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 Najnowszy, ósmy film Quentina Ta-
rantino The Hateful Eight jest pierw-
szym filmem tego reżysera, który po-
dobał mi się tak sobie. Podobał mi się
bardzo tak sobie, mimo bardzo dob-
rych recenzji i spodziewanej nomina-
cji do Oscara. W pewnym momencie
zacząłem się nawet zastanawiać, czy 
przypadkiem ten mój letni odbiór tego
filmu nie wynika z moich zbyt wiel-
kich wobec niego oczekiwań, które 
– jakby nieco irracjonalnie – łączyły 
się z tym, że północnoamerykańska 
premiera, którą wyznaczono na Boże
Narodzenie, miała poniekąd charak-
ter elitarny, ponieważ do końca roku 
film wyświetlany był z taśmy 70 mm 
(wersja cyfrowa pojawiła się w stycz-
niu), więc projekcje grudniowe mogły 
odbywać się jedynie w kinach posia-
dających mało dziś używane projekto-
ry. Wyselekcjonowano sto takich kin 
w czterdziestu czterech miastach tego 
kontynentu, w tym w Vancouver. Po 
drugie, ekscytująca była wiadomość, 
że The Hateful Eight – jak filmy sprzed 
50-60 lat – rozpoczyna się uwerturą i
podzielony jest na dwie części antrak-
tem. Ilekroć oglądam w telewizji, na
kanale klasyki filmowej, dzieła posia-
dające te atrybuty (jak np. „Ben-Hur”, 
„Jak zdobywano Dziki Zachód” czy 
„2001: Odyseja kosmiczna”), pojawia 
się refleksja o jawnym w tamtym cza-
sie przekazie dla widza, że film jest 
dziełem sztuki, co podkreślały właśnie 
uwertura i muzyczny antrakt. Także 
w jakimś stopniu zaciekawiało to, 
że po raz pierwszy Ennio Morricone 
skomponował oryginalną muzykę dla 
Tarantino, chociaż po obejrzeniu filmu 
nie byłem pewien, czy nie wolałbym, 
aby amerykański reżyser używał go-
towych utworów włoskiego kompo-
zytora, tych ze spaghetti westernów, 
tak jak robił to we wcześniejszych fil-
mach (trzech bodaj), w których owe 
muzyczne cytaty niosły dodatkowe 
znaczenie i były swoistym znakiem 
rozpoznawczym „stylu Tarantino”.
 Antrakt w najnowszym filmie Taran-
tino na taśmie 70 mm nie był muzycz-
ny, następował po 101 minutach pro-
jekcji, trwał 12-15 minut, pozwalał na 
załatwienie potrzeb fizjologicznych i
uzupełnienie przez kinowych żarło-
ków, wychowanków kultury popular-

nej, zasobów popcornu i coca-coli, 
po czym rozpoczęła się 74-minutowa 
część druga filmu, łatwo więc obliczyć, 
że całość trwała ponad trzy godziny. 
Część druga zaczyna się od rozdziału 
czwartego: Domergue’s Got a Secret 
– bo jak inne filmy Quentina Taranti-
no, również i ten podzielony jest na 
rozdziały. Pierwsza i druga część róż-
nią się od siebie wartkością akcji.
  W części pierwszej dość szybko po-
jawiła się w mojej głowie myśl, że 
twórcy Reservoir Dogs i Inglourious 
Basterds spodobało się, dużo bardziej 
niż przedtem, bycie pisarzem. Teatral-
ne – jak najpierw pomyślałem – nie 
stroniące od czarnego humoru dialogi 
odsuwają jakby na drugi plan obrazy 
zamieci śnieżnej w górach Wyoming, 
przez którą przedziera się zmierzający 
do Red Rock dyliżans, początkowo 
z dwójką, następnie z trójką, a w końcu 
z czwórką pasażerów. Dwóch z nich
to łowcy nagród wyznaczonych za do-
starczenie przed oblicze sprawiedli-
wości poszukiwanych przestępców, 
żywych lub martwych. Jedyna pasa-
żerka konnego pojazdu ma podbite 
oko i połączona jest łańcuchem z jed-
nym z wyżej wymienionych męż-
czyzn, który od czasu do czasu wali 
ją brutalnie po buzi, pięścią albo łok-
ciem. Za niedługo dołączy do nich 
czwarty pasażer – zdążający do Red 
Rock odebrać nominację na szeryfa 
człowiek z Południa, który nie prze-
pada za czarnymi, co nie jest bez zna-
czenia, gdyż jeden z łówców nagród 
za przestępców, który dosiada się jako 
trzeci pasażer, walczył podczas wojny 
secesyjnej w stopniu majora po stro-
nie Unii, konfederaci mieli podstawy, 
aby wyznaczyć nagrodę za jego gło-
wę, i jeszcze do tego jest czarny. Kiedy 
wsiada do dyliżansu, zostaje powitany 
przez trzymaną na łańcuchu kobietę 
o słonecznym imieniu Daisy (Jennifer 
Jason Leight): - Howdy, nigger. To 
ostatnie słowo, wykreślone dziś zupeł-
nie z języka przyzwoitych ludzi, wy-
powiadane jest w najnowszym filmie 
Tarantino w wielką częstotliwością.
  Wiemy już zatem, że rzecz dzieje 
się kilka lub kilkanaście lat po ame-
rykańskiej wojnie domowej i szybko 
domyślamy się, że stosunki społecz-
ne pomiędzy białymi i czarnymi nie 

ułożyły się jeszcze w tamtym czasie 
jak należy. Stąd niektórzy traktują ten 
film jako sequel powstałego trzy lata 
temu Django Unchained, którego ak-
cja przypada na dwa lata przed wybu-
chem wojny między Południem a Pół-
nocą. Przyjmując, że jest tak w istocie, 
można by zakładać powstanie kolej-
nych sequels, może nawet osadzo-
nych w dzisiejszych czasach, jako że 
raz po raz pojawiają się przykłady ist-
niejących wciąż w USA napięć mię-
dzy Afroamerykanami a przedstawi-
cielami rasy kaukaskiej, co potwierdza
nasze spostrzeżenie, że ani Django, 
ani teraz major Marquis Warren (Sa
muel L. Jackson) nie zdołali załatwić 
sprawy do końca. Zresztą sam Taran-
tino, który w październiku brał udział 
w nowojorskiej demonstracji czarnych 
przeciwko brutalności policji, ma dość 
napięte stosunki z amerykańskimi stró-
żami prawa, którzy mają pretensje do 
wypowiedzi reżysera na ich temat i 
w odwecie bojkotują jego filmy.
  Połowa nienawistnej ósemki pędzi 
zatem dyliżansem przez zawieję śnież-
ną, bez wiary w dotarcie do celu i bez 
wiedzy, że każdy z nich – woźnicy nie 
wyłączając – pędzi na spotkanie swo-
jego przeznaczenia, które pojawia się 
w rozdziale trzecim, nosi nazwę Ga-
lanteria Wilhelminki (Minnie’s Ha-
berdashery) i pełni funkcję postoju dla 
dyliżansów. Po czym nastąpiła prze-

rwa, widzowie podnieśli się z miejsc 
i pospieszyli ustawić się w kolejce do 
toalety. Nie widziałem filmu w wersji
cyfrowej, ale ponieważ podaje się krót-
szy czas jego trwania w odtwarzaniu 
z DVD, domyślam się, że nie ma w tej
wersji antraktu i prawdopodobnie rów-
nież uwertury.
  Część druga rozpoczyna się od pio-
senki Apple Blossom w wykonaniu 
White Stripes, po której odzywa się 
(tak jak w Pulp Fiction czy Inglourious 
Basterds) narrator, cofający akcję o 
kilka chwil i zwracający naszą uwagę 
na coś, czego te kilka chwil wcześniej 
nie widzieliśmy. I w tym miejscu lite-
racko utalentowany reżyser Tarantino 
sięga do jeszcze jednego gatunku – do
klasycznej powieści kryminalnej – sta-
wiając klasyczne dla tego gatunku py-
tanie: kto otruł? Za jakieś pół godziny 
major Marquis Warren rozpocznie do-
chodzenie w tej sprawie.
  Praktycznie wszystko w drugiej czę-
ści filmu dzieje się w jednym wnę-
trzu, sprytnie dzielonym ustawieniem 
kamery na różne przestrzenie w kolej-
nych sekwencjach, a reżyser Taranti-
no przypomina sobie widać, że przede 
wszystkim jest reżyserem Tarantino, i 
już sobie w tej drugiej części nie żału-
je – mamy tu już tytułową ósemkę 
w komplecie – strzały padają gęsto i 
krew leje się huczącymi kaskadami.
Jeszcze raz cofniemy się w czasie do 
poranka tego samego dnia, aby roz-
supłać tajemnicę tego, co zdarzyło się
pod dachem dobrze chyba prosperu-
jącego biznesu Wilhelminki kilka go-
dzin później. I tutaj nie będę usatys-
fakcjonowany. Reżyser, którego wy-
obraźnia stworzyła niesamowite obra-
zy walki i przemocy, trzymające w na-
pięciu i przekraczające granice nie-
zwykłości, w Kill Bill, który tak wspa-
niale pogmatwał fabułę Pulp Fiction, 
który nie wahał się zabić w paryskim 
kinie Hitlera i innych w Inglourious 
Basterds, tym razem jakby zadowolił 
się zgrabnymi dialogami i morzem
krwi w drugiej części filmu, rezygnu-
jąc z wyrafinowania i tłumacząc całą 
intrygę w sposób raczej prosty. Dobra
filmowo jest ostatnia scena – tak jak
dobre są pierwsze ujęcia filmu, a mo-
że nawet cała część przed antraktem...
  Dla widzów, którzy nie przepadają 
za skomplikowaną fabułą (i którzy 
nie mają nic przeciwko strong bloody 
violence), The Hateful Eight powinien 
się podobać. Mi podobał się tak sobie, 

chociaż przecież w żadnym jego mo-
mencie nie miałem ochoty, żeby wy-
jść z kina i w żadnym wypadku nie
żałuję, że spędziłem w nim ponad trzy
godziny.
  Na zakończenie coś z innej beczki. 
Otóż niedługo minie 27 lat od chwili,  
kiedy wylądowałem w Ameryce Pół-
nocnej i oto przy okazji premiery naj-
nowszego filmu Quentina Tarantino 
odkryłem, że moja wiedza o tutejszych
zwyczajach nie jest wciąż kompletna 
i że wciąż istnieje różnica pomiędzy
myśleniem „po tutejszemu” i myśle-
niem polskim. Rzecz w tym, że posta-
nowiłem wybrać się na The Hateful 
Eight w dniu premiery, a więc w Boże 
Narodzenie, sądząc w oparciu o zwy-
czaje ludu polskiego, że tego dnia lu-
dzie siedzą przy świątecznym stole, 
jedzą, piją i co najwyżej gapią się w te-
lewizor. Tymczasem na ponad godzi-
nę przed pierwszym seansem zasta-
łem pod kinem kilometrową kolejkę 
po bilety, w której stałem dość długo, 
zanim dowiedziałem się, że bilety na 
cały dzień są wyprzedane. Wróciłem 
do domu i poszperałem w Internecie, 
żeby dowiedzieć się, że na tym kon-
tynencie chodzenie do kina w Boże 
Narodzenie, podobnie jak w Święto 
Dziękczynienia, jest zwyczajem, wie-
loletnią tradycją (co tłumaczyło także
wybór daty premiery). Przestawiłem 
się więc z myśleniem na tory kanadyj-
skie, kupiłem bilet online na ponie-
działek, 28 grudnia, w niedzielę wy-
brałem się do kina Park, żeby bilet 
wydrukować, by wreszcie, ustawiając 
się najpierw, znów godzinę wcześniej, 
w długiej kolejce ticket holders, zna-
leźć się na widowni pośród kompletu 
widzów i zająć dobre miejsce.
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Nowy film Quentina Tarantino

PS
   
   Film Quentina Tarantino został no-
minowany do Oscara w trzech kate-
goriach: najlepsze zdjęcia, najlepsza 
muzyka, najlepsza aktorka drugopla-
nowa. Myślę, że są to nominacje nie 
budzące wątpliwości i jedyne, które 
ten obraz mógł osiagnąć. Zwłaszcza 
Oscar dla Ennio Morricone jest, moim 
zdaniem, pewny (jego muzyka do The 
Hateful Eight zdobyła już Złoty Glob).
ty Glob). Liczący 87 lat kompozytor 
ma za sobą sześć nominacji do Na-
grody Akademii Filmowej, ale jedyny 
Oscar przyznany był mu w 2007 roku 
„za całokształt”.


