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   W przeddzień Halloween pewna 
m³oda para zostaje brutalnie zamor-
dowana. Eric Draven i Shelley Web-
ster nazajutrz mieli się pobrać. On zo-
sta³ postrzelony i wyrzucony przez 
okno, ona zgwa³cona i śmiertelnie po-
bita. Rok później Eric wstaje z grobu, 
aby zemścić się na oprawcach. Zabija
wszystkich w kolejności, w jakiej za-
atakowali go w mieszkaniu. To naj-
krótszy opis fabu³y filmu Kruk w re-
żyserii Alexa Proyasa, jednego z naj-
bardziej znanych, kultowych filmów 
na świecie. Pomysłodawcą historii
Kruka jest grafik i muzyk rockowy, 
James O’Barr, który pierwotnie two-
rzy³ komiksy z przygodami tego bo-
hatera. Komiksami zachwyci³ się Alex 
Proyas. Powstaje film o niezwyk³ym 
baśniowo – mistycznym charakterze, 
który dodatkowo potęguje dwuznacz-
ny wydźwięk opowieści. 

  Twórca, kreuj¹c swe pomys³y doty-
cz¹ce herosa zrodzonego ze śmierci,
nie spodziewa³ się, że i w warstwie
realnej bohater się z ni¹ spotka. W fil-
mach ginie się na niby; śmierć jest za-
bawna, widowiskowa, katastroficzna.
Rzadko – prawdziwa. To raczej fatal-
na porażka medycyny, nie zaś natural-
na kolej losów. Kino Nowej Przygody
śmierć pokazywa³o śmielej i tandet-
niej niż dot¹d; dosłowniej i gwałtow-
niej niż seks. Koncentrowa³o się prze-
de wszystkim na urozmaicaniu spo-
sobów zabijania: ³amanie karku, pale-
nie w piecu hutniczym, rozrywanie 
granatem, porażanie pr¹dem, zabijanie 
przez wyrafinowane pobicie, podpa-
lanie, ³amanie kości, przygważdżanie, 
rozpuszczanie w kwasach, czy miaż-
dżenie pras¹ hydrauliczn¹. Sposoby te, 
to zaledwie ma³y fragment tworzone-
go wówczas przez reżyserów reper-
tuaru technik uśmiercania. Bywa i tak,
że na p³aszczyźnie filmu śmierć jest 
do pokonania. Batman, superbohater, 
postanowi³ przeciwstawić się złu, po-
nieważ w dzieciństwie widzia³ brutal-
n¹ śmierć swoich rodziców i postano-
wi³ zmienić świat na lepsze. Nie pod-
legaj¹ konieczności śmierci wampiry, 
upiory, określane jako żywe trupy ży- 
wi¹ce się krwi¹. Ich stan śmierci nie 
obowi¹zuje. Najs³ynniejszy wampir
wszechczasów to Dracula, bohater po-
wieści Brama Stokera, spopularyzo-
wany przez liczne ekranizacje. 

Œmieræ w sztuce,
œmieræ w ¿yciu

  O śmierci w filmie wiemy też, że by-
wa heroiczna i może s³użyć za wzór 
męstwa, odwagi i poświęcenia. Moż-
na tu wskazać liczne produkcje filmo-
we na temat męki Chrystusa, z najbar-
dziej dosadnym z przedstawień, Pasją 
w reżyserii Mela Gibsona. Warto też, 
skoro mowa o Gibsonie, wspomnieć o 
roli Williama Wallace`a, któr¹ zagra³
w filmie Waleczne serce.  Ca³kowicie 
odmienn¹ strategi¹ dotycz¹c¹ śmierci 
jest, jak określa j¹ Zygmunt Bauman, 
„ponowoczesna dekonstrukcja śmier-
telności”. Opiera się ona na ukrywa-
niu zgonu jako czegoś odrażaj¹cego, 
na czynieniu z niego tabu i zaowoco-
wa³a radykaln¹ medykalizacj¹ życia. 
Dzięki medykalizacji rozum przej¹³ 
kontrolę nad śmierci¹, d¹ż¹c do osiąg-
nięcia nie tyle nieśmiertelności, ile „od-
sunięcia” śmiertelności i wyd³użenia 
życia.

  Powróćmy do filmu Kruk. Bardzo 
duży wp³yw na recepcję tego filmu 
mia³a tragiczna śmierć Brandona Lee, 
który zgin¹³ na planie postrzelony z pi-
stoletu, w którym mia³y być tylko śle-
pe naboje. Brandona zabito w scenie, 
gdy wchodzi³ do domu z zakupami –
dzień przed jego faktycznym ślubem.

Rzeczywistość, wolna od fantazji i 
z³udzeń, zaskoczy³a go gwa³townie, 
zaprzeczaj¹c kompletnie regu³om gry, 
jakie panowa³y w filmie. Pierwotnie, 
jako Eric, ginie w tragicznych oko-
licznościach, z piętnem widoku jesz-
cze straszliwszej śmierci swej narze-
czonej. Jego druga śmierć, na planie 
filmowym, nie była przejawem nie-
ludzkiego potraktowania, lecz przy-
padkowym, bezmyślnym wypad-
kiem. Podobnie, jak zamordowanie 
Zdzis³awa Beksińskiego (w 2005 r. 
– przyp. red.) dla marnych pięćdzie-
sięciu z³otych. Zestaw nadzwyczaj-
nych wydarzeń, daj¹cych się zauwa-
żyć w życiu Brandona, móg³by wska-
zywać na dzia³anie jakiejś fatalnej siły
wyższej, może kl¹twy. Ojciec Bran-
dona, s³ynny aktor i karateka Bruce 
Lee, również zgin¹³ w trakcie kręce-
nia filmu; samobójcz¹ śmierci¹ zgin¹³ 
wcześniej syn Beksińskiego, Tomasz,
Nic nie jest pewne, możliwe zdaje się 
wszystko.
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Z krainy Ogryzka
  Listopadowego wieczora Ogryzek 
i Wrona wybrali się na leśny cmenta-
rzyk, aby corocznym zwyczajem za-
palić kilka świeczek na grobach nie-
znanych im bliskich. Zaraz po wejściu 
wrona gdzieś się zagubiła. Ogryzek 
próbował ją odnaleźć, ale w ciemno-
ściach jakie zaczęły zapadać okazało 
się z jest to zadanie ponad jego siły. 
Pozostawił więc ptaka własnemu lo-
sowi Zbliżył się do najbliższego gro-
bu i zapalił świeczkę. Już miał ją po-
stawić, kiedy usłyszał szept. 
- Ktoś ty?
- Ja?
- Tak ty. 
- Ogryzek.
- Jaki ogryzek?
- Normalny.
- Jabłko czy gruszka?
- Ani jedno ani drugie. Po prostu O-
gryzek.
- Żartowniś z ciebie. No, no, no. Która 
godzina?
- Nie mam zegarka.
- Co za czasy! No, co za czasy! – na-
rzekał głos. – Na cmentarz przycho-
dzi i nie ma zegarka. Jak to w ogóle 
możliwe?!
  Głos rzucił jeszcze kilka uwag pod 
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adresem dzisiejszej młodzieży, po-
rządku świata, rewaloryzacji rent i 
emerytur oraz nastrojów społecznych. 
Po czym umilkł. Jednocześnie zgasła 
świeczka.
- To musi być głupi dowcip Wrony 
– pomyślał Ogryzek. – Już ja się roz-
prawie z tą kupą piór. Po kilku minu-
tach poszukiwań Ogryzek znalazł 
Wronę. Leżała przykryta kupą liści 
spod których wystawał tylko dziób. 
Ptaszysko pogrążone było w głębo-
kim śnie. Od czasu do czasu mruczało 
wierszyk – „Jadą goście jadą”
  Przy wieczornej herbatce u Reb Apel-

mana, Ogryzek dowiedział się, że głos 
należał najprawdopodobniej do jedne-
go z jego dalekich już nieżyjących 
krewnych. 
- A czemu on mi zgasił świecę?
- O, to taki zwyczaj, żebyś wiedział, 
że ma się dobrze. Oni w ten sposób 
informują żywych, że wszystko w po-
rządku.
- Aha – szepnął Ogryzek. Od tej pory 
zawsze na cmentarz zabierał latarkę.
- Nie to żebym nie interesował się 
zmarłymi, chodzi o to, że nie stać mnie 
na kilkaset opakowań zapałek –  wy-
jaśniał zdziwionej Wronie.


