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Wydana przez Fundację Kino książka Od Boccaccia do Tabucchiego 
pod redakcją Artura Gałkowskiego i Anny Miller-Klejsy to kolejny 
już tom z serii Literatura na Ekranie, bardzo szybko wzbogacającej się 
o nowe pozycje. Po adaptacjach literatury hiszpańskiej (Od Cervante-
sa do Pereza-Reverte’a, 2011) i brytyjskiej (Od Jane Austen do Iana  
McEwana, 2012) przyszła pora na zbiór czternastu szkiców o ekraniza-
cjach literatury włoskiej.

Wydaje się, że łatwo pisać o adaptacjach filmowych, bo to właściwie 
temat samograj – lubiany i przez znawców, i przez laików, a materiału 
do analizy jest aż nadto. Głównym problemem staje się w tym wypadku 
znalezienie jakiejś formuły czy myśli przewodniej – tematycznej lub 
metodologicznej – organizującej całość, tak aby książka nie zmieniła 
się w luźną wiązankę niepowiązanych ze sobą tekstów. W omawianym 
tomie czynnikiem porządkującym stały się dzieła literackie, na których 
opierają się omawiane filmy, uszeregowane od najstarszego (Kwiatki 
świętego Franciszka) do najnowszego (...Twierdzi Pereira Antonia Ta-
bucchiego). Dodać trzeba, że wybrano jedynie utwory znane i lubiane 
w Polsce, albo przynajmniej mające polskie tłumaczenie. Oznacza to, że 
w książce nie znalazło się miejsce dla niektórych obrazów filmowych – 
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nawet wybitnych – opartych na mało znanych i nieprzełożonych w Pol-
sce utworach, takich jak np. słynny Senso Luchina Viscontiego (wysnuty 
z opowiadania Camilla Boita pod tym samym tytułem). Jest to jednak 
decyzja logiczna i świadcząca o szacunku dla czytelnika polskiego, dla 
którego czytanie o ekranizacjach dzieł, których nie może przeczytać 
w swoim języku, mogłoby być nużące i frustrujące. 

Układ taki, sygnalizowany już w tytule, jest przejrzysty i czytelny, 
wydaje się także logiczną konsekwencją koncepcji całej serii wydawni-
czej. Za określeniem „Literatura na ekranie” kryje się jednak dość kon-
serwatywna wizja adaptacji filmowej, sugerująca, że dzieło literackie 
jest niejako nadrzędne wobec filmu, ocenianego w związku z tym przede 
wszystkim z perspektywy jego wierności wobec tekstu źródłowego. Na 
szczęście zawarte w książce eseje, może poza dwoma czy trzema, poza 
tę koncepcję wykraczają i traktują ekranizację filmową jako niezależne 
i autonomiczne dzieło artystyczne. Zaproszenie do współpracy specjali-
stów różnych dziedzin – od filmoznawców do filologów, literaturoznaw-
ców i ekspertów sztuk audiowizualnych – zaowocowało różnorodnością 
w podejściu do tematu: na dobrą sprawę każdy tekst zaskakuje odmien-
nością sposobu jego potraktowania. Są tu np. eseje typowo filmoznaw-
cze, kładące nacisk przede wszystkim na analizę techniki filmowej i spo-
sobu kreowania treści w filmie (takie jak znakomita analiza Konformisty 
Bernarda Bertolucciego zaproponowana przez Beatę Kudrycką czy 
niezwykle interesująca prezentacja Olgi Katafiasz omawiająca Pusty-
nię Tatarów w reżyserii Valeria Zurliniego). Anita Bielańska wnikliwie 
omawia proces przekształcania przez Vittoria De Sicę powieści Moravii 
La Ciociara w Matkę i córkę − efektowne widowisko w stylu hollywo-
odzkim, w którym rolę tytułową gra diva włoskiego kina, Sophia Lo-
ren. Niektóre teksty, np. Casanova... Moniki Surmy-Gawłowskiej czy 
Lampart Katarzyny Biernackiej-Licznar, dużo uwagi poświęcają rekon-
strukcji samej historii powstania filmu, inne starają się sprawiedliwie 
rozdzielić uwagę między prezentację tekstu literackiego a jego realizacji 
ekranowej, tak jak np. tekst Olgi Płaszczewskiej, najpierw wprowadza-
jący starannie osadzoną w kontekście historyczno-literackim powieść 
Dawny Światek Antonia Fogazzara, a dopiero potem przechodzący do 
omówienia filmu Maria Soldatiego. Opracowania omawiające ekraniza-
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cje literatury dawnej mniej uwagi poświęcają analizie dzieł literackich 
będących ich podstawą, wychodząc ze słusznego założenia, że chodzi 
o teksty zakorzenione w kulturze i dość dobrze znane czytelnikowi, 
i na odwrót − gdy mowa o tekstach przetłumaczonych wprawdzie na 
język polski, ale mało popularnych, pojawia się dokładniejsza informa-
cja, włącznie ze streszczeniem fabuły, tak jak np. w tekście Grażyny 
Stachówny o Zapachu kobiety (właściwie Ciemności i miodzie, Il buio 
e il miele) Giovanniego Arpina. Esej ten przynosi zresztą jedyne odstęp-
stwo od zasady, że książka opowiada o włoskich ekranizacjach włoskiej 
literatury, przynosząc ciekawą analizę porównawczą dwóch różnych 
ekranizacji tej samej powieści: włoskiej Dina Risiego i amerykańskiej 
Martina Bresta. Omówienie więcej niż jednej adaptacji filmowej tego 
samego utworu znaleźć jednak można także w innych esejach: Anna 
Miller-Klejsa porównuje dwie adaptacje Kwiatków świętego Francisz-
ka, a Olga Rakhewa dwa wcielenia Don Camilla Guereschiego. 

W sumie tom stanowi ciekawą lekturę zarówno dla filmoznawców 
i italianistów, jak i dla szerszego kręgu czytelników. Ci pierwsi znajdą 
w nim ciekawe analizy ważnych włoskich filmów i inspirację do dys-
kusji nad charakterem i strategiami adaptacji kinowej. Ci drudzy wzbo-
gacą się o klarownie wyłożone informacje o wybitnych włoskich dzie-
łach literackich i filmowych i będą mogli porównać opinie specjalistów 
z własnymi wrażeniami wyniesionymi z oglądanych filmów. Dodatko-
wą atrakcją tomu są ilustracje z archiwów „Kina”, trafnie dobrane, tak 
aby unaoczniać najważniejsze obserwacje zawarte w esejach.


