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   Wychodziliœmy z kina – ja i pozo-
stali widzowie – w dziwnie dobrym 
nastroju. Dziwnoœæ tego odczucia po- 
lega³a na tym, ¿e ja i inni biali widzo-
wie wychodziliœmy z filmu, w którym
wszyscy biali zostaj¹ zabici. W tym
dziwnie dobrym nastroju przelecia-
³a mi przez g³owê myœl – te¿ jakby 
dziwna – ¿e Quentin Tarantino ma 
szczêœcie, i¿ nie urodzi³ siê polskim 
twórc¹ filmowym.
  Ju¿ przy Inglourious Basterds od-
nosi³o siê wra¿enie, ¿e amerykañski 
re¿yser nie ma wysokiego mniema-
nia o swoich rodakach (np. „Czy wy, 
Amerykanie, znacie jakikolwiek inny 
jêzyk poza angielskim?”). Tam jednak 
niedostatek edukacji i niski poziom 
kultury bêkartów wojny przys³ania³ 
w znacznym stopniu fakt, ¿e ich nie-
przyjemny sposób bycia dotyka³ bo-
leœnie jedynie hitlerowców, gdy tym-
czasem w Django Unchained mamy
zaledwie jednego Niemca, któremu 
na dodatek widownia nie ¿yczy Ÿle i 
w zwi¹zku z tym nie pochwala szor-
stkiego zachowania wobec niego nie-
okrzesanych mieszkañców amerykañ-
skiego Po³udnia z czasów na krótko 
przed wybuchem wojny secesyjnej. 
Mowa Goethego nieobca jest równie¿ 
piêknej Brunhildzie von Schaft (Kerry 
Washington), umiejscowionej tak¿e na 
pozycji antagonistycznej wobec m³o-
towatych przedstawicieli rasy kaukas-
kiej, jednak bêd¹c czarn¹ niewolnic¹ 
jest ona bezpañstwowcem i trudno 
dopatrzyæ siê w niej cech jakiejœ okreœ-
lonej kultury narodowej (znajomoœæ 
jêzyka niemieckiego, og³adê i nazwis-
ko – Schaft, ya, damn right – zawdziê-
cza swoim pierwszym w³aœcicielom), 
mówi niedu¿o, wprowadzona do filmu 
zosta³a po to, aby tytu³owy bohater 
mia³ powód do puszczenia z dymem 
kawa³ka stanu Mississippi, patrzy siê 
na ni¹ prawie jak na Nicki Minaj, czy-
li ca³kiem spokojnie mo¿emy w tym 
miejscu wypiæ trzeci¹ kawê.
  Co innego jeœli chodzi o wspomnia-
nego wy¿ej prawdziwego Niemca. 
Doktor King Schultz – bo tak siê on 
nazywa – jest bardzo podobny do
standartenführera Hansa Landy z Bê-
kartów wojny, nie tylko przynale¿-
noœci¹ narodow¹ i twarz¹ Christopha 
Waltza, ale tak¿e europejskim oby-
ciem, znajomoœci¹ jêzyków obcych 
(oprócz niemieckiego i angielskiego, 
zna te¿ na pewno francuski), pos³ugi-
waniem siê zdaniami rozwiniêtymi i 
sposobem wy³uszczania swoich racji, 
co wszystko razem odró¿nia go zde-
cydowanie od ancestorów The Natio-
nal Rifle Association of America. Po-

daje siê pocz¹tkowo za dentystê, ale
w rzeczywistoœci wykonuje inny za-
wód, który, mimo ¿e równie¿ polega
na obcowaniu z jednostk¹ w sposób 
dla jednostki nieprzyjemny, nie cieszy 
siê prawdopodobnie takim uznaniem 
spo³ecznym jak stomatologia, ale bio-
r¹c pod uwagê, ¿e w tamtych czasach 
Amerykanie nie dbali o swoje uzê-
bienie tak jak dzisiaj, jego decyzja 
o zmianie profesji wydaje siê uza-
sadniona i dla kieszeni rozumna. Dr 
Schultz zarabia na ¿ycie zabijaniem 
poszukiwanych listem goñczym prze-
stêpców. To w³aœnie jego szczere za-
anga¿owanie i oddanie tej pracy (sin-
cere work angagement and commit-
ment), koniecznoœæ sprostania stawia-
nym przez ni¹ wyzwaniom, zmusza 
go do poszukiwania pomocnika w 
osobie czarnoskórego Django (Jamie 
Foxx), którego niepraktykuj¹cy den-
tysta wykupuje z niewoli (oczywiœcie 
transakcja nie obywa siê bez pewnych 
nieporozumieñ) i po uzgodnieniu wa-
runków wspó³pracy spuszcza go z ³añ-
cucha na pohybel œwiatu tak piêknie 
przedstawionemu w powieœci Marga-
ret Mitchell.
  Dwaj ³owcy przestêpców za³atwiaj¹ 
najpierw kilka spraw zawodowych 
w Teksasie, gdzie mieszkañcy mias-
teczek rozdziawiaj¹ gêbê na widok 
Murzyna na koniu. Murzyn na koniu
jest czymœ tak nienaturalnym, tak 
sprzecznym ze œwiatopogl¹dem lud-
noœci Po³udnia, ¿e musz¹ zaj¹æ siê
tym wynaturzeniem rycerze spod 
znaku Ku Klux Klanu, gloryfikowani 
dziewiêædziesi¹t piêæ lat temu w nie-
mym dziele D. W. Griffitha Narodzi-
ny narodu. Quentin Tarantino wyraŸ-
nie nawi¹zuje do filmu Griffitha, jed-
nego z najwa¿niejszych w historii ki-
na, pokazuj¹c pêdz¹cych na koniach 
z p³on¹cymi pochodniami klansma-
nów (dlaczego te pochodnie w d³o-
niach zawsze tak Ÿle siê kojarz¹?), od 
których bije potêga i groza. Tylko ¿e 
zaraz zrobi siê œmiesznie, gdy obroñcy 
bia³ej rasy zaczn¹ siê skar¿yæ na nie-
odpowiednio powycinane w maskuj¹-
cych ich twarze workach dziury na
oczy. Nie sposób nie wspomnieæ przy 
tej scenie pokazanego przez Taranti-
no w jego poprzednim filmie Hitlera, 
œmiej¹cego siê jak g³upi do sera pod-
czas projekcji nazistowskiej propa-
gandówki – oœmieszenie z³a jest takie 
same.
  Po zimowych miesi¹cach, spêdzo-
nych na podreperowaniu finansów i 
æwiczeniu przez Django sprawnoœci 
strzeleckiej, na ekranie pojawia siê 
wielki napis oznajmiaj¹cy, ¿e nasi bo-

haterowie wyruszaj¹ tam, dok¹d mu-
sz¹ wreszcie wyruszyæ: MISSISSIPPI. 
W Mississippi jest wielka posiad³oœæ 
ziemska, nazwana s³odko od nazwiska 
jej w³aœciciela Candyland, gdzie pros-
tytuowana jest wspomniana wczeœniej
niewolnica Brunhilda, ¿ona Django, 
jak siê okazuje, i podobno przysz³a 
praprapraprababka opiewanego przez 
Isaaca Hayesa – Shaft, ya, damn right 
– czarnego detektywa z nowojorskiego
Harlemu, spopularyzowanego przez
amerykañskie filmy kryminalne z lat
70. ubieg³ego wieku.
  W³aœciciel plantacji Calvin Candie 
(Leonardo DiCaprio) – jak to czêsto
wœród bogaczy bywa – udaje cz³o-
wieka kulturalnego, frankofila, bêd¹c 
w rzeczywistoœci zwyk³ym chamem,
do tego jeszcze o sadystycznym zaciê-
ciu. A po francusku lepiej siê przy nim 
nie odzywaæ, bo to mog³oby wprowa-
dziæ go w zak³opotanie. O ciep³o ro-
dzinnego domu dba jego siostrzyczka 
– graj¹ca na harfie somnambuliczna
burdelmama (podoba³a mi siê w tej 
drugoplanowej roli Laura Cayouette), 
której pokazanie siê na ekranie po raz
definitywnie ostatni wzbudzi na wi-
downi weso³oœæ. Jedn¹ z wa¿niejszych 
osób w tym domostwie, jak i dla roz-
woju akcji, jest wuj Tom – stary nie-
wolnik, wierny s³uga swojego pana –
który u Tarantino nazywa siê Stefan 
(Samuel L. Jackson) i okazuje siê ta-
kim sukinsynem, ¿e wszyscy zasiada-
j¹cy w kinie chrzeœcijanie, niechrzeœci-
janie, agnostycy, ateiœci i tumiwisiœci 
– biali, czarni, ¿ó³ci, czerwonoskórzy i 
br¹zowi – ¿ycz¹ mu œmierci w boleœ-
ciach, której (tyle tylko mogê powie-
dzieæ, ¿eby nie zdradzaæ zakoñczenia 
filmu) w dzie³ach Quentina Tarantino 
nie mo¿na wykluczyæ.
  Doktor Schultz i Django udaj¹ siê 
wiêc do Candylandu, ¿eby uwolniæ 
czarn¹ Brunhildê, przy czym doktor 
Schultz tak kombinuje jak wprowa-
dziæ w b³¹d wlaœciciela plantacji – ¿eby 

ten nie pomyœla³ sobie, nie wiadomo 
dlaczego, ¿e ich celem jest wykupie-
nie ¿ony Django, a tylko Murzyna-
gladiatora o imieniu Eskimo Joe (tak 
samo nazywa siê australijski zespó³ 
rockowy), za którego gotowi s¹ s³ono 
zap³aciæ, zatem Brunhilda powinna im 
siê chyba nale¿eæ jako bonus, ewentu-
alnie mog¹ coœ tam dorzuciæ do ceny 
zakupu – ¿e w koñcu przekombinu-
je, ca³y ten zagmatwany plan weŸmie 
w ³eb i krew poleje siê teraz naprawdê 
obficie.  
  W fina³owej sekwencji jest scena, 
która wywo³uje na widowni radosne 
poruszenie, któr¹ to reakcjê odnotowa³ 
tak¿e recenzent „New Yorkera”: I was 
disturbed by their yelps of triumphant 
laughter, at the screening I attended, 
as a white woman was blown away 
by Django’s gun. Dodaæ tu nale¿y, ¿e
ów triumphant laughter sprowoko-
wany zosta³ przez twórcê filmu, ujaw-
niaj¹cego w tej scenie du¿e poczucie 
czarnego humoru.
   Na alarm bije krytyk filmowy „The 
Washington Times”, pisz¹c ¿e Django 
Unchained budzi nietolerancjê, nie-
chêæ do ludzi bia³ej rasy –  przedsta-
wionych jako diab³y wcielone – jest
filmem antybia³ym. Asumptem do 
tego twierdzenie sta³ siê monolog 
Jamie Foxxa w Saturday Night Live 
– chyba rzeczywiœcie ma³o dowcipny 
– w którym przedstawia on swoj¹ ro-
lê czarnego niewolnika w ³añcuchach, 
koñcz¹c wypowiedŸ nastêpuj¹co: But 
don’t be worried about it, because I get 
out [of] the chains, I save my wife, and 
I kill all the white people in the movie. 
How great is that? And how black is 
that?. G³osy oburzenia t¹ rasistowsk¹ 
wypowiedzi¹ odezwa³y siê tak¿e w in-
nych periodykach, w serwisach spo-
³ecznoœciowych, przelewaj¹c siê na 
film, do którego owa wypowiedŸ siê 
odnosi. Trochê przykro, ¿e autorzy 
tych opinii nie zauwa¿yli, ¿e podzia³ 
charakterów w filmach Quentina Ta-
rantino przebiega na wyznaczonej 
przez Sergio Leone linii The Good, the 
Bad and the Ugly, a nie wed³ug kolo-
rów w³osów, sukien i wed³ug wzrostu.
  ¯eby by³o jeszcze tolerancyjniej, au-
torzy chyba wszystkich bez wyj¹tku 
recenzji w prasie politycznie popraw-
nego Zachodu – tak¿e tych uznaj¹cych 
Django Unchained za najlepszy film 
2012 roku – s¹ zbulwersowani nagro-
madzeniem w filmie s³owa czarnuch 
(nigger), które – jak ktoœ wyliczy³ – 
wyartyku³owane jest tu ponad sto razy. 
Przypomina mi siê tu (nie bêdê stara³ 
siê t³umaczyæ tej asocjacji) obrazek 
obyczajowy z gdañskiego tramwaju, 

wiele lat temu, w czasach, gdy pojê-
cie poprawnoœci politycznej nie by³o 
jeszcze znane Polakom. Jecha³ wiêc 
tym tramwajem Murzyn, a za jego 
plecami siedzia³, jak siê za parê minut 
okaza³o, gdañski kieszonkowiec. Na 
którymœ kolejnym przystanku ten dru-
gi wywo³a³ sztuczny t³ok, w wyniku
którego jedna z wsiadaj¹cych do tram-
waju pañ straci³a umieszczon¹ w to-
rebce portmonetkê, co odnotowa³a do-
piero za chwilê. Pasa¿erowie zaczêli
dociekaæ, kto by³ z³odziejem. Docho-
dzenie uciê³a m³oda kobieta, oznaj-
miaj¹c pewnym g³osem, ¿e kradzie¿y 
dokona³ mê¿czyzna, który „siedzia³ za 
tym czarnym panem”. 
  Z tego wszystkiego wydaje mi siê, 
¿e najlepiej (najw³aœciwiej) odebrali 
film Tarantino widzowie nie obci¹¿e-
ni etatowym przymusem wystêpowa-
nia w roli krytyków kulturalnych: ja-
ko wysokiej klasy kino rozrywkowe. 
Konwencja artystyczna amerykañskie-
go re¿ysera – który po raz pierwszy
pokaza³ swoje upodobanie do spa-
ghetti westernów bez przebierania tej 
fascynacji we wspó³czesny kostium (i 
raz jeden w kostium II wojny) – jest tu 
tak wyraŸna, ¿e naprawdê trudno ode-
braæ to zmasowane zabijanie – przy
obowi¹zkowej muzyce Ennio Morri-
cone, 100 Black Coffins rapera Ricka 
Rossa czy wpadaj¹cej w ucho piosenki 
Who Did That To You? Johna Legen-
da –  z rozpacz¹ nad czymkolwiek.
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  Wychodziliœmy wiêc z kina w dob-
rym nastroju, bo wszyscy Ÿli ludzie zo-
stali w filmie zabici. Zas³u¿enie i efek-
townie. Tym razem nie przez Clinta
Eastwooda, a przez czarnego Django, 
którego przygody przedstawia równie¿
wydany równoczeœnie z premier¹ filmu
komiks, co moim zdaniem, od strony 
artystycznej, jest wa¿niejsze ni¿ kolor 
skóry g³ównego bohatera.
  A jeœli ktoœ popkulturowe przypom-
nienie, ¿e amerykañskie niewolnictwo 
by³o zbrodni¹ przeciwko ludzkoœci po-
strzega jako antybia³e, to chce siê na 
to odpowiedzieæ: na z³odzieju czapka
gore.
   Ach, ten Tarantino.


