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Informacja prasowa Warszawa, 29.09.2022 r

 

Czego pragniesz duszyczko?  

Różne oblicza romantyzmu 

przegląd filmów online na www.ninateka.pl 

5 października – 2 listopada 

 

Odkryj różne oblicza romantyzmu podczas przeglądu na Ninatece! W ramach polskiego roku 

romantyzmu udostępniamy filmy, spektakle i animacje – legalnie, za darmo i bez reklam od 5 

października do 2 listopada. W ramach przeglądu Czego pragniesz duszyczko… pokażemy m.in. 

Lawę. Opowieść o „Dziadach” Tadeusza Konwickiego, Kochankę Szamoty Adama Uryniaka czy 

krótkometrażową Świteziankę w reżyserii sióstr Bui Ngoc. Program dostępny na www.ninateka.pl  

 
Materiały promocyjne 

 

W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę. Dokładnie 200 lat temu został wydany zbiór Ballady 

i romanse Adama Mickiewicza. Trudno znaleźć dzieło, które bardziej zakorzeniło się w świadomości 
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Polaków, szczególnie tych o romantycznej wrażliwości. To wydarzenie nie tylko rozpoczęło polski 

romantyzm, ale również wyznaczyło kierunek i główne założenia nurtu. Mickiewicz miał znaczący 

wpływ na literaturę rodzimą, jak i zagraniczną, jednocześnie inspirując innych artystów działających na 

płaszczyźnie innych sztuk. 

 

To przede wszystkim wiek XIX głównie przyczynił się do rozwoju korespondencji sztuk. Przenikające się 

tematy i dyfuzja form stały się dominującą cechą okresu romantyzmu. Tak powstały m.in. muzyczne 

ballady Chopina, malarskie fugi na płótnach Delacroix i ilustrujące barwy dźwięków słowa 

Baudelaire’a. Aby ukazać aktualność i różnorodność romantyzmu, przygotowaliśmy przegląd filmów, 

animacji oraz widowisk teatralnych, w których można odnaleźć patriotyzm, walkę w imię wolności, 

ludowość i zachwyt folklorem, ale również empatię, poszukiwanie sensu w filozofii cierpienia 

i fascynacja duchową sferą człowieka. Przegląd Czego pragniesz duszyczko? Różne oblicza romantyzmu 

zanurzy nas w nastrój epoki romantyzmu, jednocześnie ukazując jej aktualność i bliskość 

współczesności, w której, mamy nadzieję, każda duszyczka znajdzie coś dla siebie. 

 

W ramach przeglądu pokażemy: 

 

Dziewcę z ciortem, reż. Piotr Szulkin, Polska 1974, 14 min 

Kochanka Szamoty, reż. Adam Uryniak, Polska 2017, 46 min 

POEzja, reż. Roman Woźniak, Polska 2019, 54 min 

Świteź, reż. Kamil Polak, Polska/Szwajcaria/Francja/Kanada/Dania 2010, 20 min 

Vade-mecum, reż. Bracia Quay, Polska/Wielka Brytania 2020, 12 min 

Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1989, 129 min 

Świtezianka, reż. Siostry Bui, Polska, 2018, 23 min 

 

Filmy dostępne będą między 5.10, godz. 20:00 a 2.11, godz. 20:00. 

 

 

Opisy filmów: 

 

Dziewcę z ciortem, reż. Piotr Szulkin, Polska 1974, 14 min 

Filmowa interpretacja XVI-wiecznej ballady „A w niedzielę z porania” w reżyserii Piotra Szulkina. 

Opowiada historię wiejskiej dziewczyny, która wiedzie grzeszne życie (chodzi do karczmy, oddaje się 

rozpuście, zabija własne dzieci). Za swoją występność główna bohaterka zostaje potępiona – diabeł 

porywa ją do piekła, aby tam pokutowała za swoje nikczemne czyny. Poszczególne strofy utworu 

(śpiewane przez Helenę Staroszową) zostały zobrazowane za pomocą scen aktorskich. Niewyszukana 

scenografia i prosta gra aktorka podkreślają ludowy charakter dzieła. 
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Pierwowzór filmu, ballada „A w niedzielę z porania”, pochodzi z XVI wieku i jest jednym z najstarszych 

zabytków polskiej kultury ludowej. Utwór był przekazywany w formie ustnej z pokolenia na pokolenie. 

Ballada ukazuje ludową moralność – zło zawsze zostaje ukarane, grzesznik nigdy nie uniknie ręki 

sprawiedliwości. 

 

Kochanka Szamoty, reż. Adam Uryniak, Polska 2017, 46 min 

Kochanka Szamoty w reżyserii Adama Uryniaka jest adaptacją opowiadania Stefana Grabińskiego 

o tym samym tytule. Film ukazuje historię notariusza Józefa Szamoty, który przybywa do dworu 

Różowola, aby wycenić wartość majątku.  Pobyt w posiadłości okazuje się zgubny dla głównego 

bohatera – chęć poznania tajemnic mieszkańców Różowoli  doprowadza Szamotę do obłędu.  

Filmowa interpretacja utworu Grabińskiego nawiązuje do klasycznego horroru. W Kochance Szamoty 

znajduje się wiele elementów tradycyjnego filmu grozy – piękna, nawiedzona posiadłość, skrzypiące 

drzwi, niezidentyfikowane odgłosy w ciemności, duch prześladujący głównego bohatera, rodzinne 

tajemnice. Na nastrój grozy wpływa również niepokojąca muzyka, za którą odpowiedzialny był 

Stanisław Najmiec. W rolach głównych wystąpili Marcin Sianko, Tadeusz Łomnicki, Małgorzata 

Kowalska oraz Michał Chołka.  

Kochanka Szamoty należy do zbioru opowiadań Niesamowita opowieść autorstwa Stefana 

Grabińskiego. Pisarz jest uważany za głównego przedstawiciela horroru w polskiej literaturze. Nie bez 

powodu Grabiński jest nazywany „polskim Poem” – w twórczości polskiego artysty występują wątki 

życia pozagrobowego, szaleństwa, odkrywania tożsamości, zaburzeń rzeczywistości. 

 

POEzja, reż. Roman Woźniak, Polska 2019, 54 min 

Edgar Allan Poe na deskach Teatru Akt! Spektakl POEzja koncentruje się na życiu oraz dorobku 

twórczym jednego z najsłynniejszych, amerykańskich poetów początku XIX wieku. Widowisko 

teatralne w reżyserii Romana Woźniaka przybliża twórczość Poego poprzez wyraziste ukazanie emocji, 

które były istotne w dziełach romantycznego artysty. Brak dialogów, wysunięcie na pierwszy plan 

mimiki oraz gestów wpływa na budowanie atmosfery niepokoju, charakterystycznej dla dzieł poety. 

Współczesne stroje i rekwizyty mają na celu przełamanie czasowej bariery – udowodnienie, że poezja 

Edgara Allana Poego jest nadal aktualna. W przedstawieniu wystąpili: Agnieszka Musiałowicz, Karolina 

Banaszek, Marta Suzin, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski oraz Krzysztof 

Skarżyński. Oprawą muzyczną zajmował się Robert Jędrzejewski. 
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Edgar Allan Poe jest przedstawicielem literatury gotyckiej – jego wiersze i opowiadania przypominają 

senne koszmary. Atmosfera grozy, makabryczne opisy, absurdalne sytuacje to tylko kilka z licznych 

elementów twórczości pisarza. W utworach Poego dominuje tematyka związana ze śmiercią 

(zwłaszcza z jej fizyczną sferą), przemijaniem oraz żałobą. 

 

Świteź, reż. Kamil Polak, Polska/Szwajcaria/Francja/Kanada/Dania 2010, 20 min 

Świteź w reżyserii Kamila Polaka jest animacją, inspirowaną znaną balladą Adama Mickiewicza. Film 

ukazuje młodzieńca, który w tajemniczych okolicznościach przenosi się do średniowiecznego grodu 

Świteź. Bohater jest świadkiem losów mieszkańców osady – obserwuje wyruszenie wojska na bój, wraz 

z kobietami, dziećmi i starcami kryje się przed wrogą armią.  

Film Świteź odbiega od fabuły mickiewiczowskiej ballady. W utworze poety to wyłowiona z jeziora 

kobieta opowiada o dziejach grodu. W animacji Kamila Polaka zostaje wprowadzona postać 

młodzieńca, który bezpośrednio uczestniczy w wydarzeniach. Dzięki zmianie widzowie wraz z głównym 

bohaterem mają okazję osobiście prześledzić finalne dzieje miasta. 

Kamil Polak połączył animację komputerową 2D i 3D z obrazami olejnymi. Film sprawia wrażenie 

żywego dzieła malarskiego. Pierwsze i ostatnie ujęcia są inspirowane XIX-wiecznymi, realistycznymi 

obrazami. Dzieje grodu Świteź zostały przedstawione za pomocą malarstwa ikonowego. 

 

Vade-mecum, reż. Bracia Quay, Polska/Wielka Brytania 2020, 12 min 

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Instytut Książki i Instytut Kultury Polskiej 

w Londynie zaprosili do współpracy braci Quay, aby oddać hołd polskiemu poecie. Vade-mecum jest 

animacją, która przedstawia karierę oraz twórczość pisarza. O życiu Norwida opowiada Ian Nicholas. 

Twórcy filmu pragnęli przybliżyć biografię Norwida zagranicznym widzom, dlatego dzieje poety zostały 

opowiedziane w języku angielskim. W filmie pojawiają się cytaty z popularnych wierszy Norwida, 

czytane przez Janusza Guttnera. Reżyserowie wykorzystali również szkice artysty, aby ukazać 

wszechstronny talent poety. 

Cyprian Kamil Norwid był polskim pisarzem romantycznym. Twórczość poety często jest pomijana, 

ponieważ jego wiersze są nieoczywiste i trudne w interpretacji. Jednak Norwid pragnął, aby jego 

utwory nie były jednoznaczne – chciał, aby czytelnik miał swobodę interpretacyjną. Jego najsłynniejszy 

zbiór wierszy – Vade-mecum – już samym tytułem zachęca odbiorcę do podążania wraz z poetą przez 

labirynt metafor i wspólnego poszukiwania znaczenia. 
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Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1989, 129 min 

Pierwsza ekranizacja najsłynniejszego dramatu Adama Mickiewicza. Lawa jest filmową interpretacją 

Dziadów Adama Mickiewicza. Tadeusz Konwicki nie bez powodu przenosi na ekrany najsłynniejszy 

dramat polskiego poety ze zmieniony tytułem. Reżyser odwołał się do istotnego cytatu, pochodzącego 

z III części utworu: 

Nasz naród jak lawa, 

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, 

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi; 

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. 

Film Tadeusza Konwickiego powstał w okresie przemian politycznych w Polsce, dlatego w Lawie zostały 

wyróżnione patriotyczne motywy. Podkreślenie narodowowyzwoleńczych wątków i odwołanie się do 

polskiego męczeństwa w czasie II wojny światowej miały na celu pozytywny wpływ na morale 

polskiego społeczeństwa końca XX wieku. 

Produkcja Konwickiego obejmuje II, III oraz IV część Dziadów. Wierność oryginałowi czyni Lawę 

najlepszą adaptacją mickiewiczowskiego dzieła. Na fenomen ekranizacji Dziadów składają się 

wyszukana symbolika, ekspresja aktorów oraz sceneria, które idealnie oddają charakter dramatu 

romantycznego. Nastrój niesamowitości dopełnia muzyka Zygmunta Koniecznego w wykonaniu 

Filharmonii Łódzkiej oraz Warszawskiej Opery Kameralnej. W Lawie wystąpiło wielu znanych aktorów, 

między innymi: Gustaw Holoubek, Maja Komorowska, Artur Żmijewski, Grażyna Szapołowska. 

Dziady należą do kanonu literatury polskiej. Tajemnicze, wieloaspektowe dzieło Adama Mickiewicza 

jest refleksją nad narodowością polską oraz rozważaniem nad cierpieniem. W dramacie polskiego 

poety znajdują się wszystkie fundamentalne elementy polskiego dramatu romantycznego: patriotyzm, 

cierpienie, ludowość, nieszczęśliwa miłość, istnienie podwójnej rzeczywistości oraz poszukiwanie 

tożsamości. 

 

Świtezianka, reż. Siostry Bui, Polska, 2018, 23 min 

Krótkometrażowa adaptacja ballady Adama Mickiewicza utrzymana w konwencji thrillera 

romantycznego, w którym współczesny świat przeplata się ze światem XIX-wiecznych podań 

ludowych. Głównym bohaterem jest 16-letni Michał, w którym rodzi się pierwsze uczucie do pięknej, 

lecz tajemniczej dziewczyny. Podążając za nią, odkrywa równoległą, magiczną rzeczywistość 

i zamieszkującą tam nimfę… czy zdoła uwolnić się od jej zwodniczego uroku i zachować wierność? 
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Film jest filmową próbą zmierzenia się z balladami Mickiewicza. Tekst wieszcza wykonuje Justyna 

Święs, muzykę skomponowali: Jarosław Jóźwik i Michał Chęć (Łąki Łan). 
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