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Autor: Marcin Jauksz 

Scenariusz lekcji do filmu Slow West (reż. John Maclean) 

Temat zajęć: „Hejże! Na zachód!” O znaczeniach ukrytych w westernie. 

Grupa wiekowa: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Czy ma Jay coś wspólnego ze szkolnymi lekturami? O młodzieńczym idealizmie  

i nieszczęśliwej miłości. 

• Romantyczny obraz Dzikiego Zachodu. 

• Pod płaszczykiem westernu – kulturowe znaczenia i klasyka gatunku. 

• Podbijanie Dzikiego Zachodu – kiedy to się działo i z jakim skutkiem? 

Cele operacyjne: 

uczeń/uczennica po lekcji potrafi: 

• określić konwencję westernu i wskazać miejsce gatunku oraz jego wybranych 

odmian w filmowej historii; 

• określić znaczenie ważnych motywów w obrębie filmowej konwencji; 

• scharakteryzować bohaterów filmu i wskazać typy osobowości, które 

reprezentują (cyniczny, zgorzkniały rewolwerowiec i młody, nieco naiwny 

idealista); 

• wskazać i omówić literackie konteksty, które pozwalają się wykorzystać  

w charakterystyce Jaya. 

Metody i formy pracy: 

• heureza,  

• dyskusyja, 

• praca w grupach jednolita i niejednolita.   

Bibliografia (i materiały wykorzystane podczas lekcji):  

1. J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. F. Mirandola [fragment]. 
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2. P. French, Unforgiven – review, „Guardian” 1992, 20.09.; dostęp: 11.04.2018; 

https://www.theguardian.com/film/1992/sep/20/features.philipfrench 

3. Cz. Michalski, Western i jego bohaterowie, Warszawa: Wydawnictwa Artystycznie  

i Filmowe 1972. 

4. J-L. Rieupeyrout, The Western: A Historical Genre, “The Quarterly of Film, Radio 

and Television” 1952, vol. 7 (2). 

 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel prosi uczniów, by przypomnieli sobie wyznaczniki gatunkowe westernu  

i zaznaczyli spośród nich te, które spełnia Slow West. Następnie prosi o refleksję  

i wypowiedzi o sytuacjach (wątkach, bohaterach…), które nie pasowały do schematu 

opowieści o kowbojach i rewolwerowcach. Nauczyciel zapisuje uwagi na tablicy, najlepiej 

w formie tabeli: 

 

Western jako  

gatunek filmowy 

Zgodność ze wzorcem 

(wątki, sceny, 

postacie) 

Naruszenie znanych 

konwencji 

Opowieść o poszerzaniu 

granic Stanów 

Zjednoczonych i kolonizacji 

Ameryki przez białego 

człowieka; 

Zachód pozostaje 

kierunkiem, w którym 

odbywa się wędrówka, tam 

też jest niebezpiecznie. 

Niebezpiecznie jest jednak 

wszędzie, wbrew temu, co 

mówi Payne.  

starcia z Indianami 

(rdzenną ludnością 

kontynentu) jako jeden z 

głównych wątków; 

Indianie ścigani, Indianie 

chowający swych zmarłych 

są elementem scenerii,  

w której przemieszcza się 

Jay;  

Indianie są jednoznacznie 

ofiarami, pokazani jako 

zaszczuci, smutni, 

bezradni… 

postać samotnego kowboja 

(lub kilku przyjaciół) 

stawiającego czoła różnym 

wyzwaniom; 

Silas jest rewolwerowcem, 

który stanowi wcielenie idei 

męskości na Dzikim 

Zachodzie, „jednym  

z ostatnich”, jak sam o 

sobie mówi, rewolwerów do 

wynajęcia; nie jest jednak 

pozbawiony kręgosłupa 

moralnego; 

Przygody Silasa i Jaya mają 

specyficzny charakter, 

wplątani w sytuacje 

tragiczne (zabicie przez 

Jaya Szwedki, matki dwójki 

dzieci), albo na poły 

surrealne (Werner, 

spotkanie z towarzyszami 

Payne’a przy ognisku). 

wyraźny podział na dobro  

i zło; 

Idealistyczny Jay jest 

ucieleśnieniem 

światopoglądu bohatera  

z konwencjonalnych 

westernów… 

…nie ma jednak zdolności 

zaprawionego w 

przygodach wędrowca, 

dzielnego kowboja. 

dobro ucieleśniane przez 

samotnego bohatera, 

Jay ma w sobie wiele z 

romantycznych marzycieli 

Najbardziej pozytywny 

bohater umiera. Ironia losu 



3 

Copyright by Multikino 

obrońcę uciśnionych, 

przestrzegającego prawa 

Stanów Zjednoczonych, 

białego reprezentanta 

amerykańskich ideałów; 

sprawia, ze ginie z ręki 

ukochanej. Idealizm nie 

ocala człowieka w świecie,  

w którym rządzi przemoc. 

nieprzyjaciółmi są albo 

wyjęci spod prawa (rabusie, 

mordercy), albo dzicy 

Indianie zagrażający 

sprawiedliwym 

Amerykanom; 

W Slow West 

nieprzyjaciółmi głównych 

bohaterów są inni 

rewolwerowcy, a więc ludzie 

działający często na granicy 

prawa… 

…konkurenci Silasa do 

nagrody i, podobnie jak on, 

niepozbawieni „ludzkich 

uczuć”. Konsekwencja 

rozmytych granic między 

dobrem i złem sprawia, ze 

nieprzyjaciel staje się nim  

w zależności od 

okoliczności. 

wątki przygodowe często 

wzbogaca wątek 

romansowy. 

Miłość Jaya do Rose… …nie jest odwzajemniona 

(on jest dla niej jak brat). 

 

[15 min.] 

Zgodnie z założeniem zawartym w monologu Silasa otwierającym film, o Slow West 

można myśleć jako o baśni („Dawno, dawno temu”), albo o filmie historycznie 

zanurzonym w konkretnej epoce („a dokładnie w 1870 roku”). Nauczyciel może podjąć 

się próby zgłębienia obu płaszczyzn filmowej opowieści, albo podążyć za jedną z nich. 

Jako związane z baśniowymi wyobrażeniami o naturze rzeczywistości zostały tu 

potraktowane zagadnienia, których dotykają zaznaczone na zielono fragmenty tabeli, a 

które łączą się z charakterystyką Jaya i romantycznymi kontekstami filmu (punkty 2-3. 

konspektu); do wyboru roku 1870 jako czasu akcji nawiązywać mogą zaznaczone na 

żółto fragmenty tabeli, które pozwalają rozwinąć refleksję o tradycji ukazywania 

podboju Dzikiego Zachodu w filmie i konwencjach gatunkowych służących do ich 

przedstawiania (punkty 4-6).  

 

2.  Nauczyciel wskazuje na fundament postawy Jaya jako wędrowca o romansowej 

proweniencji, zanurzonego w konwencji heroicznych zmagań z przeciwnościami losu 

bohatera znanego z baśni, popularnych w dziewiętnastym wieku coraz bardziej powieści 

przygodowych i wybranych arcydziełach epoki romantycznej (ale nie tylko), która 

idealistycznego bohatera często konfrontowała z opierającym się jego woli światem. Ten 

ostatni zakres kontekstów jest tu zwłaszcza interesujący i nauczyciel prosi o wskazanie 

bohaterów, których uczucia do kochanki oraz stosunek do świata pozwoliłyby się 

zestawić z tymi wyrażanymi przez Jaya. Uczniowie powinni przypomnieć: 

• Gustawa z Dziadów części IV oraz jego uczucie, któremu na przeszkodzie stanęły 

różnice majątkowe oraz nie w pełni odwzajemniona miłość; 

• Wertera z powieści epistolarnej Goethego; 

• Wokulskiego zakochanego w Izabeli w Lalce Boleslawa Prusa; 
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I spoza wieku XIX: 

• (być może znanego z popularnych filmowych adaptacji) Gatsby’ego 

próbującego odzyskać utraconą miłość;   

• rycerzy średniowiecznych, ważnych w oczach romantyków wzorców  

w zakresie sztuki kochania: Lancelota, Tristana. Kontekstem może być też 

alegoryczna wyprawa młodzieńca z Opowieści o Róży (skoro imię lubej Jaya to 

Rose); 

• Imię ukochanej może też przywieść uczniom konteksty współczesne 

nawiązujące do tradycji idealnych kochanków ze słynnym Titaniciem Jamesa 

Camerona na czele.  

[7 min.] 

3. Nauczyciel z bogatej listy może wybrać dowolna postać (lub kilka), które zestawione  

z Jayem pomogą dookreślić jego (zmieniający się) ogląd świata. Najdogodniejsi  

z perspektywy programowej byliby tu bohaterowie lektur, spośród których niniejszy 

scenariusz wskazuje na Wertera.  

Nauczyciel rozdaje uczniom fragment powieści [zał. 1] i prosi o jego uważną lekturę 

oraz wypełnienie w parach karty pracy [zał. 2]. Następnie  tabelę z kart pracy uzupełnia 

razem z uczniami na tablicy.  

Przykładowe odpowiedzi: 

 

Cytaty z powieści 

Cierpienia młodego 

Wertera 

Fragmenty filmu 

możliwe do 

zestawienia z taką 

perspektywą na 

świat 

Pokrewieństwa 

bohaterów 

Różnice między 

nimi 

O, czemuż tak się dziać 

musi, że to, co stanowi 

szczęście człowieka, 

przemienia się w krynicę 

jego niedoli? Gorące 

umiłowanie żywej 

przyrody, wypełniające po 

brzegi serce moje, 

przenikające mnie taką 

rozkoszą, że świat 

otaczający wydawał mi się 

rajem, jest mi dzisiaj 

udręką, prześladowczym 

demonem, kroczącym za 

mną wszędzie, gdzie 

stąpię. 

 

Napięcie między 

radosnymi rozdziałami 

wspomnień Jaya (sceny 

na plaży) a 

niepokojącymi epizodami 

wędrówki. Wciąż jednak 

można dostrzec uznanie 

młodzieńca dla 

rzeczywistości i tego, co 

go spotyka (dyskusja z 

muzykami o miłości). 

Silas mówi o sposobie 

patrzenia Jaya na świat, 

że jest inny, że widzi 

wspaniałości tam, gdzie 

on sam dostrzega 

rewolwerowców czających 

Młodość i zachwyt 

nad światem, 

zdolność mówienia 

o tym, oczytanie  

i wyjątkowa 

wrażliwość.  

Werter szybciej 

przyjmuje do 

wiadomości fakt 

niemożności bycia  

z Lottą, Jay 

pozostaje 

zaslepiony.  

W przypadku 

Wertera jego 

egzaltacje wyraźniej 

powiązane są  

z etapem historii 

miłosnej, na którym 

znajduje się 

bohater, Jay 

rozczarowuje się 

światem, w którym 
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się za każdym 

kamieniem. 

Rose pozostaje 

niewzruszonym 

ideałem.   

Sam wysiłek przyzywania 

na pamięć owych 

niewysłowionych uczuć, 

owo uświadamianie ich 

sobie wznosi mą duszę 

ponad nią samą, ale 

jednocześnie czuję dziś 

podwójnie straszny stan, w 

który popadłem obecnie. 

Jakby jakaś zasłona 

uchyliła się przed duszą 

moją,  

a widownia nieskończonych 

przejawów życia 

przemieniła mi się w 

bezdenną otchłań 

otwartego wieczyście 

grobu. 

Raz jeszcze – 

wspomnienia wspólnych 

chwil z Rose motywują 

Jaya do nieustępliwego 

zdążania na zachód, z 

drugiej strony 

poszczególne chwile 

przynoszą rozczarowanie  

i smutek (spotkanie z 

Indiankami, z Wernerem) 

albo wręcz rozpacz 

(zabójstwo Szwedki). 

Nawet żartobliwy, 

odczytany przez Jaya  

w kontekście teorii 

doboru naturalnego 

Darwina, epizod z 

nieszczęsnym drwalem 

można tu wpisać w 

szereg „trudnych prawd 

współczesności”. 

Werter i Jay są 

skazani na swój 

los. Wszystkie 

znaki na niebie  

i ziemi wskazują, 

że podążają droga 

ku zagładzie, oni 

jednak, jak 

opętani, kroczą 

naprzód, ciesząc 

się sympatią 

czytelnika/widza. 

Jay się nie poddaje, 

nie roztkliwia tak 

bardzo, nawet 

wobec cynizmu 

Silasa pozostaje 

niezłomny w swej 

miłości  

i oddaniu. 

On tez jednak patrzy 

na świat  

z uprzywilejowanej 

perspektywy, Werter 

doświadcza 

wykluczenia przez 

wzgląd na swoje 

pochodzenie. 

Jakże możemy mówić, że… 

coś jest… gdy wszystko 

przemija, gdy z chyżością 

błyskawicy przesuwa się, 

gdy wszystko niezdolne 

jest jeszcze rozwinąć całej 

swej siły żywotnej, a już 

porwane prądem tonie i 

rozbija się na skałach? Nie 

ma chwili, która by nie 

trawiła ciebie i twoich 

najbliższych, nie ma chwili, 

w której byś nie był, nie 

musiał być niszczycielem! 

Zabicie matki dwójki 

dzieci, ocalające Silsa, 

przynosi jednak Jayowi 

niepokój i wyrzuty 

sumienia; tym bardziej, 

że podporządkowuje się 

Silasowi i nie bierze sierot 

w ochronę.   

Werter czuje się 

odpowiedzialny za 

świat, za tych, 

którym mógłby 

pomóc. Podobnie 

empatyczny jest 

Jay. Jednak muszą 

funkcjonować  

w świecie, którego 

nie są w stanie 

zmienić, albo 

zmieniają na 

gorsze.  

Jay, kiedy dzieli się 

doświadczeniami, 

jest w tym, co mówi, 

bliższy konkretów. 

Nie jest jego 

udziałem skłonność 

do dzielenia się 

emocjami  

i roztkliwiania się 

nad sobą.    

Chwieję się na nogach  

z przerażenia. Niebo  

i ziemia, i wszystkie ich 

twórcze siły są mi jako 

potwory wieczyście głodne, 

co bez ustanku pożerają 

zjawy i wieczyście nowych 

łakną. 

Konfrontacja ze światem 

(dezerterzy z początku 

filmu, napad na sklep, 

Werner-złodziej, 

ostateczna strzelanina i 

jej krwawe żniwo) 

przynosi wizję świata, w 

którym ludzie są tylko 

pionkami. 

Ideały i literackie 

narracje nie 

odzwierciedlają 

doświadczeń 

bohaterów. Ich 

życie przynosi 

troski, z którymi 

muszą poradzić 

sobie sami. 

Jay ostatecznie 

uratuje ukochaną. 

Werter nie wytrzyma 

brzemienia, jakim 

jest nieszczęście  

i sam odbierze sobie 

życie. 

 

[22 min.] 
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Alternatywny wątek (lub kolejna jednostka lekcyjna) 

 

 

1. Nauczyciel, nawiązując do miejsc, w których film Johna Macleana różni się od 

konwencjonalnych westernów, powinien zaznaczyć, że kontestacja schematyzmu 

westernów jest już w jakiś sposób zadaniem w amerykańskiej kulturze wykonanym. 

Zwracając uwagę na zjawisko antywesternu (Pat Garrett i Billy the Kid, Tańczący  

z wilkami, Bez przebaczenia…) powinien zapytać, co zdaniem uczniów sprawia, że 

twórcy tak łatwo dziś odchodzą od konwencji. Uczniowie powinni zauważyć, że: 

• swoiste poczucie humoru twórców Slow West zakorzenione być może we 

współczesnych popularnych zabiegach filmowców, którzy w obrębie wszelkich 

konwencji potrafią się względem nich dystansować; 

• brutalizacja kina zmieniła konwencje filmowe, pozwoliła budować bardziej 

realistyczny (a mniej romantyczny) obraz Dzikiego Zachodu, określać świat nie 

tylko jako przestrzeń starcia dobra z ze złem, ale też miejsce, gdzie istnieje wiele 

odcieni szarości;   

• patrzenie na historię Ameryki (i ocena podboju Dzikiego Zachodu) zmieniło się 

w czasie dwudziestego stulecia, inaczej patrzono na niedawną historię  

w początkach XX wieku, inaczej patrzy się ponad sto lat później.  

[10 min.] 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy i rozdaje im karty pracy [zał. 4.] oraz każdej 

grupie po jednym z fragmentów tekstów krytycznych [zał 5.], zaznaczając, z jakich 

czasów pochodzą. Prosi o wypełnienie w obrębie grup przypisanego ich tekstowi 

fragmentu tabeli. Po jej wypełnieniu, reprezentanci grup odczytują fragmenty, które 

przypadły ich grupie i odpowiedzi, których udzielili. Wypełniona tabela może wyglądać 

tak: 

 

 Lata 50-te Lata 70-te Lata 90-te 

Autentyczność 

i realizm  

w filmie  

o Dzikim 

Zachodzie 

Wiarygodność 

przedstawionych 

sytuacji, uznanie ich 

realistyczności. 

„Nowy realizm” lat 

siedemdziesiątych 

podpowiada 

rewolwerowców jako 

wiarygodnych bohaterów. 

Ich egzystencjalne rozterki 

stają się centralna częścią 

opowieści.  

Realizm zamiast 

cynizmu – Bez 

przebaczenia jest 

filmem, który ma 

oddać sprawiedliwość 

życiu na Dzikim 

Zachodzie 
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Znaczenie 

przemocy  

w westernie 

Przemoc wpisana jest 

w tę konwencję, 

złączona z nią 

nierozerwalnie, 

kojarzona z nią 

słusznie. 

 

 

Przemoc staje się 

towarem, ale też 

elementem refleksji; bywa, 

że i dla rewolwerowca jej 

stosowanie staje się 

problemem moralnym, 

(zdaniem autora tekstu) to 

nierealistyczne ujęcie życia 

duchowego łowców 

nagród.  

Przemoc w słusznej  

i złej sprawie jest 

rozróżniana przez 

recenzenta filmu Bez 

przebaczenia. 

Usankcjonowana 

prawem jest 

niewątpliwie zła.  

Psychologiczne 

znaczenie 

westernu jako 

gatunku 

Duży stopień 

identyfikacji widowni 

z oglądanym, przez 

wielu wciąż 

pamiętanymi 

obrazami. 

Dylematy bohaterów 

przypominają rozważania 

bohaterów tragedii.  

Western jako 

„medytacja” nad 

historią, tradycją  

i kondycja Stanów 

Zjednoczonych. Film 

jako społeczna  

i narodowa 

autodiagnoza. 

 

[23 min.] 

 

3. Następnie, już w ramach dyskusji ze wszystkimi uczniami, nauczyciel pyta, jak 

zagadnienia rozpatrywane w kontekście opracowań z zakresu historii filmu i recenzji Bez 

przebaczenia, prezentują się w zestawieniu z Slow West. Uczniowie powinni wskazać 

na: 

• przemoc jako zjawisko naturalne, a jednak przynoszące dyskomfort (perspektywa 

Silasa będzie łączyła się z tym pierwszym określenie, uczucia Jaya – z drugim); 

• western Macleana nawiązuje do tradycji, ale również wykorzystuje ją, by obnażyć 

z jednej strony jej konieczny brak autentyzmu, z drugiej ująć słabość, jaką można 

mieć do tych dawnych dni (podboju Zachodu i prezentacji tych działań w kinie); 

• nie obniża to koniecznie psychologicznej prawdy postaci, z którymi można się 

identyfikować; nieodwzajemniona miłość, sentyment dla młodzieńczego 

idealizmu, trudne wybory podejmowane podczas dążenia do celu – to zagadnienia 

uniwersalne, przekraczające ramy konwencji. 

[10 min.] 

 

4. Zamykając lekcję (lub lekcje), nauczyciel powinien wskazać, że Jay ma swoich 

poprzedników w kinie nawiązującym do westernowych konwencji. Warto wskazać 

uczniom takie filmy jak Powrót do przyszłości, część III Roberta Zemeckisa,  Sułtani 

westernu Rona Underwooda, Truposza Jima Jarmusha czy (jeśli uczniowie są dojrzali) 

Django i Nienawistną ósemkę Quentina Tarrantino jako przykłady ciekawych lektur 

pozwalających eksplorować ten wątek kinowych zmagań z amerykańską tradycją.         
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[2 min.] 
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Filmowej, Nowymi Horyzontami oraz poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  

w ramach realizowanych przez te instytucje dydaktycznych projektów filmoznawczych; 

publikował m.in. w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”. Wielki amator 

kawy i marcepanu.  
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Załączniki 

Załącznik 1: J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, przeł. F. Mirandola [fragment] 

18 sierpnia 

O, czemuż tak się dziać musi, że to, co stanowi szczęście człowieka, przemienia się w 

krynicę jego niedoli? Gorące umiłowanie żywej przyrody, wypełniające po brzegi serce 

moje, przenikające mnie taką rozkoszą, że świat otaczający wydawał mi się rajem, jest mi 

dzisiaj udręką, prześladowczym demonem, kroczącym za mną wszędzie, gdzie stąpię. 

Dawniej słałem wzrok od skał, poprzez rzekę, aż hen ku pagórkom i ogarniając spojrzeniem 

urodzajną dolinę, śledziłem, jak wszystko kiełkuje i rośnie. Patrzyłem na one góry, od 

podstaw do szczytu przybrane w gęstwę drzew, na doliny, wijące się 

różnokształtymi zakręty, ocienione drzewami, na rzekę, płynącą cicho pośród szeptającego 

szuwaru i odbijającą urocze chmury, kołysane powiewem wiatru na niebie. (…) Całokształt 

onych przejawów ogarniałem gorącym sercem moim, czułem się przebóstwionym tą 

bujnością bytu, a cudne zjawy nieskończonego w swych formach świata żywym rytmem 

tętniły w mej duszy. 

Żyłem pośród gór niebotycznych, widziałem pod stopami mymi przepaście, przelatywały 

koło mnie wodospady, płynęły pode mną rzeki, a lasy i góry brzmiały życiem. Widziałem, 

jak działają i tworzą w głębi ziemi skryte tajemne siły, zaś na powierzchni jej, pod niebem, 

jak roją się pokolenia różnolitych stworzeń. (…) 

Ach, jakże wówczas tęskniłem, by unieść się na skrzydłach żurawia, płynącego ponademną, 

wzlecieć ku wybrzeżom nieogarnionego morza i napić się z perlącego się pucharu 

nieskończoności onego nektaru życia, jakże pragnąłem uczuć bodaj przez chwilę w głębi, 

wezbranej mocą, piersi własnej tchnienie szczęśliwości onej istoty, która w sobie tworzy 

wszystko i z siebie wszystko wyłania. 

O bracie, wspomnienie tych godzin słodką mnie przepaja radością. Sam wysiłek 

przyzywania na pamięć owych niewysłowionych uczuć, owo uświadamianie ich sobie wznosi 

mą duszę ponad nią samą, ale jednocześnie czuję dziś podwójnie straszny stan, w który 

popadłem obecnie. 

Jakby jakaś zasłona uchyliła się przed duszą moją, a widownia nieskończonych przejawów 

życia przemieniła mi się w bezdenną otchłań otwartego wieczyście grobu. Jakże możemy 

mówić, że… coś jest… gdy wszystko przemija, gdy z chyżością błyskawicy przesuwa się, 

gdy wszystko niezdolne jest jeszcze rozwinąć całej swej siły żywotnej, a już porwane 

prądem tonie i rozbija się na skałach? Nie ma chwili, która by nie trawiła ciebie i twoich 

najbliższych, nie ma chwili, w której byś nie był, nie musiał być niszczycielem! Niewinny 

spacer twój zabiera życie tysiącom robaczków, jedno potrącenie nogi niweczy pracowicie 

wznoszoną budowlę mrówek i wtłacza cały lud bez celu w grób. Ha! nie wzruszają mnie 

wielkie, rzadko zdarzające się katastrofy świata, powodzie, spłukujące wsi i osady, 

trzęsienia ziemi, pochłaniające miasta, serce moje cierpi katusze z powodu onej chłonącej 

siły, skrytej na samem dnie natury, której wytwory pożerają same siebie i wszystko wokół. 

Chwieję się na nogach z przerażenia. Niebo i ziemia, i wszystkie ich twórcze siły są mi jako 

potwory wieczyście głodne, co bez ustanku pożerają zjawy i wieczyście nowych łakną. 
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Załacznik 2. 

Cytaty z powieści Cierpienia 

młodego Wertera 

Fragmenty  

filmu możliwe do 

zestawienia z 

taką perspektywą 

na świat 

Pokrewieństwa 

bohaterów 

Różnice między nimi 

O, czemuż tak się dziać musi, 

że to, co stanowi szczęście 

człowieka, przemienia się  

w krynicę jego niedoli? Gorące 

umiłowanie żywej przyrody, 

wypełniające po brzegi serce 

moje, przenikające mnie taką 

rozkoszą, że świat otaczający 

wydawał mi się rajem, jest mi 

dzisiaj udręką, prześladowczym 

demonem, kroczącym za mną 

wszędzie, gdzie stąpię. 

   

Sam wysiłek przyzywania na 

pamięć owych niewysłowionych 

uczuć, owo uświadamianie ich 

sobie wznosi mą duszę ponad 

nią samą, ale jednocześnie 

czuję dziś podwójnie straszny 

stan, w który popadłem 

obecnie. 

Jakby jakaś zasłona uchyliła się 

przed duszą moją, a widownia 

nieskończonych przejawów 

życia przemieniła mi się  

w bezdenną otchłań otwartego 

wieczyście grobu. 

   

Jakże możemy mówić, że… coś 

jest… gdy wszystko przemija, 

gdy z chyżością błyskawicy 

przesuwa się, gdy wszystko 

niezdolne jest jeszcze rozwinąć 

całej swej siły żywotnej, a już 

porwane prądem tonie i rozbija 

się na skałach? Nie ma chwili, 

która by nie trawiła ciebie  

i twoich najbliższych, nie ma 

chwili, w której byś nie był, nie 

musiał być niszczycielem! 

   

Chwieję się na nogach  

z przerażenia. Niebo i ziemia, i 

wszystkie ich twórcze siły są mi 

jako potwory wieczyście 

głodne, co bez ustanku 

pożerają zjawy  

i wieczyście nowych łakną. 
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Załacznik 3. 

 

 

 Lata 50-te Lata 70-te Lata 90-te 

Znaczenie 

przemocy  

w westernie 

 

 

 

 

  

Psychologiczne 

znaczenie 

westernu jako 

gatunku 

 

 

 

 

  

Autentyczność  

i realizm w filmie 

o Dzikim 

Zachodzie 

 

 

 

 

  

 

 

Załącznik 4.  

 

Jean-Louis Rieupeyrout, The Western: A Historical Genre [fragment, przekład – M.J.] 

 

„Western natychmiast wywołuje obraz pełnej przemocy akcji, pościgów i bójek.  

Musimy zrozumieć, jak głębokie wrażenie dramat dni pogranicza na Dalekim 

Zachodzie wywarł na umysłach ludzi. Amerykańscy filmowcy szybko zorientowali 

się, jaki użytek mogą zrobić ze współczesnej historii, tak bardzo powiązanej  

z życiem znacznej części widowni. Jeśli przypomnimy sobie entuzjazm, jaki 

heroizujące historie kroniki filmowe budziły w widowni z Kontynentu, łatwo 

zrozumieć przyczyny sukcesu westernu w oczach amerykańskiej publiczności”1.  

Czesław Michalski, Western i jego bohaterowie [fragment]   

 

                                                           
1 J-L. Rieupeyrout, The Western: A Historical Genre, “The Quarterly of Film, Radio and Television” 1952, vol. 

7 (2), s. 117-118. 
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„Płatni mordercy nie pojawiali się jako postacie zbyt eksponowane aż do lat 

pięćdziesiątych, kiedy to nowy realizm zaczął kreować na głównych bohaterów. Starając 

się o spadek po szlachetnym cowboyu – płatny morderca na zlecenie dobrych ludzi zabija 

złych. Usprawiedliwia też swój proceder względami ekonomicznymi. Rzemieślnikiem 

śmierci jest niejako z konieczności: musi z czegoś żyć, ale poza celnym strzelaniem nie 

umie nic innego robić. (…) 

Szczególnie interesująca próbę rehabilitowania rewolwerowca podejmuje w roku 1966 

Richard Brooks w głośnym westernie Zawodowcy (…). Brooks każe swym rewolwerowcom 

rozwiązywać problemy natury etycznej, czym nobilituje ich niejako, nadaje im wysoka 

rangę bohaterów dramatu psychologicznego, taka samą mniej więcej, jaką miał szeryf  

z filmu Zinnemanna W samo południe. (…) Czy (…) zachowają się jak zawodowcy, którzy 

mają silne rozwinięte poczucie moralnej odpowiedzialności za powzięte zobowiązanie  

i którzy poza tym ani na chwile nie zapominają, że czeka ich zapłata w zawrotnej 

wysokości stu tysięcy dolarów? Czy tez okażą się normalnymi ludźmi (…), którzy 

zachowali również szacunek dla swych dawnych ideałów i sympatie dla starego 

towarzysza broni? Musza dokonać trudnego wyboru: czy dochować wierności honorowi 

zawodowców, czy okazać człowieczeństwo i wierność ideałom, o które niegdyś walczyli? 

(…)     

Tak oto rewolwerowcy – postawieni w obliczu głęboko ludzkich problemów – sami zyskują 

na człowieczeństwie. Co nie znaczy, ze stają się postaciami realistycznymi  

w tym sensie, by wywodzili się z rzeczywistości Dzikiego Zachodu. Choć w rękach mają 

kolty, choć działają z brawurą Toma Mixa, są raczej bohaterami antycznej tragedii niż 

westernu. Bliżsi autentyzmu byli zapewne efekciarscy rewolwerowcy z filmu Siedmiu 

wspaniałych, awansowani tylko na obrońców prawa, jednoznaczni i nie borykający się  

z problemami natury etycznej”2.   

 

Philip French, Unforgiven – review [fragment, przekład - M. J.] 

 

„W Bez przebaczenia nie ma konfrontacji między dobrem i złem; znaczenie dobra  

i zła zmienia się wraz z rozwojem opowieści; i nie ma też złoczyńców. Film kwestionuje 

pojęcie heroizmu. (…) Logan i Munny ostatecznie okazują się być bohaterami – pierwszy 

dlatego, że  w chwili ostatecznej konfrontacji odmawia powrotu do dawnych metod, drugi 

przez rozpoznanie, że jest skazanym na porażkę wędrowcem po cudzym terytorium  

i przez egzystencjalną decyzję, by rzucić wyzwanie fałszywym wartościom miasteczka 

Duża Whisky i usankcjonowanej prawem przemocy uosobionej przez szeryfa Daggetta. 

Bez przebaczenia jest raczej realistyczne niż cyniczne i, podobnie jak wszystkie poważne 

westerny, jest medytacją nad historią i amerykańskim doświadczeniem, a także 

alegorycznym komentarzem do stanu Unii3”. 

                                                           
2 Cz. Michalski, Western i jego bohaterowie, Warszawa 1976, s. 174-176. 
3 P. French, Unforgiven – review, „Guardian” 1992, 20.09.; dostęp: 11.04.2018;  
https://www.theguardian.com/film/1992/sep/20/features.philipfrench 


