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„FILM-KONZEPTE“ ÜBER ROMAN POLANSKI
Die seit 2006 erscheinenden Film-Konzepte widmen sich sowohl Werken renommierter Filmregisseure als auch berühmten Schauspielern und Heldenfiguren des zeitgenössischen Kinos. Der aus Polen stammende Roman Polanski (Jg. 1933), seit den
frühen 1960er Jahren in Polen, Westeuropa und den USA als Regisseur und Schauspieler wirkend, verkörpert und versinnbildlicht eine Generation von osteuropäischen Filmschaffenden, die bedingt durch Kriegsereignisse, rassistische Verfolgung
und die Konfrontation mit den staatssozialistischen Behörden in ihren Werken eine
spezifische Poetik entwickelt haben. Psychisch geprägt durch seine Flucht vor den
nationalsozialistischen Häschern, entwickelte der damals zehnjährige Roman Wilk,
so sein jüdischer Name, ein tief wirkendes Mitgefühl für „Unschuldige im
Würgegriff der Gesellschaft, der politischen Verhältnisse und ihrer Büttel“ (S. 3).
Was Thomas Koebner mit dem Blick auf das frühe und mittlere Schaffen Polanskis
unter Verweis auf Nóż w wodzie (Messer im Wasser, 1962), Repulsion (Ekel, 1965),
Cul-de-sac (Wenn Katelbach kommt…, 1966) und Le locataire (Der Mieter, 1976)
als eine Konzentration auf Opferfiguren wertet, schließt andere wesentliche Aspekte im späteren Werk nicht aus. Es handelt sich dabei um die scharfsinnige Analyse
„menschlichen Verhaltens in Situationen außergewöhnlicher Bedrängnis“ (S. 4) und
die Lust am Grotesken, wie sie in Dance of the Vampires (Tanz der Vampire, 1967)
oder The Ninth Gate (Die neun Pforten, 1999) „als nicht-realistische, oft komödiantenhafte Stilistik“ zu bewundern ist. Auch andere Lebensthemen seien, so Koebner,
für Polanskis Schaffen symptomatisch. Es sei die Angst, die „gehetzte, drangsalierte, beschädigte Existenzen an eine schier ‚unüberwindliche Macht da draußen“
(S. 5) glauben lässt, wie in den Spielfilmen The Ghost Writer (Der Ghostwriter,
2010) oder Rosemary’s Baby (Rosemaries Baby, 1968), wie auch deren ÜberwinStudia Filmoznawcze 33, 2012
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dung in The Pianist (Der Pianist, 2002). Sie bieten damit wie Chinatown (1974)
oder Tess (1979) ungewöhnliche Einblicke in menschliche Verhaltensweisen.
Mit dieser Einführung in wesentliche Aspekte der polanskischen Filmpoetiken
ausgestattet, greifen die einzelnen Aufsätze eine Auswahl von wichtigen Themen in
den Spielfilmen auf. Es sind dies Körperbewusstsein (Anette Kaufmann), die Psychologie des Eingesperrtseins (Manuel Koch), Triumph des Bösen in der HorrorGroteske Tanz der Vampire (Michelle Koch), die Hölle auf Erden am Beispiel von
Rosemarie’s Baby (Carsten Bergemann), die Macbeth-Verfilmung 1971 (Armin Jäger) wie auch die Verfilmung von Oliver Twist, aus dem Jahr 2005 (Matthias Bauer),
Frauen in den Filmen von Polanski (Sascha Koebner), Karl Prümms Reflexionen
über Der Pianist (2002) und Anke Sterneborg über The Ghost Writer unter der
Überschrift „Die klaustrophobische Enge einer Insel“.
Die besprochene Nummer, aus dem Jahre 2010, zeichnet sich durch eine transparente Konzeption sowie durch ein ausgewogenes Themenspektrum aus. Versehen
mit einer ausführlichen Biografie, in der die familiären Hintergründe – Roman Polanski wurde als Rajmund Roman Liebling 1933 in Paris geboren – und wichtige
Ereignisse im Leben des Filmregisseurs kritisch beleuchtet werden, der Filmografie
und einer Liste der wichtigsten Filmpreise, richtet sich die Polanski-Ausgabe sowohl an Fachleute als auch an Filmfreaks.
***

Wolfgang Schlott
„FILM-KONZEPTE” O ROMANIE POLAÑSKIM
Ukazujące się od 2006 roku „Film-Konzepte” poświęcane są dziełom wybitnych reżyserów, znanym aktorom i bohaterom współczesnego kina. Pochodzący
z Polski Roman Polański (ur. 1933) jest bohaterem niniejszego zeszytu pisma. Ucieleśnia on i symbolizuje generację wschodnioeuropejskich twórców, którzy wskutek zdarzeń wojennych i prześladowań na tle rasistowskim, a także w konfrontacji
z socjalistyczną władzą, przyjęli i rozwinęli w swych filmach specyficzną poetykę.
Przypadek Polańskiego jest tu więcej niż znamienny. Ucieczka przed psychicznymi następstwami prześladowań o charakterze narodowo-nacjonalistycznym, które
sięgają czasów, gdy musiał ukrywać się pod przybranym nazwiskiem Roman Wilk,
rozwinęła w nim głęboką empatię dla niewinności, zawsze charakteryzującej ofiarę.
Widać to, gdy za Thomasem Koebnerem popatrzymy na wczesną (i nie tylko) twórczość Polańskiego (Nóż w wodzie 1962; Wstręt 1965; Matnia 1966; Lokator 1976).
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Nie wyklucza to jednak i nie zasłania innych, istotnych aspektów późniejszej twórczości reżysera, które objawiają się widzowi we wnikliwych analizach zachowań
ludzkich, i to w sytuacjach ekstremalnych, czy też w przyjemności wynikającej
z podziwu dla siły groteski, jak w Nieustraszonych pogromcach wampirów z 1967
roku czy w nakręconych wiele lat później Dziewiątych wrotach (1999). Podobnie
inne tematy, według Koebnera, są dla twórczości Polańskiego znamienne. Chodzi
tu między innymi o strach, który zawsze każe wierzyć w istnienie zewnętrznych
sił nie-do-pokonania, co przejawia się w różnych postaciach w takich filmach, jak
Autor widmo (2010), a wcześniej Dziecko Rosemary (1968). Aspekt pokonania czy
przezwyciężenia tych sił wyraziście prezentuje film Pianista (2002). Z kolei takie
obrazy jak Chinatown (1974) czy Tess (1979) dają niezwykły wgląd w mechanizmy
ludzkich zachowań.
Na stoczterdziestostronicowy tom składają się teksty o: uświadamianiu sobie
własnej cielesności (Anette Kaufmann), o psychologii uwięzienia (Manuel Koch),
artykuł o triumfie zła w horrorze-grotesce Nieustraszeni pogromcy wampirów (Michelle Koch), esej o piekle na ziemi na przykładzie Dziecka Rosemary (Carsten
Bergemann), rozprawka o adaptacji Makbeta w 1971 roku (Armin Jäger), rzecz
o sfilmowaniu Oliviera Twista w 2005 roku (Matthias Bauer), jak też rozważania
na temat kobiet w filmach Polańskiego (Sascha Koebner), refleksje o Pianiście
(2002) Karla Prümma czy wreszcie tekst Anke Sterneborg o filmie Autor widmo
pt. Klaustrofobiczna ciasność wyspy.
Tom wyróżnia się czytelną koncepcją całości i zrównoważonym spektrum tematycznym. Zaletą jest też dokładna bibliografia, a rodzinne zaplecze i ważne wydarzenia z życia reżysera zostały w niej pokazane w krytycznym świetle. Dołączono także filmografię i listę najważniejszych nagród filmowych reżysera.
Lektura zeszytu zadowoli zarówno fachowców, jak i wielbicieli kina.
Przeł. Milan Lesiak i Jarosław Maruszewski
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