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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Tęsknota za człowiekiem-dzieckiem 

Nie wierzcie krytykom, jeśli piszą, że "Slumdog. Milioner z ulicy" jest 
nadzwyczajnym filmem a "Popiełuszko. Wolność jest w nas" - filmem lichym.  

Wprawdzie Slumdog dostał osiem Oscarów, ale nie po raz pierwszy Oscary dostaje kicz, choć pewnie 
po raz pierwszy kicz równie stuprocentowy i... równie sprawnie zrealizowany. Bo to naprawdę śliczny 
obraz - bajecznie kolorowy i zgrabnie eksploatujący klisze popkulturowej wyobraźni. W zasadzie 
wszystkie wątki Slumdoga znamy z setek wcześniejszych, podobnych opowieści. Już nasze 
praprababki roniły łzy nad losem Olivera Twista czy Wawrzka z rodzimej "Historii żółtej ciżemki". 
Nowością w Slumdogu jest to, że zgrane wątki podaje w egzotycznym sosie masala.  

Nie lekceważę jednak tego filmu. To przecież arcyciekawe, że świat chce dziś oglądać obrazy, gdzie 
bohaterem jest ktoś szczery, dobry i naiwny jak dziecko. Jamal ze Slumdoga przypomina zresztą 
księdza Jerzego. Obydwaj mają w sobie prostolinijność i dobroć, a kompletnie pozbawieni są tej 
szczypty cynizmu, który ułatwia życie. Obydwaj są zdeterminowani i, niespodziewanie, niemal 
nadludzko silni. "On nigdy się nie podda" - mówi o Jamalu jego brat. Identyczną frazą można byłoby 
scharakteryzować księdza Jerzego.  

W biedzie i szarości PRL trudno znaleźć feerię barw pocztówkowych Indii, gdzie nawet wysypiska 
śmieci wydają się miejscem atrakcyjnym, więc pozbawiony fajerwerków film Rafała Wieczyńskiego 
jest skromny i pokorny. A przecież trzyma w napięciu, mimo że brak tu suspensu. Wszystko niemal 
jest wiadome z góry: w tej historii nie było happy endu; nie było też wątku erotycznego, nawet tak 
czysto romantycznego jak w Slumdogu. Z materii filmowej, czyli tego, czym najłatwiej zainteresować, 
mamy tylko wierną faktom relację z życia nieśmiałego chłopca z podlaskiej wsi, który zostaje 
kapelanem "Solidarności" i ważną postacią w XX-wiecznej historii Polski. Zginął zakatowany przez 
oprawców z SB, wśród których - w odróżnieniu od policjantów torturujących Jamala - nie znalazł się 
żaden, który uwierzyłby jego słowom.  

Roma Szczepkowska pisała kiedyś o księdzu Jerzym, że "wszystko, co robił było prawdą". "On 
zachwycał się jak dziecko, martwił jak dziecko, cieszył jak dziecko... Jego wiara też była wiarą 
dziecięcą... Za kimś takim tęskni się od prawieków, za człowiekiem - dzieckiem".  

Być może także sukces Slumdoga wytłumaczyć można tęsknotą za człowiekiem-dzieckiem. Tyle, że 
opowieść o Popiełuszce różni się od "Milionera z ulicy" tym, czym rzeczywistość różni się od bajki. I tę 
rzeczywistą opowieść trzeba koniecznie zobaczyć. 
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