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Historia bez pointy

monika górska

Raz. Dwa. Trzy. Plié. Cztery, pi´ç. Relevé.
Karolina, pointy! Raz. Dwa... Przy drà˝ku rzàd
dziewczyn wygina si´ i prostuje w rytm muzyki i s∏ów nauczycielki baletu. Karolina niewiele
ró˝ni si´ od swoich kole˝anek. Ma pi´kne,
smuk∏e nogi i d∏ugie palce u ràk – jak u pianistki. Przykuwa uwag´ jej twarz – skupiona,
a jednoczeÊnie pusta. Jakby by∏a zamkni´ta
w swoich myÊlach.
Kiedy jà zobaczy∏am po raz pierwszy, mia∏a
15 lat. Wiàza∏a w∏aÊnie swoje ró˝owe pointy...
Dla mnie pozostaje do dzisiaj tamtà nastoletnià dziewczynà o niepewnym spojrzeniu
i zniewalajàcym uÊmiechu. I takà jà w∏aÊnie
opisuj´, mimo ˝e od tamtego czasu min´∏o ju˝
kilka lat. W moich oczach jest ona bohaterkà
filmu, który w tym kszta∏cie nigdy nie powsta∏.
Baletu uczy si´ od siedmiu lat. Ma ju˝ za
sobà pierwszy wyst´p w poznaƒskim Teatrze
Muzycznym, wyst´p przygotowanym przez
Studio baletowe Anny Niedêwiedê. W spektaklu „Tajemnice Êwiata” taƒczy∏a tylko 2 minuty. Ale wszyscy mówili tylko o niej. Jej profesorka, Anna, marzy, ˝eby Karolina taƒczy∏a
w Polskim Teatrze Taƒca.
Karolina o tym nie marzy. Jeszcze nie wie,
co b´dzie robiç w przysz∏oÊci. Bo przysz∏oÊç
dla Karoliny nie istnieje.
Nie pami´tam ju˝, jak trafi∏am na jej trop.
Od dawna pasjonowa∏ mnie temat „innych
Êwiatów”, zw∏aszcza Êwiata ciszy. Âwiat ludzi
s∏yszàcych i nies∏yszàcych to rzeczywiÊcie dwa
ró˝ne Êwiaty. Postanowi∏am zrobiç o tym film
dokumentalny. Chcia∏am tym filmem poszukaç odpowiedzi albo chocia˝ zadaç pytanie,
które fascynowa∏o mnie od czasów akademickich. Czy rzeczywiÊcie, jak twierdzi Wittgenstein, „Granice mojego j´zyka sà granicami
mojego Êwiata”? JednoczeÊnie chcia∏am opisaç
t´ czeÊç Polaków, która funkcjonuje na marginesie naszego spo∏eczeƒstwa. Rzec by mo˝na –
nie ma w nim prawa g∏osu. Na ogó∏ traktujemy ich jak obcokrajowców. Ale czy mo˝e byç

inaczej, skoro mówimy innymi j´zykami. I kim
w∏aÊciwie jesteÊmy dla nich? Dotarcie do Êrodowiska osób g∏uchoniemych jest trudne, poniewa˝ tworzà swego rodzaju getto – albo to
my ich w tym getcie zamykamy.
Film mia∏ byç zatytu∏owany Cisza na ca∏y
g∏os. Chcia∏am nim opowiedzieç trzy zaz´biajàce si´ ze sobà historie: Karoliny, Ani i Kasi,
które razem pracujà nad przygotowaniem
spektaklu Inny Âwiat.
Ucieszona, ˝e znalaz∏am tak niezwyk∏à histori´, wys∏a∏am do Redakcji Filmu Dokumentalnego TVP 2 eksplikacj´, która jest pierwszym ogniwem ∏aƒcucha produkcyjnego. Najpierw, przez kilka miesi´cy, czeka∏am cierpliwie na decyzj´ ówczesnego redaktora programujàco-zamawiajàcego, nazywanego w Êrodowisku telewizyjnym rpz-em. Od czasu do czasu dzwoni∏am, s∏yszàc w s∏uchawce: „prosz´
zadzwoniç za miesiàc, jeszcze nie podjà∏em decyzji”. W reszcie, po prawie roku, pojecha∏am
na Woronicza, by wydobyç ostatecznà odpowiedê. Nie wierzy∏am w∏asnym uszom. „Nie”.
Widocznie ów rpz sam jest g∏uchy na taki temat – pomyÊla∏am. Dopiero kilka miesi´cy
póêniej, na festiwalu w Krakowie, dowiedzia∏am si´ kulisów tej odmowy. Ale to zupe∏nie
inna historia. A tymczasem do Karoliny ustawi∏a si´ kolejka z TVN.
Karolina jest g∏uchoniema. Taka si´ ju˝ urodzi∏a. Wszyscy w jej rodzinie – rodzice i trójka
rodzeƒstwa – s∏yszà. Jest, jak to okreÊla jej wychowawca Wies∏aw Somerfeld, z rocznika ’86
– rocznika „czarnobylskiego”. W OÊrodku dla
Dzieci Nies∏yszàcych w Poznaniu, gdzie Karolina uczy si´ i mieszka, jest wiele takich dzieci.
Ich rodziny cz´sto ch´tnie „wypychajà je” z domu do internatu. Chc´ sprawdziç, czy tak jest
te˝ w wypadku Karoliny, która pochodzi z ma∏ej wioski niedaleko Konina. Kiedy razem z jej
wychowawcà odwiedzam ca∏à rodzin´, rodzice
przygotowujà odÊwi´tny obiad. Znad kolejnej
porcji placka obserwuj´ sposób porozumiewa-
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nia Karoliny z braçmi i z mamà. Nikt nie zna
j´zyka migowego, którym pos∏uguje si´ Karolina. Nawet w rodzinnym domu Karoliny istniejà dwa Êwiaty. Jaka g∏oÊna to musi byç samotnoÊç. Na Êcianach fotografie z przedstawienia
z Karolinà w bia∏ej paczce na scenie. Mama
dumna z córki, ale i ona nie wierzy, ˝e b´dzie
mia∏a córk´ baletnic´. Raczej – cukiernika.
Dla g∏uchoniemych „przysz∏oÊç” to poj´cie
abstrakcyjne. A – jak mówi wychowawca Karoliny – poj´ç nie rozumiejà… Przynajmniej
nie w takich kategoriach jak my. Byç mo˝e dlatego najcz´Êciej nie majà te˝ ambicji. Sà najmniej wykszta∏conà grupà naszego spo∏eczeƒstwa. Dla wi´kszoÊci z nich liczy si´ tylko tu
i teraz.
Nauczycielka j´zyka migowego w szkole, do
której chodzi Karolina, ma k∏opoty, ˝eby wyt∏umaczyç dzieciom, co to sà na przyk∏ad anio∏y. Sama ma z tym k∏opot, bo i ona jest nies∏yszàca. Albo tytu∏ spektaklu Narodziny Êwiata.

Âwiat – globus – to jeszcze mo˝na w miar´ ∏atwo pokazaç, narodziny – dziecko, ko∏ysanie –
to jeszcze te˝. Ale narodziny Êwiata?!
Karolina, która w paêdzierniku ma zataƒczyç w spektaklu Anio∏y, ma podwójnie trudne
zadanie. Nie doÊç, ˝e taƒczy w rytm muzyki,
której nie s∏yszy, to jeszcze taƒcem opowiada
histori´, której nie rozumie. Ale widzowie
o tym nie wiedzà. Jej talent sprawia, ze nie
widaç barier pomi´dzy naszymi Êwiatami.
Dla nich – jej taniec to sztuka. Dla niej – matematyka.
Dwa pas w przód. Obserwuj´ Karolin´ na
próbach. Kiedy p∏ynie przez sal´ w rytm
Êpiewnego lamentu o losie Amalii Rodrigues,
nie mog´ wyjÊç z podziwu. Demi-plié revelé.
Gdybym nie wiedzia∏a, ˝e nie s∏yszy, i ja nigdy
bym tego nie zauwa˝y∏a. Piruet. Co wi´cej –
kiedy jej s∏yszàce kole˝anki gubià rytm, ona
zawsze jest na czas. Trzy pas do ty∏u. Mówi si´
cz´sto, ˝e g∏usi potrafià taƒczyç, bo czujà wi-
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bracje idàce od g∏oÊników. Nauczycielka Karoliny temu zaprzecza. ˚eby to sprawdziç, wiesza∏a g∏oÊniki nad ziemià. Bez zmian. Jej zdaniem Karolina, jak i wielu nies∏yszàcych ma
fenomenalnie rozwini´tà pami´ç. Relevé.
Wszystkie kroki na pami´ç. I to spojrzenie,
w którym odbija si´ tylko cisza.
Wychowawca Karoliny tak˝e by chcia∏, ˝eby
zosta∏a zawodowà tancerkà. Ale jest bardziej
sceptyczny ni˝ jej nauczycielka taƒca. Jak mówi : „Zbyt wielu moich bardzo zdolnych
uczniów dzisiaj kapsluje oran˝ad´”, a o Karolinie: „Podobno raz na pi´ç tysi´cy lat du˝y meteoryt uderza w ziemi´. Mo˝e wi´c i Karolina
zostanie baletnicà...”
Na drugim biegunie tego Êwiata jest Katarzyna i Agnieszka. Dwie siostry, które – mimo
˝e prawie nic nie s∏yszà – nauczy∏y si´ czytaç
z ust i mówiç. Chocia˝ obie siostry znajà j´zyki
(sic!), rozmawiajà przez telefony komórkowe
i dobrze radzà sobie w ˝yciu, nadal nale˝à
do tego innego Êwiata. One same tak o tym
mówià.
Kasi´, atrakcyjnà trzydziestooÊmiolatk´,
cz´sto pytajà, z jakiego kraju pochodzi i jak
to zrobi∏a, ˝e tak Êwietnie zna polski. Kiedy
im mówi, ˝e po prostu jest g∏ucha, za˝enowani
przepraszajà, ale Kasia si´ z tego Êmieje. Obie
siostry w ogóle du˝o mówià i du˝o si´ Êmiejà,
choç gdy si´ s∏ucha, przez co przesz∏y, wcale
nie jest do Êmiechu. Ich rodzice sà s∏yszàcy.
O tym ˝e Agnieszka – starsza z sióstr – nie s∏yszy, dowiedzieli si´ od lekarza, gdy mia∏a dwa
latka: „ Z tego dziecka nie b´dzie pani mia∏a
pociechy. To przecie˝ jest g∏uchy mato∏”.
Okaza∏o si´, ˝e druga dziewczynka tak˝e
nie s∏yszy. Straci∏a s∏uch prawdopodobnie po
niemowl´cym zapaleniu nerek, gdy bra∏a zbyt
du˝o antybiotyków. Dla rodziców to by∏a tragedia. Przeszli przez wszelkiego rodzaju upokorzenia, bunt, rozpacz. Ale nie przestali walczyç, ˝eby dzieci mia∏y w miar´ normalne
dzieciƒstwo. W efekcie Agnieszka by∏a pierwszym dzieckiem w Poznaniu, które przyj´to do
normalnej szko∏y podstawowej. Na d∏ugo
przed „integracyjnym szkolnictwem” obie siostry zda∏y matur´ w publicznych szko∏ach.

Agnieszka zosta∏a protetykiem, a Kasia skoƒczy∏a Wy˝szà Szko∏´ Plastycznà – projektowanie ubiorów.
DziÊ Kasia prowadzi w∏asnà firm´ aparatów s∏uchowych, w której pracuje te˝ Agnieszka. Kasia zaprojektowa∏a kolorowe wk∏adki do
uszu. Zamiast wstydliwie ukrywaç, eksponuje
si´ je jak fantazyjnà bi˝uteri´. Agnieszka nie
za∏o˝y∏a jeszcze rodziny. Kasia jest mamà 9 letniego ch∏opca. Mimo ˝e tak˝e jej partner, stomatolog, jest nies∏yszàcy, MichaÊ s∏yszy. Co
wi´cej, gra na pianinie, chodzi do szko∏y muzycznej. Choç Kasia do dziÊ pami´ta swój strach, gdy zasypia∏a bez aparatu s∏uchowego. Co
b´dzie, jeÊli si´ MichaÊ obudzi, a ona us∏yszy
jego p∏aczu?
Kasia ma zaprojektowaç i uszyç kostiumy
na przedstawienie baletowe, Inny Âwiat, które
w tym roku Anna przygotowuje wraz z grupà
dzieci s∏yszàcych i nies∏yszàcych. Ten spektakl,
przygotowania i próby to g∏ówna oÊ filmu. To
tak˝e okazja do pokazania relacji Karoliny ze
Êwiatem s∏yszàcych a jednoczeÊnie kontrast dla
jej codziennoÊci. Na próbach i w spektaklu
wchodzi w swój zaczarowany Êwiat, w którym
potrafi mówiç i mo˝e s∏yszeç. Jest cz´Êcià tego
Êwiata, którego jedynym j´zykiem jest gest i taniec. W taƒcu, jak nikt inny, Karolina potrafi
wytaƒczyç cisz´.
Kasia i Karolina spotykajà si´ przy okazji
kolejnych przymiarek. Jakkolwiek obie nie s∏yszà, potrzebujà t∏umacza, ˝eby si´ porozumieç!
Stàd refleksja o granicy tego Êwiata, którà jest
j´zyk mówiony.
W filmie pokazane sà te˝ inne osoby g∏uchonieme – grupa jej najbli˝szych kole˝anek
i kolegów z internatu. Podpatrujemy sytuacje
z ich ˝ycia: zawody ping-ponga, w którym Karolina i jej koledzy sà mistrzami Polski, pokazy
magii, w której si´ specjalizujà, dyskoteki, lekcje, pisanie SMS-ów, których wynalezienie by∏o chyba najwi´kszym dobrodziejstwem w∏aÊnie dla nies∏yszàcych. Dzi´ki nim komunikacja z w∏asnym, ale tak˝e tym innym Êwiatem
staje si´ ∏atwa jak nigdy. Odwiedzamy Karolin´
w szkole, w której uczy si´ zawodu cukiernika
i w domu rodzinnym. Ka˝da scena odkrywa,
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t∏umaczy widzowi jakàÊ czàstk´ tej innej rzeczywistoÊci. Na przyk∏ad scena, w której Karolina k∏óci si´ z kimÊ. Wystarczy zamknàç oczy
albo odwróciç g∏ow´ – i ju˝ k∏ótnia przerwana.
Razem z Karolinà idziemy na prób´ Polskiego Teatru Taƒca, podczas której Karolina
spotka si´ z jego dyrektorem – Ewà Wycichowskà. I przed nià zataƒczy... Czy w efekcie dostanie propozycj´ przysz∏ej pracy? Czy poprzez
taniec b´dzie mia∏a szans´ wejÊcia do tego innego, lepszego (?) Êwiata.
Postacià ∏àczàcà oba Êwiaty jest nauczycielka Karoliny, Ania, Êliczna, o du˝ym temperamencie i niespo˝ytej energii. Wbrew temu, co
sama mówi, stanowi przeciwwag´ dla powiedzenia „g∏upia jak baletnica”. Od kilkunastu lat
jako jedyna w Polsce prowadzi zaj´cia baletowe mi´dzy innymi z g∏uchoniemymi, wiele
wi´c mo˝e o nich powiedzieç i nie boi si´ obna˝aç te˝ przykrej prawdy. Mi´dzy innymi
o tym, i˝ ˝yjà w przekonaniu, ˝e wszystko si´
im nale˝y, ˝e sà ma∏o ambitni i leniwi, ˝e szybko si´ zniech´cajà, itp. Tym wi´kszy kontrast
stanowi tutaj rodzina Kasi.
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Ania zna zaledwie kilka s∏ów w j´zyku migowym, ale bez trudu komunikuje si´ z dzieçmi. Jak mówi: „ja ich ucz´ taƒca, a one uczà
mnie swego j´zyka”. Przesuwa palcami jakby
szybko rozwija∏a wachlarz – to znaczy ∏adnie.
Tak dzisiaj taƒczy∏y dziewczyny. Patrz´ na
Karolin´ – stan´∏a na swoich bladoró˝owych
pointach z r´kami wzniesionymi ku górze.
Ani drgnie. Jakby czas si´ zatrzyma∏...
Pointa
Karolina skoƒczy∏a szko∏´ zawodowà, zdoby∏a zawód cukiernika. Nie zosta∏a baletnicà
Polskiego Teatru Taƒca, ale zda∏a egzaminy
i przyj´to jà do baletu poznaƒskiego Teatru
Muzycznego. Niestety, d∏ugo si´ w nim nie
utrzyma∏a. Zabrak∏o jej wytrwa∏oÊci? Motywacji? Wróci∏a do rodzinnej wioski, wysz∏a za
mà˝ za bardzo przystojnego koleg´ ze szko∏y.
Na Êlub zaprosi∏a swojego wychowawc´ i nauczycielk´ baletu. Podobno jest szcz´Êliwa.
A ja pisz´ o niej scenariusz. B´dzie si´ nazywa∏
Historia bez pointy.

Images performed by words in Howard Jacobson’n
novel Kalooki Nights. Remarks about intersemiotic
relations among words and pictures
marek kaêmierczak
Introduction
The wor(l)d is not a picture, not an image,
not even the meanings. This statement is provocative from semiotic and communicational
perspective. Michel Foucault’s interpretation
of tension between word and picture revealed
that the difference between both of these
forms of creating messages are rather fluent[1].
Howard Jacobson’s[2] novel Kalooki’s Nights
shows that words can function as the pictures,
images, like representations before meanings.
This article concerns the question created
by the narrator of Howard Jacobson’s novel

titled Kalooki Nights. These questions are not
the most important parts or frames of this
novel. They are rather the margins of this text.
There are many diverse issues and topics
[1] M. Foucault, To nie jest fajka (Ceci
n’est pas une pipe), trans. T. Komendant,
Gdaƒsk 1996.
[2] Howard Jacobson is a British author
and journalist. He wrote i.a. Kalooki
Nights (2006, Polish edition 2008),
The Mighty Walzer (1999), Who’s Sorry
Now (2002), The Making of Henry
(2004), The Act of Love (2008).

