


ESSENBECKOWIE- DZIEJE UPADKU RODZINY 

Zmierzch bogów powstał w 1968 roku jako pierwsze ogniwo tak zwanej niemieckiej trylogii. Jej kolejne części -Śmierć 

w Wenecji oraz Ludwig - pojawiały się kolejno w odstępach dwuletnich. Visconti realizował te filmy w okresie swojej 
największej aktywności twóraej na gruncie kina i należą one zarówno do najwybitniejszych arcydzieł mistrza, jak i do 
najświetniejszych dokonań kina artystycznego tamtych lat. ( ... ) 

Gdy Visconti powziął zamiar realizacji Zmierzchu bogów, uświadomił sobie, jak dawno nosił w sobie ten zamysł, w istocie 
przygotowywał się do tego od lat. Kiedy naziści objęli władzę w Niemaech, pojechał, by osobiście zobaczyć co się tam 
dzieje. Nie będąc homo politcus, nie dostrzegł wówaas oblicza faszyzmu; był w Niemczech w aasie Nocy Długich Noży, lea 
wtedy nawet nie wiedział, co się wydarzyło. Przemawiał do niego fasadowy, aysto zewnętrzny charakter faszyzmu. Patrzył 
na hitlerowskie Niemcy okiem filmowca, dostrzegał porządek, determinację i skuteczność, a widok młodych blondynów 
w efektownych mundurach działał na jego wyobraźnię. Wstydził się w późniejszych latach tego epizodu, podobnie jak 
Ingmar Bergman. Z perspektywy lat, niejako ex post, poprzez doświadczenia włoskiego faszyzmu, zrozumiał to, co wówaas 
zobaaył, i wskrzesił atmosferę tamtych dni. ( ... ) 
Visconti nie zamierzał zrealizować filmu polityanego, stanowiącego analizę fenomenu faszyzmu (aakolwiek w sposób 
fascynujący odsłonił pewne jego aspekty), ani też filmu historyanego. W tych latach nie zajmował się bieżącą polityką, 
wydarzenia i rozruchy 1968 roku nie interesowały go, ani nie angażowały, zawsze utrzymywał, że ich nie rozumie. 
Jego wyobraźnia zwracała się wstecz, ku światu jego młodości, dzieciństwa, ku przełomowi wieków i wiekowi XIX, 

w którym czuł się najlepiej zadomowiony. Marzył mu się wówczas film będący rodzajem współczesnego Makbeta, 
o rodzinie, która bezkarnie może posunąć się do zbrodni.( ... ) Ale choć zarzekał się, że nie zrealizuje filmu historycznego, 
a jego „stalowi baronowie" von Essenbeck są rodziną fikcyjną, nie mającą modelu w żadnej z rodzin wielkich niemieckich 
przemysłowców, analogie nasuwały się same i historycy nieustannie się na nie powołują. Mówi się przede wszystkim 
o Kruppach - istotne wydarzenia w tej rodzinie inspirowały Viscontiego, choć pomysły stąd aerpane poddawał daleko 
idącym przet"'iorzeniom. Krupp, zwolniony trzy lata po procesie norymberskim, nawiedzany był przez zjawy jak Makbet. 
Pytał, kim są postaci zjawiające się przy jego stole. Dziedzic Kruppów, Arndt von Bohlen und Holbach, niewolniao 
przywiązany do matki, mógł uchodzić za pierwowzór Marina von Essenbecka. Nie i nteresował się rodzinnym 
przedsiębiorstwem, prowadził życie playboya, a w 1986 roku zmarł na AIDS, otoaony gronem młodych ludzi, którzy go 
systematyanie okradali. 
Wielu biografom scena ślubu i samobójstwa Sophie i Fryderyka przywodzi na myśl ślub i samobójstwo Ewy Braun i Hitlera. 
ów gest połąaenia w obliczu nieuchronnej śmierci ma w sobie coś żałośnie groteskowego. Bohaterowie Viscontiego 
przypominają marionetki, bezwolnie poruszające się w spektaklu zaaranżowanym przez Martina . 
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/ Jakiekolwiek były jednak inspiracje Viscontiego [i jego współscenarzystów - Nicola Badalucco i Enrico Medioli], czerpane 
z rzeczywistości i zapożyczone z biografii autentycznych postaci, głównym źródłem Zmierzchu bogów pozostają - jak zawsze 
w jego wypadku - literatura i sztuka. Nieprzypadkowo, zaraz na początku wymien iam Makbeta, poni eważ film Viscontiego 
nie tylko jest z nim spokrewniony tematycznie, ale i uformowany przez scenarzystów na wzór dramatu elżbietańskiego. 
Ponadto dzieje Essenbecków to dzieje upadku i zagłady rodziny, główny temat Buddenbrooków Manna, jednej z ulubionych 
powieści Viscontiego. Inne są obie rodziny, inne są dzieje ich upadku, ale cała wielka ekspozycja filmu i pierwsza jej część 
nieodparcie przywodzi na myśl Manna, współczesna rodzina Essenbecków hołduje bowiem starej tradycji, podtrzymywanej 
przez patriarchę rodu - barona Joachima von Essenbecka. 
Znajdziemy tu też bezpośrednie odwołanie do Biesów Dostojewskiego. W istocie Visconti przytacza jedną z najgłośniejszych 
scen książki (usuwaną przez cenzurę z wielu, nawet stosunkowo nowych wydań powieści) - spowiedź Mikołaja Stawrogina. 
Wyznaje on, że zgwałcił dziesięcioletnią dziewczynkę Matrioszkę, i nie przeszkodził samobójstwu dziecka, które pod 
wpływem szoku powiesiło się na strychu. ( ... ) 
Wreszcie nie jest przypadkowy sam tytuł, zaczerpnięty ze słynnej tetralogii Ryszarda Wagnera. Paralela do dzieła Wagnera 
jest w istocie bardzo prosta. Oto - podobnie jak w tetralogii - rozkłada się i ginie świat, a razem z nim jego "bogowie" -
rodzina wszechwładnych baronów von Essenbeck. ( . .. )Analizując Zmierzch bogów, Krzysztof Lipka pisze jednoznacznie 
o Essenbeckach, że „ta rodzina, to plemię zdolne wydać z siebie każdą potworność i każdą zbrodnię, jest skarlałym 
potomstwem starogermańskich bożyszcz'; a ten Zmierzch jest nie tylko zniszczeniem dawnej potężnej kultury i tradycji, 
ale także, w stosunku do Wagnerowskiego pierwowzoru zmierzchem dodatkowo jeszcze skompromitowanym, jest 
trywializacją prawdziwie boskiego zmierzchu. Bogowie bowiem, nawet w upadku zachowują resztki wzniosłości, o którą 
trudno posądzać magnatów niemieckiej stali.( ... ) 
Zmierzch bogów nie jest, jak się rzekło, historią nazizmu w Niemczech, choć wydarzenia filmu w istotny sposób wiążą się 
z faktami : z pożarem Reichstagu 27 lutego 1933 i z Nocą Długich Noży 30 czerwca 1934 roku, a więc z sytuacjami, które 

w ostatecznej konsekwencji zapewniły Hitlerowi nieograniczoną władzę i przesądziły o losie Niemiec. Historia degradacji 
i upadku von Essenbecków pod presją nazizmu, jest jednak rodzajem mikrokosmosu tego, czego doświadczył kraj. 
Układ rodzinny von Essenbecków jest dość skomplikowany. Na czele rodu i rodzinnego przedsiębiorstwa stoi baron Joachim 

von Essenbeck, człowiek starej daty, który nie zamierza popierać Hitlera. W obl iczu nadciągających zmian chciałby przekazać 
wiceprezesurę i odpowiedzialność za stalownię komuś młodszemu z rodziny. Jego bezpośred nim spadkobiercą jest wnuk 
Martin, którego ojciec, bohater wojenny, ukochany syn Joachima nie żyje. Martin pozostaje całkowicie pod wpływem matki, 
baronowej Sophie. Ukrywa ona swój romans z dyrektorem stalowni, Fryderykiem Bruckmannem, ambitnym człowiekiem, 
marzącym o pozycji i władzy, które umożliwiłyby mu małżeństwo z Sophie. Pretendentem do rządzenia hutami 
Essenbecków jest drugi syn Joachima, Konstantin, członek SA, człowiek o dużych wpływach politycznych. Jego jedyny syn, 
GUnther, studiuje muzykę, jest chłopcem wraż l iwym i delikatnym, podobnie jak Martin - nie interesuje się rodzinnym 
przedsiębiorstwem . Do rodziny należy także siostrzenica Joachima, Elizabeth, której mąż, Herbert Thalmann, człowiek 
lewicowych poglądów, nienawidzący faszyzmu, nie ma szans na rządzenie hutą. Jest jednak jeszcze ktoś, kogo te sprawy 
żywo interesują - kuzyn Essenbecków, Aschenbach z SS, który w fazie rywalizacji SA i SS, chciałby zapewnić władzę i wpływy 
swojej organizacji. Jest on w istocie spiritus movens wszystkiego, co wydarzy się w rodzinie Essenbecków, zrazu w sposób 
niewidoczny, potem już jawnie steruje biegiem zdarzeń, by osiągnąć cel, ku któremu, od początku zmierzał -
podporządkowanie Essenbecków interesom państwa.( ... ) To on rozsnuwa przed Fryderykiem miraże nieograniczonych 
możliwości. Wiążąc się z SS, może on zrealizować wszystkie swoje plany - marzenie o władzy i związku z Sophie. Jednakże 
przeszkodą na tej drodze jest„stary król ''. Póki żyje Joachim wszyscy inni mają związane ręce. Pożar Reichstagu uświadamia 
zebranym, że są u progu wielkich zmian. Kusiciel Aschenbach wręcz podpowiada Fryderykowi, by wykorzysta/ swą szansę, 
jeszcze tej nocy, rozwiewając jego skrupuły stwierdzeniem, że w dzisiejszych Niemczech wszystko jest możliwe i dopusz
czalne.( . .. ) 
Fazy upadku tak świetnego niegdyś rodu obrazuje Visconti rozwiązaniami nader charakterystycznymi dla jego stylu narracji, 
a mianowicie przez sceny rozgrywające się przy stole. 

Pierwsza z nich następuje wówczas, gdy panuje jeszcze stary porządek, a na czele rodu stoi baron Joachim. Rodzina 
zgromadzona jest w komplecie, przy stole nie ma ani jednego pustego miejsca. Atmosfera jest pod niosła i świąteczna, a gdy 
Joachim trzykrotnym uderzeniem dłonią w stół zwróci uwagę zebranych, zostanie wysłuchany uważnie i w skupieniu. 
W drugiej z owych scen u szczytu stołu prezyduje Fryderyk Bruckmann, który teraz uważa s i ę za głowę rodu, mimo, że nie 
poślubił jeszcze Sophie. Wiele miejsc świeci pustką. 

Gdy Fryderyk powtarza gest Joachima i uderza dłonią w stół, spotyka się z ironiczną reakcją . Zebrani wiedzą, co zamierza 
obwieścić i reagują w sposób ujawniający, jak niewiele znaczy autorytet Fryderyka, oraz to, że jego władza nad rodziną jest 
pozorna. ( ... ) 
W scenie trzeciej Martin pozostaje przy stole sam. Zajmuje główne miejsce, rozkoszuje się zdobytą pozycją. Trzykrotnie 
uderza dłonią w stół, imitując gest dawnych przywódców. Lecz jest to gest skierowany w pustkę. Przy stole, nie ma przecież 

nikogo. Rodzina przestała istnieć.( ... ) 
Skarlenie i spotwornienie bogów epoki nazizmu łączy się z motywami perwersji erotycznej. W żadnym filmie Viscontiego 
nie ma takiego skumulowania dewiacji seksualnych. Czyniono z tego niejednokrotnie zarzut, utrzymując, że jego analiza 
nazizmu ogranicza się do tej właśnie warstwy, jak gdyby warunkowały się one wzajemnie: perwersja zdaje się rodzić 
nazizm, nazizm - perwersję. Jak się wydaje, nie było to wszelako intencją Viscontiego. Przypomnijmy, że od pierwszych do 
ostatnich filmów tego twórcy namiętność, seks i erotyzm pokazuje jako uczucie niszczące, zgubne, przesiąknięte pierwiast
kiem perwersji, jeśli nie wręcz perwersyjne, łączące się z motywami przemocy, cierpienia i nieraz wiodące do zbrodni. 
Niezmiernie rzadko, i to zazwyczaj w tle dzieła, ukazuje Visconti harmonijną miłość małżeńską, czy normalne związki 
między rodzicami a dziećmi. ( .. . )Tak Visconti przedstawia i interpretuje namiętności swoich bohaterów, a w Zmierzchu 
bogów ich związek z motywem władzy i podporządkowania był znakomitą okazją do wygrania perwersyjnej strony 

związków międzyludzkich. 

Wśród bohaterów Zmierzchu bogów postacią centralną, która wydaje się znieprawiać rodzinny krąg jest baronowa Sophie, 

na pozór kobieta nie uwikłana w żaden dewiacyjny związek: wdowa po bohaterze wojennym, kochanka normalnego 
mężczyzny, wreszcie -matka. Jednak to dla niej właśnie uczucia łączące ją z mężczyznami oznaczają podporządkowanie ich 
sobie w imię miłości do władzy, panowania i potęgi. W tych latach, w nazistowskim państwie, Sophie może rządzić 
i napawać się władzą tylko poprzez mężczyzn i dzięki nim.( ... ) Visconti pokazuje zawsze Sophie w scenach, gdy ukazuje 
ona czułość synowi bądź kocha się z Fryderykiem w kontekście walki o władzę. W jej relacjach z partnerami zawsze pojawia 
się inwersja - to ona jest w pozycji mężczyzny, partner w roli kobiety, kogoś zależnego, podporządkowanego, manipu
lowanego - jej ciało funkcjonuje jak narzędzie sprawowania władzy. ( . . . ) Sophie jest bezsilna jedynie wobec Aschenbacha, 
z którym nic ją fizycznie nie łączy. I właśnie Aschenbach, z nikim nie związany, nie powodowany żadnym uczuciem, poza 
fanatycznym oddaniem nazizmowi, pozostaje wolny i może do końca zrealizować swój cel. Ci, którzy kochają lub są 
w jakikolwiek sposób uzależnieni od miłości, muszą zginąć, są nieuchronnie skazani. To nie tylko przesłanie Zmierzchu 

bogów, lecz także ogólne przesłanie dzieła Viscontiego. 
Alicja Helman 

[w: Alicja Helman Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego słowo/obraz terytoria Gdańsk 2002] 
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