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„DOROS£E DZIECI MAJ¥ ¯AL”. O PEWNEJ
TENDENCJI M£ODEGO KINA POLSKIEGO
O KINIE „GENERACJI 60/70”
W annałach rodzimego kina rok 1999 zapamiętany być może nie tylko ze względu
na jedno z nielicznych arcydzieł kina ostatniej dekady XX wieku (Dług Krzysztofa
Krauzego). Patrząc z perspektywy czasu, równie ważną kwestią (jeśli nie ważniejszą) było zrealizowanie trzech obrazów: dokumentu Takiego pięknego syna urodziłam Marcina Koszałki oraz telewizyjnych Patrzę na ciebie, Marysiu Łukasza Barczyka i Zabij ich wszystkich Przemysława Wojcieszka. Wprowadzały one na forum
rodzimej sztuki filmowej nie tylko nowe nazwiska (które z biegiem czasu „przetrwały”) ale, przede wszystkim, stały się wyrazem przemiany pokoleniowej, a co
za tym idzie ― także tematyczno-stylistycznej. Koszałka (rocznik 1970), Barczyk
(1974) oraz Wojcieszek (1974) byli heroldami nowej generacji urodzonej na przełomie lat 60. i 70., a wchodzącej w dorosłe i zawodowe życiu już w III RP. W ciągu kilku lat w polskim kinie fabularnym (bo do niego ograniczam swój szkic, odstępując
od tego założenia jedynie w wyjątkowych przypadkach) pojawiła się pokaźna liczba obrazów, które ugruntowały tę przemianę. Były to między innymi filmy Małgorzaty Szumowskiej (1973), Mariusza Fronta (1965), Iwony Siekierzyńskiej (1967),
Anny Jadowskiej (1973), Jacka Filipiaka (1967), Marka Lechkiego (1975), kolejne
obrazy Barczyka i Wojcieszka. Zwieńczeniem tej fali debiutów był rok 2004, wówczas najwyższe laury rodzimych festiwali zdobyły trzy filmy: Pręgi Magdaleny
Piekorz (1974), do scenariusza Wojciecha Kuczoka (1972), Katatonia Jacka Nagłowskiego (1978) oraz Generacja C.K.O.D. Piotra Szczepańskiego (1975);
dużo „hałasu” zrobił też film Szumowskiej Ono. Jeszcze do końca dekady debiuStudia Filmoznawcze 33, 2012
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towali w długometrażowej fabule twórcy z roczników 70., którzy u jej początku
anonsowali swój talent wielokrotnie nagradzanymi krótkimi metrażami lub dokumentami: Sławomir Fabicki (1970), Adam Guziński (1970), Marcin Wrona (1973),
Leszek Dawid (1971), Bartosz Konopka (1972), Xawery Żuławski (1971), Kinga
Dębska1; także Kasia Adamik (1972), Borys Lankosz (1973) i Konrad Niewolski
(1972). To pokaźna armia nowych twórców, którzy będą w przyszłości decydować
o jakości rodzimego kina.
To, że ta pokoleniowa manifestacja dokonała się z mniejszą siłą ekspresji
(zarówno w mediach, obiegu krytyczno-filmowym, jak i wśród badaczy kina) niż
wcześniejsze generacyjne zmiany, wynikało z kilku czynników: dużego rozproszenia w czasie (ponad dekady) wspomnianych debiutów (w dużym stopniu pochodna
wieloletniej ekonomicznej mizerii rodzimego kina) ― brakło niezbędnego pokoleniowego uderzenia, choć pojawienie się pokaźnej liczby filmów na początku wieku,
z apogeum w 2004 roku, uczyniło zjawisko dostrzegalnym; mniejszej, niestety, artystycznej rangi tych filmów, najczęściej dalekich od arcydzieł; słabej promocji oraz
box office’u większości wymienionych obrazów; wyraźnego kłopotu z identyfikacją filmów tej generacji za pomocą kategorii pokolenia, która w historii sztuki ma
swoją tradycję (warunkiem generacyjnego rozpoznania musi być ważne wydarzenie historyczne ewokujące tak zwane przeżycie pokoleniowe); wyraźne odcinanie
się wspomnianych twórców od jakichkolwiek znamion wypowiedzi pokoleniowej.
Przecież jednak, jeśli spojrzeć na zjawisko pokolenia z punktu widzenia socjologów, dla których ważniejsza jest metrykalna bliskość oraz wspólnota doświadczeń i uczestnictwa w kulturze, niewymagająca spektakularnego formatującego
wydarzenia historycznego (takie rozwiązanie proponuje między innymi Hanna
Świda-Ziemba2), analiza artystycznych wypowiedzi twórców z wczesnych roczników lat 70. (i późnych 60.) jako ewokacji pokolenia nabiera sensu. Przy całej różnorodności stylów kilka cech młodego kina ― rzecz jasna na zasadzie dominanty,
a nie monopolu ― wyraźnie się wyodrębnia. W tym także cecha szczególnie interesująca dla tematu niniejszego szkicu ― szeroko rozumianej problematyki dziecka
i dzieciństwa. Zanim jednak do niej się odwołam, warto wskazać na inne wybrane
1

Dobrze skrywająca swoją metrykę ― nie dotarłem do informacji o jej wieku.
Autorka pisała, iż świadoma reakcja na ważne wydarzenia historyczne ― jako jeden z definiensów humanistycznej kategorii pokolenia ― charakteryzuje nieliczną, choć wpływową grupę rówieśników; badaczkę interesowały zaś, według jej określenia, „jednostki przeciętne”. Terminem „pokolenia” określa więc Świda-Ziemba „takie zbiorowości młodych osób, które pod wpływem pewnych
podobnych doświadczeń społeczno-kulturowych w okresie socjalizacji i dojrzewania wytwarzały to,
co określiłam mianem »zbiorowego światopoglądu« ― czego konsekwencję stanowił określony zespół postaw i wartości ― podzielanych przez znaczną większość ― tak wyróżnionego »pokolenia«”.
W dalszej części swoich rozważań dodawała, że światopogląd zbiorowy pokolenia kształtuje się pod
wpływem „doświadczeń socjalizacyjnych okresu dojrzewania, a także sam w sobie stanowi środowisko społeczno-kulturowe, w którym dojrzewanie jednostki przebiega”, eadem, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1995, s. 48, 49.
2
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(ale odznaczające się dużą frekwencją) aspekty kina „generacji 60/70”, stanowiące
istotny background interesującej mnie problematyki3. I tak, jeśli przyjrzeć się bliżej
pierwszym lub drugim (czasem kolejnym) filmom wymienionych autorów, dostrzec
można wyraźne podobieństwa zarówno w metodzie twórczej, jak i tematyczno-stylistyczne.
WSPÓ£CZESNA AKCJA
Młodzi filmowcy4 wyraźnie udowadniają, iż nie są dziećmi historii. Historii traktowanej jako domena ważnych wydarzeń publicznych. Zainteresowanie problemami
przeszłości ― zwłaszcza tej najnowszej, tak ważnej dla współczesnej Polski ―
i pamięci zbiorowej było w ich filmach niewielkie. Jeśli już myślą o historii, to raczej
zachęceni przez innych5 i na sposób dziecięcy (to ostatnie stwierdzenie przybliża
nas już do głównego tematu niniejszych rozważań). „Moja pamięć o stanie wojennym ogranicza się do wspomnienia, że nie było Teleranka”, mówiła w wywiadzie
z 2005 roku Anna Jadowska; wtórowała jej Kinga Lewińska: „Chciałabym kiedyś
zrobić film o stanie wojennym, ale właśnie z perspektywy dziecka. Upraszczając:
że w czasie stanu wojennego było fajnie, bo się nie chodziło do szkoły i ulicami
jeździły czołgi. Ale jednocześnie było poczucie zagrożenia, bo coś niezrozumiałego
się dzieje. Tak to widzę”6. I niemal dokładnie taki film, nowelę Ojciec ― na zamówienie producentów składanki Solidarność, solidarność ― zrealizowała w tym
3

W artykule odwołuję się do tez, które postawiłem kilka lat temu w szkicu pt. Narracja dzieckiem podszyta. Uwagi o pewnej tendencji „młodego kina polskiego”, „Panoptikum” 2006, nr 5,
s. 241–255. Filmy twórców z roczników lat 70. powstałe już po napisaniu tego szkicu w znacznym
stopniu potwierdziły opisane przeze mnie w 2006 roku tendencje, choć wniosły pewne novum do interesującej mnie problematyki ― piszę o tym w końcowej części szkicu.
4 Wyrażenia „młodzi” używam, rzecz jasna, w znaczeniu „młodsi” ― są to bowiem w większości osoby między trzydziestym a czterdziestym rokiem życia. Ale taka była i jest specyfika debiutu
w polskiej kinematografii (przy czym w PRL wynikało to z praktyki wieloletniej asystentury, w III RP
― z finansowej mizerii).
5 Dopiero niedawno pojawiły się obrazy twórców „generacji 60/70” odnoszące się do wydarzeń
historycznych ― myślę tu o filmie Rewers (2009) Borysa Lankosza (rocznik 1973) ― choć zastrzec
trzeba, że historyczna zawartość obrazu jest konsekwencją prozy starszego o kilkanaście lat literata
(Andrzeja Barta) ― oraz filmie Kret (2011), z akcją odwołującą się do tematyki esbeckiej i wychyloną
w lata 80. (Rafael Lewandowski jest Francuzem polskiego pochodzenia). Kilka filmów o tematyce
historycznej zostało u młodych twórców zamówionych ― tak było między innymi z nowelą Ojciec
Szumowskiej ze składanki Solidarność, solidarność, z filmem Doskonałe popołudnie (2005) Wojcieszka, którego scenariusz (odwołujący się do solidarnościowej historii rodziców głównego bohatera)
został zamówiony przez Wajdę i pierwotnie planowany jako kontynuacja dylogii Człowiek z marmuru
i Człowiek z żelaza. Z kolei film Jadowskiej Generał. Zamach na Gibraltarze (2009) traktować można
jako realizację zlecenia TVN.
6 „Lekko nie jest, ale nikt nie obiecywał”. Rozmowa z Anną Jadowską, Leszkiem Dawidem, Kingą Lewińską, Bartoszem Konopką. Rozmawiała Natalia Dworzańska, „Kino” 2005, nr 4, s. 8–11.
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samym (2005) roku Małgorzata Szumowska. W noweli pokazany został dłuższy
fragment polskiej historii (narodziny „Solidarności”, stan wojenny, wybory 1989
i współczesność III RP) z perspektywy córki działacza związkowego, w chwili narodzin ruchu siedmiolatki pozbawionej, co oczywiste, świadomości dziejących się
wydarzeń (urocza scena z liczeniem baranów przed snem, czego wysłuchiwać muszą esbecy na podsłuchu założonym w domu bohaterki), rozpoznającej dopiero znaczenie niektórych słów (na przykład solidarność), przeczuwającej czającą się gdzieś
anonimową grozę (scena z otruciem psa przez esbeków), ale przede wszystkim cieszącą się z ciągłej obecności ojca (zwolnionego z pracy za działalność związkową)
oraz paczek z zagranicy.
KILKA RAZY „AUTO”: AUTORSTWO, AUTOBIOGRAFIZM,
AUTOTEMATYZM, AUTOTERAPIA
Młodzi twórcy byli w większości admiratorami najbardziej restryktywnie pojmowanej idei autorstwa filmowego ― modernistycznej proweniencji ― oznaczającej:
sam, o sobie, dla siebie. Wychodzili z apriorycznego założenia, że scenariusz napisać muszą sami. Na palcach jednej ręki można wyliczyć głośniejsze tytuły, których
autorzy sięgali po cudze skrypty (Pręgi, Rewers, Boisko bezdomnych) ― przytłaczająca większość reżyserów filmową story pisała sama (co jest częściowo tylko
efektem domniemanej zapaści współczesnej literatury, w wysokim zaś stopniu
― specyfiki polskiego procesu kształcenia filmowego jako kuźni artystów, a nie
rzemieślników). Szukając materiału na film, twórcy sięgają najczęściej do własnych
doświadczeń, nieznacznie jedynie prefigurowanych. Żeby nie być gołosłownym
― nie ma wątpliwości, że trzy filmy Szumowskiej (nowela Ojciec, Ono, 33 sceny
z życia) tłumaczą się efektywnie w kluczu autobiograficznym (ledwie kamuflowana historia o własnej rodzinie), podobnie filmy pary Magdalena Piekorz i Wojciech
Kuczok, w którym ta pierwsza stała się medium osobistych losów pisarza (Kuczok
nie krył autobiograficznego podglebia Pręg; w Senności posuwa się nawet do cokolwiek nieskromnej opowieści o cierpieniach i śmierci niedocenianego pisarza).
Swoich biograficznych filiacji z bohaterami (a raczej sytuacji, w której się znaleźli)
nie ukrywali także Wojcieszek i Marek Lechki, podobnie Front z Portretem podwójnym (2000). Najbardziej czytelnie autobiografizm widoczny jest, co zrozumiałe ze
względu na rodzaj kina, w dokumentach Koszałki: Takiego pięknego syna urodziłam oraz Jakoś to będzie (2005).
Znakiem autobiografizmu tej generacji stał się także autotematyzm ― w wielu
filmach bohaterami są bowiem par excellence artyści (najczęściej filmowcy) albo
bohaterowie, którzy prowadzą działalność quasi-artystyczną (dokonują kamerowych notacji). Sama nadreprezentacja „ludzi z kamerą” jest nie tyle przykładem
diagnozy kulturowej (mówiącej o zmedializowaniu współczesności), ile dowodem
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na autobiograficzną grę autotematyzmem. I znów przykłady: wspomniane filmy Koszałki, Patrzę na ciebie, Marysiu, Portret podwójny, Moje pieczone kurczaki (2002),
Katatonia, Aleja Gówniarzy (2007), Hel (2009) itd. Często za intencją realizacji
tych obrazów (o czym mówili sami twórcy) stał także komponent terapeutyczny
― za pomocą filmów poradzić sobie ze śmiercią rodziców (Szumowska), zerwaniem relacji z najbliższymi (Lechki), toksycznym wychowaniem (Kuczok, Koszałka), brakiem perspektyw (Siekierzyńska, Szczepański).
DOMINACJA DRAMATÓW PSYCHOLOGICZNYCH
To naturalna konsekwencja zarysowanej tu metody twórczej. Młode kino polskie
zdominowały kameralne obrazy, czasem trochę bardziej otwarte na kontekst społeczny, moralny czy metafizyczny, czasem bardziej poetyckie w wyrazie, niemal
zawsze jednak priorytetowo traktujące procesy zachodzące w psychice jednostki
i emocjonalne relacje z drugimi. Determinant działań bohaterów należy szukać zwykle w ich biografii, a nie w otaczającym ich świecie. Społeczeństwo i jego prawa stanowią jedynie ― nieraz aktywne, ale jednak ― tło. Przed kilku laty proponowałem
w odniesieniu do tematyki filmów „młodego kina” badanie doniosłych dla III RP
publicystycznych tematów, które przykuwały uwagę opinii publicznej w pierwszej
dekadzie XXI wieku7. Do grona takich kwestii, jak lustracja, mniejszości seksualne,
konsumeryzm, globalizm i alterglobalizm, korporacjonizm, mobbing, pedofilia czy
„polski” Irak, dopisać dziś można jeszcze takie, jak problem emigracji zarobkowej,
nierówności społeczne, politykę historyczną, wpływ mediów na świadomość Polaków. Do tych wszystkich problemów ― i wielu innych niewymienionych ― kino
„generacji 60/70” odnosiło się z rzadka, pozostając przy historiach prywatnych lub
umieszczając problemy społeczne gdzieś w tle własnej traumy. Podczas wspomnianej już debaty młodych filmowców z 2005 roku Anna Jadowska na zarzut o unikanie
tematyki społecznej i tej związanej z transformacją ustrojową mówiła: „Jeśli ktoś
byłby w stanie taki film nakręcić, to raczej twórca dojrzały. Ja nie czuję się do tego
przygotowana. Nie wiem, czy ktoś z was chciałby zrobić film o aferze Rywina”.
A Bartosz Konopka dopowiadał: „Myślę, że w ogóle sprawy społeczne wraz z potrzebą mówienia o nich odeszły w przeszłość. Każdy jest skupiony na sobie i indywidualnych losach. To dobrze”8. Czy dobrze ― nie wiem. Faktem jest, że do prob7

K. Kornacki, op. cit.
„Lekko nie jest, ale nikt nie obiecywał..., s. 10. Jednocześnie Konopka w swojej działalności dokumentalnej dał się poznać jako osoba zainteresowana kwestiami społecznymi i historycznymi
(w takich filmach jak Ballada o kozie czy Królik po berlińsku); ale na średniometrażowy debiut fabularny (Trójka do wzięcia, 2007) wybrał już temat szesnastoletniej dziewczyny, która z dnia na dzień
musi zastąpić matkę dwójce młodszego rodzeństwa. To zróżnicowanie problemowe widoczne jest
także w twórczości Ewy Stankiewicz, która w swoich dokumentach poruszała tematykę historyczną
8
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lemów społecznych czy kwestii politycznych „młode kino” odnosiło się rzadko,
koncentrując się na kameralnych opowieściach. I nie była to tylko konsekwencja
małych budżetów ― przykładu na to, że można zrealizować kameralny film na tak
zwany temat zaangażowany, dostarczył choćby Essential Killing Skolimowskiego.

DZIECKO — DZIECIÑSTWO — DZIECIÊCTWO
Znaczna część twórców „generacji 60/70” ze swoją skłonnością do prywatnych
historii sięgała po tematy, które lokowały się w obszarze wyznaczonym triadą
pojęć: dziecko ― dzieciństwo ― dziecięctwo. Ich uwagę przykuwało dziecko
w dwóch zasadniczych znaczeniach: biologicznym (człowiek w okresie do dwunastego, trzynastego roku życia) i społecznym (dziecko, czyli członek rodziny, syn
ojca i matki). Ponadto wprost werbalizowali problem o wpływie dzieciństwa na aktualną kondycję bohaterów, często na na ich niedojrzałość, słowem ― dziecięctwo.
Już w 2002 roku, u początków zjawiska „młodego kina” tę tendencję do juwenalizacji dostrzegała Maria Kornatowska. „Bez rozprawienia się ze światem dzieciństwa ― odpowiadała jej wtedy Iwona Siekierzyńska ― nie można pójść dalej.
To świat zamknięty, odrębny, pasjonujący, jeśli się nań spojrzy z dorosłej perspektywy. Taka konfrontacja sprawdza się przy każdym projekcie. Może też temat dziecka
wskazuje na naszą bezradność wobec świata, w którym żyjemy, ale i na próby podjęcia walki z tą bezradnością”9. Jak widać, w wypowiedzi reżyserki pojawiają się dwa
tony pojmowania dzieciństwa: romantyczny (dziecko jako magiczne medium patrzenia na rzeczywistość) oraz autobiograficzny (słowa o bezradności autorki wobec
świata). Trzeba od razu zaznaczyć ― dziecko i dzieciństwo w filmach twórców tej
generacji nie ma w sobie nic z magii; to nie są opowieści lub bajki realizowane w duchu poetyckim czy ujęte w ramy realizmu magicznego. Dziecko i dzieciństwo
w ich obrazach to trauma, przeżywana lub przeżyta. To czas opresji lub braku oparcia ze strony najbliższych.
Właśnie w problemie waloryzowania czasu dzieciństwa odnaleźć można odmienności między opisywanym pokoleniem a twórcami z generacji wcześniejszej.
Warto tu poczynić dłuższy nawias, by przy okazji postawić hipotezę o „brakującym
ogniwie” w pokoleniowej historii polskiego kina. Nie da się ukryć, że za czasów
PRL mechanizm tej kulturowej zmiany (tak przydatny w identyfikacji zjawisk historyczno-filmowych, choćby w praktyce dydaktycznej) był dość dobrze naoliwiony:
najpierw byli tak zwani Robinsonowie (z pokolenia Forda, Jakubowskiej czy
Zarzyckiego), potem przyszli Kolumbowie z lat drugiej dekady; trochę terminologicznego zamieszania przynieśli Tubylcy z roczników lat 30. i kategoria tak zwanego
i społeczno-polityczną (Trzech kumpli, Solidarni 2010, Krzyż, Lista pasażerów), by w samodzielnym
debiucie fabularnym (Nie opuszczaj mnie) skoncentrować się na kwestiach kryzysu tożsamości.
9 M. Kornatowska, Mówić po swojemu, „Kino” 2002, nr 6, s. 12.
Studia Filmoznawcze 33, 2012
© for this edition by CNS

SF_33.indb 150

2012-08-10 11:41:26

„Doros³e dzieci maj¹ ¿al”. O pewnej tendencji m³odego kina polskiego

| 151

trzeciego kina, ale nikt nie miał wątpliwości, że kino Skolimowskiego, Polańskiego,
później Leszczyńskiego, Andrzeja Kondratiuka i innych różniło się od kina wcześniejszych generacji; potem przyszło zaangażowane społecznie kino roczników lat
40. (kino dokumentalne oraz moralnego niepokoju), dla których doświadczeniem
generacyjnym był Marzec ’68; następnie krytycy przywitali w polskim kinie twórców urodzonych w pierwszej połowie lat 50. jako „pokolenie stanu wojennego”
(choć już tutaj, z powodu administracyjnego podcięcia skrzydeł rodzimej sztuce
filmowej, mechanizm się nieco rozregulował).
W odniesieniu do III RP historyk kina ma już jednak problem. Tymczasem
właśnie stosunek do dziecka i dzieciństwa może stać się probierzem stylistycznej
różnicy między generacjami (ale tylko probierzem, albowiem różnic jest zdecydowania więcej). Tytułem przykładu: jednym z najważniejszych filmów młodego kina
jest obraz Jacka Filipiaka Zerwany (2003), poświęcony sieroctwu. Wedle deklaracji
twórcy miał on być atakiem na instytucje wychowawcze (rodziny zastępcze, domy
dziecka i zakłady poprawcze), w których dominuje przemoc, zarówno ze strony
opiekunów, jak i wychowanków. Podobną fabularnie opowieść pt. Jestem (2005)
― o porzuconym chłopcu uciekającym z domu dziecka ― zrealizowała Dorota Kędzierzawska (1957). A jednak znać wyraźną różnicę w poetyce i wizji świata tych
obrazów. Dla reżyserki w jej paradygmacie poetyckiego kina temat dziecięcy miał
(i nadal ma) charakter uniwersalny, autorka choć nie tworzy wizji cukierkowych, to
nie zabija jednocześnie magii dzieciństwa (wcześniejsze Diabły, diabły lub ostatni
Jutro będzie lepiej); dziecko to po prostu „człowiek w ogóle”. Filipiak tymczasem
postawił sobie, jak wspominałem, inne, bardziej doraźne, prospołeczne ambicje.
Podobnie w filmach Zmruż oczy i Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego (1963) ― jak
u Kędzierzawskiej ― aspekt filozoficzny opowieści (z ważnymi rolami dzieci) bierze górę nad realistycznym opisem. Podobnie jest ze światem widzianym oczami
dzieci u Kolskiego (1956), twórcy programowo realistyczno-magicznego, czego
przykładem takie filmy jak Historia kina w Popielawach, Jasminum czy Wenecja.
Zamykając nawias: w filmach wspomnianych twórców, a dodajmy do nich jeszcze
między innymi Mariusza Grzegorzka (1962), Mariusza Trelińskiego (1962), Piotra
Trzaskalskiego (1962), filmach tak różnych tematycznie i gatunkowo, uderza to,
czego brak młodemu kinu „generacji 60/70” ― umiejętności mówienia nie wprost,
ale w formie alegorii, paraboli, strategii filozofowania na temat człowieka i kultury.
„Brakujące ogniwo” w pokoleniowej historii kina ― twórcy urodzeni na przełomie
lat 50. i 60., debiutujący na pograniczu PRL i III RP (jak Kolski, Kędzierzawska,
Treliński, Grzegorzek) czy z opóźnieniem (jak Trzaskalski czy Jakimowski) ― to
filozofujący styliści. Wszyscy oni uciekają od doraźności, tworząc kino paraboliczne. Dziecko w ich filmach to człowiek, który widzi inaczej, głębiej, magicznie.
W kinie zaś „generacji 60/70” dziecko to bohater z krwi i kości z bagażem obciążeń
wychowawczych. Obiekt obowiązkowej terapii. Patrząc na to z tej perspektywy,
można powiedzieć, że młode kino polskie to kino sterapeutyzowane. Pod tym neoStudia Filmoznawcze 33, 2012
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logizmem kryje się wizja świata zdominowanego traumami dzieciństwa i wadami systemów wychowawczych, w takim kształcie, w jakim zostały one opisane
w masowo publikowanych w dekadzie lat 90. poradnikach psychoterapeutycznych, które stały się bestsellerami (książkach w rodzaju Toksyczni rodzice Susan
Forward, Zdradzony przez ojca Wojciecha Eichelbergera, Żyć w rodzinie i przetrwać Robina Skynnera i Johna Cleese’a itp). Filmy „generacji 60/70” wpisały się
w prawdziwy boom wydawniczo-czytelniczy oraz psychoterpeutyczny, którego
sensem było szukanie źródeł połamanych lub nadwerężonych życiorysów w dzieciństwie pacjenta; boom, który dotarł z USA, jak wiele innych wcześniejszych
― z wyraźnym opóźnieniem.

EKRANOWA ROZPRAWA Z B£ÊDAMI WYCHOWANIA
W kilku powojennych dekadach polska sztuka filmowa, skoncentrowana zwykle
na Sprawie (o charakterze historycznym, politycznym lub społecznym), zapominała o najmłodszych obywatelach. Zepchnięty zwykle do getta pod nazwą „kino dla
dzieci i młodzieży”, infantylizowany mały Polak rzadko stawał się bohaterem kina
dla dorosłych. Wyjątkiem była tu twórczość Janusza Nasfetera (i kilka jeszcze tytułów zrealizowanych przez innych twórców), ale i on w swojej formule poetyzowania życia najmłodszych i z dydaktycznym zacięciem oddalał się od realnego życia
dziecka w PRL. Swoją twórczością filmowcy „generacji 60/70” przekonywali, że
rodzime kino miało do spłacenia pewien dług. Dlatego wiele obrazów młodego kina
brzmiało jak sygnał alarmowy ― dzieci były i są źle wychowywane, bez koniecznego poczucia bezpieczeństwa, empatii, w sytuacji rzeczywistego bądź emocjonalnego sieroctwa. O ile dramaty większości bohaterów kina PRL (zwłaszcza filmów
ważnych i zapamiętanych) rozgrywały się na ulicy, w więzieniu, w pracy, na polu
bitwy itp., to scenerią traumatycznych zwykle doświadczeń bohatera młodego kina
jest pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka. O ile ekranowe wojny toczone w PRL
miały przede wszystkim charakter zbiorowy, o tyle bohaterowie filmów młodych
twórców toczą wojnę prywatną. Wojnę domową.
KINO JEDNOSTEK OSIEROCONYCH
Sytuacja sieroctwa i półsieroctwa to standard w kinie „generacji 60/70”. Najgłośniejszym filmem odwołującym się do tego doświadczenia był wspomniany już
Zerwany Jacka Filipiaka. W jego finale główny bohater, wrażliwy jedenastolatek,
ma szczęście, trafia w końcu do normalnej szkoły. Ale reżyser tak inscenizuje ujęcie
kończące film (od chłopca ubranego staroświecko, idącego ze spuszczoną głową
korytarzem szkolnym odsuwają się rówieśnicy, patrząc na niego jak na dziwoląga),
abyśmy nie mieli wątpliwości ― przyszłość naznaczonego traumą wychowanka roStudia Filmoznawcze 33, 2012
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dzimych ochronek nie będzie różowa. O sieroctwie w młodym polskim kinie częściej wypada jednak mówić nie w sensie dosłownym (w znaczeniu śmierci rodzica),
ale przenośnym. Bohaterowie żyją bowiem w stanie osamotnienia emocjonalnego,
bez właściwego wsparcia i/lub zrozumienia ze strony najbliższych w momencie
wkraczania w dorosłość. Normą są rozbite rodziny, rozwody, życie z macochą lub
ojczymem, ewentualnie ― egzystencja bez żadnego rodzinnego wsparcia. Można też w tym kontekście śmiało napisać, że kino „generacji 60/70” to kino bez ojców. To główny temat kilku ważnych debiutów (lub tak zwanych filmów drugich).
O braku właściwej relacji z ojcem traktowały głośne Pręgi, ale także późniejsze:
Hel (2009) Kingi Dębskiej, Erratum (2009) Lechkiego oraz Lęk wysokości (2011)
Konopki. Zdecydowana większość filmów młodego kina obrazuje kryzys ojcostwa.
Głowy rodzin dawno przestały być dla młodych autorytetami, nieporadnie próbując odzyskać stracone więzi z dziećmi, jak gdyby można było zasypać dzielącą ich
przepaść nieobecności, efekt rozwodów, politycznego zaangażowania kosztem rodziny czy alkoholizmu (groteskowe próby ojca z Chaosu Żuławskiego czy smutne
i pełne rezygnacji z Portretu podwójnego).
Wychowywanie bohatera przez jedno z rodziców (zwykle matkę) narusza pedagogiczną równowagą i kształtuje zaburzoną osobowość ― wskazywała na to
Szumowska w filmie Szczęśliwy człowiek. Zbyt silne uzależnienie od matki czyniło z bohatera filmu życiowego nieudacznika, neurastenika, który ostatecznie, pod
wpływem źle zinterpretowanej informacji, przekonany o śmierci matki popełnia
samobójstwo. Wielu bohaterów kina „generacji 60/70” mogłoby powtórzyć słowa
Wojciecha Eichelbergera:
Zostaliśmy rzuceni w objęcia osamotnionych, przepracowanych matek, które musiały
przejąć cały trud wychowywania dzieci. W efekcie większość z nas ma nadmiernie rozbudowany
wewnętrzny aspekt kobiecy. Nie byłaby to wielka szkoda, gdyby nie fakt, że z reguły doświadczamy bardzo trudnego wymiaru kobiecości: przemęczonej, zniecierpliwionej, niekontrolującej
swoich emocji matki albo matki nadmiernie opiekuńczej, uległej i bezradnej10.

Taka ― choć intencjonalnie dobra ― była matka Jana z debiutu Szumowskiej.
Z kolei matkę zaborczą, jednocześnie żyjąca życiem zastępczym swojej córki prezentował Andrzej Urbański w filmie Bellissima (2000). Także Barczyk w Przemianach
(2003) pokazywał konsekwencje wymuszonego matriarchatu ― konieczność przejęcia przez matkę męskich funkcji czyniła z niej surowe i apodyktyczne monstrum.

PEDAGOGIKA PRZEMOCY I TOKSYCZNA RODZINA
W młodym kinie polskim problemem jest nie tylko rzeczywiste lub symboliczne
osierocenie. Twórcy „generacji 60/70” dysfunkcyjną relację tłumaczą także pedago10

W. Eichelberger, Zdradzony przez ojca (mpis w posiadaniu autora).
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giką przemocy i/lub toksycznymi relacjami współmałżonków. W tak ważnych obrazach jak Męska sprawa (głośny krótki metraż Fabickiego) i Pręgi zwracano uwagę
na problem przemocy w polskich rodzinach. Swoją ostrzegawczą funkcję spełnił
głównie ten ostatni tytuł (Złote Lwy w Gdyni, kilkaset tysięcy widzów, projekcje
telewizyjne w prime timie), a pamiętać trzeba dodatkowo o tym, że za projektem
stała już sława uhonorowanej nagrodą NIKE prozy Kuczoka, scenarzysty filmu.
Oczywiście i bez domowej przemocy życie dorosłych bohaterów nasycone
może być fobiami i lękami. Wystarczy po prostu żyć w „oku cyklonu” ― w samym
centrum toksycznej rodziny. To przypadek między innymi Inferna (2001) Macieja
Pieprzycy (między karczemnymi kłótniami rodziców a zbrodnią, jakiej dopuszcza
się wrażliwa Xenna, istnieje ścisły związek; zbyt ostentacyjny i retoryczny, jak cały
zresztą film). To oczywiście także przypadek Przemian Barczyka, ale też W dół
kolorowym wzgórzem (2004) Wojcieszka (postać Agaty), a w tle ― właściwie
większości ważniejszych „młodych filmów”. W zbyt wielkiej liczbie filmów, aby
to uznać za przypadek, pojawia się, jak fabularny emblemat, scena rodzinnego posiłku (codziennego lub świątecznego), w której małżonkowie na oczach swojego
dziecka (małego bądź dorosłego) odnoszą się do siebie z niechęcią, nieledwie nienawiścią. W większości twórcom trudno uciec w takich scenach przed retorycznym
przekazem: stół rodzinny, nominalnie symbol domowego porozumienia, domowej
komunii, staje się znakiem małżeńskiej hipokryzji. Takie sceny odnaleźć można
na przykład w Portrecie podwójnym, Pręgach, Chaosie (2005), Alei Gówniarzy.
Wszystkim oskarżeniom dysfunkcyjnej rodziny patronuje dokument Koszałki Takiego pięknego syna urodziłam, z ekshibicjonistyczną pasją portretujący małe, lokalne piekiełka.

„NIEKOCHANYM DZIECIOM WCI¥¯ CH£ODNO...”
Jedną z podstawowych funkcji rodziny jest socjalizacja ― wprowadzenie dziecka
w mechanizmy życia zbiorowego i przygotowanie do określonych ról społecznych;
zbudowanie zintegrowanej osobowości i wyraźnej tożsamości. Tymczasem jedno,
co można na pewno powiedzieć o rysach charakteru większości bohaterów młodego kina, to ich życiowe pogubienie, niedopasowanie, ucieczka od odpowiedzialności; fobie, lęki i wycofania. Słowem ― niedojrzałość. To bohaterowie o rozmytej
tożsamości, brakuje im ontycznego wzorca myśli i zachowań. Dodatkowo ów brak
stymulowany jest zbędnością bohaterów w nowym systemie gospodarczym. Choć są
w wieku produkcyjnym, często rodzima ekonomia ich nie potrzebuje.
Jednakże, wbrew symplifikującej formule, upatrującej problemów bohatera
tego kina w braku zewnętrznych warunków na samorealizację (głośne swego czasu
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diagnozy o „pokoleniu nic”), to nie problem społecznych, ale psychologicznych
ograniczeń jest najważniejszy. „Uszkodzenie jest we mnie”, mogliby powiedzieć
słowami z wiersza Skolimowskiego. Modelowym przykładem opracowania tej
kwestii jest Katatonia Nagłowskiego. Bohaterowie wykonują wiele czynności, którym brak ontycznego zakorzenienia (polegują w łóżku, jak bohater pierwszej części
― ten zresztą, który pisze opowiadania o „rozmytym” bohaterze), marnują talent,
odsuwając „na pół roku” (czytaj ― w bliżej nieokreśloną przyszłość) decyzję o dalszych losach (część druga), nakładają ubranie nobliwego ojca rodziny, spod którego
wychodzą krótkie spodenki chłopca (część trzecia). Słowem ― „czekają na sygnał
centrali” (z kończącej film piosenki Brygady Kryzys). Sęk w tym, że centrali, tak
jak „centrum”, „podmiotu” i „wielkich narracji” itp., już nie ma. Pozostała ontyczna
niegotowość i niepewność. Tej pustce nikt nie potrafił zapobiec.
Podobnie niegotowy jest bohater filmu Piotra Szczepańskiego, zatytułowanego
― nomen omen ― Aleja Gówniarzy. Nie dziwi więc, że cały film kończy piosenka
pt. Megapixel zespołu Cool Kids of Death (o którym Szczepański zrobił głośny
dokument): „Jestem rozpancerowany / jestem tu, a jakby tam / nijak niesformatowany / wciąż wypadam z ram, wypadam z ram / świat się wokół plącze / jestem tak,
a jakby nie / jak martwe hiperłącze / funkcjonuję źle, funkcjonuję źle [...] jestem
niesformatowany / jestem niezasejwowany / jestem rozpikselowany / prawie nie widać mnie...”. Można zgodzić się z Anitą Piotrowską, która w interesującym szkicu
na temat bohaterów młodego kina pisała:
W nowej epoce ciągle jeszcze czują się bardziej dziećmi niż dorosłymi […]. Zawieszeni w jakimś bliżej nieokreślonym „tu i teraz”, uciekają w prywatność: walczą o przetrwanie,
o uczucia swoich bliskich, nie emocjonują się jednak tym, co mimo wszystko ich życie determinuje […]. W polskim kinie dominuje bohater niepewny, pozbawiony życiowej energii. Nawet
jego szlachetny idealizm podszyty bywa częściej niemocą niż buntem11.

Oczywiście, to rozmycie tożsamości jest odbiciem szerszego zjawiska jej erozji
w ponowoczesności; ale pierwotnym środowiskiem infekującym tę niepewność jest
rodzina i rodzice ― sami niejednokrotnie będący ofiarami zarówno wspomnianych
kulturowych globalnych zmian, jak i lokalnej transformacji ustrojowej.
Bohaterowie młodego kina mają także trudności z przecięciem pępowiny.
Wszystkie dotychczasowe filmy Szumowskiej przenika lęk przed życiem na własny rachunek. Zwłaszcza zaś 33 sceny z życia, zrealizowane celem uporania się ze
śmiercią najbliższych (Doroty Terakowskiej oraz Macieja Szumowskiego), kończą
się symptomatycznie ― Julia (porte parole samej autorki) mówi do nowego partnera: „Wiesz co? Chciałabym zawsze być dzieckiem. Z moim tatą, z Piotrkiem,
11 A. Piotrowska, Smętni trzydziestoletni, „Kontrapunkt”. Magazyn Kulturalny „Tygodnika Powszechnego” 2002, nr 2/3.
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z moją mamą. Nie wiem, czy potrafię tak żyć”12. Także Ewa Stankiewicz w swoim debiucie o znaczącym tytule Nie opuszczaj mnie (2009) portretuje trzydziestoletnią kobietę, która przeżywa kryzys tożsamości w momencie ciężkiej choroby
i śmierci matki.

ONO
Jedną z podstawowych traum w związkach emocjonalnych pary młodych bohaterów
stało się pytanie: czy decydować się na dziecko? Bez właściwego wzorca rodzinnego, z dojmującym poczuciem psychicznej labilności, rozchwiania ― czy można
myśleć o daniu życia? Konglomerat spraw związanych z narodzinami dziecka (ciąża lub aborcja, przyszłe rodzicielstwo, konieczność wymuszonego małżeństwa) to
punkt zwrotny w wielu narracjach, wątki szczególnie eksponowane, będące podstawowym elementem konstrukcyjnym (jak w Ono) bądź ważnym komplementarnym
wobec pozostałych (Patrzę na ciebie, Marysiu, Pręgi, W dół kolorowym wzgórzem,
Katatonia, Bellissima, Portret podwójny).
Przy czym problem ciąży jest dowodem na zaburzoną partnerską homeostazę
― boją się dziecka i uciekają przed nim przede wszystkim mężczyźni13. Ewa Mazierska strach ten tłumaczyła socjoekonomicznym kontekstem:
Front i Barczyk [w Portrecie podwójnym i Patrzę na ciebie, Marysiu] pokazują, że trudny
start życiowy młodych ludzi i nikła pomoc państwa dla rodzin zmusza Polaków do odsuwania
decyzji o posiadaniu dzieci na daleką przyszłość albo wręcz ― że znaczna część dzisiejszej generacji dwudziesto- i trzydziestolatków z dzieci rezygnuje14.

Ale ów strach nie musi wypływać z przesłanek materialno-bytowych. W obrazach młodego kina ważniejsze są bowiem lęki psychologiczne. „Ojciec i mąż, który
sam nadal czuje się synkiem, nie potrafi pomieścić w swoim życiu dziecka”, pisał Eichelberger15, i w tym stwierdzeniu należy szukać głównej przyczyny strachu
przed dawaniem życia.
„Ucieczka przed dzieckiem” ma niewiele wspólnego ze standardem życia, co
udowadniają choćby przywołane przez Mazierską przykłady. Michał z filmu Barczyka ma pracę, w której „dobrze się zapowiada” ― nawet jeśli jest to praca mało
12 Szumowska, jak się zdaje, uporała się już ze śmiercią rodziców; jej najnowszy film pt. Sponsoring ― gdy piszę te słowa, nie wszedł jeszcze na ekrany (planowana premiera — styczeń 2012)
― traktuje o prostytucji w środowisku francuskich studentek.
13 O większej dojrzałości kobiet w młodym kinie polskim pisałem w tekście Patrzę na ciebie, Marysiu. Wizerunki kobiet w młodym kinie polskim (rekonesans), [w:] Kobieta i media. Studia
z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk 2009, s. 259–275.
14 E. Mazierska, Pogrążony w kryzysie. Portret mężczyzny w polskim kinie postkomunistycznym,
„Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 192.
15 W. Eichelberger, op. cit.
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płatna. Nie „zewnętrznie”, ale wewnętrznie jest niedojrzały do małżeństwa i dziecka. Nie obawa o utrzymanie rodziny, ale strach przed nieodwracalnością małżeńskiego związku ufundowanego „na piasku” (ontycznym i miłosnym, o czym
świadczy rutyna relacji z Marysią) wywołują w nim histerię (nie bez znaczenia
jest tu wątek samobójczego kroku leczonego przez niego pacjenta ― prefiguracja
obaw Michała).
Z kolei jego imiennik z Portretu podwójnego boi się macierzyńskich pragnień
Ewy, już jest bowiem „zaocznym” ojcem z poprzedniego, nieudanego (prawdopodobnie przypadkowego) związku. Zgadzam się z Kingą Gałuszką, która pisała
o słabości bohaterów filmu Barczyka:
Strach przed odpowiedzialnością nie jest zwykłą fanaberią czy chwilową słabością, ale
wynika raczej z braku jakiegoś wzorca, punktu odniesienia, który mógłby pomóc bohaterom
w refleksji o sobie, o swoich celach i prawdziwych pragnieniach. [...] W filmie Barczyka przedślubna histeria urasta do rangi małego symbolu zagubienia tożsamościowego współczesnych
30-latków16.

Idealną egzemplifikacją wszystkich opisywanych zjawisk stały się Pręgi Magdaleny Piekorz. Po pierwsze ― były wypowiedzią pokoleniową (Kuczok, Żebrowski, Koszałka, Piekorz i autor muzyki Adrian Konarski); po drugie ― dotyczyły
sytuacji półsieroctwa (główny bohater stracił matkę); po trzecie ― film prezentował pedagogikę przemocy (ze strony ojca); po czwarte ― przez rozciągnięcie
na dwie płaszczyzny czasowe (dzieciństwo bohatera i dorosłość trzydziestolatka)
pokazał negatywne konsekwencje „czarnej pedagogiki”: niestabilność osobowości
głównego bohatera, nerwice, fobie dziedziczone po ojcu, wrogość i niechęć wobec
świata; po piąte ― w Pręgach to kobieta jest emocjonalnie dojrzalsza i pociesza
(trochę nazbyt altruistycznie) skrzywdzonego małego chłopca, który wciąż tkwi
w Wojciechu; po szóste ― rodzina dziewczyny (ledwie na ekranie zarysowana) jest
modelowym przykładem toksycznego związku, hassliebe małżonków; po siódme
wreszcie ― Wojciech dowiaduje się, że sam będzie ojcem, co zmusza go do zadania
sobie pytania: czy jestem gotowy na dziecko? Pręgi ― obok takich filmów, jak Patrzę na ciebie, Marysiu, Takiego pięknego syna urodziłam czy Katatonia ― można
uznać za immanentny manifest kina „generacji 60/70”. Najpełniejszy ze wszystkich.

OD KRYTYKI DO APOTEOZY RODZINY
Pręgi, będąc zwieńczeniem opisywanej tendencji, stanowią jednocześnie cezurę,
która dzieli młode kino polskie: jego twórcy ― wciąż bardzo zainteresowani penetrowaniem obszarów życia rodzinnego ― łagodnieją; po akcie krytyki przychodzi
16

K. Gałuszka, Kocham ten kraj. O pewnym „młodym” polskim pokoleniu, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 43, s. 211.
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chwila koncyliacji. Zarówno w kolejnych filmach twórców debiutujących jeszcze
na przełomie wieków, jak i w spóźnionych debiutach blisko czterdziestolatków
(Dębska, Konopka, Dawid) znać upływ czasu. Wiek robi swoje. Symptomatyczny
jest przypadek Koszałki, który po filmie Takiego pięknego syna urodziłam (oskarżeniu toksycznego związku) łagodnieje w filmie Jakoś to będzie ― w powtórnej
prezentacji rodziców dźwięczą nawet tony liryczne (zwłaszcza w portrecie ojca),
a sam twórca nie oszczędza także samego siebie.
POJEDNANIE
Objawiło się ono w zaskakująco często używanym (jak na frekwencję debiutów)
schemacie fabularnym opieki młodych bohaterów nad rodzicem/rodzicami (jako
ofiarami ustrojowej transformacji lub zwyczajnie ― biologii) oraz schemacie pojednania po latach. Patrząc na to z tej perspektywy (ale pamiętając także o niechęci
zdecydowanej większości twórców młodego kina do podejmowania tematów społecznej rewolty), można mówić o swoistym konserwatyzmie społecznym „generacji 60/70”. Grupa filmów prezentuje bohaterów przyjmujących ― znaną psychologom ― postawę rodziców własnych rodziców. Synowie lub córki, zamiast buntu
wobec niezaradności swoich dotychczasowych żywicieli, z litością i współczuciem
roztaczają nad nimi opiekę. Tak było już w debiucie Marka Lechkiego Moje miasto
(2003), w którym dwudziestoletni Groszek próbował uratować od szaleństwa swojego ojca. Nota bene Krzysztof Stroiński, grający rodzica, po latach zagra podobną
rolę chorego psychicznie ojca w filmie Lęk wysokości (2011) Bartosza Konopki,
tym razem ratowanego przez ponad trzydziestoletniego już syna (Marcin Dorociński). Autorzy tych i innych obrazów dają nam do zrozumienia, że rodzice pogubili
się w nowej, postpeerelowskiej rzeczywistości, niebezpiecznie dryfując w stronę
psychicznych aberracji, wpadając w stan życiowego odrętwienia. Bohaterka Śląska,
pierwszej noweli Ody do radości (2005, reż. Anna Kazejak-Dawid) pragnie uratować zawiedzione nadzieje ojca, dawnego działacza „Solidarności”; Wiktor, bohater
noweli Morze (reż. Maciej Migas) musi wyrywać pilota z ręki swojego zatopionego
w apatii ojca, by ten odkleił się od szklanego ekranu. Tania z Pręg z cierpliwością
znosi pijackie żale sfrustrowanej matki; Julia z 33 scen z życia roztacza opiekę nad
ojcem po śmierci matki itd.
Zaskakująco często pojawia się w filmach młodych twórców schemat pojednania z rodzicami po latach, zwłaszcza pojednania z ojcem. Tak często, że nie może to
być przypadek ― twórcom bardzo musi doskwierać trauma zerwanych relacji, inaczej nie narażaliby się na zarzut wtórności (gdy w krótkim odstępie czasu pojawia
się kilka filmów o podobnym schemacie fabularnym, to siłą rzeczy taka refleksja
nasuwa się sama). Już na początku wieku mamy kilka obrazów, w których synowie
oddawali cześć pamięci nieżyjących ojców; działania bohaterów takich filmów, jak
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Głośniej od bomb, W dół kolorowym wzgórzem (oba Wojcieszka ― w tym ostatnim
walka o zachowanie ojcowizny w postaci gospodarstwa), a także wspomnianych
już Pręg (gdy bohater ze łzami w oczach słucha nagranej na taśmę magnetofonową
spowiedzi nieżyjącego już ojca), były formą symbolicznego zadośćuczynienia ich
pamięci, podszytego (nie zawsze uzasadnionym) poczuciem winy syna marnotrawnego. Ale aż w trzech późniejszych, istotnych dla młodego kina obrazach (w tym
dwóch debiutach blisko czterdziestolatków) głównym lub ważnym towarzyszącym
wątkiem jest ten o odbudowywaniu relacji z żyjącym ojcem. Tak jest w Erratum
Lechkiego, Helu Dębskiej i Lęku wysokości Konopki. Za każdym razem syn wyciąga rękę do ojca i dochodzi do mniej lub bardziej trwałego pojednania (świetna scena finałowa z pukaniem w drzwi w filmie Lechkiego czy scena górska w filmie Konopki).
APOTEOZA RODZINY
W drugiej połowie opisywanej dekady w młodym kinie polskim doszły do głosu
tendencje niemal apologetyczne. Rodzina, właściwe relacje między jej członkami, a zwłaszcza ― fabularnie centralny — status i rola dziecka w wielu obrazach
pozwalają wzmocnić tezę o konserwatywnym rysie mentalności części twórców
z roczników lat 70. Oczywiście, nie wszystkich, ale tendencja jest tak wyraźna, że
trudno ją przeoczyć. Apoteozą wartości rodzinnych są wszystkie wspominane już
filmy Szumowskiej, od Ono w górę (wbrew pozorom także 33 sceny z życia, pozornie bluźniercze, naprawdę ― przesycone tkliwością wobec rodziców). Z kolei
w swoim kameralnym i delikatnie poetyckim (faktura zdjęć) debiucie długometrażowym Chłopiec na galopującym koniu z 2006 roku Adam Guziński (wcześniej autor głośnego krótkometrażowego Antychrysta) portretuje małżeństwo pisarza przeżywającego jednocześnie kryzys twórczy i małżeński. Dopiero groźba poważnej
choroby siedmioletniego syna, operacja i troska o jego życie uzdrawiają związek
z żoną, a jemu uświadamiają, że zadaniem zarówno ojca, jak i pisarza jest dbanie
o codzienność i jej afirmacja (stoicyzm tego filmu ma wyraźny wydźwięk buddyjski). Z kolei tytułowe doskonałe popołudnie z obrazu Wojcieszka to kończące film
ujęcie stołu weselnego, przy którym obok nowożeńców siadają rodzice pana młodego, pogodzeni po wielu latach rozłąki.
Szczególnie wiele dla apologii rodziny zrobił swoimi filmami Moja krew (2009)
i Chrzest Marcin Wrona (zwłaszcza tym drugim, nagrodzonym na festiwalu w Gdyni
w 2010 roku). Oba mają bliźniaczy schemat fabularny losów młodego mężczyzny,
który przed śmiercią namawia swoich kolegów do zaopiekowania się najważniejszą
(jedyną?) wartością, którą udało mu się po sobie ocalić ― żoną i dzieckiem (w tym
pierwszym filmie to nie jego dziecko, ale tym większa jest ta eschatologiczna bez
mała intencja bohatera). W wypadku kina Wrony (który wcześniej zasłynął krótkim
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metrażem Człowiek-magnes, będącym ledwie kamuflowanym portretem jego ojca)
kontrowersje wzbudza, iż jest to kino bardzo patriarchalne. To konsekwencja gatunkowego entourage’u, filmy Wrony to bowiem krzyżówka kina psychologicznego,
gangsterskiego (te białe podkoszulki bohaterów w Chrzcie!) i buddy movies (w tym
ostatnim zawsze priorytetową wartością była męska przyjaźń). Kobieta w tych filmach nie zasługuje na to, by jej zaufać i mówić jej prawdę (taka prawda jest domeną
mocnych mężczyzn); kobieta jest tu de facto doniczkowym kwiatkiem, który się
podziwia i podlewa. Laurkę dobrej rodzinie, która wspiera się w czasie szczególnie
dramatycznym, wystawił także Jacek Borcuch (1970) w filmie Wszystko co kocham
(2009), jednym z nielicznych filmów odnoszących się do wydarzeń najnowszej historii, ale czyniącym to w sposób wybitnie nostalgiczny i trochę wbrew prawdzie
psychologicznej i historycznej. Nastoletni bohater (akcja dzieje się w 1982 roku),
lider zespołu punkrockowego ze sceny wykrzykuje bunt, choć po prawdzie ani żadne z wydarzeń, ani sytuacja rodzinna takiej aktywności w planie psychologicznym
nie wspierają. Bohater ma rozumiejących „starych”, a na dodatek więź między nim
a ojcem (znów ten motyw!) wzmocniona zostaje uczciwością tego ostatniego ―
choć jest oficerem wojska, w stanie wojennym potrafi okazać niesubordynację, za
co zostaje zwolniony ze służby.
Wiarę w dobre intencje ojca (przy obiektywnie złych skutkach) podtrzymuje
także Paweł, bohater filmu Kret (2011) Rafaela Lewandowskiego (1969). Wprawdzie ojciec ― przywódca strajku w kopalni ― przez lata był TW, ale robił to dla
dobra najpierw ciężko chorej żony (walczył o dającą nadzieję operację), a potem ―
dla syna, którego mogli mu odebrać. Lewandowski nie pozostawia złudzeń ― dla
dobra relacji ojcowsko-synowskich spalić można historyczną prawdę (bo taki sens
ma spalenie esbeckich akt u końca filmu).
Na koniec tego szkicu parę zdań o słabościach opisanej przeze mnie tendencji
kina „generacji 60/70”. To przede wszystkim wspomniane sprowadzenie horyzontu poznawczego autorów do problematyki osobistej, swoisty solipsyzm, trudność
wyjścia spoza kameralnych opłotków. Nadmiar tej tematyki uczynił filmy młodych
twórców ― w swej powtarzalności ― przewidywalnymi. Kinu „generacji 60/70”,
które odwołuje się do niewątpliwie ważnego pokoleniowego problemu (we wcześniejszych okresach spychanego na margines), brak ― poza nielicznymi przypadkami (na przykład kina X. Żuławskiego) ― dystansu do swoich doświadczeń, ironii,
przewrotności, prowokacji. Skutkiem ubocznym takiej postawy jest melodramatyzacja fabuły. To kino, które nadwartościowuje uczucia jako pierwszą zasadę istnienia fikcyjnych światów. W wielu wymienionych tu filmach taka „uczuciowa narracja” dominuje, dodatkowo wspierana stereotypowym opracowaniem muzycznym
(kameralna muzyka na fortepian z pogłosem) i wizualnymi trikami subiektywizacji
przekazu (anonsuję tu jedynie estetyczny problem, który wymagałby rozwinięcia
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w innym szkicu). Bohaterowie młodego kina polskiego to bowiem w większości
„dorosłe dzieci, które mają żal” ― i tekst tego szlagieru zespołu Turbo sprzed lat
warto we fragmencie zacytować jako puentę niniejszych rozważań:
Dorosłe dzieci mają żal,
Za kiepski przepis na ten świat.
Dorosłe dzieci mają żal,
Że ktoś im tyle z życia skradł.
[...]
Nauczymy się więc sami ― na złość
Spróbujemy, może uda się to
Rozpoczniemy od początku nasz kurs
Przekonamy się, czy twardy ten mur
Odmierzymy, ile siły jest w nas
Wyznaczymy sobie miejsce i czas
A gdy zmienią się reguły tej gry
Może w końcu odkryjemy, jak żyć.

“THE ADULT CHILDREN HAVE COMPLAINTS.”
ABOUT A TENDENCY OF “YOUNG POLISH CINEMA”
Summary
The author concentrates his attention on the movies made by polish filmmakers of “the 60/70 generation,” who debuted at the end of the 20th century (Koszałka, Barczyk, Wojcieszek, Szumowska, Piekorz, Lechki and others). Psychological dramas which they have produced ― in a traditional
authors formula (script + direction) ― were full of autobiographical motifs and (for some authors)
have an autotherapeutic character. In movies of this generation dominates the issue of a child in the aspect of psychological trauma related to upbringing and not to the magic of childhood. A great number
of the pictures of the “young cinema” sound like an alarming signal ― children were (are) ill-mannered, without an elementary sense of security, empathy, in a situation of real or mental orphanhood,
repeatedly with the use of pedagogy of violence. Ill socialization results in the following immaturity,
life loss, escape from responsibility, phobias and fears of characters. In light of bad experiences from
the past and personality disorders characters are afraid to set up a family or to have children. The
model example of these issues ― and a kind of manifesto ― is Pręgi directed by Piekorz. At the end of
the first decade of the 21st century there appeared movies including a motif of reconciliation with parents (pictures of Lechki, Dębska, Konopka) and even apotheosis of a family (movies made by Marcin
Wrona). The weakness of this cinema can be seen in the lack of a wider topical perspective (creators
usually narrate personal problems), social conservatism and excess of melodrama (as a consequence
of overestimating emotions in the characters’ construction).
Translated by Krzysztof Kornacki
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