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BOLLYWOODZKIE KLANY RODZINNE
Rodzice zaszczepiają swoim dzieciom nie swą inteligencję, lecz swe namiętności.
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu

Indyjski przemysł filmowy od początku istnienia opierał się na więzach rodzinnych.
Tak wcześniej było w teatrze i teraz jest w kinie. Zawód aktora dziedziczy się po rodzicach, nie wynika on tylko z talentu aktorskiego. W Bollywood od pokoleń rządzą
klany, które pilnie strzegą swojej pozycji i walczą o nią nieustannie. Wspomina
o tym główny bohater powieści Bollywood:
Rozpuszczone, spasione dzieciaki bez żadnych kwalifikacji poza posiadaniem sławnych
rodziców, wskakujące z impetem na ekran i domagające się najwyższych gaż! W dodatku z powodzeniem […] publiczność przyjmuje tych nowicjuszy bez zastrzeżeń, jakby ich pretensje
do aktorstwa były czymś najnaturalniejszym w świecie. W naszym kraju nadal żywe jest przekonanie, że zawód winien być przekazywany z ojca na syna, w końcu tak właśnie narodził się
system kastowy1.

Do rzadkości należy pojawienie się gwiazdy, która nie miałaby w swojej rodzinie przodków związanych z rzemiosłem aktorskim. A jeśli już ktoś taki się trafi,
oznacza to, że ma wybitny talent, którym oczarował publiczność, jak na przykład
Amitabh Bachchan czy Shah Rukh Khan. Nieobciążony koneksjami rodzinnymi
aktor szybko zdaje sobie sprawę, że to, co udało mu się osiągnąć w Bollywood,
nie może zostać zaprzepaszczone i zaczyna budować własną dynastię, która odtąd
będzie liczyć się w świecie filmu głównie przez wzgląd na jego uznane nazwisko.
1

S. Tharoor, Bollywood, przeł. A. Karp, Warszawa 2004, s. 372.
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Od czasów kina niemego najbardziej znaczącym klanem mającym największą
władzę w Bollywood jest rodzina Kapoorów. Ani wcześniej, ani później w historii
całej światowej kinematografii nie było tak rozgałęzionej artystycznej familii. Od
czterech pokoleń2 są aktywni w świecie filmów realizowanych w języku hindi.
Związek rodziny Kapoorów ze światem kina zaczął się od Prithviraja Kapoora (1906–1972). Pierwszy raz w filmie wystąpił jeszcze w czasach kina niemego
w Cinema Girl (1930, Bhagwati Prasad Mishra) u boku ówczesnej bogini ekranu
Ermeline. Jednak ani ta, ani inne role (w 1931 roku zagrał w filmie Alam Ara —
Światło świata, Ardeshir Irani — pierwszym dźwiękowym filmie indyjskim) w ciągu kolejnych dziesięciu lat nie przyniosły mu powodzenia. Dopiero w 1941 roku
nadszedł wyczekiwany sukces wraz z filmem Sikandar (Aleksander Wielki, 1941,
Sohrab Modi). Dzięki talentowi aktora film odniósł ogromny sukces, a Prithviraj,
już bez obaw o finansową przyszłość, mógł wreszcie poświęcić się swojej największej miłości, jaką był teatr. W 1931 roku przyłączył się do teatralnej grupy Granta
Andersona, angielskiego aktora-menedżera. Zbierał w niej zawodowe doświadczenia, które umożliwiły mu w 1944 roku otwarcie własnego teatru o nazwie Prithvi
Theatres. Był to teatr objazdowy ze stałym personelem. Wystawiane w nim sztuki
cieszyły się dużą popularnością w całych Indiach. Mimo pracy w teatrze Prithviraj
nie porzucił jednak kina, ponieważ była to bardzo opłacalna działalność, dająca mu
pieniądze na realizację marzeń teatralnych. W 1951 roku wystąpił w filmie swojego
syna Raja Awaara (Włóczęga) razem z własnym ojcem Dewanem Basheswarnathem Kapoorem oraz drugim synem Shashim. Ten film do dziś cieszy się uznaniem
na całym świecie. Prithviraj znany jest również każdemu wielbicielowi kina hindi z roli cesarza Akbara w wielkim przeboju Mughal-E-Azam (Wielcy Mogołowie,
1960) w reżyserii Karimuddina Asifa.
Brat Prithviraja, Trilok Kapoor, także zdecydował się na zawód aktora. Występował w kinie od 1933 roku (Char Darvesh — Czterech derwiszów, Prafulla
Ghosh). Ostatni raz można go było oglądać w 1989 roku w filmie telewizyjnym
Akanksha (Pragnienie), którego reżyserem był jego syn Vijay. Trilokowi nigdy nie
udało się zdobyć takiej pozycji, jak jego sławnemu bratu.
Prithviraj Kapoor miał trzech synów, którzy poszli w jego ślady — Raja, Shammiego i Shashiego. Najbardziej znany, także na Zachodzie, jest najstarszy z nich,
czyli Raj (1924–1988). Rozpoczął swoją karierę aktorską wcześnie, w wieku jedenastu lat wystąpił w filmie Inquilab (Rewolucja, 1935, Debaki Bose) u boku ojca.
Od tego momentu sensem życia Raja stało się kino, nie liczyła się dla niego nauka.
W 1947 roku zagrał główną rolę w filmie Neel Kamal (Błękitny lotos) w reżyserii Kidara Sharmy. Odniesiony sukces pozwolił mu otworzyć rok później własną
wytwórnię R.K. FILMS, w ten sposób stał się najmłodszym reżyserem filmowym
2

Właściwie nawet od pięciu, gdyż dziadek Raja Kapoora, policjant z Peszawaru, po latach niechęci do kina uległ jego magii i zagrał jedną z ról w filmie wnuka Awaara.
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w tamtej epoce. Pierwszym filmem wyreżyserowanym i wyprodukowanym przez
Raja Kapoora w swej wytwórni był film Aag (Ogień, 1948). Kolejne filmy i role
poświadczały jego talent i znajomość gustów publiczności. Barsaat (Deszcz, 1949),
Awaara, Miłość i paragraf (1955) oraz Sangam (Połączenie, 1964) podbiły serca
wszystkich Indusów i nie tylko — Włóczęga miał szansę na zdobycie Złotej Palmy
na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1951 roku. Kapoor przegrał rywalizację z Alfem Sjöbergiem (Panna Julia) i Vittoriem De Sicą (Cud w Mediolanie). W swoich
filmach Raj Kapoor stworzył wizerunek indyjskiego Charliego, grał postać trampa,
zwykłego człowieka, który mimo przeciwności losu był zawsze szczery i pogodny.
Jego filmy trafiały do wszystkich warstw społecznych, a piosenka Mera Joota Hai
Japani z filmu Miłość i paragraf stanowi do dziś wzór patriotyzmu: „Moje buty są
japońskie, spodnie angielskie, czerwony kapelusz na głowie rosyjski, ale serce jest
indyjskie”.
Shammi Kapoor (ur. 1931), młodszy brat Raja, także został aktorem. Jego debiut przypadł na początek lat pięćdziesiątych. Był to czas w kinie indyjskim, gdy
pojawiła się nowa generacja aktorów. Stworzył on typ romantycznego buntownika — „idealnie odnalazł się w komediach muzycznych jako niesforny, uroczy zawadiaka, niepokorny awanturnik, demon ruchu i energii”3. Styl jego tańca stał się
po latach inspiracją dla Farah Khan w czasie tworzenia choreografii do filmu Żona
dla zuchwałych (1995, Aditya Chopra). Jak pisze Anupama Chopra, autorka książki
Dilwale Dulhania Le Jayenge, Farah Khan zaciekawiło połączenie w tańcu Shammiego jakby beatowskiego buntu z luźną odmianą twista i z indyjskim stylem podrywu (tego choreografka i reżyserka dopatrzyła się w filmie Teesri Manzil (Trzecie
piętro, 1966, Vijay Anand)4. W 1961 roku Shammi Kapoor zagrał najważniejszą
rolę w swojej karierze w filmie Junglee (Dzikus, Subodh Mukherjee), która przyniosła mu ogromną popularność. Jeszcze tylko przez cztery lata grywał podobne role,
chętnie oglądane przez publiczność. W 1965 roku zmarła jego żona, co wpłynęło
destrukcyjnie na psychikę aktora, zaczął zbyt dużo pić i jeść. Roztył się i stracił
wdzięk, zwłaszcza w tańcu.
Najmłodszy z braci, Shashi Kapoor (ur. 1938), miał najmniejszą siłę oddziaływania jako aktor filmowy. Zaczął karierę w filmie Włóczęga, ale wolał teatr od
filmu, podzielał w tym pasję ojca. Występując w teatrze Szekspirowskim, poznał
swoją przyszłą żonę, Angielkę Jennifer Kendall, z którą miał dwóch synów, Kunala
i Karana, oraz córkę Sanjanę. Cała ta trójka, choć nie zrobiła znaczących karier
w kinie indyjskim, jest jednak rozpoznawalna w Bollywoodzie. Kariera Shashiego
nabrała rozpędu dopiero w latach siedemdziesiątych. Z powodu zbyt wymuskanego
wyglądu reżyserzy obsadzali go głównie w komediach romantycznych. Aby móc
pracować w teatrze, musiał występować i zarabiać w filmach. Grywał więc w kilku
3
4

K. Lipka-Chudzik, Bollywood dla początkujących, Warszawa 2009, s. 189.
A. Chopra, Dilwale Dulhania Le Jayenge. The Making of a Blockbuster, New Delhi 2004,

s. 58.
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naraz i dlatego nazywano go aktorem-taksówką5. Swe ambicje artystyczne Shashi starał się zaspokajać, występując w produkcjach zachodnich reżyserów, między
innymi The Householder (1963), Shakespeare-Wallah (1965) oraz Bombay Talkie
(1970), wszystkie w reżyserii Jamesa Ivory’ego. Do końca lat dziewięćdziesiątych
pojawiał się regularnie w filmach indyjskich i zachodnich.
Kolejne pokolenie Kapoorów, które zawładnęło przemysłem filmowym, to potomkowie dzieci Raja i Shashiego. Natomiast żadne z dzieci Shammiego nie wyróżniło się w kinematografii indyjskiej6.
Raj miał trzech synów i dwie córki. Najstarszy syn Randhir (ur. 1947) do dziś
jest aktywną postacią w Bollywood. Realizuje się jako aktor, producent i reżyser.
Żoną Randhira jest aktorka Babita (ur. 1948). Para poznała się na planie filmu
Kal Aaj Aur Kal (Wczoraj, dziś i jutro, 1971), w którym Randhir debiutował jako
reżyser. Babita występowała w kinie przez sześć lat (1966–1972), a następnie poświęciła się wychowaniu dwóch córek, Karismy (ur. 1974) i Kareeny (ur. 1980).
Karisma zagrała między innymi u boku Shah Rukha Khana w filmie Serce jest
szalone (1997, Yash Chopra). Po zamążpójściu w 2003 roku sporadycznie występuje na ekranie7, a jej młodsza siostra Kareena ma obecnie w Bollywood status
supergwiazdy, jest jedną z najważniejszych aktorek kina hindi, zagrała między
innymi w Czasem słońce, czasem deszcz (2001, Karan Johar) i Donie (2006,
Farhan Akhtar). Od 2007 roku związana jest z Saifem Ali Khanem, który należy
do czołówki aktorów bollywoodzkich i także pochodzi z wpływowej indyjskiej
rodziny — jego ojciec jest byłym kapitanem indyjskiej drużyny krykieta, matka, Sharmila Tagore, aktorką filmową i przewodniczącą indyjskiej rady cenzury, a siostra Soha dobrze zapowiadającą się aktorką nowego pokolenia gwiazd
bollywoodzkich.
Drugi syn Raja Kapoora, Rishi (ur. 1952), znany jest polskiej widowni z filmu
Unicestwienie (2006, Kunal Kohli). Jego żoną jest aktorka Neetu Singh Kapoor,
która mimo zawarcia małżeństwa nadal występuje w kinie (Love Aaj Kal — Miłość
w dzisiejszych czasach, 2009, Imtiaz Ali). Mają córkę Riddhimę i syna Ranbira
(ur. 1982), który reprezentuje najmłodsze pokolenie Kapoorów występujące w kinie. Radzi sobie wyśmienicie i już swym pierwszym filmem fabularnym Saawariya
(Ukochany, 2007, Sanjay Leela Bhansali) udowodnił, że odziedziczył rodzinny talent Kapoorów.
Najmłodszym z synów Raja Kapoora jest Rajiv (ur. 1962). Jego kariera w kinie
była krótka. Wystąpił w trzynastu filmach, a później zajął się produkcją filmową
oraz pisaniem scenariuszy.
5

K. Lipka-Chudzik, op. cit., s. 125.
Shammi Kapoor miał dwie żony. Pierwsza, Geeta Bali, była aktorką.
7 W Indiach nadal kładzie się nacisk, aby kobieta po ślubie poświęciła się domowi, mężowi
i dzieciom, niezależnie od tego czy jest gwiazdą filmową, czy „zwykłą” kobietą.
6
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Starsza córka Raja Kapoora, Ritu Nanda, jest matką Nikhila Nandy, który ożenił się z Shwetą Bachchan, córką sławnego aktora Amitabha Bachchana. Dzięki
temu małżeństwu połączyły się dwie wpływowe filmowe rodziny bollywoodzkie.
W latach siedemdziesiątych w kinematografii indyjskiej pozycję czołowego
gwiazdora zdobył Amitabh Bachchan (ur. 1942). Należał do tych nielicznych aktorów, którzy mieli szczęście bez koneksji rodzinnych zajść na sam szczyt w przemyśle filmowym (jest synem znanego poety Harivansha Rai Bachchana). Pozycję
legendy kina indyjskiego zdobył samodzielnie, odbierając tytuł supergwiazdy Rajeshowi Khannie. Dało mu to szansę na zbudowanie w Bollywood własnego klanu.
Obecnie Amitabh wraz żoną Jayą, synem Abhishekiem i synową Aishwaryą Rai (od
kwietnia 2007 roku) tworzą jedną z najsilniejszych dynastii w kinie bollywoodzkim.
Amitabh Bachchan rozpoczął aktorską karierę filmową w latach sześćdziesiątych, ale dopiero film Sholay (Płomienie, 1975, Ramesh Sippy) wypromował go
na pierwszą gwiazdę ówczesnego kina. Widzowie zaczęli nazywać go Big B. i to
nie tylko ze względu na wzrost — 191 cm. Aktor sprawił, że bohater bollywoodzkiego kina uległ znaczącej przemianie, wykreował protagonistę określanego
mianem „młodego gniewnego”. Był cichy i opanowany, ale tylko do chwili, kiedy
przyszło mu interweniować w obronie słabszych. „Młody gniewny” w wykonaniu
Big B. to mężczyzna ujmująco przystojny, o wysokim, przenikliwym głosie, który
potrafi pokonać wszelkie trudności. Ubierał się w zachodnie stroje, na przykład białe dżinsy i jasne koszule, co tworzyło intrygujący kontrast z jego ciemną karnacją.
W 1984 roku Amitabh Bachchan został uhonorowany przez rząd Indii Padma
Shri Award za wyjątkowy wkład w rozwój kina indyjskiego, a w 2000 roku BBC
News okrzyknęło go Aktorem Tysiąclecia. Wyprzedził w tym rankingu takie sławy,
jak Charles Chaplin, Laurence Olivier czy Marlon Brando. Gwiazdor ma także swoją figurę woskową w muzeum Madame Tussaud w Londynie jako pierwszy aktor
z Azji. Big B. był ulubionym indyjskim aktorem filmowym do końca lat osiemdziesiątych, kiedy pojawiło się w Bollywood tak zwane pokolenie trójki Khanów
— Salman Khan, Aamir Khan i Shah Rukh Khan.
Na planie filmowym Amitabh poznał swoją przyszłą żonę Jayę Bhaduri
(ur. 1948), młodą i obiecującą aktorkę. Pierwszy raz wystąpili razem w 1973 roku
w filmach Zanjeer (Bransoletka, Prakash Mehra) i Abhimaan (Duma, Hrishikesh
Mukherjee). W tym samym roku para zdecydowała się na małżeństwo, całe Indie
uwielbiały ich i życzyły im szczęścia. Później wystąpili razem jeszcze w Chupke
Chupke (Cicho, po kryjomu, 1975, Hrishikesh Mukherjee) i Sholay. Z ich związku
przyszła na świat dwójka dzieci, córka Shweta i syn Abhishek. Ze względu na nie
Jaya postanowiła w 1979 roku wycofać się z branży filmowej. Wróciła do kina
po dwudziestu latach, gdy syn stał się samodzielny i rozpoczął własną karierę aktorską. Albowiem Abhishek (ur. 1976) postanowił iść w ślady rodziców — dziś
jest jednym z najbardziej popularnych i najchętniej oglądanych aktorów młodego
pokolenia w Bollywood. Zadebiutował w 2000 roku, ale prawdziwą sławę przyniósł
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mu film Dhoom (2004, Sanjay Gadhvi). Wykreował w nim typ bohatera, który był
podobny do postaci, jakie jego ojciec grywał w latach siedemdziesiątych — twardy, szorstki i niewzruszony. Kolejne filmy Młodość (2004, Mani Ratnam), Naach
(Taniec, 2004, Ram Gopol Varma) czy Mistrz blefu (2005, Rohan Sippy) udowodniły niezaprzeczalny talent aktorski młodego Bachchana. Początkowe obawy, że nie
uwolni się od legendy ojca, nie sprawdziły się — Abhishek każdą rolą udowadnia, że znalazł swój własny styl. Do wyjątkowych filmów w jego dorobku należą
te, w których zagrał razem z ojcem, czyli Bunty i Babli (2005, Shaad Ali), Sarkar
(2005, Ram Gopal Varma), Nigdy nie mów żegnaj (2006, Karan Johar), Paa (Tato,
2009, R. Balki, Ricky Sandhu). Dzięki nim z łatwością można zauważyć, jak bardzo
obaj mężczyźni są do siebie podobni (zwłaszcza w sposobie poruszania się), ale także — jak bardzo się różnią (inny sposób ekspresji aktorskiej). Abhishek jest zwykle
stonowany — stosuje ograniczoną mimikę, jego gra jest kontemplacyjna i opiera
się na półgestach i dystansie do postaci. Wyjątkowość aktora polega także na tym,
że jako jeden z nielicznych w Bollywood nie umie tańczyć. Jego pląsy określane są
jako „drewniane”, co jednak nie przeszkadza licznym wielbicielom.
W 2006 roku w czasie realizacji filmu Umrao Jaan: Losy pięknej kurtyzany (Jyoti Prakash Dutta) Abhishek spotkał na planie Aishwaryę Rai, byłą Miss Świata oraz
wielką gwiazdę kina bollywoodzkiego. Po prawie rocznym ukrywaniu łączącego ich
związku oraz występach w dwóch filmach (Dhoom 2, 2006, Sanjay Gadhvi i Guru,
2006, Mani Ratnam), na początku 2007 roku para ogłosiła zaręczyny. W kwietniu
2007 odbył się ich ślub. Aishwarya, mimo sugestii widzów, że powinna po ślubie postąpić tak jak jej teściowa, nie zamierza wycofać się z kina. Wręcz przeciwnie, postanowiła poszerzyć swoją karierę o role w produkcjach europejskich i hollywoodzkich,
gdyż dostaje stamtąd interesujące propozycje.
Kolejną rodziną związaną z kinem indyjskim jest rodzina Mukherjee. W Polsce
znane są dwie młode aktorki z tej dynastii, Kajol — Czasem słońce, czasem deszcz,
Unicestwienie, i jej kuzynka Rani — Bunty i Babli, Nigdy nie mów żegnaj. Ród
zaistniał w filmie na początku lat trzydziestych za sprawą Rattan Bai (1890), która
w kinie grała przez dwanaście lat (1933–1945). Jej córka Shobhna Samarth (1915–
2000) także została aktorką. Co ciekawe, obie debiutowały w kinie prawie w jednym
czasie. Rattan Bai w wieku czterdziestu trzech lat w 1933 roku, a Shobhna jako dwudziestolatka w 1935. Shobhna zaczęła karierę, występując w filmie zrealizowanym
przez Mastera Vinayaka w dwóch wersjach językowych, marathi (Vilasi Ishwar —
Bóg przyjemności) i hindi (Nigah-e-Nafrat — Nienawistne spojrzenie). Najlepiej pamiętana jest z roli Sity w filmie Ram Rajya (Królestwo Ramy, 1943, Vijay Bhatt). Nie
tylko grała w filmach, ale je także reżyserowała Hamari Beti (Nasza córka, 1950),
a potem Chhabili (Laleczka, 1960). Wprowadziła na ekrany dwie swoje córki, Nutan
i Tanuję, ich ojcem był reżyser i operator filmowy Kumar Sen Samarth.
Nutan i Tanuja od początku dobrze sobie radziły w świecie kina. W 1952 roku Nutan (1936–1991) zdobyła tytuł Miss Indii. Jej pierwszym dużym sukcesem filmowym
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była Seema (Granica, 1955, Amiya Chakrabarty), za którą zdobyła nagrodę Filmfare.
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wystąpiła w wielu kasowych hitach:
Bandini (Więźniarka, 1963, Bimal Roy), Saraswatichandra (1968, Govind Saraiya),
Devi (1970, V. Madhusudan Rao), Main Tulsi Tere Angan Ki (Jestem świętym drzewem
twojego obejścia, 1978, Raj Khosla, Sudesh Issar). W ciągu trwania swej kariery zdobyła, jako pierwsza aktorka indyjska, aż sześć nagród Filmfare oraz otrzymała nagrodę
specjalną. Jej syn, Mohnish Behl (ur. 1963), od lat osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego jest wziętym i uznanym aktorem. Zagrał między innymi w Szalonym (1992,
Raj Kanwar), Węglu (1977, Rakesh Roshan), Sobowtórze (1998, Mahesh Bhatt), Kaho
Naa... Pyaar Hai (Powiedz, że mnie kochasz, 2000, Rakesh Roshan). Zdarzyło mu się
wystąpić ze swą ciotką Tanują na przykład w Tum Jiyo Hazaron Saal (Niech nam żyje
tysiąc lat, 2002, Ramesh Puri). Od 2007 roku gra jedną z głównych ról (doktora Shashanka Gupty) w indyjskim serialu medycznym Dill Mill Gayye (Spotkanie serc). Jego
żoną jest aktorka Ekta Behl, z którą wystąpił w filmach Vaastav: The Reality (1999,
Mahesh Manjrekar) i Kochaj mnie, kochaj (2005, Mahesh Manjrekar)
Druga córka Shobhny Samarthy, Tanuja (ur. 1943), znana jest głównie z takich
filmów hindi, jak Baharen Phir Bhi Ayengi (Deszcze i tak nadejdą, 1966, Shaheed
Latif), Jewel Thief (1967, Vijay Anand) i Haathi Mere Saathi (Mój przyjaciel słoń,
1971, M.A. Thirumugham). Jednocześnie od lat sześćdziesiątych występowała też
w kinie bengalskim: Teen Bhuvaner Parey (1969), Prothom Kadam Phool. Partnerowała też największym męskim gwiazdom ekranu: Dharmendrze, Jeetendrze,
braciom Kapoorom i Amitabhowi Bachchanowi. Jej mężem był reżyser Shomu Mukherjee8, z którym miała dwie córki, Kajol i Tanishę. Obie są aktorkami.
Kajol (ur. 1975) należy do najpopularniejszych gwiazd kina indyjskiego. Za jej
najbardziej udane kreacje uchodzą te stworzone u boku Shah Rukha Khana — Ryzykant (1993, Abbas Alibhai Burmawalla, Mastan Alibhai Burmawalla), Żona dla
zuchwałych, Coś się dzieje (1998), Czasem słońce, czasem deszcz, Nazywam się
Khan (2010, Karan Johar). Shah Rukh Khan i Kajol sprawiają, że filmy z ich udziałem za każdym razem na wiele miesięcy, a nawet lat — jak Żona dla zuchwałych
— stają się hitami w ich rodzinnym kraju. To oni nadali nowy wymiar kinu bollywoodzkiemu, sprawili, że indyjskie historie miłosne stały się popularne na świecie,
a młodzi widzowie zaczęli identyfikować się z filmowymi bohaterami. W Indiach
Kajol i Shah Rukh Khan zostali parą dekady lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Mężem Kajol jest aktor, producent i reżyser o „hipnotycznym spojrzeniu”,
Ajay Devgan (ur. 1969), także pochodzący z filmowej rodziny. Jest on synem Veeru
Devgana (producenta i kaskadera) i Veeny Devgan (producentki). Bratem Ajaya jest
Anil Devgan (reżyser). Kajol i Ajay zagrali razem w kilku filmach: Hulchul (Zamieszanie, 1995, Anees Bazmee), Gundaraj (Król półświatka, 1995, Guddu Dhanoa),
8

Jest synem znanego producenta filmowego Sashadhara Mukherjee, którego szwagrami byli
Ashok Kumar, Kishore Kumar i Anoop Kumar — znani, lubiani aktorzy indyjscy. Natomiast siostrzenicą
Sashadhara jest Rani Mukherjee, której dziadek, Ravidramohan Mukherjee, to starszy brat Sashadhara.
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Ishq (Namiętność, 1997, Indra Kumar) Pyaar To Hona Hi Tha (To musiała być
miłość, 1998, Anees Bazmee) Dil Kya Kare (Co ma robić serca, 1999, Prakash
Jha), Raju Chacha (Wujek Raju, 2000, Anil Devgan), Ty i ja (2008, Ajay Devgan).
W 2001 roku po filmie Czasem słońce, czasem deszcz, będąc u szczytu popularności, Kajol zdecydowała się na pięcioletnią przerwę w karierze i poświęciła się
życiu rodzinnemu. W 2003 roku urodziła córeczkę Nysę. Ma na swoim koncie sześć
nagród Filmfare, a w 2008 roku odebrała prestiżową nagrodę Karmaveer Puraskaar (nagroda za sprawiedliwość społeczną oraz działanie obywatelskie). Kajol, jako
jedyna do tej pory aktorka z Bollywood, odwiedziła Polskę w 2005 roku w czasie
realizacji filmu Unicestwienie. Podczas tego pobytu wraz z Aamirem Khanem wiele
razy spotkali się z polskimi fanami.
Siostra Kajol, Tanisha (ur. 1978), także występuje w kinie. Zagrała w Sarkar
i Sarkar Raj (2008, Ram Gopal Varma), a ze szwagrem Ajayem Devganem w Tango
Charlie (2005, Mani Shankar). Najbardziej znaną jej rolą był występ w filmie Neel‚
N’ Nikki (2005, Arjun Sablok), w którym partnerował jej narzeczony, Uday Chopra9.
Niewątpliwie wielką gwiazdą współczesnego Bollywoodu jest Rani Mukherjee
(ur. 1978) (kuzynka Kajol i Tanishy). Pochodzi z bengalskiej rodziny filmowej, jej
ojciec, Ram Mukherjee, był reżyserem, matka Krishna pracowała jako śpiewaczka
z playbacku, a brat Raja Mukherjee jest producentem filmowym. Ciotka Debashree
Roy była popularną bengalską aktorką, jej syn, a zarazem kuzyn Rani, Ayan Mukerji10, zadebiutował w 2009 roku jako reżyser filmem wyprodukowanym przez
Karana Johara — Wake Up Sid.
Rani Mukherjee rozpoczęła karierę w kinie w 1996 roku w Raja Ki Aayegi
Baraat (Orszak ślubny przybędzie królewski, Ashok Gaekwad), ale to następne dwa
filmy, Ghulam (Niewolnik, 1998, Vikram Bhatt) i Coś się dzieje (1998), stały się
prawdziwymi hitami. Za film Coś się dzieje, w którym wystąpiła u boku kuzynki
Kajol i Shah Rukha Khana, dostała swoją pierwszą statuetkę Filmfare za kreację
drugoplanową. W 2001 roku ponownie zagrała w produkcji Karana Johara Czasem
słońce, czasem deszcz, a w 2002 główną rolę w filmie Saathiya (Ukochana, Shaad
Ali), który odniósł nieoczekiwany sukces. W 2003 roku wystąpiła w Chalte Chalte
— Blisko siebie (Aziz Mirza) po raz kolejny u boku Shah Rukha Khana. Rok 2004
był najbardziej znaczący w jej karierze, ponieważ za role w filmach Hum Tum (Ja
i ty, 2004, Kunal Kohli) i Młodość dostała dwie nagrody Filmfare. W 2006 roku
Karan Johar powierzył jej główną rolę w swoim filmie Nigdy nie mów żegnaj. Ten
kolejny występ z Shah Rukhiem Khanem zagwarantował jej niepodważalny status
gwiazdy. Poza graniem w filmach Rani uczestniczy w akcjach charytatywnych, na
przykład w lutym 2005 roku wraz z innymi bollywoodzkimi gwiazdami wystąpiła na koncercie HELP!, który miał na celu zdobycie pieniędzy dla ofiar tsunami
9

Jego ojcem jest Yash Chopra, a starszym bratem Aditya. Należy do nich firma Yash Raj Films.
Indyjscy filmowcy są bardzo niekonsekwentni, jeśli chodzi o transkrypcję ich nazwisk na alfabet łaciński, dlatego spotyka się też zapisy Mukherji i Mukherjee.
10

Studia Filmoznawcze 32, 2011
© for this edition by CNS

III kor. wyd.indb 136

2011-06-03 13:56:43

Bollywoodzkie klany rodzinne

| 137

w Tajlandii. Od dłuższego czasu Rani związana jest z reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym Adityą Choprą, twórcą jednego z największych hitów kina
indyjskiego — Żony dla zuchwałych.
Rodzina Choprów od lat sześćdziesiątych XX wieku stanowi jedną z największych potęg w indyjskim przemyśle filmowym. Ich wytwórnia Yash Raj Films jest
potentatem na rynku filmowym i muzycznym w Indiach. Realizują filmy, które stanowią kwintesencję bollywoodzkiego stylu, i są twórcami największych sukcesów
kasowych w kinie hindi z ostatnich lat. W Yash Raj Films wyprodukowano takie hity,
jak: Strach (1993, Yash Chopra), Żona dla zuchwałych, Serce jest szalone, Miłość
żyje wiecznie (2000, Aditya Chopra), Dhoom, Veer-Zaara (2004, Yash Chopra), Bunty
i Babli, Trudna droga do miłości (2005, Siddharth Anand), Unicestwienie, Dhoom 2,
Chak De India (2007, Shimit Amin), Do zakochania jeden krok (2008, Aditya Chopra). Firmą Yash Raj Films zarządza Yash Chopra (ur. 1932)11 oraz jego dwóch synów, Aditya (reżyser i producent) i Uday (aktor i producent). Ich filmy przedstawiają
dobrze znane, tradycyjne motywy, ale w nowej, współczesnej oprawie, co skutecznie
trafia do publiczności.
Na szczególną uwagę zasługuje Aditya Chopra (ur. 1971) ze względu na wkład,
jaki wniósł w rozwój kinematografii indyjskiej. Wychowany w środowisku filmowym
jest głęboko zakorzeniony w tradycyjnym kinie indyjskim i oczywiste było, że kiedyś
sam zapragnie przejąć schedę po ojcu. Początkowo był asystentem Yasha Chopry przy
realizacji jego filmów, a przyjemność czerpana z tej pracy zachęciła go do napisana
własnego scenariusza. Jak twierdzi, nie planował wcześniej pisać sztywnego skryptu,
tylko zarys tego, co tkwiło w jego głowie od chwili obejrzenia dwóch filmów, które go
zainspirowały — Ek Duuje Ke Liye (Jeden dla drugiego, 1981, K. Balachander) i Dil
Hai Ki Manta Nahin (Serce nie słucha rozumu, 1991, Mahesh Bhatt). Aby przekonać
ojca do swojego pomysłu, Aditya Chopra zdobył poparcie brata Udaya oraz nakłonił
do współpracy przy dopracowaniu scenariusza Karana Johara (ur. 1972)12, który mając wtedy zaledwie 22 lata, już uchodził za konesera indyjskiego kina klasycznego.
Współpraca dwóch młodych ludzi, od urodzenia związanych z kinem, dała gwarancję
nowej jakości. Razem stworzyli jeden z najważniejszych filmów w historii kina hindi
— Żonę dla zuchwałych, który od 750 tygodni, czyli ponad czternaście lat, utrzymuje
się na ekranach kin, co czyni go najdłużej wyświetlanym w kinach filmem w historii
indyjskiego przemysłu filmowego13. Głównymi gwiazdami Yash Raj Films są Shah
Rukh Khan i Rani Mukherjee, często występuje też Saif Ali Khan, który zagrał w sześciu filmach tej wytwórni, oraz Abhishek Bachchan. W 2004 roku wytwórnia Yash
11

Początkowo pracował jako asystent Inder Sen Johara (aktora, scenarzysty, producenta i reżysera), a następnie u swojego brata Baldeva Raja Chopry, reżysera i producenta.
12 Jest synem pary producentów, Hiroo i Yasha. Obecnie Karan Johar należy do najbardziej
uznanych i wypływowych ludzi kina i telewizji w Indiach.
13 Zob. http://www.yashrajfilms.com/News/NewsDetails.aspx?NewsID=a4074889–6a59–4efeb479–5f8638d78269 (dostęp: maj 2010).
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Raj Films znalazła się w rankingu przeprowadzonym przez „Hollywood Reporter”
na 27 miejscu w kategorii największy dystrybutor filmowy na świecie, a w 2006 roku
uzyskała miano największej firmy produkcyjnej w Indiach14.
Z rodziną Choprów ściśle związana jest rodzina Joharów, Karan bowiem nie tylko pomógł Adityi w czasie realizacji Żony dla zuchwałych, ale od tego czasu stał się
stałym współpracownikiem Yash Raj Films. Karan Johar to człowiek-orkiestra o niezwykłym wyczuciu kina oraz specyficznym, charakterystycznym dla siebie stylu. Jest
reżyserem, producentem, scenarzystą, bywa też osobistym kostiumologiem swojego
przyjaciela i ulubionego aktora Shah Rukha Khana. Był gospodarzem telewizyjnego
talk-show Koffee with Karan (2004–2007), a teraz Lift Kara De (2010). Po śmierci
ojca Yasha, uznanego producenta filmowego, wraz z matką Hiroo przejął firmę produkującą filmy Dharma Productions. Wyreżyserował największe hity nowego Bollywoodu: Coś się dzieje, Czasem słońce, czasem deszcz, Nigdy nie mów żegnaj i film,
który na festiwalu filmowym w Berlinie w 2010 roku stał się sensacją dla zachodniej
publiczności, czyli Nazywam się Khan. Johar przyczynił się też do sukcesu innych
reżyserów, Nikhila Advani — Gdyby jutra nie było (2003), Taruna Mansukhani — To
właśnie jest przyjaźń (2008) i Rensila D’Silvy — Kurbaan (Poświęcenie, 2009).
Warto jeszcze wspomnieć o takich familiach bollywoodzkich, jak na przykład
rodzina Deolów, której członkami są gwiazdy kina — Dharmendra, Hema Malini, Sunny, Bobby, Esha, Ahana, Abhay, czy rodzina Roshanów, która połączyła się
z jedną z wielu rodzin filmowych o naziwsku Khan przez małżeństwo Hrithika Roshana z Suzanne Khan15.
Khan to najbardziej popularne nazwisko w świecie indyjskiego kina, dlatego
aby stwierdzić, którzy Khanowie są ze sobą spokrewni, należy każdego szukać
w tabelach genealogicznych. Co ciekawe, sławna „trójka Khanów” — supergwiazdorów: Salman Khan, Aamir Khan i Shah Rukh Khan — nie jest spokrewniona.
Z tej wpływowej trójki największe koneksje rodzinne ma Salman Khan
(ur. 1965), syn Salima Khana, aktora i scenarzysty; jego macochą jest Helen, gwiazda kina hindi lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych16. Także dwóch braci Salmana dobrze sobie radzi w przemyśle kinowym: Sohail Khan (aktor) i Arbaaz Khan
(aktor, producent) — jego żoną jest Malaika Arora Khan (modelka i aktorka). Salman Khan, uwielbiany przez indyjską publiczność, uchodzi za „czarny charakter”
14 Zob. http://www.yashrajfilms.com/AboutUs/BuisnessActivities.aspx?SectionCode=PRO002
(dostęp: maj 2010).
15 Hrithik jest synem Rakesha Roshana (reżyser, producent, aktor). Jego wujkiem jest Rajesh
Roshan (kompozytor), natomiast Suzanne Khan jest córką Sanjaya Khana (aktora, reżysera) i siostrą
Zayed Khana (aktora), kuzynem Suzanne jest Fardeen Khan (aktor), a stryjem jest Feroz Khan (aktor,
producent).
16 Legendarna tancerka i aktorka, sławny wamp kina indyjskiego. Nie była typem pokornej hinduskiej kobiety oddanej mężowi, rodzinie i dzieciom. Wystąpiła w 700 filmach. Jest symbolem złotej
ery kina bollywoodzkiego.
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przemysłu filmowego, gdyż wykorzystując swój status „nietykalnego boga na ziemi”, wszedł kilka razy w konflikt z prawem. Został skazany na rok więzienia za polowanie na zwierzęta będące pod ochroną, a prowadząc po pijanemu samochód
spowodował wypadek, w którym zginęła jedna osoba.
Drugi z „trójki Khanów”, czyli Aamir Khan (ur. 1965), jest synem Tahira Hussaina, producenta, jego stryj, Nasir Hussain, był reżyserem. Aamir zagrał też w kilku filmach reżyserowanych przez kuzyna Mansoora Khana, a z bratem Faisalem
Khanem wystąpił w filmie Mela (Jarmark, 2000, Dharmesh Darshan). Rozpoczął
karierę w kinie już jako dziecko, ale dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych
zaczął wypracowywać pozycję supergwiazdora. Grywał w lepszych i gorszych filmach, ale udowodnił też, że interesuje go ambitnie kino — Ziemia (1998, Deepa
Mehta), Lagaan: Dawno temu w Indiach (2001, Ashutosh Gowariker), Rebeliant
(2005, Ketan Mehta). Dowiódł, że ma ambiwalentny stosunek do środowiska filmowego, nigdy nie uczestniczy w rozdaniach nagród. Decydując się na wyreżyserowanie filmu Gwiazdy na ziemi (2007), odciął się od stylistyki typowo bollywoodzkiej
i stworzył dzieło psychologiczne, wysoko ocenione przez krytyków indyjskich.
Ewenementem w świecie kina indyjskiego jest trzeci z Khanów — Shah Rukh
Khan (ur. 1965). Ten dzisiejszy „król Bollywoodu” pojawił się w kinematografii indyjskiej znikąd. Stał się fenomenem ze względu na to, czego samodzielnie dokonał
w ciągu ostatnich dwudziestu lat w zdominowanym przez układy rodzinne przemyśle filmowym. To, że nie należał do żadnego filmowego klanu, uczyniło z niego idola
młodzieży. Udowodnił, iż można pokonać skostniały system układów i powiązań
kastowych, przekroczyć przeszkody społeczne i osiągnąć wielki sukces. Od kilku
lat Shah Rukh Khan zajmuje się wraz żoną Gauri także produkcją filmową, jest
założycielem i właścicielem firmy Red Chillies Entertainment. Aktor ma własną
markę perfum Tiger Eyes of Shah Rukh Khan i drużynę krykieta Kolkata Knight
Riders. Obecnie należy do najbardziej wpływowych osób w Azji i z każdym rokiem
umacnia swoje imperium. Ma dwójkę dzieci, syna Aryana (ur. 1997) i córkę Suhanę
(ur. 2000), które z pewnością zwiążą się z kinem. Aryan już występował w epizodach w Czasem słońce, czasem deszcz i Gdyby jutra nie było.
Klany rodzinne istnieją w przemyśle filmowym nie tylko w Indiach. Najlepszym przykładem są choćby wielopokoleniowe rodziny amerykańskie: Barrymore’ów (Lionel, Ethel, John, John Drew, John Blyth i Drew), Fondów (Henry,
Jane, Peter, Bridget), Coppolów (Francis Ford, Sofia, Nicolas Cage, Jason i Robert
Schwartzmanowie), Spellingów (Aaron, Tori, Randy), Douglasów (Kirk, Diana
Dill, Michael, Eric, Peter, Cameron, Catherine Zeta-Jones), Sarandonów (Susan,
Chris, Franco Amurri i Eva Amurri) czy Sheenów (Martin, Charlie, Emilio Estevez).
W Hollywood łączenie się w związki małżeńskie ludzi z przemysłu filmowego
jest czymś powszechnym, choć ze względów obyczajowych zwykle są to relacje
mniej trwałe niż w kinie indyjskim, ale rodzą się w nich dzieci, które podążają tą
samą ścieżką co rodzice. Mają ułatwioną drogę do kina i telewizji. Najświeższym
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Dewan Keshavmal Kapoor

Dewan Basheswarnath Kapoor

Prithviraj Kapoor
oo Ramsarni Mehra

Trilok Kapoor

Raj Kapoor
oo Krishna Malhotra

Randhir Kapoor
oo Babita

Karisma Kareena
Kapoor Kapoor
oo Sanjay
Kapur

Ritu Nanda
oo Rajan Nanda

Nitasha
Nanda

Samaira
Kapur

Nikhil
Nanda
oo Shweta
Bachchan-Nanda

Rishi Kapoor
oo Neetu Sigh/
Kapoor

Riddhima
Sahni

Ranbir
Kapoor

Reema Jain
oo Manoj
Jain

Rajiv Kapoor

Adar Jain
oo Armaan
Jain

Navya Naveli
Nanda
oo Agastye
Nanda

Ryc. 1. Drzewo genealogiczne Kapoorów
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kapoor_Family_Tree_1.jpg; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raj_Kapoor%27s_Family.jpg; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shammi_Kapoor_%26_Shashi_Kapoor%27s_Family.jpg.
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Shashi Kapoor
oo Jennifer Kendal

Kunal Kapoor Karan Kapoor Sanjana Kapoor
oo Sheena Sippy
oo Valmik Thapar
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Sashadhar Mukherjee
oo Sati Rani

Shomu
oo Tanuja

Rono

Joy

Deb

Ravindramohan Mukherjee
oo Snehalata

Shibani

Subir

Ram Mukherjee
oo Krishna Rai

Rani

Raja

Ryc. 2. Drzewo genealogiczne rodziny Mukherjee
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Mukherjee-Samarth_family.

Rattan Bai
oo P S Shilotri

Shobhna Samarth
oo Kumarsen Samarth

Jaideep

Nutan
oo Rajnish Behl

Mohnish Behl
oo Ekta Behl

Pranutan Behl

Charuta

Tanuja
oo Shomu Mukherjee

Kajol
oo Ajay Devgan

Tanisha

Nysa Devgan

Ryc. 3. Drzewo genealogiczne rodziny Samarth
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przykładem jest Rumer, córka Demi Moore i Bruce’a Willisa, która zaczyna odnosić
sukcesy w serialach. W amerykańskim show-biznesie nie utrzymuje się małżeństw
za wszelką cenę, tak jak ma to miejsce w Bollywood. Częste zmiany partnerów czy
też moda na adoptowanie dzieci powodują, że widzowie nie zawsze zdają sobie
sprawę, że oglądają na ekranie dziecko znanych rodziców. Z taką sytuacją mieliśmy
do czynienia, gdy Connor, adoptowany ciemnoskóry syn Toma Cruise’a i Nicole Kidman, wystąpił w oscarowym filmie Siedem dusz (2008, Gabriele Muchino)
u boku Willa Smitha.
W Hollywood dzieci znanych rodziców chętnie korzystają z pieniędzy i przywilejów, jakie daje im pochodzenie. Nierzadko stają się znane tylko z tego, że mają sławne nazwiska. Skandale obyczajowe, alkohol, narkotyki, ciemne interesy i nagłe zgony
to częste elementy w biografiach dzieci sławnych osób. Przykładem może być rodzina
Brandonów. Najstarszy syn Marlona Brando, Christian, dokonał zabójstwa Daga Drolleta, przyjaciela swej przyrodniej siostry Cheyenne, w wyniku czego spędził pięć lat
w więzieniu. Był również zamieszany w 2001 roku w proces aktora Roberta Blake’a
oskarżonego o zamordowanie swojej żony Bonny. Obrońcy oskarżonego dowodzili,
że zabójcą mógł być Christian Brando, który spotykał się z Bonny. Natomiast córka
Marlona, Cheyenne, popełniła samobójstwo w 1995 roku w wieku 25 lat17.
W Bollywood — tak jak w produkowanych tam filmach fabularnych — najważniejsza jest rodzina i jej dobro, kultywowanie sławnych tradycji i zwyczajów.
Młodzi aktorzy w Indiach, których rodzice cieszą się nieposzlakowaną opinią, nie
mogą plamić ich honoru, dlatego chcą udowodnić, że zasłużyli na uwielbienie widzów własną ciężką pracą. Nie chcą korzystać za darmo z przywilejów, jakie daje
rodzinna marka.

BOLLYWOOD FAMILY CLANS
Summary
This text introduces the reader to the mechanisms of the (Indian) film industry, which consists of
a system of family clans.
In Bollywood people from outside the film society are rarely promoted — this is similar to a caste
system. Almost all of the stars come from film families, as continuum to the tradition.
This article is for informational purposes primarily and it is intended to present a further diversity
of Indian cinema.
Translated by Katarzyna Magiera
17

Zob. http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/family/christian_brando/1.html (dostęp: maj 2010).
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