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Tym razem w Scenie Polskiej zobaczymy 

rzecz pogodną i przyjemną, mimo że to„. 

kryminał . A rac zej komedia kryminalna . Kto 
zabił głowę rodziny, czyli dobrego, poczci

wego Marcela? 
Środek zimy. Domostwo na odludziu. 

Osiem kobiet - żona, siostra, kochanka , cór

ki, służące - podejrzanych jest o zabójstwo 

pana domu . Odcięte od świata, szukają mor

dercy. Szukają między sobą. Podejrzane są 

wszystkie, bo każda tai przed światem ja 

kąś tajemnicę. Zatem kto zabił? Każda ma 
motyw, by zabić, każda ma alibi„ . Każda ma 

sekret . Jedna jest winna . Która 'J 

Trup mężczyzny to jednak zaledwie pre

tekst , by ukazać w całym blasku i złożoności 

tajemnicę wiecznej kobiecości. 

Osiem l<obiet Roberta Thomasa to sztuka 

zabawna, wartka akcja nie znuży. Jeśli ktoś 

już widział film - wtedy oczywiście rzecz nie 

będzie tak interesująca, gdyż w tej sztuce 

finał jest dość nieoczekiwany i stanowi pu 

entę dla wszystkich wydarzeń . 



O fi Im "ie Osiem kobiet (film 
wszedł na ekrany 

kin w 2002 roku) to bijąca rekordy popular
ności w rodzimej Francji (w pierwszym tygo
dniu wyświetlania film ten obejrzało ponad 
milion widzów - jest to drugi wynik w historii 
Francji, lepszy niż ten uzyskany przez Ame

lię), wysmakowana stylistycznie i wizualnie 
komedia o kobietach, z intrygą kryminalną 
w tle. W rolach głównych występuje osiem 
najwybitniejszych aktorek francuskiego kina: 
mi.in. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, 
Emmanuelle Beart i Fan ny Ardant, reprezen
tujących w tym filmie osiem różnych typów 
kobiet, osiem wymiarów kobiecości, osiem 
kobiecych tajemnic. Do tego, każda z gwiazd 
wykonuje w trakcie filmu znaną francuską 
piosenkę we własnej aranżacji. 
Najważniejsze w tym filmie są ko-

biety. Fran~ois Ozon przedstawia 
nam osiem różnych ich typów; typów 
z krwi i kości. Tych osiem kobiet pro
wadzi pasjonującą grę, w której za 
każdą błyskotliwą ripostą, kąśliwą 

uwagą, zaskakującym zwrotem akcji 
kryją się zasadzki. Kobiety usiłują roz
wiązać zagadkę, co jednak prowadzi 
do odsłonięcia zaskakujących sekre
tów każdej z nich i nieoczekiwanego 
finału. Choć to mężczyzna jest w cen
trum zainteresowania, kobiety cał

kowicie pochłonięte są sobą. Śmierć 
pana domu wyzwoliła w nich prawdzi
we emocje, nic już nie trzeba ukrywać: 
złości, nienawiści, miłości, pragnień, 

słabości. Obnażają swoje prawdziwe 
oblicza. W ciągu jednej nocy dowiadu
ją się o sobie wszystkiego. 

Ukazanie różnych kobiet, od pięk
nej i bogatej pani domu, poprzez 
wścibską i uwodzicielską pokojówkę, 
a kończąc na złośliwej neurotycznej 
starej pannie, tworzy zaskakujący 

a zarazem nieco groteskowy efekt. 
Cechą wspólną wszystkich posta
ci jest emanujący z nich erotyzm 

i uwodzicielska atmosfera, jaką roztaczają 
na widzów i siebie nawzajem. Smaku dodaje 
jeszcze atmosfera izolacji, bo dom, w którym 
rozgrywa się akcja, odcięty został od świata 
przez śnieżycę. Ten nieco klaustrofobiczny 
charakter potęguje napięcie i wzbogaca film 
o dodatkowy „klasyczny" element doskona
łego kryminału. 

Reżyser, igrając z konwencją filmową, łą
czy w przewrotny sposób elementy powieści 
kryminalnej w stylu Agathy Christie, z kome
dią, melodramatem i musicalem. Różnorod
ności gatunkowej towarzyszy różnorodność 
nastrojów. Groza przeplata się z humorem 
i nostalgią, a żartobliwy i lekki ton łączy się 
z refleksją nad miłością i związkami rodzin
nymi. 

(Tomasz Jopkiewicz „KINO'', 24.10.2002) 





Granice kobiety zależą od sytuacji 
l<obiety uczą się utrzymywania przy ży

ciu dzięki związkom, a nie dzięki sobie. Nic 
dziwnego, że tworzą przenikalne, dostoso
wujące się , zmienne granice. Nic dziwnego, 
że często czują, iż są niewidzialne zarówno 
w związkach, jak i poza nimi. Kobieta może 
być widzialna wyłącznie „w relacji do", a po
nieważ jest to stan kulturowo aprobowany, 
podnosi on jej poczucie własnej wartości. 
Paradoksalnie jednak ma to jednocześnie 

skutek odwrotny: jej poczucie własnej war
tości obniża się z powodu narzuconych jej 
ograniczeń. Ponieważ te ograniczenia są za
wsze określane przez innych, granice kobie
ty muszą być reaktywne, giętkie i zależne od 
sytuacji, muszą być z nieustanną czujnością 
dostosowane do innych, a nie do własnego 
„Ja". Ostatecznie kobieta najczęściej osiąga 
jedynie złudzenie bezpieczeństwa , co po
twierdzają statystyki ukazujące przemoc 
wobec kobiet w rodzinie jako zjawisko epi
demiologiczne w naszym społeczeństwie. 

(fragment z książki „Nowa psychologia ko
biety". Autor: Ellyn l<aschak. Gdańskie Wy

dawnictwo Psychologiczne) 



Mężczyzna i kobieta są dla siebie 
zwierciadłem; ich odmienność 

objawia każdemu z nich własną 
tożsamość. 

Jean Vanier 
r<::::::YI::::::::=/ 

Wszystko, cokolwiek się powie 
o kobiecie, jest prawdą. 

Honore de Balzac 

l<obiety są piękniejsze, 
niż na to wyglądają. 

Gabriel Laub 

l<obieta jest cudem boskim, szcze
gólnie jeśli ma diabła za skórą. 

Alfons Allais 
~~ 

Dla kobiety miłość jest cnotą i grze
chem, religią i występkiem. 

Karol Juliusz Weber 
~~ 

l<obieta wybaczy ci wszystko oprócz 
jednego: że jej nie kochasz. 

Alfred de Musset 
r<::::::Y~ 

Życie kobiety nie wypełnione 
miłością jest puste. 

Irving Stone 
~~ 

Ziemia i kobieta nie mogą leżeć 
odłogiem. 

Nikos l<azandzakis 

Nikt nie rozumie kobiety ... ona sama 
siebie też nie. 
Eliza Orzeszkowa 

Mniej jest mężczyzn zdradzonych 
niż kobiet rozczarowanych. 

Jacques Deva l 

l<obiety, o ile nie kochają, 
mają wszystkie zimną krew 

starego adwokata. 
Honore de Balzac 

Największe zwycięstwo nad kobietą 
to uciec od niej. 

Napoleon Bonaparte 

l<obiety są jak złe psy, więzione 
przez obyczajowość dzień cały, 

a spuszczane o północy. 
John Webster 

l<obiety wolą mężczyzn, którzy je 
biorą nie rozumiejąc, od tych, 

którzy je rozumieją, nie biorąc. 
Marcel Proust 
~/::::::::=/ 

Gdyby dla zrozumienia kobiet wy
starzyło przeczytać „sposób użycia", 
życie z pewnością stałoby się ła

twiejsze , ale byłoby mniej ciekawe. 
Clint Eastwood 
~~ 

Bierność, masochizm i narcyzm są 
najbardziej znamiennymi, 

uwarunkowanymi biologicznie 
cechami kobiety. 

Sigmund Freud 

l<obiety rzadko są tak przebiegłe , 

by nie wpaść w pułapkę własnej 
próżności. 
George Sand 

Według Biblii kobieta jest ostatnią 
rzeczą, jaką Bóg stworzył. 

Musiał to zapewne zrobić w sobotę 
wieczorem. Wyczuwa się zmęczenie. 

Aleksander Dumas, syn 
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