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„Kino moralnego niepokoju”. Ź ród ła i granice real izmu

w polsk im f i lmie fabularnym w latach 1976–1981*

roblematyka moralna zawsze towarzyszy ludzkiej refleksji, niezależnie od ustroju
społeczno-politycznego, ideologii i religii oraz podejmowanej tematyki, ponieważ
pojawia się we wszystkich naukach i kulturach jako istotny składnik uporządko-

wanej wiedzy, mitu, wierzeń i utrwalonych w różny sposób pożytecznych, czy też sku-
tecznych działań praktycznych. Do końca XIX wieku duży wpływ wywierała ona na
życie społeczne przez filozofię, w ramach której miała od kilku stuleci status wyodręb-
nionej dziedziny. Później z wielu powodów filozofia systematycznie traciła swój dawny
autorytet, ale nadal należy brać pod uwagę normatywny i opisowo-wyjaśniający cha-
rakter nauki o moralności. Pamiętając o tym, chciałbym w swoim artykule skupić uwagę
na bardziej potocznym ujęciu tej problematyki, na powiązaniu jej z konkretnym zjawi-
skiem kulturowym, a dokładnie, z formacją kina polskiego z lat 1976–1981, która stała
się wówczas świadomym medium publicystycznym i aktywnie włączyła się w nurt
dyskusji prowadzonych w różnych środowiskach na temat moralności publicznej, mo-
ralności obiegowej i moralności prywatnej.

Tak zwane „kino moralnego niepokoju” (jak określił twórczość ekranową kilku-
dziesięciu swoich kolegów reżyser Janusz Kijowski) stanowi dla mnie pretekst do
refleksji nad opisem i wyjaśnianiem określonego modelu moralności wypracowane-
go przez znaczącą część polskiego społeczeństwa w konkretnej sytuacji historycznej
i poddanej krytyce przez twórców filmowych w czasie występującego w kraju prze-
silenia politycznego oraz – ściśle z nim związanej – poetyki realizmu filmowego.
Dla zrozumienia wielu zjawisk, które dzisiaj dominują w życiu społecznym Polski,
istotne jest przecież docieranie do ich genezy i źródeł, czyli do określonych norm,
ocen moralnych, ideałów dobra, teorii wartości, wzorców osobowych i prawidłowo-
ści ich rozwoju oraz zastanowienie się nad tym, co pozostało ze sformułowanych nie
tak dawno przecież koncepcji moralności.
                                                          

* Zmieniona i poszerzona wersja artykułu „Kino moralnego niepokoju” jako krytyka tzw. etyki partyj-
nej realnego socjalizmu w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, opublikowanego w tomie Morálka
minulosti z pohl’adu súčasnosti II. Red. Vasyl Gluchman. Univerzita v Prešove. Prešov 2007.

P



188 O KULTURZE

Kino od początku swojego istnienia, czyli od schyłku wieku XIX, zawsze odgry-
wało ogromną rolę w kształtowaniu tożsamości i świadomości zbiorowej oraz kultu-
ry masowej, a zatem również, kultury codziennej. Słabo doceniali to jednak filozo-
fowie, traktując je przede wszystkim jako formę niewybrednej rozrywki, rzadko
mające ambicje artystyczne i pragnienie angażowania się w konkretne procesy spo-
łeczne. Dopiero w latach 70. XX wieku zaczęto postrzegać je w perspektywie tej
nauki, najpierw z punktu widzenia filozofii sztuki. Zaskakujące jest to, że niewiele
napisano do dnia dzisiejszego o jego związkach z moralnością, chociaż próbowano
dość dokładnie określić je w świetle filozofii człowieka1. Najczęściej sytuowano
X muzę w ramach konkretnych nurtów filozoficznych, interesujących – zwykle
zresztą krótko – samych reżyserów. Na przykład filmy Jean-Luc Godarda interpre-
towano przez Althusserowski marksizm2, a Ingmara Bergmana przez skandynawski
egzystencjalizm3. We francuskim piśmiennictwie filmowym popularnością cieszyły
się wtedy lewicoworadykalne koncepcje wypracowane przez środowiska filozoficz-
ne skupione wokół pisma „Tel Quel”.

W 1978 roku Jewgienij Wejcman zaproponował stworzenie filozofii kina, która obej-
mowałaby takie problemy sztuki ekranowej, jak: syntetyczny charakter obrazu filmowe-
go, jego związki z innymi formami myślenia czy stosunek przedstawianej realności do
obiektywnej rzeczywistości. Jednakże wzorem postępowania badawczego dla pierw-
szych filozofów kina – moim zdaniem, słusznie – była postawa włoskiego fenomenologa
Enzo Paciego, który uważał, że nie jest uzasadnione traktowanie filmu jako dzieła filozo-
ficznego, ani nawet dowodzenie, że jest on skonstruowany na podstawie jakiejś filozo-
ficznej teorii, ponieważ badaczowi chodzi przede wszystkim o to, żeby „nasze filozo-
ficzne nastawienie pomagało nam samym zrozumieć […] film jako dzieło naszych cza-
sów, bezpośrednio dotyczące nas, ludzi pogrążonych w rzeczywistości, w teraźniejszo-
ści, która służy za punkt wyjścia do prowadzenia tego typu refleksji”4. Niewielki jest
jednak dorobek filozofii filmu, co potwierdzają roczniki amerykańskiego pisma „Film
and Philosophy”, ukazujące się od 1994 roku i numer monograficzny pisma „Principia”,
poświęcony tej tematyce (red. Zalewski 2000), którego bohaterami są głównie fenome-
nolodzy Maurice Merleau-Ponty (1965) i Allan Casebier (1991) oraz poststrukturalista
Gilles Deleuze (1995–1996) i tzw. filozof-urbanista Paul Virilio (1994). W ostatnich
latach w teorii filmu dominuje myśl kognitywistyczna powiązana z różnymi tradycjami
filozofii analitycznej5, ale również ona nie zgłębia problematyki moralnej, która związa-
na jest z przekazami audiowizualnymi.

Natomiast mocno, zbyt mocno, doceniali tę siłę kina ideolodzy i politycy, przede
wszystkim zaś ci, którzy mieli zapędy dyktatorskie i próbowali wcielać w życie
                                                          

1 P. Weiss: Cinematics. Carbondale 1975.
2 R. Mcbeam: Film and Revolution. Bloomington 1976.
3 M. Bergom-Larson: Bergman och den borgerliga ideologin. Stockholm 1977.
4 J. Wejcman: Očerki filosofiji kino. Moskwa 1978, s. 80.
5 A.R. Smith: Film Theory and Philosophy. Oxford 1997.
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różne formy autorytaryzmu, totalitaryzmu, mocarstwowości i kolonializmu i dlatego
narzucali mu sztywne gorsety ideologiczne. Kino z natury rzeczy oferuje tzw. „złu-
dzenie rzeczywistości”6, które właśnie ujawnia ową moc oddziaływania: z jednej
strony widzowie dostrzegają bowiem całą umowność i sztuczność zjawiska ekrano-
wego, ale z drugiej strony łatwo zapominają o tym i reagują emocjonalnie, niemalże
traktując przedstawienie filmowe jak – używając terminologii katolickiego filozofa
włoskiego Virgilia Melchiorrego – analogon estetyczny rzeczywistości7. Wielu
filmoznawców i medioznawców w odniesieniu do kina przywołuje kategorie „pro-
jekcji” i „identyfikacji”8, dowodząc, że treści i znaczenia filmowe, na ogół bardziej
niż ludzie sądzą, przenikają do pamięci i wyobraźni widzów oraz do ich świata in-
dywidualnego i życia społecznego. Innymi słowy, film, który zawdzięcza swoje
istnienie tzw. technicznej reprodukcji, pod przykrywką wiarygodnego przedstawie-
nia i realistycznej opowieści (co odzwierciedla jego kronikalny charakter) oraz fik-
cyjnej fabuły i kreacyjnej kompozycji kadru (co potwierdzają z kolei jego konwen-
cjonalizacje rodzajowo-gatunkowe i związki z innymi sztukami) – bardzo łatwo
oddziałuje na każdego widza.

Właśnie to mieli na myśli politycy, którzy przejawiali nadmierne zainteresowanie
kinematografią. Slogany Lenina, zamieszczone w tomie Samoje ważnoje iz wsiech
iskusstw, były wstępem do ideologicznej dyktatury narzuconej X muzie przez ko-
munistów. Stalin wyraził ich stanowisko słowami: „Kino jest potężnym środkiem
agitacji masowej. Zadaniem naszym jest wziąć sprawę w swoje ręce”9. Margherita
Sarfatti, entuzjastka faszyzmu, oceniając dorobek pierwszego kina sowieckiego
(filmy Wsiewołoda Pudowkina, Sergiusza Eisensteina i in.), zachwycała się nim,
nazywając je „piątą kolumną”, która działa skutecznie na gruncie każdej kultury. Tę
efektywność dostrzegał również Benito Mussolini, pisząc o kinie jako o „arma piú
forte” (co można przetłumaczyć jako „działo celnie strzelające”)10. Dla Leni Riefen-
stahl, admiratorki Hitlera, kinematograf był „najlepszym kronikarzem i komentato-
rem współczesnych wydarzeń”. Tę listę określeń sformułowanych przez polityków,
takich jak Bahamonde Franco, Bolesław Bierut, przez różnych kacyków afrykań-
skich, dyktatorów azjatyckich i generałów południowoamerykańskich, będących
zwykle na usługach reżimów wojskowych, można długo kontynuować. Wystarczy
tylko stwierdzić, że na ogół politycy trafnie oceniali i nadal oceniają możliwości
komunikacyjne obrazów ekranowych, które jak w zwierciadle, ale niestety, właśnie
dzięki nim, najczęściej krzywym, odbijają rzeczywistość, uatrakcyjniając wizje
                                                          

6 J. Łotman: Semiotyka filmu. Przeł. J. Faryno i T. Miczka. Warszawa 1983, s. 148–168.
7 V. Melchiorre: L’immaginazione simbolica. Saggio di antropologia filosofica. Bologna 1972, s. 147–179.
8 A. Helman: Słownik pojęć filmowych. T. 1. Wrocław1991, s. 123–152.
9 T. Szczepański: Stalin i filmowcy. W: Autor w filmie. Z dziejów ewolucji filmowych form artystycz-

nych. Red. M. Hendrykowski. Poznań, s. 105.
10 M. Sarfatti: Il rivoluzionario quinto potere. W: Rivista Internazionale del Cinema Educatore, 1933,

nr 1, s. 18.
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różnych utopii społecznych i kształtując zaprogramowane, mistyfikowane czy mi-
tologizowane wersje historii i świadomości zbiorowej.

Oczywiście, również w Polsce, gdzie z powodu bardzo trudnych doświadczeń hi-
storycznych (m.in. trwającej półtora wieku utraty niepodległości i tragicznych kon-
sekwencji wielkich zrywów niepodległościowych), sztuka i komunikacja zostały
w wieku XX wprzęgnięte do budowy tzw. „dzieła jedności narodowej” i musiały
wywiązywać się z „obowiązków państwowych” (tzn. świadomie musiały kształto-
wać świadomość i tożsamość narodową), a politycy i urzędnicy, reprezentujący
władzę, charakteryzowali się niezwykłą wręcz wrażliwością filmową. Zaraz po
odzyskaniu niepodległości i suwerenności państwowej (w 1918 roku) Eugeniusz
Modzelewski, urzędnik Sekcji Kinematograficznej Ministerstwa Kultury i Sztuki,
a także reżyser i operator przekonywał, że „ekran – jest […] potężnym orężem
przemawiającym dobitnie i skutecznie do tłumu, urabiającym etykę społecznego
ogółu. Tłum w krytycznych okresach życia społecznego żąda nie tylko chleba
i widowisk”11. Również politycy, którzy po II wojnie światowej zaczęli Polską wła-
dać z nadania Rosji sowieckiej, mieli wyjątkowy „szacunek” dla kina. Sekretariat
Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (która w 1948 roku połączyła się
z Polską Partią Socjalistyczną i przekształciła się w Polską Zjednoczoną Partię Ro-
botniczą) w protokole nr 4 z posiedzenia, które odbyło się w dniu 26 stycznia 1948
roku, zawarł wyraźny postulat: „Za film odpowiada Partia […] bez jej pomocy oraz
pracy innych partii nie podniesiemy poziomu filmu” (Zespół PPR KC, AAN). Polityk
Stanisław Albrecht w 1949 roku, na zjeździe filmowców w Wiśle, tak scharakteryzował
pożądany, czyli socjalistyczny światopogląd realizatora filmowego: „Nie może przewo-
dzić narodowi artysta, którego światopogląd jest zapóźniony w stosunku do narodu.
Przyspieszenie rozwoju naszej sztuki to przyspieszenie dojrzewania nowego światopo-
glądu twórców, światopoglądu, któryby wrósł nie tylko w mózgi, ale i w serca”12.

Po 1956 roku, po zmierzchu narzuconej artystom przez władzę poetyce „realizmu
socjalistycznego”, gdy z repertuaru oficjalnych określeń pod adresem „niesocjali-
stycznych” twórców zniknęły słowa i wyrażenia takie jak „dwulicowiec”, „chytrze
maskujący się burżuazyjny nacjonalista”, „nędzna kreatura”, „plugawy płód sana-
cyjnego reżimu”, „antyludowa zgraja”, „krwawa kukła imperialistów” czy „kawiar-
niany neurastenik” itp., rządząca partia, która ogłosiła, że stoi na straży, oprócz
oczywiście samego ustroju polityczno-gospodarczego, również „moralności socjali-
stycznej”, nadal czuła się w pełni odpowiedzialna, zarówno za kino artystyczne, jak
i kino popularne. W praktyce oznaczało to aktywną działalność cenzury prewencyj-
nej na każdym etapie przygotowywania i realizacji filmu i zaowocowało na gruncie
poetyki kina rozwojem takich strategii, jak strategia agresywnego świadka (w okre-

                                                          
11 E. Modzelewski: Polski ekran. „Ekran” 1919, z. 3, s. 9.
12 S. Albrecht: Walka o film realizmu socjalistycznego. W: Stenogram Zjazdu w Wiśle. [Archiwum

Filmoteki Narodowej w Warszawie], 1949, s. A-101.
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sie tzw. realizmu socjalistycznego była strategią obowiązującą), strategia obserwato-
ra-manipulatora i strategia mistyfikatora, charakteryzujących twórczość reżyserów
dyspozycyjnych wobec partii i oficjalnej propagandy. Jednocześnie z odwilżami
politycznymi i walkami frakcyjnymi, jakie toczyły się w partii, następowały okresy
mniejszej lub większej presji politycznej na kino.

Najbardziej utalentowani, ambitni i domagający się niezależności reżyserzy na szczę-
ście poczuwali się często do obowiązku odważnego mówienia o rzeczywistości i wypra-
cowywali strategie autorskie, które umożliwiały im, czasami skutecznie a czasami nie,
porozumiewanie się z widzami ponad oficjalną platformą komunikacji społecznej. Wielu
prawdziwych artystów szybko opanowało sztukę mówienia głosem wolnego człowieka
i dlatego to właśnie filmy artystyczne zajmowały trwałe miejsce w świadomości pol-
skiego społeczeństwa, oraz na szczytach narodowej kultury, czego dowodem jest doro-
bek „polskiej szkoły filmowej” (1957–1965) i kilku formacji kina autorskiego, które
rozwijały się intensywnie od 1958 roku aż do połowy lat 70. Reprezentantom tych nur-
tów, przede wszystkim dzięki umiejętnościom wywoływania specyficznego napięcia
między konwencjami realizmu filmowego a nadmiarem estetyzacji i symboliki,
w znacznym stopniu udało się rozbroić mechanizm polityczny, wkomponowany przez
partię w różne obszary życia społecznego, który nie uwzględniał swobód obywatelskich
i rzeczywistych potrzeb widzów, miał natomiast służyć legitymizowaniu prawa PZPR
do pełnienia władzy państwowej13. Taką zaangażowaną postawę twórczą można nazwać
– za Cesare Zavattinim, współtwórcą i ideologiem włoskiego neorealizmu filmowego
(1944–1955) – „etyką estetyki”14.

Jednak kino rozwijające się pod ogromną presją polityki, mimo wielu osiągnięć
artystycznych, musiało zapłacić pewną cenę za kompromis z władzą. Jej pierwszym
symptomem było specyficzne pojmowanie realizmu i prawdy. Realizm – jak wcze-
śniej podkreślałem – jest z natury bliski tej sztuce, ale realistyczne konwencje arty-
styczne dominowały w niej najczęściej w okresach, gdy stawała się ona sztuką za-
angażowaną, niemal bezpośrednio ingerującą (na ile to jest możliwe) w samą rze-
czywistość. Doświadczenie wszystkich innych sztuk i dotychczasowa praktyka kina
świadczą o tym, że poszukiwanie prawdy nie pokrywa się oczywiście z realizmem,
czy naturalizmem. W Polsce najlepszym przykładem skrajnego rozejścia się prawdy
i realizmu była poetyka „socrealizmu”. Zresztą, przykłady potwierdzające taki stan
rzeczy można znaleźć na gruncie każdej kultury.

Aby uprościć nieco wywód na temat prawdy w polskim „kinie moralnego niepo-
koju”, odwołuję się do koncepcji katolickiego badacza mediów, Gianfranco Betteti-
                                                          

13 T. Miczka: Film pod tlakom politiky. Krátky náčrt dejín hraného filmu v povojnovom Pol’sku, 1945–
1995. Prelożili O. Slivková a M. Slivka. „Filmova Revue” 1996–1997, nr 2–1, s. 28–32. Inne wersje
tekstu: El cíne bajo presíon polítíca: Polonia… „Comunicación y Sociedad” 1998, Núm. 2, s. 105–121;
Cinema Under Political Pressure… „Moveast” 2001, no 4, s. 25–42.

14 C. Zavattini: Tesi sul neorealismo. Neorealismo secondo me. „Rivista del cinema italiano” 1954,
1983, nr 3, s. 22.
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niego, który w książce Oko na sprzedaż. O logice i etyce w komunikowaniu audio-
wizualnym dowodzi, że w komunikacji każdego typu, a szczególnie w komunikacji
masowej, problem prawdy zawsze musi być zredukowany do tzw. prawdy pragma-
tycznej. Jego zdaniem powstaje ona w „rezultacie kontraktu, a nawet przymusu,
implikującego pewną wiarę-prawdę bądź ze strony nadawcy, bądź ze strony odbior-
cy. Tego typu umowa o prawdomówności jest po prostu złudzeniem prawdy, po-
nieważ ważniejsze niż pojęcie »prawdy« jest w takiej wymianie informacji pojęcie
»skuteczności«”15. Podobne stanowisko zajmują w tej sprawie filozofowie, history-
cy i artyści. Leszek Kołakowski podczas IV Debat Tischnerowskich, które odbyły
się na Uniwersytecie Warszawskim rozwijał następującą refleksję na ten temat:
„Arystoteles mówił, że rzeczy są przyczynami prawdziwości. Musimy jednak dys-
ponować kryteriami, które pozwolą nam dojść do prawdy. Starożytni sceptycy kwe-
stionowali skuteczność kryteriów. Aby kryterium było skuteczne, musimy mieć inne
kryteria […]. Kryteria nie są tylko narzędziami, ale same definiują prawdę. Praw-
dziwe jest to, do czego można odnieść praktyczne operacje. Radykalny pragmatyzm
definiuje prawdę poprzez użyteczność operacji. Użyteczność mówi, co jest akcep-
towalne, a więc prawdziwe”16.

Historyk Janusz Tazbir rozwinął tę myśl, dodając: „Na pozór definicja prawdy histo-
rycznej jest prosta. Prawdziwe jest to, co jest zgodne z wymową źródeł”, jednak: „praw-
da w polityce jest niezbędna, ale kłamstwo jest niesłychanie przydatne. W nauce chodzi
o prawdę, w polityce – o skuteczność”17. Podobnie postąpił poeta Adam Zagajewski,
który dowodził, że literatury narodowe szukają sposobów na obchodzenie prawdy
wówczas, gdy jest ona niewygodna lub kompromitująca i kończył swoją wypowiedź
słowami: „Kraje wolne, mające tradycję otwartych polemik i niezależnego sądow-
nictwa, mają w tradycji zapisaną odwagę poszukiwania prawdy. Kłamstwo jest
dowodem zniewolenia (przytoczenie słów Czesława Miłosza)”18.

Nic więc zaskakującego w tym, że w Polsce, w okresie realnego socjalizmu, czyli
do 1989 roku, kino – podobnie jak cała kultura – było w warunkach jawnego przy-
musu dość wrażliwe na odróżnianie prawdy od fałszu. Ale okazało się jednak najbar-
dziej skuteczne wtedy, gdy wypracowało poetyki oparte na aluzjach, niedopowiedze-
niach i podtekstach! Dzięki ukrywaniu części „prawdy” za konkretnością obrazu ekra-
nowego i zagęszczeniami ekspresji artystycznej oraz pozostawianiu „między wierszami”
tych treści, które korespondowały ze społecznymi nastrojami, kino to szybko i łatwo
nawiązywało bardzo bliski kontakt z polskimi widzami, którzy najczęściej dobrze roz-
szyfrowywali jego intencje. Tak dobrze, że nawet dzisiaj, gdy już od 17 lat nie działa
                                                          

15 G. Bettetini: L’occchio in vendita. Per una logica e un’etica della comunicazione audiovisiva. Vene-
zia 1985, s. 94.

16 http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/sending.jsp?err=false&url_page=/nauka/index.jsp&url_param_place=
Text01&url_param_layout=6&url_param_news_cat_id=132&url_param_news_id=9662&url_param_page=text.

17 Tamże.
18 Tamże.
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cenzura i można w zasadzie wszystko przedstawić i opowiedzieć, często twórcy
i widzowie nadal przyjmują taką „schizofreniczną” postawę.

Szczególnym przykładem tego typu „chorobliwej” komunikacji społecznej było młode
kino polskie, nazwane „kinem moralnego niepokoju”, stanowiące znaczącą część kultury
społecznego protestu, który zapoczątkował długi proces obalania realnego socjalizmu
w kraju. Zaczęła się ona w połowie lat 70. „W roku 1975 kultura popularna PRL znaj-
dowała się u szczytu swej fazy »bizantyjskiej«. Przebojem telewizji Macieja Szczepań-
skiego był cykl koncertów Z wizytą u was; Czesław Petelski dopieszczał wraz z żoną
Ewą swoje monumentalne dzieło Kazimierz Wielki. Ekipa Gierka trzymała się jeszcze
krzepko; 1 sierpnia I sekretarz z godnością podpisał Końcowy Akt Konferencji Helsiń-
skiej, gwarantujący »poszanowanie praw człowieka i wolność przekonań każdej osoby«.
Dopiero w grudniu list 59 intelektualistów, protestujących przeciw planowanym zmia-
nom konstytucji był zapowiedzią wszystkich przyszłych drugich obiegów i zwalenia
murów”19. Proces obalania realnego socjalizmu najbardziej odczuwalny był na gruncie
literatury, publicystyki, sztuk plastycznych i twórczości estradowej i w pierwszej kolej-
ności polegał na przenoszeniu się artystów i intelektualistów do „podziemia”. Po prostu,
powstawała tzw. kultura alternatywna, działająca poza zasięgiem cenzury, odrzucająca
popularne i powszechne dotąd aluzje, niedopowiedzenia i podteksty.

Zapoczątkowała ją poezja tzw. Nowej Fali (S. Barańczak, R. Krynicki, A. Zaga-
jewski, J. Kornhauser), próbująca rozpoznać i nazwać rzeczywistość taką, jaką ona
była naprawdę, odnaleźć tzw. język codzienności i skonfrontować go z konwencja-
mi propagandowej retoryki i frazeologią masowych środków przekazu. Program
Nowej Fali nazywany był w ogłaszanych przez poetów książkach-manifestach pro-
gramem „oczyszczenia moralnego”, bowiem chodziło w nim o autentyczność po-
staw, samookreślanie się jednostek wobec świata i bunt przeciwko powszechnemu
zakłamaniu. Propozycje „nowego odczuwania i nowego myślenia” wypracowywały
wówczas, oprócz poetów, również teatry studenckie, krakowski Teatr Stu, warszaw-
ski kabaret Salon Niezależnych, poznański Teatr Ósmego Dnia i krakowska grupa
plastyków Wprost. Znaczącym zjawiskiem w ramach tej kultury było również tzw.
kino grupy krakowskiej oraz młode kino dokumentalne (K. Kieślowski, M. Piwow-
ski, A. Kondratiuk i in.), realizujące filmy z pogranicza gatunków, fabularyzowane
dziennikarskie reportaże pełne purnonsensu i pustki duchowej, panującej w Polsce,
określanej przez artystów jako kraj prowincjonalno-podmiejsko-przedmiejski.

Twórcami najważniejszych filmów należących do „kina moralnego niepokoju”
byli poza nielicznymi wyjątkami debiutanci i bardzo młodzi reżyserzy filmowi,
którzy realizowali swoje filmy pod opieką wybitnych mistrzów. Na przykład An-
drzej Wajda dla nich właśnie założył zespół twórców filmowych „X” i szybko wielu
jego uczniów, m.in. Agnieszka Holland, Janusz Kijowski, Feliks Falk, Janusz Zaor-
ski, zyskało uznanie w Polsce i za granicą.
                                                          

19 T. Lubelski: 1975 –1995: wzlot i upadek wspólnoty. W: Kino ma sto lat. Dekada po dekadzie. Red.
J. Rek, E. Ostrowska. Łódź 1998, s. 247.
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Prekursorami tego nurtu byli przedstawiciele tzw. „połamanego pokolenia”, które
kończyło „swoje uniwersytety” w epoce stalinowskiej albo w tzw. postalinowskiej
i leczyło się z ówczesnych „błędów i wypaczeń”, akceptując drobnomieszczański
model „małej stabilizacji” lub zasilając szeregi „nowej opozycji” (w cudzysłowach
przywołuję wyrażenia z języka tamtego czasu). Jego najwybitniejszymi przedstawi-
cielami byli: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Krzysztof Kieślowski. Ich filmy
zrealizowane w latach 1975–1976 (premiery ekranowe odbyły się w roku 1977):
Człowiek z marmuru, Barwy ochronne i Personel utorowały drogę młodym reżyse-
rom, przełamywały wieloletnie tabu tematyczne i schematy formalne, np. niechęć
polskich twórców do poetyki realizmu, zwłaszcza do realizmu fotograficznego.

Wajda poprzez postać młodej reżyserki, realizującej film o przodowniku pracy so-
cjalistycznej z lat 40., wypowiadał się na tematy najbardziej aktualne, akcentując, że
misją artysty jest docieranie do prawdy. Zderzając różne relacje o zmarłym bohate-
rze, dokonał syntezy historii Polski minionego 20-lecia. Podjął kwestię manipulo-
wania robotnikami i artystami przez partię robotniczą. Konteksty artystyczne pełniły
w tym filmie rolę komentarza do legendy o uczciwym, zwykłym Polaku, który pod
presją bezwzględnej ideologii znalazł się w fałszywej pod każdym względem sytu-
acji. Natomiast Zanussi ukazał proces demoralizacji polskich naukowców, którzy
bez skrupułów i zasad etycznych kształtowali własne kariery i zawierali najgorsze
kompromisy moralne z ówczesną władzą. Zaś Kieślowski w operowej pracowni
krawieckiej odkrywał „strukturę” i zakłamany charakter polskiego społeczeństwa.
Metodą dokumentalną, ale z wyraźną intencją moralistyczną, skoncentrował uwagę
na pierwszych wyborach moralnych dokonywanych przez młodego człowieka roz-
poczynającego życie zawodowe. Jednak w istocie przedstawił katalog przywar zde-
gradowanego pod względem etycznym społeczeństwa20.

Te filmy dały początek całemu nurtowi, który dokładnie scharakteryzował Wajda
w swoim referacie wygłoszonym w 1980 roku na posiedzeniu Prezydium Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. „Mówi się – rozpoczął swoje wystąpienie – w kręgu
prywatnym oczywiście, że współczesne społeczeństwo polskie jest głęboko zdemo-
ralizowane w jego stosunku do pracy, do mienia społecznego, do instytucji życia
publicznego i jest to niewątpliwie prawda. Ale trzeba także powiedzieć, że całkowi-
cie inne postawy obowiązują w gronie rodzinnym i w małych, nieformalnych gru-
pach koleżeńskich i przyjacielskich, że czego innego uczymy nasze dzieci. Powstaje
więc pytanie, czy może być zdrowe społeczeństwo, pogrążone tak głęboko w osobliwej
schizofrenii moralnej i czy zadaniem sztuki nie jest zastanowienie się, co wyparło mo-
ralność prawdziwą z terenu moralności publicznej oraz uporczywe optowanie na rzecz
jednolitego kodeksu moralnego, obowiązującego zawsze i wszystkich?”21

                                                          
20 T. Lubelski: Film fabularny. W: Film – kinematografia. Red. E. Zajiček. Warszawa 1994, s. 157–58.
21 A. Wajda: Odpowiedzialność artysty-filmowca wobec polskiej rzeczywistości współczesne. „Kino”

1980, nr 12, s. 7.
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Odpowiedzi na to pytanie udzielili, oczywiście, swoimi filmami wspomniani ini-
cjatorzy tego zjawiska. Wajda w filmie Bez znieczulenia (1978) przedstawił wybit-
nego dziennikarza, który próbował uczciwie wykonywać swój zawód pod mocną
presją polityczną, ale poniósł klęskę, ponieważ mimo tego, że zachwiał się jego
moralny system wartości, nie zdobył się na bunt rzeczywisty. Trafnie zauważa Ewe-
lina Nurczyńska-Fidelska, że: „zbyt publicystyczny sposób prowadzenia analizy tej
postawy i dylematów bohatera odbiera jej [klęsce bohatera] jednak tonację tragicz-
nej ekspresji, która określała życie innych, stojących przed moralnymi wyborami
postaci z filmów Wajdy. Ten grzech pojawi się także w Dyrygencie (1980), filmie
szlachetnie perswazyjnym, lecz pozbawionym wewnętrznej siły”22. Taką samą uwa-
gę można odnieść do jego filmu Człowiek z żelaza (1980), który reżyser zrealizował
na zamówienie Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Jak pisałem
przed kilku laty: „Dramatyczne losy syna Mateusza Birkuta ujął twórca w formę
filmu propagandowego i niewątpliwie poniósł porażkę artystyczną, ale dzieląc się
z rodakami i widzami zagranicznymi wiedzą o roli mechanizmów historii w teraź-
niejszości, bez wahania i żalu poświęcił swój talent sprawie, którą zajmował się całe
życie. Człowiek z żelaza […] stał się dziełem profetycznym. Wajda zastosował stra-
tegię »jasnowidza«, w wątpliwość podawał bowiem w zakończeniu utworu szcze-
rość władzy podpisującej z robotnikami umowę społeczną”23.

Natomiast Krzysztof Zanussi wypracował własną odmianę gatunkową poetyki
„moralnego niepokoju” w dwóch wariantach: tragicznym i komediowym. Pierwszy
wariant reprezentował film Constans (1980), przedstawiający bohatera, który nie
zawierał żadnych nieuczciwych układów, nie akceptował niemoralnych zachowań
dominujących w jego zawodowym środowisku i z pogardą odnosił się do dóbr mate-
rialnych. Jednakże przypadek, jakim było mimowolne zadanie śmierci dziecku,
zadecydował o jego porażce życiowej. Drugi wariant gatunkowy skonkretyzował
Zanussi w Kontrakcie (1980), który powszechnie odbierano jako „paszkwil na inte-
ligencję”. Paszkwil bardzo agresywny, ukazujący proces degeneracji mikroświata
elit społecznych, z którego młoda para próbowała się wyrwać za pomocą ślubnego
kontraktu. Jej wysiłki były bezskuteczne. Oni, podobnie jak wszyscy weselnicy,
wielokrotnie zwracali się do siebie z pytaniami: „Co tu tak czuć? Co tu tak śmier-
dzi?” Także zrealizowane w tym okresie przez Zanussiego filmy za granicą podej-
mowały istotną problematykę moralną, ale mocno odbiegały od konwencji dominu-
jących w polskim „kinie moralnego niepokoju”.

Tak, jak Wajda i Zanussi, również Kieślowski pozostał wierny głównemu przesła-
niu tego nurtu, ale sam daleko wykroczył poza niego, wypracowując własną, orygi-
nalną poetykę filmową. Już w Bliźnie (1976) zajął inne stanowisko w kwestii wybo-
rów moralnych, niż jego młodsi koledzy. Zamanifestował niechęć do fundamental-
                                                          

22 E. Nurczyńska-Fidelska: Historia i romantyzm. Szkic o twórczości Andrzeja Wajdy. W: Kino polskie
w dziesięciu sekwencjach. Red. E. Nurczyńska-Fidelska. Łódź 1996, s. 14.

23 T. Miczka: Andrzeja Wajdy powinności wobec widza. „Postscriptum” 2000, nr 33–34 s. 26.
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nych rozstrzygnięć, wskazując na niejednoznaczność rozmaitych postaw społecz-
nych i zawodowych. Zamiast rozwiązać problem polegający na tym, czy polski
inteligent ma przyjąć postawę konformistyczną, czy otwarcie walczyć o swoją god-
ność i wolność, reżyser opowiedział się w filmie Spokój (1976) za stanem zawiesze-
nia w niepewności jako typową sytuacją egzystencjalną. Jego bohaterem był męż-
czyzna, który bezskutecznie walczył o niezależność po wyjściu z więzienia. Jednak,
podobnie jak krawiec z Personelu, stał się obiektem manipulacji pracodawcy i swo-
ich kolegów, robotników budowlanych. Zdaniem artysty rozstrzygnięcie dylematów
moralnych nigdy nie gwarantuje nikomu spokojnego życia, a więc człowiek tęskni
do spokoju, którego osiągnąć nie może.

Jednym z filmów-manifestów „kina moralnego niepokoju” stał się Amator (1979)
Krzysztofa Kieślowskiego. Jego bohater, Filip Mosz, był niepozornym zaopatrze-
niowcem w prowincjonalnym zakładzie, który kupił amatorską kamerę po to, aby
filmować swoją córeczkę. Gdy otrzymał nagrodę za film nakręcony z okazji jubile-
uszu przedsiębiorstwa, w którym pracował, wszystko poświęcił kinu, zaniedbując
obowiązki rodzinne i zawodowe. Nauczył się jednak patrzeć na życie codzienne
z artystyczną i obywatelską wrażliwością i w końcu odkrył fałsz istniejący zarówno
w samej rzeczywistości, jak i w jej filmowym odzwierciedleniu. Ostatnią scenę
filmu można potraktować jako apel do młodych twórców „kina moralnego niepo-
koju”: Filip skierował kamerę na siebie i zaczął mówić o sobie, ponieważ proces
odnowy moralnej trzeba rozpocząć od samopoznania i „nie można – zdaniem
K. Kieślowskiego – inaczej opowiedzieć świata niż przez siebie samego”.

Kieślowski był więc nie tylko prekursorem tego nurtu, ale od samego początku
jego istnienia, był jego twórczym krytykiem. Najbardziej świadczy o tym film Przy-
padek, nakręcony w dramatycznym dla Polski 1981 roku. Przedstawił w nim trzy
wersje życiorysu młodego człowieka: w pierwszej pod wpływem starego komunisty
poznanego w pociągu wkraczał on na drogę kariery politycznej, w drugiej w rezulta-
cie bójki, w jaką wdał się na dworcu, poznał ludzi, którzy wprowadzili go do orga-
nizacji opozycyjnej działającej w konspiracji, a w trzeciej bohater nie zdążył na
pociąg, ale spotkał dziewczynę, z którą założył rodzinę i wiódł atrakcyjne życie
niezaangażowanego politycznie naukowca. Film kończył się jednak tragiczną se-
kwencją: niespodziewanie samolot, którym bohater odlatywał na kontrakt zagra-
niczny, eksplodował w powietrzu. W kolejnych wariantach losu bohatera, losu uwa-
runkowanego przypadkami, Kieślowski, podobnie jak jego koledzy, powiązał fabułę
swojego filmu ze zdarzeniami zachodzącymi w życiu społecznym kraju, ale mimo
powszechnego wówczas ich entuzjazmu dla idei „solidarnościowej”, w centrum jego
rozważań znajdował się fatalizm, „jedno z najbardziej niebezpiecznych skażeń sto-
talizowanej świadomości, zawsze ugruntowujące totalitarny porządek”24.

                                                          
24 M. Jankun-Dopartowa: Człowieczeństwo zawrócone. Trzy przypadki bohatera lat 80. W: Człowiek

z ekranu. Z antropologii postaci filmowej. Red. M. Jankun-Dopartowa, M. Przylipiak. Kraków 1996, s. 170.
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Na pytanie postawione przez Wajdę najbardziej zdecydowanej i jednoznacznej
odpowiedzi udzielili więc młodzi twórcy. Ich filmy telewizyjne mówiły o atrofii
uczuć i anomaliach życia rodzinnego (Niedzielne dzieci, 1976; Coś za coś, 1977
i Kobieta samotna, 1981 Agnieszki Holland; Rytm serca, 1977 Zbigniewa Kamiń-
skiego; Niedziela pewnego małżeństwa w mieście przemysłowym średniej wielkości,
1977 Jerzego Sztwiertni). Zwyrodnienia systemu komunistycznego i nienaturalne
zjawiska w życiu codziennym wielu środowisk przedstawiały filmy Feliksa Falka
(Wodzirej, 1977 i Szansa, 1979), Janusza Kijowskiego (Kung-fu, 1979 i Indeks,
1981), Agnieszki Holland (Aktorzy prowincjonalni, 1979), Piotra Andrejewa
(Klincz, 1979), Barbary Sass (Bez miłości, 1980), Tomasza Zygadły (Rebus, 1977
i Ćma, 1987), Jerzego Zaorskiego (Pokój z widokiem na morze, 1977 i Dziecinne
pytania, 1981), Jerzego Domaradzkiego (Wielki bieg, 1981 – premiera dopiero
1988), Ryszarda Bugajskiego (Przesłuchanie, 1981, premiera po zmianie ustroju
politycznego), Filipa Bajona (telewizyjne Wahadełko, 1981). Z atmosfery „kina
moralnego niepokoju” wyrastały czasami również bardzo kreacyjne filmy, dzieła
oniryczne i fantastyczne, zrealizowane przez takich ambitnych reżyserów jak Woj-
ciech Marczewski (Zmory, 1978 i Dreszcze, 1981), Piotr Szulkin (Golem, 1979
i Wojna światów. Następne stulecie, 1981) i Antoni Krauze (Prognoza pogody,
1982). Niektóre wymienione filmy zostały zatrzymane przez cenzurę i miały swoje
premiery dopiero w drugiej połowie lat 80.

Realizowany przez nich program „oczyszczenia moralnego” opierał się na prze-
konaniu wspomnianego Filipa Mosza o tym, że aby świat opisać i sfilmować, trzeba
najpierw poznać siebie oraz zgłębić istotę i możliwości medium. Ale w odróżnieniu
od Amatora oraz filmów Wajdy i Zanussiego proces poznawania i nazywania siebie
i świata dotąd „nie przedstawionego” zaowocował w twórczości młodych reżyserów
formułą skrajnego realizmu filmowego. Jak zauważa Maria Kornatowska: „idąc
dalej w tym kierunku niewiele już więcej dałoby się powiedzieć”25. Wybór takiej
formuły, obfitującej w dłużyzny i odczuwalne braki formy, A. Holland tak uzasad-
niała w 1978 roku w jednym z wywiadów: „Ponieważ duże obszary naszego życia,
nawet rodzinnego, nie były dotychczas pokazywane – mówiła – trzeba było poka-
zać, jak ludzie mieszkają, jak jedzą, jak rozmawiają, jak wygląda ich praca, jak
wygląda fabryka, szpital itd. i na pokazanie tego wszystkiego poświęcało się bardzo
dużo miejsca i czasu”26.

Ale, rzecz charakterystyczna, formuła ta, umożliwiająca kinu fabularnemu wkra-
czanie na przemilczane i zakazane dotąd obszary życia i świadomości zbiorowej,
obejmowała w kinie dokumentalnym takie techniki, jak inscenizacja polegająca na
prowokowaniu ludzi i wydarzeń oraz metoda swoistego happeningu. Spektakular-
nym i wzorcowym przykładem był dokument ekranowy pt. Jak żyć Marcela Łoziń-

                                                          
25 M. Kornatowska: Wodzireje i amatorzy. Warszawa 1990, s. 265.
26 Tamże, s. 20.
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skiego (1977, premiera 1981). Reżyser sfilmował letni obóz Związku Młodzieży
Socjalistycznej dla wzorowych młodych małżeństw, ale podstawił wśród jego
uczestników swoich ludzi i zaaranżował reakcje i postawy wielu bohaterów. Oce-
niał, oczywiście jednoznacznie, całe przedsięwzięcie jako kłamliwe, pełne hipokry-
zji i oparte na wzajemnej inwigilacji, ale przecież zastosowana przez niego metoda
realizacji również wzbudzała wątpliwości natury etycznej.

Oprócz samego pokazywania zwykłości elementem dodającym wiarygodności
utworom ekranowym była dokumentalizująca fotografia, która utrwalała podpatrzo-
ną na żywo codzienność, podwójną moralność, pozorność ukrytą za frazesami itp.
Zamierzona nijakość zdjęć miała odzwierciedlać nijakość życia opartego na kryzysie
wartości, degradacji więzi międzyludzkich, demoralizacji, klikowości, korupcji,
partyjnym karierowiczostwie i egoistycznym nadużywaniu władzy. W kinie przed-
stawiającym to, co Polacy znali z własnego doświadczenia, eksponowano spustosze-
nie moralne, ale jego zasadniczą wadą – na co zwracali uwagę wszyscy krytycy fil-
mowi – było powtarzanie prawd oczywistych, i to wadą dotkliwie odczuwaną, ponie-
waż oprócz kierowania obiektywu na siebie, twórcy nie proponowali właściwie nicze-
go więcej, czegoś, co mogłoby służyć prawdziwemu „oczyszczeniu moralnemu”.

Poza tym „kino moralnego niepokoju” przestrzegało jednak „socjalistycznego ko-
deksu” niepisanych spraw. Stworzyło przecież swój słownik zastępczych terminów
i czytelnych aluzji, co dokładnie ilustrowały tytuły filmów: „blizna”, „amator”,
„wodzirej”, „klincz”, „kung-fu”, „wielki bieg”, „barwy ochronne”, „aktorzy prowin-
cjonalni” itp. Mit często przesłaniał na ekranie rzeczywistość, a patos rację i argu-
menty, dlatego nurt ten stał się kinem publicystyki społeczno-politycznej, a nie
kinem politycznym. Dominowały w nim schematy, banały oraz oczywiste tezy
i chociaż wielu reżyserów wypracowało wtedy swój styl, rażące i drażniące były
formy bezosobowych wypowiedzi ekranowych27.

Jedną z dominant tematycznych w utworach ekranowych zaliczanych do tego nurtu
był temat kariery. Wszyscy reżyserzy jako zasadniczy dylemat epoki Gierkowskiej,
która lansowała określony model indywidualnego i społecznego sukcesu, przedstawiali
negatywne wizje kariery społecznej i zawodowej, ponieważ system polityczny chronił
i uprzywilejowywał miernoty, np. takie jak Toporny, bohater filmu Tańczący jastrząb
(1977) Grzegorza Królikiewicza. Toporny był ubogim chłopem, który z bezgranicznym
uporem i z zaciekłą pazernością, za pomocą ciągłych intryg i wyrafinowanych machina-
cji, odgrywając się za upokorzenia i urazy doznane w dzieciństwie, zdobywał coraz to
wyższe funkcje i stanowiska. Reżyser określił jego miejsce w polskim społeczeństwie
w następujący sposób: „Ten film stanowi osobliwy rachunek sumienia, bowiem ta postać
jest odpowiedzialna najgłębiej za to, co działo się w okresie [ostatnich] trzydziestu lat”28.

                                                          
27 S. D’Arbela: Nuovo cinema polacco. L’inquietudine e lo schermo da Wajda e Zanussi al quarto

cinema. Roma 1981, s. 38 i n.
28 Cyt. za: M. Kornatowska: Wodzireje i…, s. 195–196.
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Karierowiczom w „kinie moralnego niepokoju” towarzyszyła wyłącznie plejada piękno-
duchów, mężczyzn organicznie niezdolnych do działania i skłonnych do dziecinnych
histerii (np. bohaterowie Palca bożego Krauzego, Okna, 1981 Wojciecha Wójcika
i Idola, 1984 Falka).

Na zasadzie analogii do realnego socjalizmu „kino moralnego niepokoju” portre-
towało społeczeństwo opierające się na „wartościach realnego konformizmu”. Jego
przejawami były brak jakichkolwiek hamulców w robieniu kariery (dobitnym przy-
kładem stał się konferansjer Lutek Danielak z Wodzireja Falka, 1977), telewizyjna
propaganda sukcesu, akceptowanie przez większość społeczeństwa – mniej lub
bardziej jawnie – fikcji politycznej, zideologizowana nowomowa, bełkot, degradacja
języka, prowincjonalizm myślenia i sposobu egzystencji oraz dramat inteligencji
polegający na jej kompleksie niemocy, zagubieniu i dyspozycyjności, wyraziście
zilustrowany słowami piosenki śpiewanej w Indeksie Kijowskiego przez pijanego
Józefa M.: „Inteligencja ci wszystko wybaczy…, inteligencja tak pięknie tłumaczy
zdradę i kłamstwo i grzech”.

Reasumując, u podłoża tego nurtu filmowego znajdował się więc pewien swoisty
konserwatyzm. Reżyserzy i ich bohaterowie krytykowali istniejący porządek spo-
łeczno-polityczny, przedstawiając „świat dotąd nie przedstawiony” i opisując „real-
ną rzeczywistość”, ale nie wskazywali dróg prowadzących do jakiegoś ładu moral-
nego. Było to przede wszystkim kino totalnie pesymistyczne i pozbawione wiary.
Okazało się, że pod okiem cenzury, co prawda mniej czujnym niż dawniej i w uści-
sku ideologicznego gorsetu, co prawda lżejszym niż dawniej, formuła skrajnego
realizmu, odrzucająca wcześniejsze doświadczenia polskiego kina iluzyjnego, wy-
obraźniowego, onirycznego oraz wypracowane wcześniej formy kreacjonizmu,
metafizyki i irracjonalizmu, sama stała się moralnie niepokojąca.

Słabości „kina moralnego niepokoju” skrupulatnie starali się analizować dyspozy-
cyjni wobec władzy recenzenci filmowi, trafnie zauważając, że „kumuluje [ono]
inteligenckie kompleksy”29. Ale jego zasadnicze wartości i porażki wskazali
w swoich filmach zrealizowanych w tym okresie, prekursorzy nurtu – Wajda, Za-
nussi i Kieślowski, inni reżyserzy należący do starszych pokoleń oraz ci młodzi
twórcy, którzy sympatyzowali z tym zjawiskiem, ale inaczej chcieli wyrażać swoje
niepokoje moralne. Polemikę z „kinem moralnego niepokoju” łatwo dostrzec choć-
by w filmach fantastyczno-naukowych, a więc w konwencjach nietypowych dla tego
nurtu, które nakręcił młody reżyser P. Szulkin. Na przykład jego film O-bi, o-ba.
Koniec cywilizacji (1985), był utworem skrajnie pesymistycznym, przywodzącym
na myśl Małą Apokalipsę Tadeusza Konwickiego (powieść opublikowaną w drugim
obiegu w 1970 roku), ukazującym świat i ludzi totalnie zdegradowanych, wręcz
zredukowanych do kilku elementów. Ale odsłaniał jednocześnie – najważniejsze dla
„kina moralnego niepokoju” – mechanizmy zniewalania ludzi i mechanizmy akcep-
                                                          

29 C. Dondziłło: Młode kino polskie lat siedemdziesiątych. Warszawa 1985, s. 102–103.
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tujące zniewolenie. Przecież paradoks takich sytuacji zniewalających polega na tym,
że manipulatorzy nie mogą istnieć bez przyzwolenia władzy. I o tym właśnie zda-
wali się zapominać najczęściej młodzi realizatorzy filmowi.

Szulkinowska wizja relacji, jakie istniały między władzą a obywatelami, rządzącymi
i rządzonymi, stanowiła oczywistą polemikę z wyborami moralnymi, jakich musieli
dokonywać jego koledzy i warto przypomnieć, że w tym czasie wizja ta została również
wnikliwie przeanalizowana przez polskiego noblistę Czesława Miłosza. W gorzkich
słowach jego wiersza, zatytułowanego Wyższe argumenty na rzecz dyscypliny zaczerp-
nięte z przemówienia na radzie powszechnego państwa, czytamy:

Lojalnym obywatelom zapewniamy opiekę,
Nie żądając w zamian nic, prócz posłuszeństwa.
Jednakowoż zważywszy na wielość doświadczeń
Wyrazimy nadzieję, że Ludzie ocenią,
Jak bardzo różni się słuszność linii przez nas obranej
Od ich nierozumnych supozycji i pragnień […]
My nikt inny odkryliśmy Prawo Zaciemnienia,
Rozumiejąc, że umysł zostawiony samemu sobie
Sięga po rzecz ostateczną, nie na jego miarę.
My, nikt inny, odkryliśmy Prawo Zmniejszonych Celów,
Ubóstwo i gorycz albowiem są koniecznym warunkiem szczęścia.
I kiedy dziś, szaleni, złorzeczą zakazom,
Już boją się, że mogłyby zniknąć zakazy. […]
Niech więc będzie wyraźnie i jasno stwierdzone:
Rządy nasze, choć twarde, nie są bez ich zgody.
Gdyż według nowych danych większość z nich szepce we śnie:
Błogosławione niech będą cenzura i niedostatek30.

13 grudnia 1981 roku, gdy generał Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny, zawie-
szając wiele podstawowych praw obywatelskich, żywot tego zjawiska filmowego
został dramatycznie przerwany. Jednak mimo jego zaledwie kilkuletniego istnienia
oraz wielu wad i słabości, na które zwracałem uwagę, wypracowało ono w zasadzie
konsekwentny i dość spójny program na przyszłość, program dla nowego kina, który
kilkunastu reżyserów próbowało jeszcze realizować po 1983 roku. 31 grudnia 1982
roku stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 roku odwołany, ale zachowana
została aż do 1989 roku część represyjnego ustawodawstwa. Wtedy odbyły się premie-
ry filmów, które powstały w latach lub miesiącach poprzedzających stan wojenny,
m.in.: Rąk do góry Jerzego Skolimowskiego (pierwsza wersja filmu – 1967, druga
wersja – 1981, premiera – 1985), Kobiety samotnej A. Holland (prod. 1981, premiera
telewizyjna – 1989), Przesłuchania Ryszarda Bugajskiego (prod. 1981, premiera –
1989) i Przypadku Kieślowskiego (prod. 1981, premiera – 1987).

                                                          
30 C. Miłosz: Wyższe argumenty na rzecz dyscypliny zaczerpnięte z przemówienia na radzie powszech-

nego państwa. W: C. Miłosz: Poezje. Warszawa 1981, s. 89.
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Do poetyki kina moralnego niepokoju nawiązywały zrealizowane w schyłkowej fazie
stanu wojennego filmy Jerzego Zaorskiego, Matka Królów (prod. 1982, premiera –
1987) oraz Wiesława Saniewskiego, Nadzór i Wolny strzelec (prod. 1983, premiera –
1985). Wszystkie wymienione filmy po premierach skierowane zostały wyłącznie do
wąskiego rozpowszechniania, a więc nie były znane większości polskich widzów.

W 1989 roku na ekrany polskich kin trafiła seria filmów, która wyraźnie kontynu-
owała jeszcze niektóre wątki z „kina moralnego niepokoju” i wykorzystywała spo-
pularyzowane przez nie formy narracyjne i sposoby przedstawiania. Były to m.in.
filmy Krzysztofa Tchórzewskiego (Stan wewnętrzny, prod. 1983), Andrzeja Kijow-
skiego (Stan strachu, prod. 1989), Waldemara Krzystka (Ostatni prom, prod. 1989),
Magdaleny Łazarkiewicz (Ostatni dzwonek, prod. 1989), Jacka Skalskiego (Chce mi
się wyć, prod. 1989) i Macieja Dejczera (300 mil do nieba, prod. 1989).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


