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STO LAT W KINIE

11Dla uczczenia filmowej historii ro-
dziny Kolskich, związanych z kinem
od stu lat, dziś w Łodzi będzie nie-
zwykłe wydarzenie artystyczne.
13 stycznia 1907 r. Mani Hendlisz,
pradziadek Jana Jakuba Kolskie-
go, założył przy Piotrkowskiej 15,
kinematograf. Nazwał go Theatre
Optic Parisien. Od tego dnia datu-
ją się związki rodziny Kolskich z ki-
nem. Jan Kolski (dziadek Jana Ja-
kuba) był producentem, ojciec Ro-

man i siostra Ewa Pakulska – monta-
żystami. Siostrzeniec Michał Pakul-
ski, który studiuje na wydziale ope-
ratorskim wydziału radia i telewizji
Uniwersytetu Śląskiego, to już piąte
pokolenie.

„Sto lat w kinie, czyli filmową hi-
storię rodziny Kolskich” rozpocz-
nie o godz. 16 happening tuż obok
dawnej siedziby kina. Poprowadzi
go Marcel Szytenchelm. Na plene-
rowym ekranie widzowie obejrzą

projekcję starych filmów. Perłą po-
kazu będzie odnaleziony przypad-
kiem film, nakręcony w Łodzi we
wrześniu 1912 roku o obchodach
święta pracy. Widzowie zobaczą
fragmenty miasta, przechodniów,
carskich oficerów, dorożki... Dzię-
ki prof. Tadeuszowi Szczepańskie-
mu organizatorzy dotarli do „Za-
bójstwa księcia”, które równo sto
lat temu było pokazane w Theatre
Optic Parisien. Seansowi  akompa-

niowała będzie taperka Alexandra
Kędra-Dąbrowska. Zagra też orkie-
stra dęta, a aktorzy studia teatral-
nego Słup przebrani w stroje z epo-
ki będą zachęcać łodzian do udzia-
łu w imprezie. Pojawią się aktorzy:
Grażyna Błęcka-Kolska, Franciszek
Pieczka, Mariusz Saniternik, ope-
rator Krzysztof Ptak i kompozytor
Zygmunt Konieczny.

Muzeum Kinematografii otworzy
ekspozycję poświęconą rodzinie Kol-

skich, do Łodzi wróci też wystawa
fotografii Piotra Bujnowicza „Magia
Jasminum”. A działające przy mu-
zeum kino Kinematograf aż do przy-
szłego weekendu będzie wyświetlać
filmy wyreżyserowane przez Jana
Jakuba Kolskiego oraz zmontowane
przez Ewę Pakulską i Romana Kol-
skiego.

Udział we wszystkich atrakcjach
i projekcjach jest bezpłatny. 1

JAKUB WIEWIÓRSKI

Pięć pokoleń - filmowa historia rodziny Kolskich
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Rozmowa z 
Janem Jakubem Kolskim

JAKUB WIEWIÓRSKI: Pana pradziadkowi
Mani Hendliszowi nie było łatwo sto
lat temu zdecydować się na założenie
kina. „Kinematograf? Może lepiej sklep,
garbarnia, restauracja? zastanawiał
się” napisał Pan kilka lat temu. 
JAN JAKUB KOLSKI: Dlaczego wybrał
kino? Nie wiem. Najbardziej podo-
bałaby mi się romantyczna wizja,
w której marzenia byłyby głównymi
siłami sprawczymi. 
Pradziadkowie mieli ośmioro dzieci.
Jedna z córek – Estera – wyszła za
mąż za Pana dziadka Jana Kolskiego.
Też filmowca. Czym się zajmował?
– Był w latach 30. XX wieku przedsta-
wicielem Metro-Goldwyn-Mayer, Pa-
ramount Pictures, Universalu, a póź-
niej jeszcze Foxa. Miał też własną fir-

mę „Wytwórnia Doświadczalna”. Ojciec
opowiadał, że żyli dostatnio, a wizyty
wich domu składali Jan Kiepura zMar-
tą Eggerth, która trzymała go na kola-
nach. A potem przeprowadzali się do
biedniejszych mieszkań, bo dziadek in-
westował wambitne produkcje filmowe.
Im ambitniejsze, tym gorzej im się żyło. 
Kolejny filmowiec w rodzinie to Pana
ojciec Roman. 
– Tata zmontował około stu filmów,
w tym mojego „Pograbka”. Robili-
śmy też filmy w nurcie „podziem-
nym” przy Kurii Metropolitalnej we
Wrocławiu. Zakradaliśmy się noca-
mi do montażowni Wytwórni Filmów
Fabularnych. Ojciec miał wielką świa-
domość zawodową i był tak oddany
filmowi, że praca z nim to było jed-
no z moich piękniejszych doświad-
czeń. Agnieszka Holland i Ryszard

Czekała opowiadali mi także, jak sta-
wał w obronie filmów, które chcieli
psuć rozmaici „strażnicy pieczęci”.
Kontakt z filmem zaczął się w przypad-
ku Pana ojca od dramatycznych wy-
darzeń.
–W czasie wojny jako 17-latek został prze-
wieziony z fabryki broni w Częstocho-
wie do Buchenwaldu. Razem z innymi
więźniami spędził cztery dni w bydlę-
cych wagonach. A w Buchenwaldzie
Niemcy zamknęli mężczyzn w kinie
iprzez trzy dni, ledwo żywym, puszcza-
li niemieckie filmy z tańczącymi girle-
skami. Po wojnie najpierw zatrudnił się
jako pomocnik kinooperatora, później
przekwalifikował się na porucznika. Zwoj-
ska został wyrzucony za ślub kościelny
zmoją mamą iza ochrzczenie nas. To się
nazywało odchylenie prawicowo-nacjo-
nalistyczne. W końcu trafił do Wytwór-
ni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.
Sześć filmów zmontował Pan z siostrą
Ewą Pakulską. Dlaczego mówi Pan,
że siostra umarła na film?
–Parę lat temu zrobiono omnie film do-
kumentalny. Moi bliscy iprzyjaciele sta-
wali przed kamerą i coś do mnie mówi-
li prosto w obiektyw. Ewa powiedziała
mniej więcej: „Jasiu, ja się właśnie teraz
uczę montażu komputerowego, żeby-
śmy wszystkie następne filmy też mo-
gli robić razem”. Kiedy pojawiły się kom-
putery do montażu i nieuchronność
zmiany technologii robiła się oczywi-
sta, ona próbowała się tego nauczyć. Ale
nie bardzo dawała sobie radę ztymi cho-
lernymi zero –jedynkami. Po jednej zta-
kich lekcji wyszła na korytarz w WFF
we Wrocławiu, usiadła na krześle i so-
bie po cichutku umarła. Po prostu. Mój
ojciec też pewnie byłby człowiekiem
lepszego zdrowia, mniej zestresowa-
nym, gdyby tak bardzo nie pochłaniała
go praca w filmie. Przy mojej robocie
najaktywniejsze jest serce. A jak się je
nieustannie trzyma przy ogniu, to się
szybciej spali. Bardzo bym chciał, ale
nie potrafię mówić o filmie jako o przy-
godzie jasnej i radosnej. Ona częściej
jest mroczna i pełna udręki. Stąd wziął
się mój opór przeciwko tytułowaniu te-
go sobotniego zdarzenia „kinem Kol-
skim”, bo to brzmi tak żartobliwie, że
może nawet zbyt żartobliwie. Tak na-
prawdę to wtej robocie nie ma wiele za-
bawy. Jest sens, jest czasem trochę ra-
dości, ale zabawy nie ma za wiele.

Pana przygoda z kinem zaczęła się wPo-
pielawach,w połowie drogi między Ło-
dzią a Tomaszowem Mazowieckim? 
–Od piątej klasy podstawówki mieszka-
łem u dziadków w popielawskim dwo-
rze, w resztówce po rozparcelowanym
majątku dziedzica Lachowicza. W mo-
jej części wsi byłem jedynym widzem
kinowym, ale też mieszkało tam zaled-
wie kilka rodzin. Raz w miesiącu z Ło-
dzi przyjeżdżało nyską kino z głośnika-
mi na dachu. Mieli zwykle dwa projek-
tory, więc robili płynne, prawdziwe pro-
jekcje. Nie było poczucia, że film skła-
da się z kawałków. Chodziłem na te fil-
my do remizy, ubrany wgarniturek, po-
nad kilometr. Dla dzieciaka to był szmat
drogi. Staszek z „Historii kina w Popie-
lawach” to właśnie ja idący na film. Aco
tydzień pojawiało się jeszcze objazdo-
we kino prowadzone przez mojego wuj-
ka Janka. On miał tylko jeden projek-
tor, więc za każdym razem, kiedy koń-
czyła się rolka, mieliśmy 10 minut prze-
rwy. Nie słyszało się wtedy szeleszcze-
nia cukierkami, bo mało kogo było na
nie stać. Nie czuło się też zapachu pop-
cornu. Filmy oglądaliśmy w skupieniu
dużo większym niż dziś. Aż było sły-
chać bijące serca ioddechy. Teraz ludzie
przychodzą do kina strasznie rozpro-
szeni. Musi się im trafić wyjątkowy film,
żeby wyrzucili z siebie ten pośpiech.
Jako 15-latek wrócił Pan do Wrocła-
wia. Został malarzem w wydziale bu-
dowy dekoracji we wrocławskiej Wy-
twórni Filmów Fabularnych, pracował
Pan w betoniarni i w TVP. Aż upomnia-
ło się o Pana wojsko. Po pół roku służ-
by został Pan operatorem i fotografem
wojskowym. Kamerę Krasnogorsk do-
stał Pan od Andrzeja Sekuły?
–Tak. Część wojska spędziliśmy razem.
To zabawne, ale wszystko, co sobie wy-
marzyliśmy, udało nam się spełnić. An-
drzej pracował też po mnie jako asystent
Jasia Peltza w TVP. Jasiu jest dumny.
Mówi: „jednego wychowanka mam
w Hollywood, drugi jest znanym reży-
serem”. Kamerę, którą dostałem od An-
drzeja, znacznie unowocześniłem. Uczy-
niłem ją odporną na zimno za pomocą
futerka pociętego na kawałki i kleju bu-
tapren. Wwojsku służyłem wNieetato-
wej Czołówce Filmowej Śląskiego Okrę-
gu Wojskowego. Uznałem, że jeśli oni ka-
żą mi ztą kamera latać śmigłowcami, sa-
molotami, biegać za czołgami, wpadać

do błota ido wody, ryzykować życie ipo-
twornie ciężko pracować, to ja nie będę
tego robił w mundurze. Któregoś dnia
zrzuciłem mundur, nikt nie zauważył.
Zapuściłem włosy – znowu nikt nie za-
uważył. Przeprowadziłem się zjednost-
ki do domu, też nikt nie zauważył. Dru-
gi rok wojska tak właśnie spędziłem.
W wojsku zdecydował się Pan zdawać
do Filmówki?
–Tak. Do łódzkiej szkoły filmowej dosta-
łem się za trzecim razem, a w ogóle na
studia za piątym. Wcześniej próbowa-
łem zostać studentem ASP. Egzamina-
torzy ze szkoły filmowej nie poznali się
na mnie. Byłem nieśmiały, słabo wyja-
śniałem swoje racje, ale przecież mia-
łem dobre prace; rysunki, rzeźby, zdję-
cia. Dopiero za trzecim razem właści-
wie ocenili mój potencjał. Tym razem
miałem do pokazania film „Kolejarze
80” zrobiony podczas głodówki kolejar-
skiej. Może to ostatecznie przeważyło?
„W kwietniu 1989 r. zacząłem zdjęcia
do filmu „Pogrzeb kartofla” w studiu
filmowym im. Karola Irzykowskiego
pod opieką Wojciecha Marczewskie-
go. Wszyscy wiedzieliśmy, w którym
zespole robi filmy człowiek przyzwo-
ity, a w którym karierowicz” – wspo-
minał Pan po latach.
– Miałem znakomitego opiekuna, na-
sza współpraca układała się bardzo do-
brze. W tym czasie pojawiło się sporo
głupich filmów, sporo prób schlebia-
nia tzw. rynkowi, który nie miał jeszcze
kształtu, więc nie bardzo było wiado-
mo, komu się przypodobać. Efektem
tego zamieszania było między innymi
naśladowanie kina amerykańskiego
polskimi siermiężnymi metodami.
Część z nas szukała własnej drogi, ja
postanowiłem pójść zupełnie osobną. 
Projekt, nad którym teraz Pan pracu-
je, jest związany z Wenecją i opowia-
daniami Włodzimierza Odojewskiego.
– To ma być film na motywach trzech
opowiadań: „Sezon w Wenecji”, „Cyrk
przyjechał, cyrk odjechał” i „Koń puł-
kownika”. Scenariusz napisałem dwa
lata temu. Jestem też w trakcie przygo-
towań do filmu, który ma być adapta-
cją „Wojny polsko-ruskiej pod flagą bia-
ło-czerwoną” Doroty Masłowskiej.
Kiedy zacznie Pan zdjęcia do „Wenecji”?
– Najpierw zrobię „Wojnę polsko-ru-
ską”, potem „Wenecję”. Mam nadzie-
ję. Do czasów „Jasminum” byłem go-
tów rozmawiać o terminach, ale po-
nieważ zacząłem ten film ponad rok
później niż planowałem, teraz po-
wstrzymam się przed zgadywaniem.
Dlaczego chce Pan ekranizować po-
wieść Doroty Masłowskiej?
– A dlaczego nie? Bo trudne? Bo mało
filmowe? „Pornografia” też była mało
filmowa. Nie będę ekranizował, nie
ma mowy o dosłowności. Upatruję
w tej książce szansy na własną wypo-
wiedź. Rzecz będzie o miłości.
Krytyka wywołuje uPana silne emocje?
– Tak, wywołuje. Czasem bardzo silne.
Bo ja nie jestem maszyną, tylko żywym
człowiekiem. Można mnie zobaczyć
w moich filmach. To ja płaczę, ja cier-
pię i śmieję się, ja jestem głupi i mądry,
występny i święty. Jak więc mam spra-
wić, by krytyka mnie nie dotykała. Od-
jąć sobie czucie? Jakim sposobem? Ja-
ko filmowiec nie ulegam wielu poku-
som, choć one śmigają wokół mnie jak
pociski. Pokusa miliona widzów? Pro-
szę bardzo. Tylko za jaką cenę? Wybie-
ram kino, które daje widzowi radość
albo zamyślenie, albo jedno i drugie
naraz. Robienie filmów jest zbyt po-
ważnym zajęciem, by je marnować tyl-
ko na zarabianie pieniędzy. 
Czy widział Pan „Pachnidło” Toma Ty-
kwera? Marzył Pan o filmie na podsta-
wie tej powieści Patricka Suskinda.

– Nie widziałem i nie obejrzę. Je-
stem potwornie zazdrosny. Boję się,
że będzie to piękny film i serce mi
pęknie. A jeszcze nie jestem na to go-
towy. 1
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Było słychać bijące serca i oddechy
- Robienie filmów jest zbyt poważnym zajęciem, by je marnować tylko na zarabianie pieniędzy - uważa reżyser
„Jancia Wodnika”, „Historii kina w Popielawach” i „Pornografii”

Jan Jakub Kolski 
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Rok 1962,Popielawy. Na motocyklu Iiż
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Rok 1977,Prudnik. Na przepustce z rodzicami
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Rok 1984. Na planie „Małego dekalogu”. Za kamerą Piotr Wojtowicz

A
R

C
H

IW
U

M
 J

A
N

A
 J

A
K

U
B

A
 K

O
LS

K
IE

G
O

LOL

Łódź 1 Sto lat w kinie 3
www.gazeta.pl 1 Gazeta Wyborcza 1 Sobota – niedziela 13 – 14 stycznia 2007

2320182923202925

od 19 stycznia w kinie Bałtyk
www.heliosnet.pl

R E K L A M A

Rok 1978. Na poligonie
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Rok 1956. U fotografa
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Wrocław,przed Wytwórnią Filmów Fabularnych z siostrą Ewą Pakulską i tatą
Romanem Kolskim
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Dla „Gazety”

Bogumiła Kłopotowska
konsultant muzyczny

11Pracujemy razem od 1984 roku.
Spotkaliśmy się przy „Mieście na-
dziei” opowiadającym o wizycie Jana
Pawła II w Lourdes. Potem były ko-
lejne dokumenty i fabuły. Na planie
pracowaliśmy przy serialu „Małopo-
le”. Zawsze jest superprzygotowany.
Zna film od podszewki. Wymaga per-
fekcji od ekipy, więc zdarzają się drob-
ne zatargi, bo nie wszyscy są tak rze-
telni. Wtedy bywa dosyć bezwzględ-
ny. Ale jak dostrzeże oddanie pracy,
to chętnie pracuje z tymi samymi
ludźmi przy wielu filmach.1

Dla „Gazety”

Zygmunt Konieczny
kompozytor

11To szalenie istotne, żeby reży-
ser czuł muzykę podobnie jak
kompozytor, zwłaszcza muzykę
filmową. Mamy podobny gust ar-
tystyczny i muzyczny. To nas łą-
czy. Dlatego już wiele lat pracuje-
my razem. Taki właśnie powinien
być powód współpracy. Artystycz-
ny, a nie kumplowski. Najmilej
wspominam współpracę przy
„Janciu Wodniku”, bo w filmie by-
ło dużo muzyki, ale także przy
„Pogrzebie kartof la” i „Pornogra-
fii”. 1

Dla „Gazety”

Franciszek Pieczka
aktor

11Jana Jakuba Kolskiego znam od cza-
su, kiedy był chłopaczkiem i przycho-
dził do taty do pracy. Śp. Roman Kol-
ski był nad wyraz sympatycznym czło-
wiekiem, wyciszonym, nienarzucają-
cym się. Janek ma coś po nim. Kiedy
poprosił mnie o udział w pierwszym
filmie, byłem zaskoczony i zacieka-
wiony jego pracą. Zetknąłem się z re-
żyserem, który wie czego chce i po-
dobnie jak ja wyobraża sobie, co film
powinien przekazywać widzowi. Po-
zostawia dużą swobodę aktorom. To
jest cecha reżyserów dużej klasy.1

Dla „Gazety”

Krzysztof Ptak
autor zdjęć

11Z Jasiem Kolskim pracuje się
bardzo dobrze. Jest zawsze przy-
gotowany, wie, czego chce. Każdy
reżyser, który tak jak Kolski kształ-
cił się jako operator, bardziej rozu-
mie operatora. Tacy reżyserzy my-
ślą bardziej obrazem. Ma wyobraź-
nię i świetny warsztat. Jasiu nale-
ży do tych reżyserów, którym – je-
śli nie jestem zajęty przy innej pro-
dukcji – nie odmówię. Raz odmó-
wiłem przy „Daleko od okna”, ale
to z powodu warunków produkcyj-
nych. 1

Dla „Gazety”

Mariusz Saniternik
aktor

11Lubię pracować z Kolskim, bo ro-
zumiemy się w pół słowa. On pracu-
je podobnie jak w teatrze. Przy kon-
struowaniu postaci zaczyna od pod-
staw. Najpierw spotykamy się i do-
bieramy kostium, później się zasta-
nawiamy, jak postać się porusza, a po-
tem wchodzi tekst i przemyślenia.
Potrafi stworzyć taką atmosferę, że
nawet ten najmniej grający czuje się
w danym momencie najważniejszy.
Większość filmów przez niego rea-
lizowanych to są filmy autorskie. Je-
stem tylko cząstką tej maszynerii. 1
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Rozmowa z
Nataszą Anną
Koczarowską

Jakub Wiewiórski: Dlaczego Jan Ja-
kub Kolski został bohaterem Pani
książki?
NATASZA ANNA KOCZAROWSKA*: Żyje-
my w czasach, kiedy wydaje się, że
postmodernizm zwyciężył jako opcja
światopoglądowa. Filozofia, która
mówi, że pojęcia, które dotychczas
wyznaczały orientację w świecie, ta-
kie jak naród, ojczyzna, tożsamość,
tracą rację bytu. Wszystko jest płyn-
ne, globalne, migotliwe. A Kolski jest
inny. Kiedyś Mircea Eliade powie-
dział, że aby żyć w świecie, trzeba go
najpierw stworzyć. Nie każdego stać
na to, żeby wymyślić własny świat.
Robią to za nas artyści, tacy jak Kol-
ski. Według obiegowych sądów Kol-
ski kręci filmy o wsi. Grażyna Sta-
chówna nazwała jego świat „Jancio-
landem”. Pobrzmiewa w tym pejo-
ratywna nuta, sugestia, że to jakiś
skansen. Nie zgadzam się z tym. Je-
go filmy nie portretują polskiej pro-

wincji ani w wymiarze społecznym,
ani socjologicznym, ani żadnym in-
nym. To prywatny świat Kolskiego,
który on tworzy z pamięci, korzysta-
jąc z własnych doświadczeń. Także
z dzieciństwa, co pięknie pokazuje
w „Historii kina w Popielawach”. Kol-
ski wychodzi do nas z tym swoim, mo-
że trochę hermetycznym, światem.
A fenomen tego twórcy polega na tym,
że nastąpiła cudowna przemiana te-
go, co osobiste, w coś, co staje się bli-
skie bardzo wielu widzom. 
Twórczość Kolskiego określa się jako
realizm magiczny. Czy słusznie?
– Kolski broni się przed tym określe-
niem, bo postrzega je jako etykietkę.
Widać obawę twórcy, który nie chce
być posądzany o wtórność. W książce
„Kulka z chleba” Kolski wprowadza
postać Gabriela José Garcii Márqueza,
który spaceruje po popielawskiej gno-
jówce i pokazuje ją ukochanej kobie-
cie. To jest taki ironiczny komentarz
do wypowiedzi krytyków, które poja-
wiły się przy jego pierwszych filmach,
że Kolski to taki realizm magiczny po
polsku. Bardzo chciał być osobny, wy-

myślił sobie własny model kina. I to
mu się udało. Opór Kolskiego dotyczy
bardziej określenia „realizm” niż „ma-
giczny”. Jednak moim zdaniem Kol-
ski do porównań z Marquezem trochę
prowokuje, jego Popielawy to Marque-
zowska Aracataca. W realną prze-
strzeń, z którą się identyfikuje i którą
pamięta jako miejsce dla siebie szcze-
gólne, wpisuje magiczny sens. 
Jan Jakub Kolski mówi o swoim filmo-
wym życiu jako o udręce. Widzowie
zaś odbierają jego twórczość jako ra-
dosną pochwałę życia. Skąd ta sprzecz-
ność?
–– Z moich kilkunastu rozmów z Janem
Jakubem Kolskim wyłania się obraz
filmowca, który niezwykle poważnie
traktuje swoje zadanie. W Kolskim jest
dużo pokory, ale i pozytywistyczna
idea twórczości jako służby. Jego udrę-
ka ma wiele znaczeń. On często pod-
kreśla, że proces pisania scenariusza
wymaga od niego odizolowania się od
świata, a ten świat go kusi. Później zma-
ga się z procesem i cała tą maszynerią,
jaką jest film. A jest autorem filmo-
wym, który czuje się odpowiedzialny

za wszystkie elementy dzieła. Dlacze-
go widzowie postrzegają go jako twór-
cę radosnego? W pamięci widzów Kol-
ski to reżyser „Szabli od komendan-
ta”, „Historii kina w Popielawach” czy
„Jasminum”. Zapominamy albo nie
chcemy pamiętać, że przedtem był
„Pograbek” czy „Pogrzeb kartofla”. To
są bolesne filmy. Takie „Daleko od
okna” można odczytać jako uniwer-
salny moralitet na temat dobra i zła,
ale przecież dotyka czegoś, z czym się
nie rozliczyliśmy, czyli kwestii polskie-
go antysemityzmu. Nie chcemy w nim
widzieć burzyciela naszego dobrego
samopoczucia. Wolimy go pamiętać
jako twórcę, który pokazuje nam bo-
haterów przezwyciężających fatum.
Pogodnego, proponującego optymi-
styczną wizje ludzkiego losu. 1

*dr Natasza Anna Koczarowska,
autorka książki „Ojczyzny prywatne
– mitologia ‘przestrzeni
prywatności’ w twórczości
Tadeusza Konwickiego,Jana Jakuba
Kolskiego i Andrzeja Kondratiuka”,
pracownik naukowy UŁ
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Nie wszystko jest migotliwe
– Nie każdego stać na to, żeby wymyślić własny świat. Robią to za nas artyści, 
tacy jak Kolski - mówi „Gazecie” autorka książki o reżyserze 

Rok 1976,Wrocław
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Rok 1962,Popielawy. Z dziadkami Anną i Jakubem Szewczykami
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