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Świadomy widz pilnie poszukiwany
Stan świadomości, to forma, w której człowiek odbiera bodź-
ce zewnętrzne i na nie reaguje. Czy wystarczy to do obco-
wania ze sztuką? Z pewnością nie. Każdy zdaje sobie spra-
wę, że nie wystarczy sam kontakt z rzeczywistością. Trzeba 
mieć również połączenie z samym sobą. Chodzi o tak zwaną 
wrażliwość. Cel, w który celuje artysta. Zadałbym więc py-

tanie, czy ja odsłaniam się na tyle by ktoś mógł trafić? Czy dziś faktycznie 
ktoś celuje? Można mówić o wszechobecnej komercji i kryzysie wartości. 
Mnie natomiast wydaje się, że wystarczy wychylić głowę zza tej kolorowej 
sterty, by zobaczyć prawdziwe barwy. Nie tak agresywne i wyraźne, ale ta-
kie, które wymagają poczucia ich i zastanowienia, by można było nazwać 
ich barwę. Gdybym miał powiedzieć, kim jest świadomy widz, to powie-
działbym, że jest to ktoś szukający wrażeń emocjonalnych. Nie takich jak 
przy filmach sensacyjnych, lecz powodujących po obejrzeniu chwilę ciszy. 
Sądzę, że film ma tę przewagę nad innymi tworami sztuki, że dociera do 
widza przynajmniej dwoma zmysłami. Nie licząc emocji jakie niejedno-
krotnie towarzyszą podczas oglądania poruszających scen. Gdybym miał 
powiedzieć czego szukam w kinie, to powiedziałbym, że możliwości ujrze-
nia zwycięstwa wartości jakie wyznaję, a które zdają się być na wyczerpa-
niu. 
Chciałbym nazwać siebie samego świadomym widzem jednak wiem, że 
aby zrozumieć innego człowieka, tym samym myśl czy wizję przedstawio-
ną w filmie, muszę starać się zrozumieć siebie. Obcowanie ze sztuką bar-
dzo w tym pomaga. Mateusz Galica kl. IV

OPINIE ____________________________________________

OBRAZY PRAWDY O LUDZIACH

Trudno jest oddać wyjątkowość Krzysztofa Zanussiego 
jako artysty. W  Jego filmach pokazane są obrazy praw-
dy o ludziach zwykłych. W jego dziełach widzimy ży-
wych ludzi, strzępy codzienności, rozmowy ze światem 

i Bogiem, wielkie idee, polską historię. Przy tym tęsknoty i nadzieje, dużo 
bólu i cierpienia, a wszystko to podane w formie filozoficznych  i psycho-
logicznych opowieści tworzy świat - Jego bardzo osobistego przeżywania.  
Krzysztof Zanussi jest dla mnie wciąż  tajemnicą w kinie, a jednocześnie 
jest nauczycielem, który uważa, że  ars est celare artem. Dziwna, ale mająca 
już swe miejsce w historii kina mieszanka tradycji, wartości, powagi i miło-
ści do ludzi i świata. Mistrz jest dla mnie twórcą obrazów życia codzienne-
go wieku wojen, rewolucji i wieku terroru ( Wiek XX i XXI). Jednak oddala 
się od tych tematów (choć nie do końca) i pokazuje problemy jednostki, 
trudne wybory i dylematy, ludzi uwikłanych w systemy antywartości. 
Zanussi jest dla mnie fizykiem i filozofem, który jako jedyny osiągnął tak 
wysoką pozycję we współczesnym światowym kinie.

      Dariusz Domański
      redaktor wyd. „Czarny koń”
INSPIRACJE ___________________________________

Moje trzy grosze…..
Siła pasji

Cała cywilizacja, 
zwłaszcza zachodnia, 
poszukuje cudownego 
środka, panaceum na 
przytłaczające tempo 

życia, nagromadzenie różnego 
rodzaju presji i oczekiwań, z 
którymi większość ludzi przesta-
je sobie po prostu radzić.
Czasem potrzebujemy ciosu, 
potężnego uderzenia, żeby się 
zatrzymać i przez chwilę po-
myśleć, częściej poczuć… Pro-
wokuje nas do tego życie. Zda-
rza się, że zawdzięczamy to 
wytworom sztuki. Zwłaszcza 
tej- tworzonej z zaangażowa-
niem. Takiej, która jest w stanie 
rozniecić w ludziach ogień. Bez 
wątpienia udało się to Krzysz-
tofowi Zanussiemu, który za 
sprawą swojej pasji zainspi-
rował młodzież naszej szkoły 
nie tylko do refleksji, ale też do 
stworzenia wydania specjalne-
go szkolnej gazetki.
To obrazy filmowca i dyskusje 
związane z jego dziełami spra-
wiły, że uczniowie dostrzegli 
nie tylko czerń i biel życia, ale 
też całą masę szarości i delikat-
nych półcieni.
Ostatnie tygodnie upłynęły 
nam pod znakiem twórczo-
ści wybitnego mistrza, artysty, 
który daje nam w prezencie 
„przystanek obowiązkowy”, 
chwilę do namysłu, refleksji i 
rozwagi…
Może to nie przypadek, że 
wszystko to dzieje się w grud-
niu - w czasie, kiedy mamy ten-
dencję do robienia bilansów, do 
analizy zysków i strat minio-
nego czasu. Może to najlepszy 
moment, by uświadomić sobie, 
że to nie okoliczności muszą się 
zmienić, ale my sami?
Dziękujemy Panie Krzyszto-
fie…
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Aktorki mistrza

  Zanussi tworzy filmy refleksyjne, dojrzałe. Stąd  też nic dziwnego, że w 
jego obrazach występują głównie dojrzałe kobiety. Młode i ze względu na swą 
młodość jeszcze życiowo niezaradne kobiety nie pasują do poważnych obrazów 
jakie kreuje on w swoich filmach. Są mniej wiarygodne. Filmy, które można 
smakować sercem i rozumem to nie filmy byle jakie, to nie role proste do wykre-
owania. 

  Obrazy ambitne muszą być zagrane perfekcyjnie. Rola nie może wyrażać je-
dynie fabuły, lecz również musi nieść przekaz. Tego się nie da zagrać tekstem, to 

trzeba zagrać sobą. Do tego potrzebne są nie tylko umiejętności aktorskie, ale pewna mądrość życiowa. 
Dlatego w filmie „Brat naszego Boga” możemy zobaczyć Grażynę Szapołowską. W dziełach pana Krzysztofa 
możemy również podziwiać Maję Komorowską. Zagrała między innymi w filmie „Cwał”, „Rewizyta” oraz 
„Bilans kwartalny”. Widzimy też Monikę Krzyżowską w filmach „Sumplement” oraz „Życie jako śmiertelna 
choroba przenoszona drogą płciową”. W tym ostatnim również zobaczymy Krystynę Jandę. Na uwagę zasłu-
guje także Małgorzata Zajączkowska, którą możemy  oglądać w „Rewizycie”. 
Zanussi najwyraźniej polega na sprawdzonych kobietach, doświadczonych aktorkach, niezwykłych ludziach 
– i nic w tym dziwnego. Filmy, które tworzy są nie tylko wymagające dla widza, ale stanowią też wyzwanie 
dla aktora. Tu nie ma miejsca na ryzyko. Każdy oddech, ruch oczu czy drżenie rąk może być interpretowa-
ne. Aktorka musi tworzyć daną postać, wypełnić jej przestrzeń interpretacji. Szczególnie widać to w rolach 
kobiet. Weźcie piekarza przed kamerę i każcie mu zagrać piekarza – nie zrobi tego. A kobiety w filmach 
Zanussiego mają wyzwanie – zagrać kobiety, jeden z najbardziej skompilowanych stworzeń Boga, muszą 
zagrać pełny obraz kobiecej natury. 
W twórczości Zanussiego zdarzały się jednak odstępstwa. Przykład - „Serce na dłoni”. Czarna komedia, choć 
tak naprawdę lżejszy moralitet. Obsada też szczególna, bo złożona z popularnych aktorów, wśród których 
nie zabrakło ikony popkultury - Dody. 
Być może dobór kobiet w filmach Zanussiego ma również drugie dno. Panie dojrzałe są bardziej stabilne 
emocjonalnie. Wyrażają emocje, doznania i świadomość problemów, których młode kobiety nie zawsze są 
świadome. Jedno jest pewne, Zanussi doskonale dobiera aktorki. Być może kieruje się intuicją, w której jest 
spory pierwiastek kobiecości. 

Kamil Piekara

Kamil Piekara kl. IV

Młodzieżowe interpretacje

Specjalne wydanie RUMOR- tworzyli:

REDAKCJA:  Dariusz Domański, Mateusz Galica, Michał Olek, Grzegorz Żmuda, Malwina Kiszka, 
mgr Rafał Szołdrowski, Bartosz Zagól, Kamil Piekara.

SKŁAD: Mateusz Romanowicz.

POD OPIEKĄ: mgr Doroty Krzyształowicz.
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Bartosz Zagól kl. I

Czego oczekuje przeciętny widz w kinie?

 Jakie filmy były najchętniej oglądane w ostatnim roku? Na pierwszym 
miejscu znalazł się oczywiście Awatar- zobaczyło go 3,7 miliona widzów. Zaraz 
po nim uplasował się  Shreck – z wynikiem 2,44 mln widzów. W pierwszej dzie-
siątce kinowych przebojów ostatniego sezonu, siedem wyświetlonych pozycji 
to obrazy, w których główną rolę zagrali nie aktorzy czy dobry scenariusz, lecz 
efekty specjalne. Pozostałe hity to filmy animowane. 

Potwierdza to moje założenie, że przeciętny widz kinowy odznacza się również 
bardzo przeciętnym gustem. Oznacza to, że od filmu oczekuje przede wszystkim 
rozrywki i zakłada z góry, że filmowi bohaterowie musza być fizycznie sprawni 

w takim samym stopniu co postaci z gier komputerowych. Przedstawiana rzeczywistość zaś nie ma prawa 
mieć nic wspólnego ze światem realnym. Przykład - jak skok to koniecznie  z potrójnym saltem i miękkim 
lądowaniem, jak latać, to tylko na własnych skrzydłach, a jak konflikt, to dobro zawsze wygrywa. W takich 
„okolicznościach przyrody” od pierwszej sceny można pogryzać popcorn i delektować się Colą. Przecież nic 
złego nie ma prawa się  zdarzyć.
Po zakończeniu seansu nie ma się nad czym zastanawiać i o czym dyskutować. Widz ma być uszczęśliwiony 
i wrócić do kina na kolejna bajkę o tworach z innego wymiaru. Zwłaszcza wtedy, gdy rzeczywistość znów 
mu dokopie albo zapragnie  chwili nieskomplikowanej rozrywki. 
Moja opinia nie jest odosobniona: „Wobec masowości i przystępności kina, słuszne jest niestety twierdze-
nie, że przeciętny widz kinowy ma gorszy gust niż przeciętny bywalec koncertów, wystaw plastycznych czy 
sal teatralnych. Ubolewamy codziennie nad olbrzymim zainteresowaniem dla kinowej lichoty, ubolewamy 
codziennie nad brakiem powodzenia arcydzieł kinematografii.” napisał Jerzy Płażewski w książce „Język 
filmu”. Podobnego zdania jest Witold Sobociński. Jedna z legend polskiego kina, choć przeciętny widz nie 
rozpoznaje jego nazwiska.  „Pamiętam dobre czasy kina, teraz jest źle” powiedział Sobociński, guru polskich 
operatorów, urodzony w 1929 roku. Nie kręci juz od dawna filmów, ale cały czas wykłada w Państwowej 
Szkole Filmowej w Łodzi. Wykształcił kilka pokoleń polskich twórców. Był operatorem filmowym przy naj-
lepszych filmach Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Jerzego Kawalerowicza i wspominanego w dzisiej-
szym numerze RUMOR-u Krzysztofa Zanussiego. Sobociński nie pała sympatią do dzisiejszego kina „Jest 
zbyt brudne, tematyka banalna, a robota operatorska powierzchowna. Widzowie także nie są tacy, jak kiedyś. 
(...) Kinomani, czyli ci, którzy chorują na chorobę oglądania dobrych filmów i chodzą do kina jak do kościoła, 
prawie nie istnieją. Przeważają filmy łatwe w odbiorze. Optymistyczne albo powierzchowne. Pozwala się wi-
dzowi zapomnieć o dobrym smaku, kulturze oglądania.”
Z drugiej strony od 60-ych lat XX wieku aż po dziś istnieje MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW 
MŁODEGO WIDZA ALE KINO! Początkowo krajowy, od wielu lat międzynarodowy. Misją festiwalu Ale 
Kino! jest promowanie wartościowego kina światowego dla dzieci i młodzieży, edukacja filmowa oraz two-
rzenie forum dyskusji młodych widzów, twórców i pedagogów. Tradycją tego przedsięwzięcia są spotkania 
widzów z młodymi aktorami, występującymi w festiwalowych filmach, a w skład jury festiwalowego wcho-
dzi Jury Młodych składające się z licealistów i studentów, którzy już zdążyli związać swoje ścieżki z kinem.  
Są tez inne festiwale filmowe czy święta kina, w których sporo ludzi bierze udział. Czy są szczególnie wybra-
ni? Może odpowiedź na pytanie czego przeciętny widz oczekuje od kina nie jest tak jednoznaczna? 

            Bartosz Zagól

Moim zdaniem
Mgr  Wiesław  Mroszczyk, dyrektor  ZS nr 1 

w  Krakowie, nauczyciel fizyki: 
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie   nie-
zwykle wnikliwym obserwatorem życia. 
W jednym ze swoich wywiadów stwier-
dził: “...  nie należy mieć takich aspiracji, 

które można zaspokoić. Bo kiedy się je zaspokoi, 
nie zostaje nic. Zawsze trzeba iść dalej. A potem 
pogodzić się z niespełnieniem”. Też tak uważam.”

Mgr Elżbieta Piechocińska, wicedyrektor ZS nr 1, 
nauczyciel języka francuskiego i rosyj-
skiego: „Filmy Krzysztofa Zanussiego 
są dla mnie intelektualnym wyzwaniem 
w stylu Fiodora Dostojewskiego.”

Mgr Teresa Milewicz, nauczyciel matematyki:
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie twór-
cą filmów, które się pamięta. Historie w 
nich opowiedziane pobudzają do myśle-
nia o sensie życia i dokonywanych wy-
borów.”

Mgr Dariusz Rogoziński, nauczyciel geografii:
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie głębo-
ką tajemnicą. Nigdy nie wiesz czy to, co 
„odkryłeś” to wszystko co zostało po-
wiedziane i pokazane.”

Mgr Anna Kopacz, pracownik biblioteki, mu-
zykolog: „Krzysztof Zanussi jest dla 
mnie artystą konsekwentnie szukają-
cym prawdy o człowieku. To mistrz w 
zadawaniu widzowi trudnych pytań, to 
człowiek o mocnym kręgosłupie moral-

nym, odporny na chwilowe mody i trendy panujące 
w światku artystycznym.”

Mgr Krystyna Firlej – Kępa, 
nauczyciel języka polskiego: 
„Krzysztof Zanussi to wielki filmowiec, 
na którego najważniejszy film ciągle 
czekam.”

Dr Beata Kalinowska, nauczyciel biologii: 
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie Am-
basadorem Kultury promującym moje 
rodzinne miasto- Zamość i patronem 
Zamojskich Dni Filmu Religijnego – 
Sacrofilm.”

Malwina Kiszka  kl. II:
„Pan Krzysztof Zanussi jest dla mnie wzo-
rem człowieka, który nie wstydzi się tego, 
co robi, ale także nie zapomina o innych, 
potrafi pomagać.”

Michał Nowak kl. IV:
„Nazwisko reżysera znane jest mi od daw-
na, jednak z jego twórczością bezpośred-
ni kontakt miałem dopiero w ostatnich 
dniach. Osobiście przypadła mi ona do 
gustu i chętnie sięgnę po inne dzieła tego 

twórcy w przyszłości.”

Grzegorz Żmuda kl. IV:
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie wielkim, 
acz niedocenionym przez młodsze poko-
lenie człowiekiem filmu. Ikona polskiego 
kina psychologicznego, dla której z pew-
nością warto poświęcić niejeden wieczór.”

Filip Stróż kl. IV:
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie mistrzem 
trudnej tematyki i interpretacji problemów 
społecznych. Cenię go za wrażliwość.”

Tomasz Musiałek kl. IV:
„Jest dla mnie człowiekiem, który stworzył 
wiele wspaniałych filmów poruszających 
różne tematy z wielu przeróżnych aspek-
tów życia.”

Zbigniew Kalafarski kl. IV:
„Krzysztof Zanussi jest dla mnie wielkim 
autorytetem, wirtuozem współczesnego 
kina, mistrzem kamery, artystą, który ide-
alnie oddaje kunszt i wyjątkowość swoich 
myśli.”

Kamil Piekara kl.IV:
„Zanussi jest dla mnie pochodnią rozja-
śniającą mgłę kiczu, który opanował nasze 
kina. Jest też przykładem na to, że  ambitne 
kino może dotrzeć do ludzi.”

Oczami dwóch pokoleń
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SŁOWO O MISTRZU

  Krzysztof Zanussi - postać wybitna, polski reżyser filmowy, teatralny i scena-
rzysta. Urodził się 17 czerwca 1939 roku w Warszawie.
  Filmowiec uważany jest za jednego z najwybitniejszych reżyserów polskie-
go kina. Jednak wczesną młodość poświęcił na studiowaniu fizyki na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1959 roku, a w 1962 roku filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie. W 1966 roku ukończył studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W tym okresie działał w amatorskim 
ruchu filmowym i tam powstały jego pierwsze filmy. Dyplomową pracą Krzysztofa 
Zanussiego był film pod tytułem „Śmierć prowincjała”. Obraz ten otrzymał wiele na-
gród na międzynarodowych festiwalach. Natomiast kinowym debiutem artysty był 
film powstały w 1969r. „Struktura kryształu”. Tworząc to dzieło wspominał zapewne 

swoje studia na wydziale fizyki, ponieważ bohaterami filmu są dwaj utalentowani fizycy – jeden z nich wy-
jechał na wieś i jest meteorologiem, drugi robi błyskawiczną karierę naukową. Wybór postaw życiowych 
bohaterów i ich moralność jest głównym tematem filmu.
 Najświetniejszym okresem twórczości Zanussiego są lata 70-te. Powstają wtedy m.in. takie dzieła 
jak: „Za ścianą”, „Iluminacja”, „Barwy Ochronne”. W filmach tych twórca pozwalał aktorom improwizować, 
stosując technikę otwartych dialogów. Zanussi pragnął w ten sposób, jak sam mówił: „(…) charakteryzować 
bohaterów w sposób nieoczywisty, pozostawiając margines dla niedopowiedzenia (…)”. Postacie grające 
w obrazach Zanussiego zmagają się z problemem wyboru między wartościami, a korzyściami płynącymi 
z ich odrzucenia. Reżyser uważa, że „… Artysta nie należy do nikogo, jego sztuka musi stanowić własność 
wszystkich.” W swoich pracach Zanussi porusza odwieczne problemy: miłości, śmierci, szczęścia i sumienia, 
przyglądając się jak objawiają się one w dzisiejszym świecie.
 W latach 80-tych Krzysztof Zanussi realizuje swoje pierwsze filmy zagranicą, głównie w RFN, takie 
jak „Rok spokojnego słońca” – nagrodzony złotym Lwem na festiwalu  w Wenecji, „Z dalekiego kraju” – fa-
buła będąca próbą przybliżenia zachodnim widzom, postaci papieża Jana Pawła II. 
 Dzieła filmowca są kinem autorskim. Prawie do wszystkich sam pisał scenariusze. O twórczości arty-
stycznej reżyser mówi, że „Artystą jest się dopiero wtedy, gdy umie się coś zrobić dobrze na pięć sposobów 
i umie się wybrać ten, który jest najlepszy.”
 Jego twórczość obejmuje prace tworzone w okresie studiów w szkole filmowej, filmy fabularne, do-
kumentalne, scenariusze do filmów i spektakli teatralnych 
i telewizyjnych. Pan Krzysztof sam występował w filmach 
fabularnych. Jest bohaterem obrazu dokumentalnego z 
2004r. pod tytułem „Niepokój”. Dokument opowiada o ży-
ciu i drodze artystycznej Krzysztofa Zanussiego. W 1996 
roku zostały wydane dwie książki o twórczości reżysera. W 
2007 roku ukazał się szczegółowy wywiad z twórcą. 
 Oprócz twórczości filmowej reżyser zajmuje się 
działalności pedagogiczną. Wykładał na uniwersytetach w 
kraju i zagranicą. Od 1992r. jest profesorem Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Jest laureatem wielu nagród i 
wyróżnień. W 1999r. został oznaczony Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi dla kultury polskiej.
 W 1998r. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto Gwiazdę Krzysztofa Zanussiego w Alei Gwiazd, 
a w roku 2000 reżyser odcisnął dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. 

Fakty (lecz nie mity)

Michał Olek

fot. Dorota Krzyształowicz.

4

  1Zob. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 201.

w religii. Co mają ze sobą wspólnego te słowa, pozornie bez związku, przypadkowo pojawiające się w filmie? 
Można je, moim zdaniem, odnieś do kontekstu literackiego w którym pojawiają się wspólnie, mianowicie 
do Hymnu o miłości, gdzie św. Paweł pisze

”Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość”. 1 Kor 13,8-13

Odniesienie pozwala nawiązać paralelę między naszym bohaterem a autorem hymnu, św. Pawłem, który z 
prześladowcy chrześcijan staje się jednym ze świętych. Do tej metamorfozy prowadzi swoista iluminacja, 
do której dochodzi w drodze do Damaszku. Podobnej iluminacji doświadcza Berg, przykuty do szpitalne-
go łóżka. Ona odwodzi bohatera od rozpoczętej próby samobójczej, nakazując pomoc prawdziwej miłości 
młodego studenta medycyny  Filipa i jego dziewczyny Hanki, których poznaje na planie filmu o Bernardzie 
i Abelardzie. Berg z godnością staje pod swoją szubienicą, powraca, aby stawić czoła śmierci.
  Platońska teoria iluminacji rozwinięta w średniowiecznej filozofii św. Augustyna wydaje się 
być częstą inspiracją dla Zanussiego, który oprócz wykształcenia filmowego posiada także filozoficzne i 
fizyczne. Autor zdaje się pytać o źródła ludzkiej samoświadomości, która objawia się w jego twórczości w 
formie przedziwnych lśnień.
„We wszystkich filmach Zanussiego czuje się szczególnie mocno obecność autora. Nie tylko w wywodach 
i beletrystyce (...) lecz także, a może przede wszystkim, w manipulowaniu planami, obrazami, które często 
wynikają nie z logiki opowieści, lecz z logiki myślenia autora. Chodzi mi o te momenty, gdzie - między wier-
szami, między obrazami - słyszy się jego głos, widzi się bieg jego myśli, czuje puls emocji.”2
Ów bieg myśli przemierza nie tylko ścieżki filmowe , ale także, a może przede wszystkim, literackie i fi-
lozoficzne, co sam Zanussi potwierdza  słowami „Moje kino wywodzi się przede wszystkim z literatury, 
jest rodzajem ludzkiej mowy. Idea wizualności kina zawsze budziła moje wątpliwości”3 . Jego erudycyjna 
twórczość nie jest łatwa w odbiorze, twórca, oprócz zabiegów formalnych, takich, jak wprowadzanie wielu 
planów, prowadzi bezustanny dialog z kulturą i sztuką europejską. Próbuje z tej tradycji wycisnąć prawdę o 
człowieku, który wydaje się być w jego dziełach słaby i zagubiony w momencie próby.
  Niniejsza praca jedynie w pobieżny sposób akcentuje różne możliwe sposoby odczytania 
filmu. Sposoby, które nie ograniczają się do pytań o świat przedstawiony dzieła, ale próbują odnieść je do 
kontekstu kulturowego. Dzięki temu możemy przekonać się, jak bardzo wzbogaca nasz udział w kulturze 
znajomość literatury i sztuki.

Bibliografia:
1. http://www.tvp.pl/filmoteka/film-fabularny/zycie-jako-smiertelna-choroba-przenoszona-droga-  
 plciowa/wideo/zycie-jako-smiertelna-choroba-przenoszona- droga-plciowa/134374
2. C. Norwid, Promethidion, 
3. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. Ossolińskich, Wrocław 1988
4. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
5. Aleksander Jackiewicz, „Kino” 1981 nr 01.
6. „Film”,1992 nr 17

   2 Aleksander Jackiewicz, „Kino” 1981 nr 01.

   3 „Film”,1992 nr 17
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Intertekstualność w interpretacji tekstu kultury.
 O możliwych odczytaniach Filmu 

Krzysztofa Zanussiego Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową.

                Bogactwo dzieła kryje się w mnogości kontekstów, z którymi wchodzi 
w dyskurs. To stwierdzenie konotuje oczywiście kolejne, może nieco prowo-
kacyjne, że owo bogactwo kryje się w mnogości kontekstów, w których jest je 
w stanie umieścić odbiorca. Nienowa to koncepcja, bo sformułowana jeszcze 
w wieku XIX przez Norwida, który w najwybitniejszej bodaj autotematycznej 
refleksji pisał
   „…stąd słuchacz i widz jest artystą,
  Lecz prymem ten, a owy niezbędnym chórzystą”
                                                                                  C. Norwid, Promethidion

   Znana wszystkim fraza podnosi rolę widza do roli współkreatora dzieła- wiemy 
przecież, że bez odbiorcy ono nie istnieje, o czym obszernie pisał prof. Henryk Markiewicz. Roz-
ważania powyższe nieuchronnie prowadzą do refleksji, że niemożliwe jest wyabstrahowane od 
rzeczywistości odczytanie dzieła, a więc kluczem do zrozumienia winna być intertekstualność, 
gdyż, jak przed wiekami powiedział Terencjusz, „Nic nie zostało powiedziane, co nie zostało 
powiedziane już wcześniej”. Intertekstualność to sfera powiązań i odniesień międzytekstowych, w 
której uczestniczy dane dzieło, obszar wypowiedzi […], wobec których określa ono swoją formę i 
znaczenie . Owe odniesienia międzytekstowe można bez trudu wskazać w tradycji europejskiej, co 
niezrównanie wzbogaca odczytanie tekstu.

  W filmie Zanussiego Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową owa 
dialogowość ujawnia się już na początku, gdy autor sięga do kronikarskich zapisów o św. Bernardzie 
z Clairvaux. Ten urodzony w XI wieku francuski mistyk wprowadza do filmu inną perspektywę. Po-
jawia się drugi, paralelny plan. To w nim odbijają się losy głównego bohatera, lekarza Tomasza Ber-
ga, który staje w obliczu śmiertelnej, beznadziejnie nieuniknionej śmierci. W takim ujęciu możemy 
utożsamiać go nie z wielkim mistykiem, ale ze skazanym na śmierć koniokradem Abelardem, co 
potwierdzić może dociekliwe pytanie stawiane zakonnikowi Markowi „Jak Bernard przygotował go 
do tego, że on tak spokojnie przyjechał dać się powiesić?„ . Pytanie to zdaje się wywoływać zasadni-
czy problem filmu, czyli przygotowanie do śmierci głównego bohatera. Przygotowanie to jednak nie 
jest postawą bierną, beznadziejnym oczekiwaniem, jak we wcześniejszej „Spirali”, ale intelektualnie 
aktywną, poszukiwaniem właściwej drogi do spokojnego odejścia.

  Berg, współczesny Abelard, poszukuje swojego Bernarda, czegoś, co nada sens 
jego odchodzeniu. To obserwowane odchodzenie przebiega według schematu, wyznacza-
nego akcentowanymi przez doktora Tomasza słowami, związanymi z nadzieją, wiarą, miło-
ścią. W jego życiu miłość okazała się złudną, jego związek małżeński jest nieszczęśliwy. Na-
dzieja, za którą podąża do paryskich lekarzy, osiąga swój kres, nieuchronnie prowadząc do 
rezygnacji. Berg jest chłodnym racjonalistą, spacerując wokół klasztoru w Czernej mówi do księ-
dza Marka  „Wiara jest łaską. Co jednak począć, jeśli mnie ta łaska omija”. Nie znajduje ukojenia

mgr Rafał Szołdrowski.

Sztuka analizy
Fabularne filmy pełnometrażowe: 
 Struktura kryształu, 1969
 Życie rodzinne, 1970
 Iluminacja, 1972
 Bilans kwartalny, 1974
 Morderstwo w Catamount, 1974
 Barwy ochronne, 1976
 Spirala, 1978
 Kontrakt, 1980
 Constans, 1980
 Z dalekiego kraju, 1981
 Imperatyw, 1982
 Rok spokojnego słońca, 1984
 Paradygmat, 1985
 Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest..., 1988
 Stan posiadania, 1989
 Życie za życie. Maksymilian Kolbe, 1990
 Dotknięcie ręki, 1992
 Cwał, 1995
 Brat naszego Boga, 1997
 Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, 2000
 Suplement, 2002
 Persona non grata, 2005
 Il Sole Nero, 2007
 Serce na dłoni, 2008
 Rewizyta, 2009

Ważniejsze nagrody
 Rok 1971 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną III stopnia
 Rok 1982 - Nagroda specjalna jury za film „Imperatyw” na MFF w Wenecji.
 Rok 1984 - Złoty Lew św. Marka za film „Rok spokojnego słońca” na MFF w Wenecji.
 Rok 1984 – Nagroda Państwowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie filmu kinowego                                
i telewizyjnego
 Rok 1985 - Nominacja do Złotego Globu za film „Rok spokojnego słońca”.
 Rok 1987 – nagroda „Lumière” przyznawana przez Włoskie Stowarzyszenie Autorów Teatralnych i 
Filmowych za całokształt twórczości w dziedzinie filmowej
 Rok 1991 – Nagroda Przewodniczącego Komitetu Kinematografii dla producentów filmowych
 Rok 1996 - Nagroda specjalna jury na festiwalu filmowym w Tokio za film „Cwał”.
 Rok 1998 – „Nagroda Ostatnich Lat XX Wieku” przyznawana przez Międzynarodową Grupę Lek-
tury w San Miniato
 Rok 2001 – nagroda za całokształt twórczości w przeglądzie „FEBIOFEST” w Pradze
 Rok 2002
 nagroda za całokształt twórczości na 29. Festiwalu Premii Internazionali E. Flaiano w Pesarze we 
Włoszech
 nagroda za całokształt twórczości na 19. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym                             
w Jerozolimie
 Rok 2003 – Nagroda im. Roberta Bressona przyznana przez Ministra Kultury Watykanu, wręczona 
podczas MFF w Wenecji
 Rok 2004 – tytuł doktora honoris causa KUL[1]
 Rok 2009 - Nagroda „Pontifici” przyznawana przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej
 Rok 2010 - tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego[2]
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i zarazem zalety kina Krzysztofa Zanussiego. Jest, w przeciwieństwie do „Cwału” (który tak naprawdę bar-
dziej opiera się na historii niż na psychologii) wyprawą w głąb ludzkiego umysłu. Film zadaje wiele pytań, 
często również i filozoficznych, na które widz musi odpowiedzieć, by seans nie okazał się tak naprawdę 
zmarnowanym czasem. Jednak czy powinniśmy traktować to jako wadę?

Reasumując wszystko to, co zdążyłem napisać na temat filmów Zanussiego, jak i na temat samego reżyse-
ra, każdy jego obraz to seans wymagający, ale jednocześnie seans, który zwróci nam nasze zaangażowanie 
z nadwyżką, a do zapoznania się z twórczością Pana Krzysztofa zachęcam zarówno fanów dobrego kina 
psychologicznego wymieszanego z dramatem, dla których wspaniałą rozrywką będzie spędzenie popołu-
dnia (lub wieczoru) przy wymienionych wyżej filmach, ale także i amatorów kina ciężkiego i nieco bardziej 
brutalnego, którym polecę chociażby „Constans”, jeden z niewielu filmów tego reżysera, który w bardzo 
„namacalny” sposób ukazuje ciemną, brudną stronę ludzkiej psychiki.

Grzegorz   Żmuda  

Zasłyszane…

  Świat pamięta wzloty i upadki w karierze zawodowej Krzysztofa Zanus-
siego. Jest bowiem człowiekiem z bardzo dużym doświadczeniem filmowym, a 
jego filmy to przede wszystkim rzeczywiste sceny wzięte z codziennego życia. 

Przez wiele lat przyjaźnił się z najznakomitszymi postaciami polskiego kina. Nale-
żeli oraz należą nadal do nich zarówno aktorzy, jak i reżyserzy. 

  Jedni z nich potrafią wyrażać się  pozytywnie, inni wręcz przeciwnie – jego twórczość de-
nerwowała niezliczoną rzeszę osób. Czy postać tego wybitnego filmowca aż tak nie przypadła do gustu 
celebrytom i desingerom? Może to tylko spekulacje, bezpodstawne podejrzenia ludzi przychylnych Panu 
Krzysztofowi Zanussiemu?
Krzysztof Kisielewski próbował zarzucać, można powiedzieć koledze po fachu, że „Zanussi swój talent roz-
mienia na drobne, tworząc zbyt wiele utworów naraz.” Nie jest to zbyt miły komentarz na temat twórczości 
Pana Zanussiego. W jednym z wywiadów poznaliśmy opinię bohatera powyższego cytatu, który wypowiada 
się, iż nie wypada się przejmować wszystkim, co inni o nas mówią, trzeba czynić to, co my uważamy za 
słuszne. Wówczas optymistyczne podejście do tego zdania, zaszokowało wielu czytelników. 
Szukając innych opinii, odnajdujemy ciepłe słowa Pani Krystyny Jandy, jakie płyną zarówno z szacunku 
do twórczości, a także z samego serca aktorki. Mówi ona, że „Nie znam drugiego takiego człowieka, który 
by tyle robił dla ludzi słabych, chorych, ułomnych, dla ludzi, którzy nie są wyposażeni przez los tak jak my 
jesteśmy.” Ten jakże miły dla Pana Krzysztofa, jak i dla samych czytelników komentarz sprawia, iż możemy 
bez cienia zazdrości oceniać innych, doceniając ich pomoc w niesieniu ukojenia dla ludzi słabszych lub 
chorych. Każdy kto stara się być podobnym człowiekiem zasługuje na godne traktowanie ze strony kolegów-
-współpracowników.
Podczas 50-lecia pracy zawodowej Pana Zanussiego w 2008 roku Barbara Wachowicz oświadczyła „Jest 
cichym  sumieniem polskiego narodu.” oraz dziękowała mu za długie lata „wielkiej i niczym nie zmąconej 
przyjaźni”. 
Natomiast nieco intrygująca jest opinia o Agnieszce Holland, którą określono mianem Zanussiego w spód-
nicy. Sam Pan Krzysztof zawadiacko mówi, iż to nie komplikuje mu w życiu, bo bardzo docenia pracę Pani 
Agnieszki i nawet uwielbia z nią pracować.
Szukając komentarzy czy opinii na temat osoby Krzysztofa Zanussiego warto nauczyć się „czytać pomiędzy 
wierszami”, bo to, co na pozór wydaje się egoistycznym czy aroganckim określeniem, tak naprawdę jest wy-
razem sympatii i podziwu, a może niekiedy zazdrości?

                Malwina Kiszka

Malwina Kiszka kl. II

Co o NIM mówią inni?

Młodzieżowe interpretacje

Z kamerą w serce i duszę człowieka

  Fizyk, filozof, ale przede wszystkim wybitny reżyser i scenarzysta. Pod-
czas gdy współczesne kino dąży do zapewnienia widzowi jak największej ilości 
rozrywki jak najmniejszym kosztem, Krzysztof Zanussi stara się iść pod prąd. 
  
  Jego filmów z pewnością nie można określić kinem rozrywkowym. Głębo-
kie, przemyślane, ale jednocześnie wymagające od widza uwagi i otwarcia umysłu 
na wiele spraw, z którymi każdy z nas ma tak naprawdę na co dzień do czynienia. 

Właśnie te cechy najlepiej wyrażają kino Zanussiego.
  

 Z kinem ambitnym nie mam do czynienia rzadko. Mając do wyboru kolejną pozycję kina akcji klasy 
B oraz możliwość zapoznania się z kolejnym, nieznanym mi filmem Kurosawy, Koterskiego czy Cronnen-
berga, to bez chwili zastanowienia się wybiorę to drugie. Znacznie więcej przyjemności czerpałem podczas 
seansu kultowego „Ran” tudzież „Lotu nad kukułczym gniazdem” niźli w trakcie oglądania przereklamowa-
nych, wtórnych i mało ambitnych filmów, które mimo zapewnień twórców o „obecności przekazu i głębi” 
okazują się być płytkie niczym kałuża pojawiająca się po jesiennym deszczu. Mimo tego z początku ciężko 
było mi przełknąć filmy Zanussiego. Gdyby porównać je z innymi, sławnymi obrazami, to najpoprawniej 
będzie je właśnie przyrównać do wspomnianego „Lotu Nad Kukułczym Gniazdem”. Obrazy wyreżyserowa-
ne przez Pana Krzysztofa to obrazy głębokie i przemyślane, zaglądające głęboko nie tylko do ludzkiej psy-
chiki, ale również i do serc i dusz ludzkich. Nie uświadczymy tu spektakularnych pościgów, zwrotów akcji 
czy efektów specjalnych rodem z Hollywood. Otrzymamy natomiast statyczny wręcz obraz, melancholijny 
klimat i fabułę skupiającą się wokół ludzi i relacji między nimi, a nie konkretnych wydarzeń, spisków czy 
kolejnego Armageddonu zagrażającego całej ludzkości. To sprawia, że do twórczości Zanussiego trudno 
się przekonać, a jeszcze ciężej „zabrać”, gdy już postanowimy przeprowadzić konfrontację z jego filmami. 
Wszakże wymagające kino to nie coś z czym spotykamy się codziennie, a i nastawienie musi być odpowied-
nie, abyśmy nie tylko dojrzeli i zrozumieli problemy poruszane w tych filmach, ale także po to, by czerpać z 
seansu przyjemność. Popcorn powinien zostać zastąpiony filiżanką gorzkawej herbaty, a gwar znajomych – 
zasłoniętymi zasłonami przepuszczającymi jedynie pojedyncze smugi światła wpadające do pokoju. Ta sama 
zasada tyczy się również i samych filmów. Wystrzały zastąpione tutaj dialogami, a wybuchy ekspresją emocji 
bohaterów. Szaleńcze pościgi przybierają tu formę dążenia do obranych przez wybranego bohatera celów 
i marzeń, zaś za zwroty akcji powinniśmy przyjąć to w jaki sposób zmieniają się emocje i poglądy postaci 
oraz to w jaki sposób zmienia się ich spojrzenie na wiele aspektów życia. By potwierdzić to co napisałem 
wystarczy przytoczyć kilka, zdecydowanie najsłynniejszych obrazów Zanussiego. Pierwszym jaki nasuwa mi 
się na myśl to „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, pierwszy film tego reżysera jaki 
miałem przyjemność oglądać i z czystym sumieniem stwierdzam, że jest to film wyjątkowy. Przedstawienie 
historii chorego na raka człowieka, a co za tym idzie wariacja na temat wartości życia i zjawiska samej śmier-
ci, z wplecionymi elementami czarnego humoru. Idealnie pokazuje on na jak niewiele zda się nam pozycja 
społeczna i góry pieniędzy w sytuacji, gdy zegar donośnie wybija każdą sekundę zbliżającą nas do grobu. 
Indywidualnie „Życie...” jest moim ulubionych filmem Zanussiego, jednak gdybym miał polecić tytuł, który 
będzie idealnym wstępem do filmografii tego reżysera, to bez wahania zaproponuję „Cwał”, spokojny, ale 
niejednokrotnie nostalgiczny obraz, na który można spojrzeć jak na symbol walki z ustrojem, walki, która 
nie jest podejmowana w klasyczny sposób bronią i mieczem, ale walki, w której bronią staje się pasja i mi-
łość. „Cwał” jest nie tylko dramatem stawiającym konkurencji wysoko poprzeczkę, jest także okazją do tego, 
by młode (czyli notabene nasze obecne) pokolenie przekonało się o tym, jak bardzo brutalny i bezlitosny był 
dla Polski okres panowania Związku Radzieckiego. 
Niemniej ciekawą okazuje się być „Spirala”, która ponownie wkracza do jakże skomplikowanej psychiki 
człowieka. Pokazuje, że problemy czasami nas przerastają, a w połączeniu z samotnością i tragedią, mogą 
doprowadzić do katastrofy. „Spiralę”, śmiało można określić filmem, który w pełni oddaje wszystkie cechy 

Grzegorz Żmuda kl. IV
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1. Krzysztof Zanussi jest nim na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
2. Tytuł jednego z ostatnich produkcji K. Zanussiego oznaczający odwzajemnienie złożonej wizyty.
3. Uwydatniona różnica, przeciwieństwo lub coś odmiennego.
4. Krzysztof Zanussi studiował tam fizykę i filozofię.
5. Film reżyserii Krzysztofa Zanussiego z 2002 roku opowiadający o miłości dwojga ludzi oraz ich rozter-
kach życiowych.
6. Rodzaj matrycy w postaci płaskiej, możemy z niej wywoływać zdjęcia.
7. Osoba tworząca przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki.
8. Odbywa się tam coroczna gala wręczenia Oscarów.
9.  Urządzenie do magnetycznego rejestrowania i odtwarzania obrazu z taśmy magnetycznej.
10. Miesięcznik psychologiczny, w którym publikował Krzysztof Zanussi.
11. Osoba w filmie lub książce, o której jest opowiedziana historia. Może być pierwszoplanowy (główny) 
lub epizodyczny.
12. Jedna z dziedzin sztuki polegająca na zarejestrowaniu pojedynczego obrazu za pomocą światła.
13. Możemy go oglądać w kinie.
14. Określenie aktora lub aktorki, odznaczających się znacznymi dokonaniami artystycznymi oraz uzna-
niem przez publiczność.

Adrian Pilch kl. IV

Filmogram


