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   Nie będę tej myśli rozwijał, bo to te-
mat na inną pracę. Powiem tylko, że 
zastanawiałem się, do kogo właściwie 
– chociażby tylko „podskórnie” – od-
nosi się angielski tytuł filmu: Hatred. 
I jeszcze to, jak znaczący jest fakt, że
wszyscy polscy recenzenci zapewnia-
ją gorliwie, że film nie jest nacjonali-
styczny. Można by wobec tego zapy-
tać, ile pozytywnych postaci jest po tej
złej stronie.
   I jeszcze to, że widzów po filmie 
ciekawiło wyłącznie to, jaka była reak-
cja Ukraińców na ten obraz, a wystę-
pujacy jako gość festiwalu aktor dole-
wał oliwy do ognia, opowiadając o
prześladowaniach ukraińskich akto-
rów, którzy zgodzili się zagrać w tym
filmie. A ukraiński ambasador to po-
dobno płakał reżyserowi w rękaw…
Itd., itp. A co z reakcją Polaków? Co 
z refleksją Polaków nad uczuciem, ja-
kie w nich ten film wzbudził? Czy nie 
jest to aby poczucie wyższości?
   Podobał mi się drugi z oglądanych 
przeze mnie filmów, bardzo mi się 
podobał. Zawsze byłem wielbicielem 
Wajdy, pisałem pracę magisterską z je-
go „Piłata i innych”, uzyskując wów-
czas z jego strony pewną pomoc, za-
chwycałem się reżyserowaną przez
niego wpół filmową „Nocą listopado-
wą” w Teatrze Telewizji itd. Był mis-
trzem, był najlepszym polskim reżyse-
rem. Kiedy przyznawano mu Oscara
za całokształt twórczości, powiedział 
w którymś z wywiadów: „- Może ja 
po prostu umiem robić filmy…” Po-
został wielkim polskim reżyserem.
  „Powidoki” to dla mnie dzieło wiel-
kie. Rzeczywiście trzeba umieć robić 
filmy, żeby scena po scenie wyciskać 
łzy z oczu widza. Nie pamiętam, jaki 
inny film wzruszył mnie do tego stop-
nia… chyba w dzieciństwie… I ani 
jednego zbędnego ujęcia, żadnej „ki-
lometrówki”, wymyślania co by tu 
jeszcze... Może by tak wstrząsnąć wi-
dzem sceną tortur Hani na UB – na-
turalistycznie pokazanym okrucieńst-
wem…? To nie Wajda. Wspaniały re-
żyser i wspaniałe aktorstwo.
  Przeczytałem w jednej z amerykań-
skich recenzji, że Wajda tak doskona-
le, z taką pasją, pokazał postać Włady-
sława Strzemińskiego, ponieważ sam 
był dysydentem. Uważam, że pozo-
stał dysydentem do końca, zwłaszcza 
w ostatnim okresie swojego życia. Po-

twierdził to zresztą swoim zachowa-
niem mały człowiek, który, kiedy Sejm 
zapowiedział uczczenie chwilą ciszy
śmierci reżysera – wyszedł z sali. Wajda 
jakby przewidział to w swoim ostat-
nim filmie, który mówi o czasach sta-
linizmu, ale… To jest to, o czym pisał 
Albert Camus: Bakcyl dżumy nigdy 
nie umiera i nie znika (...) nadejdzie 
być może dzień, kiedy na nieszczęście 
ludzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe 
szczury i pośle je, by umierały w szczę-
śliwym mieście. Nazwa zarazy jest róż-
na: faszyzm, komunizm, autorytaryzm.
  Wajda potrafi powiedzieć coś dodat-
kowego poza tym co realnie pokazuje 
dane ujęcie, kreowany przez niego ob-
raz tworzy dodatkowe znaczenia. Jakże 
wymowna jest na przykład scena, gdy 
bohater stoi samotnie przy oknie i pa-
trzy na 1-majową manifestację „słusz-
nego i prawdziwego patriotyzmu”.
 Jakieś dwadzieścia lat temu pokazano
na kanale TLC pierwszy film Wajdy 
– „Pokolenie” (1954 r.) – poprzedzając 
go dyskusją obecnych w studio kryty-
ków. Padły wtedy słowa, których ra-
czej na pewno nie usłyszałoby się przy 
tym filmie ani w „tamtej”, ani w obec-
nej Polsce. Zwrócono uwagę na to, że 
wszystkie pozytywne postaci w tym 
filmie to komuniści, dodając zaraz, że 
oczywiście… ale (zapamiętałem te
słowa dokładnie) „Wajda nie jest idio-
tą”, wiedząc w jakim czasie kręci swój
obraz, przekazując pod maską komu-
nizmu uniwersalne prawdy o warto-
ściach moralnych, o charakterze czło-
wieka – o tym, co pozwala mu zacho-
wać twarz; tworzy w istocie dzieło
przeciwko totalitarnemu ustrojowi.
   Na filmy Wajdy trzeba umieć pa-
trzyć. Na pewno nie ma w nich patrio-
tyzmu, na który panuje w obecnej 
Polsce „społeczne zapotrzebowanie”. 
W Polsce, w której w imię ideologii 
protestuje się pod teatrami czy galeria-
mi sztuki wymachując krzyżami, jak 
niegdyś czerwonymi flagami. To jest
dodatkowy smutek „między kadrami”
w „Powidokach”.
   Dopóki Festiwal Polskich Filmów 
w Vancouver będzie (będzie mógł) po-
kazywać takie filmy, dopóty będzie 
wydarzeniem cennym, wartym po-
parcia.
  Podziękowania dla organizatórów.

fot. Tomasz Przystupa

  Ta sama osoba, dwa różne stroje i 
dwie skrajne reakcje, jakie wywołują 
wśród ludzi. Zwykło się mówić, że to 
nie szata zdobi człowieka, ale jak wy-
tłumaczyć fakt, że jesteśmy traktowani 
w odmienny sposób, w zależności od 
tego, jak danego dnia postanowiliśmy 
się ubrać?
  Nie chcę skupiać się na kwestii do-
stosowania odpowiedniego ubrania do 
sytuacji. Rozumiem, że gdybym zało-
żyła na rozmowę o pracę rozciągnię-
ty dres, nikt nie potraktowałby mnie 
poważnie. Do małego eksperymentu 
społecznego wybrałam bardziej neut-
ralną przestrzeń: centrum handlowe. 
Miejsce, w którym spotykamy zarów-
no eleganckie businesswoman, jak i 
entuzjastki luźniejszego stylu. Do u-
ważniejszej obserwacji reakcji sprze-
dawców na ubiór klienta skłoniła mnie 
sytuacja sprzed paru miesięcy. Wybra-
łam się wówczas w sobotę rano do 
popularnego sieciowego sklepu z o-
dzieżą. Jak to w weekendowy pora-
nek bywa, mój strój nie należał do 
najbardziej wytwornych, a na twarzy 
brakowało makijażu, ale kiedy idzie 
się kupić jedną konkretną rzecz, a w 
dodatku mieszka się parę minut od 
galerii handlowej, strojenie wydaje się 
być zbędne. Tylko czy na pewno? Se-

ria nieprzyjemności ze strony persone-
lu rozpoczęła się od odburknięcia eks-
pedientki, kiedy poprosiłam ją o po-
moc w odnalezieniu odpowiedniego 
rozmiaru ubrania. Pewnie szybko za-
pomniałabym o reakcji kobiety, gdyby
nie zachowanie innej pani, już przy 
kasie. Sprzedawczyni owa miała do 
mnie pretensje, że nie mam odliczo-
nej gotówki i że musi mi wydać resz-
tę. Nie mówię tu wcale o dużych su-
mach, jestem przecież studentką, ale 
o paru złotych. Moją propozycję na 
zapłacenie kartą skwitowała jedynie 
krzywym uśmiechem i stwierdzeniem, 
że trzeba było wpaść na to szybciej. 
Pomyślałam, że przesadzam w moich 
ocenach, w końcu każdy ma prawo 
do gorszego dnia, ale z drugiej strony 
sama pracowałam kiedyś jako sprze-
dawca w centrum handlowym. Na jak 
bardzo niemiłego czy irytującego klien-
ta nie trafiałam, miałam dla niego w 
odpowiedzi nie złe słowo, a uśmiech. 
Nie chcę kreować się na najbardziej 
empatyczną osobę na świecie, bo do 
takiej mi daleko, ale każda moja kole-
żanka-sprzedawczyni potwierdzi, że 
takie są wymogi branży. Rozrachunek 
jest prosty, brak uprzejmości oznacza 
brak wypłaty, albo zastąpienie cię na 
twoim stanowisku kim innym. 

  Postanowiłam skonsultować sprawę 
ze znajomymi, z których każda, co 
ważne, miała mniejsze bądź większe 
doświadczenie w handlu. Okazało się, 
że ich odczucia znacząco pokrywały 
się z moimi. Żeby potwierdzić tezę, 
przy każdych kolejnych zakupach 
zwracałyśmy szczególną uwagę na 
nasz ubiór. Prawie za każdym razem 
działo się to samo. Mniej staranny 
strój odbijał się na tym, że ekspedienci 
traktowali nas albo z góry albo zwy-
czajnie nie zauważali. Włożenie szpi-
lek i pokrycie twarzy mocniejszym 
makijażem równało się ze zwiększoną 
uprzejmością sprzedawców. Nie chcę 
generalizować, ale w trakcie naszego 
małego testu tylko raz zdarzyło się, że 
sposób traktowania nie zależał od te-
go, w jakim stroju jedna z nas robiła za-
kupy. Wiadomo, że nie każdy nadaje 
się do pracy w handlu, czego ja sama 
jestem przykładem, ale bardziej mart-
wi to, że nie każdy nadaje się do tego, 

MARIA GILEWICZ

Nie szata zdobi…

JACEK MAJOK

PAJACYK

Pajacyk opuścił głowę, tak nisko, jakby nie była mu już potrzebna
Mimo tej ciepłej jesieni
Mimo słońca
Mimo wszystkiego, co snuło się wokół, latało, chodziło, pełzało
wiedział, że przez pomyłkę znalazł się na tej kartce
Zjadł, bo tak było napisane, 
lecz nie wierzył w ludzi z torbami szturchającymi jego łokcie.
Był obok. Był przy okazji. Był świadkiem.
To było też gdzieś z boku, ale jakby z boku zupełnie innego.
Wiedział już, że ich opowieści, to dwie różne książki
Cóż, może ktoś je przeczyta i umieści na jednej półce


