
,lLucky Strikes": aktualnoii i wirtualnoii 
w filmach Fassbindera 

Xvonenie g a W w  w obxybie 
tekst6w jest Swiadomym two- 
rzeniem tradycji, a jednorzehie 

OSTATNI KRZYK stanowi o tematyzacji histo- 
ryanoki bego procesu. Pojawia 

Krzyk w rezyserii Wesa Cravena (1996) jest z pew- siq tu strukturalne podobiefi- 
nokiq wzorcowym filmem hollywoodzkim lat dziewige- StwO do Ttatu: W t  musit 10- 

dziesiqtych. lronicznie przekracza on granicg autorefe- f~~~~'~e~~?'g~ 
rencji: cytuje, parodiuje i odsyia do swego wlasnego Naleiy rbwniei wspomnieC 
gatunku, jakim jest ,,horror"' - zresztq caikiem inteligent- pd0b-e oraz z*u, 
nie. Zaloiona z przymruzeniem oka zgoda publiczno- w\akim ten przedtekst siq inaj- 
S d  i rezvsera - rownie kompetentnych znawcow po- duje. Stosunek c y b k  i (nowe- 

pkultu& - prowadzi do cieGwej, nihko~czqcej sig ig-  go) kontekstu jest wig zawsze 
r6wniei autorefleksjp nad sys- tli: ,,Wiemy, ze wy wiecie, ze my wiemy, ze znacie ternem - zarbwno literah- 

wszystkie horrory. ..". PrzyjemnoSC. w Krzyku wynika m, i d  i f ik .  
z tego, i e  z d w n o  typowy dla gatunku morderca, jak 2 ~iL.na uliaka, steadicam, uje 
i jego ofiary sq zaprzysigglymi fanami horroru, karzy tie ,,z punktu widzenia" (z per- 
nieustannie cytujq i oglqdajq na wideo klasykg gatun- s ~ e k t ~ w ~  m ~ ~ ~ -  lub 

Aowiesnza muzyka - be f o d -  ku, w tym ouywiicie rowniez filmy samego Wesa Cra- ne odwolujp sic kn 

vena, rezysera filmu. Sty1 pierwowzoru znajduje odbi- spos6b do dla gatun- 
cie w ohietleniu, pmadzeniu kamery czy muzyce, d k~ kodu dawnych honorbw: 
fabuh przejmuje motywy i treSd innych film6w2. Opnkz pravadzeniekameryjakwHal- 
tego nasQpuje strukturalne podwojenie aktor6w - na przy- 1- Johns Carpen- (19% 

Had rola Drew BarrymoR wyr-e odsyia do r& Jamie OSwietlenie jak Koszmarze 
z ulicy Wqzh Cravena (1984) itd. 

Lee Curtis, ,,Mlowej krzyku" w latach siedemdziesiqtych3. Odpowiednia scena filmu 
MySl, ktora wlaiciwie powinna nastrajae melancho- Hallmm qtowana jest ,do 

lijnie. W dawnych, dobrych czasach autoreferencja byla fragment na wideo. 
ieszcze Srodkiem do uzvskania klimatu wvwrotowoSci. ' Smithee - usankjonowa- 

filmami Alana  mit the;^ mogli sig ze wzigdu na jego nypnezmnGild of- 
ria pseudonim bqdqcy anagra- trash-appeal delektowae r6wniez intelektualiia. DziS m- Gzwany 

wet naiwnoSe filmow klasy B nie jest jui SwigtoSciq. odnowgc do w- 
W istocie jednak w logice kapitalu tkwi (jak zwykle) ~ e r h ,  k t 6 v  nie chq ujawnik 
metoda: chodzi oczvwiScie o owo nostaleiczne svoirze- w adbwce swojego prawdzi- " 1 I 

nie na wrzeszczqq &.toletniq publicznoit ktore od za- wego nazwiska. u*go min 
Don Siege1 jako reiyser filrnu wsze wpisane bylo w maszyng finansowq, j a h  stanowi Dmh9Cunfifitm(1w)io, 

kino: podczas gdy publicznog wydaje sig ,,wspornina~" ~ ~ o p p e r j a k o ~ , - a ~ f i i t e  
premodernistyczny czas bezrefleksyjnej przyjemnoici (1990) knyp. red). 



Odwotania naleiy oczywikie 
rozumiet zawsze take paro- 
dystycznie. I tak, postaci w Km/- 
ku 2 Cravena (1997) oglqdajq 
w telewizji scenq ,,nowego fil- 
mu hollywoodzkiego", kt6ry 
przenosi na ekran wydarzenia 
pierwszego Knyku. Aktorzy zna- 
N z wysQp6w w serialach P q -  
jananeIe oraz Bmeriy Hills, 90210, 
odhvarzajq role bohater6w 
pienvszego filmu z typo- dla 
telewizji, przesadnq manierq - 
aluzja ktbq publianoQ telewi- 
zyjna przyjmuje oklaskami. 

(horroru), film z lat dziewiqedziesiqtych rekonshuuje ten 
nigdy nieistniejqcy molllent niewinnego spojrzenia. Bo 
jui w latach siedemdziesiqtych, szeiedziesiqtych czy pi+- 
dziesiqtych kaidy uczestnik tej gry iwiado~ny byl jej re- 
gut; w koncu to wlainie horror wyjqtkowo uwzglqd- 
nia wy&viczony podzial 1-61 publicznoici. Gdzieiby in- 
dziej moina siq bylo calkowicie bezkarnie chwycit 
ra~nienia towarzysza, jeili nie w cien-rnej sali kinowej?! 

Oznacza to, i i  wybrany tu przyklad dokrqca jesz- 
cze poshnodernistycznq irubq unielnoiliwiajqc rowno- 
czeinie wszelkie blqdne zrozuniienie odniesien jako czy- 
stej parodii, gdyi to wlainie I-6ine wariacje ir6del dajq 
znawcy prawdziwie refleksyjnq przyjemnoiC5. Na przy- 
klad wspo~nniany jui bezpoiredni cytat z Halloween na 
wideo w fil~nie Krqk wrqcz zaprasza odbiorcq do tego, 
by zidentyfikowal iI-6dlo i nacieszyl siq wynikajqcymi 
stqd aluzjami. To wystqpowanie imego ~nedium w fil- 
mie ~noina  by obeiliC jako funkcyjny ekwiwalent cu- 
dzyslowu. Sanio stosowanie tych odsylaczy jest dodat- 
kowo jeszcze te~natyzowane przez postaci i decydujqce 
dla fabuly. Moina by w tyn niiejscu wyliczyC nieskon- 
czenie wiele gatunkbw, ktore poddawane sq autorefe- 
rencyjne~nu zabiegowi ,,recyklingu", szczegolnie oczy- 
wiicie filmy akcji. RBwniei tak fundanientalny gatunek, 
jak western, oferujew. t yn~  wzglqdzie wiele przykladow. 

Jak pokazuje wybrany przyklad Krzyku, szeroko ro- 
zunuana ,,taksonomia cytatu fillnowego" najwyrainiej wy- 
kazuje funkcyjne ekwiwalenty wobec literackiego uiycia 
cytat6w i odwolah. Cytaty fom~alne, gatunkowe czy bez- 
poirednie wydajq siq mieC za cel parodiq lub holun~age, 
i to z wyrainy~ni sygnalani. Nowa rama, w ktorej umniesz- 
czany jest cytat, poszerza ~l~oiliwoki interprets j i  o nowy 
wymiar zmyslowy. I talc na przyklad, fragment fihnu na 
wideo odsyla w obcyni kontekScie najwidoczniej nie tyl- 
ko do slymego dzieh twoqcego gatunek, leu rowniei 
do typowej dzii recep j i  tej ,,klasyki" poprzez obraz tele- 
wizyjny, i z przyliruienieni oka sygnalizuje widzowi 16w- 
noczeinie znajomoiC owej sytua ji. 

Jeili wiqc naszkicowany wyzej, ,,spuentowany" 
wrqcz cytat (odwolanie do gatunku, historii jego re- 

I cepcji oraz odwolanie autoreferencyjne) tworzy apa- G ~ s t o  wskazywano na pokre- 
rat ~ostinodernistycznego kina, wydaje siq prakticz- wiehstwO fiLrnu Wstystk@ 

nieh p o d i  Sirka (195.5) z filma- nie nierrroiliwe ~nyilenie o filmie autoreferencyjnym, mi Fassbindera riemCdu- 
ktory nie utknie rownoczeinie w dowolnoici nostal- , orzfilieirsru*, Mahi Brnun I 
gicznego gestu: , ,~ t edy ,  gdy filmy autorskie byty jesz- @br A. Kaes: fi ~ L e n c e  of the 
cze radykalne i wywrotowe ...". IZlst: Rniner Werner Fnssbinder's 

Z dzisieiszeeo ~ u n k t u  widzenia wiciekla rozDacz , , ~ f i r r i a ~ e o f M a ~ B r f l n n " ~ h  
I " .  

tzw. nowego kina nielnicckiego wydaje siq r z e c h i -  M. Landy (ed.): The Historim' 
Filttr: Histoy nnd Mermny in Me- 

icie wzruszajqca. Rowniei (auto-)stylizacja wydarzenia din, New Bmnswick, NJ u)O1, 
n~edialnego ,,Fassbinder" jako ostatniego roniantyczne- ,, 173-m, oraz R. C .  Reimer: 
go geniusza z Nie~niec przyczynia siq do tej aury. Jego hrpnrison o f ~ a r g h  Sirk's ,,A1 
filmy wydajq siq przy tyln zaskakujqco aktualne, gdyi IhatHmmAlm"anr1R.M!Ibs+ I 
uiywajq cytatow w opisanej wyiej manierze: znani ak- Eats the 

Oq Haw Holhpaods New En&nd torzy (Karlheinz Bohm w filinie Martha, Brigitte Mira Dropouts Bearme Gmnnny,s hr- 
w Strnch ziernC driszf), wspo~nnienie Douglasa Sirka, @,[kd ah, , , ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ i l ~  
ojca melodramatu6, i innych kolegow po fachu7, jego &arter~t'19%,~r3,s.~81-287). 
odwolania do gatunku (chotby Whity czy Arneryknri- Na pnyWad w Bqach urnq je- 

ski iohlierz), do-~nedibw (szafa-grajga w ~trnch..:, te- den b0hater6w nazYwa siq 
Schlondorff. Na temat innych lewizor w Dlnczego pml R. osmlnl?), cytaty z dziel lite- gryps6w filmowych patrz 

rackich (na przyklad W rokir 13 pdrli), autoreferencyj- M. Tot*: B e ~ e b  bmucht 
ne Sntnnsbraterl (genialna autoparodia artysty i jego einenwietnich:RninerWernerFms- 
stosunku do pieniqdza), jego autocytaty (filmy tzw. try- bin&runrlderNeuedmt&Film, 

logii ,,RFN: Mnlieristwo Marii Brnun, Loln i Teskrlota U. lung Wg.1: D e r d e u t ~ h  
" .. 

Verorliki Voss odsylajq wzajelnnie do siebie), w 'kohcu seinerGdichtevon 
den Anjangen bis zur Gegenwrt, 

cytaty stylistyczne w Tgsknocie.. . oraz Lili Murleerl. Dzie- Trier 1993, s. 23s2A6, 
lo Fassbindera obejmuje znaczny fragment nieniieckiej s hr w p r o w a ~ ~ e  do h r n e -  
historii: od lat dwudziestych (Berlin Alewnderylntz), po go stuhium h a s a  Elsagsera: 
aktualnq politykq lat siede~ndziesiqtych (jego epizod ,,Fassbinder w y d a d  siq dzielii. 

w Niemcy jesieniq). Przedstawia siq wszystkie klasy i rasy amby% udohmen- 
towat .woje spk&two r6w- 

- od gastarbeitera (Stracll ziernC duszg) po projektantkq *. k;ltm geomym, 
mody (Gorzkie lzy Petty vorl Knnt) - rowniei cale Niem- cog rowu inwenta- 
cy zdajq siq by6 ~niejsce~n akcji film6w Fassbinderax. na region6w [...)" (I Elsaesser: 

Nazwanie Fassbindera typowyni przedstawicielem Fnssbinder's Germany: History, 

postniodernizmu - w rozu~nieniu pastiszowego Krzy- !et i tyL,-Subject*  Amsterdam 
lWb, S. ZO). 

i u y  - wydaje siq jednak ldwnie problematy&e, co , ,,[...I T. kiwna nowa rzgz - 
biograficznie ugruntowana egzegeza jego dziel. To pastisz,, ma tu kt uiVta re . . 
ostatnie - zrownanie dziela Fassbindera z jego iyciem Lumieniu Jamesona, jako post- 
- wydaje siq poza nieliczny~ni wyjqtkanii wyznaczae modernistyczna forma parodii: 
jedynq mozliwoiC dostqpu do jego filmow. Takie ,,psy- ,lKultura simulacrum oiywa 

choanalizowanie" wprowadza jego dzielo w syndrom WSpot-i\stwielgkiew*si. 
wymienna zostah uog6lniona 

ko~l~pleksu Edypa, by znaleiC klucz do tekstu. Row- do punktu, kt6rym same 
nie wtdrne sq wyniki podobnych badan: brak ojca, wsp-enie w ~ o g d  uqke 
kompleks niatki, biseksualnoit, jego szalenczy zapal wej stato siq przytmione [...I" 



(I? Jameson: Postmodernin albo tworczv, tesknota za Smiercia, samoboistwo kochan- 
kulturowa lo@ pdinep kapitali- 
m u ,  przei. K.  Malita, ,,Pismo Li- 
teracko-Artystyczne" 1988, nr 4, 
s 73,74). 

'O Nie oznaaa to jednak wcale, ii 
moina dezawuowat lacanow- 
skie a y  psychoanalityme od- 
czytanie filmbw Fassbindera 
jako ,,btqdneM czy ,,nieodpo- 
wiednie do medium". Kaja SiL 
verman w swej wyczerpujvej 
pracy niewqtpliwie dowiodta 
skutemoki tej metody w od- 
niesieniu do h 6 w  Fassbiide- 
ra, chrk ograniwyta sic; cakowi- 
cie do badania symbol&-( ayli 
momentu nanacyjnego analize 
wanych tekstbw @or. zwlasz- 
aa K Silvennan: Male Subjerti- 
vity at the Margins, London 1 W, 
s. 212-296). Fetyszyzujqq shuk- 
turq podstawowq filmu fabu- 
larnego moina wytkumaczyi. 
uiywajqc metod psychoanali- 
tyanych; w ten spos6b zawsze 
jednak nastqpuje ,,ttumaczenie" 
obrazu na tekst - proces, kt6ry - 

naleiy w 4 t  pod uwagq. 
Trafnie ujmujq to Deleuze i Gu- 
attari: ,,Svndrom kompleksu 

,, . 
ka itd ...I0 Wspomniana tu realizacja kompleksu Edy- 
pa dotyuy typowej patologizacji, ktora zawsze ozna- 
cza t a k e  marketing". Gerd Gemiinden wprowadza 
ladne, zloiliwe okreilenie ,,rozliczenia z Fassbinde- 
rem" (,,Fas~binderbewaltigung")~~. 

Tymczasem postmodernistyczne elementy w fil- 
mach Fassbindera sq bardziej zlozone niz sig wydaje 
na pienvszy rzut oka. Ciekawe impulsy wprowadza 
Tim Corrigan w swoim artykule na temat postmoder- 
nizmu jego filmow. Stosowane przez rezysera dyskur- 
sy spoleczne, reprodukowane techniki filmowe, cy- 
taty i odwolania medialne wcale nie ulatwiajq jego 
zdaniem odbioru, lecz raczej poglgbiajq niezrozumie- 
nie: ,,[. . .] Owa nieprzenikalnoSf nadaje inny kieru- 
nek przezywaniu tych filmow, kierujqc sig od tekstu- 
alnej interpretacji ku kryzysowi temporalnoici: zna- 
czenie rzeuy nie stanowi jui dluiej problemu, lecz 
to, jak przyspieszyf bqdi opoinif obrastanie tych pro- 
blem6w w spaczone znaczenia wynikajqce z przeszlo- 
Sci, bez konieunoici konfrontacji z pustym grzecho- 
tem zbyt wielu przyszloSci"13. 

Ta ,,nieprzenikalnoSC" odwolan dziala wigc naj- 
-pierw jako element odraczajqcy, ktory moze otworzyf 
nowq przestrzen mySlowq Matzelistwo Marii Braun 
rozpoczyna sig na przyklad zblizeniem zdjgcia Adol- 

~d~~ajes; jednym znajwainiej- fa ~ i t l e ra ,  ktore w chwilg poiniej znika w wyniku 
S Y ~  aWb P ~ Y  redukji eksvlozii. Przez dziure w Scianie widzimv wtedv zde- 

x ,  
literahv do przehiotu ken- nenvowanq parg ilubiq. To zatem, co z pbczqtk; musi 
sumpcji, dostosowanego do 
ustabnego porqdku i niezdoC sig wydawaf ilustracjq ekstradiegetycznq, okazuje sig 
neeo do wobniecia na  cob^ typowym portretem Hitlera wiszqcym w kazdym nie- " ., . 
wiek" (patrz G. Deleuze, E Gu- mieckim urzgdzie. Poniewaz jednak uczestniczymy 
attari: Anti-Oedipus:-Gpitalism w tvm Slubie z zewnatrz, kamera musi wvkonaf ob- . . 
and Sd i zo~hrenk~ Minneapolis rot b 180 stopni. Pomigdzy eksplozjami i seAami strza- 
19n, s' 133)' Pani Jeannie Spa- low z karabinu maszynowego slychaf teraz rowniei hkiej-Mazur serdeanie dziq- 
kuie konsultacie tminolo- placzqce dziecko. Widz musi w bardzo krotkim cza- 
~ ,. -~ , &  ~ ~ ~~ 

gii delezj-kiej @rzyp. red.). sie przetrawif ten natlok inforrnacji korzystajqc przy 
l1 Patrz G. Gemunden: Introduc- tym z wiedzy historycznei: scena r o z w a  sie na krot- 

w ,  

twn: Remembhng Fassbinder in i o  przed ko*cem d;ugiej 'w oj ny iwiatowej, kiedy wal- 
a nirteen Mmsl ,New ki touyly sig jui na ulicach. Spadajqcy obraz dyktato- 
German Critique" 1994 (Fall), 
Nr 63, s. 3-9 (Special Issue on ra, szybki Slub w mieicie, o ktore toczy sig zacigta wallca 
Rainer Werner Fassbinder), tw0rzq wyrahlq asocjacjg (zarowno metaforycznq, jak 
Gemiinden a y n i  tu aluzjq do i alegoryunq), krzyczqce niemowlg symbolizuje naro- 

dziny nowych Niemiec, podczas gdy malienstwo Marii 
Braun paradygmatycznie odsyla do krotkiego malzen- 
stwa Ewy Braun z Hitlerem. Do tego dochodzq biblij- 
ne imiona, otwierajg nowe krggi asocjacji. 

Interpretacja tego post~nodernistycznego fenome- p o j e a  ,Yergangenheitsbewd- 

nu autorstwa Corrigana wywodzi sic ze szkoly ame- tigung'l Oznaaa~V%o Propa- 

rykahskiej, ktbej przedstawiciele~ll by1 na przyklad ~~~~~~~~~~~~ 
Frederic Jan~eson'~. Jego sposob oduytania kultury poi- doe. Fakt ii do tego nie de 
neeo kavitaliz~nu koncentruie sie - obok znanych fe- S Z ~ O  i w powojennych Niem- " 1 

nomenow powierzchownych, takich jak pastisz czy czech zamienito siq raczej 

sty1 retro - przede wszystkinl na wspomnieniu-pamig- ~ ~ s ~ a u m i e n i e  pneStoH~ 
now1 oczywikie sedno krytyki 

ci (,,memoryu): przeszloif nie jest juz przeiywana. Pa- Fassbindera, - -  - 

migf zbiorowa jako zakorzenienie, dajqca sig jeszcze zre- 13 1: Corrigan: The Temporality of 

konstruowaf jako autentyczne przezycie w uasach mo- p h ,  &hodernkm, and the*+ 
dernv, stala s i ~  zupelnie niemoiliwa. Wynika z tego binder Tats, ,,New German Gi- - - 
przezywanie zbiorowe, kt6re nie jest juz zwiqzane t ive". . . ,~ .  146. 

z podmiotenl cry uasem, l e u  kieruje sig przestrzeniq. ' I  "hl~ameson~Rxtmodernim~~~ Ku podobnej interpretacji skh- , 
Analiza Corrigana zaniedbuje jednak moment nia r6wniei 

,,memorym oraz monlent nostalgii, 0 ktorym byla juz b. Gemunden: Re-Fusing 
mowa. na rzecz stosunku temvoralnoSci i tekstualnej ~ u e c h t : % ~ u l t u r n l ~ o l i t h o f ~ s  . - . - . . -. 

materialnoici u Fassbindera. W nastgpnym rozdziale bindeu'sGermnnHdlywood,,,New 

zostanie omdwiony na przyldadzie Malielishua Marii l5 M a M s h o  German Gitive"e..f Marii Brmn 66). jest za- 

Braun15 stosunek cytatu i pamigci, gdyz bliisze spoj- pewne Mjbardziej vlanym fil- 
rzenie na uzycie cytatu przez rezysera, czy dokladniej ,mFassbjndera,cqstob$,ui 
- na specyficzny stosunek obrazow Niemiec i ,,me- 
mory", moze prawdopodobnie wskazaf wyjScie z owe- 
go postmodernistycznego dylematu. 

Podobnie jak inne filmy Fassbindera, rowniei 
Matzelistzuo Marii Braun stosuje prawie wszelkie moili- 
we kinowe sposoby cytowania i odsylania. Jednak jui 
pienvszy obraz w filmie - zdjgcie Hitlera - rozmywa 
granice migdzy wzorem a ilustracjq jak wspomnia- 
no, okazuje sig ono intradiegetyczne - pod ostrzalem 
wypada bowiem z ramy, wtedy rozpoczyna sig akcja. 
Tymczasem fotografie koncowe - negatywy powojen- 
nych kanclerzy niemieckich (opr6u Willy'ego Brand- 
ta) - sq jednoznacznie ekstradiegetyczne. Te zdjgcia 
realnych osobistoici, przemowy Adenauera w radiu 
oraz znany repprtai z niemieckiego zwycigstwa na 
Mistrzostwach Swiata w Pilce Noznej w 1954 roku 

pokazywany w telewizji. DO 
tego jest to chyba najbardziej 
kasowy film reiysera (por. EL B. 
Moeller: Fffisbinders undZweren.2' 
im deutschen Aufstieg verlorene 
,,Ehe der Maria Braun": Interpve- 
tatim, uerd- Kritikundneuer 
filmisch-literarischer Adaptions- 
kontext, in: S. Bauschinger, 
S. Cocalis, H. A. Lea [Hrsg.]: Film 
und Literatur: Literarische Texte 
und der neue deutsche Film, Bern 
1984, s. 105). Na temat historii 
recepcji i produkqi patrz 'I El- 
saesser: Fffisbinder's Germany.. ., 
s. 97-104. Ciekawe pod tym 
wzglqdem sq rbwniei pozosh- 
te filmy trylogii ,,RFN": W m t a  
Vemniki Voss oraz Lda; ta ostat- 
nia okrdlana jest w aot6wce 
jako ,,BRD 3 ,  a Tgsknota ... 
otrzymuje podtytut ,,BRD 2". 



Molzerirtwo Morii Bmun 

Molzerirtwo Morii Brnun 

l6 h r  np. R. C. Reimer: Compri- 
son of Douglas Sirk's ,,All That 
Heaven Allows" and R .  M! Fass- 
bi,~der's ,,Ali: Fur tirts the Soul". . . 

(w Niemczech okreilanego jako ,,cud z Berna") cyto- 
wane sq widocznie nie tylko ornanlentalnie jako rze- 
czywiste wydarzenia historyczne, by wytworzy6 pe- 
wien koloryt epolu. Przysiqga Adenauera, i e  chce lue- 
rowat panstweni pacyfistycznym i poiniejsze zqdanie 
relnilitaryzacji (obydwa cytowane w postaci archiwal- 
nych zapisow) mowiq saiiie za siebie. R6wniei dyk- 
cja i treS6 transniisji radiowej z mistrzostw Swiata, 
podawanej rownolegle z statninii minutami zycia Ma- 
rii i Karla Braunow, ~eprzypadkowo przypominajq czasy 
nazizmu. Reportaz na zywo Herberta Zimmermanna 
(,,Rahn powinien strzela6 z glqbi, Rahn strzela - gol, gol, 
gol"), jak zadne inne wydarzenie krystalizuje typowe 
dla lat piqCdziesiqtych uczucie: ,,Zn6w jesteiniy kimi!". 
W konibina j i  z wybuchowyni zakonczeniem filmu sio- 
wa reportera zyskujq zlowieszcze znaczenie i demaskujq 
koltukkq idyllq cudu gospodarczego: ,,Niemcy sq mi- 
strza~ni iwiata! Koniec, koniec, koniec ..." - perwersyj- 
ne inarzenie ,,rasy panow", by zostaC mistrzem iwiata, 
spelnilo siq w koncu na boisku pilkarskim. 

Niejednokrotnie opisywano funkcjonalnq waznoSC 
owego cytowania innych medi6w16. Rzeczywiicie, 
podobnie jak wsponiniane cytaty stylistyczne w innych 
fil~liach Fassbindera, konstytuujq one projekt rezysera 
opisu niemiecluej historii. Na potwierdzenie tej tezy 
podani dwa przykiady: pierwsze ujqcie filmu (od)zy- 
skuje charakter cytatu dopiero retrospektywnie, gdyz 
to dopiero negatywy kanclerzy dodajq do pierwszego 
zdjqcia, u~liiejscowionego w akcji jako ,,upadek" Hi- 
tlera, dodatkowy sygnal: ,,kanclerz Rzeszy". To wyli- 
czenie kanclerzy jest w ten spos6b zloiliwym komen- 
tarzenl do ciqgioici w polityce niemieckiej. 

Drugi cytat jest bardziej skomplikowany: odesianie 
do zbiorowego mitu o ,,godzinie zero" nastqpuje w Mat- 
ietistwie Marii Braun miqdzy innyrni poprzez znanq wa- 
lutq czarnego rynku - ,,amerykanskie papierosy". 
W pierwszej sekwencji po czolowce, w restauracji dwor- 
cowej, widzimy grupq mocujqcych siq mqzczyzn. Ka- 
mera pokazuje to w planie irednim, z doiu, tylko kilka 
centymetrcjw nad podiogq, poprzez stoly i luzesia. Do- 
piero przy dokiadniejszym spojrzeniu jasne staje sic, iz 
ci Nieincy walczq o niedopalki wyrzucone przez gru- 
pq zolnierzy amerykanskich. Wyrnowne jest to, ze zo- 

stali ON pokazani frag~nentarycznie, ich twarze zaslaniajq 
rzucane cienie. Krotkie, ekstreinalne zblizenie pokazuje 
na przykiad okulary w rogowej oprawie, a szybkie, krcit- 
kie ciqcia pozostawiajq jedynie powierzchowne wraze- 
nia.. NiechqC do pokazania ich w planie ogolnyln wy- 
woluje jednak w widzu dokladnie te same obrazy, kt6- 
re wyryiy siq w pamiqci zbiorowej - Anlerykanie 
(,,Anis") z ich dziwnyllii zwyczajami, ich 111odq, ich nie- 
zrozuiriialym jqzykiem ...I7 

Nastqpujqcq wymianq mozna rozuniieC jako naj- 
wazniejszq scenq filmu, przy czyin o jej kluczowym 
znaczeniu dowiadujemy siq r6wniei dopiero p6iniej. 
Maria jest obrazana przez Amerykanow i zali siq, choC 
nie zna jeszcze angielskiego. Jako zadoSCuczynienie 
otrzymuje dwie paczki papierosow. Zn6w widziniy 
tylko krotlue zblizenie rqki, ktora kiadzie papierosy na 
stol. Po krdtkini wahaniu Maria kwituje wymianq 
dziewczqcyni chichotem, podczas gdy ioGierze konczq 
interes gronikini imiechein. W ten sposob papierosy 
zyskujq znaczenie syniboliczne, gdyi transakcja two- 
rzy poiqczenie niiqdzy seksistowskim stwierdzeniem, 
kt6rego Maria nawet nie rozumie, i zadoSCuczynic- 
nieili poprzez papierosy. Nie powinniiniy zaponiinai- 
w tyni iniejscu, ze wymiana nie niesie ze sobq wy- 
lniaru moralnego, oddziela jedynie wartoit wymiennq 
od wartoici uzytkowej. 

Dziqki paczkom papieros6w, kt6re otrzymala od 
amerykanskich zolnierzy jako zadoiCuczynienie za ich 
dwuznaczne stwierdzenie, Maria odkupuje od matki 
broszk o duzej wartoici sentymentalnej. Podczas gdy 
w radiu odczytywane sq nazwiska zagi~onych zohie- 
rzy, uderzajqco dlugie zblizenie prezentuje owe dwie 
paczki cameli. Wyraznie widoczny jest na nich napis: 
,,Made in Germany". 0 ile lista zaginionych jest zapewne 
autentyczna, trudno uwierzyk, aby paczka amerykariskich 

I papiemsow zawieraia w 1946 roku tq wzmiankq, zwlasz- 
cza i e  typowq niarkq byiy oczywiicie Lucky Strikes. 

Jaki jest wiqc cel takiego ziaimania ,,autentycz- 
nych" odwolanlA do czas6w powojennych - ruin, 
mody, samochodow, d6br konsumpcyjnych, szlagie- 
row? Ze wzglqdu na te efekty, wystqpujqce w niemal 
kazdyni filniie Fassbindera, okreSla siq go czqsto jako 
ucznia Brechta, m6wi siq nawet o ,,zailubinach hol- 

Molierirtwo Morii Broun 

Mokierktwo Morii Broun 

l7 Mowa Amerykan6w brzmi 
w tej scenie jeszcze gtucho i nie- 
zrozumiale. W istotny spos6b 
ulega zmianie, kiedy Maria u a y  
4 jqzyka angielskiego. 

l8 Pmwoliiem sobie zasiqpqt rady 
moich rodzic6w. Ukazane mo- 
menty z +cia &my Braun6w 
q kluczowymi scenarni zbiore 
wych przeiyt powojennych: 
dodzona woda na chlebie, 
transakcje na czarnym rynku, 
damskie kapelusze w ksztaicie 
tutek, a szczeg6lnie amerykah- 
ski przyjaciel (,,Ami-Freund), 
utrzymujqcy catq rodzinq. 





Pienvsza sekwencja po czolowce pokazuje Mariq Braun 
w sytuacji, kt6rq pamiqC zbiorowa natychmiast rozpo- 
zna jako ,,typowy dworzec w kilka miesigy po zakon- 
czeniu wojny": byli jency wojenni w podartych mun- 
durach, przepelnione pociqgi, kobiety z portretami za- 
ginionych czlonkow rodzin. W tle, na Scianie restauracji 
dworcowej, czqiciowo widoczne jest jeszcze propagan- 
dowe has10 nazistow: ,,Kola muszi) sie toczyC dla ..." - - 
(,,Die Rader miissen rollen fiir den...") - slowo ,,zwy- 
ciqstwo" (,,Siegl') zostalo wymazane. Ze Sciezki diwiq- 
kowej siychat nadto sapanie lokomotywy parowej. Pa- 
limpsest ,,ostatecznego zwyciqstwa", o kt6ry musi za- 
dbaC widz, przedstawia tu tlumaczenie pienvotnego 
hasla, ktdre przed wojnq mido inspirowaf pracowni- 
k6w kolei i usprawiedliwiae opoinienia w ruchu oso- 
bowyn~. Z pozniejszej perspektywy historycznej staje 
siq jasne, ze koh toczq siq teraz dla ,,cudu gospodar- 
uego". Ale to niewygodne ostrzeienie w kombinacii - - 

Malierlstwo Marii Braun ze ibyt g1oSnym diwiqkiem przypomina o wypartej 
jui prawdzie. Te same pociqgi, kt6re jeszcze przed kil- 
koma tygodniami toczyly siq dla ,,ostatecznego zwy- 
ciqstwa" i wozily ludzi do oboz6w koncentracyjnych, 
toczq siq teraz dla przyszlej Republiki Federalnej. 

Fassbinder nie pokazuje wiqc ,,prawdziwych" 
Niemiec, Niemiec ,,charakterystycznych twarzy", ani 
,,lepszychU Niemiec, jak choCby Wenders, kt6ry zawsze 
odwoluje siq do momentu utopijnego. Nie tworzy tez 
rekonstrukcji mitycznego czasu w myil ,,period-pic- 
ture", co stanowi nieustanne niebezpieczenstwo Hei- 
tnat Reitza. W paradoksalny spos6b obrazy Niemiec 
Fassbindera pokazujq rownoczebnie wszelkie mozli- 
we ,,NiemcyU: Niemcy powojenne, stojqce przed wy- 
borem miqdzy pacyfizmem a remilitaryzacjq oraz row- 
noczeinie Niemcy, w ktdrych zawiera siq jui p6iniej- 
szy obr6t spraw. Kobietq, kt6ra z pewnoiciq siebie robi 
karierq (Maria Braun stwierdza kiedyi, iz jest ,,Matq 

D W O I y g , : , , d i e ~ e ~ e n D e u ~ -  Hari cudu gospodarczego") oraz kobietq, kt6ra staje siq 
Lands" - nieprzetiumaczaIna przedmiotem wymiany miqdzy Hermannem a Oswal- 
forma liaby mnogiej (przyp. dem. Wybuchowe zakonczenie pod znakiem papiero- 
ttum.). sa jest w ten sposob wypadkiem oraz samob6jstwem. 

Dla filozofa mediow audiowizualnych Gilles'a 
Deleuze'a ta pozornie paradoksalna koegzystencja roz- 
nych Swiatow jest podstawowq funkcjq pamiqci, ktorq 
okreila il~ianem ,,wirtualnoSci". Deleuze nie zaprze- 
cza przytoczonej wczeiniej tezie Jamesona, lecz 
w swych obydwu ksiqzkach na temat kina nadaje jej 
inny akcent. Poprzez ruch myili, kt6ry nieprzypad- 
kowo przypomina Benjamina, stwierdza przejaskra- 
wiajqc, iz straciliimy zdolnoSC przypominania sobie 
tego, co nie nastqpilo. W iadnyin razie nie moina bo- 
wiem pomyliC wirtualnoSci archiwalnej, posiadajqcej 
wlasnq realnoit, z tym, co mozliwem; dotyczy to ra- 
czej wydarzenia, kt6re siq nie zdarzylo, istnieje jed- 
nak w Swiecie wirtualnym. Podczas gdy na przykiad 
radio nadaje obydwa decydujqce przem6wienia Ade- 
nauera, protagoniici zajmujq siq sobq - scenariusz cal- 
hem to mozliwy. JeSli odczytaC te sceny jako rekon- 
strukcjq w myil realizacji mozliwego zdarzenia, wte- 
dy cytat przemowy Adenauera wiqze je z konkretnym 
czasem i czyni z nich coi w rodzaju grzechu pier- 
worodnego - ,,gdybySmy wtedy bardziej zajmowali 
siq polityk;l, zamiast bawit siq na imprezach ...". Wir- 
tualne, nieuzbrojone Niemcy sq jednak wyobrazalne, 
gdyz wedlug Deleuze'a akt wspomnienia jest aktuali- a ,,WirtualnOStarchiwalna" jesttu 
zacjq, kt6ra zawsze stanowi r6wniez autentycznq kre- prawdopodobnie rozumiana 
acjq: ,,Taki jest brak mozliwego [zdarzenia], brak, k t 6  jako ,momenY' (delezjahski in- 
ry je ujawnia jako rzecz poniewczasie, wytwarzany t ~ ~ k ~ ~ z d ~ s i ~ ~ o d -  

wstecznie, on Sam w obrazie tego co mu podobne. braku Swiadomosd) bqdi Ben- 
jaminowski ,,bkysk", kt4ry .ro= 

Przeciwnie, aktualizacja wirtualnoici, tworzy siq za- dziera" maywistoQ, by &- 
wsze poprzez roinicq, rozbieznoSC lub r6znicowanie. nqe natychmiast, gdyi nie 
Aktualizacia zrvwa z podobienstwem jako procesem znajduje dla siebie miejsca , , . - 

111 raczei niz z tozsamoici~ iako zasadqMZ9. w czasie chronologicznym. -, 

Pbdczas gdy to, co moiliwe, zriwnuje siq pdiniej Zdarzenie wirtualne jako 
w peini wyobraione byioby 

ze wzorem, aktualizacja wirtualnoici niszczy owq ilu- ,,uystym,, zdarzeniem, kt6re 
stracyjnq zdolnoie i posiada swq wlasnq rzeczywistoiC. fie ma gq a k t u h w d ,  pofie 

Klasyczne ,,rozumienie natury" z obstawaniem wai jestici~le wsp6tzaleine 
vrzy rozrdznieniu tego, co mozliwe od tego, co praw- zaktualnymobrazem, z kt4rym 

I 1 * - 
dziwe leiy r6wniei u podstaw kina holiywoodzkie- formule najmniejsz~ Obwdd 

sluiqcy jako baza wszystkich 
go, ktore w swej epistemologii tworzy silne zwiqzki innych (przp. red), 
podmiotowo-przedmiotowe. W ten spos6b przedmioty 29 G,  Deleuze: Dilferenre et 
obserwacji istniejq dla konwencjonalnego kina nar- tion, p- 1969,;. 273. 
racyjnego zawsze niezaleznie, w ,,rzeczywistoici pre- Idem: Das Zeit-Bild: Kino 2, 

I obecnejUB. Nawet obrazy z marzen sennych, wlaici- ~~ankfUPt/M. 19911 s. 168. 



,,LOCUS dassicus'' to dla Deleu- 
ze'a oczywiScie Zesztego roku 
w Marienindzie Alaina Resnais'go 
(1%1), kt6rego dotycq wszyst- 
kie nastqpujqce opisy krystalicz- 
nokci. W sz6stym rozdziale 
swojq k s i i  na temat ,,obrazu- 
czasu" Deleuze por6wnuje te 
dwa porqdki, badajqc r6ine 
warunki narracyjnetechniczne 
(idem: h Zeit-Biki.. ., s. 6S-204). 
Ibidem, s. 171. 
Ibidem, s. 177. 

wie obrazy ,,subiektywnel' lub cytaty, sq zawsze roz- 
poznawalne jako takie, podczas gdy widz znajduje 
siq w pozycji niewidocznego, ale obecnego Swiadka. 
Fabula rozwija siq przyczynowo-skutkowo i teleolo- 
gicznie, ,,sama z siebie", a zatem quasi-,,naturalnie0. 
R6wniez czas jest traktowany zawsze w sposob 
chronologiczny. Opisywane przestrzenie definiowane 
sq Sciile euklidycznie, a w ten spos6b r6wniez ,,natu- 
ralnie"; za pomocq r e p l y  180 stopni oraz zasady kon- 
tinuum; przestrzenie filmowe mo@yby zatem istnieC rze- 
czywidcie, a zorientowana wedle centralnego punktu 
perspektywy struktura czasoprzestrzeni mogiaby zostae 
zrekonstruowana, czy dokladniej: ,,naprawdql' przeiyta. 

W odniesieniu do tego pojqcie ,,organicznoSci" - 
uiywane przez Deleuze'a do opisu kina hollywoodzkiego 
- wydaje siq nadzwyczaj trafne. Autor przeciwstawia 
,,porzqdek organicznoici", ktory - ryzykujqc ogranicze- 
nie wieloSci znaczen - zr6wnany zostanie tu z klasycz- 
nym hollywoodzkim kinem narracyjnym, ,,porzqdkowi 
krystalicznoici", czyli temu, co powszechnie rozumie siq 
pod pojqciem ,,kina aut~rskiego"~~. ,,NienaturalneN, wir- 
tualne obrazy krystaliczne wkradajq siq w epistemolo- 
gig organicznoki wlainie poprzez zniesienie domaga- 
jqcych siq ontologicznej mocy warunkdw ilustracyjnych 
w sarnym tekScie. Wywrotowa strategia leiy nie tyle 
w prostej autoreferencji Krzyku, ile raczej w autoreflek- 
sji: przedmiotem filmowego opisu jest sam tekst. Praw- 
dopodobne przestrzenie kina ,,continuityw niszczone sq 
przez ,,falszywe polqczeniaMa. Roszczeniu do prawdy 
przez klasyczne kin0 hollywoodzkie przeciwstawia De- 
leuze ,,silq fakzywego": ,,Zamiast unifikujqcej i sklania- 
jqcej siq ku personalnej identyfikacji fomy prawdziwego 
[...I sila falszywego nierozenvalnie iqczy siq z nieredu- 
kowalnq mnogoiciq. Ja = Ja w o i  = Moil zastqpowane 
jest przez c<ja jestem kimi innymn [je est un a ~ t r e ] " ~ .  

Opozycje istniejq obok siebie, rownoprawnie i nie 
do rozroznienia: rzeczywiste i wyimaginowane, ak- 
tualne i wirtualne, przed i po, terainiejszoif i przy- 
szloif lezq niczym fasety krysztalu obok siebie, bez 
porzqdkujqcego centrum. Paradoksalna ri~wnoczesnoif 
i niemoznoif roz ro i~en ia  pozwala Deleuze'owi, kon- 
tynuujqcemu pewne idee Pasoliniego, na zdefiniowa- 
nie tej formy przekazu jako ,,mowy wolnej poired- 

niej subiektywnejMX. W takiln przypadku (taka jest teza 
Pasoliniego w odniesieniu do ,,kina poetyckiego") moz- 
na by, podobnie jak w monolop w forinie mowy po- 
zomie zaleinej, dostrzec mimetyczne ,,zanurzenie au- 
tora w dusze stworzonej przez siebie pos ta~i"~~.  

Kiedy wiqc ~ ~ s k n o t a -  Veroliiki ~ b s s  na poziomie 
Idem: Das Bewepngs-Bild: oiwietlenia, muzyki i prowadzenia kamery wyrainie 
KinD I ,  FM 1989,s, - .  

zapoiycza sic w melodramatach Ufy, komentuje to t;dpwiada to mo&lOgavi 
zarowno ciqgloif ,,niemieckiego kina", jak i ciqgloSf w v m e m u w f ~ r m i e m o y  
Douglasa Sirka, ktdry jeszcze pod nazwiskiem Detlef pozomie &ej. Godne uwagi 

Sierck w podobny sposdb uzyl Zarah Leander w fil- lesthinne pot0-e nahku- 

mie La Habanera z 1936 roku, zanim nakrqcil swe slynne mows wolna pokrednia su- 
biektywna" nie jest wyjqtkiem 

hollywoodzkie melodramaty. Uderzajqce jest to, ze fil- kina ,,obiektywnego~~, lecz plze- 
inv Fassbindera rzadko siegaiq do przedobrazu w spo- bWde, to oshtniejest rng61-  -- , - A 

s6b bezpoiredni, lecz raczej przypominajq pewien nym wypadkiem pienuszego. 
gatunek, przy czym czqsto nie jest od razu jasne, co "pEl'-lini:Kinop+,przet. 
jest cytowane, ale czqsto jedynie to, ie mamy do czy- K. Fekeczr w: J. 

Padiniep, Wamawa 1976,s. 106. 
nienia z cytatem. Lola i jej kabaret w filmie o tym . sa- . Poniewai narrator Almowy, 
mym tytule przywolujq przedobrazy z Btfkibzego anlofa , p-wiebtwie do literac&- 
nie stanowiqc o bezpoirednim przejqciu. Filmy Fass- go, nie jestw sw przekazatza - . -  
bindera cy&jq inneastyle filmowe w jak najbardziej pmocq obrazu iadnych jqzy- 

autoreferencyjny sposob, w mySl wspomnianego juz k o ~ c h  w ~ w o S c i s w o j e j  PC+ 
staci, Pasolini wnioshje, ii ,,kinu ,,mise en abyme", jednak w formie ,,wolnej zaleznej petyckiemu" jako wywrotowe- 

lnowy subiektywnej". Zapozyczone obrazy Niemiec , pomshie iedynie perspek- 

sq stawiane w cudzyslow przez instancjq zewnqtrznq. s. 110). R.zekaz subiektywnego 
Rozwaza~a  te pozwalajq teraz okreblif rolq, j a b  spojrzeh na kwiatt C V  to P* 

odgrywajq przesadnie gloine przemowienia Adenau- pnez wywokj?ce obco66 uj@e 
,,z punktu widzenia", czy tei 

era. Poniewai niemoinodi: rozr6znienia w porzqdku generah ,aha fee,,, ,- 
krystalicznym zabrania wyboru pomiqdzy dwiema &zp-pm-em;,wi- 
wykluczajqcymi siq mozliwoiciami (,,albo remilitary- dzeniem subiektywnp pozor- 
zacja, albo pacyfizm"), wirtualny tekst musi odwoiy- nie niaalekym" (par. ibidem, 

1 waf sic do siebie samego. Chodzi wiqc o sam ,,wybb6 S. n".)- Po- 
daje w swoich szczeg6bwych 

pomiqdzy wybieraniem a niewybieraniemMJ6. Ten wy- mh przyktady na jej zasto- 
b6r pomiqdzy ,,sposobami egzystencji", jak okreila je sowanie przez pasoliniego 
Deleuze w tym samym miejscu, rzeczywiicie nadaje (M. v-:A Certnin hlism: Ma- 

I scenie znaczenia politycznego. Poniewai, jak tluma- ldng Use of Pasdini's Film Theory 

I czy Deleuze, jedynie dokonanie wyboru i wynikajq- a"dPradice* Berke1‘3eyLos 
les 1993, p a  szae@lnie s. 92-98 ce z niego - najpewniej wymuszone zewnqtrznie - [UlmmaRaral oraz [Ern- 

zdecydowanie siq na j e d q  ze ,,zlych" alternatyw (czyli $, &, fit-,). 
I na przyklad remilitaryzacjq) daje prawo refleksji nad 36 G.  Deleuze: Das Bewepngs- 

tym wyborem: ,,Kiedy stajq siq Swiadomy wyboru, ist- -Bild...,s. 159 (autor odwotuje s& 
niejq juz decyzje, ktdrych nie mogq wiqcej podjqC hdoPdiKer@aarda) .  
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"Ib lbidem, s. 159. 
38 Momenty interrnedialnoh$ od- 

wotaniawyhaczajace poza pa-  
nice medi6w, podkreilaja u Fass 
bindera zawsze dysonansowe 
momenty pomiqdzy poszcze- 
g6lnymi mediami, jak chofby 
przesadnie gtokny reportai z mi- 
strzostw Swiata, kt6ry komen- 
tuje i wywraca akcjq filmu. Jako 
intertekstualno9 rozurnie siq tu 
-za Kristevq, kb3m powohje sic 
na Bachtina - raczej dialog p 
miedzy tekstami, jak chofby 
wspmniane odwotania do Sir- 
ka i hollywoodzkiego melodra- 
matu. Cytat formalny moze 
w ten sps6b istnief na ptasz- 
czyinie intertekstualnej oraz in- 
terrnedialnej. 

j9 Na temat przejScia por. Deleu- 
ze: Dm Zeit-Bild ..., s. 8-0 (tutaj 
na p~yktadzie musicalu). h j -  
Scie nie jest wcale krokiem ze 
Swiata ,,rzeczywistego" do 
,,Swiata tanca", gdyi, jak w s p  
rnniano, kaidy wirtualny Swiat 
posiada d a s q  realno&. 

" Teak okruciehstwa Fassbindera 
stanowi w istocie ilustracjq te- 
a h  Artauda, takie przeciei te- 
a h  wirtualnego. 

i sposoby istnienia, kt6rych nie mogq juz prowadzif 
- te wszystkie mianowicie, kt6re prowadziiem ze iwia- 
domoiciq, iz ccnie mialem ~yborun"~'.  

ProtagoniSci w Maiienstwie Marii Braun, jak row- 
niez Loli nigdy jednak nie stajq siq Swiadomi swojej 
moiliwoici wyboru, nie mogq w i g  sobie o niej przy- 
pomnief. Tutaj wyrainie ukazuje siq r6inica wzglq- 
dem rekursywnej pqtli cytatow w Krzyku; poduas gdy 
bezpoirednie cytaty w filmach takich jak Krzyk od- 
sylajq do ich tekstualnobci, te nieuyste, ,,sfalszowa- 
new cytaty otwierajq przedzial, ktdry podkreila poten- 
cjalnoif momentu kluczowego. C a b  u a s  zwraca siq 
uwagq na przedzial pomiqdzy intermedialnoiciq 
a intertekstualnoSciq3@; na przykiad drugie przem6wie- 
nie Adenauera oraz reportaz z finalu sq zbyt glodne, 
by uciec od przestrzeni diegetycznej. Ciqgle slyszal- 
ne mloty pneumatyczne brzmiq jak karabiny maszy- 
nowe z pierwszej sekwencji. Przesadnie gioiny, znie- 
ksztalcony halas kolei zajmuje miejsce nad obrazami 
dworca, a kola, ktdre jeszue niedawno wozily ludzi 
do oboz6w koncentracyjnych, toczq siq ciqgle, teraz 
z koniecznoSci gospodaruego rozkwitu, gdyz ,,prze- 
ciei nie mamy innego wyboru". 

Wirtualne obrazy Niemiec nie sq kategorycznie 
oddzielone od siebie. P r ~ e j i c i e ~ ~  z jednego ,,iwiataP' 
(jednych Niemiec, jednej klasy, jednej plaszczyzny 
krysztalu) do innego doSwiadczane jest na wlasnej 
surze,  chofby w Welt am Draht, gdzie bohater odkry- 
wa, iz jest tylko symulacjq komputerowq. Ta niedoce- 
niona produkcja telewizyjna pokazuje spoleczenstwo 
postmodernistyczne: paranoidalne uniwersum, juz nie 
komunikowalne - spoleczenstwo ,,znika", kazdy jest 
uwiqziony w swojej wlasnej grze jqzykowej i nie 
mozna juz rozr6zniC kt6re Niemcy sq ,,autentycznen. 

Tq prawdq, ze przejicie to jest nie tylko okropne 
i b o l e ~ n e ~ ~ ,  ale czgto r6wniez imiertelne, pokazuje 
zmiana plci w filmie W roku 13 peini. Zamiast dzia- 
lac cialo tw6rcy ospale czeka na rozw6j wydarzen 
(epizod w Nierncy jesieniq). Inne ,,filmy przejicia" to 
miqdzy innymi Dzieciordb (gastarbeiter), Strach zieraC 
duszg (w r6wnym stopniu Emmi i Ali). R6wniez 
w Prawie silniejszego bohater, kt6ry oczywiicie nazy- 
wa siq Franz Biberkopf, placi zyciem za sw6j awans 

spoleczny. W Despair - podrbiy do Swiatia imiertelny 
,,sobowtor" pojawia siq jako aktualnoik tego, co w in- 
nym jest wirtualne - kaidy jest cieniem innego i prze- 
zywa to, =ego ten inny, chcqc pozostaf sobq, prze- 
zye nie moze. Stqd tei  blqdnie interpretowany jako 
zly dowcip, czqsty u Fassbindera gest ukazywania 
dw6ch postaci jako zupelnie do siebie niepodobnych. 

Amerykanski ioinierz rozpouyna siq od sceny gry 
w skata, ktora kopiuje sty1 taniego ,,filmu czarnego". 
Nawet w tym utworze, kt6ry najlatwiej jeszue moi- 
na pomylif z parodiq, cytaty sq nieczyste, sfalszowa- 
ne, a niemiecki platny morderca, kt6ry dopier0 co 
waluyl po stronie Ameryki w Wietnamie i nosi ouy-  
wiicie imiq Rick, ginie na koncu swojego przejlcia. 
To stereotypowe rozwiqzanie - strzai brat rzuca sic 41 Deleuze: L'+isi, in: S. Beckett: 
placzqc na martwego - jeszue raz pokazuje strategic W e t n u t r e s m p ~ u r l a  tab- 
Fassbindera w ,,formic czystej". Zakonczenie w po- s h ,  Paris 1992, s. 55-106. Deleu- 

ze czyh telewizyjne sztuki Sa- 
staci cytatu mogloby odsylaf do gatunku ,,filmu czar- muela Becketh albo strategiq 
nego", gdyby nie polegalo na ponaddwuminutowej subwersji ilustrowanej prze- 
scenie w zwolnionym tempie, do kt6rej dochodzi jesz- strzeni i dominujacej strate# 

u e  arcykiczowata muzyki Tylko dziqki temu nie moi- narracyjnq. bdkreSla szczeg6l- 

na pomylif filmu z parodiq, gdyz im dluiej trwa ta "iehekohqcesiq rozPa- 
nie, wyczerpywanie r6inych 

melodramatyczna scena, tym bardziej wyczerpujq siq kombinacji, 
mozliwoSci interpretacji, a obrazy stajq siq czystq for- Tezvkowe kaesv kaktuie Fass- 
mq. Ta wolna o d  treSci forma nie stanowi gl6wnie au- 
toreferencji, lecz rauej ,,wyuerpanqn41 fomq dyskur- 
sywnego ,,oryginaiuo. Podobnie jak w innych filmach 
Fassbindera, przytaua siq tu wzorzec, kt6ry powoli jest 
niszczony. Zwlaszua uasowoSC. nadaje obrazom inten- 
sywnoif odbierajqc wszelki charakter ilustracyjny - 
cytat staje siq swoim wlasnym komentarzem". 

Zamiast urzeuywistniaf moiliwq formq hollywoodz- 
kiego melodramatu (chokby jako parodiq), filmy Fass- 
bindera wyczerpujq og6l tych mozliwoici, przez co tracq 
swojq postmodemistyunq pamiqC. pokazujqc wirtualny 
Swiat dysjunkcji: ,,Albo i lub Hollywood i albo kin0 
autorskie". Niemiecka historiografia Edgara Reitza po- 
zostaje natomiast w sferze kina organiunego. Kiedy ko- 
biety z Schabbach oglqdajq w wiejskim kinie wyciskau 
lez z Zarah Leander, take autoreferencyjne odwolanie 

.. , 
binder w pdol;ny spokb, bo 
w jego Niemczech i tak kaidy 
wyQe siq kaidego okiamywaf. 
Tautologiane frazesy statych 
goki (,,Musi m6w zapanavak 
p o q d e k  - Dziecioldb) sq h k  
q s t o  powtarme, ai wyjdzie 
na jaw ich bezsens. Tuhj styli- 
zowany dialekt Fassbindera 
wiele zawdzipa nowemu dra- 
matowi ludowemu. Sam Pass- 
binder wyjad,  ze wzoruje sic 
na Marieluise FleiBer (patrz 
C. F i n :  %lkstiimli&eit alsA1- 
ltapritual: Der Einfluss Marielu- 
Lse Fleism auf Rainer Werner Fnss- 
binder nm Beispiel wn ,,Fegqceuer in 
Ingolstndt" und , , f f i t z e lW,  in: 
U. HasseL H. Herzmann lHrsg.1: 

poza granice medium zostaje zniesione zgodnie z logi- z e i t e  deut&&i- 
lq opowiadanej historii, podobnie jak w Krzyku. Cho- ge Volksstiick, Tiibingen 1992, 

dzi o owe moiliwe obrazy parniqci, kt6re wielu widz6w S. 131-137). 



zapewne zachowdo. W Maiierishuie Marii Braun taki cytat 
sail1 siq usamodzielnia: Maria i jej przyjaci6lka Spiewa- 
jq piosenki Leander kucajqc w ruinach ich dawnej szko- 
ly. Wiqczona paniiqi. przesuwa przezycie kinowe w u a s  
drugiej wojny Swiatowej i wykorzystuje slodko-gorz- 
kie szlagiery owych melodrainatyunych filmow o wy- 
trwaniu do kohca: Davon geht die Welt nicht unter ( ~ w i a t  
sic od tego tlie znrualo, Es kann im Leben nur den Einen 
gektl  ( W  iyciu moie by6 tylko ten jeden) jako komentarz 
do tego, co zostaje pokazane. Wspomniany wyzej aspekt 
intemiedialnoici okazuje siq tu raczej bezpoirednim za- 
przeuenieili dyskursow obrazu i subiektywnej pamiq- 
ci. Synestetyczna wart02 dodatkowa filmu sprowadza- 
na jest w ten sposob do jego czqki skiadowych. Do ob- 
razu dodaje siq - nazwijmy to - podpis, kt6ry go 
koi~ientuje. Wynikajq z tego zasadniue dysonanse nie- 
nioznoSci roznjinienia: czy mozna zawierzye (pisemne- 
mu) tekstowi, a y  raczej obowiqzuje ,,prymat obrazow"? 
Autorefleksyjne filmy Fassbindera uzywajq uwolnionych 
napiqt do gruntownej destrukcji klasycznej organicznej 
przestrzeni reprezenta j i  i jej znakbw. 

Rozwazania te opisujq radykalnoSC Fassbindera 
w my61 prawdziwej polityki autorskiej. Cytaty i odwo- 
iania w Maiielistzuie Marii Bmun (i w szczeg6lnoSci tak- 
ze w dw6ch pozostaiych ,,filmach o Niemaech) siuiq 
gorzkiemu komentarzowi, kt6rzy wymierzony zostaje nie 
tylko w ci&oSC hitleryzinu i lat piqedziesiqtych. Jest to 
z pewnokiq ~ G S C  znauen; ,,wyaerpanie" cytatow wska- 
zuje na konflikt ,,Anlerican Way" (triumf gospodarki ryn- 
kowej) kontra ,,memoryu (,,aystan, wirtualna pamiqk) na 
swoj sposob - to nie starzy hitlerowcy, kt6rzy przetrwali 
wojne to kapitalizm, kt6ry zawsze jui byl faszystowski. 

Z jqz. niemieckiego przel. Marek Kryi 

Zmieniona i poszenona wersja artykulu Oliver C. Speck: 
Deutschlandbik: Das AMuelle und das Virtuelle in Fussbinders 
Kino, in: A. Bohn (Hrsg.): Formzitate, Gattungsparodien, ironi- 
sche Formverwendutg: Gattungsformen jenseits von Gaattungs- 
grenzen, Rohrig Universit;itsverlag, St. Ingbert 1999, s. 199-223. 


