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Australijskie „idealne miejsce”
Jerzego Domaradzkiego
Jerzy Domaradzki zadebiutowa jako re!yser i scenarzysta filmu fabularnego w 1976 roku, kiedy wraz z Agnieszk" Holland nakr#ci nowelowe Zdj cia
próbne. Autorzy byli cz onkami Zespo u Filmowego „X”, kierowanego przez
Andrzeja Wajd#, dzi#ki czemu potrafili ze sob" wspó pracowa$ przy stworzeniu spójnej, cho$ wielow"tkowej opowie%ci o grupie m odych bohaterów,
którzy podejmuj" pierwsze doros e wybory decyduj"ce o ich !yciu. Zg oszenie si# na zdj#cia próbne jest dla ka!dego z nich okazj", by odpowiedzie$
sobie na pytania o cele, pragnienia, plany na przysz o%$.
Postawom !yciowym m odych bohaterów po%wi#ci Domaradzki tak!e
swój film Wielki bieg (1981) rozgrywaj"cy si# w realiach stalinowskich, które
ci"!y y na indywidualnych pogl"dach i decyzjach. Rok 1981 nie by sprzyjaj"cy dla tego rodzaju produkcji, krytycznie i wnikliwie analizuj"cej ideologi#
komunizmu i jej konsekwencje dla zwyk ych ludzi. W adze uzna y film za
niezgodny z obowi"zuj"c" wizj" historii i „od o!y y na pó k#”. Przele!a na
niej do grudnia 1987 roku, kiedy odby a si# uroczysta premiera, dzi#ki której
uda o si# Wielki bieg promowa$ na festiwalach mi#dzynarodowych. Zg oszono go mi#dzy innymi na festiwal do Sydney w 1987 roku. Domaradzki
wspomina, !e z wyjazdem festiwalowym "czy si# szereg obowi"zków wykraczaj"cych poza promocj# Wielkiego biegu. Obejmowa y one mi#dzy innymi
spotkanie ze studentami w szkole filmowej (za o!onej przez Jerzego Toeplitza w 1973 roku i kierowanej przez niego do 1979):
Zacz# o si# normalnie, ale przed u!y o si#, z dwóch godzin zrobi o si#
pi#$ i potem studenci powiedzieli: chcemy, !eby% tu przyjecha i nas
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uczy , bo ty wiesz o filmie co% innego. (…) Zgodzi em si# przyjecha$ na
trzy miesi"ce (…). Po tych trzech miesi"cach zaproponowano mi w Australii roczny kontrakt. Prowadzi em zaj#cia, je&dzi em po ró!nych miastach, organizowa em warsztaty, bo mia em woln" r#k# w wyborze programu. To by o wa!ne tak!e dla mnie, doskonali em w ten sposób j#zyk,
poznawa em ludzi (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 6).

Zdobyte do%wiadczenie pozwoli o Domaradzkiemu powróci$ do re!yserowania filmów, cho$ – jak zaznacza – wi"za o si# to z rozpocz#ciem kariery
filmowej jakby na nowo, w sposób pozwalaj"cy wpisa$ europejski warsztat
w australijskie realia:
W Australii jest mo!e nawet trudniej [ni! w Stanach Zjednoczonych –
M.R.], bo to kultura angloceltycka, przefiltrowana przez lokalny koloryt,
który rozpoznaj#, nawet wiele ju! o nim wiem, ale to nie znaczy, !e go
rozumiem. (…) A nie chcia bym robi$ filmów, które by yby kopi" polskich, tylko tam przeniesionych, bo szybko okaza oby si# to nieporozumieniem. (…) Ale w Australii wiedz", !e ja jestem z kina europejskiego,
znaj" to kino, co wi#cej, znaj" filmy polskie, które maj" dla nich pewn"
fascynuj"c" ciemn" stron# i s" przyk adem intelektualnego kina europejskiego (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 6).

Jako europejskiemu re!yserowi uda o si# Domaradzkiemu zrealizowa$
dwie fabularne historie, które zapewni y mu miejsce w%ród twórców australijskiego kina.
Australijskie historie filmowe
Debiutem Domaradzkiego w australijskich realiach produkcyjnych by
film Struck by Lighting (1990), którego koncepcja budzi a kontrowersje, jego
bohaterami mieli by$ bowiem ludzie z zespo em Downa:
Zaproponowali mi temat trudny, który przele!a pi#$ lat, bo dystrybutorzy si# bali – syndrom Downa, mongoidalne twarze, jak z tego zrobi$
s odko-gorzk" komedi#, to mo!e ludzi odpycha$. Ja te! nie wiedzia em,
jak to zrobi$, ale dla mnie ryzyko nie by o wielkie, gdyby nic z tego nie
wysz o, nic by si# w gruncie rzeczy nie sta o. Zgodzi em si#, dostali%my
pieni"dze i zacz" em film (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 4).
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Efektem by a pe na ciep a historia, pokazuj"ca ludzkie prawo do emocji
i uczu$ w sytuacjach, które wymykaj" si# wzorcom spo ecznym i narzuconym na nie normom. Relacja mi#dzy spo ecze'stwem a jednostk" – niekoniecznie przystaj"c" do obowi"zuj"cych modeli i stylu !ycia – sta a si# tematem nast#pnego filmu Domaradzkiego, jakim by a Historia Liliany (1995).
Re!yser podkre%la, !e podobne realizacje maj" w Australii trudno%ci z finansowaniem, bo s" uznawane za zbyt niszowe, jednak tym razem uda o si#
zgromadzi$ fundusze, gdy! „w przypadku Liliany artystyczny charakter filmu
zapewni a ksi"!ka i nazwisko aktorki graj"cej g ówn" rol# [Ruth Cracknell –
M.R.]” (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 5).
Realizacja okaza a si# ciekawa z kilku powodów. Po pierwsze, Domaradzki
mia okazj# pracowa$ nad scenariuszem przygotowanym przez Steve’a Wrighta na podstawie wydanej w 1984 roku powie%ci Kate Grenville, która jest
autork" wywodz"c" si# z ruchu feministycznego, co wyczula j" na postacie
i narracje kobiece. Jak zaznacza re!yser:
Kate ko'czy a tak!e scenariopisarstwo w szkole filmowej, ma wi#c %wiadomo%$ warsztatu filmowego, co by o o tyle wa!ne, !e ja bardzo zmieniem sposób narracji. W ksi"!ce jest narracja linearna, historia prowadzona od urodzenia do %mierci bohaterki. Chcia em zrobi$ histori# bardziej
wspó czesn", tak!e dlatego, !e nie znam starej Australii i musia bym odbywa$ studia, !eby j" zrozumie$ i pokaza$. Przesz o%$, najszerzej opisana
w ksi"!ce, zosta a wi#c w filmie tylko w formie retrospekcji. Z tej warstwy najwa!niejsza by a dla mnie posta$ m odej kobiety w momencie
rozkwitu, która zostaje przez ojca niejako zduszona (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 5–6).

Inspiracj" do napisania powie%ci by a legendarna posta$ mieszkanki Sydney, która w latach sze%$dziesi"tych snu a si# po jego ulicach, nawi"zuj"c
rozmowy z przypadkowymi osobami b"d& recytuj"c fragmenty z utworów
Szekspira. Pisarka odtworzy a losy Bei West, nadaj"c im charakter ci"g ej
opowie%ci. Domaradzki rozbi ten porz"dek, zaburzaj"c konstrukcj# czasow" w taki sposób, by to sytuacja dojrza ej kobiety sta a si# pretekstem do
powrotu w przesz o%$. St"d konwencja retrospekcji, w których zawiera si#
dramat Liliany maltretowanej przez ojca. Doprowadzi on córk# do stanu
wycie'czenia psychicznego, co sko'czy o si# osadzeniem jej w szpitalu psychiatrycznym na czterdzie%ci lat. Przeprowadzone ponownie badania pokaza y, !e bohaterka nigdy nie cierpia a na !adne zaburzenia, a jej nietypowe
zachowania by y rezultatem sytuacji domowej, w jakiej przysz o jej dorasta$.
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Dlatego tak wa!na w filmie Domaradzkiego jest Liliana jako osoba doros a,
która odzyska a na nowo prawo do !ycia. Obcowanie z przestrzeni" miasta
i jego mieszka'cami jest dla niej sposobem przeprowadzenia autoresocjalizacji. W miejskiej przestrzeni zyskuje ponadto scen#, na której mo!e „odegra$” swoj" osobist" tragedi#, pos uguj"c si# tekstem brytyjskiego dramaturga, tekstem oddaj"cym jej w asne do%wiadczenia i stany emocjonalne.
Domaradzki przyznaje, !e praca nad Histori! Liliany by a dla niego okazj"
do poszukiwa' stylu i sposobów inscenizacji oddaj"cych australijski klimat,
nastroje i temperament ludzi oraz w asne do%wiadczenia z pobytu i re!yserowania poza ojczyzn":
Zrobi em ten film po paru latach pobytu w Australii, kiedy ju! du!o wi#cej rozumiem, i dlatego ma to inne pi#tno [ni! wy "cznie realistyczne, jak
w polskich filmach – M.R.]. Inscenizacja nie jest dynamiczna, ale bardziej
statyczna. Wiedzia em, !e to ma by$ mozaika z kamyków odpowiednio
u o!onych na palecie, !e ca o%$ nie mo!e przynie%$ ostatecznych rozstrzygni#$. (…) Prawd# mówi"c, realizacja tego filmu odbywa a si# troch# jak w Polsce, pi#$dziesi"t procent scenariusza powstawa o w trakcie
zdj#$, a jeszcze S awek Idziak, operator, proponowa znakomite sceny.
Moja walka z australijskim scenarzyst" polega a na tym, !eby zmusi$ go
do pisania dialogów (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 6).

O efekcie adaptacji dokonanej przez Domaradzkiego autorka powie%ci
wyra!a a si# z uznaniem, co zreszt" re!yser wyra&nie podkre%la:
[Kate Grenville – M.R.] Da a mi pe n" swobod#, chocia! wiedzia a, !e kroimy co% innego. Najwi#kszy niepokój budzi a pierwsza projekcja. Podesz a
wtedy do mnie i powiedzia a: zrujnowa e% moj" ksi"!k#, ale zrobi e% bardzo dobrze, bo przez to sta e% si# jej bardziej wierny. (…) Ale sukces filmu
tak!e i jej si# przys u!y . Razem z filmem pojawi o si# wznowienie ksi"!ki
w mi#kkich, potem w twardych ok adkach – a to ju! ranga klasyki. (…) To
by o wydarzenie kulturowo-filmowe (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 6).

"ladami Polaków w Australii
D ugoletni pobyt Domaradzkiego na antypodach wyczuli go na kwesti#
obecno%ci Polaków w Australii, do której przyjechali z ró!nych powodów, by
kontynuowa$ lub budowa$ na nowo swoje kariery zawodowe i !ycie prywat-
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ne. Lata dziewi#$dziesi"te XX wieku, gdy po upadku komunizmu dla wielu
emigrantów pojawi a si# realna szansa powrotu do Polski, postawi y przed
wieloma osobami pytania o sens wyjazdu przed laty. Pojawi a si# okazja do
podsumowa' emigracyjnego dorobku, jego charakterystyki i oceny z perspektywy wk adu w australijsk" – czy te! polsk" albo polonijn" – kultur#
oraz nauk#. Re!yser postanowi zarejestrowa$ barwne, cz#sto niezwyk e historie Polaków na drugiej pó kuli za pomoc" kamery, przed któr" postawi
spotkanych w Australii kolegów ze swojego %rodowiska oraz znanych, rozpoznawalnych przedstawicieli Polonii.
W 1996 roku Domaradzki nakr#ci dokument Marzenia o wolno"ci i równo"ci
po%wi#cony profesorowi Jerzemu Zubrzyckiemu, socjologowi, który mieszka w Australii od czasu, gdy w latach pi#$dziesi"tych przyjecha na go%cinne
wyk ady do Canberry. Przyj" wówczas zaproponowan" mu posad# na lokalnej uczelni, dzi#ki czemu móg podj"$ karier# naukow", a jednocze%nie
%ledzi$ rozwój miasta, przeobra!aj"cego si# z prowincjonalnego o%rodka
w centrum przemys owe, uniwersyteckie i administracyjne. Zubrzycki wrós
w tkank# Canberry, w której jako emigrant i socjolog wypracowa sobie narz#dzia do badania wielokulturowego spo ecze'stwa.
Poniewa! film opowiada o przedstawicielu polskiej emigracji, musia o pojawi$ si# w nim zagadnienie t#sknoty za krajem oraz inne problemy, na jakie
nara!one s" osoby osiedlaj"ce si# na sta e za granic". Poniewa! takie do%wiadczenia nieobce by y samemu re!yserowi, uda o si# w filmie odtworzy$ obraz
cz owieka, który stara si# swoj" sytuacj# „obcego” wykorzysta$ w twórczy
sposób: w pracy naukowej, aktywno%ci w %rodowisku australijskiej Polonii,
a tak!e w kontaktach z Polsk", do której trzeba by o w pewnych okresach
kierowa$ pomoc materialn" i „intelektualn"” (najnowsze publikacje itd.).
Film "czy dwa spojrzenia na to!samo%$ Polaków w Australii: zindywidualizowane, zwi"zane z losami konkretnego cz owieka, oraz spo eczne – przez
pryzmat bada' nad wielokulturowo%ci" i to!samo%ci", która na skutek migracji musi zosta$ poddana redefinicji.
W"tki: biograficzny, %rodowiskowy i zawodowy przeplataj" si# w dokumencie Gra# do góry nogami (1997), pokazuj"cym losy ludzi z kr#gu teatru
i kina, nale!"cych do tak zwanego „pokolenia Solidarno%ci”, którzy na pocz"tku lat osiemdziesi"tych podj#li decyzj# o wyje&dzie z kraju, by zachowa$
wolno%$ twórcz", a na miejsce osiedlenia wybrali Australi#. Domaradzki zaprosi do udzia u w zdj#ciach aktorów, re!yserów, dramaturgów spe niaj"cych si# w swojej, zdobytej w Polsce, profesji. Wypowiedzi Gosi Dobrowolskiej, Mariana Dworakowskiego, Lecha Mackiewicza i innych sk adaj" si# na
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mozaikow" – równocze%nie spójn" i wieloelementow" – opowie%$ o zmaganiu si# z trudno%ciami !ycia od nowa na emigracji, z dala od kraju, przyjació , nawyków zwi"zanych z obyczajowo%ci", kultur", ale tak!e prac" artystyczn". W niepowtarzalnych, indywidualnych historiach awansu zawodowego i zdobywania pozycji w nowym spo ecze'stwie przewijaj" si# motywy
zwi"zane z poszukiwaniem swojej to!samo%ci, konieczno%ci" odpowiedzi na
podstawowe pytania o cele i mo!liwo%ci dzia ania. Australijskie warunki
zmusi y wielu polskich artystów sceny czy filmu do weryfikacji pogl"dów na
twórczo%$, powoduj"c zmian# w warsztacie, w podej%ciu do filmowej czy
teatralnej kreacji. Równie! w tym obrazie pojawiaj" si# w tle nieprzemijaj"ce
dylematy migrantów zwi"zane z kwesti" ewentualnego powrotu do Polski,
a tak!e z retrospektywn" refleksj" na temat s uszno%ci podj#tej kiedy% decyzji o wyje&dzie.
Bronis aw Malinowski, antropolog urodzony w Krakowie, ca e !ycie pracowa na zagranicznych uniwersytetach b"d& w terenie (w latach 1914–1918
w Australii i Oceanii), gdzie na dylematy migranta nie by o miejsca. Wraz
z kolejnymi wyjazdami narasta a natomiast fascynacja, z jak" badacz zg #bia
!ycie oraz obyczaje odwiedzanych kultur i spo eczno%ci. O pasji podró!owania i odkrywania nieznanych obszarów opowiada Domaradzki w po%wi#conym Malinowskiemu dokumencie Szlachetny dzikus (1998). Jego akcja rozgrywa si# na Trobriandach – badania z tych wysp Malinowski wykorzysta
mi#dzy innymi w ksi"!ce Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Jednak re!ysera,
obok dokumentacji historycznej, interesowa przede wszystkim wspó czesny
obraz miejsca i jego mieszka'ców. Na nich skupi obiektyw kamery, montuj"c zarejestrowane uj#cia z dokumentami i zdj#ciami z przesz o%ci oraz
z dobiegaj"c" spoza kadru narracj", opart" na pismach Malinowskiego. Domaradzki sam opracowa scenariusz dokumentu oraz zrobi do niego zdj#cia, przez co nada przedsi#wzi#ciu taki autorski i „odkrywczy” charakter,
jaki mia y wyprawy antropologa.
Podczas pracy nad Szlachetnym dzikusem Domaradzkiego interesowa a sylwetka Malinowskiego, jego losy i dorobek naukowy, ale tak!e do%wiadczenia
zwi"zane z pobytem w egzotycznych miejscach, w których musia negocjowa$ swoje relacje z ludno%ci" tubylcz". Zreszt", jak mówi re!yser, kr#cenie
dokumentów w Australii zawsze by o dla niego okazj", by j" lepiej pozna$,
zw aszcza !e by to dla niego zupe nie nowy %wiat. Jego poznanie, %wiadomo%$ skomplikowanego dziedzictwa kolonialnego i refleksji postkolonialnej
znalaz y odzwierciedlenie w konstrukcji dokumentu o Malinowskim. Bohater pokazany zostaje przez pryzmat swojej polsko%ci i zwi"zanego z ni" do-
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%wiadczenia historycznego, co nadaje ciekawy rys jego pracom oraz podej%ciu badawczemu. Polski re!yser emigrant patrzy wi#c na mieszka'ców
Oceanii z perspektywy dorobku innego migranta, a ich spojrzenia „bia ych
przybyszów” nak adaj" si# na siebie.
Domaradzki pracuje w Polsce i w Australii, gdzie – jak podkre%la – od pocz"tku potrafi si# odnale&$, cho$ dopiero dzi#ki sukcesowi filmu Historia Liliany
zosta uznanym re!yserem. Wypowiadaj"c si# o swoich zwi"zkach z Australi", podkre%la ich profesjonalny i bardzo osobisty charakter, zwi"zany z poczuciem bycia „innym”. Stara si#, jak Malinowski, patrze$ na swoje do%wiadczenia z perspektywy antropologicznej, uwzgl#dniaj"cej ró!ne uwarunkowania
i konteksty, a jednocze%nie akcentuj"cej ich jednostkowy wymiar:
W Australii zaakceptowany zosta em jako jedyny chyba re!yser etniczny,
który przyby z zewn"trz, nie wychowa si# w tym kraju. Powiedzia em
ju!, troch# !artem, kiedy pytano mnie, dlaczego chc# robi$ filmy w Australii, !e ci, którym si# nie powiod o, niczego nie robi", a ci, którzy odnie%li sukces, te! nie robi", bo wyjechali do Hollywood, wi#c to idealne
miejsce dla kogo% takiego jak ja (Domaradzki, Ko ody'ski 1997, 6).

Re!yser stara si# spe nia$ twórczo w Australii – „idealnym” dla siebie
miejscu, pokazuj"c w swoich filmach fabularnych i dokumentach, do jakiego
stopnia i w jaki sposób jest to idealne miejsce tak!e dla Polaków emigrantów
oraz osób naznaczonych „inno%ci"”.
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Ma#gorzata Radkiewicz: Jerzy Domaradzki’s Australian ‘perfect place’
Jerzy Domaradzki started to work in Australia after his film Wielki bieg [The Great Race] had
been presented at a film festival in Sydney. During those first years he had been mainly teaching at a film school, but after some time he began to make feature films and documentaries.
The text examines the films he made in Australia, analyzing the way he selected characters
and the problems he had in developing stories and images of people of different nations, cultures and times.
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