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Heidegger kina
w optyce heideggerowskiej

 ANDRZEJ ZALEWSKI 

Joanna Sarbiewska, autorka książki Ontologia

i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga, po-

stawiła przed sobą zadanie nie lada: zinterpretować

całościowo wieloznaczną twórczość wybitnego nie-

mieckiego filmowca, tak by interpretacja ta zawie-

rała propozycję oryginalną na tle piśmiennictwa

jemu poświęconego. Ponieważ wspomniane piś-

miennictwo jest niezmiernie bogate, wytyczenie

sobie celu w postaci napisania nowatorskiej pracy

o tym twórcy jest miarą ambicji autorki – ambicji

w tym wypadku tak dużych, że aż pojawia się niebezpieczeństwo ich przerostu.

Uważam jednak, że niebezpieczeństwo to zostało zażegnane, zaś autorka przedsta-

wiła wartościową, kunsztowną rozprawę, która mieści się w standardach innowa-

cyjnych publikacji na temat reżysera.

Autorka, co nie brzmi zbyt zaskakująco, koncentruje się głównie na najbardziej

cenionym i znanym okresie twórczości Herzoga, zainicjowanym przez Znaki życia

(1967) i zamkniętym przez Fitzcarraldo (1982). W mniejszym stopniu włącza do

swojego wywódu uwagi na temat wybranych późniejszych dzieł dokumentalnych

reżysera: Dzwonów z głębin (1993), Koła czasu (2003), Białego diamentu (2004)

i innych. Niezależnie jednak od skupienia uwagi na pierwszym okresie Sarbiewska

całą drogę twórczą niemieckiego mistrza traktuje, jak się wydaje, jako jedną nie-

podzielną całość. Tu zaś czyni sugestie, które przynajmniej mnie samemu pozwa-

lają w nowy sposób wejrzeć w Herzogowskie kino i rozwiązać drażniące od wielu

lat problemy. Jestem wręcz wdzięczny autorce, że swoimi rozważaniami pomogła

mi znaleźć (choćby prowizoryczną) odpowiedź na pytanie: dlaczego po wspania-

łym piętnastoleciu 1967-1982, nasyconym klasycznymi obrazami fabularnymi i do-

kumentalnymi, nastąpiło u reżysera wyraźne załamanie się twórczości fabularnej?

Dlaczego po Fitzcarraldo reżyser oddaje się nadal z pasją dokumentowi, ze zna-

komitymi najczęściej rezultatami, ale realizuje od tego czasu tylko nieliczne filmy

fabularne o – mówiąc oględnie – dyskusyjnej wartości artystycznej? Bo nawet re-

latywnie nowe fabuły Herzoga, takie jak Zły porucznik czy Synu mój, synu, cóżeś

ty uczynił?, gromadzące sporą liczbę pochlebnych opinii (obok sceptycznych,

chyba nie mniej częstych), obfitują w mechaniczne repetycje dawnego idiomu i od-

biegają wyraźnie poziomem od wczesnych arcydzieł. Rozważania Sarbiewskiej

pokazują, że nastawienie na fabularny koncept odgrywa u niemieckiego filmowca

rolę w gruncie rzeczy drugorzędną, choć na początku nic tego nie zapowiadało.


