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Język gestów dworzanina z XVII wieku różnił się 
od manier człowieka oświecenia czy też włościa-

nina z wieku XVIII. Tego języka uczyły się dzieci, ko-
piując dorosłych, przekazywany był uczniom przez 
wychowawców, jednak kiedy załamywała się trady-
cja, zmieniały się nie tylko jego formy rytualne czy 
towarzyskie, takie jak powitanie albo zachowanie 
przy stole, ale i to, co wydawało się „naturalnymi” 
czynnościami ciała, na przykład sposób chodzenia. 
Dla wypracowanych przez społeczeństwo kodów cie-
lesnych znajdowane były formy archiwizacji – oprócz 
naśladowania i przekazu ustnego także teksty, obra-
zy, rzeźby utrwalające pamięć ciała. Co jednak dzieje 
się z pamięcią ciała, kiedy zwiększa się tempo zmian, 
granice grup społecznych stają się ruchome, a trady-
cje narodowe podlegają redefinicji chociażby dlatego, 
że od początku wieku ludzie stają się widzami kino-
wymi i włączają filmy przekraczające granice kultur 
do swojego codziennego doświadczenia? Kino od-
zwierciedla formy technik cielesnych i komunikacji 
gestycznej, a zarazem wpływa na ich zmiany. Francu-
ski antropolog Marcel Mauss już w latach dwudzie-
stych zeszłego wieku zauważył, że chód francuskich 
dziewcząt zmienił się pod wpływem aktorek amery-
kańskich2.

Kino – pierwsza sztuka epoki globalizacji – inter-
nacjonalizuje obcy język cielesny za pośrednictwem 

 Tłumaczenie z języka rosyjskiego Anastasia Nabokina. 

2 Por. M. Mauss, Les techniques du corps (1934/1936), [w:] M. Mauss, Sociologie 
et anthropologie, Les Presses Universitaires de France, Paris 1966, s. 365–380. 
To Marcel Mauss wprowadził termin „techniki ciała” do opisania tego, jak 
człowiek stoi, chodzi, siedzi, śpi itd.
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gwiazd. Kult Dunki Asty Nielsen, pierwszej paneuropejskiej gwiazdy kina w dru-
gim dziesięcioleciu XX wieku czy Douglasa Fairbanksa w latach dwudziestych, 
moda na Brigitte Bardot i Marinę Vlady w latach pięćdziesiątych wpłynęły na 
język cielesny Rosjan. Aby zmienić rosyjską kobietę w ciało „erotyzowane”, kino 
i teatr w drugim dziesięcioleciu XX wieku zorientowane były na wzorce francu-
skie i włoskie gwiazdy kina. Do przekształcenia niezdarnego ciała rosyjskiego 
w ciało współczesne kino lat dwudziestych, sześćdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych wykorzystywało wzorce amerykańskie, antypody rosyjskiej powolności. 
W latach dziewięćdziesiątych kino zachodnie upowszechniło gesty wcześniej 
nieużywane (jak obraźliwe pokazywanie środkowego palca albo znak victorii). 
Porównując zmiany technik cielesnych radzieckiego bohatera filmowego z wzor-
cami zachodnimi, można zauważyć wspólny kierunek: „histeryzację” ciała na 
początku wieku, wyzwolenie w latach dwudziestych i sześćdziesiątych, sforma-
lizowanie w latach trzydziestych, w końcu rozluźnienie w latach dziewięćdzie-
siątych, wiązane z pojęciem postkolonialnego, etnicznie niejednorodnego społe-
czeństwa wielu kultur – afrykańskiej, islamskiej, buddyjskiej itd. – i swobodnie 
przyjmowaną identyfikacją. Jednocześnie następowały mimowolne zmiany tego, 
w jaki sposób pojmowane było i przedstawiane na ekranie narodowe rosyjskie 
kinociało.

Zachowała się jednak ogromna różnica w sferze możliwej aktywności moto-
rycznej bohatera w kinie rosyjskim i zachodnim. Z obszaru reprezentacji wy-
kluczona była erotyka. Nieobecna była także przemoc: długość wszystkich scen 
przemocy w filmach przygodowych nie mogła przekraczać dwóch minut. Agresja 
się zamazywała. Afekty najczęściej nie mogły być widoczne w języku ciała, dla-
tego też bohaterowie przez większość czasu funkcjonowali w środowisku pracy 
(w biurze, fabryce, szkole, szpitalu…), znajdowali się w przestrzeni publicznej, 
a w przestrzeni prywatnej najczęściej siedzieli przy stole.

Typ inteligenta pojawił się na ekranie po raz pierwszy nie w roli bohatera ne-
gatywnego w końcu lat pięćdziesiątych. Wybranie go do głównej roli całkowicie 
wyparło barwny język cielesny prostego człowieka, mogącego pozwolić sobie na 
gesty wulgarne, fizjologiczne, śmieszne. „Inteligencka” powściągliwość gestyku-
lacyjna stała się na ekranie cechą każdej warstwy społecznej wszystkich czasów. 
Hamlet, książę rosyjski, prowincjonalny nauczyciel, wieśniak, żołnierz i fizyk ze 
stolicy mieli ten sam język cielesny – aktora Innokientija Smoktunowskiego. Jed-
nak kino nie mogło zbyt długo pozostawać w tych ramach, naśladując maniery 
skromnego i powściągliwego inteligenta. Dlatego próbowano stworzyć na ekranie 
nowy – nie autentyczny i dokumentalny, lecz neurasteniczny, histeryczny i eks-
centryczny kod gestów, ożywiający kanony gry. Przymierzano go jak kostium te-
atralny z garderoby studia filmowego. Ciało radzieckiego aktora zaopatrywano 
w „obce” techniki, które miały uczynić bohatera atrakcyjniejszym.

Przymiarki obcego kostiumu cielesnego
Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku po długiej przerwie na ekrany rosyj-
skie trafiają filmy zagraniczne. Około 3700 obrazów z Reichsfilmarchivum, nie 
tylko niemieckich, ale i amerykańskich (Disneya oraz musicali hollywoodzkich), 
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zostało przywiezionych do Rosji jako trofea wojenne i część z nich trafiła do kin. 
Tańcząca Marika Rökk, pojawiając się na radzieckim ekranie w kuszącej bie-
liźnie pod futrem, stała się pierwszym erotycznym doświadczeniem filmowym 
dla powojennych nastolatków w okresie pokwitania i, najprawdopodobniej, tak-
że ich ojców. Na początku lat sześćdziesiątych „człowiek sowiecki” odkrył kino 
światowe, w tym europejskie; wówczas liczba filmów rosyjskich i zagranicznych 
(włoskich, francuskich, indyjskich, amerykańskich, niemieckich – około stu na 
rok) w kinach się wyrównała. W 1955 roku zwykły moskwianin chodził do kina 
12,5 raza na rok, w 1968 – 22 razy3. W 1959 roku w Moskwie otwarto amerykań-
ską wystawę przygotowaną bez cenzury sowieckiej i pokazującą nie tylko nową 
technikę, ale i sztukę – ekspresjonizm abstrakcyjny, produkty konsumpcji maso-
wej, reklamę, modę, muzykę. W filmie Niezwykła Ameryka François Reichenbacha 
(L’Amérique insolite, 1960) rzucały się w oczy półnagie modelki – doświadczenie 
wizualne przez długie lata zupełnie niedostępne.

Karykatury w czasopiśmie satyrycznym „Krokodił” przedstawiające narko-
manów tańczących boogie-woogie i rock and rolla czy akcje oddziałów ludowych 
wyławiających bikiniarzy i rozcinających im zbyt wąskie spodnie nie mogły za-
trzymać nowej mody. Styl Elvisa Presleya i nowych tańców zachodnich uwolnił 
kolana, biodra, plecy, ręce, szyje. Chód aktorów amerykańskich, wyrzucających 
nogę „od biodra”, przejmowany był przez radziecką młodzież. Moda na wysokie 
szpilki zmieniła chód kobiet. Wąskie spodnie i skracane stopniowo spódnice pod-
kreślały nogi. Amerykanizacja technik ciała oraz gestów komunikacyjnych stała 
się procesem globalnym, znaczącym nie tylko dla Rosji, ale i całej Europy.

Twierdzę, że cztery tylko odcinki Tarzana przyczyniły się do destalinizacji bardziej niż 

wszystkie mowy Chruszczowa wygłoszone na XX Zjeździe i później. Trzeba pamiętać o na-

szych szerokościach, naszych szczelnie zapiętych, twardych, zaciśniętych, podyktowanych 

zimową psychologią normach publicznego i prywatnego zachowania, żeby ocenić wraże-

nie wywołane przez nagiego, długowłosego samotnika, prześladującego w gęstwinie tro-

pikalnych dżungli blondynkę, z szympansem zamiast Sancho Pansy oraz lianami jako 

środkiem transportu. Dodajcie do tego widok Nowego Jorku (w ostatnich pokazywanych 

w Rosji odcinkach), kiedy Tarzan skacze z mostu Brooklińskiego, a zrozumiecie, dlaczego 

niemal całe pokolenie społecznie się wycofało4.

W opisie Josifa Brodskiego rozluźnienie stawów dawało początek rozluźnieniu 
myślenia, jednak motoryka była częścią szerszego procesu. Sztuki niewerbalne 
tego czasu zmieniły paradygmat postrzegania – wzrokowego i słuchowego, a film 
stał się jednym z najmocniejszych nośników nowego doświadczenia. W książce 
Pietra Vaila i Alexandra Genisa o latach sześćdziesiątych film nie należy do „świa-
ta człowieka sowieckiego”5, ale Brodski inaczej przekazuje doświadczenie swoje-
go pokolenia:

3 Por. , wyb.  1957, s. 73–128; 1970, s. 73.

4 J. Brodsky, Spoils of War, [w:] tegoż, On Grief and Reason, Farrar, Straus and Giroux, New York 1995, s. 8–9.

5 , 60-e. , 1996.
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Niektórzy z nas na jakiś czas stali się zagorzałymi kinomanami, ale, najprawdopodob-

niej, całkiem z innych przyczyn niż nasi rówieśnicy na Zachodzie. Kino stało się dla nas 

jedyną możliwością zobaczenia Zachodu. Całkowicie zapominając o fabule, staraliśmy się 

przyjrzeć wszystkiemu, co pojawiało się na ekranie – ulicy lub mieszkaniu, desce rozdziel-

czej w samochodzie bohatera, ubraniu noszonemu przez bohaterkę, próbowaliśmy poczuć 

miejsce, strukturę przestrzeni6.

Przestrzeń  ta zawierała także obce techniki cielesne, dlatego Brodski ćwiczył 
przed lustrem mimikę Errola Flynna, jego manierę podnoszenia do góry prawej 
brwi i wysuwania do przodu podbródka7. Wiele lat później wtórował mu Eduard 
Limonow:

Patrząc na hollywoodzkie dziewczyny i brutalnych gangsterów w dwurzędowych garnitu-

rach i kapeluszach, rosyjska młodzież przyswaja modele ubierania się. […] Edeczek […] wy-

rabia w sobie męski charakter. W tym przypadku naśladuje bohatera jednego z westernów, 

które Chruszczow przywiózł z Ameryki i pozwolił pokazywać ludności8.

Inną ważną innowacją w przyjętym języku gestów było wprowadzenie do niego 
nieformalnej kultury młodzieżowej. Młodzi nie stosowali się do ustanowionego 
na ekranie lat trzydziestych kodu kulturowego i „przyzwoitego” zachowania, nie 
adaptowali do codziennego życia rytmizowanych gestów oratorów. W filmie Lecą 
żurawie (1957) dwie młode komsomołki przychodzą w imieniu komitetu fabrycz-
nego pożegnać bohatera odjeżdżającego na front. Jego ojciec, stary chirurg, prze-
rywa im, przedrzeźniając ich wymachiwania pięścią, proponuje przejść do innej 
formy obcowania – biesiady – i wznieść toast.

Zamerykanizowanym, kosmopolitycznym jawi się na ekranie pokolenie, które 
nie znało wojny. Ich techniki cielesne wydają się nowe dlatego, że ta grupa spo-
łeczna – młodzież – do tej pory wyłączona była z pola widzenia sztuki. Do pro-
testów studenckich i rewolucji seksualnej jeszcze daleko, ale filmowe nastolatki 
i aktorzy odtwarzający ich role, którzy także mają szesnaście-siedemnaście lat, 
pokazywani są w zasadzie poprzez konflikt z dorosłymi. Kontrast ich chudych, 
zwinnych, ale kruchych ciał z tęgimi i atletycznymi ciałami starszego pokolenia 
jeszcze bardziej uwypukla inność języka cielesnego. Ponieważ w rzeczywistości 
nie ma dla nich przestrzeni (ani dyskotek, ani klubów czy kawiarenek), miejscem 
ich działania staje się miasto. To są nowe dzieci ulicy. W publicznej przestrzeni 
kultury – bibliotece czy muzeum – muszą się poddać zakazowi ruchu i hałasu. 
Dlatego anektują jako swoją przestrzeń bramę, gdzie organizują tańce, plac za-
baw, na którym o świcie trzech przyjaciół dyskutuje o swoich uczuciach. Pu-
bliczne zmienia się w intymne. Ulice, bulwary, trolejbusy, poczty, pociągi, dwor-
ce, lotniska i kawiarnie zagospodarowywane są jako przestrzeń do zabarwionej 
erotycznie komunikacji, zawierania znajomości z dziewczynami, flirtu, randek. 

6 J. Brodsky, Spoils of War, dz. cyt., s. 6.

7 Tamże, s. 16.

8 , Ad Marginem,  2005, s. 48, 152.
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Jeden bohater filmu Mam 20 lat (1965) spotyka swoją piękną nieznajomą w trolej-
busie, inny – Nikołaj Gubienko – poznaje i traci ją w tramwaju. Temat zawierania 
znajomości w pociągu albo na ulicy (dziwne, że nie tak częsty w kinie radzieckim 
– Dziewczyna z pudełkiem, 1927; Zuch dziewczyna, 1939; Ekspres Moskwa – Ocean 
Spokojny, 1947) staje się znów aktualny. Techniki cielesne młodzieży zostają do-
stosowane do krajobrazu miasta, a jednocześnie przedstawione jako żywiołowe, 
naturalne.

 W tym samym czasie w kinie zachodnim zaczyna się zmiana ról genderowych. 
Silne kobiety, odzyskujące w czasach wojny samodzielność, i androgeniczni męż-
czyźni, bezradni i znerwicowani, burzą zwykły układ fabuły. Nastolatki – James 
Dean, Brigitte Bardot – zajmują miejsce pierwszego kochanka i femme fatale. 
Amerykańska i europejska młodzież kopiuje ich gesty i manierę ubierania się.

Brigitte Bardot wprowadza nowy typ postaci, który początkowo złagodzony 
zostaje poprzez wpisanie go w gatunek komedii. Wszak o wiele bardziej prowoka-
cja widoczna jest w melodramacie I Bóg stworzył kobietę (1956), filmie wprawiają-
cym w zakłopotanie, ale i zachwycającym publiczność nie mniej niż pochodząca 
z 1955  roku Lolita Nabokowa. Bohaterka grana przez Bardot to dziecko natury, 
niepełnoletnie, stwarzające problemy wychowawcze, dorastające bez rodziców 
i nadzoru, z przyjaciółmi zwierzętami. Ma wzmożoną pobudliwość sensualną 
i świetne poczucie własnego ciała. Chodzi po asfalcie na bosaka, turla się po pia-
sku, wykonuje tańce afrykańskie, a jej pozy w sposób niewymuszony są animali-
styczne. Na ekranie widzimy nie tylko jej objęcia i pocałunki, ale i bardziej intym-
ne – łóżkowe – techniki miłosne, wykluczone wcześniej z pokazów. Wszystkie jej 
ruchy i nawyki cielesne postrzegane są jako wyzywająco erotyczne: jazda na ro-
werze, maniera tańczenia, chodzenia, leżenia. Jej rytmiczny chód modelki i sprę-
żysty krok tancerki są nowością. Równie niesamowita jest plastyczność cielesna 
Jamesa Deana – koci chód i niebezpieczne popisy. Jego skok z pędzącego pociągu 
wydaje się prosty, ale naśladującego Deana Zbigniewa Cybulskiego kosztuje życie. 

Filmów z Jamesem Deanem i melodramatów z Bardot w Rosji sowieckiej nie 
pokazywano. Bardot znana była z komedii Christiana-Jaque’a Babette idzie na 
wojnę (1959) oraz fotografii w czasopiśmie „Sztuka Kina”. Jednak nową manierę 
poruszania się, tańczenia i ubierania odtwarzają w sowieckich kinach inni zagra-
niczni aktorzy – czarownica Marina Vlady (Czarownica, 1956), Barbara Kwiatkow-
ska, polski Dean Zbigniew Cybulski (Popiół i diament, 1958; Pociąg, 1959; Jak być 
kochaną, 1962, i inne). Niespokojne ciało Cybulskiego stale znajdowało się w ru-
chu. W jego niebezpiecznych skokach (do jadącego pociągu), niewymuszonych 
„piruetach”, sposobie chodzenia i siedzenia – na podłodze, ziemi, stole i wszyst-
kim, co nie jest do tego przeznaczone – widoczna była elegancka niedbałość. Ręce 
w kieszeniach, podniesione ramiona, przestępowanie z nogi na nogę – zagubienie 
i wrażliwość młodego powojennego pokolenia były wdzięcznie neutralizowane 
przez nową subiektywność pozwalającą na męskie łzy i rozpacz.

Niezwykle popularne były Włoszki – Silvana Pampanini, a także Silvana Man-
gano debiutująca w melodramacie erotycznym Gorzki ryż (1949). W jej młodym 
ciele, niedbale założonych pończochach i krótkich szortach wibrowały energia 
i erotyka. Ciało to zostało wprowadzone w ruch w nowym amerykańskim – nie-
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przyzwoitym i wyzwolonym – tańcu boogie-woogie, podobnie jak osiągające 
całkowitą swobodę w erotycznej sambie ciało Bardot. Mangano szaleńczo krę-
ciła biodrami, ramionami i rękoma, a jej ruchy zachwycały zarówno kobiety, jak 
i mężczyzn. „Rozkręcanie stawów” zaadaptowane zostało także do codzienności 
jako synkopowane rytmy z gwałtowną zmianą od ruchu szybkiego, impulsywne-
go do zwolnionego, estetyzując proste czynności fizyczne: jedzenie, sen, bezpre-
tensjonalną toaletę, ciężką pracę. Mangano grała krnąbrną, zuchwałą dziewczy-
nę, nieznającą dobrych manier, ale zarażającą swoją cielesną swobodą.

Nowe techniki cielesne zwerbalizowane zostały w kultowej powieści Jero-
me’a Davida Salingera Buszujący w zbożu (1951). Jej akcja zaczyna się w umywal-
niach, sypialniach akademika, toaletach. Tam też postaci obcinają paznokcie, 
czeszą się, drapią, wycierają nos, myją się, śmieją, upijają. Bohater Salingera na-
uczony jest wielu technik, które dziś nie są już powszechne: umie fechtować, grać 
w golfa, lubi tańczyć i ocenia płeć przeciwną według umiejętności poruszania się 
w tańcu. Ale, podobnie jak klaun, nie umie chodzić w najzwyklejszy sposób: poty-
ka się i upada, biją go i popychają, biegnie na złamanie karku i spada ze schodów. 
Cechuje go ruchliwość dziecka, podobna do tej, jaką zachwyca się u młodszej sio-
stry Phoebe, i tym samym łamie przyjęte w społeczeństwie normy zachowania. 
Ciekawe, że wtedy także radziecka literatura młodzieżowa wprowadzała do opi-
sania najprostszych technik ciała – chodu, siedzenia, gestów przywitania – mnó-
stwo gwarowych słów, i że ten żargon przekazywał nowe „rozkręcanie stawów” 
(nie „iść”, ale „człapać”, „drałować”, „prażyć”, „dawać dyla”).

Uwolnienie się od „zacisku gestycznego” staje się zjawiskiem równoległym do 
odwilży i pojawia się w kinie radzieckim początkowo w ciałach pracowników, 
wychowanych w sierocińcach i mieszkających w bursach, oraz młodzieży, czyli 
„niezakotwiczonych” grup społecznych.

Bezpośredniość sierot robotniczych
W filmie Pod chmurami (1957) mieszają się style starego, okrojonego języka ge-
stycznego oraz nowego, swobodnego. Wyzwolenie języka cielesnego młodych 
robotników, Nikołaja Rybnikowa i Inny Makarowej, w fabule uzasadnione jest 
następującymi okolicznościami: wychowali się oni w domach dziecka i prowa-
dzą życie koczownicze poza ustalonym porządkiem funkcjonowania rodziny. 
Ową bezprizorną wolność od zasad postrzega się jednak jako niewymuszoną na-
turalność. Bohaterowie z zawodu są monterami wysokościowymi, dlatego ich 
ruchy wyróżniają lekkość i brawura, a ciałom nadana jest akrobatyczna zwin-
ność (do „produkcyjniaka” wprowadzone zostają ciała bohaterów musicalu lub 
cyrkowców). Wykonują oni niebezpieczne triki przy montażu na wysokościach, 
wspinają się na pionowe ściany, tańczą czeczotkę na wąskiej deszczułce, zjeż-
dżają po linie, schodzą z balkonu po sznurze. Również w codziennym życiu ich 
gesty różnią się od prezentowanej na początku lat pięćdziesiątych powściągli-
wości jako normy kulturalnego zachowania. Robotnicy jedzą na leżąco, krzywo 
siedzą, piją piwo, grają w domino, otwierają butelkę zębami, biją się. Niemniej 
owe prostactwo i wulgarność nie są pokazane jako fizjologicznie obrzydliwe. 
W rozmowie intymnej między przyjaciółmi pojawiają się całkiem inne niż 



19

u oratorów lat pięćdziesiątych przy szklance herbaty gesty. Nadgarstki i dłonie 
są bardziej ruchliwe, wprowadza się ilustracyjny, rysujący kontury przedmio-
tów gest (zazwyczaj wyłączony z leksykonu oratorskiego, wyznaczającego zasa-
dy gestykulacji bohaterów filmowych od połowy lat trzydziestych do połowy lat 
pięćdziesiątych). 

Dziewczyna przejmuje maniery nieletniego chuligana, pali papierosy, wita się 
z chłopakiem szerokim uderzeniem w otwartą dłoń, gwiżdże jak urwis i wskakuje 
drugiej osobie na barana. Jednak ta trawestacja manier pokazana jest teraz zalot-
nie, jako wyzywająca erotyczność, uświadomiona przez reżysera i prowokująca 
fikcyjnego bohatera. Makarowa obnaża nogę, aby zdjąć podkolanówki, chodzi po 
parku na bosaka (aby oszczędzić buty), tańczy wyzywająco. Te wyemancypowane 
gesty, przypominające maniery Bardot, zmieniają się pod koniec filmu, dlatego 
że bohaterowie zostają ucywilizowani i upodabniają się do powściągliwych inte-
ligentów – mężczyzny inżyniera i kobiety lekarza – ich nauczycieli. Powstrzyma-
nie gestów idzie w parze z ograniczeniem barw: bohater Rybnikowa po wypadku 
porusza się o kulach, a jego przyjaciółka Katia (Makarowa) zmienia gamę kolory-
styczną z czerwono-zielonej na pastelową, zakłada biały fartuch, przestaje palić, 
uczy się podawać do stołu i zaczyna pić kefir ze szklanki, a nie z butelki.

Pomimo banalności tematu dyscyplinowania anarchistycznego ciała film poka-
zuje, że pojęcia niegrzeczności i rozchełstania się zmieniają. Teraz są one ocenia-
ne nie jako wulgarność, ale otwartość, a cenione wcześniej przyzwoitość i dobre 
maniery (nogi złączone, ręce ułożone blisko ciała, ciało spięte) w tym kontekście 
postrzegane są jako sztywne i stanowiące dowód na zablokowanie, zakompleksie-
nie. Przykład ten był zaraźliwy. Aktorka pisała o swojej Katii: „Jak dziarsko biega 
ona po tych rusztowaniach, i jak nad przepaścią, na dużej wysokości wykonuje 
swój urwisowski taniec, i jak wybiera się do restauracji – zabawić się! […] Taka bra-
wura zewnętrzna była bardzo popularna wtedy, w latach pięćdziesiątych. Wiele 
dziewczyn starało się zachowywać tak «niezależnie» jak moja Katia”9.

Z kolei w Dziewczętach (1961) pojawiła się niezgrabna nastolatka (również sie-
rota, bez manier, z domu dziecka), chłopczycowata dziewczyna bez rozwiniętych 
piersi i bioder, z cieniutkimi warkoczykami. Aktorka Nadieżda Rumiancewa in-
spirowała się kobietą-klaunem Giuliettą Masiną, która zrobiła wrażenie na fil-
mowcach radzieckich w La Stradzie (1954) Federica Felliniego. Nie miała w sobie 
„starej” kobiecości, nie umiała flirtować i całować. Biła się poduszkami, skaka-
ła i jak klaun nosiła zbyt duże walonki, ciągle potykała się i upadała. Mężczyźni 
w filmie charakteryzują się zaś wdziękiem paryskich apaszów. Te tradycyjne ki-
nowe maski – klauna i apasza – kodują autentyczność i spontaniczność. Nikołaj 
Rybnikow wykorzystuje ten sam kostium cielesny w każdym filmie. W Wiośnie 
na ulicy Zarzecznej (1956) jego bohater, hutnik ubrany w skórzany płaszcz, skacze 
z jadącego samochodu podobnie jak James Dean z pociągu. Reżyser Marlen Chu-
cyjew zderza w tym filmie dwa ciała – oswojone (ciało nauczycielki ze stolicy) 
i surowe (ciało robotnika), które stają się rozpoznawalną fizjonomiczną podstawą 

9 „ ” 11/1977, s. 192.
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historii wychowawczej. Robotnicy w filmie chodzą bez krawatów i marynarek, 
a przyzwoity dress code przypisany jest tylko inżynierowi. Na końcu filmu apasz 
Rybnikowa zmienia się w atletę o lekkim chodzie, bez cech niechlujstwa, z ryt-
micznie poruszającymi się rękoma.

Podobnie umotywowane są sprzeczności plastyki ciała w filmie Kariera Dimy 
Gorina (1961), gdzie monterzy wysokościowi chodzą po drutach jak linoskoczko-
wie. Bohater Aleksandra Diemianienki – podobnie jak Jerry Lewis – gra aseksu-
alnego, wiecznego chłopca, przepełnionego rozszalałymi hormonami, który za-
kochuje się, tak jak Lewis w filmie Artyści i modele (1955), w dziewczynie z okładki 
(nawiasem mówiąc, także jest sierotą). Skleja on swoją idealną piękność, wykorzy-
stując zdjęcia z czasopisma „Sowietski Ekran”, z Elizabeth Taylor (czoło i fryzura), 
Ałły Łarionowej (usta i podbródek) oraz nosa Wsiewołoda Pudowkina w roli juro-
diwego z Iwana Groźnego. W rezultacie otrzymuje swój ideał (ucieleśniony w filmie 
przez Tatianę Koniuchową), który później znajduje na syberyjskiej budowie.

Moskiewscy flanerzy
Opowiadania Wasilija Aksionowa i Anatolija Gładilina, sztuki teatralne Wikto-
ra Rozowa i Aleksieja Arbuzowa wprowadzają nowych bohaterów: nastolatków, 
młodszych braci, uciekających z domu studentów, a cały szereg filmów rejestruje 
techniki cielesne młodzieży. Fakt, że filmy te zrobione są pod dużym wpływem es-
tetyki dokumentalnej, podnosi ich wartość jako dokumentu tamtych lat. Kamera 
filmowa rejestruje przypadkowe zdarzenia z realnego życia, niewyartykułowane 
nastroje. Sztuka „wytworzona” (stara szkoła aktorska, zaplanowana kompozycja 
kadru, zgrabna dramaturgia, wyostrzone dialogi) rozmywa się przez działania 
amatorów, używanie ręcznej kamery, a także przez improwizacje i hałas, który 
staje się ważniejszy od słów.

Tematem wielu filmów jest włóczenie się ulicami Moskwy, dlatego chód jest 
główną cechą charakteryzującą postaci. Walentin Popow, Nikołaj Gubienko, Sta-
nisław Lubszyn tworzą swoich bohaterów w Mam 20 lat, używając właśnie okre-
ślonego sposobu chodzenia. Od spacerów o brzasku rozpoczyna się także film o in-
nym pokoleniu – przedwojennym, czyli Lecą żurawie. Nikita Michałkow w Chodząc 
po Moskwie (1964) wprowadza nowy chód szesnastoletniego flanera, który snuje 
się, gapi i nie śpieszy. Nastolatki mają zgarbione plecy i długie, zwisające ręce. Tak 
samo wyluzowany i niewymuszony jest ich sposób siedzenia – z rozstawionymi 
nogami, zgarbionymi plecami, oparciem się na łokciu. Co więcej, żołnierze się snu-
ją (Mam 20 lat), a ich chód w niczym się nie różni od kroków cywili. Nikt nie ma-
szeruje nawet na demonstracji pierwszego maja (Mam 20 lat), która jest zupełnym 
rozgardiaszem – wszyscy biegną i śmieją się, nikt nie umie i nie zamierza utrzy-
mywać kroku w rzędzie. Chód tematyzuje się, oswaja, różnicuje. Marlen Chucyjew 
w filmie Mam 20 lat bada też chód profesjonalnej modelki (w fabule dodaje jej jed-
nak wiejskie korzenie). Bohaterowie Letniego deszczu (1966) obserwują, jak siedzą, 
wychodzą z samochodów i poruszają się zagraniczni dyplomaci. Dokumentowany 
chód i postawa moskwian niewiele różnią się od zachowania postaci fikcyjnych. 
Chłopak z dziewczyną (Aleksandr Bielawski, Jewgienija Urałowa) nie chodzą już 
statecznie i pod rękę, lecz przytuleni, i nawet całują się na ulicy.
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Teraz się śpieszą nie tylko młode dziewczyny. Bieganie przestaje być cechą ne-
gatywną i staje się znakiem młodości (witalności, energii, przepełniających ciało 
emocji). Bohater Lecą żurawie (Aleksiej Batałow) wspina się po drabinie. Bohatero-
wie Mam 20 lat lecą schodami w dół. Operują różnymi prędkościami. Po gwałtow-
nym biegu po schodach powoli zbliżają się do siebie. Chód staje się podrygujący, 
pajacowaty. W biegu zdążyć strzelić gola lub wskoczyć do jadącego trolejbusu – 
wyjątkowy szyk. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyjmuje to 
postać niebezpiecznych zachowań w miejskich pociągach i metrze: otwieranie 
drzwi podczas jazdy, zwisanie nad torami i mostami (Metro Luca Bessona, 1985), 
a jeszcze później parkourów, jakie można stworzyć już tylko przy pomocy efektów 
specjalnych (13 Dzielnica Pierre’a Morela, 2004).

Imitując ukrytą kamerę, Chucyjew przygląda się manierze palenia papiero-
sów, siedzenia, słuchania muzyki, wymianie asemantycznych gestów przy na-
wiązywaniu kontaktu. Motywuje się to tym, iż bohaterowie w filmie stają się 
obserwatorami toczącego się wkoło nich życia. Chłopak w trolejbusie obserwuje 
dziewczynę siedzącą naprzeciwko (Marianna Wiertinska), która czytając, nie za-
uważa obserwatora-kamery, zaczynającego ją prześladować i pokazywać, jak się 
śmieje, pije kawę w ulicznej kawiarni, wyciera usta serwetką, rozmawia w budce 
telefonicznej, ogląda afisze, jedzie metrem, idzie ulicą. Kamera zatrzymuje się do-
piero u drzwi wejściowych do klatki. Sfera intymna jest teraz ukryta. Budzenie 
się, ubieranie, mycie, makijaż pozostają poza kadrem.

Kod dobrych manier, oswojony przez chłopów w filmach lat trzydziestych, 
zatraca się. Wyprostowane plecy, złączone kolana, nieruchawe ręce teraz ocenia 
się jako drętwość i oficjalność. Jeżeli wcześniej powściągliwy język przełożonego 
był znakiem jego samoświadomości i kultury, to w filmach lat sześćdziesiątych 
oznacza znieczulicę lub maskę. Kult zachowań nieformalnych wprowadza się 
nie agresywnie, lecz jako wyzwolenie od spięcia mięśniowego. Wszystkie ozna-
ki wyzwolenia – wymachiwanie rękoma, jedzenie w biegu, opieranie się o ścia-
nę czy futrynę, rozkładanie się na krześle, siedzenie na podłokietniku, majtanie 
nogami, siadanie na krześle okrakiem lub leżenie na podłodze – przekazuje się 
teraz młodym, giętkim ciałom, nie „zaciśniętym” i nie wytrenowanym. Nadaje to 
technikom ciała, które mogą być postrzegane również jako niekulturalne czy też 
wulgarne – wdzięk, naturalność, lekkość. Gry sportowe na ekranie wyróżniają 
nie wysiłek i obciążenie fizyczne, ale żartobliwość i zabawa. W filmach wprowa-
dza się sporty zawodowe, często jest to hokej, którego widzami – na stadionie lub 
w telewizji – są bohaterowie (Ty i ja, 1971). Sami zaledwie ganiają za piłką z dzieć-
mi po podwórku, nie zawracając sobie głowy zwycięstwem, tak jak w Bramkarzu 
( , 1936).

Jednocześnie widoczne są inne zmiany. Z ekranu znikają zakrzywione, kabłą-
kowate gesty chłopów10. Folklorystyczni wieśniacy pojawiają się tylko w filmach- 

10 W kinie rosyjskim od początku XX wieku aż do wczesnych lat pięćdziesiątych chłopi najczęściej używali dwóch 
rąk w sytuacji, kiedy wystarczała jedna. Nadawało to zwykłemu działaniu, takiemu jak przekazanie rzeczy, wskaza-
nie drogi, dodatkowe znaczenie. Gest obiema rękoma – uniesienie kielicha – kiedyś wyrażał hołd składany gościowi, 
na co gość demonstrując w odpowiedzi szacunek do gospodarza, przyjmował kielich także obiema rękoma. W kino-
wej wsi aktorzy zachowywali te formy przywitania, wskazywania drogi, podawania jedzenia i picia obiema rękoma.
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-bajkach. Z języka młodzieżowego giną gesty oratorskie – rytmiczne podkreśla-
nie słów skandującą ręką czy uderzeniem pięścią. Wraca dyferencjacja ruchów 
„zawodowych”: wojskowy/cywilny, kobiecy/męski, dorosły/dziecięcy, młody/sta-
ry, a także rozróżnienie sfer intymnej i publicznej, które zacierało się w latach 
trzydziestych. Do filmów trafiają kadry dokumentalne pokazujące rzeczywiste 
dyskusje, spektakle, wernisaże, występy poetów. Ich publiczne istnienie oddzie-
la się od intymności zachowywanej przez widzów. Podczas słuchania wierszy 
w Muzeum Techniki bohaterowie filmu Mam 20 lat wymieniają się tylko dla nich 
widocznymi i zrozumiałymi gestami, ukrytymi przed postronnymi oczami, ale 
wysuniętymi przez kamerę na plan pierwszy.

Młodzież przejmuje formy powitania i pożegnania z innych kultur (podwójny 
francuski pocałunek) lub odrzucone w latach dwudziestych przejawy kurtuazji 
(całowanie ręki). W filmach pojawiają się sceny zachowań nieformalnych, za-
miast pokazywanych wcześniej mitingów, zebrań i uroczystości. W Mam 20 lat 
oraz Letnim deszczu społeczność rozpada się na intymne grupy i każdy zajmuje 
się swoimi kontaktem.

Formy cielesnych relacji zachowują się pomiędzy przyjaciółmi (uścisk dłoni, 
poklepywanie po plecach lub po ramieniu), ale znikają z komunikacji oficjalnej, 
która wraca na ekrany (po okresie nieobecności w latach pięćdziesiątych). Przeło-
żonych w filmach Chucyjewa wyróżniają gesty dyskretne. Nawet ostrej wymianie 
zdań bohatera z ojcem dziewczyny – kierownikiem na wysokim stanowisku – to-
warzyszy bardzo powściągliwa gestykulacja. Jego ręce schowane są z tyłu, a córka 
ma je złożone z przodu, młody bohater w ogóle się nie rusza. A jeżeli ojciec pró-
buje wykorzystać język oratora w środowisku intymnym, spotyka się to jedynie 
z politowaniem.

Zmienia się także komunikacja cielesna między płciami. Nie tylko w objęciach, 
pocałunkach, tańcach, ale i w dotyku pomiędzy kobietą a mężczyzną znów poja-
wia się erotyka, także przy posiłkach. Flirt możliwy jest nie tylko w restauracji, 
ale i na stołówce – przy szprotkach i kefirze (u Chucyjewa, w filmach Kiry Mura-
towej). Brak manier przy stole (poza momentami, gdy jest uroczyście nakryty) 
traktuje się jako bezpośredniość. Kanapki na ulicy, kawa w papierowych kub-
kach, wino pite z butelki, makaron prosto z garnka, spontaniczna impreza przy 
konserwach, które spożywa się nożem, jedzenie rękoma nie tylko przy ognisku, 
ale i na przyjęciu…

Jednak ciekawe jest, że w tym samym czasie, kiedy ekran wyzwala się z „ucisku 
kulturalności”, dość licznie zaczynają być wydawane rosyjskie oraz tłumaczone 
z innych języków podręczniki manier i estetyki zachowania11. W poradnikach 
dla gospodyń pojawiają się działy poświęcone zachowaniu przy stole, zasadom 
zgodnym ze starymi normami (nie śmiać się głośno, nie wymachiwać, nie chwy-
tać jedzenia rękoma), a także rozróżnienia męskiego, kobiecego i dziecięcego za-

11 Porozmawiajmy o wychowaniu Beaty Buszelewej (
 1980) oraz To nie są drobiazgi Alieksieja Dorochowa (  1961) wy-

chodzą w dużych nakładach: 450 tysięcy albo 200 tysięcy egzemplarzy (C. Kelly, Refining Russia, Oxford University 
Press, Oxford 2001, s. 319); wiele razy wznawiana jest książka Ludmiły Aloszynej Na temat grzeczności, taktowności 
i delikatności (  1975).



23

chowania. Wtedy też wielu pisarzy w swoich autobiografiach zaczyna wspomi-
nać, że manier uczyły ich byłe absolwentki pensjonatów dla panien z dobrych 
domów. Pojawiają się poradniki dobrego wychowania tłumaczone z estońskiego, 
niemieckiego, polskiego12. Opozycja „wulgarność – inteligencja” zastępowana jest 
pojęciem kulturalności, z którego śmieje się nawet James Bond w Pozdrowieniach 
z Rosji (1963).

Moda, podkoszulki i maniery
Żaden z powyższych filmów czasów odwilży nie stał się superprodukcją. Nato-
miast melodramat Diabeł morski (1961) zebrał w 1962 roku rekordową liczbę wi-
dzów – 65,4 miliona13. Delikatny młodzieniec Ichtyander grany przez Władimira 
Koreniewa, pół człowiek, pół ryba, produkt eksperymentu naukowego, żyje jako 
wolne stworzenie, jak bohater Rousseau – w morzu, niepoddany socjalizacji. Szla-
chetny i piękny Frankenstein, kochany przez cudowną młodą dziewczynę gra-
ną przez Anastasję Wiertinską. Jego ruchy urzekają niewymuszoną i nieziemską 
elegancją. Kąpie się w fontannie jak amerykańska diwa u Felliniego, wdzięcznie 
siedzi na wszystkich powierzchniach do tego nieprzeznaczonych (nie wiedząc 
nawet, że narusza jakieś zasady przyzwoitości), próbuje zanurkować do gabloty 
i ucieka przed pościgiem, przeskakując z dachu na dach. Jego ciało wydaje się nie 
podlegać prawom ciążenia, a ruchy na lądzie wyglądają tak samo lekko jak w wo-
dzie. Egzotyczna atmosfera nadmorskiego miasta, stylowe zachodnie wnętrza ze 
współczesnym designem, efektowne podwodne kadry zrobiły z Diabła morskiego 
najbardziej kasowy film całego okresu odwilży. Koreniew, stając się ikoną sowiec-
kiej wspólnoty homoseksualnej, znika jednak z ekranu. „Ichtyander? Jaki Ichty-
ander! Tarzan z żabami!” – pisała „Litieraturnaja Gazieta” 20 stycznia 1962 roku, 
uprzedzając panegiryk poświecony Tarzanowi Josifa Brodskiego.

Ichtyander to sowiecka reakcja filmowa na nową, niepoddającą się kontroli 
grupę społeczną – młodzież. Grupa ta kryminalizowana jest w amerykańskich 
(Dziki, 1953; Szkolna dżungla/Blackboard Jungle, 1955) oraz europejskich filmach 
(Les tricheurs/Oszuści, Francja, 1958; Chuligani/Die Halbstarken, RFN, 1956; Berlin – 
Ecke Schönhauser, NRD, 1957; Die Glatzkopfbande, NRD, 1963) wraz z rockiem, moto-
rami, nową modą i uwolnionymi ruchami. Także w kinie sowieckim na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nieproporcjonalnie dużo miejsca zajmują 
bohaterowie dzieci, nie w filmach dla dzieci, tylko dla dorosłych14. Pojawiają się 
oni na ekranie jako złagodzony wariant „niepokoju genderowego”. W filmach an-
gielskich nastolatki socjalizują się w łóżku dorosłej kobiety, w wariancie radziec-
kim odbywa się to bez erotyki.

12  1980;  1974.

13 Podobnej liczby widzów nie mógł wcześniej zgromadzić żaden sowiecki film. W poprzedzających pięciu latach za 
najwyższą była uważana liczba 32–35 milionów. Tylko w 1966 roku, przy końcu kina odwilży, film Operacja „Y”, czyli 
przypadki Szurika pobił ten rekord, gromadząc 69,6 miliona widzów.

14 Wybór ten usprawiedliwiony jest produkcyjnie (młodzi reżyserzy debiutują w kinie dla dzieci z małym budże-
tem) oraz koncepcyjnie. W ramach subiektywnej apropriacji historii kolektywnej „najwygodniejszym” bohaterem 
staje się dziecko – nieskażone pamięcią historyczną i niezwiązane z winą i pomyłkami świata ojców, za które nie 
może być odpowiedzialne. Tym bardziej że większość dzieci i nastolatków na ekranie to sieroty.
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Ekscentryczna parabola Elema Klimowa Witajcie, wstęp wzbroniony (1964) oży-
wia wzór antyutopii Jewgienija Zamiatina My, reżyser przenosi akcję do letnie-
go obozu pionierskiego i kończy ją powstaniem dzieci przeciwko dyktatorowi 
w białych spodniach, ojcu wszystkich dzieci z rolniczym nazwiskiem Dynin15 
i kolbą kukurydzy w ręku. Kombajn rozjeżdża aleję gipsowych bohaterów, dzieci 
zaś zamiast żelaznej kurtyny niszczą drewniany płot, otwierając sobie drogę do 
natury. Rolę straży w obozie przejmują nie srodzy mężczyźni, tylko grube, bez-
kształtne matrony-sprzątaczki. Dzieci parodiują konflikty dorosłych z władzą 
(nonkonformizm, bunt w podziemiu). Zbyt grubi lub zbyt chudzi dorośli prze-
mieniają się w postacie z komiksów, a kamera robi z nich ogromną, wyjącą na 
alarm paszczę lub gigantyczne podsłuchujące ucho. Klimow włącza do swojej 
komedii elementy niemego slapsticku i zmienia tempo filmowania, co jeszcze 
bardziej podkreśla inność ruchu. Rozluźnienie owej motoryki i nowe, „dzikie”, 
urocze ciało na ekranie były częścią zmian w fizjonomice kina radzieckiego. Kli-
mowskie tarzanki, czyli nagość minus erotyka, były postaciami dozwolonymi, 
łagodziły zachodnie wzorce nowego języka cielesnego, który tak interesował 
młodzież odwilży.

Młodzież w kinie europejskim kradła samochody, strzelała do policji, przewo-
ziła narkotyki. W wariancie moskiewskim chodziła zaś do pracy, byli to dziarscy 
młodzi ludzie, przepełnieni jedynie tęsknotą za czymś niewiadomym, której na-
wet nie mogli wyartykułować. Tym niemniej pierwszymi przypadkami cenzury 
czasu odwilży stały się właśnie filmy o wkraczających w dorosłość młodych oso-
bach – Ciasny węzeł Michaiła Schweitzera (1957)16 i Mam 20 lat (Zastawa Ilicza) 
Chucyjewa, który spowodował oburzenie Chruszczowa, przeczuwającego owo 
„załamanie fizjonomiczne”, niewyrażone jeszcze w narracji lub działaniu. Wła-
śnie na te fizjonomiczne odchylenia, które markują nieuchwytną obcość, zare-
agowali reżyserzy starszego pokolenia:

Tu problem, jak mi się wydaje, nie tkwi w tym, że bohater jest niesympatyczny, jak ktoś 

tu mówił, ale w leksyce,  fonetyce,  w plastyczności  zachowania. […] Chodzą jak 

jakieś szałaputy […]. Nawet palą łobuzersko. Niech chodzą, niech nie wiedzą, co ze 

sobą zrobić, ale niech umieją się gniewać i radować. […] A u Ciebie on się nie gniewa, nie 

raduje. On chodzi ,  pali ,  patrzy. […] Co to za chandra? Możesz się na mnie obrażać, ale 

uważam, że i ludzi dobrałeś według swojego zapatrywania – ale Ty źle patrzysz! Wziąłeś 

Tarkowskiego, cherlawego – wydaje się, dmuchnij na niego i spadnie – i Wozniesieńskie-

go specjalnie dobrałeś. Nawet nie dysydentów dobrałeś… Szałaputy chodzą. Nie tylko ja 

tak mówię. Wszędzie mówią. I międzynarodowo też. Powinniście powiedzieć: „Hej, chłopaki 

litujące się nade mną, odjedźcie ode mnie, ja sam wiem, co mam robić! Zostawcie mnie! Ja 

zrozumiałem wraz z towarzyszami, pedagogami, przewodniczącym związku i partią!”17

15 Tłumacząc dosłownie z rosyjskiego Melonow, od słowa „melon” (uwaga tłumaczki).

16 Film nosi też tytuł Sasza wkracza w życie.

17 Wystąpienie Marka Donskiego na wspólnym posiedzeniu biura partyjnego Studia im. M. Gorkiego i komisji 
pomocy organom nadzoru państwowego 13 maja 1963 roku. Cyt. za opublikowanym stenogramem w artykule 

, „ ” , „ ” 6/1988, s. 114 (wyróżnienia OB).
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Kiedyś dla wyzwolenia z kanonu gestu skodyfikowanego, w poszukiwaniu natu-
ralnych sposobów pokazania emocji reżyserzy teatru naturalistycznego zwraca-
li się ku ekspresji cielesnej zwierząt, dzieci i dzikusów (tarzanów), innymi słowy 
– istot niecywilizowanych i niewtłoczonych w dyscyplinujące ramy kultury. Dla 
Europejczyka lat pięćdziesiątych takim dzikusem jest Amerykanin, który kładzie 
nogi na stole, rozsiada się na krześle, nieprzyzwoicie tańczy i żuje gumę. W fil-
mach amerykańskich burzenie modeli zachowania motywuje się buntem nasto-
latków zaniedbanych przez rodziców i wychowawców. W kinie angielskim brak 
wychowania młodych bohaterów tłumaczy się ich pochodzeniem robotniczym. 
W filmach niemieckich – zachodnich i wschodnich – są to sieroty wychowujące 
się bez ojców, na ulicy. Ich mało wyszukany język cielesny burzy kod dobrych ma-
nier, lecz młode ciała – Jamesa Deana, Horsta Buchholza, Laurentego Terzieffa, 
Jeana-Paula Belmonda – są tak pociągające, że ich „wulgarne”, „nieprzyzwoite” ru-
chy stają się wzorcami do naśladowania wbrew historiom, w których bohaterowie 
resocjalizują się lub – giną. Te same grupy społeczne i wiekowe również w kinie 
radzieckim są motywacją do wprowadzenia naturalnego języka cielesnego.

Nowe ciała pojawiają się na ekranie nie w umiejętnie uszytych, wyszukanych 
strojach, lecz w dżinsach, podkoszulkach i skórzanych kurtkach, w fartuchach, 
kombinezonach, butach bez obcasów albo na bosaka – czyli prostych, tanich 
ubraniach, które podkreślają nieskomplikowany stosunek do swojego ciała. 
Wcieleniem tego wszystkiego został młody Brando, w spoconym brudnym pod-
koszulku (albo bez niego) i workowatych spodniach. Kostiumograf filmu prosiła 
Brando, aby zakładał je mokre, co pozwalało „wyrzeźbić” ciało za pomocą ubra-
nia. Po ekranizacji Tramwaju zwanego pożądaniem żona aktora mogła napisać 
w swojej książce Brando na śniadanie: „Marlon […] zrobił to samo dla podkoszulka, 
co Bardot dla bikini”18. Film otrzymał 12 nominacji oscarowych. Brando nagrody 
nie dostał, ale otrzymała ją Lucinda Ballard za kostiumy, i to nie tylko za peniuary 
Vivien Leigh, ale i za spocony podkoszulek Marlona. 

Podobnie kultowe stały się ubranie i gesty Jamesa Deana, natychmiast kopiu-
jącego manierę Brando na luzackie poruszanie się i niedbały ubiór. James Dean 
w podkoszulku i czerwonej skórzanej kurtce został motywem plakatu promują-
cego Buntownika bez powodu. Jego obraz rozczochranego dzikusa starannie pod-
trzymywała także prasa. Znana publicystka tak opisała zachowanie Deana, gdy 
ten zjawił się na wywiad:

Geniusz przyszedł w ubraniu włóczęgi i zaczął w milczeniu słaniać się po pokoju. Nie mó-

wiąc ani słowa, klapnął na krzesło, dosunął nogą drugie i wgramolił na nie nogi. Wygod-

nie się usadawiając, czujnie mnie obserwował ukradkiem. Nieoczekiwanie jednak wstał 

i zaczął oglądać wiszące na ścianach zdjęcia gwiazd studia Warner. Wybrał jeden portret 

i napluł mu w twarz, wyciągnął chusteczkę i zaczął wycierać ślinę. Kończąc, beknął jak 

głodna hiena19.

18 A. Kashfi-Brando, E.P. Stein, Brando for Breakfast, Crown, New York 1979, s. 37.

19 Cyt. za S. Lowry, H. Korte, Der Filmstar. Brigitte Bardot, James Dean, Götz George, Heinz Rühmann, Romy Schneider, 
Hanna Schygulla und neuere Stars, Springer–Verlag, Stuttgart–Weimar–Metzler 2000, s. 162.
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Gesty bohaterów Deana i ich ubrania odtwarzane były także później, ale nie pa-
miętano ich źródeł i znaczeń. Kiedy niemiecka terrorystka Gudrun Ensslin na 
swój pierwszy proces po podpaleniu domu towarowego założyła biały podko-
szulek i czerwoną skórzaną kurtkę, nikt nie pamiętał pierwowzoru tego gestu. 
Nie tak dawno fotograf zmusił modela do odtworzenia kultowego gestu Deana 
z Buntownika bez powodu w reklamie firmy Matsuba (1994, „Vogue International”, 
Homme Hors Serie). W filmie po próbie męstwa, podczas której ginie jego prze-
ciwnik, Dean dostaje butelkę mleka z lodówki i przyciska ją do swojego rozpalo-
nego czoła. Dziś tę butelkę w ręku modela być może pamięta fotograf, ale już nie 
krytyk, zdziwiony połączeniem anorektycznego ciała i zdrowego napoju: „Poraża 
kontrast: białe pożywne mleko i wycieńczone ciało, zgaszony wzrok. On trzyma 
butelkę z mlekiem, ale chyba wcale się nie śpieszy, by upić łyk i ugasić pragnie-
nie”20. Pamięć póz kultowych, jeżeli się jej nie podtrzymuje, zaciera się. Poza od-
chodzi – podkoszulek zostaje.

 Interakcje kina i mody, skomplikowane związki między stworzonym przez 
media obrazem ciała a jego wypełnieniem (znaczeniem, fantazją, pragnieniem, 
tajemnicą) – ten temat wykorzystywało wielu europejskich reżyserów lat sześć-
dziesiątych: John Schlesinger, Michelangelo Antonioni, Will Tremper, William 
Klein, czyniąc fotografów i modeli bohaterami znanych filmów Darling (1965), Po-
większenie (1966), Playgirl (1966) oraz Who Are You, Polly Maggoo? (1966). Refleksja 
na temat wzajemnych oddziaływań mody i ciała stała się jednym z wątków nar-
racyjnych serialu telewizyjnego Odwilż (2013) oraz musicalu Stilyagi (Bikiniarze, 
2008) Walerija Todorowskiego. Nie przez przypadek reżyser umieścił narrację 
w czasach odwilży, najbardziej ciekawej z tego punktu widzenia epoce sowieckiej. 
I chociaż historykom mody łatwo zauważyć braki w ubiorze radzieckich boha-
terów filmowych w stosunku do mody zachodniej tamtego okresu (ryzykowne 
spódniczki mini, niebieskie i różowe rajstopy – motywy Mondriana pojawiają 
się na sowieckim ekranie o wiele później), filmy tamtego czasu legalizują nowe 
ciało, nowe techniki (manierę: chodzić, siedzieć, stać) oraz nowe gesty, które sta-
ją się pierwszym krokiem do wyemancypowania indywidualnego zachowania, 
wyzwalają radzieckich bohaterów z ram zdyscyplinowanej kulturalności i przy-
gotowują do zaakceptowania nowej mody.

W tej nonszalancji odnajdujemy tę samą zasadę, co w tanim ubraniu dziecię-
cym, w jakim zjawiła się na ekranie Bardot. Francja „zarobiła dzięki niedrogim 
młodym gwiazdom i jeszcze tańszej modzie tak samo dużo, jak na eksporcie foie 
gras”, dowcipnie zauważyła angielska badaczka21.

Swobodne ruchy i urok fizyczny aktorów umożliwiły wyzwolenie radzieckiego 
męskiego ciała od obowiązkowego garnituru i krawatu. W miejscu pracy przed-
stawionym na ekranie mężczyzna mógł teraz pojawić się w wąskich spodniach, 
koszuli z rozpiętym kołnierzykiem i swetrze. Elegancka niedbałość w kobiecym 
stroju była o wiele bardziej problematyczna. Jednak zastąpienie ciała ciężkiej 

20 , „
” 1/2006, s. 124.

21 G. Vincendeau, Stars and Stardom in French Cinema, Routledge, London – New York 2000, s. 83.
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słowiańskiej piękności ciałem wdzięcznej nimfetki przybliżyło także radzieckie 
gwiazdy filmowe do standardów europejskich.

Jack Kerouac już w 1960 roku optymistycznie podsumował rezultat ruchu bit-
ników (Beat Generation) na Zachodzie: „Słowo bitnik znaczyło kiedyś […] włóczę-
ga, bezdomny, nocujący w metrze […]. Teraz rozciągnęło się ono na ludzi nienocu-
jących w metrze, ale wyróżniających się innymi manierami […]. Bitnik oznacza 
rewolucję w zachowaniu […] i w rezultacie nie tylko krzesła znikną z salonów, ale 
pojawi się także bitnik – minister spraw zagranicznych”22.

Wahania między wyzwoleniem ciała spod kontroli i wzmocnieniem tejże kon-
troli w ciągu jednego wieku za każdym razem podają w wątpliwość wpływające na 
to przesłanki: ciało można wychować, przekształcając zgodnie z normami kultury; 
ciało można odblokować, uwalniając od ucisku cywilizacji. Przedstawiając jeden 
lub drugi proces jako poszukiwanie ideału, wahając się w ocenie naturalnego 
i kulturowego, filmy demonstrują (nie sięgając po podpowiedzi Foucaulta) róż-
norodne techniki dyscyplinowania ciała. Jednak to nie jedyna para wzajemnie 
wykluczających się hipotez. Obserwując proces zmian zachowania cielesnego na 
ekranie, można założyć, iż po pierwsze ciało nie ma pamięci i dlatego z łatwością 
imituje nowe techniki; po drugie zaś ciało przechowuje pamięć gestu i z trudem 
przyswaja nowe nawyki. Filmy radzieckie odsyłają do obydwu przesłanek jed-
nocześnie. Modelowane przez aktorów na ekranie ciała jak gdyby nie miały pa-
mięci, jednak w tym samym czasie domniemywa się, że widzowie pamiętają te 
normy, których karykatury przedstawia się na ekranie.
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Russian body cinema of the 50s’ – between “us” and “them” 

The article analyses the changes of a Soviet man’s bodily language shown in the 
films of the late 1950s’ and early 1960s’. The author observes how foreign movies 
shown on Russian screens with great delay had been changing the bodily language 
of Russian film characters and the impact of a significant gender roles switch so 
vivid in post-war Western European and American cinematic productions. Getting 
rid of a tight pattern of gesture in the world of cinema has become a phenomenon 
almost as important as the political thaw. This approach is particularly visible in 
the images of the workers’ bodies, working class people brought up in children’s 
homes and living in dormitories – the youth portrayed in films such as Under the 

Clouds, Girls, I am 20, Dima Gorin’s Career, Spring on Zarechnaya Street, Walking 

around Moscow. By observing the process of an on-screen change of bodily tech-
niques one may assume that the body doesn’t have a memory of its own, and there-

22 J. Kerouac, On the Road, Viking, New York 1979, s. 363, 366.
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fore imitates new techniques easily; the body keeps the memory of a gesture and 
acquires new habits with much difficulty. Soviet films subsequently suggest both 
approaches.

Słowa kluczowe: język cielesny, gest, naśladowanie, moda i film, amerykanizacja, 
bikiniarze
Key words: bodily language, gesture, copying, fashion and film, Americanisation, 
bikiniarze


