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Spis pojęć  

MK — Maria Konopnicka  

PUNKT WIDZENIA MK — subiektywne ujęcia, które symulują spojrzenia Marii Konopnickiej (ujęcie POV). Są to 

wspomnienia Marii Konopnickiej dotyczące jakiegoś skrawka rzeczywistości. Coś kiedyś przykuło jej uwagę i my to 

odtwarzamy. Ujęcia te często zawarte są w rozmytym okręgu („wizjer”). Użyte są szerokokątne obiektywy. Okrąg z 

ujęciem tego rodzaju przeważnie zajmuje górną część ekranu KONSOLI.  

KONSOLA — pionowo ustawiony ekran dotykowy, obudowany atrakcyjnym scenograficznie artefaktem (stylizowanym 

na obiekt z filmu science-fiction), za każdym razem w tej samej formie, na tej samej wysokości, w podobnym 

usytuowaniu w przestrzeni. Funkcja konsoli w każdej przestrzeni jest taka sama — to narzędzie do głębszego 

zrozumienia danej sceny (jako scenograficzno-plastycznej metafory), nośnik głównej narracji. Materiał wideo (filmowe 

etiudy aktorskie, animacje, „motion design”) z towarzyszącym mu tekstem przybliżą zwiedzającym emocjonalne 

wspomnienia MK. KONSOLA jest estetycznym rozwinięciem KONWENCJI SKANERA.  

KONWENCJA SKANERA — spójna konwencja plastyczno-graficzna nawiązująca do cybernetycznego interfejsu, który w 

pełni objawia się widzom w scenie II „Skaner pamięci”. Konwencja nawiązuje do starych filmów science-fiction, 

cyberpunku, raypunku i ekranowej infografiki współczesnych urządzeń medycznych — obrazuje nieustanne 

skanowanie mózgu MK, odzyskiwanie i indeksowanie jej wspomnień, analizę jej myśli. W tej konwencji plastycznej 

wykonany jest interfejs prezentacji multimedialnych w SKANERACH — widz widzi wnętrze pracującej machiny, która 

zawiera elektroniczne i mechaniczne urządzenia oraz taśmociąg, z którego wyjeżdżają kolejne obiekty — te obiekty 

mogą być ruchomymi obrazami (filmowymi etiudami z aktorami lub animacjami wyświetlanymi jako obrazy w 

ramkach lub jako futurystyczne hologramy), realistycznymi modelami 3d (artefaktami kojarzącymi się z danym 

wspomnieniem MK) lub statycznymi obrazami (zdjęciami, rycinami, collage’ami).  

  

IMPRESJA — ujęcia (animacja lub filmy aktorskie) imaginacyjne, surrealne, nierzeczywiste, w konwencji realizmu 

magicznego — metafory uczuć MK dotyczących konkretnego wspomnienia w formie etiudy filmowej o niespotykanej 

poetyce.  

WZBUDZACZ — krótka zapętlona animacja wyświetlana na ekranie dotykowym, która zachęca odbiorcę do dotknięcia 

ekranu i uruchomienia zawartości multimedialnej (filmu, prezentacji itp.) Animacja może zawierać również komunikat 

słowny lub piktograficzny (łapka). Animacja wzbudzacza w konsolach zawiera świetlne impulsy i wyładowania, które 

trwają w nieustannym falowaniu, wypełniając przezroczystą kulę — poniżej tych impulsów wyświetla się animowana 

ikonka skanowanego mózgu z towarzyszącym jej napisem Odzyskaj wspomnienie Marii.  

WYBUDZENIE — Po dotknięciu przez zwiedzającego wyświetlanego w KONSOLI WZBUDZACZA  na ekranie pojawiają 

się impulsy i wyładowania, które rozlewają się na cały ekran — w tej „magmie rozbłysków” wyłaniają się chaotycznie 

fragmenty cybernetycznego interfejsu w KONWENCJI SKANERA — podziałki, okienka z infografikami, animowane 

wykresy, wiersze kodu źródłowego, cyfrowe zniekształcenia wideo (glitch). Ten interfejs jest zawieszony w przestrzeni 

3d wśród ścianek zbudowanych z konstrukcji z szufladek1. Obserwujemy najazd wirtualnej kamery w głąb tych 

konstrukcji. Następnie interfejs i konstrukcje z szufladek rozpadają się na drobne kawałki, odsłaniając następne ujęcie. 

Wybudzeniu towarzyszą futurystyczne dźwięki dobiegające z KONSOLI.   

NAPIS ZE SKANERA — animowane teksty W KONWENCJI SKANERA  (literacka narracja w pierwszej osobie — 

wspomnienia MK), które pojawiają się w dolnej części ekranu. Jest to główna narracja w KONSOLACH. Wyświetlane w 

 
1 Przypominają szufladki, będące częścią scenografii w scenie III „Znaki dzieciństwa” 
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konsolach filmy i animacje są ilustracjami do tych tekstów. Animowane teksty pojawiają się w dolnej części ekranu 

jako symulacja skanowania fal mózgowych oraz analizy danych i wykresów (okraszona zniekształceniami wideo i 

cyfrowym szumem) — z tego chaosu informacyjnego powstają kolejne napisy. Często napisy prześwietlane są bardzo 

szybkimi migawkami — urywkami filmów, animacji, video collage’y. Wyświetlaniu napisów często towarzyszą dźwięki 

w KONWENCJI SKANERA. Animacje należy wykonać według edytowalnych plików źródłowych i materiałów wideo 

dostarczonych przez współtwórcę wystawy — Marka Zalibowskiego.  

  

DŹWIĘK SKANOWANIA — niknące cybernetyczne odgłosy symulujące pracę skanera i dysków pamięci, towarzyszące 

pojawianiu się NAPISÓW ZE SKANERA lub innym animacjom w KONWENCJI SKANERA. Dźwięki są futurystyczne — 

kojarzą się ze starymi filmami z gatunku SF, cyberpunk.  

MATERIALIZOWANIE SIĘ (DEMATERIALIZOWANIE SIĘ) — pojawianie się (bądź znikanie) postaci lub przedmiotów w 

filmie, jakby ich ulotny obraz powstawał (bądź rozpadał się) w magiczny sposób ze wznieconych cząsteczek (pyłu, 

kurzu, popiołu, z refleksów światła, z fotonów). Pokazujemy w ten sposób obrazy wskrzeszone z przeszłości, jakby 

pojawiły się w przetarciach odsłaniających zaświaty — wymiary alternatywnej rzeczywistości.  

STRZĘPY WSPOMNIEŃ — krótkie (do 5 sek.), intensywne (formalnie, montażowo, nastrojowo) sekwencje szybkich 

ujęć, które ukazują zatarte i niekompletne strumienie wspomnień MK. Są to „przebłyski” scen — dość przypadkowo 

zestawione, intrygujące zwiastuny emocji, których zaraz doświadczy widz. Przyjęto zasadę, że od STRZĘPÓW 

WSPOMNIEŃ zaczyna się każdy film w KONSOLACH — stanowią one rodzaj trailera (lub czołówki), który obrazuje 

docieranie do trudno dostępnych wspomnień w głowie MK. Każdy taki przebłysk zmienia się od enigmatycznego 

(zamglonego, pociętego, zdefragmentowanego, abstrakcyjnego, pomniejszonego) do konkretnego i czytelnego 

obrazu, który będzie motywem przewodnim filmu w KONSOLI.   

  

  

WSPOMNIENIA Z KOMENTARZEM — dodatkowe wspomnienia MK w formie urwanych zdań i pojedynczych słów, 

które sugerują wspomnienia nieczytelne — trudno dostępne, zapomniane przez MK, głęboko ukryte, wykasowane, 

wygłuszone, zatarte. Jest to konwencja prezentacji nadprogramowych treści w konsolach — dodatkowych informacji 

dla widzów, którzy chcą znać szerszy kontekst zagadnień poruszanych w danej scenie. Gdy skończy się ostatnie 

wspomnienie MK w danej konsoli, pojawi się graficzny interfejs w KONWENCJI SKANERA z pulsującym napisem Chcesz 

wiedzieć więcej? i kilkoma przyciskami (w liczbie od 2 do 4) z tytułami WSPOMNIEŃ Z KOMENTARZY. Gdy widz wciśnie 

któryś z przycisków, zobaczy krótką animację (podobną do WYBUDZENIA, tylko z pulsującym napisem Odzyskujemy 

zatarte wspomnienie Marii…) i przejdzie do dodatkowych treści, które będą kompozycjami statycznymi lub wideo, 

pomiędzy którymi widz będzie mógł nawigować za pomocą strzałek. Te kompozycje zostaną dostarczone przez Marka 

Zalibowskiego, współtwórcę wystawy, który dostarczy również projekty interfejsu graficznego, pliki źródłowe, 

animacje.  
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SCHEMAT — struktura prezentacji multimedialnej w konsoli  

  
Założenia ogólne  

  

  

1. Utwory wideo, które będą prezentowane na wystawie (filmy aktorskie, animacje, prezentacje multimedialne) 

nie służą jedynie obiektywnemu dokumentowaniu zdarzeń, faktów, obiektów — choć staranność w utrzymywaniu 

merytorycznej zgodności z prawdą historyczną i faktograficzną jest dla nas bardzo istotna — ale przede wszystkim są 

wizualną interpretacją nastrojów, uczuć, lęków i afektów MK, narratorki wystawy. Te utwory fabularne — niezależnie 
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od konwencji — są dalekie od filmu dokumentalnego, reportażu, rekonstrukcji, czy wideo eseju. Oddziałowują głównie 

na emocje widza, metaforyzują stany psychiczne, pozwalają wczuć się w dylematy postaci.  

  

2. Zwracamy ogromną uwagę na operowanie światłem, zarówno w pracy nad etiudami aktorskimi (gdzie realne 

światło będzie ustawiane na planie filmowym), jak i podczas tworzenia animacji (gdzie światło będzie ustawiane w 

programach do animacji 3d). Światło traktujemy jako ważny przekaźnik emocji – dzięki niemu wprowadzamy do 

filmów nastrojowość, zmysłowość i oniryzm. Chcemy by światło nadawało tym obrazom malarską poetykę w klimacie 

retro – by swoim pulsowaniem, zmianami, miękkością, filtrowaniem przez przesłony i zadymienie sprawiało, że te 

etiudy filmowy będą przypominać filmy dawnych artystów kina ekspresjonistycznego.    

  

3. Filmy, które widz będzie mógł obejrzeć podczas zwiedzania wystawy, są tylko elementami większej całości. 

Istnieją w silnym związku estetycznym, fabularnym i symbolicznym z innymi środkami oddziaływania na widza 

umieszczonymi w przestrzeni wystawy — scenografią, instalacjami rzeźbiarskimi, wielkoformatową grafiką, 

muzealiami. Dlatego tak istotna jest ścisła współpraca z twórcami wystawy — Michałem Urbanem i Markiem 

Zalibowskim — w ramach sprawowanego przez nich nadzoru autorskiego nad tworzeniem wystawy.   

  

4. Niektóre elementy wystawy (np. fragmenty wielkoformatowych grafik, które zostały wykonane przez Marka 

Zalibowskiego w ramach zamówienia wystosowanego przez Muzeum) będą stanowiły gotowy materiał do 

wykorzystania w utworach wideo.  

  

5. Niektóre z opisanych poniżej utworów filmowych zostaną dostarczone przez Muzeum (zostało to zaznaczone 

w scenopisach). Są to głównie animacje ważne dla dramaturgii i stylistyki wystawy, będące kluczową wytyczną 

estetyczną dla innych utworów wideo.   

  

6. Niektóre utwory wideo (głównie animowane kompozycje typograficzne), zostaną dostarczone przez Muzeum 

jako komplet materiałów (edytowalne pliki źródłowe, spisane zasady i metodologia  

wykorzystywania tych plików źródłowych, gotowe fragmenty tego utworu wideo) do wykorzystania podczas tworzenia 

tych utworów. Jest to zaznaczone w scenopisach.  

  

7. Opisane poniżej utwory wideo nie są utworami realistycznymi — wynika to z pomysłu na wystawę, której 

sposób oddziaływania na widza wyznacza głównie przyjęta konwencja snucia opowieści w formie autentycznych 

wspomnień MK. Jest to z natury rzeczy opowieść bardzo zsubiektywizowana, zniekształcona przez silne emocje 

bohaterki, wzbogacone o elementy nierealistyczne (aspekty rzeczywistości, które się bohaterce wydają): sny, 

zmącenia racjonalnej oceny, przewidzenia, projekcje wyobraźni, pragnienia, „maligny” zmęczonego umysłu, 

nakładania się czasów i miejsc, wyparcia. Estetyka tych utworów wideo oscyluje wokół nurtów zbliżonych do 

surrealizmu, symbolizmu i ekspresjonizmu. Jako wzór tego typu poetyki chcemy wskazać filmy takich reżyserów jak: 

Wojciech Jerzy Has, bracia Quay, Guy Maddin, Luis Buñuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencje wizualne  
Poniżej wybrane kadry, które wskazują na kierunek dotyczący ekspresji plastycznej, nastroju, oświetlenia i kompozycji 

kadru.   

Kadry z filmu „Instytut Benjamenta” w reż. braci Quay  
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(INSPIRACJA: pulsujące oświetlenie, które podkreśla oniryczny nastrój;  zamglenia, 

rozmycia; ekspresyjna gra aktorów; estetyka retro) 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Kadry z różnych filmów Guya Maddina   
(INSPIRACJA: intrygująca kompozycja; oniryczne światło; estetyka retro)  

  

  

  

  

  



8 
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Kadry z różnych filmów Josefa von Sternberga   
(INSPIRACJA: budowanie nastroju światłem; estetyka retro): 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Kadry z filmu „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa (INSPIRACJA: 

skomplikowanie kompozycji; gra kolorów i faktur;   

gra świateł we wnętrzach; bogactwo detali scenograficznych)  
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DŹWIĘK w scenie „Fantomy”  
  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 2 min.) — zestaw głośnikowy nr 1:  

— szum wiatru, tykanie zegara;  

— w tle: zduszone szepty wielu osób (niektóre nerwowe i szybkie; inne łagodne i stonowane) — zwielokrotnione prze  

     echo, zniekształcone przez szum wiatru.  

 

EKRAN 1 (4K) w scenie „Skaner pamięci”  

ANIMACJA 3D + 2D: Mózg (przedstawiony jako półprzezroczysty hologram) jest prześwietlany kolejnymi warstwami 

holograficznych płaszczyzn, mieniących się kolorami i wyświetlającymi strumień danych oraz analiz w postaci 
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infografik (jakby przeniesionych ze starych filmów science-fiction). Widać procesy zachodzące wewnątrz mózgu: 

przepływ kolorowych impulsów przez liczne zwoje neuronowe. Wraz z przesuwaniem się holograficznej płaszczyzny, 

pojawiają się powidoki scen z życia MK (niektóre w postaci pomieszczeń, w których żyła MK; inne w postaci scen 

realistycznych lub obrazów symbolicznych: większość z tych scen to zapowiedzi motywów ze wspomnień, które 

zostaną zaprezentowane w późniejszych scenach). U dołu ekranu znajduje się panel z infografikami: wykresy 

aktywności sfer psychicznych MK, paski postępu skanowania poszczególnych partii mózgu, napis w konwencji 

komunikatu z okienka dialogowego jakiegoś bliżej nieznanego systemu operacyjnego:   

„Rozpoczęto proces skanowania”  
  

Napis przechodzi w kolejny komunikat (towarzyszą temu cyfrowe zniekształcenia):  

  

„Trwa rekonstrukcja wspomnień”  

Cała kompozycja jest wyraźnie podzielona na 2 części: prawą półkulę (irracjonalną) i lewą półkulę (racjonalną). Od 

animowanego mózgu odchodzą na boki animowane strumienie światła, które symulują przepływ wspomnień. Na 

prawo odchodzą wspomnienia irracjonalne (wrażeniowe, emocjonalne), a na lewo: wspomnienia racjonalne 

(analityczne, w naszym przypadku: „pozytywistyczne"). Część lewa całej sceny dotyczy więc analiz i przemyśleń 

obiektywizujących MK, a prawa: uczuć i przeczuć MK. Przy każdym wspomnieniu widoczny jest pasek postępu, 

wskazujący ile procent pamięci zeskanowano (pozwala to uszeregować wspomnienia od najnowszych po najstarsze). 

Pasek postępu ma formę ikonki mózgu i poziomej kreski, która symbolizuje prześwietlanie (skanowanie) mózgu. Część 

ikonki (ta prześwietlona) jest jasna, jarząca się; pozostała część: zszarzała. Obok kreski liczba (w procentach).  

EKRAN 2 w scenie „Skaner pamięci”  

ANIMACJA 3D: Wnętrze machiny w konwencji Skanera, w którym wyświetla się migotliwy napis: Trwa odczyt 

wspomnienia z roku 1905. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu 

machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

  

1. ZDJĘCIE, GRAFIKA 2D: Mijamy jasną suknię z falbanami, zawieszoną w czarnej przestrzeni.  

  

2. ANIMACJA 3D: Mocne światło omiata stożkowatą strukturę, widać wtedy, że jest to stos waliz i 

kufrów, które nawarstwiają się wokół rzeźbionego słupa zakończonego dworcowym zegarem. Jeden z 

kufrów jest tak wielki, że zmieścił by się w nim człowiek — z boku kufra widnieje otwór drzwi do 

wagonu pasażerskiego. Jedna z waliz jest otwarta — wystaje z niej muszla morskiego skorupiaka.  

  

    Równolegle pojawia się napis2 ze Skanera:  

   „Tułaczce nie było końca.  Marzyłam o  

    kryjówce, w której  schronię się przed  

    wrzawą świata.”  
  

3. MODEL 3D: postumenty pomników z inskrypcjami.  

  

4. ANIMACJA 3D: Zbliżamy się do żelaznej bramy, za którą piętrzą się zbite w jeden masyw meble 

(opięte sznurami szafy, kredensy, krzesła, stoły, biurka, udrapowane zasłony). Za tym masywem stoi 

 
2 wszystkie napisy wymienione w scenariuszu są napisami w konwencji NAPIS ZE SKANERA. 
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owalne lustro, w którym odbija się widok ogrodu i dworku w Żarnowcu. Widok w lustrze zajmuje cały 

ekran.  

  

      Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

    "Wtedy Polacy podarowali mi Żarnowiec  — 

     dwór, ogród, służbę. To wszystko  trzeba było 

     utrzymać.”  
  

5. ANIMACJA 3D: Przechodzimy przez jedną z szaf, której drzwi właśnie się otworzyły. Szafę wypełnia 

pomieszczenie gospodarskie lub lamus (składuje się tu szpadle, łopaty, liny, beczki, półki z 

przetworami w słoikach itp.). Wychodzimy w całkowicie czarną przestrzeń. W oddali majaczy XIX-

wieczny szyb naftowy.  

  

    Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

   „Okazało się, że królową nie stać na komnaty.  Skąd brać 

     pieniądze? Myślałam nawet o zryciu ogrodu w  

     poszukiwaniu ropy.”  
 

6. MODEL 3D: wisząca w powietrzu czarna suknia.  

7. ANIMACJA 3D: Zbliżamy się do parkanu skleconego ze starych desek, wzmocnionego drewnianymi 

przyporami. W przerwach między deskami widać twarze dzieci i dorosłych. Za parkanem stoją 

postumenty pomników, przed parkanem — rower z końca XIX wieku.  

  

     Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

    „Ludzie przychodzili do mnie o każdej porze,  

    prawdziwe kohorty potrzebujących.  Ludzka  

    substancja oblepiała mnie,  podsuwała kwestie 

    do pilnego rozwiązania —  żądała uczenia dzieci, 

    porad prawnych  i gospodarskich, pieniędzy  

    troski i audiencji.”  

 
8. MODEL 3D: gipsowe popiersie MK.  

9. FOTOGRAFIE (zmieniające się slajdy): sfatygowane gabloty muzealne w XIX-wiecznym stylu.  

     Każda gablota wypełnione jest licznymi dowodami hołdu, darami od wdzięcznych rodaków3.  

  

    Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

    „Darów otrzymywałam tyle,      

    że dwór zamieniał się w muzeum.”  
 

10. ANIMACJA 3D: Zbliżamy się do większego stosu waliz, kufrów i skrzyń. Te największe skrzynie mają  

otwarte boki, przez nie widać „portale” do innych „światów”: zagraniczne widoki miast, sanatoriów, 

znanych ówcześnie zabytków, gór, jezior.  

 
3 Inspirowane prawdziwymi obiektami zgromadzonymi w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. 
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Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

"Chciałam innej wilgotności, nasłonecznienia  i 

kierunków wiatrów. Może za granicami  przygasną 

myśli o kolejnej kryjówce.”  

EKRAN 3 w scenie „Skaner pamięci”  

ANIMACJA 3D: Wnętrze machiny w konwencji Skanera, w którym wyświetla się migotliwy napis: Trwa odczyt 

wspomnienia z roku 1905. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu 

machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty (głównie animowane sekwencje obracających się konstrukcji: 

ukwieconych estrad, łuków triumfalnych, surrealistycznych „kapliczek” itp.) wybudowane na okoliczność jubileuszu 

MK:  

  

  

1. MODEL 3d: klasycystyczny łuk triumfalny, którego struktura jest niepełna, rozdarta. Brakujące 

elementy zostały zastąpione przez stosy książek. Wokół łuku rozstawione są flakony z bukietami 

kwiatów.  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

    

      „1902 — rok, w którym lud polski doznał  nagłej  

      potrzeby posiadania Wieszczki.  Zapełniłam lukę.”  
 

2. ANIMACJA 3D (obracająca się konstrukcja): drewniana scena ze schodkami. Na scenie ustawiony jest 

przekrzywiony portret MK w bogato zdobionych owalnych ramkach. Wokół portretu stoją jeszcze 

bardziej okazałe bukiety kwiatów.  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

      „Zaszczyt okupiony  nieludzkim 

       zmęczeniem." 
  
3. ANIMACJA 2D: Pojawia się wiele skrawków papieru, na których wyświetla się ten sam kadr filmu — 

zbliżenie na zamykające się oczy MK4 — zwielokrotniony, zapętlony i odtwarzany w zupełnie różnym 

czasie.  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

      „Niezliczone procesje ludzi, 

       którzy chcieli mnie wielbić, 

       osiadły w mojej pamięci jak    

       żrący osad.”  
 

4. ANIMACJA 3D (obracająca się konstrukcja): podest zbudowany z gipsowych sztukaterii, na którym 

ustawiono klasycystyczne łuki całkowicie oplecione kwiatami i pnączami. Na podeście stoją 2 stoły 

okryte obrusem, na których stoją imponujących rozmiarów piramidy z kieliszków do szampana.  

 
4 film z udziałem aktorki odtwarzającej rolę starszej MK 
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        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

  

       „Hołdy, wystudiowane przemowy, 

        toasty, brawa, skandowania  do  

        ochrypnięcia.”  
 

5. MODEL 3D: wielopoziomowy tort, który stoi na platformie na drewnianych kółkach. Szczyt tortu 

udekorowany jest wachlarzem z ptasich piór. W boki toru wbite są medaliony z podobizną MK. Tort 

jest gęsto inkrustowany formami z kremu i cukrowymi ornamentami o barokowych kształtach. Za 

tortem stoją kieliszki do szampana, przed tortem leży stos kopert.  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

      "Defilady, rauty, 

       bankiety, hotele. 

       Stosy telegramów  

       z całego świata.”  
  

6. ANIMACJA 3D (najazd wirtualnej kamery): schodkowy podest dekorowany wielkimi kotylionami i 

wiszącymi w powietrzu szablami — te szable tworzą rodzaj przejścia w głąb podestu. Na stopniach 

konstrukcji stoją oprawione dyplomy. Tył konstrukcji zakończony jest dekorowaną ramą, na której 

rozpięty jest transparent z napisem „KRÓLUJ NAM MARIO”.  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

      „Dumne delegacje stowarzyszeń,  szkół, 

       instytucji, kręgów naukowych, 

       towarzystw muzycznych,  

       oszczędnościowych i gimnastycznych, 

       czytelni, bractw, cechów, 

       partii, kół gospodyń,  

       przedstawicieli regionów 

       i całego przekroju warstw 

       społecznych.”  
 

  

7. MODEL 3D: długi szpaler cyrkowych koni ozdobionych piórami i lampionami — każdy z nich dźwiga 

na grzbiecie lektykę-„kapliczkę” z podobizną MK.  

  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

      „Warty straży ogniowej.  

       Niekończące się szpalery pochodni.   

       Zdyscyplinowane tłumy, wyuczone swych ról.   

       Nawet konie nie ważyły się burzyć protokołu.”  

8. ANIMACJA 3D (jazda wirtualną kamerą): długi stół nakryty obrusem zastawiony jak do wykwintnej 

uczty — zastawa stołowa, kwiaty, butelki szampana, mięsiwa w półmiskach, patery z owocami i 

ciastami itp. Koniec stołu jest wprost zasypany konstrukcjami z kieliszków, pater i półmisków.  
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        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

 

       „Za tą całą czeredą ledwo nadążała 

       orkiestra i chór. Potem raut,  na który 

       wydano 1600 biletów,  choć sala mogła  

       pomieścić ledwie 800."   

 

9. MODEL 3D: estrada z kilkoma klasycystycznymi kolumnami wznoszącymi się ponad zarośla paproci. 

Pomiędzy kolumnami rozciągnięto kwiatowe girlandy oraz dożynkowe dekoracje: sierpy, kłosy zbóż, 

chleby, kosy, polne kwiaty. Konstrukcja oświetlona jest licznymi świecami. Równolegle pojawiają się 

napisy ze Skanera:  

      „Zawleczono mnie  na przysypaną 

       Kwiatami  estradę z baldachimami. 

       Dorośli pokazywali mnie dzieciom  

       ubranym w stroje krakowskie:  

       Spójrzcie, poetka!”  

  

      "Wręczono mi kłosy zboża  i statut 

       stowarzyszenia abstynentów 

       nazwanego na moją cześć Maria.”  
  

10. MODEL 3D: dioramka z modelem dworku w Żarnowcu, przykryta szklanym kloszem.  

    

       Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

     „Królowej potrzeba pałacu —  dostał 

      mi się więc Żarnowiec.”  
 

11. ANIMACJA 2D: Na ciemnym tle pojawia się chaotycznie wiele skrawków papieru, na których 

wyświetla się ten sam kadr filmu — zbliżenie na zamykające się oczy MK — zwielokrotniony, 

zapętlony i odtwarzany w zupełnie różnym czasie5.  

        Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

     „W jubileusz mojego ćwierćwiecza pisania 

      wciśnięto mnie w dziwaczną formę,  

      sprzężono z kieratem rytuałów —  stałam się 

      ofiarą tej maskarady.  Nie było rady, 

      musiałam grać  rolę Wielkiej Poetki.”  

 

DŹWIĘK w scenie „Skaner pamięci”  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 1 min.) — zestaw głośnikowy nr 2:  

— głośny odgłos rytmicznego ssania, tłoczenia (podobny do odgłosu pracującego respiratora); — nieregularne, 

zduszone dźwięki w tle: odgłos pracującego dysku twardego, zgrzyt drukarki igłowej, trzaski zepsutej świetlówki, 

furkot wiatraczków wentylatorów, ciche dźwięki znane ze starych filmów science-fiction.  

 
5 Powtórzenie konwencji z ujęcia 3. 
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PROJEKCJA w scenie „Znaki dzieciństwa”  

ANIMACJA 3D: Zapada wieczór, sypie gęsty śnieg. Kamera wznosi się powoli nad pokrytym grubą warstwą śniegu 

traktem warszawsko-petersburskim6 w Suwałkach w latach 40-stych XIX wieku. Po lewej: drzewa parku przykryte 

czapami śniegu, za żelaznym ogrodzeniem. Po prawej: pierzeja domów (w większości parterowych), kościół 

ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy. Gdy kamera znajdzie się w najwyższym punkcie, zamieć przybiera na sile. 

Kamera obniża się, wracając do pozycji wyjściowej. Ujęcie zapętla się.  

DŹWIĘK w scenie „Znaki dzieciństwa”  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 1 min.) — zestaw głośnikowy nr 3:  

— skrzypienie podłogi, cichy tupot bosych dziecięcych stóp, tykanie zegara  

DŹWIĘK w scenie „Znaki dzieciństwa” (brama z projekcją)  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 1 min.) — zestaw głośnikowy nr 6:  

— odgłosy śnieżycy, konie, sanie, zduszone rozmowy ludzi.  

INSTALACJA PEPPER’S GHOST w scenie „Dom cichy”  

ZAŁOŻENIA INSTALACJI:  

Pepper’s ghost to trickowa technologia wideo, która wykorzystuje iluzję optyczną wytwarzaną poprzez sterowanie 
lustrami, które odbijają obraz z projektora wideo. Powstaje sugestywny efekt umieszczonych w przestrzeni 
hologramów postaci, przez które lekko prześwituje tło — powstaje wrażenie, że są to eteryczne zjawy. Chcemy 
wykorzystać ten efekt, aby pokazać duchy zagnieżdżone w budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej; ulotne obrazy 
zdarzeń i wspomnień przechowane w zakamarkach domu rodzinnego MK. Obrazy tworzą się ze wzniecanych pyłów, z 
kurzu, z popiołów z kominka, z refleksów światła odbitego od połyskliwych powierzchni (tak zwanych „zajączków”), z 
magicznych drobinek światła, falujących strumieni fotonów7. Obrazy z różnych czasów przenikają się wzajemnie — 
„pamięć domu” ulega dziwnym zniekształceniom, morfuje, przelewa się, roztapia się, rozwiewa. Jest to obraz bardzo 
ulotny i nietrwały — łatwo się dezintegruje. Często ruch postaci jest przyspieszany — postaci przechodzą łagodnie z 
jednej fazy ruchu w drugą. Czasami od postaci „odklejają” się rozmyte wersje (przyspieszone lub spowolnione) tej 
samej postaci.  

Eteryczne projekcje wideo, które pojawiają się w rekonstrukcji gabinetu jako instalacja Pepper’s ghost, są 

dostosowane do obiektów, które znajdują się w tym gabinecie (otwarte drzwi, biurko)8. Wszystkie ujęcia są kolorowe. 

Kamera jest statyczna, ujęcia postaci w planie ogólnym. Cała opisana poniżej sekwencja ujęć jest zapętlona. 

Projekcjom Pepper’s ghost towarzyszy tło dźwiękowe z głośników umieszczonych w przestrzeni wystawy (nakładające 

się tła dźwiękowe z echem: raz potężniejące, raz niknące — jakby przywołane „z innych, alternatywnych 

rzeczywistości”): trzeszczenie drewnianej konstrukcji domu, trzeszczenie ram okiennych pod naporem wiatru, szum i 

jęk wiatru, szum drzew za oknem, skrzypienie drewnianej podłogi, tykanie zegara. Na powyższe tło nakładają się 

dźwięki towarzyszące akcji (opisane poniżej w opisach ujęć).  

  

 
6 Obecnie ulica Kościuszki w Suwałkach. 

7 Jest to głównie w konwencji animacji 3d systemów cząsteczkowych, które symulują płyny, dymy i drobinki w ruchu. Czasami może to być 
zakomponowane wraz z „żywymi” ujęciami kamerowymi dymów i opadających osadów (na przykład atramentu w akwarium).  
8  To znaczy, że postaci-duchy występujące w projekcjach etiud filmowych, sprawiają wrażenie, że są przesłonięte przez te realne przedmioty, będące 
częścią rekonstrukcji. 
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FILM Z AKTORAMI:  

1. „Przeprowadzka”  

  

Wskazówki na tarczy zegara ściennego coraz mocniej przyspieszają do tyłu.9 Słychać cichy i rytmiczny chrzęst kół 

zębatych we wnętrzu zegara.  

  

Na biurku i wokół biurka materializują się10 bagaże: kufry, walizy, wiklinowe kosze, skrzynie, pudła, tobołki z 

pościelą. Bagaże formują się w 2 stosy, dodatkowo zalegają na biurku i przy biurku.  

  

Przez drzwi przechodzi woźnica (lat 50+), niosąc z wysiłkiem duży kufer. Z uznaniem obrzuca spojrzeniem 

gabinet. W tym czasię materializują się postaci: matka MK (lat 29) i mała MK (lat 7). Matka krząta się przy 

biurku, otwiera walizę. Mała MK stoi tuż za nią, pociąga matkę za spódnicę.  

  

Woźnica przystaje, stawia kufer na podłodze: przy stosie pomiędzy biurkiem, a sofą. Wyprostowuje się z 

trudnością, rozmasowuje bolące plecy w okolicach części krzyżowej – zupełnie nie zważając na obecne w 

gabinecie osoby — po czym dematerializuje się. W tym czasie matka obraca się lekko w stronę małej MK, patrzy 

na nią z wyrzutem — doskonale wie, czego chce córka. Wyciąga z otwartego kufra lalkę i podaje ją małej MK. 

MK odchodząc dematerializuje się — matka patrzy na nią, już trochę bardziej rozweselona, po czym wraca do 

przeglądania zawartości waliz.  

  

Matka wyjmuje z walizy krucyfiks. W tym czasie materializują się postaci przy drugim stosie bagaży: ojciec MK 

(lat 36), mała MK i Jan (brat MK, lat 6). Matka podchodzi do ściany za biurkiem. Stawia krucyfiks na małej 

konsolce, przedtem całuje go, po czym dematerializuje się. W tym czasie ojciec wyjmuje z otwartego kufra starą 

szablę. MK i Jan — stojący przed ojcem — wpatrują się w nią z zachwytem. Ojciec wyjmuje szablę z pochwy. 

Rozlega się metaliczny zgrzyt. Ojciec zaczyna się popisywać przed dziećmi, wykonuje kilka markowanych cięć 

szablą. Jan doskakuje do ojca, też chce pobawić się szablą. Ojciec poważnieje, protestuje, chowa szablę do 

pochwy, podchodzi do kilimu wiszącego na ścianie i wiesza na nim szablę, pośród innych rodzinnych pamiątek. 

Jan nie odstępuje go ani przez krok. W tym czasie mała MK przywołuje Jana do porządku, napomina go — 

zupełnie jakby weszła w rolę surowego rodzica.   

  

Wszystko powoli się dematerializuje: 3 postaci, stosy bagaży. Zostają tylko: wisząca szabla, krucyfiks i tarcza 

zegara.  

  

2. „Zabawa”  

  

Wskazówki na tarczy zegara ściennego coraz mocniej przyspieszają do przodu. Rozlega się cichy i rytmiczny 

chrzęst kół zębatych we wnętrzu zegara.  

  

Mała MK (lat 7) materializuje się przy sofie, siada na niej. Zaczyna bawić się lalką, odgina jej ręce, mówi do niej 

— bez przekonania, zmęczona. W tym czasie materializują się postaci rodzeństwa MK: 2 dziewczynki (Wanda — 

lat 9, Laura Celina — lat 3) i 1 chłopiec (brat Jan — lat 6), które biegają wokół biurka (zabawa w berka). Jan 

trzyma kijek i kłuje nim siostry. MK chwilę patrzy na niefrasobliwą zabawę rodzeństwa, odkłada lalkę za siebie i 

obraca się w stronę okna. Opiera się na oparciu sofy, wpatruje się w widoki za oknem. Wzmagają się dźwięki zza 

okna: trzeszczenie drzew za oknem, szum wiatru i liści, krakanie wron.  

  

Dzieci wciąż biegają wokół stołu. Zabawa w berka szybko przemienia się w bezładną szarpaninę, ale radosną, z 

łaskotaniem i śmiechem. Jan odchodzi w stronę sofy — nie odpowiada mu już tego typu zabawa. Poważnieje. 

Patrzy zaciekawiony w stronę małej MK, siedzącej na sofie — rozmarzonej, nieobecnej — która wciąż 

 
9 Projekcja tarczy zegara zostanie nałożona na zegar ścienny, będący częścią scenografii (gabinetu). 

10 patrz: „Terminu użyte w scenariuszu” 
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zapatrzona jest w widoki za oknem. Reszta dzieci (Wanda, Laura Celina) dematerializuje się w czasie biegu wokół 

stołu.  

  

MK odwraca się w stronę Jana. Jan wygłupia się: pokazuje siostrze jak wygląda żołnierski krok marszowy, z kijem 

zamiast karabinu. MK śmieje się, gdyż robi to niezdarnie. Wstaje z sofy i zaczyna naśladować brata.  

  

    MK i Jan zaczynają maszerować w stronę drzwi — tupiąc i robiąc groźne miny. Momentami trudno jest im się 
    powstrzymać od śmiechu. MK zabiera Janowi kijek, udaje że nim fechtuje, naciera na niego, raz za razem kłuje  
    go patykiem. Jan próbuje się osłaniać rękoma, ale kapituluje — ucieka z krzykiem z pokoju, znika za drzwiami. 
    MK pędzi tuż za nim z okrzykiem, odrzucając kijek w biegu. Również znika za drzwiami.  

  

Zostają tylko: wisząca szabla, krucyfiks, tarcza zegara i leżący na podłodze kijek.  

  

3. „Śmierć matki”  

  

Wskazówki na tarczy zegara ściennego coraz mocniej przyspieszają do przodu.  

  

Obok biurka materializuje się otwarta trumna z ciałem matki Marii (lat 32). Zmarła, ubrana w czarną suknię, 

trzyma w zaciśniętych rękach palącą się świecę. Jej ręce pokryte są zaschniętą parafiną. Drzwiami wchodzi 

służąca (lat 20+) z dwoma kandelabrami. Stawia je na podłodze obok trumny. Zapala świece zapałką. Po chwili 

wychodzi i wraca z dziećmi (małą MK — lat 12, Wandą — lat 14, Janem — lat 11, Laurą Celiną — lat 8, Jadwigą 

Julią — lat 6), trzymając Celinę Marię (lat 2) za rękę. Służąca i dzieci zbliżają się do trumny w milczeniu. W tym 

czasie po drugiej stronie trumny materializuje się ojciec MK (lat 41). Narasta tykanie zegara.  

  

Ojciec klęka z jednej strony trumny, dzieci klękają wraz ze służącą po drugiej stronie trumny. Światło świec rzuca 

na wszystkich migoczące refleksy światła. Ojciec wypowiada słowa modlitwy, dzieci powtarzają za nim.  

  

Mała MK zerka z niepokojem w stronę ojca i szybko przenosi wzrok na swoje ręce, które składa do modlitwy. 

Ojciec milknie, z trudem powstrzymuje łzy. Opiera się o trumnę drżącą ręką. Odwraca twarz, aby ukryć emocje. 

Jest zgarbiony, drgają mu plecy.  

  

Ojciec opanowuje się, wstaje. Tępo wpatruje się w twarz zmarłej. Po policzku kapią mu łzy. Wszystkie dzieci 

spoglądają w górę, na ojca. Służąca spogląda to na dzieci, to na ojca. Nie wie, czy ma klęczeć, czy wstawać.  

  

Wszystkie postaci (MK, ojciec, służąca, rodzeństwo MK) oraz trumna dematerializują się. Zostają tylko: 2 

kandelabry, wisząca szabla, krucyfiks, tarcza zegara i leżący na podłodze kijek. Gasną płomienie świec.  

4. „Lektury”  

  

Wskazówki na tarczy zegara ściennego coraz mocniej przyspieszają do przodu.  

  

Materializują się postaci: ojciec MK oraz dzieci (mała MK — lat 12, Wanda — lat 14, Jan — lat 11, Laura Celina — 

lat 8, Jadwiga Julia — lat 6). Ojciec stoi oparty o biurko, czyta dzieciom książkę trzymaną w lewej ręce. Dzieci 

siedzą przed nim na podłodze (niektóre po turecku, niektóre w kucki). Mała MK (która siedzi najbliżej ojca) jest 

najbardziej pochłonięta przez lekturę. Inne dzieci sprawiają wrażenie nieobecnych, rozkojarzonych. Ojciec 

przerywa czytanie, ociera łzę z policzka, czyta dalej. Ojciec wciąż czyta, w przerwach między zdaniami patrzy 

uważnie na dzieci, jakby miał wielką potrzebę kontrolowania, czy uważnie słuchają.  

  

Wszystkie postaci powoli dematerializują się. Zostają tylko: 2 kandelabry, wisząca szabla, krucyfiks, tarcza zegara 

i leżący na podłodze kijek.  

5. „Samotność ojca"  



21 
 

  

Wskazówki na tarczy zegara ściennego coraz mocniej przyspieszają do przodu.  

  

Materializuje się siedzący za biurkiem ojciec. Ukrywa twarz w dłoniach. Łokcie ma oparte na blacie.  

  

Materializuje się mała MK. Leży na podłodze i czyta książkę. Jest całkowicie pochłonięta lekturą.  

  

Ojciec odrywa dłonie od twarzy, przywołuje się do rzeczywistości. Próbuje pisać, ale jest wyraźnie rozkojarzony. 

Zdejmuje okulary, uciska dłonią czoło. Ukrywa twarz w dłoniach: jest w rozpaczy, łka bezgłośnie. Zaniepokojona 

MK podnosi głowę w jego stronę.  

  

Wszystko dematerializuje się: MK z książką, ojciec, 2 kandelabry, wisząca szabla, krucyfiks, tarcza  

zegara i leżący na podłodze kijek. 

  

KONSOLA w scenie „Dom cichy”  

Wzbudzacz10, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”.  

Wybudzenie11.  

Licznik czasu12 przewija czas do przodu: z „1842” do „1848”. W osobnym okienku ukazuje się napis:  

„Kalisz”.  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

  

1. ZDJĘCIE: pokój dziecinny z XIX-wieku. Widać wysłużonego konia na biegunach, krucyfiks zawieszony 

nad drzwiami pokoju, kreski znaczące wzrost dzieci na drewnianej framudze. Równolegle pojawia się 

napis ze Skanera13:  

„Ledwo pamiętam ten dzień —  mama 

nie jadła z nami obiadu,  a było pieczyste 

szpikowane słoniną  w tłustym sosie.”  

2. FILM AKTORSKI: Tło rozmyte. Na pierwszym planie widać wzbijający się popiół. Te porwane wiatrem 

czarne okruchy przywołują obraz leżącej w trumnie kobiety (matki MK, lat 34), w widoku bocznym 

(widzimy tylko środek jej postaci — nie widzimy jej twarzy, ani stóp). Zmarła, ubrana w czarną suknię, 

trzyma w zaciśniętych rękach palącą się świecę, dlatego ręce pokryte są zaschniętą parafiną. Zza 

brzegów trumny zwisa drewniany różaniec. Płomień świecy drga, poddaje się różnym przeobrażeniom — 

jest zwielokrotniany, wykrzywiany, powiększany, zmienia się znacznie szybkość jego drgania i jasność 

świecenia.   

  

Pierwszy plan (trumna z matką) rozmywa się, teraz drugi plan nabiera ostrości: rząd postaci wpatrzonych 

w trumnę: mała MK (lat 12), ojciec MK (lat 35), oraz jej rodzeństwo: Wanda (lat 14), Jan (lat 11), Laura 

 
10 Patrz: „Terminy użyte w scenariuszu” 

11 Patrz: „Terminy użyte w scenariuszu” 

12 Patrz: „Terminy użyte w scenariuszu” 
13 Patrz: „Terminy użyte w scenariuszu” 
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(lat 8), Jadwiga (lat 6) i Celina (2 lata). Ubrani są odświętnie, ojciec ma na sobie czarny garnitur. Wszyscy 

stoją pogrążeni w smutku, ojciec z trudem powstrzymuje płacz, mała MK czasami spogląda w stronę 

ojca. Promienie słońca — zmącone deszczem za oknem — przechodzą falami wzdłuż szpaleru postaci. 

Znowu następuje zmiana ostrości — tym razem plan drugi jest rozmyty, natomiast plan pierwszy nabiera 

ostrości. Świeczka w dłoniach zmarłej jest już o połowę krótsza. Ten obraz rozrywa się wraz z okruchami 

wzbijającego się w powietrzu popiołu.  

      

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:   

„Jeszcze nie zdążyły wyparować zapachy,  a mamy 

już nie było na tym świecie.”  

„Tata mówił, że mamę zabrały anioły.  Zapanowała cisza.”  
3. ZDJĘCIE: widok pogrążonego w mroku pokoju dziecinnego (patrz: 1). Równolegle pojawia się 

napis ze Skanera:  

„Cała nasza szóstka —  ja, Wanda, 

Janek, Laura, Jadzia i Celina —  

chodziła po kaliskim domu  dyskretnie 

jak chochliki.”  

4. FILM AKTORSKI: mała MK (lat 12) klęczy na sofie w salonie. Brodę ma opartą na oparciu sofy, 

spogląda ze smutkiem przez okno. Za oknem ponury jesienny krajobraz, nagie drzewa kołyszące 

się na wietrze. MK odwraca się, siada na sofie i sięga po książkę. Przegląda strony z obrazkami, bez 

widocznego zaangażowania.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Skrzypienie podłogi pobrzmiewało jak  suchy trzask 

łamanego drzewa.  Baliśmy się, że swawolne 

pokrzykiwania  rozsadzą ściany i do izb wleci 

cmentarna aura.”  

„Pamiętam spacery na cmentarz.  

Pamiętam składanie koszul w równe kwadraciki  oraz 

powściągliwą łzę ojca, gdy czytał nam wiersz.  Chyba 

Mickiewicza.”  

„Wolałam, gdy czytał o nimfie Balladynie.  Tłumiłam 

dziewczęce fantazje o nimfie wodnej  w naszych 

pokojach — tata byłby zły  za mokre ślady na 

parkiecie.”  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA (wspomnienia z komentarzem):  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Przyczyny wyjazdu z Suwałk” — „U 

sióstr sakramentek” 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DŹWIĘK w scenie „Dom cichy”  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 1 min.) — zestaw głośnikowy nr 4:  

— trzeszczenie drewnianej konstrukcji domu, trzeszczenie ram okiennych pod naporem wiatru, szum i jęk wiatru, 

    szum drzew za oknem.  

 

DŹWIĘK w scenie „Dom cichy” (za drzwiami gabinetu)  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa — zestaw głośnikowy nr 5:  

— dźwięki związane z akcją w instalacji wideo typu „Pepper’s ghost”  

KONSOLA w scenie „Euforia”  

Wzbudzacz, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”.  

  

Wybudzenie.  

Licznik czasu, który przewija czas do przodu: z „1875” do „1876”. W osobnym okienku ukazuje się napis:  

„Gusin".  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

1. ANIMACJA 3D (najazd wirtualnej kamery): Zbliżamy się do owalnego lustra, z bogato zdobioną ramą, 

stojącego wśród stosów kobiecych bibelotów (m.in.: pudeł z kolorowymi kokardkami, wstążek, 

kwiatów, kapeluszy, książek, sukni, rękawiczek). Wszystko to stoi w kompletnej czerni, która odbija 

się również w lustrze. Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

    „Pierwsze próby literackie — nieśmiałe  szeptanie w 

     otchłań bez gwarancji odzewu.  Tak scalałam 

     rozproszone myśli.”  
 

2. MODEL 3D: kałamarz i pióro.  

3. FILM AKTORSKI + ANIMACJA 3D: W lustrze pojawia się postać MK (lat 33), ubrana w błękitną suknię z 

falbanami, w którą wpięte są kwiaty — wyłania się z mroku, górne światła reflektorów kierują się na 

nią. MK przygląda się w lustrze, niedbale poprawia włosy. Jest wyraźnie podekscytowana, jakby 

zaraz miała iść na bal. W ręku trzyma okazały kwiat stokrotki. Przykłada kwiat do włosów, sprawdza 

gdzie najlepiej ten kwiat będzie pasował. Stroi poważne miny, po czym wybucha śmiechem. 

Wirtualna kamera najeżdża na lustro — w lustrze widać teraz MK wykadrowaną od szyi do pasa. Na 

wysokości klatki piersiowej pojawia się bijące rytmicznie serce14 — tak jakby suknia opinająca klatkę 

piersiową MK stała się miejscowo całkowicie przezroczysta, a z wnętrza klatki piersiowej 

wydobywało się jasne światło. To światła przybiera na mocy, wydziela je właśnie serce. Równolegle 

pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  „Nagle... eksplozja radości!”  

 
14 animacja 2d wkomponowana w ujęcie z aktorką wcielającą się w rolę MK 
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„W tej jednej chwili stałam się  rozdygotaną z 

urzeczenia dziewczynką.  Do dziś pamiętam   

to upojenie wszechmocą.”  

  

„Sienkiewicz przedstawił mnie całemu światu!   

Recenzją w Gazecie Polskiej ulepił ze mnie 

człowieka literatury.”  

„W sercu — turbina parowa.   

W głowie — ognie bengalskie.  Otworzyły się 

niejawne wymiary, pulsujące możliwościami.”  

"Parnas się odpieczętował.”  
  

  

Licznik czasu przewija czas do przodu (sam zegar, bez podziałki lat).  

Znowu wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty: 1. ANIMACJA 2D: 

serce (w odcieniach fioletu i różu) szybko pompuje krew. Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Wciąż gonię za tą euforią”  

„Przez tyle lat mocowałam się   

z literacką materią, by tę euforię przywołać,  ale 

najwidoczniej można jej  doświadczyć tylko raz.”  
  

2. ANIMACJA 3D: otwierają się zdobione wrota do surrealistycznego ogrodu15 o wyrazistej neonowej 

kolorystyce. Z bujnej roślinności, przystrzyżonej fantazyjnie, wyrastają antyczne struktury — rzeźby, 

kolumnady, portale — oraz wizerunki ówczesnych luminarzy świata literatury (np. Sienkiewicz, 

Orzeszkowa, Prus, Lenartowicz, Asnyk, Deotyma) w owalnych ramkach.  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA:  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Blask Sienkiewicza” — 

„W Szczawnicy”  

DŹWIĘK w scenie „Euforia”  

Zapętlone ścieżki dźwiękowe — zestaw głośnikowy 7:  

1. PRZED AKTYWOWANIEM FOTOKOMÓRKI (10 sek.): bicie serca;  

 
15 W konwencji grafiki wielkoformatowej w scenie „Euforia” 



25 
 

2. PO AKTYWOWANIU FOTOKOMÓRKI (2 min.): szum drzew, śpiew ptaków, trzepot skrzydeł, bzyczenie owadów, 

cykanie świerszczy; w tle: żywiołowy i lekko przesterowany dźwięk katarynki; co chwilę, z oddali: trąbienie słonia, 

fanfary, oklaski.  

KONSOLA w scenie „Pierwsza ucieczka”  

Wzbudzacz, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”.  

  

Wybudzenie.  

Licznik czasu przewija czas do przodu: z „1854” do „1877”. W osobnym okienku ukazuje się napis:  

„Warszawa”.  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

1. FILM ZE „STOCKU” (wyświetlany na podartym skrawku papieru): Zbliżenie na szuflę palacza 
wrzucającego węgiel do ognia w kotle lokomotywy.16  

  

Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

„Dość żywotu zbyt oczywistego!”  

  

2. FILM ZE „STOCKU” (wyświetlany na podartym skrawku papieru): Zbliżenie na koła ruszającej 
lokomotywy.17   

Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

„Był czas po temu, by wziąć z życia to,  czego mi 

dotąd nikt nie zaoferował —  odrobinę wolności.”  

  

3. ANIMACJA 2D: Opadający semafor na tle nieba.  

      

4. ANIMACJA 3D:  

Widok za oknem jadącego pociągu: na pierwszym planie szybko przesuwające się drzewa, na dalszym 

planie oddalająca się sylweta ziemiańskiego dworku. Zapada wieczór, okna dworku rozjarzone są 

światłem lamp naftowych. Zmienia się krajobraz — pociąg wjeżdża w las.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Opuściłam Gusin.  

Tam nie dopuszcza się wyzwań,  a ja 

ich potrzebowałam.”  

 
16 https://www.shutterstock.com/pl/video/clip-5594975-stove-oven-charcoal-char-carbon-coal-heat 
17 https://www.shutterstock.com/pl/video/clip-1046820682-black-white-old-style-footage-steam-train 
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„Jarosław — wbrew przeciwnie,  zapadał się w 

zobojętnieniu.”  

  

5. FILM BEZ AKTORÓW: Silne buchnięcie kłębów dymu na tle rozgwieżdżonego nieba.  

6. ANIMACJA 3D: Okno wagonu pasażerskiego z końca XIX wieku (widziane od środka) na czarnym tle. 

Widok za oknem jadącego pociągu: przesuwający się leśny krajobraz. Noc. Niektóre pnie drzew migają 

bardzo blisko okna pociągu. Światło księżyca jest pulsujące, rozedrgane — wprowadza nerwowość i 

smutek. Spomiędzy gęstwiny drzew i krzewów migocze światło odbite od jeziora. Jednostajnie 

przesuwający się krajobraz robi się coraz bardziej ponury. Drzewa odsłaniają rozległe bagno otoczone 

lasem, z którego wystaje kikut złamanego drzewa. W bagnie zanurzony jest zawalony drewniany 

pomost. Wszystko spowija mgła.  

     Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

    „Zgniłabym, jeślibym nie ukochała  

     jakiejś idei, większej o całe niebo  od 

     codziennych trosk.”  
 

Napis niknie w ciemnościach w kaskadzie kresek, rys i pęknięć.  

  

7. ANIMACJA 3D: Pociąg zwalnia, aż do całkowitego zatrzymania. Pojawia się tabliczka z napisem 

„WARSZAWA", stojąca na peronie XIX-wiecznego peronu, obok drewnianego stojaka z rozkładem 

jazdy pociągów.  

     Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

    „Celem była Warszawa —  tam 

     miałam te idee pielęgnować,  całą 

     energią zbudzonej duszy.  O troski 

     nie dbałam.”  

 
     Cały powyższy napis niknie w ciemnościach, jedynie napis Warszawa przybliża się coraz szybciej, aż 

     zajmuje całą powierzchnię ekranu. W przybliżających się literach wyświetlają się widoki XIX-wiecznej  

     Warszawy.  

  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA:  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Szczegóły ucieczki”   

— „Rozwód w kraju cara?”  

  

KONSOLA w scenie„Tryumfy”  

Wzbudzacz, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”.  

  

Wybudzenie.  
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Licznik czasu przewija czas do przodu: z „1877” do „1880”. W osobnym okienku ukazuje się napis:  

„Warszawa”.  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

1. ZDJĘCIA (slide-show): widoki XIX-wiecznej Warszawy — ryciny, zdjęcia, collage’e.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„W Warszawie zmiana tempa.   

Gdzie się nie zatrzymałam, tam pisałam —  jak w 

gorączce.”  

„Najemnica życia, wyrobnica dnia.  Euforia 

wyparowała. Mrzonki o Parnasie  rozbiły się o 

twardą rzeczywistość  samotnej matki z szóstką 

dzieci.”  

2. MODEL 3D: postument z kolumną, na jej kapitelu leży przekrzywiona głowa MK z gipsu.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

 „Z wysiłkiem budowałam  swoje pomniki — 

  totemy sukcesów.  Tak jakbym 

  wypominała sobie gnuśne,  ziemiańskie 

  czasy i narzuciła sobie rygor nie do 

  udźwignięcia.”  
 

  „Zaczęłam dojrzewać.   

   Mniej uczuć, więcej analizy.”  

3. FILM BEZ AKTORÓW: zbliżamy się do stołu biesiadnego z zalegającymi na nim talerzami z resztkami 

jedzenia, mnóstwem pustych kielichów, białym obrusem poplamionym winem i sosami, brudnymi 

sztućcami, wykałaczkami, okruchami ciast, kośćmi z mięsa, pestkami, biletami wizytowymi, 

kotylionami, confetti. Wygląda to jak „martwa natura” namalowana przez renesansowego mistrza.  

     Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

    „Byłam wdzięczna Sienkiewiczowi za to,  że 

     wprowadził mnie na jasne salony.  Ale czy 

     Parnas to wymarzone  miejsce dla 

     Nietowarzyskiej wieśniaczki,  która zapomniała 

     już, jak to jest być panną  z dobrego domu?” 
  
  

4. FILM AKTORSKI + ANIMACJA 3D: widzimy fragment lustra ściennego18, w którym przegląda się MK 

ubrana w balową suknię. Stoi z kieliszkiem szampana, zmęczona, wycofana. Próbuje znaleźć w sobie 

 
18 Lustro jest częścią animacji 3d. 
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dość siły, by przetrwać z godnością wśród głośnych i fałszywych ludzi. Od czasu do czasu spada na nią 

długa nitka confetti. W końcu odwraca się zdecydowanie. Za nią widać szpaler postaci19 z kieliszkami 

w dłoniach, zajętych rozmową, niektórzy z biesiadników odwracają się w stronę MK, siląc się na 

uśmiechy lub toasty. Równolegle pojawiają się napisy ze Skanera:  

    "Stroiłam tam poważne miny,  szukałam  

     sprzymierzeńców,  udawałam zainteresowanie 

     hałaśliwą paplaniną.  Znosiłam próżność, czczość  

     konwenansów  i nędzę duchową20 — znosiłam, bo  

     wiedziałam,  że te kontakty mocniej mnie osadzą  w  

     literackim stadle.” 
  

   „Książki same się nie wydadzą.”  
  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA:  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Kompromisy” (o godzeniu zleceń z różnych środowisk światopoglądowych: od konserwatywno- 

    katolickich po socjalizujące)  

— „Dziennikarstwo”  

— „Improwizacja”  

 

PREZENTACJA w rzeźbie 1 w scenie „Tryumfy"  

Aplikacja multimedialna na ekranie dotykowym umieszczonym w instalacji rzeźbiarskiej nr 1 (rzeźba „Dramat”):  

— Wzbudzacz — zapętlona animacja (max. 20 sek.) z przyciskiem „Odblokuj wspomnienie Marii”21.   

  

Gdy zwiedzający dotknie przycisk, wyświetli się (jakby była skanowana, odzyskiwana z zasobów cybernetycznej 

machiny Skanera) pierwsza strona zawartości multimedialnej tego ekranu. Zawartość multimedialna to pionowe 

kompozycje w formie — dostarczonych przez Muzeum — plików JPG lub MOV (zapętlonych), pomiędzy którymi 

zwiedzający nawiguje przesuwając palcem. Te kompozycje stylizowane są na kartki XIX-wiecznych książek. Animacje i 

ilustracje są w klimacie ówczesnych rycin książkowych. Pod spodem każdej kompozycji widnieje panel z nawigacją: 

strzałki do przechodzenia do następnych i poprzednich stron, oraz oznaczenie numeru bieżącej strony (np. „Strona 1 z 

10”).  

Zawartość multimedialna:  

— STRONA 1 ( plik MOV):  

Mała animowana rycina + tekst:  

"Nawet nie przypuszczałam, że mała książeczka  może 

zachwiać potężnym monolitem Kościoła.  Dostrzeżono we 

mnie bezbożnicę —  nieprzejednanego wroga 

konserwatywnego ładu.  Wzbudziłam groźne pomruki.   

 
19 wszystkie postaci, prócz MK, są rozmyte 
20 cytat z listu MK do stryja: „Niektórzy zowią mnie dziką, że z ludźmi obcuję niechętnie, ale cóż ja już na to poradzę, że mnie razi tak bardzo wszelka 
próżność, czczość konwenansów i pewna nędza duchowa, którą z niewielkim wyjątkiem, wszędzie tu spotykam.”  
21 animacja wzbudzacza różni się od tych umieszczonych w konsolach 
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"Bywają czasem brzydkie rzeczy pod kwiatami tych niewieścich fantazji” — tak 

pisano o moim debiucie.”  

— STRONA 2 (plik JPG):   

Rycina przedstawiająca pręgierz.  

— STRONA 3 (plik JPG): Tekst:  

"O co tyle wrzawy?   

O moje trzy fragmenty dramatyczne  wydane pod tytułem 

"Z przeszłości".  Poświęciłam je ludziom świata nauki —  

Hypatii, Wesaliuszowi i Galileuszowi.  Filozofka, anatom i 

astronom —  wszyscy oni doświadczyli ciosów ze strony 

Kościoła.   

Czy podzielę ich los?   

Czy opowiedzenie się po stronie świata  racjonalnego osądu 

narusza posady świata wiary?  To już wystarczy do 

obwołania mnie poganką?"  

— STRONA 4 (plik JPG):  

Okładka pierwszego wydania książki „Z przeszłości”.  

— STRONA 5 (plik MOV):   

Animowana rycina (twarz Odyńca) + tekst:  

"Antoni Odyniec tak wtedy o mnie napisał: Dla 

niej krzyż tylko jest z drzewa, A jej Bóg-Postęp, 

to nie nasz.  

Niechże mu sobie hymn śpiewa, A my 

— my zmówmy Ojcze nasz."  

— STRONA 6 (plik MOV):   

Fragment filmu aktorskiego (wrogo nastawiony do niej Sienkiewicz) + tekst:  

"Konserwatywne środowiska uznały mnie za wichrzycielkę,  która 

wysługuje się złowrogim ruchom  niechrześcijańskim i 

nihilistycznym.   

Jak mogłam to czynić, nie znając jeszcze nikogo w Warszawie?   

Czyżbym spiskowała jedynie ze swoimi dziećmi? Nawet 

Sienkiewicz, który utorował mi drogę do pisania,  był teraz 

wyraźnie do mnie zrażony.”  

— STRONA 7 (plik MOV)  

Fragment filmu aktorskiego (Orzeszkowa) + tekst:  

"Pozytywiści byli zachwyceni moim debiutem,  na czele z 

Orzeszkową, która tę książkę wydała.  Pierwszy raz, w bliskości 

mojego nazwiska, pojawiło się przewyborne słowo: wieszczka.”  
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— STRONA 8 (plik JPG):  

Tekst (cytat z dramatu „Z przeszłości”).  

PREZENTACJA w rzeźbie 2 w scenie „Tryumfy"  

Aplikacja multimedialna na ekranie dotykowym umieszczonym w instalacji rzeźbiarskiej nr 2 (rzeźba „Poezja”):  

— Wzbudzacz — zapętlona animacja (max. 20 sek.) z przyciskiem „Odblokuj wspomnienie Marii”22.   

  

Gdy zwiedzający dotknie przycisk, wyświetli się (jakby była skanowana, odzyskiwana z zasobów cybernetycznej 

machiny Skanera) pierwsza strona zawartości multimedialnej tego ekranu. Zawartość multimedialna to pionowe 

kompozycje w formie — dostarczonych przez Muzeum — plików JPG lub MOV (zapętlonych), pomiędzy którymi 

zwiedzający nawiguje przesuwając palcem. Te kompozycje stylizowane są na kartki XIX-wiecznych książek. Animacje i 

ilustracje są w klimacie ówczesnych rycin książkowych. Pod spodem każdej kompozycji widnieje panel z nawigacją: 

strzałki do przechodzenia do następnych i poprzednich stron, oraz oznaczenie numeru bieżącej strony (np. „Strona 1 z 

10”).  

Zawartość multimedialna:  

— STRONA 1 (plik MOV):   

Fragment filmu (Maria Konopnicka + Sienkiewicz: oboje na złotych tronach) + tekst:  

"Czemu mnie ludzie nazwali poetką?   

Żeby mi powiedzieć: "Spodziewam się czegoś po Tobie.”  Było 

zapotrzebowanie na poetkę—wieszczkę.   

Kogoś przecież trzeba było usadzić na tronie przy Sienkiewiczu.   

Król i królowa. Pisarz i poetka.   

Wszyscy przyklasnęli takiej sielskiej inscenizacji."  
 

— STRONA 2 (plik JPG)   

     Rycina (elementy wizualne zapożyczone z grafiki ze sceny „Kraina rogów”) + tekst:  

"Poszukiwałam języka dla kobiecego doświadczenia  i 

znalazłam go w poezji.  

Pieśń, z którą zetknęłam się na wsi, wciąż była mi bliska.  

Nadawała kobiecego rytmu moim strofom  i po kobiecemu słała 

rzewną skargę.  

Budowałam rymy, gdy dopływały do mojej głowy uczucia.  Odkryłam ze 

zdziwieniem, że potrafię te uczucia nazwać."  

— STRONA 3 (plik JPG):  

      Tekst o ponownym odrzuceniu przez konserwatystów (Jeśli obóz pozytywistyczny chwalił, to  

      konserwatywny: ganił. I na odwrót.) 

  

— STRONA 4 (plik MOV):  

Fragment filmu (Sienkiewicz) + tekst (cytat z Sienkiewicza, „dymek”):   

"Konopnicka tworzy sztuczny świat chłopski,  pełen nieszczęść, niedoli i ucisku 

— w przeciwstawieniu do dworów.   

 
22 animacja wzbudzacza różni się od tych umieszczonych w konsolach 
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Owóż te czasy minęły, tego nie ma i być nie może.  W interesie 

artyzmu leży, by jeśli poezja mówi  o stosunkach rzeczywistych, znać 

było pod słowami prawdę.  Zdanie to możemy tym śmielej 

wypowiedzieć,  że uznajemy talent Konopnickiej  i uznaliśmy go jedni 

z pierwszych.”  

— STRONA 5 (plik JPG): Tekst:  

"Może niektóre z wczesnych strof były po staroświecku egzaltowane,  ale były 

 szczere i spontaniczne.  Pieśń już nie zamierała mi w gardle. W Warszawie 

 dawałam się czasem namówić  na improwizacje na wieczorkach towarzyskich.   

 Oczywiście to była zainscenizowana blaga:  wcześniej 

 przygotowywałam się pieczołowicie,  konstruowałam rymy 

 na tę okazję.  

 Myślę, że poetka Deotyma, znana z improwizacji,  też 

 korzystała z tej metody."  
 

— STRONA 6 (plik JPG):  Rycina (Bolesław Leśmian) + tekst 

(cytat, „dymek”):  

"Rozum kazał jej sięgać po zasady i programy.   

 Serce — zmusiło ją do śpiewu.  

 [...] Rozum, oszołomiony śpiewem, stał się posłuszny  jego rytmom  

 niepochwytnym, wymykającym się wszelkiej doktrynie.  Cały pozytywizm, 

 rozełkany dźwiękami lutni i biciem serca,  rozproszył się w pył nikły i jako pył 

 osiadł na stopach „nie tykających ziemi”.”  
— STRONA 7 (plik JPG):  

 

 Rycina (ksiądz) + tekst (cytat z księdza Niedziałkowskiego):  

"Po co uczyć wieśniaków czytać? Żeby czytali  Konopnicką i 

  dokonali chłopskiej rewolucji?”  

 

PREZENTACJA w rzeźbie 3 w scenie „Tryumfy"  

Aplikacja multimedialna na ekranie dotykowym umieszczonym w instalacji rzeźbiarskiej nr 3 (rzeźba „Proza”):  

— Wzbudzacz — zapętlona animacja (max. 20 sek.) z przyciskiem „Odblokuj wspomnienie Marii”23.   

  

Gdy zwiedzający dotknie przycisk, wyświetli się (jakby była skanowana, odzyskiwana z zasobów cybernetycznej 

machiny Skanera) pierwsza strona zawartości multimedialnej tego ekranu. Zawartość multimedialna to pionowe 

kompozycje w formie — dostarczonych przez Muzeum — plików JPG lub MOV (zapętlonych), pomiędzy którymi 

zwiedzający nawiguje przesuwając palcem. Te kompozycje stylizowane są na kartki XIX-wiecznych książek. Animacje i 

ilustracje są w klimacie ówczesnych rycin książkowych. Pod spodem każdej kompozycji widnieje panel z nawigacją: 

strzałki do przechodzenia do następnych i poprzednich stron, oraz oznaczenie numeru bieżącej strony (np. „Strona 1 z 

10”).  

Zawartość multimedialna:  

 
23 animacja wzbudzacza różni się od tych umieszczonych w konsolach 
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— STRONA 1 (plik MOV):  

Animowana rycina + tekst:  

"Nowele zaczęłam pisać, bo w nich mogłam wypełniać swoje programy. Chciałam 

krzywdę ludzką rozpisać w realistycznej scenerii,  żeby wydawała się 

namacalna."  

— STRONA 2 (plik JPG)  

Tekst (MK jako ekspertka od kobiecych instynktów — o nowelach (m.in. "Panna Klementyna", 

„Urbanowa", "Józefowa" itp.) z wyrazistymi postaciami kobiecymi).  

— STRONA 3 (plik MOV)  

Fragment filmu (warszawskie podwórka) + tekst (o utworach prozatorskich MK: o odrzuconych, 

biednych, wykluczonych).  

— STRONA 4 (plik MOV):  

Bajkowa rycina (krasnoludki) + tekst:  

"Wracam pamięcią do dzieciństwa: mój ojciec czytał nam o poważnych 

sprawach, których ciężaru jeszcze nie przenikałam.  

Wzniosłość tych książek nie pozwalała na rozruch fantazji.  Zamiast 

żywotów świętych i rozpraw umoralniających  wolałam nimfę Balladynę.   

Dzieci łakną styczności z bajkowym światem, a nie 

uczonych wywodów.   

Taka była moja recepta na literaturę dla dzieci:  podsuwanie wrażeń, którymi 

uczuciowość dziecka łatwo się nasyci.  Cała reszta — dydaktyzm, 

kształtowanie postaw —  przyjdzie samorzutnie.”  

— STRONA 5 (plik JPG):  

Tekst:  

"Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani też ich bawić.   

Przychodzę śpiewać z nimi.  

Jeżeli prawdą jest, że dusza dziecka to «tabula rasa»,  niemniej 

istotnie jest ona harfą niemą, na której dobrze,  gdy poezja 

wcześnie rękę kładzie.  Bo dziecko nie tylko potrzebuje  

wiedzieć i widzieć; dydaktyzm, w jaką bądź formę wcielony  i pod jakim 

bądź ukryty  

kształtem, nie wyczerpuje, nie zaspakaja delikatnych  poruszeń duszy 

dziecka, która pożąda wzlotu, dźwięku, tonu.”  

KONSOLA w scenie „W biegu”  

Wzbudzacz, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”. Wybudzenie.  

Licznik czasu, który przewija czas do przodu: z „1880” do „1887”. W osobnym okienku ukazuje się napis:  
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„Warszawa”.  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

  

1. FILM BEZ AKTORÓW (ujęcie POV): Dzień. Wchodzimy po schodach klatki schodowej w XIX wiecznej 

kamienicy. Promienie słońca — zmącone deszczem za dużym oknem witrażowym — wprowadzają 

ściany klatki schodowej w ciągłe falowanie świateł. Kamera głównie kieruje się w dół — widzimy 

kolejne drewniane stopnie schodów.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Od rana do wieczora maraton  wdrapywania się po 

schodach.”  

„Każda sprawa miała swój  zwarty 

przydział czasowy —  żadnej 

niewysłużonej minuty, wszystko 

precyzyjnie zaciśnięte.”  

2. FILM AKTORSKI (steadycam, kamera podąża za MK):  

MK (lat 36—40) wchodzi po schodach odrapanej klatki schodowej w XIX-wiecznej kamienicy. Trzyma 

oburącz kosz z zakupami zapakowanymi w papier. MK przystaje zamyślona pośrodku biegu schodów. 

Jakiś przebłysk myśli przywraca ją do rzeczywistości. Mija wiszącą na ścianie rycinę w drewnianych 

ramach (spienione morze uderzające o skały).  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Cykl rozpoczynał się z początkiem miesiąca,  gdy zbliżał 

się termin opłacenia mieszkania.” „Najpierw traciłam 

głowę z rozpaczy.”  

3. GRAFIKA 2D: mapa XIX-wiecznej Warszawy.  

Równolegle pojawiają się kolejno napisy ze Skanera:  

„Gdy ją odzyskiwałam z konieczności,  następowało 

truchtanie po Warszawie, zaciąganie zobowiązań…”  

4. FILM AKTORSKI (widok z góry, widać niższe piętra klatki schodowej):  

MK wciąż wchodzi po schodach odrapanej klatki schodowej w XIX-wiecznej kamienicy. Mija schodzącego 

po schodach mężczyznę (ok. 30-40 lat, strój sugerujący służącego), który niesie puste wiadro na węgiel. 

Mężczyzna kłania się MK, uchyla czapkę. MK jest tak zamyślona, że go nie zauważa. Odpowiada 

machinalnie skinieniem głowy, gdy mężczyzna już ją minął. Mężczyzna staje, patrzy się z zadziwieniem na 

MK wspinającą się po schodach jak lunatyk.  

  

Równolegle pojawiają się kolejno napisy ze Skanera:  
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„…wyszarpywanie kolejnego rubla,  

zarabianie lekcjami  i dziennikarską 

robotą.”  
    

„Na liście trosk nigdy nie brakowało dzieci.  

Helena nie była spotulniałym aniołkiem.”  

5. FILM BEZ AKTORÓW:  

Z garnka stojącego na płycie pieca wydobywa się piana i wrzątek. Podskakuje pokrywka.  

  

Równolegle pojawia się napis ze Skanera:   

„Zostawało mało czasu na pisanie od serca.  Każdy dzień 

wrzeszczał na mnie o swoje potrzeby  i nie dawał bez troski 

myśleć o jutrze.”  
  

„Marzyłam o morskich falach,  z 

dala od miejskiego zaduchu.”  

  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA:  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Dzieci”  

— „Cenzura”  

— „Jarosław”  

KONSOLA w scenie „Klatka”  

Wzbudzacz, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”.  

  

Wybudzenie.  

Licznik czasu, który przewija czas do przodu: z „1887” do „1889”. W osobnym okienku ukazuje się napis:  

„Warszawa”.  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

  

1. FILM AKTORSKI: Ujęcie obejmuje wycinek hallu w XIX-wiecznym mieszkaniu: fragment futryny i 

fragment drzwi wyjściowych24. Drzwi są uchylone. Widać przez nie odrapaną klatkę schodową, która 

zalana jest światłem i niepokojącymi cieniami drzew, które trwają w ciągłym falowaniu. Jest wyraźny 

kontrast pomiędzy jasnością klatki schodowej i ciemnością w mieszkaniu (futryna i drzwi). Pod koniec 

tego ujęcia pojawiają się ręce MK (lat 47). MK zdecydowanie zamyka drzwi.  

  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

 
24 Nie widać ani górnej krawędzi drzwi, ani dolnej. Kamera jest ustawiona na statywie mniej więcej pośrodku wysokości drzwi. 



35 
 

„Sine światło.   

Masywy dusznych podwórek.”  

„Nieustannie nakłuwana świadomość.   

Łaknienie innego powietrza.”  
  

  

2. ANIMACJA 2D: wiele par drgających oczu, które spoglądają we wszystkie strony.  

  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

  

„Z każdej strony szepty,  podejrzliwe 

uśmiechy.”  
  

3. FILM AKTORSKI: Widzimy wycinek hallu w XIX-wiecznym mieszkaniu: fragment futryny i fragment 

drzwi wyjściowych. Przez szparę w lekko otwartych drzwiach widać twarz Heleny (lat 22), która 

próbuje wedrzeć się do mieszkania, przywiera twarzą do szpary w drzwiach. Krzyczy, daje upust 

swojej frustracji i histerii. Przez cały czas trwania ujęcia MK przytrzymuje drzwi, próbując nie dopuścić 

do ich otwarcia pod naporem ciała Heleny. W końcu MK zatrzaskuje drzwi. Robi się ciemniej, aż do 

całkowitej czerni. To tylko przyspieszony wycinek ujęcia — brutalne i niechciane wspomnienie MK.  

Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

„Pod czaszką rezonowały  

wrzaski Heleny  z dnia 

poprzedniego.”  

  

4. FILM AKTORSKI: Widzimy wycinek hallu w XIX-wiecznym mieszkaniu: fragment futryny i fragment 

drzwi wyjściowych (kontynuacja ujęcia 4). Przez szparę w drzwiach widać twarz Heleny (córki MK, lat 

22), która ze łzami w oczach przytyka głowę do drzwi, jakby próbując nią rozchylić drzwi. Jest 

zrozpaczona, pełna żalu. Z drugiej strony drzwi widać ręce MK, która przytrzymuje drzwi, ale jeszcze 

mało zdecydowanie. Helena próbuje przemawiać do MK, skarży się, ale szybko wzbiera w niej agresja, 

z furią uderza dłońmi w drzwi — drzwi otwierają się szeroko, jasne światło z klatki schodowej 

rozbłyskuje z mocą, MK zostaje odrzucona od drzwi.  

Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  

  

„To normalne, że widok córki  rozsadza głowę 

niepojętą grozą?  Grożenie matce pistoletem   

to nowa powszedniość?”  

5. MODEL 3D: XIX-wieczny pistolet.  

6. FILM AKTORSKI:  

Znowu widzimy wycinek hallu w XIX-wiecznym mieszkaniu: fragment futryny i fragment drzwi 

wyjściowych (kontynuacja ujęcia 4). W tym ujęciu szaleństwo Heleny nasila się, rośnie jej frustracja i 

desperacja. Daje o sobie znać niestabilność psychiczna Heleny, raz jest zrezygnowana (odchodzi w głąb 

klatki schodowej), innym razem agresywnie napiera na drzwi. Helena próbuje pertraktować — wygląda 

na uspokojoną, łaknącą miłości matki, nieszczęśliwą. Ale zaraz twarz wykrzywia jej nienawiść — wyżywa 
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się na drzwiach, na futrynie. Wyzywa matkę. Próbuje przeciskać przez szparę w drzwiach to głowę, to 

ręce, to kolano. Uderza głową w drzwi. MK mocno popycha drzwi, Helena zostaje odrzucona do tyłu, 

upada na podłogę klatki schodowej. Helena rzuca się po podłodze. Wstaje, próbuje wywarzyć bokiem 

drzwi, ale osuwa się bezsilna, zrezygnowana. MK szybko zamyka drzwi. Zapada ciemność.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Gdzieś w tym momencie   

ta histeryczka grasowała po Warszawie —„  
      
„dręcząc, kłamiąc, kradnąc,   

łajdacząc się, rujnując nazwisko”  

  

 „i szykując finalne ciosy,   

po których pewnie się już nie podniosę.”  

„Nawet z oddali potrafiła  

przygnieść mnie do podłogi. Nie 

sposób wyszarpać się z tego 

opętania.”  

„Jak daleko będę musiała uciec, żeby 

się te sprawy z H.25 (i jej nieślubnym 

dzieckiem)26 o mnie nie obijały?”  

7. FILM AKTORSKI:  

Widzimy wycinek hallu w XIX-wiecznym mieszkaniu: fragment futryny i fragment drzwi wyjściowych 

(kontynuacja ujęcia 4). Nakładają się na siebie rozmyte obrazy histerycznych ataków Heleny, te obrazy 

powoli gasną — Helena zanika.  

  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Lista przewin H.”  

— „Rzecz o histerii”  

— „Panna Klementyna” — 

„To dziecko”  

DŹWIĘK w scenie „Klatka”  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 1 min.) — zestaw głośnikowy nr 8: — nerwowe 

i niezborne kroki Heleny, bulgot gotującej się wody w garnku;  — co jakiś czas, w 

tle: stukot w rurach, krzyki i szepty Heleny.  

 
25 Przy napisie „H.” miga ledwo widoczny i zatarty napis „eleną”  
26 Napis „(i jej nieślubnym dzieckiem”) jest zatarty, zszarzały, rozdygotany, zaszumiony. 
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DŹWIĘK w scenie „Wobec skrzywdzonych"  

1. Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 25 sek.) — głośnik „sound shower” nr 1 Głos aktorki 

odgrywającej rolę MK:  

"Odwiedziłam w więzieniu kobietę,  którą 

zamknięto za brak papierów.  Piękna 

dziewczyna, ale obciążona  obłędem i 

lubieżnością.   

Krzyczała w niewiadomym języku,  

śmiała się histerycznie,  uderzała 

głową o ścianę.  

Przytuliłam ją.   

Dziś ze smutkiem rozpamiętuję,  że 

przyszło mi to o wielu łatwiej,  niż 

przytulenie Heleny.”  

2. Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 25 sek.) — głośnik „sound shower” nr 2 Głos aktorki 

odgrywającej rolę MK:  

"Warszawa nawet nie próbowała skryć biedy  dekoracją ułudy.   

Nędza wylewała się jawnie  z ruder i sutener,  

posklejanych ze sobą  niczym bezkształtna 

grzybnia. Chciałam o tym pisać,  by świadczyć 

o losie odrzuconych. Nauczyłam się słuchać i 

być cierpliwą —  ludzie odwzajemnili się 

szczerą skargą.”  

  

KONSOLA w scenie „Pieśni buntu"  

Wzbudzacz, któremu towarzyszy napis „Odblokuj wspomnienie Marii”.  

Wybudzenie.  

Licznik czasu, który przewija czas do przodu: z „1889” do „1901”.  

ANIMACJA 3D: Wchodzimy do wnętrza machiny w konwencji Skanera. Machina pracuje, zwiększa obroty, miga 

kontrolkami. Z przesuwającego się taśmociągu machiny wjeżdżają i wyjeżdżają kolejne obiekty:  

  

1. ZDJĘCIA (slide-show): widoki XIX-wiecznej Warszawy.  

Równolegle pojawia się napis ze Skanera:  
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„Warszawskie gmachy miały w sobie więcej życia,  niż 

ludzie w nich zamieszkujący.   

Po klęsce roku 1864 Polacy utknęli w bezwładzie,  który nie 

pozwalał spełniać się czynom.”  

2. FILM BEZ AKTORÓW (najazd kamerą): widzimy biurko, na którym ścielą się gęsto zapisane kartki. 

Wśród papierów leżą: talerz z bagietką i masłem, nóż, niemiecka gazeta z portretem cesarza Wilhelma 

II na okładce, widokówka z Neapolu, kałamarz i oprawiona w skórę „Boska komedia” Dantego.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Tymczasowe stronnictwa,  

tymczasowe pojęcia,  tymczasowe 

przekonania.”  

„Myśli o wolności zagrzebano głęboko wśród innych  zbyt 

niekonwencjonalnych zachcianek.”  

3. RYCINA: scena buntu we Wrześni  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„Wtedy dzieci we Wrześni dały pokaz siły.  Jednak tlił 

się w narodzie duch oporu  i w tych wątłych istotkach 

się zamanifestował.”  

4. FILM BEZ AKTORÓW (najazd kamerą): na ścianie przy biurku MK wiszą 3 ryciny w drewnianych 

ramkach: „Wojna” Grottgera, „Pochód na Sybir” Grottgera i przedrozbiorowa mapa Polski.  

Równolegle pojawiają się kolejne napisy ze Skanera:  

„To orzeźwiało. Myśli ciążyły ku jawnym działaniom.  Przekonania nabrały 

sprężystości. Powracało życie."  

APLIKACJA MULTIMEDIALNA:  

Widz ma dostęp do dodatkowych treści (wspomnień z komentarzem):  

— „Strajk”  

— „Unici” (o prześladowaniu Unitów)  

— „Wspólnym głosem” (o oficjalnych protestach wystosowanych przez luminarzy literatury)  

DŹWIĘK w scenie „Pieśni buntu”  

Zapętlona ścieżka dźwiękowa (ok. 1 min.) — zestaw głośnikowy nr 9: 

 — odgłosy lekcji prowadzonej w języku niemieckim i rozmowami między uczniami i nauczycielem. 

    Nauczyciel wyraźnie nie akceptuje żadnych prób rozmowy w języku polskim, agresywnie reaguje na 

    każdą taką próbę, uczniów traktuje z wyższością i arogancją, krzyczy i trzaska wskaźnikiem o blat 

    pulpitu nauczycielskiego.  

  


