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Intymny obraz Ĉmierci we wspóäczesnym polskim dokumencie
Intimate images of death in contemporary Polish documentaries

Na temat Ğmierci powstaáo tysiące ksiąĪek, artykuáów, esejów z róĪnych dziedzin nauki, kultury oraz z perspektywy religii. Philippe Ariès w klasycznej juĪ
ksiąĪce wydanej w latach 70. ubiegáego wieku Czáowiek i Ğmierü, przyglądając siĊ
dziejom Zachodu, dostrzega dwie generalne tendencje w postawach ludzi wobec
Ğmierci – rozróĪniá „Ğmierü oswojoną” i „Ğmierü zdziczaáą”. Do XX wieku Ğmierü
odczuwana byáa jako zjawisko naturalne, wieĔczące ziemską wĊdrówkĊ1. Wiek XX
natomiast caákowicie wyeliminowaá myĞlenie o Ğmierci z ludzkiej ĞwiadomoĞci, co
zdaniem Arièsa wpáynĊáo niewątpliwie na ksztaát wspóáczesnej kultury:
„Zjawisko to ma kilka aspektów: po pierwsze, samo sáowo »Ğmierü«
zostaáo – z racji budzącej przez siebie grozy – usuniĊte z codziennej mowy
ludzkiej […]. Po drugie, fakt czyjejĞ Ğmierci nie zmienia niczego w Īyciu
innych, pozostaje nieomal niezauwaĪony [„W mieĞcie wszystko tak siĊ odbywa, jak gdyby nikt w ogóle nie umieraá”2]. Po trzecie, lĊk przed Ğmiercią
zrodziá zjawisko powszechnego okáamywania konających, utrzymywania

1
2

Zob.: I. ZiemiĔski, Czáowiek w obliczu Ğmierci, „Znak” 1993, nr 3, s. 143.
Zob.: P. Ariès, Czáowiek i Ğmierü, táum. E. Bąkowska, Warszawa 1989, s. 550.
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ich w nieĞwiadomoĞci co do rzeczywistego stanu, w jakim siĊ znajdują3.
[…] Co wiĊcej, charakterystyczna dla obecnej epoki staáa siĊ medykalizacja i hospitalizacja Ğmierci, niwecząca jej wymiar publiczny. Od Ğmierci
odsuniĊta jest nawet najbliĪsza rodzina – czáowiek kona najczĊĞciej w odosobnionym laboratorium, podáączony do przedáuĪających jego konanie
skomplikowanych aparatur. Co gorsza, coraz wyraĨniej skracana, a nawet
eliminowana zostaje Īaáoba, a wiĊc czas, w którym czáowiek dotkniĊty
Ğmiercią kogoĞ bliskiego miaá prawo okazaü swój ból i szukaü pocieszenia
[…] Na koniec wreszcie, dostrzec moĪna coraz wyraĨniejszą, przynajmniej
w niektórych krajach, eliminacjĊ tradycyjnych cmentarzy (dziĊki kremacji
zwáok), umotywowaną bynajmniej nie wzglĊdami higieny, lecz chĊcią usuniĊcia z ludzkiego doĞwiadczenia i Ğrodowiska wszystkiego, co przypomina o Nieuchronnym”4.

ChociaĪ trudno dzisiaj poprzestaü na diagnozach Arièsa, jego reÀeksje o tradycyjnym i wspóáczesnym podejĞciu do tematu Ğmierci znajdują doskonaáe potwierdzenie w ¿lmach Maágorzaty Szumowskiej A czego tu siĊ baü? i 33 sceny z Īycia.
W nowoczesnym spoáeczeĔstwie Ğmierü z jednej strony jest eliminowana z Īycia spoáecznego, z jĊzyka (uĪywanie eufemizmów), dlatego mówi siĊ o tabuizacji
Ğmierci, z drugiej mamy do czynienia z wszechobecną pornogra¿ą Ğmierci, o której chociaĪby pisze w odniesieniu do fotogra¿i Susan Sontag w Widoku cudzego
cierpienia5. ĝmierü masowa na fotogra¿ach, w mediach niemalĪe nikogo juĪ nie
oburza, staáa siĊ czĊĞcią codziennej ikonosfery. Codziennie jesteĞmy informowani w mediach o gwaátownych i brutalnych formach Ğmierci, nie mówiąc juĪ
o wyspecjalizowanych w epatowaniu nowymi sposobami uĞmiercania ¿lmach
i grach komputerowych. Obszerne analizy zjawiska Ğmierci w mediach moĪna
odszukaü w dwutomowej antologii Media wobec Ğmierci6. Nauka i sztuka równieĪ bezustannie zajmują siĊ zagadnieniem koĔca Īycia w coraz to nowych kontekstach. Nauką zajmującą siĊ wyáącznie zagadnieniami Ğmierci jest tanatologia,
która wyksztaáciáa siĊ w latach 60. XX wieku7. Na páaszczyĨnie medycznej ustala

3
WaĪne pytanie stawia Ireneusz ZiemiĔski w recenzji ksiąĪki Arièsa: „Czy zawsze prawda
(o stanie chorego – UT) jest warunkiem koniecznym godnej Ğmierci? Nie moĪna przecieĪ wykluczyü, Īe jej znajomoĞü zaáamie czáowieka i doprowadzając go do ostatecznej rozpaczy – godnoĞü
ostatnich chwil wáaĞnie mu odbierze”. Zob.: ZiemiĔski, op. cit., s. 151.
4
Ibid., s. 150.
5
O pornogra¿i Ğmierci na nowo wybucháa dyskusja wokóá wystawy The Human Body.
6
Zob. Media wobec Ğmierci, t. 1, red. K. Kwasik, J. JaroszyĔski, G. àĊcicki, Warszawa 2012;
i Media wobec Ğmierci, t. 2, red. A. Gralczyk, M. Laskowska, P. Drzewiecki, Warszawa 2012.
7
M. Zawiáa, ObecnoĞü Ğmierci w przestrzeni spoáecznej, [w:] Nadprzyrodzone, red. E. Przybyá,
Kraków 2003, s. 179.

Intymny obraz Ğmierci we wspóáczesnym polskim dokumencie

73

siĊ przyczyny Ğmierci, analizuje siĊ poszczególne stadia umierania bezpoĞrednio
poprzedzające zgon, okreĞla siĊ moment i oznaki Ğmierci. Zjawisko Ğmierci jest
badane takĪe w ramach psychologii i psychotanatologii. Przedmiotem badaĔ są
tutaj psychiczne problemy umierającego oraz ludzi borykających siĊ ze Ğmiercią
innych, szczególnie bliskich osób, a takĪe postawy wobec rzeczywistoĞci Ğmierci. Problematyka Ğmierci jest takĪe podejmowana przez religioznawców, którzy
analizują, w jaki sposób pojmowana jest Ğmierü i Īycie pozagrobowe w róĪnych
systemach religijnych i wierzeniach. RównieĪ ¿lozo¿a, koncentrując swoją uwagĊ na tematyce antropologicznej, wciąĪ podejmuje próby wyjaĞniania i rozumienia rzeczywistoĞci Ğmierci8. Religioznawca Maágorzata Zawiáa zauwaĪa dwie
podstawowe róĪnice dzielące naukĊ i przekazy medialne w uobecnianiu Ğmierci. „Pierwsza polega na tym, Īe Ğmierü w nauce jest wáaĞciwie ĞmiertelnoĞcią,
Ğmiercią teoretyczną, nie jest natomiast stanem czy procesem, któremu podlega
konkretny czáowiek. ĝmierü oglądana na ekranie najczĊĞciej dotyka konkretnych
osób. Jest to Ğmierü w trzeciej osobie (jej/jego), ale nie na takim poziomie abstrakcji jak w nauce. Nie jest to Ğmierü traktowana jako zjawisko (choü zjawiskowoĞci nie moĪna jej odmówiü) ani jako fenomen czy abstrakt lub jako pojĊcie
– to bardzo konkretna Ğmierü niepozostawiająca wielkiego pola wyobraĨni”9.
W sztuce najnowszej temat Ğmierci jest wciąĪ eksplorowany, na co dowodem
jest chociaĪby Death book przedstawiający prace artystów, które eksploatują wątek Ğmierci, czy projekt multimedialny Zuzanny Janin Widziaáam swoją Ğmierü.
Jak zauwaĪa Andrzej Chojecki w eseju z 1995 roku Kiedy umrze Ğmierü?, Ğmierü
staáa siĊ obiegowym terminem kultury. „Ogáoszono Ğmierü Boga. PóĨniej umará
artysta, pisarz, umaráa sztuka, estetyka, umaráa idea, historia, przyszáoĞü, umaráa
ksiąĪka. Chory na Ğmierü Foucault ujawniá Ğmierü czáowieka. Niektórzy, jakby
nie chcąc przywoáywaü imienia Ğmierci, obwieszczają koniec bądĨ agoniĊ kolejnych hipotez […]. Literatura i ¿lozo¿a, ale z wáaĞciwym sobie oporem, ogarniają
intelektualnie tĊ sytuacjĊ i piszą o swojej agonii, tworząc ¿lozo¿Ċ koĔca ¿lozo¿i. Agonia siĊ przedáuĪa”10. Wojciech Bonowicz, komentując te sáowa, dodaje: „Wskutek takiego rozmnoĪenia – bardziej zresztą metafor niĪ rzeczywistych
»Ğmierci« – zatarciu ulegaü zaczyna wymowa faktu podstawowego: naprawdĊ
umiera tylko czáowiek, pozostaáe »Ğmierci« to antropomor¿zacje, podobne do
wielu innych, jakich dokonujemy”11.

8
A. Bartoszek, Czáowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej,
Katowice 2000, s. 46.
9
Zawiáa, op. cit., s. 180.
10
Cyt. za: W. Bonowicz, ĝmierci juĪ odtąd nie bĊdzie…, „Znak” 1996, nr 4, s. 169.
11
Ibid.
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We wspóáczesnym polskim kinie dokumentalnym temat Ğmierci funkcjonuje
wieloaspektowo. Z jednej strony takie ¿lmy jak A czego tu siĊ baü? Maágorzaty Szumowskiej, czy ĝmierü z ludzką twarzą Marcina Koszaáki, ujmują temat
w kontekĞcie spoáecznym, czy nawet jak w przypadku Szumowskiej – etnogra¿cznym. Z drugiej, jak zauwaĪa Jadwiga Gáowa w tekĞcie Obraz Ğmierci w polskim ¿lmie dokumentalnym w kontekĞcie dokumentu Europy ĝrodkowej12, pojawiáy siĊ obrazy, które osadzają temat Ğmierci w kontekĞcie o¿ary (np. Macieja
Drygasa Usáyszcie mój krzyk), a takĪe dokumenty, które pokazują problem kary
Ğmierci (Niefachowy stryczek Roberta Stando).
W takich ¿lmach jak Istnienie, Deklaracja nieĞmiertelnoĞci czy Ucieknijmy
od niej obcujemy z intymnymi obrazami Ğmierci, choü przecieĪ nie dotyczą one
(jak to siĊ dzieje w dwóch ostatnich) odejĞcia gáównych bohaterów. Filmowe
portrety Jerzego Nowaka, Piotra Korczaka i Maágorzaty KoĔczakowskiej-Kumali oparte na „barokowych konceptach” reprezentują wanitatywny nurt w twórczoĞci Koszaáki13 i w ogóle we wspóáczesnym polskim dokumencie, podejmują
wielowymiarową reÀeksjĊ o umieraniu, Ğmierci i nieĞmiertelnoĞci. Szczególną
uwagĊ poĞwiĊciáam ¿lmowi Ucieknijmy od niej z uwagi na brak szerszej analizy
tego ¿lmu. Osobny rozdziaá dedykowaáam dokumentowi Adama Sikory – Paweá,
niezwykle kameralnej i wyjątkowej ¿lmowej przedĞmiertnej spowiedzi Pawáa
Targiela.

1. PoĪegnanie – Ucieknijmy od niej Marcina Koszaáki
Ucieknijmy od niej, domykający trylogiĊ rodzinną, rozpoczyna scena, w której siostra Marcina Koszaáki, Maágorzata, zadaje przed kamerą pytanie: „A Ty,
masz coĞ takiego, jakąĞ pamiątkĊ po rodzicach, która jest dla ciebie waĪna, czy
tylko myĞli ci wystarczają?”. NiezaleĪnie jakiej odpowiedzi chciaáby udzieliü
Marcin Koszaáka, pamiątką po jego rodzicach są ¿lmy Takiego piĊknego… i JakoĞ to bĊdzie. To trudna, a moĪe i wstydliwa pamiątka, okupiona poĞwiĊceniem
matki14, przyniosáa jednak dokumentaliĞcie uznanie i „kultowy” status wĞród
máodych ludzi. MoĪe Ucieknijmy… jest taką pamiątką, którą chciaáby Koszaáka
12
J. Gáowa, Obraz Ğmierci w polskim ¿lmie dokumentalnym w kontekĞcie dokumentu Europy
ĝrodkowej, [w:] Kino polskie wobec umierania i Ğmierci, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2005.
13
OkreĞlenie zaczerpnĊáam od Ewy KwieciĔskiej, której dziĊkujĊ za wnikliwą lekturĊ tekstu.
14
Koszaáka wyznaá to w wywiadzie udzielonym Katarzynie Bielas dla „DuĪego Formatu” pt.
Wycisnąü sens z trupa. Z Marcinem Koszaáką rozmawia Katarzyna Bielas, „DuĪy Format” 2007,
nr 46.

Intymny obraz Ğmierci we wspóáczesnym polskim dokumencie

75

zadoĞüuczyniü coĞ rodzicom?, moĪe wyrazem jego miáoĞci, do której dojrzaá po
odejĞciu rodziców? Po Ğmierci ojca wyznaá w jednym z wywiadów, Īe chciaá
zbliĪyü siĊ emocjonalnie do matki, ale nie umiaá15.
Bohaterką ¿lmu uczyniá reĪyser swoją starszą siostrĊ – MaágorzatĊ16, bizneswoman mieszkającą w luksusowej (choü kiczowatej) willi, która nadmiernie
przywiązuje wagĊ do swojego wyglądu. W drugiej scenie ¿lmu, podczas zabiegu pielĊgnacyjnego, któremu oddaje siĊ Maágorzata, z radia dobiega informacja
o przypadkowym odkryciu w koĞciele fresków z XV i XVI wieku, m.in. ze sceną
ukrzyĪowania, które zachowaáy siĊ w dobrym stanie. Nieprzypadkowo reĪyser
umieszcza w warstwie dĨwiĊkowej taki komentarz. To symbol nieprzemijalnoĞci, zachowanego piĊkna, którego tak pragnie siostra, chociaĪ jej zabiegi są
karkoáomną próbą oszukania czasu. Maágorzata w kolejnym ujĊciu robi zdjĊcia
swoim pogrubionym ustom, fotogra¿e poddaje technicznej obróbce w komputerze, a nastĊpnie ogląda efekt na ekranie oprawionego w záote ramy telewizora
plazmowego. Multiplikacja wizerunku ust na ekranie odpowiada sztucznoĞci dokonywanych na nich zabiegów powiĊkszających. Usta Maágorzaty staáy siĊ karykaturą naturalnoĞci, piĊkna. Ich wygląd doskonale odzwierciedla nowoczesne
metody walki z oznakami staroĞci, które są wszechobecnym elementem Īycia
wiĊkszoĞci kobiet o wysokim statusie spoáecznym.
W kolejnej scenie w gabinecie kosmetycznym Maágorzata rozmawia z manicurzystką nad zaletami makijaĪu permanentnego, za chwilĊ zaĞ obraz radykalnie
siĊ zmienia – wkraczamy w Ğwiat chorób i Ğmierci pacjentów oddziaáu paliatywnego. Szokujące zderzenie skrajnie odrĊbnych Ğwiatów: „lekkoĞci” Īycia i bólu
umierania (jego szpetoty), przywodzi na myĞl barokowe koncepty, sáuĪące wywoáaniu szoku poznawczego. Koszaáka znacząco pokazuje obrazy umierania ujĊte w pozáacaną ramĊ telewizora, która daje nam komfort, Īe to nie my jesteĞmy
w sytuacji bohaterów, odsyáa nas teĪ do wspóáczesnych doĞwiadczeĔ z medialną
ikonosferą. Obraz Ğmierci jest tutaj wciąĪ „bezpieczny”, wciąĪ moĪliwy do przyjĊcia dziĊki dystansowi, jaki stwarza medium.
W szpitalnym áóĪku jedna z pacjentek (niezmiernie wychudzona) wspomina pobyt na Capri i dzieli siĊ zachwytem nad wáoskimi atrakcjami. „MówiĊ zawsze: jak nie zobaczĊ za Īycia, to zobaczĊ za Ğmierci, nie? Czáowiek zobaczy, jak
umrze, wszelkie te…”, lekarka koĔczy: „To znaczy z nieba, jak bĊdzie spoglądaá,

15
Zob.: ĝmierü nie musi koĔczyü Īycia. Rozmowa Krystyny Lubelskiej z Marcinem Koszaáką,
„Polityka” 2006, nr 44, s. 89.
16
Początkowo Marcin Koszaáka miaá pomysá by bohaterkami ¿lmu byáy dwie kobiety: jego
siostra i dr Iwona Bryniarska-Filipczak.
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to bĊdzie obserwowaá… OczywiĞcie, bĊdziemy podróĪowaü wtedy…”17. Maágorzata teĪ kocha podróĪe, szczególnie te dalekie, z dala od obrazów nĊdzy, cierpienia, poniĪenia. Dopeánieniem jej hedonistycznej wizji Īycia są sáowa: „Mam
ĞwiadomoĞü, Īe moje Īycie na tym Ğwiecie kiedyĞ tam siĊ skoĔczy, ale wierzĊ, Īe
bĊdzie nastĊpne, i bĊdzie ono równie luksusowe, a nawet bardziej”.
LĊk przed Ğmiercią czĊsto manifestuje siĊ rzutowaniem doczesnych pragnieĔ
na wyobraĪenie o Īyciu po Ğmierci, gdyĪ to chroni przed niesamowitą otcháanią
niewiedzy, potencjalnoĞcią pustki. To naturalne pocieszenie (bĊdzie tak jak na
ziemi) jest teĪ przejawem przywiązania do Ğwiata materialnego, który kojarzy
siĊ z dobrem, chociaĪ to materia dostarcza nam najwiĊcej cierpienia. Czasami
równieĪ pocieszanie siĊ scenariuszami „jak z Īycia” jest ucieczką przed podstawowym pytaniem o sens Īycia, które wybrzmiewa szczególnie istotnie wáaĞnie
w chwili Ğmierci.
Krzysztof ĝnieĪyĔski w artykule Meta¿zyka dla czáowieka, a nie czáowiek dla
meta¿zyki: kilka uwag o potrzebie myĞlenia meta¿zycznego we wspóáczesnoĞci
zauwaĪa:
„ĩyjemy w spoáeczeĔstwie, w którym eksplozja meta¿zycznego niepokoju związanego z pytaniem o ostateczny sens ludzkiego Īycia zostaáa
opóĨniona. Niejednokrotnie przypada ona na ostatnie chwile ludzkiego Īycia. W dramatycznych momentach koĔczącego siĊ Īycia dokonuje siĊ nieubáaganej falsy¿kacji dotychczasowej waĪnoĞci. Ta falsy¿kacja poáączona
jest niejednokrotnie z gorączkowym poszukiwaniem sensu Īycia jako caáoĞci. Nikt nie chce, aby jego Īycie, w jego wáasnych oczach, nie miaáo
Īadnego sensu, aby Īyá na próĪno”18.

Pozostaje takĪe pytanie, które postawiá Jacques Piquet: „Co powiedzieü stając wobec cierpienia, niepokoju? Co odpowiedzieü na nie dające siĊ rozwiązaü
kwestie? Milczeü? Pod pretekstem, Īe kaĪde sáowo jest próĪne i bezuĪyteczne.
Ponownie sformuáowaü kwestiĊ? Aby wypeániü pustkĊ. Potwierdziü w ten sposób obecnoĞü, wyrozumiaáoĞü, sympatiĊ… Bez kompromitowania siĊ. Mówiü
o wáasnej sytuacji? […]. Dostarczyü odpowiedzi zaczerpniĊtej z mądroĞci narodów, ¿lozo¿i, teologii, Ewangelii, modlitwy? Pytanie, które stawia chory na

17
Cytat ze ĞcieĪki dĨwiĊkowej. Pozostaáe cytaty, jeĞli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z ¿lmu
Ucieknijmy od niej.
18
K. ĝnieĪyĔski, Meta¿zyka dla czáowieka, a nie czáowiek dla meta¿zyki: kilka uwag o potrzebie myĞlenia meta¿zycznego we wspóáczesnoĞci, [w:] Wobec meta¿zyki. Filozo¿a–sztuka–¿lm, red.
U. Tes, A. Gielarowski, Kraków 2012, s. 33.
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temat swego cierpienia, staje siĊ od razu naszym pytaniem, naszym problemem.
Nie moĪemy nie pytaü siebie i nie odpowiadaü czĊĞciowo na te pytania”19.
Pierwszą reakcją Maágorzaty na projekcjĊ scen szpitalnych jest zaprzeczenie, choü sáowa, które wypowiada w reakcji na nie, są peáne nieuĞwiadomionej
sprzecznoĞci. Z jednej strony kobieta chciaáaby luksusowego Īycia po Ğmierci,
z drugiej strony mówi o „walce”, która przed nami. Znaczące, Īe jej wizja „zaĞwiatów” jest caákowicie pozbawiona zarówno pierwiastka duchowego, jak i nihilistycznego. Jest konglomeratem nieuwewnĊtrznionych „záotych myĞli”, które
są dla kobiety pocieszeniem, ale i ucieczką przed bezradnoĞcią wobec milczenia
Ğmierci. Kobieta zresztą początkowo „buduje” przed kamerą wizerunek siebie
jako osoby samowystarczalnej, doskonale radzącej sobie w Īyciu. Maágorzata,
przywiązana do materialnej strony Īycia, dostrzega wagĊ stroju, w którym ma
byü pochowany zmaráy: „TeĪ trzeba siĊ elegancko ubraü do takiej wizyty w nowym Ğwiecie” – mówi. WaĪny jest dla niej wygląd po Ğmierci, jest dumna z ojca,
Īe tak „piĊknie wyglądaá”, Īe byá ubrany w strój, który miaá na Ğlubie syna.
Maágorzata jest przewodniczką po wspomnieniach o rodzicach, w jej sáowach
oĪywają ich postaci, stają siĊ teĪ wieloznaczne (szczególnie matka). „Jak budujĊ
sobie mamĊ na nowo, odkrywam to, czego jako dziecko nie widziaáam, to i to
piekáo jakoĞ mi siĊ rozmywa” – zauwaĪa. Maágorzata wspomina waĪne wydarzenie z dzieciĔstwa, kiedy idąc z ojcem na spacerze, zaproponowaáa, by uciec
od matki – zabrzmiaáo tytuáowe „ucieknijmy od niej”. Wówczas nie mogáa zrozumieü, dlaczego ojciec nie podjąá dzieciĊcej propozycji. Dopiero jako dorosáa
osoba zrozumiaáa, Īe ojciec kochaá matkĊ bezwarunkowo. Ten ¿lm moĪna odczytywaü jako symboliczny „powrót do matki” Marcina i Maágorzaty.
Ucieczką jest takĪe odrzucanie Ğmierci jako waĪnego tematu w Īyciu – ten
sens wydobywa równieĪ tytuá ¿lmu. Rozmowy z pacjentami oddziaáu opieki
paliatywnej ogniskują siĊ wokóá spraw zdrowotnych, rodzinnych, materialnych.
Mowa jest o niespeánionych marzeniach, poczuciu przegranej. Starszy mĊĪczyzna páacząc, wyznaje, Īe caáe swoje Īycie poĞwiĊciá problemom z pracą, rodzinie,
niewiele sobie, a teraz jest za póĨno „na te wszystkie marzenia”: „ach, Īebym ja
mógá cofnąü te lata…”. W kolejnym ujĊciu widzimy go siedzącego naprzeciwko
syna, w milczeniu. Z kolejnego ujĊcia dowiadujemy siĊ, Īe mĊĪczyzna zmará.
Imieniny dziecka innej pacjentki, pani Celiny, są pretekstem do Ğpiewania przez
rodzinĊ „Sto lat”, choü boleĞnie i nieadekwatne brzmią te Īyczenia w kontekĞcie
umierającej matki. W tej krótkiej scenie udaáo siĊ Koszaáce uchwyciü „logikĊ
Īyjących” i „logikĊ umierającego” – Īyjący chcą mówiü o Īyciu, radoĞci, powrocie, choü doskonale znają realia – mówią, gdyĪ to ocala ich przed grozą nie19

J. Piquet, Ewangelia w szpitalu, táum. A. Bocian, Warszawa 1995, s. 82–83.
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zrozumienia „misterium umierania”, przed ĞwiadomoĞcią paradoksu Ğmierci, ale
i tajemnicy. Ale i zwyczajnie przed zbyt duĪym cierpieniem. Umierający milczy.
Znaczące jest teĪ milczenie dziecka, które nie rozumie Ğmierci, choü juĪ zostaáo z nią oswojone w chwili Ğmierci kanarka. Scena przy áóĪku pani Celiny jest
jedyną, przy której Maágorzata páacze. Wydaje siĊ, Īe jej wzruszenie wywoáane
zostaáo obecnoĞcią dziecka przy áóĪku máodej matki. Jej poza doskonale radzącej
sobie kobiety „pryska”, pojawiają siĊ autentyczne emocje, Maágorzata z ujĊcia
na ujĊcie zmienia siĊ, widzimy, Īe jest osobą wraĪliwą, dojrzaáą, niebojącą siĊ
stawiaü trudnych pytaĔ. Jej twarz zdradza oznaki cierpienia, powagi.
Znaczące, Īe wĞród szpitalnych rozmów, które wyselekcjonowaá Koszaáka,
nie pada ani jedno zdanie, które dotyczyáoby jakiejkolwiek transcendencji. Jedynie pan Stefan porusza gáĊbszą kwestiĊ sumienia: „Analiza caáego Īycia jest trudną analizą, ale warto siĊ pokusiü o taką rzecz. Jest to trudne, za pierwszym razem
czáowiek jest, mówiąc po rusku, ruski gieroj. Za drugim razem jest juĪ trochĊ
mniej chojrakowato. A za trzecim razem są to uderzenia mocniejsze. Czáowiek
czuje siĊ pokonany. A za czwartym razem jest zdegustowany, maltretowany. NastĊpnym razem jest ciĊĪko, jest coraz ciĊĪej. Takie jest Īycie, nie ma na to rady”.
Maágorzata zauwaĪa, Īe jej brat podĞwiadomie najwiĊcej czasu spĊdziá ze
Stefanem, gdyĪ ten przypominaá mu ojca, który przed Ğmiercią nie byá juĪ takim
samym czáowiekiem, jakiego zapamiĊtaá syn. Siostra zauwaĪa: „Po naszym ojcu
zostaáy mosty, ra¿nerie naftowe, budynki, drogi. Ale przede wszystkim zostaliĞmy my. MoĪe oni w jakiĞ magiczny sposób pomagają nam Īyü, dają wskazówki.
I ty mnie pytasz, dlaczego ja w Ğmierü nie wierzĊ. Ale ty mi caáy czas udowadniasz, Īe tej Ğmierci nie ma. Niby ich nie ma, a oni caáy czas inspirują ciĊ do
robienia ¿lmu. Przemawiają do ciebie, np. przez Stefana. Ojca gáos zza grobu.
WidzĊ po sposobie, w jaki robisz ten ¿lm, Īe on strasznie ciĊ obchodzi, ojciec, Īe
on bardzo ciĊ obchodzi”.
Warto w tym momencie przytoczyü rozmowĊ syna z ojcem z dokumentu JakoĞ to bĊdzie:
„Ojciec: Nie wolno myĞleü o Ğmierci.
Marcin: Dlaczego?
O: Bo siĊ zjawiają problemy.
M: Jakie problemy?
O: No, mnie siĊ jakoĞ dobrze uáoĪyáo.
M: Ale mnie to interesuje, dlaczego nie myĞleü o Ğmieci, bo siĊ pojawiają
problemy. Co to znaczy, tato?
O: Bo jeĞli myĞlisz o Ğmierci, to ciągle jesteĞ áasy na pieniądze, prawda? A to
siĊ nie moĪna martwiü. Naser mater: jakoĞ to bĊdzie. W Īyciu musisz byü demo-
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kratą, mieü szerszy pogląd na Ğwiat. Nie moĪesz tak, Īe tu majątek…, mieszkanie, jakoĞ tam bĊdzie.
M: A chciaábyĞ byü jeszcze raz máody? ChciaábyĞ jeszcze raz to przeĪyü?
O: Nie, nie. Nie chciaábym. To jest, wiesz, dziwne pytanie. No bo jakie mam
wyjĞcie, urodziáem siĊ – muszĊ Īyü, tak? Nie mam wyboru. Ty masz wybór? Nie
masz”20.
Utarta tytuáowa „maksyma” jest czĊsto opacznie rozumiana w kontekĞcie ¿lmu Koszaáki. WaĪny jest kontekst wypowiedzi ojca. Owo „jakoĞ to bĊdzie” to
nie zwykáe pocieszenie w trudnej Īyciowej sytuacji, ale próba przekazania (choü
w nieco nieporadny sposób) mądroĞci doĞwiadczonego czáowieka, który ma
ĞwiadomoĞü Ğmierci. MyĞlenie o Ğmierci bowiem, wedáug sáów ojca, wywoáuje
lĊk, który natychmiast przeradza siĊ w potrzebĊ posiadania dóbr materialnych, by
te „potwierdziáy istnienie”. Majątek, mieszkanie, o których mówi ojciec, dają poczucie, „Īe ĪyjĊ”, wedle reguáy „byü – to mieü” (byü ciągle potwierdzanym przez
to, co mam), a wtedy to, co najwaĪniejsze (ojciec nie mówi, jak to rozumie), tracimy. Zatroskanie Ğwiatem materialnym (w perspektywie nieuchronnej Ğmierci)
czyni nas niewolnikami – taki sens wydaje siĊ mieü wypowiedĨ Wáodzimierza
Koszaáki. „JakoĞ to bĊdzie” – daje poczucie wolnoĞci albo wyzwolenia z iluzji,
Īe materia zaspokoi nasze prawdziwe potrzeby, ustrzeĪe nas przed „grozą Ğmierci”, to teĪ nauka zaufania. Ojciec „nie chowa siĊ” za fantazjami o byciu máodym,
Īyje – bo nie ma wyboru, a nie dlatego, Īe kocha Īycie i chciaáby je za wszelką
cenĊ zachowaü. To wypowiedĨ czáowieka dojrzaáego, pogodzonego ze Ğmiercią
i swoim losem. Ojciec, najczĊĞciej milczący, zdominowany przez ĪonĊ, który
rzadko mógá w domu dojĞü do gáosu, udziela na spacerze synowi lekcji Īycia.
Na pytanie, które padáo w wywiadzie dla „Polityki”, czy Marcin Koszaáka
poĪegnaá siĊ z ojcem, odpowiedziaá: „Nie, nie oglądaáem zwáok. Nie chciaáem,
baáem siĊ. Skorzystaáem z komfortu, jaki zapewnia nowoczesna cywilizacja. […]
MyĞlĊ, Īe piĊknie byáoby trzymaü ojca za rĊkĊ w momencie Ğmierci, umyü go,
ubraü, ale nie umiaáem. Chciaábym byü wychowany w tradycyjnym rytuale, który
nie odpychaá trupa, a potem pozwoliü sobie na ĪaáobĊ. Jednak rozpacz teĪ jest
niemodna. To byáoby bardzo Ĩle widziane pójĞü na przykáad do super¿rmy i przy
jej sze¿e rozpáakaü siĊ z Īalu po ojcu. ĩyjemy w kulturze jak z ksiąĪek Lema,
zimnej, metalicznej, sterylnej”21.
Czytając powyĪsze zdania, trudno nie przypomnieü sobie reÀeksji Arièsa
o „Ğmierci zdziczaáej” i wyparciu Īaáoby ze wspóáczesnej rzeczywistoĞci. Inną
postawĊ wobec Ğmierci przyjĊáa Maágorzata, która widziaáa zaciĞniĊte na prze20
21

Cytat ze ĞcieĪki dĨwiĊkowej ¿lmu JakoĞ to bĊdzie.
ĝmierü nie musi koĔczyü Īycia…, s. 88–89.
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Ğcieradle rĊce nieĪyjącej matki, co wywoáaáo u niej szereg waĪnych pytaĔ, pozostających jednak bez odpowiedzi.
Powracając do ¿lmu Ucieknijmy, trzeba zadaü kilka istotnych pytaĔ o intencje
autora. Czy Koszaáka pokazując sceny ze szpitala, chce wstrząsnąü siostrą? Wyprowadziü ją ze stanu báogiego komfortu, zadowolenia? Pokazaü to, czego Maágorzata
nie chce oglądaü, by wzbudziü w niej wyrzuty sumienia? Czy przyglądanie siĊ
„tej gorszej stronie Ğwiata” przez KoszaákĊ prowadzi do znaczących reÀeksji?, czy
moĪe jest zrĊcznym wybiegiem przed postawieniem sobie istotnych pytaĔ poza
kamerą, która przecieĪ dystansuje artystĊ, zapewniając mu pewien azyl.
Koszaáka zdaje siĊ odpowiadaü na czĊĞü z tych pytaĔ sáowami: „Nie mogáem
mojej siostry w tym ¿lmie skompromitowaü, bo broni jej to, co myĞli i mówi.
Ona tylko wydaje siĊ zapatrzona w siebie, w luksusowe Īycie, ale jej wnĊtrze
przeczy temu pierwszemu wraĪeniu. MyĞlĊ, Īe wbrew pozorom ten ¿lm moĪe
nawet bardziej obnaĪa mnie niĪ siostrĊ. PrzecieĪ ona w tym ¿lmie mówi w naszym imieniu, mówi to, co ja chciaábym powiedzieü, ale brak mi odwagi. Mówi
o wstydzie spowodowanym naszą postawą”22. Powrót do tematu rodziny ujawnia
potrzebĊ dokumentalisty zmierzenia siĊ nie tylko z problemem Ğmierci rodziców
(Maágorzata: „PoszedáeĞ tam, szukaü tej granicy, za którą są nasi rodzice? SzukaáeĞ ich? ChciaáeĞ w jakiĞ sposób byü bliĪej? Dlatego poszedáeĞ do tych, którzy
umierają, by byü bliĪej umaráych? SzukaáeĞ czegoĞ? SzukaáeĞ czegoĞ tam, co ci
da znak, co ci da…? O to ci chodziáo?”) i wáasnym lĊkiem przed Ğmiercią, ale
teĪ z sumieniem, co doskonale ujmuje pytanie siostry: „A ty Marcin, nie masz
Īadnego poczucia winy wobec nich? Masz ĞwiadomoĞü, jaki ty byáeĞ?”.
ReĪyser milczy, nie odpowiada na Īadne pytanie. Koszaáka rozumie, Īe odpowiedzi przeczące, usprawiedliwiające wybrzmiaáyby faászywie, wybiera uniwersalizujące (jak twierdzi) milczenie, choü moĪna interpretowaü je jako przyznanie siĊ do winy. Maágorzata wyznaje, Īe ma wyrzuty sumienia wobec matki,
czuje takĪe Īal do brata, Īe zostawili rodziców samym sobie. Ona odwiedzaáa
ich w ostatnich latach przed Ğmiercią zaledwie raz w miesiącu, by pomóc im
materialnie. ChociaĪ widziaáa oczekującego na balkonie ojca, nie zdecydowaáa
siĊ, by wejĞü i porozmawiaü z nim. Maágorzata monologująca do kamery jest
lustrem, w którym przegląda siĊ brat, zadaje pytania, których on byü moĪe sam
baá siĊ zadaü. Peáni taką samą rolĊ, jak ekran, na którym siostra ogląda sceny
ze szpitala poruszające trudne, bolesne, niechciane problemy, przed którymi nie
moĪna uciec. Marcin Koszaáka potwierdza te intuicje, wyznając szczerze w jednym z wywiadów, Īe nakrĊciá ¿lm wáaĞnie o wyrzucie sumienia, Īe sáowa siostry
22
Kamera znieczula. Z Marcinem Koszaáką rozmawia Karolina Pasternak, „Przekrój” 2010,
nr 15, s. 68.
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o zaniedbaniach wobec rodziców są teĪ jego grzechami. A sugestie siostry wobec
bliskoĞci ze Stefanem odpowiadają prawdzie o potrzebie „odszukania” ojca23.
Maágorzata nie uspokaja sumienia brata, konfrontuje go z bolesną prawdą:
„Wiesz, moĪe te niedokoĔczone sprawy, moĪe chcesz domknąü tym ¿lmem. Ale
mylisz siĊ. Nie zrobisz tego. Domkniesz coĞ tam tym ¿lmem, jakąĞ niedokoĔczoną sprawĊ z rodzicami. Sam dla siebie zamkniesz tymi kadrami, ale tak naprawdĊ
nie zamkniesz tego nigdy. Dlatego, Īe oni zawsze bĊdą z tobą”. Wypowiedzi
siostry uczą dojrzaáoĞci jej máodszego brata, odkrywają mu prawdy, których byü
moĪe przed realizacją nie uĞwiadamiaá sobie. Ucieknijmy od niej bardziej przypomina formĊ spowiedzi (choü pewnie twórca odĪegnywaáby siĊ od takiej interpretacji) niĪ terapiĊ, tak czĊsto kojarzoną z kinem Koszaáki.
WaĪnym momentem w ¿lmie jest scena opróĪniania mieszkania rodziców,
gdy jedyny raz pojawia siĊ w kadrze reĪyser, a moĪe lepiej brzmiaáoby – syn.
Siostra ma wątpliwoĞci, czy brat autentycznie przeĪyá ten moment, czy byá on
tylko ciekawym zabiegiem w konstrukcji ¿lmu. Koszaáka wyjaĞnia: „JeĞli chodzi
o scenĊ wynoszenia sprzĊtów z domu rodziców, to prawda jest taka, Īe mogáem
w niej uczestniczyü, tylko mając w rĊku kamerĊ. Bez niej nigdy bym po Ğmierci rodziców do ich domu nie wszedá, to byáoby zbyt bolesne. ĝwiadomoĞü bycia w tym miejscu z powodów zawodowych i koniecznoĞü patrzenia cháodnym
okiem sprawiáy, Īe byáo to dla mnie w ogóle wykonalne”24. Na pytanie o powód
nakrĊcenia tej sceny Koszaáka odpowiada: „Zrobiáem to, bo uwaĪam, Īe przedmioty, meble, które zapeániaáy nasze mieszkanie, ten kolorowy telewizor marki
Rubin, o którym siostra wspomina, nic nie znaczą. WaĪne są sáowa, wspomnienia. Tego nie ma w ¿lmie, ale gdy siostra spytaáa mnie na planie, czy nie wróciáem do mieszkania rodziców tylko dla potrzeb ¿lmu, Īeby mieü mocną scenĊ,
zacząáem páakaü. Tak mnie to poruszyáo”25. Autor nie zdecydowaá siĊ na pozostawienie tej sceny, gdyĪ uznaá to za zbyt „tandetne”, jednoznaczne. Wyznaá teĪ, Īe
zarówno Istnienie, jak i ĝmierü z ludzką twarzą byáy dalekie od skonfrontowania
siĊ z momentem Ğmierci. Dopiero w Ucieknijmy Koszaáka jej „dotknąá”26.
Najwymowniejszym tego dowodem są sceny po Ğmierci pani Celiny, gdy widzimy maszyny, które piorą poĞciel po zmaráych, patrzymy na czyszczenie przez
pielĊgniarkĊ áóĪka zmaráej, zdejmowanie zdjĊü rodzinnych ze Ğciany. NieobecnoĞü – pustka zostaáy uobecnione we wstrząsający sposób27.
Ibid.
Ibid., s. 66.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
W pierwszej wersji ¿lmu znalazáo siĊ wiele zdjĊü bohaterów ¿lmowanych na moment przed
Ğmiercią, co wydaje siĊ ogromnym naduĪyciem.
23
24
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2. Istnienie i Deklaracja nieĞmiertelnoĞci – nie wszystek umrĊ
Powoáując siĊ na rozwaĪania róĪnych myĞlicieli i pisarzy na temat nieĞmiertelnoĞci sztuki, Ireneusz ZiemiĔski pisze:
„Zdaniem Goethego ĞmiertelnoĞü motywuje nas do twórczoĞci przeáamującej czas, wedáug Simmla zaĞ stanowi warunek kultury, która jest
formą koniecznej iluzji, mającej pomóc zapomnieü o naszej przemijalnoĞci poprzez ocalenie wiecznej treĞci Īycia. Z kolei Imre Kertész sugeruje,
Īe Ĩródáem twórczoĞci jest lĊk przed Ğmiercią, bĊdący zarazem podstawą
i gáównym kryterium oceny dzieá sztuki […], zdaniem Jankélévitcha natomiast tylko skoĔczonoĞü czáowieka stwarza szansĊ wolnoĞci ducha, wyraĪającej siĊ przez twórczoĞü”28.

Wedáug Zygmunta Baumana kultura to „fabryka trwaáoĞci”, za pomocą której zwyciĊĪamy czas i umiemy zapomnieü o Ğmierci, jest efektem dąĪenia do
nieĞmiertelnoĞci. Z powyĪszymi reÀeksjami polemizuje ZiemiĔski, konstatując,
Īe co prawda Ğmierü jest niezbĊdnym warunkiem wielu dziedzin dziaáalnoĞci
czáowieka, ale nie wynika z tego faktu twierdzenie, Īe bez Ğmierci nie byáaby
moĪliwa twórczoĞü. „Kultura mogáaby powstaü takĪe w warunkach egzystencji wiecznej: z pewnoĞcią miaáaby inny charakter i przesáanie, sama jednak jej
moĪliwoĞü wydaje siĊ niepodwaĪalna. Czáowiek dąĪy przecieĪ do piĊkna oraz
innych wartoĞci pod wpáywem wewnĊtrznego impulsu, któremu nie potra¿ siĊ
przeciwstawiü, czĊsto zupeánie zapominając o swej ĞmiertelnoĞci. TwórczoĞü jest
zatem motywowana nie tylko negatywnie (ucieczką przed Ğmiercią), lecz takĪe pozytywnie (pragnieniem piĊkna); moĪliwe wiĊc, Īe kultura tworzona przez
istoty nieĞmiertelne nie byáaby naznaczona piĊtnem pesymizmu i nostalgii, lecz
oĪywiona dąĪeniem do doskonaáoĞci”29.
Unikając dublowania swoich reÀeksji o Istnieniu w kontekĞcie meta¿zyki
Ğmierci30 oraz wniosków páynących z analiz w caáoĞci poĞwiĊconych ¿lmowi
Marcina Koszaáki: ZrzucĊ ciaáo. Marcin Koszaáka, Jerzy Nowak, Istnienie oraz
Spektakl wspóáczesnego ars morendi. O ¿lmie Marcina Koszaáki „Istnienie”31,
chciaábym poruszyü wątek wiąĪący ten ¿lm z Deklaracją nieĞmiertelnoĞci. ZaI. ZiemiĔski, Meta¿zyka Ğmierci, Kraków 2010, s. 225-226.
Ibid., s. 227.
30
Zob. U. Tes, Wątki meta¿zyczne we wspóáczesnym kinie dokumentalnym, [w:] Wobec meta¿zyki … .
31
Zob. S. Liszka, ZrzucĊ ciaáo. Marcin Koszaáka, Jerzy Nowak, Istnienie, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 62–63; M. Piepiórka, Spektakl wspóáczesnego ars morendi. O ¿lmie Marcina Koszaáki
„Istnienie”, [w:] Media wobec Ğmierci…, t. 2.
28
29
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równo ¿lm z 2007, jak i 2010 roku podejmuje temat nieĞmiertelnoĞci, oba są
teĪ intymnymi portretami wybitnych, a jednak drugoplanowych artystów aktora
Jerzego Nowaka i Piotra „Szalonego” Korczaka – wspinacza, twórcy wyra¿nowanych torów przeszkód. Jeden i drugi, skuszeni ideą nieĞmiertelnoĞci, którą
daje kino, zawarli z Marcinem Koszaáką swoisty „cyrograf”, gwarantujący im
poĞmiertne przetrwanie. DziĊki niemu stali siĊ teĪ pierwszoplanowymi „gwiazdami”. Istotny wydaje siĊ równieĪ wątek samej kreacji, roli, która zawodowo
przynaleĪaáa Īyciu Nowaka, natomiast w Deklaracji – widzimy efekty kreowania bohatera przez KoszaákĊ – reĪyser nie tylko pokazuje Korczaka poddawanego makijaĪowi, który zasáania zmarszczki, ale takĪe przez spektakularne czĊsto
zabiegi operatorskie oddaje „monumentalizm” postaci, ideaá nietzscheaĔskiego
nadczáowieka. Korczak wspinanie traktuje jako rodzaj teatru, dlatego Koszaáka
inspiruje siĊ ideą czystej formy i Witkacowskimi autoportretami (np. Autoportretem wielokrotnym), tworząc portret „Szalonego” (áączy ich obu zresztą fascynacja górami). Witkacowskie odczucie meta¿zyki poprzez formĊ w pewien sposób
w ¿lmie Koszaáki zostaje uobecnione.
W pierwszej scenie Deklaracji Koszaáka sugeruje symboliczną potencjalną
Ğmierü tragiczną bądĨ samobójczą (upadek do wody z ogromnej wysokoĞci)
Korczaka, która uwolniáaby go od dramatu staroĞci, o czym mówi chwilĊ póĨniej. Koszaáka áączy dwie skrajne materie: wodĊ i skaáĊ – przemijanie i trwaáoĞü.
Symbolika wody zawiera w sobie takĪe antynomiĊ Īycia i Ğmierci. Czáowiek
wspinający siĊ po skaáach jest z kolei doskonaáą metaforą czáowieka dąĪącego do
nieĞmiertelnoĞci – góry są symbolem staáoĞci, niewzruszonoĞci, w koĔcu máodoĞci32. ReĪyser poprzez niezwykáe zabiegi operatorskie (ujĊcia z lotu ptaka, z duĪej
odlegáoĞci) pokazuje „zespolenia Korczaka ze skaáą”, maksymalną ich bliskoĞü.
„Ja nigdy nie walczyáem ze skaáą, nigdy nie walczyáem z wáasną sáaboĞcią. Ja
walczyáem po prostu z drugim czáowiekiem, konkretnie z Andrzejem [Marciszem – UT]. Andrzej byá moją motywacją do wspinania i to byáo najwaĪniejsze,
Īeby zrobiü drogĊ, której on nie zrobi, wspiąü siĊ tam, gdzie on nie da rady”33
– wyjaĞnia Korczak. Koszaáka wyzyskuje wizualnie samotnoĞü bohatera, jego
kontakt z otcháanią, czy to gór, czy wnĊtrz, czy miasta. Samotny bohater przy
dĨwiĊkach wiwatów i oklasków dochodzących z offu, jednak przy pustej widowni, wchodzi „na arenĊ” i symuluje wykonywanie chwytów przed zaaranĪowaną
Ğcianą wspinaczkową. Z jednej strony jest to metafora „zmierzchu” guru wspinaczy, z drugiej ulotnoĞci sáawy. Ponadto scena ta sugeruje iluzyjny charakter

W. KopaliĔski, Sáownik symboli, Warszawa 1991, s. 100–101.
Cytat ze ĞcieĪki dĨwiĊkowej ¿lmu, pozostaáe cytaty jeĞli nie zaznaczono inaczej, pochodzą
z Deklaracji nieĞmiertelnoĞci.
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sztuki i podkreĞla samotnoĞü sportowca. W pewnym momencie bohater wyznaje:
„Doskonaáa iluzja jest warta tyle samo co rzeczywistoĞü, co najmniej, a nawet
i wiĊcej warta, to kino ludzie zapamiĊtają, a nie moją rzeczywistą biogra¿Ċ”.
W momencie, kiedy Szalony mówi te sáowa, Koszaáka odsáania „maszyneriĊ”
tej iluzji, wszystkie zabiegi (ustawienie Ğwiateá, kamery, fotosy etc.), które potrzebne są do jej kreowania. Pokazuje plan ¿lmowy i „Szalonego” jako „aktora”
na nim. Korczak poddawany jest przez reĪysera róĪnym zabiegom estetycznym
(zgolenie gáowy), które mają sáuĪyü tworzeniu iluzji (piĊknie rozkáadające siĊ
Ğwiatáo na gáowie mĊĪczyzny), co upokarza bohatera („Pozbawiasz mnie w tym
¿lmie intymnoĞci” – mówi).
Na pytanie Koszaáki, dlaczego Korczak jest zirytowany jego ¿lmem, odpowiada: „No bo siĊ w kóáko krĊci o tym samym, no nie? Mianowicie o tym, Īe
bĊdzie coraz gorzej. Nawet jeĞli czáowiek ma ĞwiadomoĞü Īe umrze, to czy nie
ma prawa do jakichĞ radoĞci?, do jakich drobnych – wiesz […], a z drugiej strony, to co ci powiedziaáem, jest to szansa na wieczną máodoĞü. Jedyna – bo innej
przecieĪ nie ma [...]”. I tak koĔczy ¿lm Koszaáka – ucharakteryzowany Korczak
wygląda na zmumi¿kowanego máodzieĔca. W ostatnich kadrach widzimy go odchodzącego w stronĊ oĞnieĪonej Doliny Biaáej Wody.
Deklaracja nieĞmiertelnoĞci to z jednej strony nazwa niezwykle trudnej, „kreacyjnej” drogi wspinaczkowej, którą wymyĞliá „Szalony”, z drugiej to synonim
kina przynoszącego nieĞmiertelnoĞü. ĝwiadomoĞü tego ma takĪe bohater Istnienia – uznany aktor, zmaráy w tym roku Jerzy Nowak. Pogodzony ze Ğmiercią,
peáen pogody i spokoju, postanawia oddaü swoje zwáoki na cele medyczne –
dziĊki tej decyzji staje siĊ bohaterem ¿lmu Koszaáki, to jego exegi monumentum.
NieĞmiertelnoĞü zyskana dziĊki sztuce – ten wątek pojawia siĊ takĪe dosáownie
w scenach, gdzie sĊdziwy aktor uczy máodą adeptkĊ zawodu wiersza WyspiaĔskiego Gdy przyjdzie mi ten Ğwiat porzuciü. Barokowa koncepcja Koszaáki celebruje z jednej strony Īycie, z drugiej jej przeciwieĔstwo – Ğmierü. Twórca oswaja
myĞl o ¿zycznym unicestwieniu, pokazując sceny w prosektorium. Na pytanie
Katarzyny Bielas, czy ono robi na twórcy wraĪenie, odpowiedziaá: „Robi, robi.
BojĊ siĊ tego tematu. Preparaty formalinowe to ludzka atrapa, tam juĪ prawie nie
ma czáowieka, ale ĞwieĪe zwáoki robią potĊĪne wraĪenie”34. AntynomiĊ uzyskuje
Koszaáka takĪe dziĊki symbolice akwatycznej35, która áączy aspekty związane
z Īyciem i Ğmiercią jednoczeĞnie, podobnie jak w Deklaracji nieĞmiertelnoĞci.

Wycisnąü sens ... .
Pisaáam o tym w artykule Wątki meta¿zyczne we wspóáczesnym dokumencie (rozdziaá Meta¿zyka Ğmierci) w antologii Wobec meta¿zyki. Filozo¿a-sztuka-¿lm… .
34
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Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe dziĊki kinu Marcin Koszaáka próbuje nie
tylko poradziü sobie z lĊkiem przed Ğmiercią („Film jest dla mnie sposobem, by
go przezwyciĊĪyü, bym umiaá kiedyĞ umrzeü z godnoĞcią. Nie krzyczeü panicznie, nie baü siĊ”36), ale takĪe odnaleĨü w nim antidotum na przemijanie. W reÀeksje bohaterów Istnienia i Deklaracji wpisują siĊ sáowa samego Koszaáki. Na
pytanie, czy pomagają twórcy ¿lmy o Ğmierci, odpowiedziaá: „Zakáadam, Īe po
mnie zostaną (¿lmy – UT). Nie da siĊ opowiedzieü o tajemnicy Ğmierci. Do ciaáa
mam podobne podejĞcie jak pan Nowak, moje ciaáo nie ma znaczenia. MoĪe
jednak ktoĞ obejrzy moje ¿lmy, kiedy mnie juĪ nie bĊdzie. PomyĞli o mnie”37.
Pragnienie Koszaáki wspóábrzmi ze sáowami Jorge Luisa Borgesa: „Ilekroü recytujemy wiersz Dantego lub Szekspira, w pewien sposób jesteĞmy tym samym
momentem, w którym Szekspir lub Dante stworzyli ów wiersz. Ostatecznie wiĊc
nieĞmiertelnoĞü nasza tkwi w pamiĊci innych ludzi i w dzieáach, jakie po sobie
pozostawiamy”38.
JuĪ po Ğmierci Jerzego Nowaka i jego Īony Marii Andruszkiewicz (zmaráa
trzy lata przed mĊĪem) Istnienie staáo siĊ testamentem nie tylko tych ludzi, ale
takĪe pokolenia, do którego naleĪeli. DziĊki temu ¿lm Koszaáki, mimo swojej
kreacyjnoĞci, pozostaá dokumentem istnienia.

3. Paweá – portret umierającego
W 2009 roku Adam Sikora nakrĊciá wyjątkowy dokument, zapis rozmów
z umierającym przyjacielem Pawáem Targielem – ¿lozofem, zaáoĪycielem „Arkadii – pisma katastro¿cznego”, dyrektorem Instytutu Mikoáowskiego. Jest to
przede wszystkim portret czáowieka, który wobec diagnozy (zaawansowany rak
páuc) nie boi siĊ mówiü o bólu, duszy i nicoĞci. JesteĞmy Ğwiadkiem „strumienia
ĞwiadomoĞci” Pawáa. Początkowo to Sikora zadaje pytania z offu, ale w pewnym momencie proponuje mu monolog, który najpierw niechĊtnie (potem coraz
pewniej) podejmuje bohater. OpowieĞü ma swoją chronologiĊ (wyznaczaną nu-

36
Marcin Koszaáka: „Po pierwsze tkwi we mnie silny lĊk przed umieraniem. Nabawiáem siĊ
go jeszcze w dzieciĔstwie. Pewnie dlatego, Īe moja matka czĊsto straszyáa mnie, Īe szybko umrze.
Po drugie, od wieków Ğmierü jest obsesją twórców, choü dziĞ w naszej kulturze odmówiliĞmy
jej prawa obecnoĞci. Minimalizuje siĊ ją albo upiĊksza w nadziei, Īe to o czym siĊ nie mówi nie
istnieje. SkoĔczyáy siĊ czasy odchodzenia w domu, w otoczeniu rodziny. A nasz strach jeszcze
siĊ potĊguje”. Oswajanie wrogiej Ğmierci. Z Marcinem Koszaáką rozmawia Maágorzata Piwowar,
„Rzeczpospolita” 25.10. 2007, s. 21.
37
Ibid.
38
Za: ZiemiĔski, Meta¿zyka Ğmierci…, s. 206.
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merami rozmów), od anegdotycznych wspomnieĔ o historiach rodzinnych, liceum, kiedy poznaá Wojaczka, poprzez studia, róĪne prace, powrót z Warszawy
do rodzinnego Mikoáowa, aĪ do momentu teraĨniejszego, w którym Paweá stanąá
w obliczu wáasnej Ğmierci. Targiel ma wątpliwoĞci wobec sensownoĞci powracania do wspomnieĔ, gdyĪ te mają znamiona konfabulacji – historie nakáadają siĊ
na siebie, tworząc subiektywny konglomerat wspomnieĔ. Znaczące, Īe cztery
pierwsze rozmowy odbywają siĊ w Instytucie Mikoáowskim, dawniej mieszkaniu
Wojaczków, za biurkiem Rafaáa, w tle widzimy szafĊ naleĪącą do poety. Instytut
jest intymną przestrzenią, tutaj Paweá czuje siĊ u siebie, w tym miejscu spĊdziá
ostatnie dwanaĞcie lat. Sikora krĊci materiaá na Īywo, z caáym obciąĪeniem technicznych báĊdów, robi przerwy, które komunikuje bohaterowi. Zadaje pytania
z offu. KrĊci zdjĊcia w póázbliĪeniu, nie rozszerza planu, nie zmienia ustawienia
kamery, która caáy czas jest statyczna. Obcujemy tylko z twarzą Pawáa Targiela.
Ta asceza Ğrodków ¿lmowych jest niezwykle uderzająca, wydaje siĊ mieü teĪ
gáĊboki sens. Wszelkie ¿lmowe chwyty zostaáy zredukowane, są zbĊdne, nieprawdziwe w obliczu twarzy umierającego przyjaciela. Kamera skupia siĊ na
tym, co mówione, a nie pokazane. Ogoáocona egzystencja w obliczu ostatnich
momentów Īycia. Mimo Īe Targiel obcuje z urządzeniem technologicznym, poprzez obecnoĞü Sikory nabiera zaufania do kamery, nie traktuje jej jak intruza
ani podglądacza. Targiel nie gra przed kamerą, mimo Īe wielokrotnie wydaje
siĊ zakrywaü za maską ironii. Nie wstydzi siĊ choroby, zmian na twarzy, które są oznakami postĊpującego nowotworu. W rozmowach w Instytucie Paweá
jest jeszcze w dobrej formie ¿zycznej, nie widaü oznak choroby, chociaĪ kiedy zaczyna odczuwaü ból, Sikora wyáącza kamerĊ. Piąta rozmowa odbywa siĊ
juĪ w mieszkaniu na tle biaáej Ğciany, Paweá wygląda coraz gorzej, opowiada
o przejĞciu przez chemioterapiĊ, o problemie z samodzielnym chodzeniem z powodu zaniku miĊĞni w nodze. ZachĊcony do monologu zadaje sobie pytania: Co
to znaczy walczyü z chorobą? I odpowiada: „Nadąü siĊ w sobie i nieustannie
myĞleü: bĊdĊ zdrowy, bĊdĊ zdrowy. Jako formuáa zastĊpcza do przeĪywam lĊk
i strach”39. Paweá nie boi siĊ Ğmierci, traktuje ją jako naturalną kolej rzeczy, boi
siĊ bólu. Mówi o tym, jak caáa jego ĞwiadomoĞü zaczĊáa siĊ koncentrowaü na
tym, co zrobiü, Īeby nie bolaáo. „ĝmierü, Ğmiercią, ból jest najgorszy i co z nim
zrobiü – nie wiadomo. Ból rozbija wszelkie struktury ĞwiadomoĞci” – mówi.
Przyznaje, Īe zastanawiaá siĊ teĪ nad samobójstwem (choü widzi absurdalnoĞü
tego aktu, mając raka). W obliczu choroby Paweá wery¿kuje wagĊ wielu kwestii:
„Wiele spraw zewnĊtrznych zostaáo odsuniĊtych. Zaczynam siĊ koncentrowaü na
sobie. […] Nie wiem, czy mam do koĔca uĞwiadomioną koniecznoĞü umierania,
39

Ten i inne cytaty, jeĞli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z ¿lmu Paweá.
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czy koniecznoĞü Īycia. Do Ğmierci trzeba byü przygotowanym zawsze, nie tylko
w jesieni, ale caáe Īycie konstruowaáo siĊ wokóá ĞwiadomoĞci Ğmierci. To jest
najwaĪniejszy problem w Īyciu czáowieka. Nie sądzĊ, by byá waĪniejszy”.
ĝwiadomoĞü Pawáa jest dialogiczna, czĊsto zaprzecza sobie, pod wpáywem
doĞwiadczeĔ ¿lozof zmienia tok myĞlenia, a moĪe bardziej przeĪywania siebie.
W jednym momencie mówi (rozmowa VII): „Dusza to takie zmyĞlne urządzenie,
czasami siĊ wycofuje. Ja nie mam duszy, nie ma nic do roboty. Nie mam duszy
w sensie ĞwiadomoĞciowym, byü moĪe tak choroba jest efektem tego, Īe nie
ujawniáem swojej duszy, nie stworzyáem z niej piĊknego kwiatu”. Pod wpáywem
zaawansowania choroby i wycofywania siĊ z Īycia Paweá wyznaje: „CzujĊ siĊ
cudownie sam, zatapiam siĊ w medytacji. Wygaszenie myĞlenia, koáowrotu myĞli, mózg nieustannie beákocze, napĊdza nas do dziaáania, dodatkowo lĊk, niepokój. Medytacja sprowadza siĊ do tego, by pozbyü siĊ tych Ğmieci, Īeby dotrzeü
do tego, co jest pod spodem, czystego strumienia, w którym zaczyna przeglądaü
siĊ dusza”. Jak zauwaĪa przyjacióáka Pawáa Targiela, Anna Sobolewska: „Paweá, który zwykle ironizowaá, szukaá efektownych zapoĞredniczeĔ wáasnego »ja«
w swoich wierszach i rozmowach, teraz mówi wprost o siĊganiu poza strumieĔ
ĞwiadomoĞci […]. Paweá rozprawia o medytacji, jakby caáe Īycie przesiedziaá
w zazen. A tak wcale nie byáo. MoĪna raczej powiedzieü, Īe byá mistrzem medytacji dyskursywnej w rozumieniu kartezjaĔskim. A teraz, tkwiąc na wózku, gdzie
kaĪde wstanie groziáo záamaniem koĞci, porównuje medytacjĊ do nurkowania
w gáąb spokojnej toni i opisuje wyjĞcie z medytacji jako poczucie gwaátownego
wyrzucenia na powierzchniĊ – wystrzelenia jak korek z butelki; z jasnego wnĊtrza wáasnego »ja« w rzeczywistoĞü choroby i ¿zycznego cierpienia”40.
Paweá Targiel wyznaje, Īe bĊdąc w chorobie, dojrzaá, dostąpiá wolnoĞci, którą
splątywaáy wczeĞniej codzienne obowiązki. Pojawiaáa siĊ takĪe w jego odczuwaniu swoista apoteoza Īycia: „Czáowiek zaczyna myĞleü o Ğwiecie bardziej bezinteresownie. Chce wspóápáynąü”. Z odczuwaniem wolnoĞci przez Pawáa w obliczu Ğmierci wspóábrzmią reÀeksje Ladislausa Borosa, który mówi: „Warunkiem
peánej wolnoĞci i caákowitego tworzenia siebie […] jest rozstanie z »czáowiekiem
zewnĊtrznym«, a wiĊc Ğmierü […]”41. „Peánia osobowoĞci, czáowiek wewnĊtrzny
zrodziü siĊ moĪe dopiero w Ğmierci, gdy zanikają energie czáowieka zewnĊtrznego. Caáy rozmach bytu ludzkiego przeksztaácony zostaje w osobĊ, a czáowiek
moĪe ukonstytuowaü siĊ w wolnoĞci”42. Ireneusz ZiemiĔski, komentując sáowa
Borosa, zauwaĪa, Īe w Īyciu ziemskim jesteĞmy nastawieni na przyszáoĞü, dlateA. Sobolewska, Diamentowa droga, „Arkadia. Pismo katastro¿czne” 2009, nr 25–26, s. 110.
Za: ZiemiĔski, Meta¿zyka Ğmierci…, s. 343. OczywiĞcie nie sposób odnieĞü szerzej ¿lozo¿i
Borosa wynikającej z wiary katolickiej do postawy Pawáa Targiela – ateisty.
42
Ibid.
40
41

Urszula Tes

88

go niemoĪliwe staje siĊ przeĪycie teraĨniejszoĞci w jej peáni. W momencie Ğmierci docieramy do granic czasu, z którego znika przyszáoĞü; pozostaje wyáącznie
chwila aktualna, dziĊki czemu moĪliwe staje siĊ doĞwiadczenie jej realnoĞci
i gáĊbi43. „Dopiero w Ğmierci czáowiek siĊ rozluĨnia, dociera do granicy, która
nie pozwala kroczyü dalej, znika dąĪenie do konkretnych osiągniĊü Īyciowych,
przychodzi spokój, i to nie tylko na powierzchni, lecz najgáĊbszych warstwach
egzystencji”44.
Paweá nie boi siĊ nicoĞci: „NicoĞü – czym moĪe niepokoiü?”. Jego pogodna
twarz nie zdradza lĊku przed wizją niebytu. Wydaje siĊ wrĊcz, Īe ta myĞl go
uspokaja. Wydaje siĊ, Īe nicoĞü jest rozumiana przez Targiela inaczej niĪ u egzystencjalistów, czy Emila Ciorana, nie zawiera w sobie trwogi, nie jest teĪ obarczona bagaĪem dramatu, nihilizmu. BliĪej jej juĪ do buddyjskiej pustki, choü
wydaje siĊ Īe ta analogia teĪ nie moĪe byü zbyt dosáowna. Jak pisze Anna Sobolewska „Swami Muktananda powiadaá, Īe celem przebudzonej ĞwiadomoĞci jest
»byü Ğwiadkiem pustki«. W tradycji mistycznej Wschodu i Zachodu pustka nie
jest nicoĞcią w potocznym rozumieniu, ale dynamicznym podáoĪem bytu”45.
W rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim Adam Sikora powiedziaá: „[...] choü
znaliĞmy siĊ od lat, nie mieliĞmy nigdy takiego bliskiego i serdecznego kontaktu
jak w chorobie. Wiesz, jak szczelnie Paweá chowaá najdelikatniejszą stronĊ swojej osoby. Broniá siĊ przed ludĨmi, bywaá nieprzyjemny, záoĞliwy. W chorobie
otworzyá siĊ. I to nawet nie wobec mnie, tylko wobec kamery. Potraktowaá ją jak
neutralne medium, przy którym moĪna pozwoliü sobie na ujawnienie prawdziwej twarzy. Filmując Pawáa, zobaczyáem, Īe umieranie nie jest tylko procesem
destrukcji, Īe to moĪe byü dojrzewanie do jakiejĞ gáĊbokiej wiedzy o samym
sobie, o rzeczach ostatecznych. Paweá wykazaá wielką, »buddyjską« mądroĞü.
Jego Ğmierü dawaáa nadziejĊ. [...] Na to, Īe wáaĞciwie nie ma Ğmierci, jest tylko
przejĞcie. CoĞ wraca do początku, z którego wyszáo. MoĪe stamtąd powróciü,
moĪe zostaü. To byáa piĊkna Ğmierü”46.
Kameralny dokument Sikory w pewnym stopniu egzempli¿kuje ariesowską
„Ğmierü oswojoną”. Bohater dojrzale konfrontuje siĊ z najistotniejszym faktem
w Īyciu – Ğmiercią. Postawa Pawáa jest wyrazem akceptacji zarówno Īycia, jak
i Ğmierci. Bohater podsumowując swoją egzystencjĊ, Īegna siĊ tym samym ze
Ğwiatem, osiągając stan wyciszenia i kontemplacji zwiastujące gotowoĞü na
Ibid.
Ibid., s. 344. Związek Ğmierci i wolnoĞci dostrzegali równieĪ miĊdzy innymi stoicy, Georg
W. F. Hegel, Karl Jaspers.
45
A. Sobolewska, Maski Pana Boga, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 110.
46
Z Adamem Sikorą rozmawia Tadeusz Sobolewski. Czarne sáoĔce Mikoáowa, „Gazeta Wyborcza” 22.07.2010.
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Ğmierü. Nie wstydzi siĊ umierania, posuwającej choroby – przeciwnie, wydaje
siĊ, Īe w obliczu ¿zycznej degradacji zacząá byü w peáni sobą.
Obraz Ğmierci w Ucieknijmy od niej przypomina z kolei „Ğmierü zdziczaáą”,
gdzie umierający ostatnie chwile Īycia spĊdza w przestrzeni szpitala, przyjmując
Ğrodki uĞmierzające ból. W jego otoczeniu ani pielĊgniarki, ani rodzina niemalĪe
w ogóle nie poruszają tematu Ğmierci, a jeĞli to juĪ czynią, to w niezwykle eufemistyczny sposób, jakby mowa byáa nie o rzeczywistym fakcie, ale fantazmacie.
Sam Koszaáka, mówiąc w cytowanym wywiadzie dla „Polityki” o nieumiejĊtnoĞci obcowania ze zmaráą osobą i wstydzie przed Īaáobą, odzwierciedla eskapistyczną postawĊ wspóáczesnego spoáeczeĔstwa. ReĪyser prezentuje dwuznaczną
postawĊ, z jednej strony „uzbrojony w kamerĊ” nie boi siĊ poruszaü tematu tabu,
poszerzając granice dokumentalnej penetracji, z drugiej – wyraĨnie ucieka od bolesnego doĞwiadczania realnoĞci Ğmierci najbliĪszych. DziĊki kamerze moĪliwy
jest bezpieczny dystans, który czyni Ğmierü pozornie oswojoną.
Zaprezentowane ujĊcie Ğmierci w ¿lmach Koszaáki i Sikory wskazuje takĪe
na caákowicie odmienną estetyczną perspektywĊ. Twórca Ucieknijmy jest w peáni
Ğwiadomy formy i jej atrakcyjnoĞci – pokazuje na ekranie Ğwiat peáen barokowych kontrastów, które wzmacniają kreacyjny charakter jego ¿lmowej wypowiedzi. Sikora rezygnuje Ğwiadomie z reĪyserskiej wirtuozerii, wrĊcz pozbawia
swój obraz wszelkich oznak formalnej manipulacji – dziĊki ascetyzmowi obrazu,
mamy wraĪenie Īe najwaĪniejsza jest twarz Pawáa Targiela i jego sáowa, które
nabierają szczególnego znaczenia, stają siĊ Ğwiadectwem umierania. Koszaáka
narcystycznie przegląda siĊ w swoich bohaterach – Maágorzacie, Jerzym Nowaku, „Szalonym”, Sikora traktuje swoją obecnoĞü jako pewien tylko „zapáon”
mający zainspirowaü do wypowiedzi przyjaciela – z kolejnymi minutami ¿lmu,
przestajemy w ogóle odczuwaü obecnoĞü kogoĞ zza kamery.
Ucieknijmy i Paweá stawiają jednak przede mną te same istotne pytania –
czy kamera dokumentalisty jednak nie „zabija” intymnoĞci ostatnich chwil Īycia
czáowieka? Czy przez jej obecnoĞü Ğmierü nie staje siĊ mimo wszystko jakimĞ
spektaklem?

SUMMARY
The theme of death in contemporary Polish documentary cinema is increasingly present, which is distinctly evidenced by the creative works of Marcin Koszaáka, who debunks one more social taboo. The author of the paper is interested in the intimate presentation of death, which, on the one hand, has a provocative dimension, and, on the other,
it stems from the personal need to confess, which is carried out by the ¿lm alter egos of
Koszaáka, for example by his sister in Ucieknijmy od niej [Let’s run away from her] or by
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Piotr Korczak in Deklaracja nieĞmiertelnoĞci [Declaration of Independence]. The ¿lms
made by Koszaáka - the author of Istnienie [The Existence] are based on baroque concepts
which, by shocking the audience with their form, are meant to ask fundamental existential
questions. Koszaáka’s creative output is viewed by scholars ¿rst of all from the standpoint
of self-treatment, which seems insuf¿cient: when analyzing Koszaáka’s ¿lms, it is impossible to avoid an ethical or existentialist perspective Another interesting and separate
example of intimate presentation of the death theme is the ¿lm by Adam Sikora Paweá
[Paul], which presents the Mikoáów Institute director suffering from cancer: the camera
accompanies Paweá Targiel’s “confession”, which reveals the stream of consciousness of
the departing man. These extremely different presentations: baroque pieces by Koszaáka
and ascetic ones by Sikora essentially ask the same questions about the limits of documentary cinema.

