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Boy ło by do brze, gdy byś
iprzy je chał od po wied nio
wcze śnie. Zo ba czysz wte dy

wszyst ko od po cząt ku, to też jest
chy ba cie ka we. Że by się o tym
prze ko nać, w po dróż mu sia łem
ru szyć no cą. Do sto li cy po ciąg
do tarł wcze snym, moc no już roz -
świe tlo nym ran kiem; po tem kil -
ka przy stan ków tram wa jem,
kwa drans spa ce ro we go kro ku
(z prze rwą na wi zy tę w cu kier ni,
że by nie być go ściem z pu sty mi
rę ka mi) – i wresz cie wzrok spo -
czął na ta blicz ce z na zwą uli cy,
tej fi nal nej. Trud no tu przy pad -
kiem zbłą dzić. Zbyt da le ko od

cen trum, do te go bez waż nych
urzę dów i atrak cji tu ry stycz nych
z pierw szych stron prze wod ni ka.
W re ali stycz nej pro zie opi sa no
by tę uli cę sło wa mi: za cisz na,
uro kli wa. Z do brze utrzy ma ny mi
do ma mi wie lo ro dzin ny mi, głów -
nie z mię dzy woj nia, przy jem nie
ocie nio na przez wy so kie drze wa,
do rów nu ją ce w tym wzglę dzie
bu dyn kom. Je sie nią li ście mu szą
szczel nie przy kry wać każ dy cen -
ty metr chod ni ka, ja jed nak mia -
łem przed so bą gę stą zie leń doj -
rza łej wio sny. Ta kiej, kie dy jesz -
cze nie my śli się o ko lej nych po -
rach ro ku.

Paweł Łoziński

BĘDZIESZ?
BĘDĘ
P I O T R  P Ł A W U S Z E W S K I

Poglądanie
podglądającego, czyli
dzień na balkonie
Pawła Łozińskiego,
dla którego
obserwacja sąsiadów
to najważniejszy
materiał filmowy. 
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Udzie li ła mi się per spek ty wa
do ku men to wa nia rze czy wi sto ści.
Wę dru jąc w głąb uli cy, sta ra łem
się uważ nie pa trzeć i słu chać.
Z no ta tek: pa ni w kwia ciar ni sie -
dzia ła na ni skim stoł ku i pa trzy ła
w gó rę, na umo co wa ny pod su fi -
tem te le wi zor; w pew nej chwi li
wy prze dzi ła mnie kil ku oso bo wa
grup ka uczniów, ma sze ro wa li
z ple ca ka mi, w mun dur kach i do -
brych na stro jach; dźwię ki –
przede wszyst kim po cho wa ne
w ko na rach pta ki, tyl ko z rzad ka
od głos jak z in ne go świa ta, czy li
gruz spusz cza ny pla sti ko wą ru rą
w cza sie re mon tu trwa ją ce go
w jed nym z do mów. Był śro dek
ty go dnia, czas szko ły i pra cy,
więc wy czu wal ny stan uśpie nia
(choć by i war szaw skie go) nie po -
wi nien dzi wić. Bar dzo spo koj nie –
i ta kie sło wa mo gły by po ja wić
się w cy to wa nej, nie ist nie ją cej
pro zie.

W koń cu do strze gam Paw ła
Ło ziń skie go, stoi na bal ko nie.
Dom po mo jej pra wej, miesz ka -
nie na pierw szym pię trze, śla -
dów pla nu fil mo we go brak. Nie
spóź ni łem się za tem, ale i tak
przy spie szam kro ku. Re ży ser
mnie wi dzi, da je my so bie znak
mach nię ciem rę ki, za czym idzie:
otwie ram ci furt kę! Kie dyś już tu
by łem i szyb ko przy po mi nam so -
bie naj więk sze po miesz cze nie
(z czę ścią ku chen ną i so lid nym
sto łem), po tem przy ciem nio ny
ko ry tarz z wy so ką ścia ną ksią -
żek, no i gdzieś przy koń cu tra sy:
po kój z wyj ściem na bal kon. Po
jed nej stro nie stoi biur ko z kom -
pu te rem i zbio rem dro bia zgów,
w któ rych roz miesz cze niu i prze -
zna cze niu orien tu je się wy łącz -
nie je go użyt kow nik. Po stro nie
dru giej – po now nie się ga ją ca
wy so ko bi blio te ka, pro szą ca
wręcz, by przed nią sta nąć i skru -
pu lat nie się w niej ro ze znać. Jest
też fo tel, praw do po dob nie wy -
god ny, ale wy łącz nie do przy -
pusz cze nia zmu sza zaj mu ją cy go
pies, Lo la. Spra wia (moc no my lą -
ce) wra że nie groź nej.

FILM Z NIEBA
Tym cza sem za czy na się ko lej -

ny dzień zdję cio wy. Trwa cie płe
ja sne przed po łu dnie, gdy sto łecz -
ny bal kon za czy na się zbro ić.
Trze ba za mo co wać skie ro wa ną
w dół (lecz cią gle po zwa la ją cą na
ru chy) ka me rę, jesz cze cie ka wiej
wy glą da mon taż tycz ki z mi kro -
fo nem – bo li no wa kon struk cja,
umoż li wia ją ca spraw ne po ru sza -
nie nie lek kim drą giem, osią ga
peł nię tyl ko w po łą cze niu z bal -
ko nem są sia da z gó ry. Zgo dził się

– sły szę, za nim zdą żę za py tać.
Z po wro tem na chod nik naj -
pierw wie dzie mnie cie ka wość
(do me ta lo wej siat ki re ży ser
przy twier dza dwa mi kro por ty),
po tem mo gę się na coś przy dać:
kie dy na mo jej syl wet ce te sto wa -
na jest ostrość ob ra zu. Cho dzę
kil ka kro ków to w jed ną, to
w dru gą stro nę, przede wszyst -
kim jed nak no tu ję w pa mię ci 
– a więc tak wi dać z te go miej sca
czło wie ka na bal ko nie. Sły szę go
wy raź nie, nie mu si pod no sić gło -
su; nie mam pro ble mu z do strze -
że niem ry sów twa rzy, choć tej
zda rza się cza sa mi znik nąć za ka -
me rą. Po pro szo ny, wy po wia dam
kil ka słów. To tyl ko pró ba mi kro -
fo nu, więc czu ję się zwol nio ny
z obo wiąz ku mó wie nia do rze -
czy. A jak bym za re ago wał – my -
ślę so bie, wra ca jąc do miesz ka -
nia – gdy by na gle ktoś rzu cił
w mo ją stro nę z nie wia do me go
(nie bo?!) kie run ku: Prze pra szam,
czy mo gli by śmy chwi lę po roz ma -
wiać? Umiał bym, chciał bym sen -
sow nie od po wie dzieć? A mo że
na wszel ki wy pa dek zi gno ro wał -
bym za ga je nie, bo zno wu cze goś
od czło wie ka chcą, na wet na ci -
chej uli cy?

To wszyst ko, co do tej po ry, re -
ży ser ma prze ćwi czo ne. Jest w je -
go ru chach coś z węd ka rza, któ ry
zmon to wać sprzęt, wbić pod pór -
ki, na ło żyć ro ba ka i za nę cić dłu -
gim rzu tem mógł by z za mknię -
ty mi ocza mi. To ja sta no wię naj -
po waż niej sze za bu rze nie po rząd -
ku. Usta la my, że przy sią dę na ni -
ziut kim stoł ku, z ko la na mi nie -
mal pod bro dą, bez po śred nio
przed pro giem wpro wa dza ją cym
na bal kon. Na mo ją ko rzyść dzia -
ła oka la ją ca go ma ta, zło żo na
z cien kich drew nia nych wi tek.
Prze świ ty mię dzy ni mi są na ty le
du że, by da ło się ob ser wo wać
klu czo wy frag ment chod ni ka; na
ty le jed no cze śnie nie wiel kie, by
po ten cjal ni roz mów cy Ło ziń skie -
go nie za wra ca li so bie mną gło -
wy (a nuż te go dnia zda rzy ło by
się spo tka nie prze są dza ją ce
o cha rak te rze fil mu, a więc za -
pew ne tra fia ją ce do nie go – nie -
do brze, gdy by prze cho dzień roz -
pro szył uwa gę i choć by przez se -
kun dę spoj rzał na mnie, prze cież
in tru za).

Nie wiem, co z te go wyj dzie.
Cza sa mi na wet nie wiem czy co -
kol wiek. Idea jest ta ka, że nie ru -
szam się z miesz ka nia, mam
w obiek ty wie ta ki wy ci nek świa -
ta, ja ki mam, i sta ram się po roz -
ma wiać z ludź mi o wszyst kim.
Do kąd idą, co ma ją na my śli, jak
mi nął im dzień, cze go się bo ją…

– opo wia da jąc Pa weł stoi do
mnie przo dem, opar ty ple ca mi
o ba lu stra dę. Chce kon ty nu ować,
ale ury wa w po ło wie zda nia,
szyb ko prze miesz cza się w stro nę
ka me ry, uru cha mia ją, za kła da
słu chaw ki, bie rze do rę ki tycz kę
z mi kro fo nem i: Dzień do bry, tak,
tak, je stem tu taj, na gó rze. Po kil -
ku go dzi nach nie mam wąt pli -
wo ści, że za pi sa na se kwen cja
dzia łań to po wie lo kroć po wtó -
rzo ny re fren na sze go spo tka nia.
Za wsze ta znie nac ka prze rwa na
myśl (bo ką tem oka ktoś zo stał
do strze żo ny – oby cią gle był wy -
star cza ją co da le ko), po tem wy -
bu dza na z uśpie nia ma szy ne ria,
aż wresz cie pró ba kon tak tu. Nie -
mal wszy scy się na nie go go dzą,
choć na praw dę roz strzy ga ją ce są
pierw sze zda nia. 

Prze chod niów moż na w tym
wzglę dzie po dzie lić na trzy pod -
sta wo we ty py. Są więc ta cy, któ -
rzy po do py ta niu, w czym rzecz,
z nie po ko jem lub onie śmie le -
niem (rzad ko wro go ścią) rzu ca ją
w kie run ku bal ko nu (w tym mo -
men cie już ru sza jąc da lej): Film?
A to nie, dzię ku ję. Dru gi ro dzaj
prze chod nia ina czej – wie dza
o kon tek ście wręcz wzma ga chęć
uczest nic twa, ka że też przy brać
w mgnie niu oka mniej lub bar -

dziej wi docz ną po zę. Dla cze go
gram na or ga nach? – wy so ki na -
sto la tek upew nia się czy do brze
usły szał. – Po nie waż… jak by to
wy tłu ma czyć… wie pan, ten in -
stru ment pe ne tru je du szę. Po wa -
gę wy zna nia roz bi ja gru pa
dziew cząt, w po śpie chu mi ja ją -
cych chło pa ka, dość nie dba le (ale
w wer sji ory gi nal nej) wy śpie wu -
ją cych „Mar sy lian kę”. Fran cu ska
szko ła na dru gim koń cu uli cy
– tłu ma czy po tem re ży ser. 

A CO TO ZA FILM?
Wróć my do prze chod niów. Ci

trze cie go ty pu na wią zu ją kon -
takt dla kon tak tu sa me go, ka me -
ra wy da je się le d wie cie ka wost -
ką al bo po mi nu cie igno ro wa ną,
al bo nie wi dzial ną od sa me go po -
cząt ku. Do pre cy zo wa nie jest
waż ne, bo ta gru pa roz mów ców,
zresz tą naj licz niej sza (przy naj -
mniej je śli cho dzi o mój dzień
na bal ko nie), wy ma ga w swo im
ob rę bie jesz cze do dat ko we go roz -
róż nie nia. Wspo mnij my naj -
pierw o tych, z któ ry mi Pa weł Ło -
ziń ski spo ty ka się po raz pierw -
szy: i wte dy chęć dia lo gu mo że
za owo co wać każ dym do wy obra -
że nia so bie wąt kiem. Zbli ża ją się
do nas dwie pa nie w śred nim
wie ku, idą tak wol no, że z da le ka

Paweł Łoziński
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trud no do strzec w tym ruch. Po
ge sty ku la cji znać za to oży wio ną
roz mo wę. – Sio stry? Nie, po zna ły -
śmy się trzy la ta te mu na se sji na -
uko wej o cen zu rze. Te raz tak dro -
bi my, bo chce my za trzy mać ten
mo ment – mó wi pa ni Ma ria,
a mnie przy po mi na się sce na
z pięk ne go pol skie go fil mu, kie -
dy bo ha ter, trzy ma jąc w dło ni
szpu lę z ta śmą, ze wzru sze niem
stwier dza: Czło wie ka już nie ma,
a tu cią gle jest. Pa nie zni ka ją,
z Dwor ca Cen tral ne go wy ru szą
w dwóch róż nych kie run kach,
z obiet ni cą ko lej ne go spo tka nia
za mniej wię cej rok, choć tak bar -
dzo chcia ło by się czę ściej. Czę -
ściej – pa su je to sło wo do ostat -
nie go ga tun ku prze chod nia, nie

dość, że otwar te go na kon takt, to
jesz cze re gu lar nie po wra ca ją ce go
w oko li ce bal ko nu. Bo w po bli żu
miesz ka, bo to od lat tra sa je go
spa ce ru, bo to skrót do pra cy. Bo
wie, że na bal ko nie praw do po -
dob nie spo tka czło wie ka z ka me -
rą. Po ją łem to pod ko niec dnia,
kie dy w pa mię ci i za pi skach
mia łem ślad co naj mniej kil ku
osób, dla któ rych do ku men ta li -
sta był tak sa mo zro śnię ty z uli -
cą, jak pa ni w kwia ciar ni, szpa ler
wy so kich drzew czy dźwięcz na
me lo dia ję zy ka fran cu skie go.
Zna jo my z bal ko nu, ni czym
funk cja spo łecz na. Gwa ran tu je
rzecz nie by wa łą – je śli tyl ko
prze by wa na po wierzch ni metr
na trzy me try, na pew no nie od -
mó wi roz mo wy. Na pew no, po -
nie waż w tym za czy na i na tym
koń czy się je go ro la. Oczy wi ście,
w tle jest film, co cie ka wie ak tu -
ali zu je się za każ dym ra zem, kie -
dy do sta ję od re ży se ra po ro zu -
mie waw czy znak i po now nie
sły szę zda nie: O, idzie mój bo ha -
ter. Ale o kon tek ście wie dzą
wszy scy. Za wsze wpla ta go w tok
roz mo wy Pa weł Ło ziń ski, naj czę -
ściej zresz tą za chę co ny cie ka wo -
ścią sa me go prze chod nia. Ty po -
wy dia log roz po czy na się tak:
Do brze, mo że my po roz ma wiać.

Aha, bo pan film krę ci? Co to za
film? – Do ku men tal ny. O współ -
cze snej Pol sce i lu dziach, dla in -
nych lu dzi. Zgo ła ina czej przed -
sta wia ją się spo tka nia z bo ha te -
ra mi – pi szę to na pod sta wie
choć by ta kich dwóch sy tu acji,
któ rych mia łem szczę ście być
świad kiem. Sy tu acja pierw sza:
Pa weł, nie ma szans, dzi siaj nie,
le cę do skle pu! Ale ju tro zaj dę, to
po ga da my, obie cu ję. Sy tu acja
dru ga: chod ni kiem, po dru giej
stro nie uli cy, idzie o la sce star sza
pa ni, od wra ca gło wę w na szą
stro nę, uśmie cha się i ma cha rę -
ką, ru sza da lej. Je śli cho dzi o te
dwa przy pad ki – więk szej dra -
ma tur gii brak. Ale to do nich
wra ca my w cza sie prze rwy na
obiad, kie dy Ło ziń ski za czy na
szki co wać por tre ty obu ko biet.
Mam wra że nie, że słu cham pi sa -
rza, dzie lą ce go się po my sła mi na
po sta ci za mie rzo nej po wie ści:
awan tur ni czej, psy cho lo gicz nej,
zde cy do wa nie wie lo wąt ko wej.
Dra ma tycz ne hi sto rie ze wspól -
nym mia now ni kiem w po sta ci
na ło gów nie są jed nak pro duk -
tem wy obraź ni, one od kry wa ły
się z każ dym ko lej nym spo tka -
niem, któ re go nie by łem świad -
kiem, ale w któ re ła two wie rzę.
Tyl ko na wią za nie z kimś ni ci
szcze re go po ro zu mie nia mo że
po skut ko wać bez kar nym znie -
cier pli wie niem al bo nie mym
uśmie chem z dy stan su. Prze cież
się zna my, wie my, gdzie sie bie
szu kać, po roz ma wia my ju tro lub
za ty dzień. Bę dziesz? – Bę dę, bę dę,
leć już do te go skle pu – mó wi re -
ży ser do za kap tu rzo nej dziew -
czy ny.

Świa tło dnia za czy na ma to -
wieć, a ja po wo li zbie ram się
do wyj ścia. Pa weł jest nie zmor -
do wa ny. Ni by obie cu je, że też bę -
dzie koń czył, ale bar dzo w to
wąt pię. Wzrok cią gle tak sa mo
czuj ny. Ko rzy stam jesz cze z pro -
po zy cji i z ple ca kiem prze wie szo -
nym przez ra mię oglą dam kil ka -
na ście mi nut wy bra nych ma te -
ria łów z ostat nich ty go dni. „Zna -
jo mi z ki na” – ty tuł książ ki Ali cji
Iskier ko przy cho dzi na myśl, gdy
na ekra nie roz po zna ję po je dyn -
cze twa rze. Naj trud niej bę dzie
mi jed nak za po mnieć o uję ciach
z wra ca ją cym pod bal kon mło -
dym męż czy zną, któ ry przed sta -
wia się ja ko nie daw ny wię zień,
a de spe ra cja w je go gło sie po -
brzmie wa wy łącz nie au ten ty -
zmem. Pa trzy my na mo ni tor ra -
zem, re ży ser co ja kiś czas – tro -
chę do mnie, tro chę do sie bie 
– po wta rza: czu ję, że na pew no
jest tu gdzieś film, mu szę go tyl ko

zna leźć. Ja po strze gam ten mo -
ment ina czej – oto świad ku ję,
gdy mi kro ka wa łek rze czy wi sto -
ści za czy na prze ma wiać swo im
gło sem. I choć te raz naj waż niej -
sze wy da je się roz szy fro wa nie
uży te go ję zy ka, to dla mnie kwe -
stię fun da men tal ną sta no wi
spra wa chro no lo gicz nie wcze -
śniej sza: że ktoś nad sta wił ucha.
Tu taj za czy na się ki no do ku men -
tal ne.

Frag ment wia do mo ści od czy -
ta nej już w po cią gu: Ju tro zdję cia
w desz czu. Po cią gnę do pu en ty,
ja ka kol wiek by by ła. Ki na do ku -
men tal ne go wspa nia ły ciąg dal -
szy. Bę dziesz? Bę dę.

PIOTR PŁAWUSZEWSKI
ZDJĘCIA ŁOZIŃSKI PRODUCTION

PREMIERA FILMU ODBĘDZIE SIĘ NA
TEGOROCZNYM FESTIWALU MILLENNIUM
DOCS AGAINST GRAVITY

Świadkuję, gdy
mikrokawałek
rzeczywistości

zaczyna
przemawiać

swoim głosem.

Paweł Łoziński, reżyser
filmów dokumentalnych (i fabularnej
„Kratki”, 1996). Studiował reżyserię
w Szkole Filmowej w Łodzi
w latach 1988-1992. Jego najbardziej
znane filmy to „Miejsce urodzenia”
(1992), „Taka historia” (1999),
„Siostry” (1999), „Chemia” (2009),
„Werka” (2014), „Nawet nie wiesz
jak bardzo cię kocham” (2016). 
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