na sekcyjnym stole to wezwanie do pełnego człowieczeństwa, opartego na 
przeżyciu siebie w odniesieniu do innych. Wpierw więc do Innego, do Tajem-
nicy. Jest to odpowiedź niezwykle uniwersalna, gdyż – jak pisze Karol Wojtyła – 

Antropologia jest w swym punkcie wyjścia episte-
mologicznie niezależna i metodologicznie autono-
miczna względem jakiegokolwiek ukształtowanego 

 13 Tamże, s. 34.

 14 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 67.

 15 Tamże, s. 34.

 16 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 181.
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systemu filozoficznego. To wglądy przejmują rolę wy-
łącznie miarodajnych kryteriów dla uwierzytelnienia 
wartości poznawczej danego systemu filozoficznego, 
nigdy odwrotnie. Znaczy to także, że na płaszczyźnie 
doświadczenia człowieka spotkać się mogą zasadniczo 
wszyscy ludzie, niezależnie od skądinąd wyznawanych 
przez siebie poglądów filozoficznych czy religijnych17.

Krzysztof Zanussi w świetle personalistycznej antropologii Karola Woj-
tyły zadaje więc kłam myśli wyrażonej z bolesną tragicznością przez Samu-
ela Becketta: „One rodzą okrakiem na grobie, światło świeci przez chwilę, 
a potem znów noc, znów noc”18. Na taki – uniwersalny i religijny jednocze-
śnie – sens wskazywałaby przepiękna, metaforyczna i zgoła mistyczna scena 
z paryskiego kościoła, scena dla filmu kluczowa – w której zrozpaczony po 
spotkaniu z francuskimi lekarzami Berg obserwuje wróbelka siedzącego 
na gzymsie. Autor filmu, który w tym wypadku reżyseruje – jakże to wy-
mowne – nasze spojrzenie, przenosi ostrość z ptaszka na znajdujący się 
w tle ołtarz, przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego. Podobnie jak 
w historii koniokrada i Bernarda, Bergowi potrzebny był wyrok i rozpacz, 
by dojrzał tło, by przeniósł wzrok z doczesnego na wieczne, z przypadko-
wego na fundamentalne, z fenomenu przemijającego na Tego, który jest 
odpowiedzią ostateczną.

Krzysztof Zanussi zmaga się więc z niebezpieczeństwem bardzo współ-
czesnym i odwiecznym zarazem. Z niebezpieczeństwem uznania śmierci za 
ostateczną i jedyną perspektywę człowieka. Ów niepokój powraca nieustan-
nie w (pop)kulturze: „Kiedy usłyszał, kim z zawodu jest Jasselin, zmienił 
zdanie i poprosił o czas do namysłu. Kilka dni później zadzwonił, że zgadza 
się, w tym szczególnym wypadku Asubha jest właściwym rozwiązaniem. 
W Europie nie jest ona praktykowana, gdyż nie odpowiada obowiązującym 
normom sanitarnym, ale może mu podać adres klasztoru na Sri Lance, 

 17 Tamże, s. 497.

 18 S. Beckett, Czekając na Godota, tł. A Libera, Warszawa 1991, s. 47.
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gdzie czasem przyjmują uczniów z Zachodu. Jasselin poświęcił na to dwa 
tygodnie urlopu (…). Każdego ranka udawał się w miejsce, gdzie składano 
zmarłych, bez żadnej ochrony przed drapieżnikami i owadami. Koncentrując 
maksimum swoich zdolności umysłowych, starając się przestrzegać zaleceń 
podanych przez Buddę w kazaniu o skupianiu uwagi, uważnie przyglądał 
się sinym zwłokom, uważnie przyglądał się ropiejącym zwłokom, uważnie 
przyglądał się rozczłonkowanym zwłokom, uważnie przyglądał się zwłokom 
zjadanym przez robaki. Na każdym etapie musiał powtarzać czterdzieści 
osiem razy: Oto moje przeznaczenie, oto przeznaczenie całej ludzkości, nie 
mogę go uniknąć”19. Widzowie Zanussiego i czytelnicy Wojtyły zauważą 
z pewnością kłamstwo, jakie wyłania się z mantry zaproponowanej przez 
Houellebecqa: „śmierć – oto moje przeznaczenie”. Historia doktora Berga 
udowadnia przecież, iż 

w transcendencji (…) a nie w samej integracji ludz-
kiej, ujawnia się najgłębsze znaczenie duchowości 
duszy ludzkiej20. 

Dlatego właśnie, gdy Filip rozpocznie podczas uniwersyteckich praktyk 
sekcję zwłok Tomasza Berga, w tle usłyszymy inną mantrę. Pełną mistycznej 
łagodności chóralną modlitwę, której wielokrotnie powtarzalnym wezwa-
niem będą słowa Agnus Dei – jedno z imion Zbawiciela. To On (tak wyznają 
K. Zanussi i K. Wojtyła) uwalnia od śmierci wiecznej, przechodząc przez 
śmierć ku zmartwychwstaniu.

 19 M. Houellebecq, Mapa i terytorium, tł. B. Geppert, Warszawa 2015, s. 263.

 20 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 268.



M. Legan: Dlaczego tak fascynuje się Pan umieraniem?
K. Zanussi: No bo mnie czeka takowe, nie ma co przed tym 
oczy zamykać. Któryś raz z rzędu wraca to do mnie i ciągle 
mnie tak świdruje myśl, że to może być niedługo i strasznie 
mnie martwi to, że nie ma żadnej gwarancji, iż człowiek 
osiągnie jakiś wyższy stan świadomości i zrozumie coś więcej 
z siebie, ze swojego życia. Większość z nas umiera w sposób 
banalny, taki przypadkowy. Po prostu gaśnie i tyle, żadnego 
wzmożenia przed tym nie ma, a tak by się liczyło, że gdzieś 
jeszcze w tym wymiarze się podsumuje, zamknie…

M. Legan: Kto za życia dużo myśli o śmierci, ten w momencie 
śmierci spokojnie myśli o swoim życiu. Czy chrześcijaństwo 
daje – według Pana, osiemdziesięcioletniego mistrza – od-
powiedź na lęk przed śmiercią? 
K. Zanussi: W obliczu tremendum wymiar nieznany, który 
nas przerasta, powinien w zdrowym odruchu budzić prze-
rażenie, a chrześcijaństwo daje nadzieję, że za tym jest Ktoś, 
jest miłość i że można na coś liczyć, to jest ta Dobra Nowina.

M. Legan: W duchu personalizmu Pan – zdaje się – bardzo 
lubi tych swoich bohaterów: sceptyków, cyników, niedowiar-
ków, upadłych. Nie czuje pan przewrotnej pokusy, by czasami 
przyznać im rację?
K. Zanussi: No nie. Ciągle z tą swoją racją mnie dręczą. To 
tak jest, jeśli chodzi o pewną pokrętną inteligencję, którą 
podziwiam, bo ona jest zawsze jakoś tam interesująca, poza 
tym ona jest zawsze uważana za tą wyższą mądrość: naiwny 
wierzy, a cyniczny wie. Ale wierzę, że jest jeszcze to trzecie 
piętro poznania, w którym okazuje się, że ponad całym złem 
jest jednak jakiś sens, jakieś dobro i że ono się jednak daje 
odkryć, że jest możliwe. Dręczy mnie to prawosławne pyta-
nie, czy w ogóle można żyć po chrześcijańsku, a właściwie 



negatywna odpowiedź jaka towarzyszy bardzo radykalnemu 
przeżywaniu Ewangelii i to też jest dla mnie intrygujące i nie-
pokojące zarazem. Może oni na Wschodzie mają więcej racji 
niż nam się wydaje, i dlatego nie próbują tego świata na-
prawiać, a jednocześnie przecież myśmy jednak go sporo 
naprawili, on jest mniej zły niż bywał w przeszłości.
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Drugoplanowe postacie Życia jako śmiertelnej choroby przenoszonej drogą 
płciową do tego stopnia zaintrygowały i zainspirowały Krzysztofa Zanussiego, 
iż – niczym samodzielne byty – sprowokowały go do stworzenia kolejnego 
dzieła, opartego tym razem na ich losach. Jako widzowie stajemy więc 
przed kolejnym zadaniem – mamy bowiem przenieść swoje zainteresowa-
nie z postaci doktora Tomasza Berga, umierającego ateisty poszukującego 
sensu życia i sposobu na godną śmierć, na młodą parę bohaterów u progu 
najpoważniejszych życiowych wyborów. Po raz kolejny okazuje się, iż sztuka 
reżyserii filmowej polega nie tyle na kreowaniu zdarzeń i zachowań bohate-
rów, ile na kierowaniu uwagi widza ku tym elementom świata przedstawio-
nego, które twórca uzna za najważniejsze. To, co było treścią poprzedniego 
filmu, tym razem stanowi tło, nie dlatego jednak, że straciło ważność (wszak 
ważność poruszanych tam zagadnień pozostała niezmienna), lecz dlatego, 
że to, co drugorzędne dla jednych, stanowi oś uwagi drugich, to co teraz 
stanowi dla mnie, widza, wartość – jutro będzie przyćmione przez problemy 
poważniejsze, a przynajmniej bardziej aktualne: 

Rzeczywistość osoby i czynu jawi się jako przed-
miot, na który wszyscy mogą spojrzeć niezależnie 
od subiektywnego uwikłania, w jakim przedmiot 
ten bodaj częściowo się znajduje. Bodaj częściowo – 
gdyż część, i to ogromnie ważną część doświadcze-
nia człowieka stanowi doświadczenie własnego ja. 
Można powiedzieć, że dla każdego relacja: 



osoba-czyn jest przede wszystkim przeżyciem,  
faktem subiektywnym1. 

Dlatego właśnie Autor Suplementu decyduje się medytację najpoważ-
niejszych dylematów schyłku życia uzupełnić o nowe treści, tym razem 
dotyczące pytań i wątpliwości ludzi młodych. Waga owych dramatów jest 
niezmienna – w obydwu wypadkach chodzi bowiem o to, by zachować nie 
tylko przyzwoitość i poczucie spełnienia, ale także najpełniej wykorzystać 
potencjał swojego człowieczeństwa. Obydwa filmy udowadniają, iż człowiek 
jest zawsze jakoś niedojrzały do horyzontu zdarzeń, z którymi przyjdzie 
mu się zmierzyć. Zawsze niegotowy na najpoważniejsze decyzje i zmagania. 
A jednocześnie w całej swojej niedojrzałości jest w stanie wybierać dobrze, 
szlachetnie, unieść swoją wielkość czy raczej wielkość swojego powołania 
do człowieczeństwa głębokiego i spełnionego.

Bohater Suplementu, Filip, znany z poprzedniego filmu jako rozbity 
wewnętrznie student medycyny, zastanawiający się nad wyborem zawodu, 
okazuje się być postacią, której warto przyjrzeć się bliżej, gdyż pytania 
o drogę zawodową są jedynie wierzchnią warstwą dużo poważniejszych 
dylematów – chodzi bowiem o mężczyznę zakochanego w Hance (także 
znanej nam z Życia…), ale jedocześnie zafascynowanego wizją powołania 
zakonnego, a więc radykalnej drogi chrześcijańskiej, opartej na całkowitym 
poświęceniu się życiu duchowemu – tego dowiemy się dopiero z Suple-
mentu. Można więc powiedzieć, że po trzydziestu latach Krzysztof Zanussi 
powraca do zagadnień bliskich mu w okresie wchodzenia w dorosłość – do 
perspektywy ofiary z siebie w drodze do samodoskonalenia zgodnie z ra-
dami ewangelicznymi.

Trzeba dodać, że jest to jeden z najpoważniejszych, najbardziej przejrzy-
stych punktów stycznych w biografiach Krzysztofa Zanussiego i dwadzieścia 
lat starszego od niego Karola Wojtyły, który także wielokrotnie szukał swo-
jego powołania (samego siebie?) w klasztorach – benedyktyńskim w podkra-
kowskim Tyńcu i karmelitańskim w równie nieodległej od Krakowa Czernej. 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 64.
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Drugi z tych klasztorów został (według niektórych relacji) wybrany przez 
niego w procesie rozeznawania powołania, sprzeciwił się temu jednak książę 
kardynał Adam Sapieha, którego młody ksiądz Wojtyła prosił o zgodę na 
wstąpienie do Karmelitów. Obydwa miejsca – tak bliskie późniejszemu pa-
pieżowi, jak również mistrzowi polskiego kina – znajdą swoje niemożliwe do 
przecenienia miejsce w swoistym dyptyku: Śmierć prowincjała i Suplement 
są bowiem fundamentalnie zbieżne mimo dzielących je niemal czterdziestu 
lat (1965/66–2002), opowiadają bowiem o młodych ludziach, studentach 
zafascynowanych życiem zakonnym. Obydwaj bohaterowie naznaczeni są 
(zupełnie jak Wojtyła i Zanussi) jakąś szczególną fascynacją tematem śmierci. 
Reżyser w wielu wywiadach opowiadał o dniach Powstania Warszawskiego, 
podczas których, jako małe dziecko kroczyć musiał po ulicach usłanych 
trupami. Takie doświadczenie (bliskie przecież także młodemu Wojtyle, 
wcześnie osieroconemu przez matkę, następnie ukochanego ojca, doświad-
czającemu jako student koszmaru okupacji) sprawiło zapewne, iż wszystkie 
ich fundamentalne wybory naznaczone musiały być ową – chrześcijańską 
z gruntu – „pamięcią na śmierć” (memento mori), która stawia wszystkie 
ludzkie wybory w bardzo szczególnej, bo eschatologicznej perspektywie. 
Zarówno student historii sztuki ze Śmierci prowincjała, jak i student me-
dycyny z Suplementu znajdują się w tym samym – właściwym każdemu 
młodzieńcowi zafascynowanemu metafizyką – punkcie obserwacyjnym, 
z którego spoglądać można (owo patrzenie ma swoją etyczną i filozoficzną 
wagę) na umierającego starca. W pierwszym przypadku chodzi o wieko-
wego, mądrego mnicha, w drugim o lekarza – hedonistę, w obydwu jednak 
sytuacjach otchłań niewiadomej, u progu której stoją, woła i fascynuje, pro-
wokując jednocześnie do pytań o własne życie. To właśnie napięcie opisane 
zostanie językiem filozofii przez Karola Wojtyłę: 

Kiedy mówimy, że siła uczucia płynie w znacznej 
mierze z przeżycia wartości, dotykamy tego, co dla 
emotywności ludzkiej wydaje się najbardziej zna-
mienne, co też odróżnia ją od czysto somatycznej 
reaktywności. Wprawdzie somatyczna zdolność 
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reagowania na bodźce, zwłaszcza na gruncie ludzkich 
popędów, ma – obiektywnie biorąc – znamiona odnie-
sienia do wartości, jednakże o właściwym przeżyciu 
wartości w tej warstwie nie może być mowy. Może także 
i z tej racji, że dynamizmy somatyczne same z siebie nie 
są związane ze świadomością, a związanie to – a w ślad 
za tym i przeżycie ciała – kształtuje się za pośrednic-
twem czuć. Inaczej, gdy chodzi o emocje. Te są same 
z siebie uświadamialne, owszem – wykazują też swoistą 
zdolność jakby wciągania świadomości. Nie tylko więc 
uświadamiamy sobie nasze emocje, ale także świado-
mość, a zwłaszcza przeżycie nabiera od nich szczególnej 
wyrazistości. Wyrazistość ludzkich przeżyć nie tyle zdaje 
się być natury świadomościowej, ile właśnie emocjonal-
nej. Można powiedzieć, że emocji w normalnym biegu 
przeżyć – tj. wykluczając wypadki graniczne lub bliskie 
granicznym – zawdzięcza człowiek tę szczególną „war-
tość” swoich przeżyć, jaką jest ich podmiotowa wyrazi-
stość, co nie pozostaje bez znaczenia, nawet gdy chodzi 
o aspekt poznawczy tych przeżyć2.

W pięknej etiudzie z 1966 r. za pomocą najprostszych środków Zanussi po 
raz pierwszy wyraził dylemat, do którego wraca w roku 2002. Bohater pierw-
szego filmu mógłby mieć na imię Filip, tak jak bohater Suplementu, mógłby 
jednak – równie dobrze – nosić imię Krzysztof lub Karol, jak dwaj młodzieńcy 
(Zanussi i Wojtyła), którzy przeżyli jego dylematy: „Oto dwa światy rozdzie-
lone rzeką. Z jednego z nich, świeckiego, przybywa do drugiego, klasztornego, 
młody człowiek. Płynąc promem, zdaje się przekraczać niewidzialną granicę, 
dokonuje – czego nie jest jeszcze świadom – symbolicznej transgresji, wchodzi 
w obcą rzeczywistość, która może zmienić coś w jego dotychczasowym życiu 
czy postawie. Klasztor, zbudowany na wzgórzu i oddzielony wodą, przywołuje 

 2 Tamże, s. 289.
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symboliczne skojarzenia z górą czyśćcową z Boskiej komedii Dantego, gdzie 
przebywają dusze osób, które umierają w stanie łaski, ale nie zdołały upo-
rządkować różnych spraw, związanych z popełnionymi za życia grzechami. 
Rzeka z promem przywodzi na myśl Styks, przez który musiała przeprawić 
się każda dusza zmierzająca do Hadesu, krainy umarłych, przewodził ją tam 
swoją łodzią Charon. (…) Do kościoła wchodzi szereg zakapturzonych postaci 
w czarnych habitach – młodzieniec, a wraz z nim kamera, patrzy na nich z góry. 
Ta sekwencja wyznacza zasadniczą linię narracyjną całego filmu – będzie on 
opowiadany z perspektywy bezimiennego młodzieńca, przybysza z zewnątrz, 
który w obcym dla niego świecie klasztoru skazany jest na samotność, mil-
czenie i bierną obserwację otoczenia. Staje się z konieczności i znudzenia 
przypadkowym voyeuerem, podglądaczem zakonnego uniwersum. Mnich nie 
wie, że jest obserwowany, natomiast każdy przejaw jego słabości wywołuje na 
urodziwej twarzy młodzieńca wyraz nagłego zainteresowania, jak coś nowego 
i bardzo zajmującego. Ci dwaj mężczyźni reprezentują nie tylko dwa odległe 
światy, świecki i klasztorny, oraz dwie sfery – profanum i sacrum, ale także dwa 
modele życia: vita activa i vita contemplativa, zaś na najbardziej podstawowym, 
biologicznym poziomie w ich osobach zderza się młodość i starość, zdrowie 
i choroba, uroda i zgrzybiałość, witalność i cierpienie. (…) W następnym uję-
ciu młody człowiek stoi z plecakiem w ręce na słonecznym brzegu rzeki, jest 
już wiosna. Rozlega się dzwonek sygnaturki. On stoi i grzebie nogą w piasku, 
jakby zastanawiał się nad podjęciem jakiejś decyzji. Prom powolutku odpływa. 
Młodzieniec nadal stoi na brzegu… Każdy młody człowiek skonfrontuje się 
kiedyś bezpośrednio ze śmiercią i uświadomi sobie, że też umrze. To odkrycie 
rodzi najpierw przerażenie, potem bunt, a wreszcie pokorę i rezygnację. Lekcja, 
jaką młody historyk sztuki odebrał w klasztorze w Tyńcu, nigdy nie straci swej 
wagi i będzie ciągle aktualna dla kolejnych pokoleń widzów kinowych”3. Owe 
kolejne pokolenia widzów dostały jednak tę samą historię – tę samą lekcję – 

 3 G. Stachówna, Klasztorna lekcja. „Śmierć prowincjała” Krzysztofa Zanussiego, w: 
Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy 
w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, 
Michał Legan, Kraków 2015, s. 117–123.
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w wersji o odmiennym zakończeniu. O ile bowiem pierwszy, bezimienny 
bohater pozostaje po tamtej, klasztornej stronie rzeki, wchodzi niejako w ślady 
zmarłego mnicha, zajmuje jego opustoszone miejsce (wszystko to w domyśle, 
finał etiudy z 1966 roku wiele bowiem sugeruje, lecz bardzo delikatnie i dys-
kretnie), o tyle Filip z wersji powstałej u progu nowego tysiąclecia decyduje 
się na związek z Hanką, odpowiada więc sam sobie, że owo „niezmarnowanie 
życia”, które tak go nurtuje, może dokonać się w codzienności, zwyczajności, 
w obszarze spraw świeckich. Może myśl o wstąpieniu wydała mu się pokusą, 
związaną z potrzebą pełnego pychy i egocentryzmu samodoskonalenia. Nie 
dajmy się jednak zwieść: obydwa filmy mają przecież innych Autorów, kimś 
innym był bowiem ów niespełna trzydziestoletni Krzysztof Zanussi, kryty-
kowany za zbytnie eksperymenty formalne, poszukujący nowej fali student; 
młodzieniec u progu życia, kim innym jest zaś sześćdziesięcioletni nestor 
i klasyk kina, twórca nurtów, tym razem krytykowany zaciekle za zbytni 
konserwatyzm formalny i światopoglądowy. Pierwszy z nich, zafascynowany 
ideałem monastycyzmu, trwa ciągle na brzegu, niezdecydowany i wewnętrz-
nie rozbity. Drugi, od lat żonaty, światowiec należący do ścisłej artystycznej, 
kulturalnej, politycznej i ekonomicznej elity, artysta i podróżnik, wydaje się 
co prawda być zdeklarowany i niewzruszony co do swoich fundamentalnych 
życiowych wyborów, zachowuje jednak ową czystość pytań i wątpliwości, która 
sprawia, iż kwestie najwznioślejsze wciąż są osią zainteresowania, problemy 
antropologiczne, personalistyczne, etyczne, filozoficzne i teologiczne wciąż – 
w kolejnych filmach – rezonują i wołają o odpowiedzi: 

Stwierdziliśmy, że ujęcie relacji: osoba-czyn – a ściślej, 
ogląd osoby przez czyn – dokonuje się na gruncie do-
świadczenia człowieka. Na doświadczenie człowieka 
składa się niezliczona wręcz liczba faktów, wśród któ-
rych szczególnie dla nas ważne są fakty „człowiek działa”, 
w nich to bowiem dokonuje się to specyficzne odkrycie 
osoby poprzez czyn. Wszystkie te fakty wykazują – prócz 
wielości, czyli złożoności ilościowej – ową złożoność4.

 4 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 62.
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Krzysztof Zanussi właściwie kręci więc cały czas jeden film. A jednak każde 
jego dzieło to osobne, komplementarne i alternatywne poszukiwanie sensu życia 
(przynajmniej jeden z bohaterów go poszukuje). Bez niego – bez owego sensu – 
jednostka jest totalnie zagubiona, a jej działania chaotyczne, niezrozumiałe, 
a często destrukcyjne dla społeczności. Droga ta jest bardzo trudna i skompli-
kowana – i takie też jest życie. W każdym momencie wymaga od człowieka 
podejmowania decyzji dobrej na tę właśnie chwilę. Reżyser nie wypowiada tego 
poprzez zawiłe, dramatyczne sytuacje. Stawia przed nami bohatera wątpiącego 
w ogólnie wydeptane ścieżki wyborów życiowych. Wykorzystuje filmy, by pytać 
i wątpić, a jednak „było w nich coś jeszcze: przekonanie, że nie żyjemy do końca 
życiem prawdziwym. Że nad nami są góry, na które można się wspiąć. Choć 
wspinając się, łatwo odpaść od ściany. Góry Zanussiego okazywały się za wyso-
kie dla jego bohaterów. W Strukturze kryształu, Iluminacji, Constansie zawarte 
było jednak niekłamane pocieszenie: aby odczuć głębię, niekoniecznie musisz 
iść do klasztoru. I niekoniecznie jechać w Himalaje. Była też w tych filmach 
nuta melancholii, rezygnacji – i to może było najcenniejsze, ponieważ szczery 
niepokój niesie większe pocieszenie niż wysilony optymizm.”5.

Zastanawia scena jego spowiedzi: chłopak obawia się, że „za chwilę będzie 
taki jak wszyscy”. Z drugiej strony „nie lubi siebie”, nie dość podoba się sobie. 
Filip miota się, szukając znaku. Odwiedza zaprzyjaźniony klasztor, trafia do 
schroniska dla bezdomnych, ucieka w góry, a nawet w narkotyki. Nie dają 
mu ukojenia rozmowy z bratem – taternikiem, przykładem człowieka, który 
znalazł receptę na życie, ale i na wiarę. Na planie filmowym pozna Doktora 
Tomasza – paradoksalnie to u niego, cynika i ateisty, znajdzie duchowe wspar-
cie. W powtórzeniu finałowej sceny, znanej z Życia jako śmiertelnej choroby 
doktor Berg leżący na stole sekcyjnym nie powie już z zaświatów ani słowa, 
bo Suplement jest o wierze Filipa – uwewnętrznionej, pełnej, lecz i trudnej. 
Jego doświadczenie ma swoją autonomię: 

Rzecz jasna, iż doświadczenie żadnego z osobna 
człowieka nie dosięga wszystkich ludzi, nawet 

 5 T. Sobolewski, Suplement – nowy film Krzysztofa Zanussiego w kinach, http://wyborcza.
pl/1,75410,782839.html [17 iii 2019].
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wszystkich współczesnych, ale z konieczności ogranicza 
się do jakiejś ich liczby, mniejszej lub większej. Aspekt 
ilościowy w tym doświadczeniu odgrywa pewną rolę.  
Im więcej ludzi stanęło w zasięgu czyjegoś doświadczenia, 
tym doświadczenie to jest większe i poniekąd bogatsze6.

W Suplemencie, tak jak w całej twórczości Zanussiego, nie chodzi o filo-
zofowanie, tworzenie uniwersalnych odpowiedzi czy definicji, nie o wyja-
śnianie świata i jego struktury, chodzi o spojrzenie ku człowiekowi – nawet 

„konkretnemu człowiekowi” – i opisanie jego losów z możliwie głębokim zro-
zumieniem, przenikliwym spojrzeniem człowieka rozumiejącego. Ale wciąż 

„Krzysztof Zanussi jest – parafrazując wypowiedź kardynała Karola Wojtyły 
na swój temat – bardziej myślicielem niż filmowcem. Nie jest tylko – jak sądzą 
niektórzy krytycy jego twórczości – inteligentem czy uściślając – intelektu-
alistą myślącym o ważkich tematach i wypowiadającym się o nich w formie 
artystycznej. Jest kimś więcej niż człowiekiem posiadającym specjalne zdol-
ności, wiedzę, siłę wyobraźni, tworzącym dzieła sztuki”7. Tak, Zanussi jest 
bardziej myślicielem niż filmowcem, co oznacza także, iż omawiając istotę 
jego twórczości, nie należy koncentrować się na filmie jako rodzaju sztuki, 
który uprawia. A przecież Suplement bardziej jeszcze niż Życie jako śmier-
telna choroba… jest także o tworzeniu filmów, albo przynajmniej o całym 
podskórnym życiu filmowych planów, owej „drugiej stronie lustra”, która 
obnaża szwy dzieła ekranowego, całe to tworzenie iluzji, udawanie, misty-
fikację. W poprzednim filmie opowieść o tworzeniu dzieła o Bernardzie 
otwierała medytację, w Suplemencie natomiast plany filmowe powtarzają się 
kilkakrotnie: Filip poznaje Tomasza podczas kręcenia scen z koniokradem, 
następnie statystuje w teledysku gwiazdora-narkomana, co prowokuje go 

 6 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 52.

 7 D. Narewska, Kino Zanussiego – coś więcej niż „gorący sprzeciw wobec tego, co działo 
się wokół”, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom 
jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, 
Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 2015, s. 42.
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do eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi, zarówno pierwszą, 
jak i kolejną, równie ważną rozmowę pomiędzy Hanką a jej chłopakiem 
odbywającą się w kulisach industrialnej sesji zdjęciowej obserwujemy przez 
pryzmat filmowej techniki, tworzącej iluzję. Taka autotematyczność z pew-
nością podkreślona by była jeszcze bardziej, gdyby do ostatecznej wersji 
Suplementu włączona została, nakręcona w podziemiach średniowiecznego 
warszawskiego kościoła scena kłótni pomiędzy Bernardem a Abelardem. 
Może Krzysztof Zanussi wyznaje w ten sposób to samo, co Karol Wojtyła, 
podkreślający, iż nie jest naukowcem, lecz myślicielem8. I naukowy traktat (na 
przykład filozoficzno-teologiczny) i dzieło sztuki filmowej może (musi?) bo-
wiem zawieść, przede wszystkim ze względu na swoją sztuczność, umowność, 
konwencjonalność. Los człowieka tymczasem, podobnie jak jego największe 
pytania, musi spotykać się z odpowiedzią ciągle nową, aktualną i adekwatną. 
I musi – przy całej swojej uniwersalności – być nieustannie personalizowany: 

„Mówiąc inaczej, przedstawiana na ekranie materialność rzeczywistości w jej 
wszystkich możliwych aspektach i ukazywanie na jej tle sytuacji egzystencjal-
nych człowieka ze wszystkimi blaskami i cieniami pozwala widzieć w kinie 
przejaw refleksji teologicznej (teo logos rozumiem tu za Tadeuszem Żychie-
wiczem jako mówienie o Bogu i Jego osobistym doświadczeniu w życiu). 
(…) To niemal mistyczne przeświecanie przez materię filmu tajemnicy, głębi, 
niewyrażalności ujmowanej za pomocą znaków – obiektów, przedmiotów, 
postaci, sytuacji pozwala spoglądać na film jako na palimpsest, w którym 
pod wierzchnią warstwą wyglądów przedstawionych zapisane jest pytanie 
o człowieka: jego wymiar egzystencjalny i eschatologiczny”9.

 8 Por. D. Narewska, Kino Zanussiego – coś więcej niż „gorący sprzeciw wobec tego, co 
działo się wokół”, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. 
Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, 
Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 2015, przypis 7, s. 42.

 9 Adam Regiewicz, Traktaty o nawróceniu. Próba kerygmatycznej interpretacji filmów 
Krzysztofa Zanussiego, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Za-
nussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej 
Baczyński, Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 2015, s. 56.
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Charakterystyczne dla twórczości mistrza jest nieustanne wzajemne 
podważanie się tego, co naukowe, fizyczne, materialne, z tym, co duchowe, 
metafizyczne. Przykładem jest z pewnością jedna ze scen Iluminacji, w któ-
rej Franciszek Retman (to przecież ciągle ten sam młody człowiek, którego 
oglądać będziemy w Suplemencie) próbuje kontemplacji w bielańskim klasz-
torze Kamedułów, a narrator komentuje to, odwołując się do neurofizjologii: 

„Przyspieszenie przemian określonych neuromediatorów może być wynikiem 
ukierunkowanego wysiłku psychicznego jednostki. Może również nastąpić 
pod wpływem środków farmakologicznych, na przykład LSD”. Należy zadać 
sobie pytanie, czy intencją twórcy było rzeczywiście użycie tego materia-
listycznego wyjaśnienia do brutalnego podważenia całej chrześcijańskiej 
mistyki. Czy raczej skonfrontowanie postawy mnichów z chwiejną i co 
chwilę dezaktualizującą się odpowiedzią naukowców nie otwiera raczej 
na perspektywę religijną, już chociażby przez nieuprawnione sprowadza-
nie tego, co wielkie i duchowe do fizjologii. „Raczej odwrotnie – tamto 
pierwsze wrażenie jest zanegowaniem zadufanego scjentyzmu komentarza, 
wytwarzając dialektyczne napięcie między tym, co duchowo odczuwalne, 
acz nieweryfikowalne przez naukę, a „naukowością”, która przy pozorach 
podania wyjaśnienia nie oferuje żadnej wiedzy istotnej. (…) Co więcej, pozo-
stawanie wyłącznie na poziomie „naukowym” grozi antyhumanitaryzmem, 
czy wręcz – nieludzkością”10. U progu swojej kariery reżyser tworzył kino 
ważne i mądre, prowokujące do refleksji, dyskusji i silnie oddziałujące na 
emocje. Poruszał tematy znane nam wszystkim i dotykające najtrudniejszych 
aspektów człowieczeństwa. W nowym tysiącleciu czyni dokładnie to samo – 
nie próbuje jednak udzielać tych samych odpowiedzi, wciąż poszukując 
sensów głębszych i aktualniejszych.

Zasadniczym tematem filmów Zanussiego jest poszukiwanie prawdy, 
a nawet sama kategoria prawdy (w aspekcie epistemologicznym, etycznym 
i religijnym). Dyskurs ten rozpisany jest na fakty fabuły, często błyskotliwe 
(choć bywa, iż irytujące nadmiernie oczywistą, dydaktyczną retoryką) dialogi, 

 10 T. Kłys, Krzysztofa Zanussiego kino intelektualne, w: Kino polskie w trzynastu se-
kwencjach, red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005, s. 19.
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w których zderzają się racje protagonistów, czasem też – abstrakcyjny, naukowy 
komentarz swą rzeczowością kontrapunktujący doświadczenia i egzysten-
cjalne zaangażowanie postaci. Centralnym problemem Suplementu także jest 
poszukiwanie prawdy o sobie, chodzi jednak o prawdę przekraczającą chcenia 
i wyobrażenia głównego bohatera, prawdę transcendentną, nazywaną wprost 
powołaniem, a więc tym, co wypełnia los człowieka, czyni jego życie ważnym 
i wielkim. Karol Wojtyła opisuje ową prawdę o sobie słowem „samowiedza”: 

Istnieje przeto np. samowiedza moralna – coś 
z gruntu innego niż wiedza o moralności czy tym 
bardziej etyka; samowiedza religijna – niezależnie 
od wszelkich form wiedzy o religii, wiedzy religijnej 
czy teologii; samowiedza społeczna – niezależnie od 
jakiejkolwiek wiedzy o społeczeństwie itp. Samo-
wiedza bowiem, skoncentrowana na własnym ja 
jako na swoim właściwym przedmiocie, wchodzi 
wraz z nim we wszystkie dziedziny, na które  
to własne „ja” się rozprzestrzenia11. 

Samowiedza to oczywiście kategoria psychologiczna, jest to mniej lub 
bardziej uporządkowana wiedza o sobie, umieszczona na kontinuum od 
zbioru zupełnie nieustrukturalizowanych, ewaluatywnych i deskryptyw-
nych sądów, do spójnego systemu przekonań o samym sobie, stanowiącego 
w pełni zintegrowaną strukturę poznawczą. Ten właśnie proces – można by 
go nazwać także dojrzewaniem – obserwujemy u zanussiańskiego bohatera, 
który poprzez zmaganie z samym sobą (ucieczka w góry, wspinaczka, noc 
w Tatrach, potrzeba pomocy), konflikt (z Hanką, z bratem), kontakt z sa-
crum (pobyt w klasztorze) oraz odnalezienie doświadczonego i życzliwego 
przewodnika (doktor Berg) odkrywa własną męską dojrzałość, co pozwala 
mu zaangażować się na poważnie w związek z kobietą, a w konsekwencji 
zdecydować się na bliskość fizyczną i małżeństwo, bowiem 

 11 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 88.
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cała praca poznawcza idzie wyłącznie  
od samo-doświadczenia do samo-zrozumienia12. 

Samowiedza jest rozumiana jako poznawcza reprezentacja Ja, jako zako-
dowana w pamięci wiedza jednostki, która treściowo odnosi się do samego 
siebie jako całości lub jakiegoś aspektu tej całości, w tym relacji jednostki ze 
światem. Stanowi ona zbiór sądów i przekonań na temat własnego wyglądu 
zewnętrznego, charakteru, intelektu, dojrzałości emocjonalnej, kompetencji 
czy aspiracji życiowych. Człowiek zdobywa ją w procesie samopoznania, 
które może być zamierzone lub niezamierzone, zawsze jednak odbywa się 
w relacji do innych, bowiem samowiedza 

korzysta z wiedzy o człowieku  
w ogólności, tzn. z różnych poglądów  
na istotę ludzką, korzysta też  
z doświadczalnej wiedzy o ludziach,  
aby lepiej zrozumieć swoje własne ja13. 

Człowiek, każdy z nas, szczególnie jednak ów zanussiański bohater, Fi-
lip, w sposób celowy i systematyczny obserwuje siebie w działaniu, dzięki 
czemu zbiera informacje o swoich sukcesach i niepowodzeniach, a następnie 
w trakcie autorefleksji formułuje sądy o sobie. Zdarza się, że podejmuje on 
trudne, ryzykowne zadania jedynie po to, by sprawdzić swoje kompetencje 
i siłę woli. Osobisty obraz własnej osoby wpływa na różnorodne czynności 
ludzkie, takie jak podejmowanie decyzji (w filmie mowa przede wszystkim 
o dwóch najistotniejszych decyzjach: dylemacie pomiędzy małżeństwem 
i powołaniem zakonnym oraz przekonaniu o odpowiedzialności za los 
Hanki, która cierpliwie czeka na ukochanego), akceptacja lub odrzucenie 
innych czy kierowanie własnym rozwojem: 

 12 Tamże, s. 89.

 13 Tamże.
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Świadomość nie ogranicza się tutaj do prostego  
odbicia tego wszystkiego, co stanowi równocześnie  
przedmiot zrozumienia i wiedzy – w szczególności  
zaś samo-zrozumienia i samowiedzy – ale swoiście  
prześwietla to wszystko i w takim prześwietleniu  
właśnie odzwierciedla14. 

Nieświadomość własnych cech i nieadekwatny obraz własnej osoby 
stanowią jedną z najdotkliwszych barier psychologicznych ograniczają-
cych jednostkę, stąd rozbicie filmowego Filipa, hamletyzującego w obliczu 
życiowych decyzji. Samoświadomość – jak powiedzieliby psychologowie – 
sprzyja aktywnej roli podmiotu w regulacji własnych stosunków z rzeczywi-
stością. Bariera braku samoświadomości – a to właśnie stanowi oś dramatu 
w Suplemencie – ma charakter błędnego koła, gdyż niewiedza o czymś nie 
pozwala na aktywny do tego stosunek i na aktywne przeobrażanie stanów 
rzeczywistych15. Z innej – bardziej teologicznej, czy raczej bardziej chrze-
ścijańskiej – perspektywy opisać to można następująco: „W rzeczywistości 
za egzystencjalnymi pytaniami o sens śmierci czy cierpienia kryje się ta 
sama nieakceptacja historii, szukanie doświadczenia czegoś namacalnego, 
autentycznego, cielesnego. «Nie chcę być taki, jaki jestem» – oświadcza ko-
ledze z pracy [Filip], a ten zaprasza go na domową imprezę, podczas której 
poi alkoholem, karmi narkotykami i daje możliwość cielesnego obcowania 
z kobietą. (…) Zwierzęce pożądanie (niezwykle intrygująca wydaje się tu 
w kontekście posągu złotego cielca figura posągu chłopca ze wzwiedzionym 
penisem stojąca na środku sali balowej), bydlęce zachowanie, orgia, w któ-
rej Filip bierze udział zamroczony używkami, co utrwala kamera jednego 

 14 Tamże, s. 90.

 15 Por. M. Jarymowicz, Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących Ja dla zwiększenia 
gotowości do zachowań prospołecznych, Wrocław 1979; M. Kofta, M. Doliński, Po-
znawcze podejście do osobowości, w: J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademic-
ki, Gdańsk 2000; J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981;  
A. Tesser, A. Felson, B. Suls, Ja i tożsamość, Gdańsk 2004.
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z uczestników zabawy, stają się punktem inicjującym nawrócenie”16. Owo 
nawrócenie równie dobrze nazwać by można osiągnięciem osobowej dojrza-
łości, w Filipie walczy bowiem (symbolizowany przez ów wspomniany wyżej 
posąg) niedojrzały chłopiec i mężczyzna, gotowy podjąć odpowiedzialność 
za siebie oraz ukochaną osobę, a nawet służyć potrzebującym.

Zjednoczenie w miłosnym akcie Filipa i Hanki ma w finale filmu wymiar 
sakralny, nie tylko dlatego, że dzieje się wśród tatrzańskich szczytów, ewo-
kujących – jak zwykle u Zanussiego – numinosum, lecz także ze względu na 
rozbrzmiewającą w tle muzykę. Widzom kojarzy się ona z postacią zmarłego 
pacjenta, młodego, niezwykle utalentowanego pianisty, którego telewizyjny 
koncert przywołuje w filmie majestat śmierci, lecz także najwyższe i najszla-
chetniejsze ludzkie aspiracje. W zamierzeniu Autora – Wojciecha Kilara – ów 
środkowy fragment Koncertu fortepianowego (chorał – Largo religiosamente) 
zainspirowany był, jak sam przyznaje, „tradycyjnym śpiewem po komunii – 
Benedictus”, znanym uczestnikom liturgii jako Kantyk Zachariasza. Wni-
kliwym słuchaczom – uczestnikom najuroczystszych liturgii – z pewnością 
przypomni się wzruszającym echem kościelna melodia, towarzysząca słowom 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”17. 
Majestat Boga wkraczającego w świat zwyczajnych ludzkich spraw zawsze 
zapiera dech w piersiach. W finale Suplementu dochodzi do pojednania nieba 
z ziemią: to co ludzkie staje się boskie, to co boskie udziela się człowiekowi.

 16 A. Regiewicz, Traktaty o nawróceniu. Próba kerygmatycznej interpretacji filmów 
Krzysztofa Zanussiego, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Za-
nussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej 
Baczyński, Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 2015, s. 61.

 17 „Melodię obramowaną masywnymi akordami przejmują na przemian struny i fortepian. 
Środkowa część Corale różni się od zewnętrznych sekcji tym, że wykorzystuje struny solo 
i dłuższy monolog fortepianu. Lokalny punkt kulminacyjny następuje pod koniec ruchu: 
fortepian i smyczki głośno intonują malejącą sekwencję kilku akordów, powtarzając 
sekwencję wiele razy. Ciekawe może być porównanie z i Koncertem fortepianowym 
d-moll op. 15 (Benedictus qui venit w nomine Domini) i centralnym ruchem iii koncertu 
fortepianowego Bartóka (Adagio religoso)”. Por. https://ninateka.pl/kolekcje/en/kilar/
audio/koncert-na-fortepian-i-orkiestre-dyr-wojciech-michniewski, tł. wł. [22 x 2018].



M. Legan: Co to znaczy: „nie zmarnować życia, nie rozmienić 
się na drobne”?
K. Zanussi: To jest taka prawda, którą człowiek powtarza, 
wiedząc dobrze, że dostał coś, co jest darem i ten dar można 
pomnożyć albo można go roztrwonić, można przeżyć życie 
miałko. Niestety.

M. Legan: Co ciekawe, dla tych którzy oglądali Życie jako 
śmiertelną chorobę…, choć nie powstały żadne nowe zdjęcia 
ukazujące postać występującego w nim doktora Tomasza, 
jawi się on w Suplemencie jako zupełnie inny człowiek – już 
nie zgorzkniały cynik, a starzec na wskroś pozytywny, rozu-
miejący rozterki swojego młodego przyjaciela i koniec koń-
ców umożliwiający mu podjęcie właściwej decyzji. Wszystko 
zależy od perspektywy?
K. Zanussi: Ale to w gruncie rzeczy jest do odnalezienia 
i w pierwszym filmie. Tylko że teraz opowiadam to z pozycji 
beneficjentów, obdarowanych.

M. Legan: Czyli można by powiedzieć, że człowiek jest takim 
jakim go spostrzegają?
K. Zanussi: Nie, ja go postrzegam w dwóch różnych per-
spektywach, a o tym, jaki jest, to się dowiemy na sądzie osta-
tecznym. On jest, jak każdy z nas, na bardzo wielu płasz-
czyznach rozmaity. My tego nigdy nie ogarniamy – to jest 
moja obsesyjna myśl, że my nigdy nie osiągamy takiej pełni 
świadomości, żeby nawet samego siebie ogarnąć. I to jest dla 
mnie na przykład ogromny argument przeciwko eutanazji – 
to znaczy, że człowiek nigdy nie jest w stanie zdecydować 
się na samobójstwo z pełną świadomością. Wygląda, że ta 
cząstka człowieka najbardziej umęczona tego pragnie, ale 
może się zawsze okazać, że inna cząstka pożałuje, ale wtedy 
już będzie za późno…



M. Legan: Filip to postać na tym samym rozdrożu, na któ-
rym postawił swojego bohatera Martin Scorsese w Ostatnim 
kuszeniu Chrystusa. Szczęście posiadania normalnej rodziny 
contra służba Bogu aż po krzyż. Nie kusiło Pana, by osta-
tecznie wysłać Filipa do klasztoru, skoro nawet doktor Berg 
przemówił do niego zza światów.
K. Zanussi: Nie, bo musiałbym zrobić inny film. Tutaj cho-
dziło mi o to, żeby w swoim pragnieniu znalazł się jednak po 
stronie większości, która do tego nie dorasta. Bo nie wiem, 
czy bym umiał przekonać widza do jego decyzji, to znaczy, 
zrobić film o prawdziwym powołaniu. Jak zestawić biografie 
świętych, hagiograficzne i postacie rzeczywiste… Hagiografia 
najczęściej jest marna jako sztuka, ponieważ zawiera w sobie 
założenie i to zazwyczaj założenie fałszywe: o doskonałości 
podmiotu, który nigdy nie był doskonały.
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Film z 2005 roku ma nieoczywistą, choć możliwą do odkrycia strukturę 
przypowieści: „Krzysztof Zanussi jako Autor dzieli się zapewne także swoim 
własnym doświadczeniem twórcy samotnego, idącego pod prąd, konse-
kwentnie proponując refleksję nad wartościami najważniejszymi. Po raz 
kolejny subtelnie przypomina widzowi, o jakie zasady chodzi: o Ewangelię, 
o nauczanie Jezusa, które próbuje – choć w niedoskonały sposób – wy-
pełniać Wiktor. Ale może chodzić o coś jeszcze więcej, jeśli dostrzeżemy, 
że persona non grata to ostatecznie również Chrystus, którego Ewangelia, 
przywoływana przez bohatera filmu i jego reżysera, jest odrzucana jako 
nieodpowiadająca współczesnemu światu, instrumentalizowana lub – w naj-
lepszym przypadku – pomijana milczeniem”1. Zrozpaczony po śmierci żony, 
przerażony podstępami i dwulicowością otaczających go ludzi, zdezorien-
towany w sieci intryg i dotkliwie odczuwający fiasko swojego życia, polski 
ambasador w Montevideo, Wiktor (imię – być może przekornie – zapowiada 
zwycięstwo), powraca znad zatoki, na brzegu której rozrzucił o poranku 
prochy ukochanej kobiety. Owej – zamykającej dramatyczne zmaganie 
o siebie samego – ceremonii towarzyszył śpiew porażająco pięknej pieśni 
chóralnej Wojciecha Kilara do słów Williama Szekspira z drugiej sceny 
drugiego aktu Hamleta: „Jak doskonałym tworem jest człowiek! Jak wielkim 
przez rozum! Jak niewyczerpanym w swych zdolnościach! Jak szlachetnym 
postawą i w poruszeniach! Czynami podobnym do anioła, pojętnością 
zbliżonym do bóstwa! Ozdobą on i zaszczytem świata. Arcytypem wszech 

 1 M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, Opole 2015, s. 106.



jestestw!”2. Zaniepokojonym, przekonanym, iż postradał zmysły pracowni-
kom ambasady Wiktor wyjaśnia, iż usłyszał właśnie – podczas owego miste-
rium pożegnania z życiem – muzykę sfer. Zamierza teraz podjąć – skazaną 
przecież na porażkę – próbę zapisania owej nieziemskiej melodii, owych 
harmonijnych dźwięków wydawanych przez ciała niebieskie krążące dookoła 
środka świata. Zasiada więc do fortepianu i w tym niezwykłym momencie 
następuje największy, choć niemalże niedostrzegalny przełom w filmowej 
narracji, słyszymy bowiem wydobywającą się z jego pamięci melodię, która 
jest co prawda bardzo podobna do sławiącej wielkość człowieka pieśni znad 
morza, w istocie jednak jest – bliźniaczym być może, jednak diametralnie 
rożnym w wymowie – środkowym fragmentem Koncertu na fortepian i or-
kiestrę (Largo religiosamente) tego samego Autora, znanym widzom dwóch 
poprzednich filmów Krzysztofa Zanussiego. Jest to ów – zainspirowany 
śpiewem po komunii – Kantyk Zachariasza, pełen dostojnej pobożności 
hymn ku czci Boga, skandowany przez wiernych w uniesieniu podczas naj-
donioślejszych części liturgii. Niemal niezauważalnie więc pogańska z cha-
rakteru muzyka sfer, sławiąca wielkość i piękno człowieka, transponuje ku 
mistycznym uniesieniom religijnym, których centrum jest wielkość i dobroć 
Boga. Owa przemiana – czy może nawet przełom – dokonuje się w duszy 
Wiktora, to bowiem, co słyszeliśmy nad zatoką, modlitwa do człowieka, 
zmienia się w nim w Benedictus, w poprzednich filmach nieodmiennie 
zapowiadający śmierć, jeszcze bardziej jednak otwierający perspektywę 
metafizyczną, wieczną czy wprost – Boską: 

Jeżeli coś się dzieje, zachodzi jakaś zmiana wewnętrzna 
w człowieku, musi istnieć także przyczyna tej zmiany. 
Doświadczenie, w szczególności doświadczenie we-
wnętrzne, świadczy tylko o tym, że własne ja  
nie jest ową przyczyną3. 

 2 Wiliam Szekspir, Hamlet, tł. J. Paszkowski, Warszawa 2003, s. 49.

 3 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 116.
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Przyczyna jest zewnątrz. W postaci Wiktora dostrzegamy człowieka 
o wyraźnej wyższości intelektualnej i moralnej, „szlachetnego w postawach 
i poruszeniach”, a jednocześnie świadomi jesteśmy jego życiowego fiaska. 
Miota się pomiędzy dylematami swojego opustoszałego wnętrza a zewnętrz-
nymi przejawami ambasadorskiej aktywności, niczym ktoś, o kim Karol 
Wojtyła napisałby, iż nie doszło w nim do zintegrowania osoby z czynem. 
A przecież 

sprzęgnięcie osoby z czynem dokonuje się właśnie 
przez ów moment transcendencji4, 

co pokazują finałowe sceny filmu. Wiktor po stracie ukochanej żony pozostaje 
aktywny zewnętrznie, co do wnętrza jednak oczekiwać musi na samoroz-
wiązanie się dylematów duchowych: 

Pomimo tak wyrazistego – zwłaszcza w wewnętrz-
nym aspekcie doświadczenia – zróżnicowania 
i przeciwstawności nie sposób zaprzeczyć, że ten, 
kto działa, jest równocześnie tym, w którym to czy 
owo się dzieje5.

Zakończenie filmu, owo odkrycie ontologicznej zmiany, jaka dokonuje 
się w człowieku pod wpływem zmagań duchowych, ma wymiar eschatolo-
giczny, zapowiadany już w pierwszych scenach, w których widzimy obrządek 
związany z przygotowaniami do pogrzebu Heleny, żony ambasadora. Wi-
dzimy człowieka, któremu śmierć odebrała cały sens. Tragiczność sytuacji 
pogłębia się, gdy Wiktor nabiera podejrzeń co do związku żony z ich wspól-
nym przyjacielem, który jest teraz rosyjskim wiceministrem: „Film inicjuje 
scena ostatniego pożegnania z żoną Heleną, która pozostawia w jego sercu 
zwątpienie dotyczące wierności. Doświadczony przez wydarzenia komuny, 

 4 Tamże, s. 119.

 5 Tamże, s. 121.
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wielokrotny więzień polityczny, naznaczony jest podejrzliwością wobec 
swoich współpracowników, a także swoich bliskich. Żyje w nieustannym 
poczuciu krzywdy, za którą dawni funkcjonariusze SB nie odpowiedzieli. 
Ten brak przebaczenia jedynie pogłębia frustracje Wiktora i oddala go 
kolejno od współpracowników („Pan nie ma swojego życia. Pan je stracił, 
dlatego nas Pan wysysa”), przyjaciół i najbliższych. Ten brak przebaczenia 
przekłada się proporcjonalnie na brak zaufania do drugiego człowieka, który 
jawi się jako wróg, zdrajca, donosiciel. W konsekwencji Wiktor zamyka się 
w sobie, stawia zapory przed innymi (chociażby poprzez alkohol), a jedno-
cześnie ma moralne poczucie wyższości nad pozostałymi. Niejednokrotnie 
zarzuca ministrowi, że walczyli o ideały, a pozostał piasek, na którym nie 
da się budować („Świat się sypie – żyć się nie da”). Okazuje się, paradok-
salnie, że sytuacja, która wywołuje egzystencjalny kryzys bohatera – śmierć 
żony – staje się momentem przełomowym, inicjującym proces nawrócenia, 
prowadzącym do zaakceptowania swojej historii, przebaczenia żonie, przy-
jacielowi. Przywołany powyżej motyw śmierci jako punkt odpowiadający 
figurze «zrzucenia z konia» wydaje się niezwykle ważny, bowiem zawarte 
w Pawłowym doświadczeniu gwałtowność i dramatyzm wskazują na taki 
rodzaj sytuacji, która burzy dotychczasowe struktury życia”6.

Persona non grata jest filmem psychologicznym, w którym głównym 
motywem jest obsesja podejrzeń. Podejrzliwy, złośliwy, nieufny – taki jest 
Wiktor. Najwyraźniej bardzo nie lubi ludzi; być może dlatego, że niedawno 
stracił żonę. Oczekuje od wysokiego urzędnika państwowego, że tamten 
za ważniejsze od obowiązków pełnionego urzędu uzna lojalność wobec 
dawnego kolegi: może tak wygląda jego hierarchia wartości. Ale z zachowa-
nia ambasadora przebija coś, co przekreśla możliwość odczuwania wobec 
niego szacunku – bezgraniczna pycha: „Ambasador to typ idealisty, którego 
wszystko zaczyna drażnić, który jednak nie dostrzega, jak sam staje się dla 

 6 A. Regiewicz, Traktaty o nawróceniu. Próba kerygmatycznej interpretacji filmów Krzysz-
tofa Zanussiego, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. 
Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. ks. Andrzej Baczyński, 
ks. Michał Drożdż, Michał Legan osppe, Kraków 2015, s. 62.
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otoczenia nieznośny. Tak bywa z idealistami na starość”7. Jego stosunek 
do ludzi naznaczony jest pychą „jedynego sprawiedliwego”, przekonanego 
o swej przewadze moralnej nad resztą świata. Zanussi nie ułatwił sobie zada-
nia: jego ambasador nie jest kimś budzącym łatwą sympatię, a jednak trudno 
nie odnieść wrażenia, że reżyser ma słabość do swego bohatera. Uczynił 
z niego przecież postać tragiczną, ponadto przeciwstawił mu dwie osobi-
stości odpychające: sekretarza ambasady i dawnego kolegę z „Solidarności” 
(obaj byli internowani w stanie wojennym), obecnie swego zwierzchnika 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, człowieka z – dosłownie – przetrą-
conym kręgosłupem.

Persona non grata ma w filmie twarz i postać Zbigniewa Zapasiewicza: 
szlachetne rysy, swego rodzaju naturalny autorytet, jakby wrodzoną godność: 
to ktoś, kto nie jest w stanie nadążyć za biegiem czasu, nie umie zbudować 
mostu między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. A więc może w ty-
tule filmu nie ma gorzkiego podtekstu, może to po prostu konstatacja faktu? 
Jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliłby również Autor. Poprzez tragiczną 
postać swego bohatera dotknął spraw tak skomplikowanych i trudnych, że 
prostych rozstrzygnięć nie ma i być nie może. Istotnym tematem filmu jest 
bowiem motyw śmierci – tym razem nie własnej, lecz cudzej. Jak pogodzić się 
z nagłym odejściem bliskiej osoby? Persona non grata opowiada o dojrzewa-
niu do niełatwej akceptacji utraty najbliższych, o poszukiwaniu wewnętrznej 
harmonii mimo dysonansów narzucanych przez okoliczności zewnętrzne: 

„kregymatyczność filmów Krzysztofa Zanussiego polegałaby na prowadzeniu 
widza do drzwi, za którymi kryje się prawda o człowieku: jego egzystencji, ale 
i wymiarze eschatologicznym, zawsze na nowo konceptualizowana, odczy-
tywana na nowo w perspektywie indywidualnej lektury filmu – tym bardziej 
prawdziwej, im bardziej personalnej i osobiście doświadczanej”8.

 7 T. Sobolewski, Nieznośny idealista w pióropuszu cnoty, „Gazeta Wyborcza”, 5 września 
2005, s. 14.

 8 A. Regiewicz, Traktaty o nawróceniu. Próba kerygmatycznej interpretacji filmów Krzysz-
tofa Zanussiego, w: Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. 
Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, 
Michał Drożdż, Michał Legan, Kraków 2015, s. 68.
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Wiktor to bohater z gatunku postaci hamletyzujących – a więc na wskroś 
zanussiańska. Odwołanie do Hamleta jest o tyle nieprzypadkowe, o ile nie-
przypadkowe jest wykorzystanie w finałowych scenach filmu pieśni z frag-
mentami monologu duńskiego księcia. Zachwyt wyrażony w tym szcze-
gólnym tekście ma jednak wyraźną nutę goryczy, wyraźnie jest ironiczny. 
Pieśń Wojciecha Kilara Jak doskonałym tworem jest człowiek…9 napisana 
została do filmu Tydzień z życia mężczyzny (1999, scenariusz i reżyseria 
Jerzy Stuhr), który stanowi – zupełnie jak Persona non grata – rozliczenie 
pokolenia solidarnościowego z utraty ideałów, moralnego fiaska, a nawet 
zdrady chrześcijaństwa: „Nasz bohater się poddał. Zrozumiał, że nie ma 
co walczyć do końca. To nie był jego czas. To był i jest czas kameleonów, 
zeligów, piszczyków w zupełnie nowym, korporacyjnym stylu, którzy nagle 
zrozumieli, że z Bogiem wadzić się nie można, że trzeba Go zaanektować 
i przerobić na swój obraz i podobieństwo. Wiktor potrafił się z Nim wadzić. 
Nie potrafił myśleć taktycznie. Pragnienie sukcesu za wszelką cenę nakręca 
życie dawnych opozycjonistów i młodych, niepamiętających tamtych czasów. 
Metody przestały się liczyć. A moralność? Można się przecież łatwo roz-
grzeszyć. Brak pragmatyzmu – mówią – oto, co gubiło człowieka w historii. 
Trzeba umieć wąchać czas i wybierać mniejsze zło. I takie właśnie dobre 
powonienie powoduje, że niezależnie od okresów historycznych i ustro-
jów kombatantów i rewolucjonistów pięć po dwunastej ciągle przybywa, 
choć biologia sugerowałaby coś innego. Wiktor taki świat odrzucił. Jego 
krytyczna wizja rzeczywistości zapewne była mocno przesadzona, ale miał 

 9 „Utwór na chór mieszany (z towarzyszeniem organów) został oparty na ośmiowerso-
wym tekście zaczerpniętym z ii sceny ii aktu Szekspirowskiego Hamleta. Kompozytor 
i reżyser od początku zdawali sobie sprawę z tego, że w określonym scenariuszem 
miejscu i kontekście nie może pojawić się zwykła muzyka filmowa. Powstała zatem, 
wedle słów Stuhra, piękna pieśń – muzyka wyrafinowana w swej prostocie, jedno-
cześnie emocjonalna i pełna skupienia. Stanowi ona nie tylko ironiczny komentarz 
do treści filmu, lecz także kompozytorski wyraz hołdu dla Szekspira, którego Kilar 
uważał za największego literackiego twórcę wszech czasów”. Za: https://ninateka.pl/
kolekcje/kilar/audio/jak-doskonalym-tworem-jest-czlowiek-temat-z-filmu-tydzien-

-z-zycia-mezczyzny [24 viii 2018].
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do niej prawo – wywalczył je swoim życiem. Stał się pustelnikiem pośród 
swoich, zamęczał ich swoim odrealnieniem, podczas gdy trzeba pogodzić 
się z losem i powiedzieć: Mój czas się skończył. Zanussi, oceniając wybór 
swojego bohatera, przyznaje, że w pewnym momencie swojego życia można 
powiedzieć: No, niech się już dzieje wola Boża, ja już więcej nic nie zdziałam. 
To w ogóle wielka mądrość wszelkich kultur, jeśli człowiek umie odróżnić 
sytuację, w której może coś zdziałać, od tej, w której naprawdę nic nie może, 
wobec czego nie ma się czym przejmować”10.

Persona non grata to film o żalu, obsesji podejrzeń, godzeniu się z losem 
i umieraniu, stylistyką przypomina poprzednie realizacje reżysera. Za-
nussi utrzymuje cały czas standard i elegancję swoich filmów, niezależnie 
od zmieniających się czasów i wymogów współczesnego kina. Jednym 
z głównych tematów tego dzieła jest motyw pamięci i przeszłości, z którą 
Polacy powinni próbować się mierzyć. Reżyser wskazuje jednak na drugą, 
mniej polityczną, a bardziej egzystencjalną warstwę filmu – opowieść o ko-
nieczności pogodzenia się z życiem, co nie musi oznaczać wyrzeczenia się 
ideałów: „wewnętrzna walka o wartości, mająca swoje odzwierciedlenie 
w społecznie, politycznie, psychologicznie i biologicznie uwarunkowanym 
świecie, nigdy się nie kończy. W filmach Zanussiego człowiek czasem tę 
walkę wygrywa, a czasem nie. Bywa też, że zwycięstwo okazuje się gorz-
kie, przynosi smutek lub samotność, a póki człowiek żyje, nigdy nie jest 
ostateczne, nie daje poczucia pewności. Dobro i zło w świecie, w którym 
żyjemy (a taki odzwierciedlają filmy Zanussiego) jest wymieszane jak kąkol 
z pszenicą w ewangelicznej przypowieści. Często trudno rozeznać, jaki 
wybór jest słuszny. Jest jednak przeczucie wartości absolutnej, ku której 
popycha człowieka jego tęsknota”11.

 10 A. Luter, Pojednanie z losem. Refleksje o filmie „Persona non grata”, w: Cierpienie i na-
dzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę 
urodzin i 45. rocznicę debiutu, red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, Michał Legan, 
Kraków 2015, s. 354–355.

 11 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 484.
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Wiktor to właśnie człowiek z wielką, pełną nadziei przeszłością, dosyć 
mizerną teraźniejszością i coraz gorszymi perspektywami. Zmaga się nie 
tylko z naturalnym biologicznym ubytkiem sił męskich, lecz także z psy-
chicznym doświadczeniem słabości, a nawet jakiegoś rodzaju duchowym 
upadkiem. Skontrastowanie głównej postaci filmu z Olegiem, rosyjskim 
wiceministrem, pełnym werwy i przebojowości uosobieniem (imperialnej) 
siły, służy właśnie ukazaniu, jak głęboki jest w Wiktorze deficyt tego, co 
męskie – dynamizmu i wewnętrznych władz: 

Termin „dynamizm” ma źródłosłów grecki: dynamis  
znaczy tyle, co siła lub moc. Termin „potencjalność”  
ma źródłosłów łaciński: potentia znaczy moc lub władza. 
Widać, że semantycznie oba terminy są bardzo do siebie 
zbliżone, prawie identyczne. (…) Tak więc dynamizm, 
jak można stwierdzić, wskazuje przede wszystkim  
na aktualne zdynamizowanie podmiotu „człowiek”,  
które pochodzi z wewnątrz, a przybiera postać bądź 
działania, bądź też dziania się. Potencjalność natomiast 
wskazuje na samo źródło tego aktualnego zdynamizo-
wania podmiotu: źródło to tkwi wewnątrz podmiotu, 
niejako stale w nim pulsuje, dając o sobie znać taką lub 
inną postacią zdynamizowania. Tradycyjna koncepcja 
człowieka, wychodząca z założeń metafizycznych,  
nazywa to źródło władzą (= potentia). Władza to tyle,  
co ośrodek pewnej siły, ośrodek posiadania tej siły  
i dysponowania nią12, 

bohater filmu jest więc – jeśliby ująć go w tej właśnie, wojtyliańskiej per-
spektywie – pozbawiony zarówno dynamis, jak i potentia, jakby wraz z utratą 
ukochanej kobiety utracił on nie tylko swoją męskość, ale także metafizyczne 
źródło życia, siłę do działania i tworzenia (siebie).

 12 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 134.
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Tytuł filmu zaczerpnięty został z języka dyplomacji, w którym oznacza 
członka personelu dyplomatycznego lub konsularnego (szefa misji dyploma-
tycznej, attaché, chargé d’affaires, radców, a także ich rodziny przebywające 
wraz z nimi na misji), który otrzymał nakaz opuszczenia terytorium kraju, 
w którym przebywa13. W pełnym metafor i gier słownych języku Zanussiego 
jest to więc – a przynajmniej może być – synonim śmierci: człowiek otrzy-
muje nakaz opuszczenia terytorium, które oswoił i zostaje ewakuowany czy 
odwołany do centrali. Do ojczyzny. Pozostaje więc mieć nadzieję, iż spełnią się 
słowa św. Pawła: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). Z drugiej 
jednak strony, jeśli odnieść się do znaczenia łacińskiego przymiotnika gratus14, 
sformułowanie persona non grata oznacza kogoś nie-miłego, nie-przyjem-
nego, nie-atrakcyjnego. W tym ujęciu Wiktor – bohater filmu – byłby kimś 
niepasującym do świata, w którym żyje, kimś-nie-z-tego-świata, kimś próbu-
jącym odkryć dynamikę własnego życia poprzez kolejne czyny sprzeciwu czy 
nawet buntu, niewpisujące się w logikę racjonalności, czyny autopoznania: 

W naszym podejściu do osoby poprzez czyn zamie-
rzamy zatrzymać tę podstawową intuicję filozoficzną, 
która wydaje się niezastąpiona, jeśli chodzi o ujęcie i fi-
lozoficzną interpretację wszelkiego dynamizmu, a więc 
także i dynamizmu czynu, czyli działania świadomego. 
Musimy podjąć możliwie pełną i wszechstronną inter-
pretację tego dynamizmu, gdyż tylko tą drogą możemy 
wydobyć na jaw całą rzeczywistość osoby15. 

 13 W praktyce stosunków dyplomatycznych, procedury uznania za persona non grata 
używa się najczęściej wobec dyplomatów, którzy rażąco naruszyli prawo lub oby-
czaje państwa przyjmującego, w szczególności poprzez prowadzenie działalności 
szpiegowskiej. Często bywa to również kara za publiczne krytykowanie państwa 
przyjmującego lub próbę nadmiernej ingerencji w jego sprawy wewnętrzne.

 14 Por. hasło gratus, w: Słownik polsko-łaciński, łacińsko-polski. Dictionarium latino-
-polonicum, polonico-latinum, red. J. Gordon, Czernica 2014, s. 554.

 15 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 75.
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Krzysztof Zanussi udowadnia nam, iż na pewnym etapie rozwoju czło-
wiek zmuszony jest do podjęcia intelektualnego wysiłku poznania – nie 
tylko otaczającej go rzeczywistości, zmiennej i dynamicznej – lecz także 
własnych motywacji, wewnętrznych impulsów i emocjonalnych poruszeń, 
nade wszystko zaś przyjmowanych postaw i celów: 

Dzięki zdolności, a także sprawności czynnego rozu-
mienia odkrywamy znaczenie poszczególnych rzeczy 
i postępujemy w umysłowym opanowywaniu tych rzeczy, 
jak też związków między nimi zachodzących. Zrozumieć 
bowiem to nic innego, jak intelektualnie uchwycić zna-
czenie rzeczy lub związków pomiędzy rzeczami16. 

Przed takim właśnie wyzwaniem stoi Wiktor, otoczony prawdziwymi 
lub wydumanymi szpiegami, osaczony we własnym poczuciu bolesnej straty, 
zwiedziony podejrzeniami i obsesjami, nieumiejący odróżnić przyjaciół od 
wrogów, podejmujący działania chaotyczne i nieskuteczne, objawiający w ten 
sposób całą ambiwalentność i niekoherentność swojego wnętrza, 

czyn bowiem jest równocześnie źródłem poznania 
osoby17. 

Czyż nie tym właśnie jest polityka, dyplomacja i wszystkie inne zmaga-
nia człowieka myślącego – próbą „intelektualnego uchwycenia związków 
pomiędzy rzeczami”? Jeśli tak, ów zanussiański bohater skazany jest na 
nieustanny niedosyt, gdyż pomiędzy faktami, uczuciami i pragnieniami zbyt 
często panuje brak logiki i brak związku. Doświadczenie muzyki sfer – owej 
odwiecznej, wpisanej w całą rzeczywistość harmonii – jest, podobnie jak 
pogodzenie się ze zmarłą żoną, możliwe tylko wobec totalnego fiaska wła-
snych dążeń i planów. Możliwe jest tylko dla słabych, przegranych, pustych.

 16 Tamże, s. 84.

 17 Tamże, s. 75.
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W jednej z rozmów rosyjski wiceminister Oleg wypomina Wiktorowi, 
iż miał on szansę zostać wielkim muzykologiem. Być może zmarnował 
życie w Montevideo, zajmując się takimi marnościami, jak pisemna zgoda 
na rozbudowę ambasady, paszporty dla ukraińskich prostytutek albo prze-
targ, który ostatecznie i tak wygrać musieli Rosjanie lub Włosi. Dopiero 
pogodzenie się z losem, wybaczenie żonie, odkrycie, iż niektóre fakty muszą 
pozostać w przeszłości, wreszcie rozsypanie prochów – a nie są to tylko 
prochy Heleny, lecz także prochy młodzieńczych marzeń i pełnych morali-
zatorskiej pychy idealizmów – pozwala Wiktorowi na nowo usłyszeć muzykę. 
Ona, choć próbuje zwieść („Jak doskonałym tworem jest człowiek…”), jeśli 
przepuszczona zostaje przez połamane serce, ostatecznie doprowadzić musi 
do Tego, który jest ostatnią nadzieją przegranych.



M. Legan: Już sam tytuł filmu stawia osobę (persona) w osi 
zainteresowania. Czy wobec wszechobecnej zdrady, wojny, 
kłamstwa, jedynym sposobem, by pozostać osobą jest prze-
życie bólu, na przykład żałoby?
K. Zanussi: Bohater filmu przeżywa ból rozczarowania jak 
wszyscy, którzy w coś głęboko wierzyli i się rozczarowali. 
Mieli nadzieję, że świat zmienią na lepsze, tymczasem – jak 
on sam mówi – świat się trochę zmienił, ale tylko trochę i to 
tak zawodzi w obliczu tamtych oczekiwań, które inspirowały 
kiedyś do ryzyka, do cierpienia. I oczywiście cierpienie osobi-
ste, żałoba, konfrontuje człowieka z faktem, jak niedoskonała 
jest nasza własna samoświadomość, jak mało wiemy o tym, 
co się z nami stało.

M. Legan: Człowiek staje się czasem persona non grata sam 
dla siebie – gdy widzi fiasko swoich wysiłków, fiasko swojego 
życia. Trudno się na to godzić.
K. Zanussi: No tak, trzeba by jeszcze powiedzieć, że to już 
jest jakaś fałszywa kalkulacja, bo wysiłki mogą się oczywiście 
nie udać, ale z drugiej strony, jeśli braliśmy udział w pięk-
nych zawodach – jak to mówi św. Paweł – to wystarczy. Nie 
musimy być koniecznie zwycięzcami.
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Oparta na autentycznych wydarzeniach sztuka Rocco Familiariego zain-
spirowała Krzysztofa Zanussiego do napisania scenariusza kolejnego filmu 
fabularnego pt. Czarne słońce. Osadzony we współczesności, a jednocześnie 
uniwersalny niczym grecka tragedia, staje się ów sycylijski dramat kolejnym 
traktatem na temat dobra i zła – także dobra i zła osobowego – oraz naszej 
kondycji duchowej w perspektywie doznań zgoła cielesnych, bowiem – jak 
ująłby to Karol Wojtyła – 

zobowiązuje do wniknięcia w psycho-somatyczną 
złożoność człowieka1.

Sekwencja inicjalna to skomplikowana choreograficznie scena wzajem-
nego obdarowywania się sobą dwojga kochanków – małżonków: Agaty i Man-
frediego. Długi dialog nieskrępowanych swą nagością młodych ludzi, ich 
wzajemna swoboda i czułość wyraźnie wskazują, iż małżeński pokój, którego 
wnętrze ma pałacowy charakter, jest w istocie jakimś wspomnieniem raju, 
świata sprzed grzechu pierworodnego, w którym mężczyzna i kobieta bez 
poczucia wstydu dopełniali się wzajemnie w człowieczeństwie i wymieniali 
miłością. Można by zaryzykować stwierdzenie, iż w pierwszej części filmu 
to ciało (ciało mężczyzny i kobiety) stanowi właśnie ośrodek zainteresowa-
nia twórcy, kamery i widza. Piękna młoda kobieta i jej piękny młody mąż 
przeżywają swój prywatny raj, wyraźnie skupieni na celebrowaniu swojej 

 1 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 237.



seksualności, czystej i ofiarnej, przeżywają niewinną namiętność, wypowia-
dając za pomocą cielesności nie tylko samych siebie, lecz także to, co jest 
im wspólne – miłość: 

Człowiek nie „jest” swoim ciałem, lecz „posiada” swe 
ciało. I to posiadanie własnego ciała warunkuje jego 
uprzedmiotowienie w czynach, a zarazem też poprzez to 
uprzedmiotowienie się wyraża. Człowiek w szczególny 
sposób uświadamia sobie, że je posiada, gdy w działaniu 
posługuje się nim jako posłusznym środkiem ekspresji 
dla swego samostanowienia2.

Ciało jako posłuszny środek ekspresji ma w pierwszych scenach filmu 
moc przywoływania całego konglomeratu znaczeń. Odwołuje bowiem – już 
przez podobieństwo młodych kochanków do antycznych posągów – ku 
greckiej tragedii. Odwołuje do szekspirowskiego mitu o doskonałości czło-
wieka. Odwołuje do odrodzeniowego zachwytu nad Stwórcą. Do biblijnych 
prarodziców. Wreszcie do dionizjów (Czarne słońce mogłoby być adaptacją 
nieznanego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza albo pobocznym filmem 
Lucchino Viscontiego), a nawet do Dawida Michelangelo Buonarottiego lub 
Człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci jako wzoru proporcji, a więc 
i piękna, który pokazuje, iż rodzaj ludzki reprezentuje mikrokosmos Wszech-
świata. Na szkicu florentyńczyka wpisani w okrąg ludzie mieli być odbiciem 
nieba, wpisani w kwadrat – ziemi. Łącząc oba kształty, symbolizujące różne 
aspekty wszechświata, ludzie mieli stanowić pomost pomiędzy doczesnością 
a boskością. Mamy więc koło, kwadrat i człowieka, z którego należałoby 
jeszcze wyodrębnić pępek, znajdujący się zarówno w centrum wszystkich 
proporcji, w centrum ciała i w centrum świata (koło wpisane w kwadrat 
bowiem symbolicznie odnosi do rzeczywistości kosmicznej). Jest to więc 
symbol nieba, transcendencji, zewnętrzności i nieskończoności, doskonałości 
i jedności, absolutu, kosmosu – w centrum którego jest istota boska: człowiek.

 2 Tamże, s. 246–247.
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Warto też zwrócić uwagę, że człowiek ten jest w pozycji jakby ukrzy-
żowanego, a więc tworzy dodatkowy symbol – krzyż i odnosi do Chry-
stusa – najpiękniejszego spośród synów ludzkich (Ps 45, 3). Krzyż jako symbol 
to powiązanie nieba i ziemi, nieświadomości i świadomości, życia i śmierci, 
ale też trudności, rozpoznania ciemnych stron, przezwyciężenia instynk-
tów. Tak jak widać na szkicu Leonarda, człowiek jest elementem łączącym 
ze sobą koło i kwadrat, natomiast krzyż jest symbolem uzasadniającym 
to połączenie (jednoczącym znaczenia symboliczne koła i kwadratu), co 
więcej, jeśli krzyż jest sygnifikatem tego, co tragiczne, bolesne, ciemnych 
stron, to jest on również symbolem zwycięstwa zła – pozornego, lecz jakże 
przerażającego. Film będzie nieustannie odwoływał do owej kosmicznej 
walki między dobrem a złem, która dokonała się na krzyżu. Jej trwanie w na-
szych czasach, jej dramatyzm podkreślony będzie także przez powieszony 
w pałacu kochanków obraz, przedstawiający Archanioła Michała, wodza 
zastępów walczących z pradawnym smokiem – diabłem. Badacze twórczości 
Zanussiego wskazują na podobieństwo skrzydlatego rycerza z portretu do 
Manfrediego: to on jest ucieleśnieniem (to bardzo adekwatne słowo) anioła, 
on jest nagim mężczyzną ze szkicu Leonarda, on jest biblijnym Adamem 
i on jest niewinnie zabitym przez niczym nieumotywowane zło oblubień-
cem – zarówno z Pieśni nad Pieśniami („Wprowadź mnie, królu, w twe 
komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą”; PnP 1, 4), jak i z Przypowieści 
o pannach mądrych i głupich („Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie 
do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana 
młodego”; Mt 25, 1–13).

Mircea Eliade twierdził, że symbole, czyli mity i obrazy, odsłaniają nam 
najgłębsze stany rzeczywistości3. Warto więc zauważyć, że zaproponowane 
przez Zanussiego obrazy stanowią punkty wyjścia do opowiedzenia pra-
dawnego mitu o miłości pozornie przegrywającej ze złem świata. Psychika 
człowieka karmi się obrazami i mitami, które nigdy nie znikają z pola jej 
widzenia, dlatego Autor filmu wykorzystuje głęboko wpisaną w nasze czło-
wieczeństwo opowieść o nagich kochankach, przeżywających duchowo- 

 3 Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia, tł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.
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-erotyczne zjednoczenie, następnie zaś rozdzielonych przez siły uosobionego 
zła, by wywołać konkretny efekt: 

Chodzi mianowicie o przeżycie wzruszenia, które nie 
tylko ze względu na określenie słowne różni się od pod-
niecenia. Dwa różne wyrazy wskazują też na dwa różne 
przeżycia, na dwa różne fakty podmiotowe. Chociaż oba 
mają zasadniczo emotywny charakter, to przecież wzru-
szenie jest czymś innym od podniecenia, ma inną specy-
fikę jako fakt psychiczny. Wydaje się też, iż temu właśnie 
faktowi, tej specyfice przeżycia i doświadczenia, najbli-
żej odpowiada pojęcie „emocja”, chociaż o całkowitym 
pokrywaniu się znaczenia emocji i wzruszenia trudno 
mówić, tak jak trudno też mówić o znaczeniowym 
pokrywaniu się emotywności i uczuciowości człowieka. 
Wzruszenie dzieje się w człowieku – podmiocie podob-
nie jak podniecenie, chociaż bez trudu możemy odróż-
nić od siebie te dwie odmiany wśród passiones animae 
(warto w tym miejscu przypomnieć, że termin passio, 
którego tomiści używają w ślad za swym mistrzem na 
określenie różnych faktów życia uczuciowego)4. 

Właśnie o ową – przywołaną przez Karola Wojtyłę – pasję (w obydwu zna-
czeniach tego słowa) chodzi Zanussiemu. Pasją nazywa się przecież zarówno 
cierpienie (np. cierpienie Chrystusa w – nomen omen – Pasji wg św. Mate- 
usza), jak i najwyższe uniesienie związane z przeżyciem przyjemności (pasja 
w znaczeniu namiętności, wielkiego zamiłowania: stąd pasjonat to ktoś wpa-
dający zarówno w egzaltację, jak i w gniew). Czarne słońce to film opisujący 
wszystkie te pasje po kolei: pasję kochanków, pasję zastrzelonego mężczyzny, 
pasyjny charakter udręki człowieka zniewolonego (narkoman Salvo), pasję 
poszukiwania sprawcy, pasję grzebania umarłych, pasję pragnienia sprawie-

 4 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 280.
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dliwości i kary, wreszcie pasję zatrutej miłości. Zanussi bezlitośnie śledzi 
te procesy, dokonujące się w jego bohaterach i je bada z chłodem analityka, 
teologa-moralisty, dramaturga i prowokatora: 

„(coś) dzieje się w człowieku” oraz „(coś) dzieje się 
z człowiekiem”. Zdania te bywają używane w ję-
zyku potocznym zamiennie i nieraz mówiąc, że coś 
dzieje się z człowiekiem, pragniemy wskazać na to, 
co dzieje się w nim. Ściśle jednak się wyrażając, to, 
co dzieje się z człowiekiem, wskazuje na doznawa-
nie od zewnątrz. Jest to inna bierność. Człowiek nie 
jest wówczas dynamicznym podmiotem dziania się, 
które w nim ma swe źródło, ale raczej przedmiotem, 
z którym jakiś inny podmiot albo nawet jakaś inna 
siła coś czyni, on zaś tylko doznaje. Doznawanie 
samo z siebie mówi o bierności podmiotu „czło-
wiek”, nie mówi natomiast – przynajmniej nie mówi 
wprost – o dynamizmie wewnętrznym tegoż pod-
miotu, o tym w szczególności dynamizmie, na jaki 
wskazuje zdanie „(coś) dzieje się w człowieku”5. 

Krzysztof Zanussi ma zwyczaj urządzać swoim bohaterom laboratorium, 
w którym bada ich człowieczeństwo, ich wewnętrzne motywacje, instynkty, 
odruchy i mechanizmy. Wnikliwy wojtyliański namysł nad osobą i czynem 
zyskuje tutaj odniesienie do konkretnych życiowych sytuacji, do konkret-
nych twarzy i zachodzących między ludźmi zjawisk. Refleksja filozoficzna 
przyjmuje właściwą sobie – immanentnie wpisaną w swój antropologiczny 
charakter – dramaturgię.

„Nie tylko sprawiedliwość, ale i miłość została sprowadzona do banału. 
W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z drobnymi, nic nieznaczą-
cymi i przejściowymi miłostkami w serialowym stylu. Moją intencją było  

 5 Tamże, s. 112.
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przywołanie wielkiej miłości, tej prawdziwej i głębokiej, jak u Sofoklesa 
czy Dostojewskiego”6 – mówi o swoim filmie sam Zanussi. Wyraźnie po-
brzmiewa tu sprzeciw wobec nieustannemu spłaszczaniu człowieka, sprzeciw 
wobec twierdzenia, iż kierują nami zwierzęce instynkty, podniety stanowiące 
treść ludzkiego życia: „Czarne słońce nie jest teodyceą, mimo że wydaje się 
wskazywać na zawiść jako motyw złych czynów. Pokazuje natomiast, że 
wcześniej czy później, mniej lub bardziej gwałtownie człowiek staje w ob-
liczu zła, a w swojej decyzji, jak się wobec niego zachować jest wolny, bez 
względu na uwarunkowania. Autor rozsnuwał transcendentną płaszczyznę 
odniesienia z wpisaną w nią bezwzględną skalą wartości, za którą stała ta-
jemnica nazwanego lub nienazwanego Boga. Tajemnica od dawna reżysera 
fascynuje i niepokoi. Pytanie o nią staje się tym bardziej dramatyczne, im 
bardziej skrajne są uwarunkowania indywidualnych wyborów”7.

Zanussi – podobnie jak Wojtyła – wyznaje przekonanie, iż cała rozległa 
sfera ludzkich emocji wskazuje na duchowy charakter naszego jestestwa. To 
co łączy Agatę i Manfrediego, to nie żądza, podniecenie, chuć, lecz zgoła 
duchowe wzruszenie uszczęśliwiającej i uszczęśliwianej duszy: 

Specyfika wzruszenia jest różna od specyfiki podnie-
cenia. Podniecenie wydaje się bliższe zmysłowości 
człowieka, wzruszenie jakby dalsze. Chociaż jednemu 
i drugiemu towarzyszy jakaś reakcja somatyczna,  
podniecenie wydaje się bardziej tkwić w tej reakcji, 
wzruszenie mniej. Przeżywamy więc wzruszenie jako 
przejaw czystej poniekąd emotywności, jako uczynnie-
nie samej psychiki, w którym uwarunkowanie soma-
tyczne słabiej się zaznacza. Dlatego też w przeżyciu  
wielu wzruszeń czucie cielesne jakby ustępowało  
miejsca odczuciu duchowemu. Dzieje się tak 

 6 Za: https://gutekfilm.pl/film/czarne-slonce [19 xii 2018].

 7 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 457.
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tym bardziej, że treść wzruszeń pozostaje często 
w ścisłym związku z życiem duchowym człowieka8. 

Osią tematyczną filmu jest bowiem napięcie pomiędzy najniższymi, 
a najwznioślejszymi ludzkimi uczuciami. Wulgarna, bezsensowna agresja, 
pragnienie zabijania, perwersja i zdegradowane człowieczeństwo przeciwsta-
wione zostaje czystej, sięgającej poza grób miłości. Warstwa fabularna filmu – 
owo skontrastowanie brzydoty i piękna, zła i dobra, prawdy i fałszu – prowa-
dzi jednak ku wnioskom głębszym, postać mordercy Salvo bowiem nie tyle 
oznacza kogoś złego, lecz raczej ewokuje zło istotowe. Człowiek skurczony 
do formuły brutalnego zwierzęcia, zabijającego dla przyjemności, ma nie 
tyle wywołać szok estetyczny czy moralny, ile raczej sprowokować pytania 
natury duchowej, filozoficznej, metafizycznej. Podobnie Agata i Manfredi 
nie tyle stanowią miłą parę dobrych i pięknych ludzi, lecz mityczny ideał 
ucieleśnionych transcendentaliów, a więc wzór człowieczeństwa: 

Transcendencja określa ów szczególny rys struktu-
ralny człowieka jako osoby: swoistą nadrzędność 
w stosunku do siebie samego i swego dynamizmu. 
Z nadrzędności tej wynika samo-panowanie i samo-

-posiadanie. Tylko temu, kto odznacza się strukturą 
samo-posiadania i samo-panowania, przysługuje 
to określenie „ktoś”. Przysługuje mu ono zarówno 
wówczas, gdy odznacza się nią aktualnie, jak i po-
tencjalnie. Już więc w chwili poczęcia człowiek jest 
kimś. Jest kimś także wówczas, gdy jakieś czynniki 
stają na przeszkodzie spełnianiu siebie w czynach, 
czyli dojrzałej aktualizacji samo-panowania i samo-

-posiadania. Określenie „ktoś” przysługuje człowie-
kowi nie tylko w wyniku doświadczenia transcen-
dencji, ale na podstawie analizy bytu. 

 8 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 281.
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Niemniej analiza bytu, której w wypadku człowieka 
zawdzięczamy metafizyczne pojęcie osoby, wychodzi 
również z doświadczenia transcendencji i w nim znaj-
duje podstawowe dla siebie treści9. 

Jeśli więc bohaterowie zanussiańscy dzielą się na takich, którym przysłu-
guje ów przydomek „ktoś” i takich, których określić można słowem „nikt”, to 
właśnie dlatego, że dobro-piękno-prawda ma dla autora filmu metafizyczną 
cechę „bytu”, zaś wszystko, co będzie się owej arystotelesowskiej triadzie 
przeciwstawiać (będzie jej negatywem), będzie naznaczone „nie-bytem”, 
zgodnie z doktryną św. Tomasza z Akwinu: Veritas est adaequatio intellectus 
et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est vel non esse, quod non est.

Nieprzypadkowo, by oddać charakter tej dziwnej historii miłości skonfron-
towanej z nienawiścią, reżyser wybrał dramatyczną i radosną twarz aktorki 
Valerii Golino, łączącą w sobie cechy włoskie i greckie, niewinność i namięt-
ność, starożytność i nowoczesność. Miejscem, w którym toczy się akcja pełnej 
kontrastów historii stała się Katania, miasto, w którym światło i cień istniały 
wspólnie od zawsze. Zbrodnia, o której opowiada film jest wyłącznie punk-
tem wyjścia dla refleksji na temat tajemnic ludzkiej duszy. To zbrodnia, która 
zabija marzenia i przywołuje koszmary, zbrodnia, która w niektórych przy-
padkach wywołuje konflikt między chęcią zemsty a przebaczeniem. Pewien 
degenerat o imieniu Salvo zabija strzałem z broni palnej pięknego, nagiego 
młodzieńca, śpiącego na tarasie swego domu. Żona ofiary, Agata – oszalała 
z bólu i miłości, a zarazem nieufna wobec działań organów ścigania – sama 
tropi sprawcę, gdyż chce wymierzyć mu odpowiednią karę. Zanussi stara się, 
oczywiście, wpisać tę historię w rozważania o Bogu, Szatanie, obecności zła 
w świecie i ułomnościach doczesnej sprawiedliwości. Horyzont tematyczny 
dzieła opiera się jednak przede wszystkim na pytaniu o naturę ludzką: 

Człowieczeństwo, natura ludzka, wyposażone jest takimi 
właściwościami, które pozwalają konkretnemu człowiekowi 

 9 Tamże, s. 223.
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być osobą: bytować i działać jako osoba. Co więcej – 
nie pozwalają mu bytować i działać inaczej10. 

Zabójca Salvo – wyposażony w szklane oko, długie, tłuste włosy oraz 
niechlujny zarost – jest więc cieniem człowieka, człowiekiem à rebours. Za-
bija Manfrediego, gdyż pożąda jego piękna, jego szczęścia, jego ciała. Działa 
tu opisana przez Karola Wojtyłę zasada konsekwencji: 

Poprzez czyn moralnie dobry lub też moralnie zły 
sam człowiek jako osoba staje się moralnie dobry 
lub też moralnie zły11 

Człowiek jest wolny w tym sensie, że może zająć postawę wobec siebie 
i życia, wobec ludzi i Boga. Zajęcie takiej postawy dokonuje się poprzez 
określone zachowania, na które dany człowiek decyduje się w konkretnych 
sytuacjach życiowych. Wolność ludzka oznacza zatem zdolność działania 
z własnej inicjatywy, a także zdolność wyboru działań w obliczu określonych 
możliwości i uwarunkowań. Okazuje się, że człowiek potrafi decydować 
się na działania, które wyrządzają szkodę innym ludziom, a nawet jemu 
samemu. Człowiek potrafi tak bardzo manipulować własną świadomością 
i w tak bardzo błędny sposób korzystać ze swojej wolności działania, że 
może doprowadzić siebie do dramatycznych uzależnień (np. alkoholizm 
czy narkomania, jak w przypadku Salvo), do zaburzeń psychicznych, de-
presji czy stanów samobójczych. Pewne zachowania prowadzą do rozwoju 
i szczęścia, do budowania więzi miłości z Bogiem, z samym sobą i z innymi 
ludźmi, do osiągania satysfakcji i pokoju wewnętrznego. Z kolei są i takie 
zachowania, które prowadzą do nienawiści, egoizmu, agresji czy despera-
cji: „Nad finałem zawisa biblijne «możesz», waloryzujące wolę człowieka, 
dzięki której może on pójść w stronę dobra (słońce) lub zła (ciemność). Stąd 
tytuł filmu Sole nero – słońce, ale jednak czarne, ponieważ człowiek może 

 10 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 132.

 11 Tamże, s. 195.
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być jednym i drugim: aniołem, jak mówią o Manfredim (uroda, mądrość, 
dobroć) lub diabłem żyjącym w ciemności (Salvo, zdegradowany fizycznie 
i moralnie, zabójca, czyniący zło dla samego zła). W formie przypowieści 
metafizycznej zawarł reżyser jeden z najważniejszych wątków swojej antro-
pologii: działanie człowieka jest zawsze wyborem o charakterze etycznym 
i metafizycznym. Jedno jest uwarunkowane poprzez drugie. Człowiek za-
wsze korzysta ze swojej potężnej wolności, a korzystając z niej podejmuje 
doniosłe w skutkach decyzje»”12.

Trudno zatem negować samo istnienie czynów dobrych i złych. Człowiek 
żyjący w cywilizacji zachodniej, który osiągnął niespotykany wcześniej 
stopień wiedzy o samym sobie i który cieszy się największym zakresem 
wolności zewnętrznej, okazuje się człowiekiem tak bardzo nieszczęśliwym 
i wyrządzającym sobie krzywdę. Jeszcze nigdy w historii Europy nie było 
na naszym kontynencie tak wielkiego odsetka osób uzależnionych, zabu-
rzonych psychicznie, samobójców, złoczyńców. Fakt, że człowiek może 
świadomie decydować się na czyny obiektywnie dobre lub złe, wprowadza 
nas w istotę sfery moralnej. Wymiaru moralnego nabierają czyny nie same 
w sobie, lecz w odniesieniu do człowieka, który jest ich sprawcą. Odpowie-
dzialność moralna pojawia się zatem wszędzie tam, gdzie człowiek podej-
muje swoje działania w sposób świadomy i dobrowolny: 

Psychologowie powszechnie odróżniają uczucia niższe 
od wyższych. Wskazują także na różną głębię ludzkich 
uczuć oraz na ich bardziej „peryferyjny” lub też bardziej 

„centralny” charakter. W tym rozróżnieniu założone jest 
wnętrze człowieka-osoby, jakby niematerialna przestrzeń, 
w obrębie której na zasadzie odczucia można odróżniać 
centrum i peryferie, można także oznaczać różne po-
ziomy „w głąb”. Owych poziomów „w głąb” człowieka  
nie należy mieszać z poziomami samych uczuć, które, 

 12 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 456.
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jak widzieliśmy, mogą być niższe lub wyższe.  
Natomiast owe poziomy „w głąb” mówią już  
o pewnej integracji wzruszeń i uczuć w człowieku-

-podmiocie i rzutują na sprawczość osoby13. 

Tu znajduje się oś dramatu Agaty, kobiety zdecydowanej, by poznać 
prawdę i zrozumieć metafizyczne znaczenie swojej straty. Jedynie wyjaśnie-
nie pełne, a więc transcendentne jest w stanie zaspokoić jej rozdarte tęsknotą 
serce. Po grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy zranieni w naszych 
więziach i pragnieniach, w naszej świadomości i wolności. Każdemu z nas 
grozi zatem manipulowanie własną świadomością oraz błędne korzystanie 
z własnej wolności aż do wyrządzania krzywdy sobie i innym. Można by 
więc przewrotnie – lecz przecież za Wojtyłą i za Zanussim – zawołać: 

Pytamy więc: w jaki sposób człowiek, działając  
wspólnie z innymi, w różnorodnych relacjach miedzy-
-ludzkich czy społecznych, spełnia siebie?14. 

Wiele badań pokazuje, że chęć wzmacniania ważnych relacji osobistych, 
to podstawowa ludzka motywacja. Wszyscy doświadczamy mocnego pra-
gnienia zawierania i utrzymywania relacji międzyludzkich, które byłyby 
silne, stabilne i rodziły pozytywne emocje. Jeśli przyjrzymy się najszczę-
śliwszym osobom, to dostrzeżemy, że są one ekspertami w pielęgnowaniu 
osobistych relacji oraz pracowaniu nad ich pogłębianiem. Innymi słowy 
ludzie bardzo szczęśliwi utrzymują ważne i pozytywne relacje z ludźmi. 
Potrzeba bliskiego i pozytywnego kontaktu z innym człowiekiem jest jedną 
z najwcześniej ujawniających się i najsilniejszych ludzkich tendencji. Po-
czucie więzi jest jedną z podstawowych kompetencji, umożliwiających pra-
widłowe funkcjonowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych, 
a tym samym stanowi podstawę odkrywania siebie samego jako osoby, z jej 

 13 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 283.

 14 Tamże, s. 307.
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wartością i celowością. Tu znajdziemy chyba zanussiańsko-wojtyliańskie 
przesłanie Czarnego słońca. Bóg jest wspólnotą osób, diabeł samotnikiem. 
Bóg to piękno-prawda-dobro, diabeł to niebyt i destrukcyjne pragnienie 
rozdzielania tego, co stanowi jedność. Jeśli uświadomimy sobie, że prze-
ciwieństwem słowa sym-bolon (połączyć, zebrać razem) jest greckie słowo 
dia-bolon (rozpoławiać, dzielić), zrozumiemy od razu, komu – w sensie 
metafizycznym – zależało na rozbiciu tej miłości, na rozdarciu między 
Agatą a Manfredim. Między oblubieńcem a oblubienicą, a więc – w sensie 
symbolicznym właśnie – między Bogiem a człowiekiem.



M. Legan: „Człowiek nie «jest» swoim ciałem, lecz «posiada» 
swe ciało. I to posiadanie własnego ciała warunkuje jego 
uprzedmiotowienie w czynach, a zarazem też poprzez to 
uprzedmiotowienie się wyraża” (K. Wojtyła). W filmie Czarne 
słońce stawia Pan ciało w centrum dramatu, podobnie i jed-
nocześnie niepodobnie do Życia jako śmiertelnej choroby, tam 
bowiem miało sens tanatyczny, tutaj erotyczny. To się zawsze 
u Pana łączy.
K. Zanussi: Eros i Tanatos są bardzo zaprzyjaźnieni w mito-
logii i rzeczywiście coś w tym jest, że człowiek przez erotykę 
też wychodzi poza siebie, na jakimś tam stopniu przekracza 
siebie. A to wyjście poza siebie jest naszym wiecznym, rzadko 
osiągalnym marzeniem.

M. Legan: Temat ciała i erotyki ma w Pańskiej twórczości dwa 
znaczenia. Jedno właśnie ku miłości, gdy się łączy z tematem 
śmierci i z tematem doświadczania czy szukania sacrum, ale 
także – w drugim ujęciu – erotyka pojawia się jako perwersja, 
czyli widomy znak obecności diabła.
K. Zanussi: Tak, wydaje mi się, że do tej sfery zło ma jakby 
największy dostęp, jest to bowiem sfera uwznioślenia, dlatego 
istnieje ciągłe niebezpieczeństwo, gdyż cielesność stała się 
elementem jakieś degradacji człowieka, zamiast tego uwznio-
ślenia pojawia się jakieś umniejszenie, upadek.
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Ten prowokacyjny i społecznie zaangażowany film mistrza, to doskonały, 
wielowątkowy, wspaniale zagrany i gruntownie przemyślany obraz. Prowo-
kuje on wizją kobiecych postaw: od sadomasochistycznej dręczycielki ze 
szczytu korporacyjnej hierarchii poprzez gotową na każde upokorzenie kom-
binatorkę, zmagającą się ze stalinowską przeszłością prokurator wojskową aż 
do zdecydowanej na porzucenie świata młodej zakonnicy, która propozycję 
związku z kochającym ją i kochanym przez nią mężczyzną uważa – wobec 
odkrycia swojego powołania – za wniesienie zapalonej świecy do pokoju 
pełnego światła1.

Opowieść o młodym Włochu z miłości podążającym do Polski za kobietą, 
która kocha Chrystusa ponad wszystko, nabiera dramatycznego wymiaru, 
gdy okazuje się, że pobyt w warszawskiej korporacji może go kosztować 
utratę godności osobistej, utratę wolności, nawet utratę wiary. Widzimy więc 
dwa skonfrontowane ze sobą światy – korporację, gdzie wolność prowadzi 

 1 Por. Po tamtej stronie chmur (1995, scenariusz i reżyseria Michelangelo Antonioni, 
Wim Wenders). Film składa się z czterech nowel. W centrum każdej opowieści znaj-
duje się kobieta. Tematem ostatniej historii pt. Upadłe ciało jest sublimacja miłości. 
Bohaterowie zadają sobie pytanie, czy to samo serce może kochać jednocześnie 
Boga i człowieka. Zwraca uwagę piękna koincydencja zarówno pomiędzy tematyką, 
jak i tytułami filmów Upadłe ciało oraz Obce ciało. Właśnie w filmie Antonioniego 
pojawia się ów piękny i mądry dialog, w którym młoda kobieta, która wybiera się do 
zakonu z miłości do Chrystusa, zapytana, jak zareagowałaby na wyznanie miłości 
ze strony mężczyzny, odpowiedziała: „Wniósłby świecę do pokoju pełnego światła”. 
Dialog ten mógłby z równym powodzeniem znaleźć się w filmie Zanussiego.



do nienawiści, autodestrukcji i pustki, oraz Kościół, w którym wyzbycie się 
wolności osobistej prowadzi do pogłębionego człowieczeństwa i realizacji 
największej ze wszystkich miłości.

Dwie ważne sceny: pierwsza, inicjująca film, niestety nie powstała, reżyser 
opowiadał jednak, jak miała wyglądać. Dwoje kochających się ludzi jedzie 
na rowerach pod górkę. Gdy jedno z nich się zmęczy, jest holowane przez 
drugie. Potem się zmieniają. To jest właśnie definicja miłości między ludźmi: 
wzajemnie udzielanie sobie pomocy, gdy ukochana osoba opada z sił: 

Kiedy twierdzimy, że uczestnictwo jest właściwością 
osoby, to mamy oczywiście stale na myśli nie osobę  
jako abstrakt, ale osobę konkretną w dynamicznej kore-
lacji z czynem. W tej to korelacji uczestnictwo oznacza – 
po pierwsze – zdolność takiego działania „wspólnie  
z innymi”, w którym zostaje urzeczywistnione to 
wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a równo-
cześnie – przez to właśnie – działający urzeczywistnia 
personalistyczną wartość swego czynu. Po drugie zaś – 
w ślad za zdolnością – przychodzi jej aktualizacja. Po-
jęciem „uczestnictwo” obejmujemy tutaj jedno i drugie. 
Skoro bowiem człowiek, działając wspólnie z innymi, 
może na tej zasadzie urzeczywistniać siebie, zatem  
z jednej strony każdy powinien się zdobywać  
na takie uczestnictwo, które w działaniu „wspólnie  
z innymi” pozwoli mu zrealizować wartość personali-
styczną własnego czynu, z drugiej zaś strony wszelka 
wspólnota działania czy też wszelkie ludzkie współdzia-
łanie winny kształtować się w taki sposób, aby osoba 
znajdująca się w ich orbicie mogła przez uczestnictwo 
urzeczywistniać siebie2.

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 311–312.
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Scena druga to spotkanie kata i ofiary (szefowej i Włocha). Kobieta, 
przez cały film posługująca się antychrześcijańskim stereotypem („zdejmij 
różaniec z palca, takie są wymogi korporacyjne”; „nie chcesz ze mną sy-
piać – może jesteś gejem?”), mówi rozkazującym tonem: „Zaśpiewaj, przecież 
jesteś Włochem”. Angelo podejmuje wyzwanie i wykonuje fragment arii 
Nessun dorma z opery Turandot Pucciniego: Dilegua, o notte! Tramontate, 
stelle! All’alba vincerò! Vincerò!, co znaczy: „Rozprosz się, o, nocy! Zajdźcie, 
gwiazdy! O świcie zwyciężę! Zwyciężę!”. Trudno wyobrazić sobie pięk-
niejsze zakończenie filmu o zmaganiu ciemności ze światłem, szczególnie 
gdy pamięta się, że to Chrystus jest słońcem, które przychodzi o świcie,  
by rozproszyć każdy człowieczy mrok. Ta właśnie scena jest – co pozostaje 
do udowodnienia w poniższym tekście – osią konstrukcyjną filmu i klu-
czem do zrozumienia intencji przyświecających Zanussiemu przy tworzeniu  
tego dzieła.

Opowiedzenie Obcego ciała może przysparzać trudności, badacz powi-
nien bowiem wystrzegać się wrażenia, iż opowiada przypowieść egzysten-
cjalno-moralizatorską o życiu w korporacji. Streszczenie scenariusza tak, 
by przypominał opowieść obyczajową, to pewnego rodzaju pułapka, która 
prowadzić może do zbanalizowania historii, będącej w istocie dużo głębszą 
i zdecydowanie bardziej wieloznaczną. Film powstał jako rozbudowany 
remake drugiej części spektaklu Teatru Telewizji pod tytułem Głosy we-
wnętrzne (2008). Przedstawienie składa się z dwóch fabularnie odrębnych 
części zatytułowanych Senne marzenie i Późne powołanie. Obie części łączą 
tematyka, obsada aktorska i główna zasada konstrukcyjna (odwrócenie ról) 
oraz współczesne realia. W obu konflikt dramatyczny dotyczy relacji miedzy 
ojcem i dorosłą córką oraz ich odmiennego spojrzenia na zagadnienie wiary 
i powołania. Zarysowany konflikt religijny między bohaterami pozwala sce-
narzyście i reżyserowi zadać fundamentalne pytania o sens i „prawdziwość” 
wiary. Jak rozpoznać, kiedy poczucie powołania jest autentyczne, a kiedy 
wynika jedynie z egoizmu i próżności? Czy wierząc w Boga, ufamy bardziej 
sobie niż Jemu i czy kierując się w życiu wyłącznie rozumem i własnym 
interesem, nie tracimy z pola widzenia innej rzeczywistości? Mimo rangi 
stawianych pytań i powagi tematu Krzysztof Zanussi utrzymuje spektakl 
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w lekkim tonie. W zastosowanej konwencji opowiadania wyraźnie brzmi 
nuta ironii, a nawet humoru. W pierwszej części telewizyjnego spektaklu 
ojciec jest głęboko wierzący, działa wręcz fanatycznie, w przeświadczeniu, 
że otrzymał „znak od Boga”. Wierzy, iż Bóg go wybrał i wskazał sposób na 
zdobycie fortuny. Jego celem i zadaniem ma być pomnożenie na giełdzie 
pieniędzy otrzymanych z kilku parafii. Córka, zachowująca wobec wiary 
głęboką rezerwę, uważa działania ojca za absurdalne i w gruncie rzeczy 
nieuczciwe. Próbuje ocalić ojca przed nieuchronną – jej zdaniem – klęską 
finansową i zarzutem utraty powierzonych mu pieniędzy. W drugiej czę-
ści – tej właśnie, która posłużyła za inspirację (zaczyn? ziarno?) do powstania 
Obcego ciała – ojciec jest bogatym biznesmenem, który opuścił niegdyś swoją 
rodzinę, wiążąc się z kolejnymi młodymi kobietami. Teraz okazuje się, że 
jego dorosła, utalentowana córka pragnie wstąpić do klasztoru. Żeby jej to 
uniemożliwić, ojciec – przekonany, że córka marnuje sobie życie – używa 
rozmaitych argumentów i sposobów: od perswazji po emocjonalny szantaż, 
polegający na przywołaniu dawnego uczucia córki do jej włoskiego narze-
czonego. W tym samym punkcie rozpoczyna się akcja filmu fabularnego, 
widz zaś – o ile obejrzał zarówno Głosy wewnętrzne, jak i Obce ciało – może 
przeżywać specyficzne doświadczenie déjà vu, gdyż obserwuje w sali kino-
wej kilka scen, różniących się na wielkim ekranie od swych telewizyjnych 
pierwowzorów jedynie zmianami w obsadzie. Jest to niezwykle interesujący 
wątek do przyszłych studiów nad autoinspiracją w twórczości Krzysztofa 
Zanussiego.

Obce ciało to film zbudowany na wyraźnych opozycjach, na przedstawie-
niu dwóch światów, które w zamyśle autora mają obrazować dwubieguno-
wość rzeczywistości: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć 
i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego 
drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, 
Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe 
serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon ob-
cym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie,  
niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami 
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życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie” 
(Pwt 13, 15–19a). Karol Wojtyła doda: 

Rzecz jasna: człowiek ma wolność działania,  
ma prawo czynu, ale nie ma prawa czynienia źle. 
W tym kierunku idzie determinacja, która wynika 
z prawa, równocześnie jednak odpowiada porząd-
kowi personalistycznemu3.

Widzimy więc dwie kobiety: Kasię – radosną, życzliwą, spontaniczną 
i prostolinijną zakonnicę oraz Kris – wyuzdaną, podstępną i zniszczoną 
wewnętrznie karierowiczkę. Widzimy dwie świątynie: kościół, wypełniony 
modlitwą, przyjazny, pomocny i powszechny, oraz korporację, estetycznie 
upodobnioną do świątyni (marmury, nastrój powagi, skupienia, echo), bę-
dącą jednak w istocie organizmem podobnym do mrowiska, które wyko-
rzystuje i wypluwa swoich własnych budowniczych. Najsilniejszą antynomię 
tworzy jednak na ekranie sposób myślenia Kasi i Angelo, skonfrontowany 
z ideologią wyznawaną przez Kris. Jest w tym pewien paradoks, gdyż Kris 
to zdrobnienie od imienia Cristoforos (Χριστόφορος), co znaczy „niosący/
noszący Chrystusa”. Jest to także zdrobnienie imienia twórcy filmu. Odnaj-
dujemy tu więc pewną (zamierzoną lub nieuświadomioną) autoironiczność, 
ale przede wszystkim specyficzny trop à rebours, gdyż ekranowa Kris jest 
propagatorką ideologii transgresji, jakże obcej Krzysztofowi Zanussiemu.

Pojęcie transgresji zaistniało pierwotnie na gruncie psychologii, prze-
nikając także na pole filozofii. Termin „transgresja” oznacza przekraczanie 
granic biologii, osobowości, granic społecznych i norm kulturowych. Proble-
matyką transgresji i działań transgresywnych zajmuje się w Polsce psycholog 
Józef Kozielecki, który sformułował koncepcje człowieka transgresywnego. 
Innym badaczem zjawiska transgresji jest Maria Janion – uważana przez 
polskie feministki za postać sztandarową. W filozofii Michel Foucault (1984) 
używał terminu „transgresja” w odniesieniu do przekraczania granic władzy, 

 3 Tamże, s. 315.
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ale rozumianej jako naruszenie relacji między ludźmi, czyli dominowania 
jednej osoby nad drugą, i wiedzy na ten temat. Georges Bataille w swojej 
fundamentalnej dla rozważań nad pojęciem transgresji książce, eksplorując 
problematykę ciała, zakazów i granic, które je wyznaczają, pokazuje też 
siłę metafory żywego trupa i jego związek z kulturą konsumpcyjną. Myśl 
transgresyjna w kontrkulturze z niezwykłą łatwością odwołuje się do pod-
staw, jakie zostały wypracowane przez markiza de Sade, Georges’a Bataille’a, 
Antonin’a Artauda czy Michela Foucaulta, ale w przeciwieństwie do nich 
kładzie o wiele większy nacisk na praktykę w transgresji. Przekroczenie 
granic wyznaczonych przez cielesność, płeć czy rolę, kontrolowane przez 
oficjalną kulturę i społeczeństwo, staje się przede wszystkim przekrocze-
niem granic stawianych w codziennym życiu. Owe przekroczenia muszą 
wiązać się z rozpoznaniem tego, co ogranicza (a codzienne granice są naj-
bardziej nieuświadamiane) – potem następuje zakwestionowanie zakazu. 
Transgresja w kontrkulturze najczęściej ujawnia się w przestrzeni praktyk 
sadomasochistycznych, okultystycznych, eksperymentów ze środkami psy-
chodelicznymi oraz podejmowaniu technik medytacyjnych (to wątek obecny 
w filmie), tantryzmu, praktyk szamańskich czy pogańskich. Doświadczenia 
transgresji w kontrkulturze są ściśle związane z działaniami artystycznymi. 
Transgresja to słowo klucz, służące na terenie nauk o kulturze do oznaczania 
i określania zjawisk wymykających się istniejącym i stosowanym teoriom 
antropologicznym. Przeniesione na grunt antropologii i kulturoznawstwa 
z obszaru psychologii, bywa wykorzystywane w różnych kontekstach do 
opisu i wyjaśniania dynamiki przemian kulturowych. Najczęściej zaś jest 
parawanem ukrywającym niemoc cierpiącej na głęboki kryzys metodo-
logiczny antropologii kulturowej. Transgresja kultury to zespół zjawisk 
i procesów prowadzących do przesuwania granic akceptacji dopuszczalnych 
form ekspresji. Towarzyszy jej rozszerzanie przestrzeni innowacyjności, ale 
także tendencja do naruszania i kwestionowania świętości, autorytetów, 
podstawowych – w tym religijnych – norm obyczajowych. Tym samym 
transgresja w kulturze pociąga za sobą debaty i dyskursy na różnych polach, 
skłania do obrony istniejących paradygmatów, ale też do ich reinterpretacji: 

„świeckie zbawienie” poprzez budowanie społeczeństwa „równości dobro-
bytu” – utożsamia zbawienie ze szczęściem rozumianym jako „samoreali-
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zacja”. Owa samorealizacja, umieszczona w kontekście tezy, iż człowiek jest 
po pierwsze bytem jedynie materialnym, a po drugie – niemającym żadnego 
ostatecznego celu i sensu swego życia (nawet w świetle ewolucji), sprowadza 
się do robienia tego, na co ma się aktualnie ochotę.

Sprawdza się postawiona przez kardynała Ratzingera diagnoza, że 
szczęście postawione w miejsce zbawienia staje się coraz „żarłoczniejsze”, 
a jednocześnie coraz „bledsze”, i dlatego wciąż pojawiają się jakieś recepty 
na owo szczęście – seks, narkotyki, Internet, medytacje. Tyle tylko, że są 
to recepty na „własne szczęście” wedle „własnej miary”, bez oglądania się 
na innych, i to recepty złudne. Warto sięgnąć do ostrzegawczej diagnozy 
Roberta Spaemanna, którą przytacza kardynał Ratzinger w Wykładach ba-
warskich. Zdaniem Spaemanna świat pozbawiony odniesienia do Boga stanie 
się siedliskiem widm nawiedzanych przez „upiory cynizmu i fanatyzmu”. 
Uważa on, że rozdział sensu od bytu – a taki rozdział stoi za postulatem 
zastąpienia religii ową nową filozofią nihilizmu i transgresji – stawia nas 
wobec alternatywy: fanatyzm albo cynizm. Fanatyk opowiada się po stronie 
sensu: ustanowienie sensu życia zależy od jego działania, a w dążeniu do tego 
celu nie podlega on żadnym ograniczeniom moralnym. Cynik opowiada się 
po stronie bytu: sens jest tylko iluzją, więc wszystko wolno i nie potrzeba do 
tego żadnego moralnego usprawiedliwienia: „Czy wobec tego postawienie 
człowieka na miejscu Boga wyjdzie człowiekowi na dobre?”4. Tylko w chrze-
ścijaństwie wszyscy rewolucjoniści mogą spotkać Boga, który stając po ich 
stronie, stał się buntownikiem i tym samym podzielił ich tragiczny los. To 
przeświadczenie wyraził Chesterton w następujących słowach: „To, że dobry 
człowiek może zostać przyparty do muru, nie jest niczym zaskakującym; 
to jednak, że Bóg został przyparty do muru, jest powodem do chluby dla 
wszystkich powstańców wszechczasów. Chrześcijaństwo jest jedyną religią 
nauczającą, że Boża wszechmoc w pewien sposób ogranicza samego Boga. 
Tylko chrześcijaństwo przeczuwa, że Bóg, aby w pełni być Bogiem, musi 
być nie tylko królem, ale i buntownikiem”5.

 4 J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2009, s. 248.

 5 G. K. Chesterton, Człowiek, który był czwartkiem, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 2008, 
s. 243.
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W tym fragmencie możemy już dostrzec odwagę, z jaką Chesterton, poru-
szając się na granicznych obszarach ortodoksyjnej doktryny chrześcijańskiej, 
stawia swoje nieszablonowe teologiczne tezy. W jego ujęciu chrześcijański 
Bóg, by móc być w pełni sobą, musiał dobrowolnie wyrzec się swej wszech-
mocny i zrezygnować z uprzywilejowanej pozycji władcy. Stając się czło-
wiekiem, został bezsilnym buntownikiem, który przeszedł solidarnie przez 
graniczne doświadczenie cierpienia, jakiego od zarania świata doznawali 
jego poddani. Chrześcijanin powinien także łączyć w swej egzystencjalnej 
postawie skrajny pesymizm i optymizm. Optymizm napawający dumą 
powinien wynikać z przeświadczenia bycia najważniejszym z boskich stwo-
rzeń. Natomiast pesymizm powinien być wynikiem doświadczania nędzy 
upadku i bycia grzesznikiem oraz uznania swej wątłości względem majestatu 
Boga. W ten sposób ponownie ortodoksyjni chrześcijanie łączą skrajne 
postawy dumy i pokory. Chesterton zdecydowanie unika podążania wyty-
czoną – między innymi przez Arystotelesa – drogą środka, która prowadzi 
do rozcieńczenia wyrazistości obu skrajności. Dla ortodoksji Chestertona nie 
może być mowy o prostych kompromisach, dlatego w paradoksalny sposób 
Jezus jako człowiek i Bóg łączy w sobie dwa ekstremalne przeciwieństwa 
boskości i człowieczeństwa: ta właśnie dychotomia jest prawdziwym sensem 
opowieści Zanussiego o człowieku jako „obcym ciele” w organizmie tego 
świata. Chodzi o przyjmowanie prawdziwie chrześcijańskiej postawy wobec 
świata, w którym przyszło nam żyć. Chrześcijanin musi bowiem jednocze-
śnie z całych sił kochać świat i go nienawidzić, i te intensywne uczucia nie 
powinny wzajemnie się niwelować.

Ten sposób myślenia jest bardzo widoczny w Obcym ciele Krzysztofa 
Zanussiego. Ekranowy świat ufundowany jest na dychotomii postaw: Kris 
z ideologią transgresji i światem konformizmu oraz rozmytych granic wy-
raźnie przegrywa z klarownymi postawami Kasi i Angelo, których rzeczy-
wistość pozostaje – zarówno w warstwie deklaratywnej, filozoficznej, jak 
i w warstwie symbolicznej, estetycznej – zorganizowana wyraźnymi grani-
cami. Widać to w oporze Angelo, który stawia tamę moralnie nieuporząd-
kowanym propozycjom erotycznym ze strony Kris, najintensywniej objawia 
się jednak w scenach, w których Kasia chroniona jest przed światem przez 
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kraty klauzury zakonnej i mur klasztoru. Ów mur jest symboliczną granicą 
porządkującą świat i stanowi odpowiedź na zniszczony przez przekraczanie/
transgresję świat pseudowolności, prowadzącej do zatarcia wszelkich granic, 
także tych człowiekowi najpotrzebniejszych. Opozycja: świat rozmytych gra-
nic – świat wyrazistych granic znajduje tutaj swoje graficzne przedstawienie: 

„religijne poszukiwania stanowią […] dominującą tendencję w twórczości 
Krzysztofa Zanussiego. Traktuje się go jako artystę intelektualnych rozważań, 
refleksji i dociekań. Niezwykle często stawały się one wyrazem religijnych 
poszukiwań reżysera. Charakterystyczny był już debiut – Śmierć prowincjała, 
film stawiający pytania, potem wielokrotnie podejmowane, wywodzące się 
z dawnej ewangelicznej opozycji vita contemplativa i vita activa”6.

Owa – jak pisze Mariola Marczak – opozycja pomiędzy vita contem-
plativa i vita activa jest widoczna w Obcym ciele jako kolejna dychotomia 
świata przedstawionego i stanowi dla Krzysztofa Zanussiego fundament 
opisywanej rzeczywistości: „Obce ciało nawiązuje wyraźnie do Biblii. Jest 
tu, jak w Księdze Jeremiasza, temat powoływania ludzi przez Boga (wyja-
śnia to prawosławny mnich w moskiewskiej cerkwi, zapytany przez Angela 
o powołanie: „On sam wybiera i na mnie wskazał”), doświadczenie Hioba 
w słowach Angela w rozmowie z Kasią („Dał Pan i zabrał Pan”, Hi 1, 21) 
i w cierpieniu ojca Adama, poczucie bezradności i samotności Angela i Kris, 
wyrażone w wołaniu Jezusa z krzyża „Boże, czemuś mnie opuścił” (Ps 22, 2). 
Są tu również radosne strony Biblii: Psalmy 23 i 45 w poruszający sposób 
wyjaśniają składanie ślubów zakonnych Katarzyny, zaś niespodziewane, 
niewyjaśnione uratowanie (może także trwałe uzdrowienie?) ojca Adama 
wskazuje na interwencję Boga, mocniejszego od ludzkich starań i wysiłków 
(zob. Ps 127). A może cały ten film jest komentarzem do tego właśnie psalmu, 
odsłaniającego bezużyteczność ludzkich wysiłków, jeśli nie towarzyszy im 
błogosławieństwo Boga: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą 
ci, którzy go wznoszą”? Cztery osoby w relacji do Boga: Katarzyna przyjmu-
jąca krzyż znajduje miłość i radość; Adam, oskarżający Boga o milczenie, 

 6 M. Marczak, Religijne poszukiwania Krzysztofa Zanussiego, w: Ukryta religijność kina, 
red. M. Lis, Opole 2002, s. 59.
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doświadcza niewytłumaczalnej łaski; Angelo, dotąd silny wiarą i gotowy 
jej bronić, niepoddający się trudnościom i pokusom, zaczyna wątpić; Kris, 
cyniczna i prowokująca, wyraża jakąś skrywaną tęsknotę za Bogiem. Ważne 
jest i to, co dzieje się w tle: samotni bohaterowie filmu, bez rodzeństwa 
i własnych rodzin, mają jedynie ojców lub matki, z którymi łączą ich bardzo 
rożne uczucia i więzy. Niewierzący ojciec Kasi, zapewne dawny pracownik 
aparatu bezpieczeństwa; adopcyjna, toksyczna matka Kris jako prokurator 
odpowiedzialna za krew niewinnych ludzi; opiekuńcza, lecz szanująca sa-
modzielność syna matka Angela i bezradny ojciec Adama, którego jedyne 
słowa „żyję… oddycham…” brzmią jak przy narodzinach dziecka. Dla niego 
zaczyna się nowe życie”7.

Świat przedstawiony w Obcym ciele to – jak udowodniono powyżej – sze-
reg dychotomii, które są dla autora elementem porządkującym rzeczywi-
stość. Geograficznie świat Krzysztofa Zanussiego podzielony jest wyraźnie 
na wschód i zachód. Tutaj jednak starożytna – i przywołana w filmie przez 
prawosławnego mnicha – maksyma ex oriente lux („światło przychodzi ze 
wschodu”) zostaje odwrócona, widz może bowiem odnieść wrażenie, że 
dla twórcy filmu wszystko to, co zachodnie (włoskie) jest piękne, spokojne, 
uporządkowane, mądre, oswojone i bezpieczne, o czym świadczą pełne 
harmonii i rajskie niemalże sceny inicjujące film (epizod w domu rodzin-
nym Angelo), wszystko zaś, co wschodnie (rosyjskie), jest brutalne, brudne, 
niepraworządne i chaotyczne (sceny w Moskwie – wypadek samochodowy, 
przemoc w więzieniu). W finałowej scenie filmu zasada ta ulegnie jednak 
ponownemu odwróceniu, nastąpi więc powrót do pierwotnego układu 
świata, gdy ciemność (zarówno duchowa, jak i fizyczna – blackout) poko-
nana zostanie przez wschód słońca – ten wątek omówiony zostanie jednak 
poniżej, w odniesieniu do kluczowej sceny filmu – arii Nessun dorma.

Kolejną filmową dychotomię stanowi szczególnie wyeksponowana kwe-
stia płci. Bohaterka negatywna nosi imię Kris, które nie wskazuje na płeć 
swojego właściciela: może nosić je zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Kris 
jest osobą o naturze brutalnej, władczej, aktywnej, zaprzecza więc swej 

 7 M. Lis, Krzysztof Zanussi. Przewodnik teologiczny, Opole 2015, s. 113–114.
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kobiecości nie tylko wtedy, gdy wyzbywa się tradycyjnych kobiecych ról 
(opiekuńczość, delikatność, dobroć czy macierzyństwo zniszczone przez 
pigułkę wczesnoporonną), ale przede wszystkim wtedy, gdy swą domina-
cję nad mężczyzną czyni ostentacyjnym atrybutem: dominacja szefa nad 
pracownikiem, dominacja finansowa nad lekarzem oraz dziennikarzem, 
dominacja seksualna nad męskimi prostytutkami z użyciem pejcza itd. I choć 
odnajdziemy w historii wiele kobiet władczych i silnych, postać filmowej Kris, 
królowej korporacyjnego mrowiska, przywodzi na myśl bardzo konkretną 
postać historyczną – Hatszepsut.

Owa władczyni starożytnego Egiptu z XVIII dynastii z okresu Nowego 
Państwa panowała prawdopodobnie w latach 1503 p.n.e. do 1482 p.n.e. Będąc 
kobietą, ale nosząc męski tytuł królewski i sprawując władzę tradycyjnie od 
wieków przynależną mężczyznom, była zmuszona czynić wiele starań dla 
uprawomocnienia swych rządów. Była w tym ponoć mistrzynią, jej władza 
opierała się głównie na kulcie Amona i poparciu jego kapłanów z Karnaku. 
Proces przeistaczania się Hatszepsut w męskiego faraona postępował etapami. 
Królowa stopniowo przyjmowała insygnia władzy: chustę chat, ureusz, ce-
remonialną sztuczną brodę. Wiele statui ukazuje ją jako postać pół żeńską, 
pół męską. Po okresie przeistaczania się wszelkie artefakty ukazują Hatsze-
psut w całkowicie męskim wcieleniu (również pozbawioną biustu) – jako 
w pełni męskiego faraona z wszelkimi oznakami władzy. Przyczyna takiego 
postępowania nadal stanowi zagadkę, lecz według najnowszej teorii było nią 
dążenie Hatszepsut do bycia królem, nie zaś królową, regentką czy też Wielką 
Małżonką Królewską. Fragment tekstu z Czerwonej Kaplicy z Karnaku mówi: 

„w obecności całego ludu […] wysunął mnie na czoło, bardziej niż Mieszkańca 
Pałacu. Koronował mnie własnymi rękami. Zostałam wychowana, by stać się 
Horusem o silnym ramieniu… Nic podobnego nie stało się w odniesieniu 
do Królów Górnego i Dolnego Egiptu od początku, za pierwszej genera-
cji… Nic podobnego nie znajduje się w rocznikach przodków ani w ustnej 
tradycji, oprócz tego, co dotyczy mnie, bowiem mnie ukochał mój rodzic, 
który działał na moją rzecz od czasu, kiedy byłam w gnieździe w Chemmis”8. 

 8 C. Desroches-Noblecourt, Hatszepsut – tajemnicza królowa Egiptu, Warszawa 2007, s. 24.
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Pomimo przeistoczenia się w męskiego faraona Hatszepsut nadal określała 
się piękną kobietą i, co znamienne, nigdy nie przyjęła jednego tytułu królew-
skiego – „Byk potężny”, tradycyjnie znajdującego się w imieniu Horusowym 
w tytulaturze królewskiej władców Nowego Państwa. Filmowa Kris także 
próbuje zatrzeć granice pomiędzy męskością a kobiecością, zmaskulinizować 
się, by przetrwać, zwyciężyć, zaspokoić swoje pragnienia.

Kolejną dychotomię świata przedstawionego w Obcym ciele stanowi du-
chowy kontrast pomiędzy światłem a ciemnością: „Przenikanie się kontek-
stów tworzy dodatkowy obszar znaczeniowy treści dzieła, ale również służy 
budowaniu kontrastu elementów zawartych w scenariuszu. Odniesienia 
umieszczane przez reżysera w jego filmach każą szukać głębiej ukrytych sen-
sów i podejmować próby rozległej interpretacji rozszerzonej o płaszczyzny 
właściwe innym dziedzinom sztuki. Pominięcie perspektywy muzyki teatru 
operowego jest niemożliwe w analizie twórczości Zanussiego”9.

Pominięcie wątku operowego jest niemożliwe także w analizie filmu Obce 
ciało: u progu trzeciego, ostatniego aktu filmu następuje pomiędzy prota-
gonistami – Kris i Angelo – dialog, którego znaczenie jest dla zrozumienia 
dzieła fundamentalne. Po kluczowym wyznaniu, które w swym zasadniczym 
sensie odnosi się do tajemnicy wolności – ona zaś nigdy nie jest „wolnością 
od” (od zobowiązań, relacji, zasad), lecz zawsze „wolnością do” (do czynienia 
dobra, do kochania) – Kris konstatuje, iż nie wie, co ze swoją wolnością zrobić. 
W efekcie tej smutnej refleksji prosi Włocha, by zaśpiewał, on zaś wykonuje 
w tym niezwykłym budynku, którego marmurowy chłód i przepych równie 
dobrze pasowałby do pałacu lub katedry, ostatnie takty arii Nessun dorma 
z opery Turandot. Jest to jednoznaczna sugestia, znak bezbłędnie wskazujący 
kierunek, w jakim powinny pójść wszelkie wysiłki interpretacyjne. Film, 
który – jak zasugerowałem już na wstępie – mógłby stwarzać wrażenie mo-
ralitetu lub przypowiastki socjologicznej, jest w istocie metaforą czegoś dużo 
głębszego i piękniejszego. Czegoś, co objawia nam się dzięki arii opisującej 
walkę nocy, mroku, śmierci ze świtem, jasnością, życiem i miłością:

 9 H. Wiszniewska, Opera w filmach Krzysztofa Zanussiego, w: Polsko-włoskie kontakty filmowe. 
Topika, koprodukcje, recepcja, red. A. Miller-Klejsa, M. Woźniak, Łódź 2014, s. 120.
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calaf
Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza guardi le stele
che tremano d’amore e di speranza.
Ma il mio mistero è chiuso in me,
il nome mio nessun saprà!
No, no, sulla tua bocca lo dirò,
quando la luce splenderà.
Ed il mio bacio scioglierà
il silenzio che ti fa mia.

le donne
Il nome suo nessun saprà.
E noi dovrem, ahimè, morir, morir!

calaf
Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!
All’alba vincerò! Vincerò!

Tłumaczenie na język polski:
kalaf
Niechaj nikt nie śpi! Niechaj nikt nie śpi!
Ty też, o, Księżniczko,
w swej zimnej izbie patrzysz na gwiazdy,
które drżą z miłości i nadziei.
Lecz moja tajemnica jest zamknięta we mnie,
nikt nie pozna mojego imienia!
Nie, nie, na twoje usta ją złożę,
gdy światło zaświeci.
A mój pocałunek roztopi
ciszę, która czyni cię moją.

chór
Nikt nie pozna jego imienia.
A my, niestety, będziemy musieli umrzeć, 
umrzeć!

kalaf
Rozprosz się, o, nocy! Zajdźcie, gwiazdy!
O świcie zwyciężę! Zwyciężę!10

10   http://pl.wikipedia.org/wiki/Nessun_dorma [14 ii 2015].

 rozdział dziewiętnasty. Obce ciało  |  487



Opera Giacomo Pucciniego Turandot z 1926 roku rozgrywa się al tempo 
delle favole – w czasie bajkowym/mitycznym w Pekinie, który był (i wciąż 
jest) równie niepoznany, odległy i zmitologizowany, co owe „bajkowe czasy”. 
Postać tytułowa to okrutna księżniczka, na wzór współczesnych feministek 
całkowicie wyzwolona z więzów swojej płci – nie tylko odmawia ona za-
mążpójścia, ale także żąda od pretendentów do swej ręki posiadania bardzo 
szczególnego rodzaju wiedzy. Wszystkim konkurentom zadaje trzy pytania, 
bezlitośnie skazując ich na śmierć. Szczególnie ważne zdaje się pytanie 
pierwsze, które – według libretta – brzmi: „co rodzi się każdej nocy i ginie 
o świcie?”, wskazując nam jednocześnie na mniej lub bardziej nieuświado-
mione przez Krzysztofa Zanussiego źródło inspiracji, z którego (znów – bar-
dziej lub mniej świadomie) czerpał przy tworzeniu postaci swojego filmu. 
Kris, bohaterka Obcego ciała, to także w jakimś sensie „księżniczka”, jako że 
wychowywała się w środowisku elity politycznej i ekonomicznej kraju, w któ-
rym członkowie aparatu partyjnego (szczególnie zaś ci wyżej postawieni) 
stanowili szczególną, uprzywilejowaną i hermetyczną kastę, zamkniętą 
(niczym mandaryni w zakazanym mieście) i nieczułą na wołanie wściekłego, 
głodnego tłumu zza muru. Jest ona zajadłą feministką, singielką traktującą 
mężczyzn przedmiotowo, zbuntowaną przeciwko tradycyjnemu modelowi 
rodziny. Te analogie pomiędzy Kris i Turandot pogłębiają się, gdy obydwie 
postaci postawione zostają przez swoich autorów (Zanussiego/Gozziego) 
przed zadaniem odkrycia imienia swojego oponenta. Odnajdujemy tutaj 
bardzo ciekawy trop: wysunięte przez obydwie okrutne księżniczki żą-
danie wiedzy każe nam myśleć, iż wyznają one jakąś formę gnozy. Gnoza 
(stgr. γνῶσις, gnosis „poznanie, wiedza”) to forma świadomości religijnej, 
podkreślająca wartość wiedzy jako narzędzia (samo) zbawienia. Mitologia 
gnostycka przedstawia człowieka jako pogrążonego we śnie – obudzenie 
z niego to poznanie prawdy o swoim duchowym powołaniu. „Gnoza”, czyli 
wiedza, jest określeniem całego prądu intelektualno-religijnego, dla któ-
rego najistotniejszym i charakterystycznym dążeniem jest poszukiwanie 
zbawczej wiedzy. To coś więcej niż duchowa potrzeba. Można powiedzieć, 
że jest to wciąż realizująca się uległość człowieka na pokusę węża obiecują-
cego dostęp do zakazanej wiedzy, reaktywacja rajskiego upadku. Mówi się 
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o przewijającej się przez historię chorobie gnostyckiej, która jest chorobą 
duszy i ostatecznie drogą duchowego zatracenia. Nie wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę ze związanego z nią niebezpieczeństwa. Nie odstrasza ludzi 
gnostycka teoria podwójnej prawdy (innej dla ludu, innej dla wybranych 
elit) ani negacja materialnego świata, choć ich nieuchronnym efektem musi 
być odrzucenie Boga oraz pogarda dla człowieka. Wydaje się, że zarówno 
bohaterka opery Pucciniego, jak i filmowa postać Zanussiego ukąszone są 
tą samą trucizną: poszukują szczęścia w wiedzy.

Turandot wobec faktu, iż Kalaf odgadnął wszystkie trzy zagadki, po-
winna zgodzić się na oddanie mu swej ręki, młodzieniec daje jej jednak 
szansę na zwycięstwo – jeśli odgadnie jego imię w ciągu nadchodzącej nocy, 
to w mroku stać się ma w niej przemiana. W finałowej scenie, po nadejściu 
świtu, księżniczka oznajmia ludowi imię cudzoziemca: dla niej nazywa się 
on Miłość. Bardzo podobna scena znalazła się w filmie Obce ciało. Oto po 
dramatycznej nocy (pogłębionej jeszcze przez blackout całej Warszawy) Kris 
mówi do cudzoziemca: „Ty przecież jesteś Angelo, to znaczy anioł”11. Wy-
daje się, że ubóstwienie wiedzy, które zawsze służyć ma „posiadaniu” świata, 
a właściwie „władaniu” światem, zostaje w obydwu postaciach pokonane, gdy 
odkrywają one imię mężczyzny, a więc – jeśli przyjąć starożytne przekonanie, 
iż imię odzwierciedla naturę, najgłębszą istotę człowieka – gdy odkrywają one 
prawdziwy sens relacji z mężczyzną, prawdziwą istotę faktu, iż mężczyzna 
i kobieta dopełniają się w swoim człowieczeństwie. By to odkryć, nie potrzeba 
wiedzy – potrzeba osoby i relacji.

Kolejna dychotomia świata ukazanego w Obcym ciele widoczna jest 
w zmaganiu się światła i ciemności – w zmaganiu się bohaterów ze snem. 
Właściwie wszystkie ekranowe postaci cierpią w nocy: Angelo zostaje po 
zmroku oszukany i zadenuncjowany policji, zmaga się także w środku nocy 
z pokusą rozładowania napięcia seksualnego, przeżywa wreszcie tragiczną 

 11 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno greckie angelos, jak i hebrajskie mal’ach 
oznaczają posłańca w ogóle, bez przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze. 
Ciekawy trop dla niniejszych rozważań stanowi fakt, iż w Księdze Rodzaju cheruby 
strzegą wejścia do ogrodu Eden: Anioł (Angelo) jest bramą do raju.
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noc w rosyjskim więzieniu; mężczyzna żebrzący pod Teatrem Wielkim 
myśli z przerażeniem o ciemności skojarzonej z brakiem elektryczności 
(blackout Warszawy), co skończyłoby się śmiercią jego ojca, podłączonego 
do respiratora; przybrana matka Kris cierpi na sny, w których powracają 
wspomnienia popełnianych przez nią w czasach stalinowskich zbrodni; 
Kasia w środku nocy udaje się wzburzona do celi przeoryszy, by zatelefono-
wać do ojca („Sen mara – Bóg wiara”); wreszcie sama Kris – wydawało by 
się: królowa nocy – próbuje zadowolić się erzacem snu w postaci seansów 
hipnotycznych, nade wszystko zaś przeżywa ciemną noc, w czasie której 
gorycz porażki złagodzona ma być przez eksplozję okrucieństwa i rozpusty, 
noc ostatecznego upadku. Taka właśnie ciemność kończy się odśpiewaniem 
przez Angelo fragmentu Tramontate, stelle! All’alba vincerò! Vincerò! („Zajdź-
cie, gwiazdy! O świcie zwyciężę! Zwyciężę!”): „Kto przeżył wschód słońca 
nad morzem lub na szczycie, ten wie, jak tajemniczy, a zarazem bogaty jest 
proces odchodzącej nocy i pojawiania się dnia. Jezus jest ukazany jako ten, 
kto na ziemi, pogrążonej w ciemnościach, jawi się jako Słońce. Noc ukrywała 
wszystko. Zanurzeni w ciemnościach nie wiedzą, co ich otacza, nie znają 
realizmu świata, w jakim żyją. Zło kocha ciemności, bo w nich może realizo-
wać swe plany. Dlatego książę tego świata jest nazwany księciem ciemności. 
Zła w pełnym świetle nie można czynić, ono wówczas jest na oczach tysięcy 
ludzi, a ci błyskawicznie potępią tego, kto je czyni. Dlatego zło nieustannie 
działa w świecie zakłamania, aby w jego ciemnościach robić swoje interesy. 
Zachariasz imieniem Jezusa, Wschodzącego Słońca, pięknie odsłania ta-
jemnice zbawienia. Ono polega na wylaniu światła na to, co jest ukrywane. 
Zbawienie to poznanie prawdy o tym, co jest, i o tych, którzy czynią dobro, 
i tych, którzy czynią zło. Dlatego zbawienie jest dla wszystkich pogrążonych 
w ciemnościach godziną ocalenia. Jezus jak Wschodzące Słońce zbawia, bo 
ukazuje realizm świata, w jakim człowiek żyje. Zbawienie polega na wyjściu 
z nocy i wejściu w dzień. Ono jest dziełem Jezusa. Poznanie prawdy umożli-
wia branie odpowiedzialności za to, co jest naszym dziełem. Jeśli się boimy, 
że coś zostanie ujawnione, to żyjemy nadal w ciemnościach i nieustannie 
jesteśmy podszyci strachem przed ujawnieniem prawdy. Zbawienie polega 
na jej odsłonięciu. To nie przypadek, że zmartwychwstanie Jezusa miało 
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miejsce o wschodzie słońca. Owo oczekiwanie na powtórne Jego przyjście 
wpisało na stałe w spoglądanie ku wschodowi. Przez wieki budowano świą-
tynie ukierunkowane ku wschodowi. Ktokolwiek chce spotkać Jezusa jako 
Wschodzące Słońce, winien kilka razy w życiu uczestniczyć we wschodzie 
słońca. Wtedy zwracając się do Jezusa, serce prawie odruchowo śpiewa hymn 
wdzięczności i uwielbienia Boga za świat, jaki stworzył, a poznajemy go 
w miarę, jak padają na niego promienie słońca. Podobnie jest z obserwowa-
niem zachodu słońca, który jest wchodzeniem w świat nocy i nadziei, że jutro 
słońce znów wstanie. W życiu religijnym też mogą być zachody słońca, czyli 
powroty do świata ciemności, ale jest w nim zawsze nadzieja jego wschodu. 
Jezus jest Wschodzącym Słońcem. Czy może być coś prostszego w odkryciu 
tego, jakim On jest skarbem. Wybawienie z ciemności to wejście w świat 
prawdy, czyli Bożego realizmu. Szczęśliwy, kto umie rozmawiać z Jezusem 
jako Wschodzącym Słońcem swego życia”12.

Wszystko więc, co wiąże się z nocą, staje się w Piśmie Świętym (szcze-
gólnie w pismach św. Jana) obrazem tego, co dzieje się z człowiekiem żyją-
cym w grzechu. „Kto swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa 
w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą 
jego oczy” (1J 2, 11). Grzech nie tylko sprawia, że człowiek gubi właściwą 
drogę w życiu, lecz przede wszystkim sprowadza na niego śmierć. Ona 
przecież wzięła swój początek z grzechu, który popełnili w Raju pierwsi 
rodzice. Tam mogli oglądać Boga, prawdziwe Słońce, które dawało im ży-
cie. Kiedy ciemność osiągnęła swe apogeum, nastąpił upragniony punkt 
zwrotny w smutnej historii człowieka. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, 
by oświecić tych, którzy „w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 79). 

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami 
kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1–2). Święty Ambroży pisze: „Świat 
już pogrążał się w mroku, lecz Ty jak słońce promienne z łona Dziewicy 
wyszedłeś”13. Na ziemię zstąpił sam Bóg – prawdziwa Światłość dająca Życie. 

 12 E. Staniek, Wschodzące Słońce, http://www.katolik.pl/wschodzace-slonce,23964,416,cz. 
html [11 i 1015].

 13 Liturgia godzin, t. 1, wyd. 2, Pallottinum 2006, s. 139.
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Jezus bowiem mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 
[…] będzie miał światło życia” (J 8, 12). Zrozumiałe więc, że wspomnienie 
tego zbawczego wydarzenia wyznaczono na dzień zimowego przesilenia, 
którego symbolika doskonale odpowiadała łasce, jaką ze sobą niesie to 
wydarzenie. Słońce pokonujące wydłużającą się noc co roku mówi nam 
o potężnym Słońcu Sprawiedliwości – Jezusie Chrystusie, który „uwolnił nas 
spod władzy ciemności” (Kol 1, 13) i „skierował nasze kroki na drogę pokoju”  
(Łk 1, 79). „Zajdźcie, gwiazdy! O świcie zwyciężę! Zwyciężę!” – śpiewa An-
gelo na chwilę przed tym, jak nad pogrążoną w mroku Warszawą rozpo-
czyna się świt. Mężczyzna, którego życie zależało od respiratora, zaczyna 
samodzielnie oddychać, Kris spogląda w coraz jaśniejsze niebo, Kasia składa 
swoje wieczyste śluby, by już zawsze (nawet podczas ciemnej nocy wiary) 
być oblubienicą świtu.

Pozostaje pytanie, czy tego typu przechodzenie od powiastki filozoficznej, 
czy raczej moralitetu, do szeroko rozumianej i głębokiej metafory opisującej 
kondycję człowieka we współczesnym świecie i wagę jego fundamentalnych 
wyborów jest typowe dla twórczości Krzysztofa Zanussiego, czy też może 
stanowi w tej twórczości nową jakość. Historia filmu zna takie dzieła, które 
opowiadając na pozór prostą, obyczajową historię, miały jednocześnie dru-
gie, ważniejsze i bez porównania piękniejsze dno, swoją właściwą wartość, 
czasami docenioną dużo później niż to, co czysto fabularne. Czyny świa-
tłości i czyny ciemności to z pewnością kwestia antropologiczna i dlatego 
twierdzenie, iż Zanussi stworzył film o moralności korporacyjnej, krytykę 
ideologii gender albo feminizmu czy może nowelkę obyczajową, jest niepo-
rozumieniem. Obce ciało to traktat filozoficzno-antropologiczny z pięknym 
i bardzo szerokim zapleczem teologicznym, osadzony z niezwykłą erudycją 
w szeregu odniesień do kultury i sztuki. W istocie chodzi bowiem Krzyszto-
fowi Zanussiemu o właściwą, pełną antropologię, w duchu wojtyliańskiego 
personalizmu: 

Doświadczenie człowieka ze znamiennym dla niego – 
i tylko dla niego – rozszczepieniem aspektu wnętrza i ze-
wnętrzności zdaje się stać u korzenia owych potężnych 
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rozszczepień głównych nurtów myślenia filozo-
ficznego, nurtu przedmiotowego i podmiotowego, 
filozofii bytu i filozofii świadomości. Z punktu 
widzenia rzeczywistości osoby i czynu, którą sta-
ramy się zrozumieć i zinterpretować na gruncie 
doświadczenia człowieka („człowiek działa”), musi 
zrodzić się przeświadczenie, że jakakolwiek absolu-
tyzacja jednego z dwóch aspektów doświadczenia 
człowieka musi ustąpić wobec potrzeby ich wza-
jemnej relatywizacji. Jeśli ktoś zapyta, dlaczego tak 
jest – odpowiemy, że wynika to z samej istoty tego 
doświadczenia, jakim jest właśnie doświadczenie 
człowieka14.

Upadek kultury, kryzys społeczeństwa, porzucenie chrześcijaństwa – 
wszystko to ma swoje źródło w upadku antropologii, czyli wykrzywieniu ob-
razu człowieka. Tam zaś, gdzie nie ma dobrze ustawionej antropologii, tam, 
gdzie człowiek pozostaje w niezgodzie z samym sobą, nie przyjmuje swojej 
rzeczywistości, zaprzecza oczywistościom, poszukuje transgresji ku niejasnej 
efemerydzie, tam, gdzie człowieczeństwo zaciera swoją ludzko-boską twarz, 
tam upadek każdej z pozostałych wartości jest nieuchronny. Obce ciało to 
nie film o niebezpieczeństwach feminizmu czy trudach życia w korporacji, 
nie jest to także film o dręczeniu chrześcijan, wątpliwych urokach gender 
studies albo o problemach z rozliczeniem stalinowskich zaszłości i polityce 
historycznej. To film o kondycji ludzkiej w naszych czasach i w każdych 
czasach – o fundamentalnych wyborach człowieka, który zawieszony pomię-
dzy prawdą a kłamstwem, złem a dobrem, miłością a nienawiścią, jasnością 
a ciemnością, wybiera w istocie pomiędzy Bogiem a nocą…

Krzysztof Zanussi podziwiany jest na całym świecie za umiejętność 
stawiania najistotniejszych pytań. Za odwagę, by nieustannie poszukiwać 
prawdy: nie tylko o człowieku, ale także o tym, co przekracza każdego 

 14 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 67.
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z nas – o relacji człowieka do Boga. Czy jednak nie pozwoliliśmy sobie, by 
uznać zadawanie pytań za szczyt naszych możliwości, a udzielanie odpowie-
dzi za mniej wartościowe, nieeleganckie, a może nawet bezczelne? A jednak 
prawdziwa mądrość polega przecież nie na tym, by pytać bez końca i bez 
skutku, lecz na tym, by w pewnej chwili wreszcie zyskać pewność – i świad-
czyć o prawdzie. W krytyce filmu Obce ciało słychać było to bezsilne roz-
drażnienie intelektualistów, którzy – także nie bez zastrzeżeń – akceptują 
Zanussiego pytającego, poddającego zwątpieniu, poszukującego, zupełnie 
nie są jednak w stanie uznać autorytetu kogoś, kto po 75 latach studiów 
i prób (czasami na granicy prowokowania Boga, na granicy bluźnierstwa) 
wreszcie zyskuje pewność i ją wypowiada. Nawet gdy robi to w tak subtelny 
sposób: dając swoim widzom wolność odkrywania, żądając od swoich wi-
dzów wykonania intelektualnego i duchowego wysiłku, uchylając drzwi, 
które musimy otworzyć sami. Posługując myśleniem w duchu personalizmu: 

Ogląd transcendencji osoby w czynie stanowi jakby 
główny zrąb doświadczenia, do jakiego odwołujemy się 
w całej naszej koncepcji, gdyż znajdujemy w nim zara-
zem podstawowe źródło przeświadczenia o tym,  
że człowiek, który działa, jest właśnie osobą,  
a działanie jego stanowi prawdziwy actus personae15.

 15 Tamże, s. 68.



M. Legan: W Obcym ciele podejmuje Pan spór z postmo-
dernizmem, który jest jakoby nowym kształtem struktur zła 
w świecie. Tak Pan to widzi?
K. Zanussi: Taki jest na dzień dzisiejszy, takim go widzę, cho-
ciaż ja przez poprawność staram się przypomnieć, że postmo-
dernizm ma za sobą ogromną zasługę: jest nią ojcobójstwo. 
Postmodernizm jest dzieckiem marksizmu, więc jednocześnie 
jest jego pogromcą. To postmodernizm kompletnie zdez-
awuował marksizm i w tym jest jego zasługa. Obserwując 
ducha postmodernizmu, widzę – nawet u Derridy – bardzo 
wyraźne ciągoty w stronę duchowości. Ale myślę tu raczej 
o takiej spauperyzowanej, powszechnej percepcji postmo-
dernizmu, który po prostu mówi: „Boga nie ma, hulaj dusza, 
wszystko wolno, wszystko ze wszystkim nieporównywalne, 
nie ma prawdy, nie ma kłamstwa, nie ma zła, nie ma dobra”. 
I to daje kompletny relatywizm, przed którym ostrzegał Ein-
stein, bojąc się, że jego teoria fizyczna przez swoją nazwę 
posłuży jako alibi dla wprowadzenia względności w sferze 
etyki. Więc dlatego mam do tego postmodernizmu stosunek 
pełen niechęci, irytacji nawet, to znaczy szyderstwa, ale to 
nie zmienia faktu, że on dzisiaj zapanował dość powszechnie 
i bardzo trudno się z niego wyrwać. Więcej z postmoderni-
zmem zmagam się w Sercu na dłoni, bo tam sięgam do estetyki, 
która go kompromituje.

M. Legan: W zmaganiach o tę klasyczną triadę prawda-dobro-
-piękno staje Pan – odnoszę takie wrażenie – na pozycji kogoś 
przekonanego, iż to o prawdę rozegra się najważniejszy bój.
K. Zanussi: Dobro uległo kompletnemu zamazaniu, a piękno 
w ogóle zostało skreślone: współczesna sztuka brzydzi się pięk-
nem i właściwie stara się mu zaprzeczyć. To jest dzisiaj w sztu-
kach plastycznych, również w muzyce, bardzo wyczuwalne. 
Mówienie o jakieś harmonii czy uwzniośleniu, to jest dzisiaj 



uważane za muzyczny przedsionek kiczu, zresztą ogromną rolę 
w tej deprecjacji piękna odegrała sprzedaż, reklama i propa-
ganda. Tutaj cytuję dosłownie Wojtyłę, bo według niego to jest 
ta kontaminacja, to zepsucie piękna poprzez jego interesow-
ność – piękno jest ośmieszone jako ideał. A z prawdą mamy 
wciąż do czynienia, bo uwiera, więc z tym jest największy 
kłopot: wyrzeczenie się prawdy w widomy sposób czyni życie 
niemożliwym.
M. Legan: Czy feminizm w kształcie nam współczesnym da 
się pogodzić z personalizmem?
K. Zanussi: Zależy który, on jest jak cholesterol: dobry i zły. 
Oczywiście dobry feminizm to jest ten broniący osoby, god-
ności ludzkiej w kobiecie i to jest bardzo potrzebne, cywiliza-
cja w tym sensie jest często patriarchalnie przestarzała, ale to 
nie ma nic wspólnego z najmodniejszym nurtem feminizmu, 
który żąda unieważnienia różnic między płciami, a to zagraża 
naszemu gatunkowi.

M. Legan: Korporacja to obraz środowiska nieludzkiego, 
uprzedmiotawiającego. Obraz mrowiska, do którego kon-
cepcja „osoby” nie przystaje. W filmie widać silne kontrasty: 
Kościół contra korporacja. Wschód contra Zachód. 
K. Zanussi: Jest to bardzo ważne w kontekście personalizmu 
właśnie. Byłem na spotkaniu u Putina w Soczi i tam rozma-
wiano o tym, jak bardzo Rosja i jej przywództwo, zarówno 
polityczne, jak i duchowe odwraca się od Europy, właśnie za 
jej indywidualizm, czyli za koncepcję „osoby”, a zwraca się 
za to do Chin, do koncepcji konfucjańskiej. Ta koncepcja 
konfucjańska, nad którą Rosjanie teraz pracują wspólnie 
z Chińczykami, to jest obraz społeczeństwa jako roju pszcze-
lego. Oni używają tego sformułowania i twierdzą, że to jest 
upragniony model, w którym każdy zna swoje miejsce i swoje 
obowiązki i nie wyrasta ponad innych, nie przychodzi także 



z niepotrzebnymi inicjatywami. Więc mnie to zaciekawiło 
i zadałem pytanie, czy to oznacza odwrót od chrześcijań-
stwa – bo jak się do czegoś zmierza, to się jednocześnie od 
czegoś odchodzi – no i patriarcha Tichon się nie odezwał, 
nie chciał się w tę sprawę wdawać, co mnie bardzo zdziwiło. 
Prawosławni mniej akcentują fakt, że osoba ludzka w chrze-
ścijaństwie jest podstawową kategorią. Koncepcja roju jest 
zaś głęboko antychrześcijańska. 

M. Legan: Światło i ciemność (tematy centralne filmu) – to 
w istocie zmaganie o człowieka?
K. Zanussi: To jest na pewno sacrum. Ono zostało jakby 
naruszone, a przecież adresowane jest do człowieka, sacrum 
nie tkwi we wszechświecie jakoś zawieszone bez układu od-
niesień, uczuleni na sacrum odbieramy pewne ślady rzeczy-
wistości, która jest dla nas niedostępna.
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Doświadczenie raju, pierwotnej sielanki rodem ze świata niedotkniętego 
nie tylko wojną czy totalitarnymi zbrodniami, ale nawet grzechem pier-
worodnym, raju dziewiczej niewinności, otwiera kolejne dzieło filmowe 
Krzysztofa Zanussiego. Rzecz dzieje się na Podolu, w mitologicznym kraju 
lat dziecinnych – la belle epoque. Zwiewna niczym motyl dziewczyna w białej 
sukni tańczy na ukwieconej łące, a następnie biegnie w kierunku klasycy-
stycznego, śnieżnobiałego pałacu, w którym czeka ją lekcja z prywatnym 
nauczycielem. Jesteśmy więc w świecie nostalgicznych wspomnień o świecie, 
który został bezpowrotnie utracony, nie tylko z powodu wojen i politycznych 
burz XX wieku, lecz zadecydowanie bardziej z powodu jakiegoś tragicznego 
pęknięcia w ludzkiej naturze, które dokonało się – według autora filmu – 
wraz z nadejściem wieku rozumu, wraz z nadejściem scjentyzmu i wraz ze 
załamaniem poczucia świętości życia.

W ten archetypicznie rajski świat wkracza jednak brudna siła ciemności – 
najpierw przez symboliczne uśmiercanie motyli, potem zaś przez brutalną 
siłę nieuporządkowanego pożądania, gdy nauczyciel próbuje cieleśnie zbliżyć 
się do dziewczyny, a następnie podczas próby gwałtu zabija ją, przedaw-
kowując eter użyty do jej uśpienia. Dziewiczość wydana w ręce brutalnej 
i seksualnie agresywnej siły chorego pożądania może być metaforą Europy 
wydanej w ręce totalitaryzmów, wysublimowanej kultury wydanej w ręce 
agitatorów i bluźnierców, Polski rozdartej przez kolejne dramaty XX wieku, 
świata opartego na zgłębianiu ludzkiej natury i pełnym zachwytu pozna-
niu rzeczywistości zniszczonego przez ideologie wykorzystujące potencjał 
człowieka do zdobycia władzy i kontroli nad ludzkością, nade wszystko 



jest to jednak symboliczne przekroczenie granicy grzechu, wprowadzenie 
go w świat dotychczas czysty i nieskalany, wytworzenie wyrwy nieprawości 
w monolicie dobra, bezbronnego wobec podstępnej i brutalnej siły zła. Na 
ekranie obserwujemy czas rodzącej się, a właściwie już gwałtownie się roz-
wijającej nowoczesności. Nie chodzi jednak o historię, a zwłaszcza o kostium, 
chodzi o rozrachunek z epoką, której dziedzicami jesteśmy. Ten rodzaj zła, 
który znamy, właśnie stamtąd się wywodzi. Krzysztof Zanussi mówił: „Wiara 
w człowieka jest humanistyczna, a to jest mi obce. Nie lubię humanizmu – 
jestem teistą, uważam, że trzeba się odnieść do innego bytu, który mnie 
przerasta, bo wtedy jest się pokorniejszym. Ja przeżywam nędzę człowieka, 
więc nie chcę go gloryfikować. Aczkolwiek widzę i przyznaję człowiekowi 
niebywałą zdolność odradzania się. Nie ma nikogo, kto by tak upadł, żeby 
nie mógł się już podnieść […] ja człowieka się boję, bo boję się też siebie. Tak, 
w siebie nie wierzę przede wszystkim, bo jako zwierzę człowiek jest zdolny do 
potwornych zbrodni – zawsze tak było i będzie. I muszę cały czas uważać”1.

Znamienne jest, iż główna postać filmu, Doktor – ów gwałciciel i mor-
derca, którego poznamy w kolejnych scenach jako człowieka skłonnego 
do największych nieprawości, nie ma imienia. W Księdze Apokalipsy czy-
tamy: „A zdumieją się mieszkańcy ziemi – ci, których imię nie jest zapisane 
w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię” (Ap 17, 8). Nie 
mieć imienia znaczy w języku Biblii także nie być znanym przez Boga: „Pan 
powiedział do Mojżesza: «Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wy-
mażę z mojej księgi»” (Wj 32, 33). Jest to więc od początku postać wyraźnie 
naznaczona nie tylko nihilizmem, ale nawet czymś na kształt „nie-istnie-
nia”. Kimś tak dalece nieludzkim, że aż wątpliwym metafizycznie. Joseph 
Ratzinger zgłębiając specyficzne właściwości pierwiastka demonicznego, 
zwraca uwagę na szatańską „bezobliczowość”, „anonimowość”, która cechuje 
go jako istotę bytującą „pomiędzy” uchwytnymi kategoriami.

Po oskarżeniu o próbę morderstwa i gwałtu, Doktor w ostatniej chwili – 
jakby „antycudem” – zostaje uratowany przed karą śmierci i zesłany na Sy-

 1 W cztery oczy. Rozmawiają Krzysztof Zanussi i Stanisław Zawiśliński, w: J. Piątek, W. Piątek, 
S. Zawiśliński, Kino Krzsztofa Zanussiego, Warszawa 1999, s. 17–18.
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berię. Ucieka stamtąd i przedostaje się do Austro-Węgier, gdzie dostaje 
zatrudnienie w twierdzy jako lekarz, przydzielony także do badania prosty-
tutek obsługujących żołnierzy. Bardziej niż tradycyjna praktyka medyczna 
interesują go jednak eksperymenty z eterem, który Doktor postrzega jako 
substancję mistyczną, środek potrafiący hamować ból i jednocześnie da-
wać władzę nad innymi ludźmi – tu odnajdujemy sens jego demonicznych 
wysiłków, świadomi ciągle, iż postać Doktora pozostaje metaforą czasów 
nam współczesnych. Otwarcie deklarując postawę ateistyczną, często wy-
powiada się o wyższości i kluczowej roli nauki. Badania nad eterem stawia 
ponad wszystko: przeprowadza eksperymenty na swoim pomocniku, Tara-
sie – poznanym na Ukrainie, naiwnym i prostolinijnym chłopcu o wysokim 
wskaźniku wiktymizacji, oraz za naradą komendanta rozpoczyna działalność 
szpiegowską w twierdzy, aby móc sfinansować dalsze eksperymenty.

Krzysztof Zanussi wybiera Austro-Węgry i przełom wieków, bo chce do-
kopać się do fundamentów zła, jakie eksplodowało w dwudziestym stuleciu. 
Stąd faustyczne tony, stąd wcielone oblicze diabła, stąd Doktor w skórza-
nym fartuchu i rękawicach, pociągający (czyż nie tak zabijano w obozach 
koncentracyjnych?) za dźwignie i aplikujący elektrowstrząsy. Bohater filmu 
to więc archetypicznie zarówno doktor Frankenstein, jak i doktor Mengele. 
Reżyser opowiada wprost o sięgającym bruku ideale Oświecenia. Naucza, że 
rozum uwolniony z moralności, wiary czy Boga prowadzi prosto na ścieżkę 
ludobójstwa, a człowieczeństwo wyzute z chrześcijańskich fundamentów 
stacza się ku samopotępieniu.

Po tym, jak aktywność szpiegowska zostaje wykryta, Doktor próbuje 
popełnić samobójstwo, okazuje się być jednak – przy wszystkich swych złych 
cechach – także człowiekiem tchórzliwym i niehonorowym. Ostatecznie zo-
staje na nim wykonany wyrok śmierci. Krzysztof Zanussi ubiera w historyczny 
kostium uniwersalną opowieść o etycznych granicach nauki i żądzy władzy. 
Główny bohater staje się w tym układzie czymś na wzór proto-Doktora Men-
gele. Pragnienie zdobycia wiedzy ostatecznej miesza się u niego z nihilizmem, 
depresją i przyjemnością, jaką czerpie z eksperymentowania na ludziach. Jego 
ambicje pod pewnymi względami są jednak – to smutna konstatacja o naszej 
duchowej kondycji – ambicjami wszystkich współczesnych ludzi.
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Z filmu przebija wprost specyficzne, chorobliwe wyuzdanie: sceny raże-
nia Tarasa prądem mają ze względu na użyte kostiumy (skórzane i gumowe 
kombinezony) oraz nagość chłopca i niektóre dialogi („możesz teraz zrobić 
mi to samo”) konotację sado-masochistyczną. Obecny jest dosyć jawny, 
momentami nawet prowokacyjny homoerotyzm (specyficzny dobór obsady 
w twierdzy, scena przesłuchania młodzieńca) i voyeuryzm (oglądactwo, 
skopofilia). Sfera cielesności i seksualności sprowadzona została do po-
ziomu biologicznego, zwierzęcego: dobieranie partnerów seksualnych na 
podstawie zapachu potu; libertyński co do zasady i niepodważany przez 
nikogo sens istnienia domu publicznego, zapasy w stajni, podczas których 
kotłujący się na podłodze, półnadzy, muskularni mężczyźni stosują przemoc 
po otrzymaniu dawki leku „wyzwalającego bestię”. Te wielorakie oblicza 
perwersji służą autorowi filmu jako wyraz czy przejaw obecności demona, 
a także zanurzenia świata przedstawionego w rzeczywistość demoniczną. 
Jeżeli pełnia życia cechuje tylko Boga, wtedy to, co jest najbardziej rady-
kalnie przeciwne tej pełni, stacza się nad przepaść nicości. Diabeł to siła 
niszczycielska, destrukcja, to swego rodzaju „nic”. Jeżeli Bóg jest osobowy, 
to szatan jest archetypem nie-osoby. Trudno odnosić do niego pojęcie osoby 
w sensie określonej godności: Szatan jawi się jako zakłamanie, jako perwersja 
osobowej godności.

Perwersja jest właśnie środowiskiem diabła – jego znakiem, podpisem, 
aromatem. Od-człowieczenie dokonuje się więc zawsze przez negację tych 
samych wartości: 

Pojęcie transcendencji osoby można rozszerzyć i rozpa-
trywać w relacji do transcendentaliów: do bytu, prawdy, 
dobra, piękna. Przystęp do nich ma człowiek przez po-
znanie, a w ślad za poznaniem, za umysłem — poprzez 
wolę i czyn. W tym ujęciu czyn służy również realizacji 
prawdy, dobra i piękna2. 

 2 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 199.
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Konsekwentnie: niebyt, brzydota, kłamstwo i zło stanowią –wyraźnie 
ukazuje to Eter – normę zdemonizowanego świata.

„Gdy pytam o to, czy diabeł jest osobą, właściwa odpowiedź winna wtedy 
brzmieć, że jest on nie-osobą (Un-Person), że jest rozkładem i rozpadem 
osobowości; dlatego cechą dlań charakterystyczną jest to, że występuje bez 
oblicza, że jego właściwą siłą jest to, iż jest nierozpoznawalny. Bezosobowość 
i bezobliczowość decydują o sile szatana”3. Owa nierozpoznawalność złego du-
cha staje się przymiotem obnażonym w filmie Krzysztofa Zanussiego, bowiem 

widzenie transcendencji człowieka-osoby poprzez 
stosunek do transcendentaliów nie traci jednakże na 
swym znaczeniu, gdy odwołamy się do doświadcze-
nia, szczególnie zaś do doświadczenia moralności. 
Transcendencja osoby rozumiana w sposób metafi-
zyczny nie jest bowiem czymś tylko abstrakcyjnym4. 

Niemoralność Doktora rozbija świat na części i powoduje niemożność 
pogodzenia zła z pełnią bytu. Tej samej właśnie myśli służy podział Eteru 
na dwie części, z których pierwsza (Historia jawna) opowiada o świecie 
ludzi ślepych na metafizykę (także metafizykę w wydaniu anty-sakralnym, 
demonicznym), pokazuje świat i wydarzenia w kluczu zjawisk material-
nych, a więc ignorując połowę tego fenomenu, jakim jest rzeczywistość z jej 
wielowymiarową materialno-duchową strukturą, druga zaś, nosząca tytuł 
Historia tajna ujawnia (to paradoks) tajemnicze, mistyczne oblicze naszego 
świata, wraz z przyczynami i skutkami działania demonów.

Leszek Kołakowski w Stenogramie metafizycznej konferencji prasowej 
szatana w usta złego ducha wkłada następujące słowa: „Nie zależy mi na tym, 
by moje istnienie było uznane, zależy mi na tym, by dzieło zniszczenia nie 

 3 A. Skowronek, Aniołowie i demony – odwieczna walka, https://www.deon.pl/religia/
duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,120,aniolowie-i-demony-odwieczna-walka,stro-
na,2.html [7 xi 2018].

 4 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 199.
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osłabło. Wiara albo niewiara w mój byt nie wpływa na rozmiar mojej surowej 
pracy”. Kołakowski stawiał w swoim tekście tezę, że upadek wiary w szatana 
jest upadkiem wiary w ogóle. Wysiłek teologiczny Krzysztofa Zanussiego 
polega więc właśnie na odsłonięciu tego, co zaślepionym nauką czy (po)
nowoczesnością wydaje się być nieistniejące. „Czym jest zło w swej głębi, 
tego nie da się ustalić na drodze analizy samego zła. Zło odsłonić może tylko 
i wyłącznie zbawczy czyn Chrystusa. W spotkaniu z Chrystusem rozstrzyga 
się problem, kto jest dobry (co jest dobre), kto jest zły (co jest złe). W obliczu 
rzeczywistości Jezusa Chrystusa wszyscy jesteśmy jakoś winni, grzeszni, źli. 
A Bóg pragnie, abyśmy byli – wszyscy i każdy z osobna – święci, jak On  
(por. Mt 5, 48; Tes 4, 3). A to staje się możliwe, gdy przyswajamy sobie 
sposób życia Chrystusa (Flp 2, 5), gdy już nie żyjemy sami dla siebie, ale 
pozwalamy, aby On żył w nas (Ga 2, 20). Ale też wtedy stajemy się zdolni do 
uświadomienia sobie rzeczywistych otchłani grzechu. Pytanie o zło i jego 
istotę rozstrzygnął raz na zawsze Chrystus. Nie w tym sensie, że wypowie-
dział się na temat istnienia lub nieistnienia szatana, ale przez to, że siłę zła 
obezwładnił. On – szatan – względnie ono – zło – w obliczu Bożej mocy 
w Chrystusie ukazuje się jako nic: «Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam 
jeszcze obficiej rozlała się łaska» (Rz 5, 20)”5. Karol Wojtyła (we właściwym 
sobie języku filozofii) ujmie te same prawdy teologiczne następująco: 

Pierwiastek duchowy jest źródłem dynamizmu właści-
wego osobie. Dynamizm ten wyraża się w sprawczości 
i odpowiedzialności, wyraża się w samostanowieniu 
i sumieniu, wyraża się w wolności oraz w odniesieniu 
do prawdy, która na czynach osoby i na samym jej bycie 
wyciska swoistą miarę dobra. Stanowiąc źródło dynami-
zmu właściwego osobie, pierwiastek duchowy sam musi 
być dynamiczny6. 

 5 A. Skowronek, Aniołowie są wśród nas. Fascynacje – dociekania – wierzenia, Warszawa 
2001, s. 113.

 6 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 226.
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To jest właśnie owa fundamentalna wiedza o człowieku, którą zignorował 
(której nie posiadał?) filmowy Doktor.

Można by właściwie powiedzieć, iż tę samą prawdę wyraża przedsta-
wiona w czołówce filmu wizja piekła z gdańskiego ołtarza Hansa Memlinga. 
Straszliwe – choć dla człowieka XXI wieku może już dosyć komiksowe – 
detale przedstawiają dusze potępione, pędzone przez czarne, demoniczne 
postacie ku ogniom piekielnym w scenerii przypominającej krater wulkanu. 
Eter zaczyna się obrazami piekła, a kończy jego zapowiedzią. Czy bowiem 
nie jest piekłem świat umierających na gruźlicę chłopów, których ciała 
(nad)użyte przez naukę stanowią główną atrakcję muzeum fizjologicznych 
osobliwości, albo fort pełen żołnierzy pośrodku zionącej chłodem doliny, 
a wreszcie dom publiczny, który w gruncie rzeczy jest przerażającym miej-
scem nigdy niespełnionego pożądania. Nie ma tu miłości, nawet trudno 
mówić o uczuciowym zaangażowaniu, jest tylko fizjologia. Człowiek to 
w tej skalanej grzechem rzeczywistości ciało, co najwyżej czasem myślące, 
w najwyższym stopniu jednak kierujące się zwierzęcym instynktem.

Przypowieść o naukowcu pozbawionym skrupułów, ogarniętym pra-
gnieniem władzy, manipulowania ludźmi – cała jest o piekle. O piekle ży-
cia bez sumienia, bez skrupułów, w niezaspokojonym pragnieniu władzy 
i manipulowania ludźmi: 

Funkcja sumienia polega na określeniu prawdzi-
wego dobra w czynie i na ukształtowaniu odpo-
wiedniej do tego dobra powinności. Powinność 
jest doświadczalną postacią zależności od prawdy, 
której podlega wolność osoby7. 

Kategoria wolności – jakże nadużyta przez Doktora – jest tu wyraźnie 
podporządkowana wartościom nadrzędnym, przede wszystkim zaś prawdzie. 
Piekłem jest bowiem według Krzysztofa Zanussiego próba zastąpienia Boga, 
stanięcia w jego miejsce. Dlatego Karol Wojtyła napisze: 

 7 Tamże, s. 199.
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Funkcję sumienia wyznacza, jak widać, ontologia osoby 
i czynu, a w szczególności tylko osobie właściwa zależ-
ność wolności od prawdy: samo centrum transcendencji 
osoby w czynie i duchowości człowieka8. 

Zanussi nie opowiada jedynie o tym, jakie niebezpieczeństwa niesie 
z sobą fanatyczna wiara, że nauka – nie licząc się z żadnymi ograniczeniami, 
czego przykładem działalność Doktora – stanie się panaceum na wszystkie 
bolączki ludzkości, lecz także o tym, co (lub kto) stoi za wyborami, których 
dokonujemy, bo przecież obdarzeni jesteśmy wolną wolą.

To film wielkich pytań – w jednej ze scen pada zdanie, które sprowoko-
wać musi do najpoważniejszych refleksji: ludzie przestali wierzyć w Szatana 
i to jest jego największym zwycięstwem. Zanussi tworzy moralitet, bowiem 
droga ku wyzwoleniu się od Boga wymaga według niego pokonania wielu 
barier w postaci tabu wyznaczonego przez moralność, obyczaj, religię – tabu 
dotyczące właśnie ciała. Pamięta, iż 

osoba jest tylko w części i pod pewnym względem (mia-
nowicie pod względem substancjalności) sprowadzalna 
do natury. W całości – i co do swej najgłębszej istoty – 
pozostaje do niej niesprowadzalna9. 

Jest to więc przypowieść, a nawet traktat filozoficzny. Autor zadaje 
pytania o potęgę niegodziwości, obserwuje, w jakich okolicznościach ona 
się pojawia, co jest lub może być jej przyczyną: „Najciekawsze w tym filmie 
rozgrywa się właśnie w napięciach, zderzeniach, w rozmaitych szczeli-
nach estetycznych i znaczeniowych, może nawet niespójnościach, które 
odsłaniają niejednoznaczność opowieści. (…) Doktor jest lodowaty jak 
przestrzenie, w których się porusza. Interesuje go zaledwie kilka kwestii: 
co jest istotą życia, jak funkcjonuje ciało, czym jest człowiek, ale też – to 

 8 Tamże, s. 201.

 9 Tamże, s. 225.
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może nawet ważniejsze – jak zapanować nad ciałem, jak nim rządzić, 
a w konsekwencji jak posiąść władzę nad drugim człowiekiem”10. Odpo-
wiedź Memlinga może tylko przerazić. Odpowiedź Wojtyły – budzić do 
odpowiedzialności: 

Człowiek jednak przeżywa siebie jako sprawcę my-
ślenia i poznania dopiero w określonym momencie. 
Tym momentem jest z pewnością już moment sądu. 
Czynność sądzenia jest też najwłaściwszą czynno-
ścią poznawczą człowieka11.

Doktor jest tu Faustem, choć jego pakt nie dotyczy młodości, ale wiedzy, 
która służyć ma władzy nad ludźmi. Istota owego paktu polega na tym, że 
pomieszane zostały wartości. Nie jest nią człowiek, osoba, lecz wyimagi-
nowany półbóg świetlanej przyszłości. Nie ma Boga, nie ma duchów, nie 
ma nic poza ciałem. Doktor obnosi się ze swoim ateizmem, szydzi z religii, 
próbuje nawet dokonać aktu profanacji. W rozmowach o religii wydaje się 
bardziej przekonujący niż jego adwersarze, którzy bronią wiary za pomocą 
banałów. A jednak fakt, że dla głównego bohatera filmu Bóg się nie liczy, 
a może nawet nie istnieje, nie oznacza wcale, że Bóg nie istnieje dla demona. 
Wprost przeciwnie: istnienie rzeczywistości demonicznej udowadnia niejako 
istnienie rzeczywistości świętej. Nie przypadkiem Doktorowi nie udaje się 
dokonać profanacji Najświętszego Sakramentu. Pewne sfery duchowych 
bytów są bowiem zupełnie poza jego zasięgiem. Tak jak wiara Tarasa, żar-
liwa, prosta, oparta na tradycji, wiara która nakazywała się modlić, grzebać 
zmarłych i bać się kary Boga. Taras przybywa ze wschodu, właśnie po to, by 
swoją niewinnością i prostą ofiarnością wnieść nadzieję.

Dialog Doktora z Sędzią Ziemskim (jakże to stosowne imię dla diabła) 
udowadnia, iż nie przeżywa on żadnych wyrzutów sumienia. Jest to jakiś 

 10 K. Biedrzycki, Eter czyli zło lodowate, http://wiez.com.pl/2018/12/15/eter-czyli-zlo-lo-
dowate [12 i 2019].

 11 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 189.
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nieludzki rys w postaci, którą przejmuje – właśnie dlatego – swoim chłod-
nym tragizmem, bowiem 

wyrzut sumienia spowodowany winą jest nie tylko są-
dem o sobie samym, ale to przeżycie prawdy wykazuje – 
jak wiemy z doświadczenia – niezwykłą komponentę 
wzruszeniową. To samo odnosi się do procesu oczysz-
czania, usprawiedliwienia czy nawrócenia, gdzie wraz 
z rzeczywistym oderwaniem od zła i przejściem  
do dobra, przynajmniej z jego zapoczątkowaniem 
w człowieku, łączy się nieraz głębokie wzruszenie12. 

Całkowity – może poza strachem – brak ludzkich odruchów u Doktora 
każe nam pytać o karę, jaką niesie pakt z diabłem. Czyż niezdolność do 
odczuwania miłości, wdzięczności i tęsknoty, czyż atrofia elementarnych 
odruchów – wstydu, przyzwoitości, pragnienia dobra, współczucia – nie 
jest już karą, piekłem za życia? Chłodne kadry, pozbawione ciepłego światła 
korytarze i laboratoria, wyziębione opary eteru przesycającego całą rzeczy-
wistość – czyż nie są odwzorowaniem życia w piekle na ziemi?

Ważnym wątkiem – naprowadzającym nas na głębsze znaczenia filmu – 
jest wykorzystana w Eterze muzyka: „Krytyk Henri Lichtenberger w swej 
pracy o Wagnerze zauważył, że w życiu mistrza z Bayreuth ustawicznie 
ścierały się z sobą dwie siły. Jedną z nich nazywa Lichtenberger instynktem 
potęgi, rozumiejąc przez to podejmowanie wciąż nowych walk w imię reali-
zacji artystycznych ideałów oraz szeroko pojęty kult życia, sławy i ziemskiego 
szczęścia; druga zaś siła – to skłonność do mistycyzmu i wieczna tęsknota 
do idealnego świata, gdzie panuje światłość i czysta, bezcielesna miłość”13. 
Rozbrzmiewający w filmie Parsifal to misterium sceniczne, pełne religij-
nego napięcia, budujące zarówno modlitewną łagodność, jak i metafizyczną 
grozę. „Wagner w liście do swego protektora króla Ludwika II Bawarskiego, 

 12 Tamże, s. 281.

 13 J. Kański, Przewodnik Operowy, Warszawa 1997, s. 88.
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szkicując zamiar stworzenia Parsifala, opisuje swe dzieło: to Odkupienie 
Odkupiciela poprzez Parsifalowe jasnowidzenie świata, który z naiwnego 
głupka, mordującego boskie stworzenie (łabędź) przeistacza się w czystego 
Apostoła Germańskiego, to teatr o tajemnicy Kościoła Katolickiego, to od-
kupicielskie dzieło sztuki. (…) W Parsifalu Wagner ogłasza, że wyzwolenie 
się człowieka może nastąpić tylko przez ofiarę, a przecież jest w swej teorii 
i całej helleńskości twórcą w zasadzie antychrześcijańskim”14. Jesteśmy więc 
po raz drugi (poprzednio chodziło o Turandot w Obcym ciele) świadkami 
ukrywania/odsłaniania przez Krzysztofa Zanussiego głębszych znaczeń 
swoich filmów w muzyce pełniącej rolę ważnego – uzupełniającego treść 
ekranowego dzieła – kontekstu.

Świat osób ma także swą strukturę religijną, bardzo 
wyrazistą zwłaszcza w religii Starego i Nowego Te-
stamentu. W ramach tej struktury odpowiedzialność 
przed kimś nabiera znaczenia religijnej odpowie-
dzialności przed Bogiem. Jest to odpowiedzialność 
w znaczeniu eschatologicznym, ale i doczesnym 
zarazem. W tym drugim znaczeniu sumienie ludz-
kie – nie w funkcji kierowniczej, ale sądowniczej, 
obie te funkcje są mu bowiem właściwe – nabiera 
szczególnego autorytetu. Autorytet ów pozwala my-
śleć i mówić o sumieniu jako o głosie samego Boga15. 

W zakończeniu filmu toczy się pojedynek między mocą diabelską a siłą 
modlitwy Małgorzaty – dziewczyny zakochanej w Doktorze, który nie ko-
chał nikogo poza sobą. Jej absurdalna, szaleńcza miłość wystarczy, by go 
zbawić. Ta szalona kobieta, alter ego zamordowanej na Podolu dziewicy – 
to oczywiście postać mesjańska. Aby uratować duszę Doktora, spłacić jego 
dług, ktoś niewinny musi oddać życie, a ona jest na to gotowa. Następuje 

 14 http://www.trubadur.pl/old/Biul_41/Zrozumiec1.html [11 i 2019].

 15 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 214.
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szczęśliwość, jaka płynie z obcowania z Bogiem i zjedno-
czenia z Nim. Gruntowne zrozumienie osoby ma z pew-
nością duże znaczenie dla zrozumienia oraz interpretacji 
objawionej prawdy chrześcijańskiej o szczęśliwości 
wiecznej, która polega na zjednoczeniu z Bogiem16. 

Doktor w przedziwnym, wstrząsającym zakończeniu Eteru idzie w stronę 
kamery. Uśmiecha się. Patrzy nam w oczy17. Jest uwolniony od wiecznej kary, 
bo ktoś oddał za niego życie. Doświadczył miłosierdzia. Nareszcie jest wolny: 

Słusznie mogłoby się wydawać, że dobro dosłownie  
pochłania człowieka18.

 16 Tamże, s. 218.

 17 „Śmierć staje się osobistym doświadczeniem tego, który patrzy na nią jeszcze z dystansu. 
U Zanussiego jest to zawsze doświadczenie niepokojące, ewokujące coś z transcen-
dencji. Odtąd śmierć w twórczości tego reżysera będzie ukazywana podmiotowo lub 
przedmiotowo, z perspektywy umierającego lub jego otoczenia, ale zawsze w interakcji 
z innymi, dzięki czemu także widz uczestniczy w dramacie czyjegoś odejścia”. M. Mar-
czak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego, Olsztyn 
2011, s. 71.

 18 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 173.



M. Legan: Czy wybrał Pan epokę sprzed dehumanizujących 
wydarzeń xx wieku, by pokazać świat ludzi nieukąszonych 
jeszcze ludobójstwem na masową skalę i „-izmami” z cza-
sów inżynierii społecznej, by wyabstrahować na potrzeby 
filmu człowieka oświeceniowego? Byłaby to jakaś diagnoza 
na śmiertelne choroby naszych czasów...
K. Zanussi: Moim zdaniem jest to historia, która się kończy po-
czątkiem końca, bo ta pierwsza wojna była końcem xix wieku, 
była końcem iluminizmu, była końcem pozytywistycznego 
zadufania w siebie i z tego ludzkość już się nie podniosła. Jak 
to się już załamało, to nie odzyskaliśmy nowej wiary w to, że 
budujemy najlepszą cywilizację, że żyjemy w najlepszym ze 
światów. Chociaż chyba tak jest naprawdę. Ja bym się z tego 
Spinozy biednego nie wyśmiewał, chichotem Woltera, bo nasz 
świat zdradza wszelkie oznaki tego, że może się moralnie po-
prawiać, chociaż to się dzieje powoli i opornie. Ale w stosunku 
do barbarzyńców jesteśmy chyba jednak po prostu, po ludzku, 
trochę lepsi. Ale to się może załamać w każdej chwili, możemy 
wrócić do barbarzyństwa jednym krokiem, bo bardzo łatwo 
jest się ześlizgnąć. Więc z tego punktu widzenia to właśnie 
sacrum jest tym, co daje nam jakiś wyobrażenie o rzeczywi-
stości, której nie możemy doznać, ale którą możemy przeczuć.

M. Legan: Małgorzata to znów postać mesjańska: czy to jej 
ofiara sprawiła, że bohater filmu mógł się w finale uśmiech-
nąć, jakby doświadczył miłosierdzia u wrót piekieł?
K. Zanussi: Tak, ale to jest również ukłon literacki. Była ofiarą 
Fausta u Goethego, u mnie też jest ofiarą doktora.

M. Legan: Ten uśmiech na koniec to jest jednak wyjaśnienie 
wszystkich ludzkich dylematów. Człowiek może być szczęśliwy 
tylko w zetknięciu ze światłem. Właściwie powiem to wprost: 
człowiek może być szczęśliwy tylko w zetknięciu z miłosierdziem.
K. Zanussi: No tak. Bez miłosierdzia nic nas nie uratuje.
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Zadaniem niniejszego studium było odkrycie wewnętrznych korelacji po-
między personalistyczną koncepcją Karola Wojtyły zawartą w książce Osoba 
i czyn oraz twórczością filmową Krzysztofa Zanussiego, bowiem „film jako 
spadkobierca ikony jest (…) tym rodzajem sztuki, zza której materii prześwi-
tuje nieuchwytna duchowość”1. Metodą była analiza i interpretacja niektórych 
wątków teologicznych i filozoficznych, zawartych w dwudziestu filmach fabu-
larnych, z obszernymi odniesieniami do tekstu filozoficznej dysertacji. Uważny 
czytelnik zauważy z pewnością, iż w przypadku niektórych filmów taka ana-
liza przychodziła z łatwością, była – by tak rzec – „wygodna”, w przypadku 
innych napotykała na opór, wymagała większego wysiłku, czasami pewnej 
walki. Twórczość Krzysztofa Zanussiego zmienia się: pod koniec lat osiem-
dziesiątych następuje jakiś przełom, który wymusza na autorze niniejszych 
rozważań zmianę metody z analityczno-interpretacyjnej na interpretacyjną. 
Można by ten fakt uznać za podważenie postawionych we wstępie tez, jest 
jednak w istocie jedynie dowodem na rozwój dyskursu filmowego Krzysztofa 
Zanussiego. Pozostaje żywić nadzieję, iż ta analityczna propozycja przyczyni 
się do pogłębienia wiedzy na temat – jakże inspirującej – twórczości jednego 
z najważniejszych polskich reżyserów oraz odkrycia aktualności i nieodzow-
ności wojtyliańskiego personalizmu w naszych zmaganiach o głębsze zrozu-
mienie człowieka w perspektywie chrześcijańskiej: „Lektura całości dorobku 
Krzysztofa Zanussiego skłania do stwierdzenia, że określić tę twórczość jako 

 1 A. Regiewicz, Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu, Kraków 2013,  
s. 263–264.



kino intelektualne oznacza znaczącą redukcję, pozbawienie jej tego, co w chrze-
ścijańskiej filozofii i w kulturze popularnej określa się mianem serca. W istocie 
jest to kino myśli, ale nie jest to kino spokojnej medytacji i statycznych, bez-
namiętnych rozmyślań. Jego celem nie jest nigdy abstrakcja, skonstruowanie 
syntezy odległej od codziennego doświadczenia. Filmy Krzysztofa Zanussiego 
odzwierciedlają bowiem egzystencjalny dramat, poszukiwania nacechowane 
niepokojem i tęsknotą za tym, co widnieje w perspektywie dążenia. Spokojnie 
płynąca myśl zobrazowana na ekranie jest zawsze podminowana gorącym za-
angażowaniem. Zanussi pokazuje doświadczenia myślącej trzciny na wietrze, 
świadomej powiewów, które nią miotają i usiłującej się im opierać z różnym 
skutkiem”2. Fascynującym byłoby zapewne zbadanie także tego, w których 
punktach wizje personalistyczne Karola Wojtyły i Krzysztofa Zanussiego się 
rozchodzą, gdzie w tej wspólnocie myśli i przekonań pojawiają się rozbieżności – 
jest to jednak zadanie dla następnych badaczy czy też na kolejne opracowania.

***

Krzysztof Zanussi trzykrotnie wprowadził do swojej twórczości motyw 
promu łączącego dwa brzegi rzeki. We wszystkich trzech przypadkach chodzi 
o filmy autobiograficzne. W Śmierci prowincjała i w Suplemencie prom ozna-
cza wybór pomiędzy powołaniem do życia mniszego a doczesnością, jakieś 
rozdarcie człowieka obsesyjnie szukającego Boga, pytającego o śmierć, sens 
cierpienia, zło i odkupienie. W Cwale stojący na pokładzie promu młodzie-
niec wkracza w dorosłość, w niewiadomą, gotowy na podjęcie walki o siebie, 
swoje człowieczeństwo, swoją godność i wolność wewnętrzną.

Paralelny wątek odnajdziemy w biografii Karola Wojtyły: dziesięć lat po pu-
blikacji Osoby i czynu został bowiem papieżem, pontifexem, to znaczy tym, który 
łączy obydwa brzegi, budowniczym mostów pomiędzy Bogiem a Człowiekiem.

Pozostaje mieć nadzieję, że zawarte w niniejszym tomie rozważania także 
połączyły dwa brzegi. Film i teologię. Wizję kapłana i wizję artysty. Namysł 
nad człowieczeństwem i namysł nad Stwórcą.

 2 M. Marczak, Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanus-
siego, Olsztyn 2011, s. 483.
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