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Wstęp 

Wiatr nie do zdarcia 
Przeminęło z wiatrem jest to sukces uniwersalny 

(powieść Margaret Mitchell, z roku 1936, przełożona 
na dwa tuziny języków, m.in. na polski jeszcze przed 
wojną, i już wtedy był to nadwiślański bestseller) 
i w dodatku sukces jest trwały, bo ciągnie się już pół 
wieku. Otóż taka żywotność zdarza się rzadko! Sen
sacje sztuki popularnej mogą mieć rozgłos światowy, 
ale z reguły jest on sezonowy, i powodzenie gwiazdy, 
jak Greta Garbo, czy śpiewaków, jak Beatlesi, nie cią
gnie się dłużej, według obliczenia fachowców, jak ok. 
8 lat, i już wtedy jest wyjątkowe! Tymczasem Przemi
nęło jest jedynym filmem, który producenci wznawia
ją co roku, w różnych okolicach kuli ziemskiej, i to 
nie na zasadzie pokazu nostalgicznego „klubowego': 
ale w bieżącym repertuarze. Pozycja nie do zdarcia 
i drugiej podobnej nie ma. Dzięki tej trwałości był to 
przez długie lata rekordowy film dochodowy, który 
zarobił najwięcej pieniędzy w dziejach kina, i dopiero 
ostatnio zdystansowały go sensacje, zgarniające sza-
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loną gotówkę w jednym sezonie ( ... ), ale to dlatego, 
że obecnie w wypadku rozgłosu, tłoczy się do kas bez 
porównania więcej odbiorców, niż bywało poprzed
nio, i w dodatku ceny biletów są wyższe, zaś rekord 
oblicza się w sumie dolarów. W tym względzie Przemi
nęło jest unikatem (.„). Wprowadzone znowu po 42 
latach ma jak zawsze dzikie powodzenie. Tym razem 
ta stara taśma przeszła kosmetykę: barwy odświeżono 
chemicznie (był to jeden z pierwszych dużych filmów 
kolorowych), obraz rozdęto do ekranu szerokoforma
towego, dodano stereofonię ( ... ). Sukces Przeminęło 
nie nastąpił bez powodu. Jest to, być może, ostatni 
tryumf Hollywoodu - owej międzynarodowej fabryki 
emocji, która parę dziesiątków lat temu starała się do
starczyć spreparowany pokarm przeżyć „pasujący do 
potrzeb wszystkich na kuli ziemskief 

Zygmunt Kałużyński, Kanon królewski, Instytut Wydawniczy 
Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, Michałów-Grabino 
2005. 
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Rozdział I 
Bio 

Margaret Mitchell (1900 - 1949) 

Urodziła się i wychowała w Atlancie, mieście, w którym żywe 
jeszcze było wspomnienie wojny secesyjnej (1861-1865). Jej 
przodkowie pochodzili z Irlandii. Ojciec był wybitnym praw
nikiem, matka zaś aktywną i znaną w Atlancie sufrażystką. Jej 
przedwczesna śmierć przerwała edukację Margaret - po roku 
studiów medycznych w Massachusetts - wróciła do Atlanty, by 
zająć się domem. Dwukrotnie wychodziła za mąż. Pierwsze, nie
udane małżeństwo, zostało po dwóch latach rozwiązane, z dru
gim mężem przeżyła szczęśliwie 25 lat. W śród bliskich z jej oto
czenia, badacze Przeminęło z wiatrem, dopatrują się prototypów 
postaci powieści. Jeszcze przed premierą filmu Margaret Mitchell 
otrzymała nagrodę Pulitzera ( 193 7) za tę książkę, do dziś zresztą 
uznawaną za fenomen kulturowy. 
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David O. Selznick (1902-1965) 

Urodził się w żydowskiej rodzinie w Pittsburghu w Pensylwa
nii. Ojciec Davida - Lewis J. Selznick był producentem filmów 
niemych. David i Myron (jego brat) wcześnie zaczęli pracować 
dla ojca, wdrażając się w realia przemysłu filmowego. Za pro
sperity Lewisa J. mieszkali w 17. pokojowym apartamencie na 
270 Park Avenue w Nowym Jorku. Mieli parę Rolls-Royce' ów 
i pół tuzina służących. Już przed 20. rokiem życia ( 1922) Selznick 
miał za sobą pierwsze przedsięwzięcia filmowe przeprowadzone 
na własną rękę. Mając do dyspozycji 2 OOO $, postanowił zrobić 
krótkometrażówkę z Louisem Firpo: znanym południowo-ame
rykańskim bokserem. Firpo zażądał stawki za dzień w wysoko
ści 1000 $. David zgodził się, nie wspominając, że zdjęcia będą 
trwały tylko jeden dzień. Po czasie Selznick wspominał, że tylko 
braki w angielskim boksera uratowały mu życie. Ostatecznie Sel
znick sprzedał film za 3500 $, inwestując w niego 1870 $. Po
dobny chwyt zastosował robiąc krótkometrażówkę z Rudolphem 
Valentino - zarabiając już wtedy 15.000 $. 

Gdy firma ojca zbankrutowała (1923), David rzucił studia na 
University of Columbia i przeniósł się do Hollywood, by rozpo
cząć karierę od nowa. Rodzina przeniosła się do trzypokojowego 
mieszkania, wyprzedała biżuterię, a matka Selznicka sama za
częła gotować obiady. W Hollywood David, podobno z kaprysu, 
dodał do imienia literkę „O" i rozpoczął pracę (1926) w Metro
Goldwyn-Mayer. Z MGM przeniósł się do Paramount Pictures 
(1928), gdzie pracował trzy lata, aż przeniósł się do RKO Picture 
jako producent. Lata w RKO były udane, zrealizował m.in. King 
Konga. W 1933 roku powrócił do MGM, produkując m.in. Davi
da Copperfielda oraz Annę Kareninę. 
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Mimo sukcesów, które odnosił we wspomnianych wytwór
niach, dążył do tego, by stać się niezależnym producentem i po
siadać własne studio. W 1935 roku osiągnął ten cel, zakładając 
Selznick International Picture, przy wsparciu finansowym Joh
na Whitney'a. Kontynuował swoje sukcesy takimi filmami, jak: 
Więzień Zendy, Przygody Tomka Sawyera, Intermezzo i wreszcie 
Przeminęło z wiatrem oraz Rebeccę - filmy, które rok po roku 
przynosiły mu nagrody Akademii. Po realizacji Rebecci Selznick 
zamknął swoje studio i wziął chwilę wolnego. Jego działalność 
w branży ograniczała się do wypożyczania artystów związa
nych z nim kontraktem - wliczając Alfreda Hitchcocka, Ingrid 
Bergman, Vivien Leigh oraz Joan Fontaine. W 1944 powrócił, 
z dużym sukcesem, do produkcji filmów: Od kiedy cię nie ma, 
Urzeczona i Portret fennie. Jednak to Przeminęło z wiatrem zdo
minowało resztę kariery Selznicka. 

Prywatnie Selznick poślubił Irene Gladys Mayer - córkę jedne
go z potentatów MGM: Louisa B. Mayera (1930). Od 1945 roku 
byli w separacji, rozwiedli się w 1948. Mieli dwóch synów - Da
niela i Jeffrey'a. Po rozwodzie Selznick zainteresował się zamężną 
wtedy aktorką Jennifer Jones. Pobrali się w 1949 roku i byli ra
zem aż do jego śmierci. 
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Ben Hecht (1894-1964) 

Amerykański scenarzysta, pisarz, producent i reżyser, uro
dzony w Nowym Jorku. Pochodził z rodziny żydowskich emi
grantów z rosyjskiego imperium. Po skończeniu szkoły średniej 
przeniósł się do Chicago, gdzie zaczynał jako reporter krymi
nalny. Będąc wyróżniającym się młodym dziennikarzem, w 1918 
roku został wysłany przez Chicago Daily News do Berlina, by śle
dzić przemiany następujące po I wojnie światowej. Po powrocie 
był znany nie tylko jako reporter, ale i jako literat, przewijając 
się w kręgach bohemy. W 1926 roku po raz pierwszy pojawił się 
w Hollywood, ściągnięty przez Hermana Mankiewicza (autora 
scenariusza do filmu Obywatel Kane). Hecht szybko zyskał przy
domek „Shakespeare Hollywood''. Jest współautorem około 70. 
scenariuszy filmowych, autorem około 35. książek. Najpopular
niejsze produkcje, przy których pracował to m.in. Przeminęło 
z wiatrem, Dyliżans, Gilda, Osławiona oraz Scarface. Napisanie 
scenariusza zajmowało mu od 2. do 8. tygodni. Politycznie był 
aktywnym syjonistą - jeszcze nim rozpoczął się proces Zagłady 
w Europie. Losom Żydów poświęcił wiele artykułów oraz sztuk. 
Walczył również o równouprawnienie czarnoskórych Ameryka
nów. Zmarł w Nowym Jorku. 
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Victor Fleming (1889-1949) 

Amerykański reżyser filmowy i producent, urodzony w stanie 
Kalifornia. W trakcie I wojny światowej był głównym fotogra
fem prezydenta Woodrowa Wilsona - w Wersalu we Francji. Od 
wczesnych lat młodości przejawiał zainteresowanie motoryzacją 
- jako mechanik samochodowy poznał reżysera Allana Dwana, 
który wprowadził go w realia przemysłu filmowego, powierzając 
stanowisko asystenta operatora. W 1919 roku Fleming wyreżyse
rował swój pierwszy film. W 1932 roku dołączył do ekipy MGM, 
gdzie zrealizował jedne z najsłynniejszych filmów wytwórni: Ka
prys platynowej blondynki (Red Dust), Wyspę skarbów, Bohaterów 
morza. Jednak to Przeminęło z wiatrem oraz Czarnoksiężnik z Oz 
- zrealizowane dla Selznick International Picture - przyniosły mu 
największy prestiż oraz nagrody Akademii. Zmarł nagle na zawał 
serca, tuż po skończeniu filmu Joanna d'Arc. Mimo podzielonych 
opinii, film otrzymał siedem nominacji do Oscarów, z czego zdo
był dwie nagrody. 
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Rozdział II 
Mem o 

Memo Davida O. Selznicka 
/wstęp/ 

Podczas gdy wahałem się czy płacić 50 , 000 $ za 
powieść o wojnie secesyjnej - najwyższa kwota 
do tej pory zapłacona za książkę. która nie zo
stała nawet uznana za sukces - zadepeszował do 
mnie Jock Whitney, że jeśli ja nie kupię praw 
dla Selznick International - on je kupi i jeśli 
zechcę. zatrzyma dla wytwórni. To była zachęta . 
której potrzebowałem ( ... ). Kupiliśmy prawa do 
„Przeminęło z wiatrem". Później pojechałem na 
Hawaje na wakacje i czytałem powieść na pokła
dzie statku. 
Dużo poznieJ. Metro (Metro-Goldwyn-Mayer 

przyp.red . ) zażądało połowy praw do filmu, za
bezpieczając to urnową o wypożyczenie Clarka Ga
ble'a . Oni wykładali 1 , 250,000 $. a my braliśmy 
całe ryzyko. (Obraz kosztował 4 . 250.000 $) . 

Whitney podśmiewał się z wszystkich krytyków, 
którzy czepiali się nas za głupawe - ich zdaniem 
- staranie, by zrobić największy film wszech cza
sów, film, który wyczerpałby zasoby największych 
studiów filmowych. 

MGM nie miało żadnej kontroli nad powstawaniem 
„Przeminęło z wiatrem" , w rzeczywistości wyprodu
kowaliśmy film w naszym studio - Selznick Inter
national - nawet bez ich personelu. MGM nakłaniało 
mnie, bym zrobił film z Joan Crawford jako Scar
lett . Maureen O' Sullivan jako Melanią i Melvynem 
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Douglasem jako Ashley 'm. Odpowiedziałem, że oni 
wszyscy są bardzo dobrzy. ale równocześnie byliby 
źle obsadzeni. Miałem moc, by obsadzić film tak, 
jak uważałem za stosowne i jak robiłem ze wszyst
kimi swoimi produkcjami dotychczas. 

Producent może znaleźć nowe osobowości. kiedy 
ma cierpliwość i pieniądze . by ponieść wszystkie 
koszty : i siłę. by odmówić bycia popędzanym w po
dejmowaniu decyzji . („.) Ciśnienie wywołane po
śpiechem związanym z „Przeminęło z wiatrem" było 
silne . ale ja wiedziałem, że 75 milionów ludzi 
będzie chciało mojej głowy. jeśli wybiorę złą 
Scarlett. ( „.) 

Oprócz urody. osobowości i wrodzonego tal en -
tu 7ivien Leigh miała warsztat i doświadczenie, 

które czyniło ją dobrą aktorką. Nie kryła się 
z wyrażaniem opinii o pewnych scenach. W trakcie 
122 dni. które spędziła na planie „Przeminęło 

z wiatrem" narzekała mnóstwo . Dla -}ivien dialog 
był niedorzeczny. a sceny tak głupie. że praw
dopodobnie nikt nie mógłby w nie uwierzyć . Póź

niej jednak - za słowem 7ictora Fleminga. który 
był nie tylko dobrym reżyserem, ale i człowie

kiem posiadającym zdolność ukrywania żelaznej 

ręki w jedwabnej rękawiczce - -Jivien mogła wejść 
w postać i zrobić tak niesamowitą robotę. że 

każdy obecny przy ujęciu był pod wrażeniem . 

David O. Sełznick, Memo from David O. Selznick sełected and edited by Rudy 
Behlmer, The Modern Library, New York 2000, tłum. fragmentu MB. 
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Memo Davida O. Selznicka 
/wybór/ 

tłum. fragmentów MB. 

Do: Katharine Brown1 

25 maja 1936 

Przeczytałem* , myśląc uwaznie, „Przeminęło 

z wiatrem". Sądzę, że to dobra historia i ro
zumiem Twoje uczucia z nią związane. Gdybyśmy 

mieli podpisany kontrakt z kobietą idealnie pa
sującą do roli Scarlett, prawdopodobniej byłbym 
bardziej skłonny do zakupu praw niż jestem dzi
siaj (.„) . Płacić teraz za „Przeminęło z wiatrem" 
wysoką sumę - w nadziei - że moglibyśmy pozyskać 

taką gwiazdę albo licząc, że książka osiągnie 

olbrzymią sprzedaż jest, jak sądzę. nieuzasad
nione . Możliwe , że jedna z większych wytwórni 
mogłaby na to sobie pozwolić , ale nie sądzę , 

byśmy my mogli podjąć takie ryzyko. 

*Selznick odnosi się do streszczenia , które 
zostało mu przesłane. Książka ukazała się mie
siąc później . 

I Kay B. Barrel - agentka hollywoodzka, podsunęła Davidowi O. Selznicowi powieść Marga
ret Mitchell Przeminę/o z wiatrem. 

2 John Hay Whitney - popularnie zwany )ock Whitney, multimilioner, ambasador USA 
w Wielkiej Brytanii, finansista, wydawca, filantrop. Udzielił Selznickowi finansowego 
wsparcia, co pozwoliło mu otworzyć wytwórnię Selznick International Picture. 

3 Raymond A. Klune - kierownik produkcji filmu Przeminę/o z wiatrem. 
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Do : Mr. John Hay Whitney2 

13 lutego 1939 

George Cukor i David O. Selznick zeszłej nocy 
wydali wspólnie następujące oświadczenie: 

W rezultacie serii nieporozumień pomiędzy nami, 
dotyczących wielu pojedynczych scen w „Przemi
nęło z wiatrem", podjęliśmy decyzję , że jedynym 
rozwiązaniem jest wybranie nowego reżysera tak 
szybko, jak jest to możliwe . 

Selznick dodał: Odejście Pana Cukora jest naj
bardziej przykrym momentem w mojej już dość dłu
giej karierze producenckiej, tym bardziej, iż 

uważam Pana Cukora za jednego z najlepszych re
żyserów, którzy - szczęśliwie dla branży - się 

w niej pojawili. 

Do : Mr. R. A. Klune3 

13 marca 1939 
DW: Mr. Fleming 

Kostiumy i ujęcia („.) , powinny nadawać więk
szej dramaturgii niż było to do tej pory (. .. ) . 
Pierwsza partia filmu - szczególnie sekwencje 
w Dwunastu Dębach - były tak neutralne, że nie 
będzie żadnego dramatycznego zwrotu wywołanego 
szarzyzną strojów w drugiej części. Widownia po
winna wstrzymać oddech na widok pięknych czer
wieni, granatów, zieleni , by poczuć współczu

cie dla tragicznych losów bohaterów, gdy zobaczy 
ich ponownie w znoszonych i tandetnych ciuchach 
z okresu wojny. Trzecia część filmu, poprzez ko
lory. powinna uwypuklać różnice pomiędzy Scar
lett a resztą - Scarlett ubrana ekstrawagancko 
i kolorowo w przeciwieństwie do monotonności ko
stiumów u pozostałych . („.) 

19 



Rozdział III 
Historia na taśmie filmowej 

Trzeba badać film, łącząc go ze światem zewnętrznym, w któ
rym powstaje. Hipoteza? Film jest Historią, jako obraz rzeczywi
stości lub nie, jako dokument lub fikcja, intryga autentyczna lub 
całkowicie wymyślona. 

Mare Ferro, Film. Kontrana/iza społeczeństwa?, [w:] Film i historia. Antologia 
pod red. Iwony Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008. 

( ... ) Żyjemy w świecie przesyconym obrazami, w świecie, 
w którym ludzie coraz częściej czerpią swoje wyobrażenia na te
mat przeszłości z kina i telewizji, z filmów pełnometrażowych, 
fabularyzowanych dokumentów, miniseriali i produkcji doku
mentalnych. Dla większej części społeczeństwa podstawowym 
źródłem wiedzy historycznej - poza znienawidzonymi podręcz
nikami - są dziś z pewnością media wizualne, czyli instytucje 
znajdujące się niemal całkowicie poza kontrolą tych spośród nas, 
którzy poświęcili swoje życie historii. 

Robert A. Rosenstone, Historia w obrazach/Historia w słowach: rozważania 
nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, [w: I Film i histo
ria. Antologia pod red. Iwony Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw
skiego, Warszawa 2008. 
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( ... ) Refleksja nie tyle nad tekstem, co nad kontekstem i nad 
funkcjonowaniem instytucji kinematograficznej (warunków 
produkcji, przemian konwencji, innowacji technologicznych, 
praktyk nadawczych i odbiorczych, mechanizmów promocji 
i cenzury etc.) stanowi przepustkę do badania historii. Nie jest to 
tylko, wbrew pozorom, historia kina, jest to raczej historia sto
sunku do historii, pozwalająca odczytać strategie konstruowania 
zbiorowych tożsamości. 

Kino, nawet opowiadając historię oficjalną, musiało się jednak 
uciekać do szczegółu trywialnego - kostiumu, rekwizytu, gestu. 
Jeśli istnieje zatem (może istnieć) historia codzienności, to wła
ściwym instrumentem jej zapisu jest kamera filmowa( ... ). 

Historia na taśmie filmowej ożywa w całej potocznej szcze
gółowości, w bogactwie trywialnych, choć niekoniecznie zna
nych (uświadamianych) detali. Zarazem określa ona na nowo 
podmiot historii - zawsze jest nim jednostka. W tym wymiarze 
kino staje się sprzymierzeńcem mikrohistorii, skupienia narracji 
historycznej na pojedynczym przypadku, wnikliwego badania 
jakiegoś mikroświata, sięgnięcia do źródeł nietypowych, właśnie 
„zwyczajnych''. 

Iwona Kurz, Ludzie jak żywi: historiofotia i historioterapia, [w:) Film i histo
ria. Antologia pod red. Iwony Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw
skiego, Warszawa 2008. 

Tak oto obraz kinematograficzny, w którym tysiąc klisz skła
da się na jedną scenę, a który powstaje między źródłem światła 
a bielą ekranu, sprawia, że umarli ożywają i powracają nieobecni. 
Zwykła taśma celuloidowa, naświetlona, stanowi nie tylko doku
ment historyczny, lecz także cząstkę historii - historii, która nie 
umarła i do której wskrzeszenia nie trzeba geniuszu.( ... ) 

Bolesław Matuszewski, Nowe źródło historii, [w:) Film i historia. Antologia 
pod red. Iwony Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2008. 
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Kicz przewija się krętą ścieżką między 

stereotypami sztuki i literatury, blisko 
naszych powszednich pragnień. 
Nie stwarza rzeczywistości nowej, nie 
robi wynalazków, nawet odkryć. Pokazuje 
jednak we wzorach gotowych, godnych 
naśladowania, miłość, erotyzm, rodzinę, 
stosunek do zwierząt, religię, naród 
Czyni konwencjonalnym otoczenie. 

Ale istnieje potrzeba, może nawet 
konieczność, mitologizowania życia 

zbyt codziennego i zaspokojenia taniego 
zbyt wielkich pragnień. Kicz zadanie to 
spełnia. I jeżeli wielka sztuka ratuje nas 
od wielkiej rozpaczy, to kicz ratuje nas 
od smutków powszednich. 



Rozdział IV 
Społeczna rola kina 

( ... )Film bywa inspirującym źródłem do badania historii spo
łecznej, życia idei oraz mentalności. W tym ujęciu dzieło filmo
we stanowi symptom zbiorowego myślenia o świecie i odczuwa
nia go; będąc tekstem grupowym może być interpretowane jako 
produkt historii. 

( . .. )Tekst filmowy rodzi się w określonych warunkach spo
łeczno-polityczno-ekonomicznych i to przede wszystkim do ich 
rozpoznania, rozpoznania pewnego momentu dziejowego, histo
rycznej odsłony kultury, prowadzi. Z drugiej strony ten zbiorowy 
wytwór podlega następnie zbiorowym odczytywaniom; każe py
tać raczej nie o widza, lecz o widownię, o podzielone wyobraże
nia, kody i stereotypy, znaki postrzegane jako zrozumiałe, a zatem 
należące do wspólnoty. To nie historia opowiedziana w filmie staje 
się ciekawa, lecz raczej to, co ludzie robią z tą opowieścią - historia 
staje się przepowiadaniem opowieści i sensów. 

Iwona Kurz, Ludzie jak żywi: historiofotia i historioterapia, [w:] Film i histo
ria. Antologia pod red. Iwony Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw
skiego, Warszawa 2008. 
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Odpowiadają te filmy [z gatunku epiki - przyp. red.] niesły

chanie intensywnym, niemożliwym do zakwestionowania ludz
kim potrzebom. Jest w tym i elementarna, atawistyczna niemal 
potrzeba widowiska, falujących tłumów, masowych zmagań, po
trzeba starsza niż kino i cała nowożytna sztuka. ( . . . ) 

Tylko one [wielkie formy epickie - przyp. red.] potrafiły przed
stawić z dużej perspektywy, rozległy obraz całych społeczeństw 
w momentach krytycznych. Coś odchodziło w owych chwilach 
w przeszłość, coś nowego rodziło się: nowe układy między ludź
mi, nowe podziały, nowe prawa. Każdy człowiek odczuwa po
trzebę ogarnięcia tego co się staje, uporządkowania, zobaczenia, 
jak u źródeł kształtuje się nowy ład, nowe hierarchie.( . . . ) 

Lecz decydujące momenty historii nie tylko są zespołem wy
darzeń i obiektywnych uwarunkowań. Oznaczają także, a może 
przede wszystkim, nagłe, gwałtowne spiętrzenie indywidualnych 
losów. Epika, ta autentyczna, przedstawiała owe wielkie uładzo
ne malowidła całości, lecz jej wartością największą, najdojrzalszą 
bywało to, że ukazywała trudny proces przekształcania się, su
mowania indywidualnych, pogmatwanych losów w jedną całość. 
Odbiorcy daje to satysfakcję bardzo osobliwą i bardzo cenną. 
Może naraz zdać sobie sprawę, gdzie w tym obrazie mieści się 
jego własna egzystencja, gdzie jest jego miejsce w przeobraża
jącym się świecie. Może sprawdzić czy własne aspiracje zbiegają 
się, czy rozchodzą z tym, co dokonało się w skali zbiorowej. Ta 
satysfakcja, jak się zdaje, przez wieki decydowała o głębokiej po
trzebie epiki. 
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Kino, odkąd się narodziło, otrzymało szansę stania się języ
kiem współczesnej epopei. Ogromny zasięg, demokratyczna 
publiczność, techniczne i estetyczne możliwości stawiały kino 
w sytuacji uprzywilejowanej. Film bardziej przekonywająco niż 
inne środki przekazu mógł malować ów obraz, mnożyć zdarze
nia, spinać ze sobą ludzkie przeznaczenia, nadawać im wymiar 
powszechny. ( .. . ) 

Wmówiono nam( ... ), że w epice nie ma miejsca na postacie 
zindywidualizowane, nie ma czasu ani taśmy na rozwijanie ich 
charakterów, ukazywanie ich przemian. Nieprawda. 

Z pewnością to jest zadaniem w epice najtrudniejszym, najbar
dziej subtelnym, i nie wykona go żaden pomocnik: ani fryzjer, 
ani rekwizytor, ani puszczony samopas aktor - tylko autor. On 
jeden może osiągnąć stan równowagi między jednostką a zbio
rowością; ukazać, jak pojedyncze losy w krytycznym momencie 
zbiegają się ze sobą, jak powstaje z nich wartość nowa. Ta nowa 
wartość jest przecież tematem filmów, a nie wybuchy granatów. 

Zapewne, oczekuje się od epiki, iż zanotuje postacie i posta
wy wiodące, a więc typowe. Lecz typowość musi zostać dopiero 
odkryta w indywidualnych, zróżnicowanych, po prostu prawdzi
wych postaciach. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób „ typowi", lecz 
o tym nie wiemy, ani my, ani nasze otoczenie. Wielkie zdarzenia, 
dramatyczne zawęźlenia historii maja to do siebie, że odsłaniają 
w człowieku jego typowe cechy. Przyśpieszają procesy krystaliza
cji postaw, zmuszają zwykłego człowieka, by stał się bohaterem 
albo tchórzem, męczennikiem albo cynikiem. Obowiązkiem 
sztuki, która opisuje wielkie wydarzenia, jest uchwycenie tych 
procesów. ( .. . ) 
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Trudność gatunku bierze się stąd, że ci wspaniali fachowcy 
[twórcy filmu - przyp.red.] muszą - niestety - być jednocześnie 

artystami. Bo tylko wtedy potrafią odgadnąć to, co najważniejsze: 
tworzenie się postaw i wzorów, formowanie się nowych więzów 
społecznych, powolne splatanie się rozwichrzonych pojedyn
czych losów w blok wspólnej solidarności, wspólnej odrębności, 
wspólnego przeznaczenia. 

Bolesław Michałek, Kino naszych czasów, Wydawnictwo Artystyczne i Filmo
we, Warszawa 1972. 
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Rozdział V 
Varia 

W historii kina najwięcej prób przeprowadzono przed obsa
dzeniem roli Scarlett O'Hary: nakręcono około 45 tys. metrów 
taśmy czarno-białej i 4 tys. barwnej z sześćdziesięcioma aktor
kami, z których zresztą żadna nie dostała tej roli. Ostatecznie 
wybór Selznicka padł na Vivien Leigh, a stało się to już po rozpo
częciu zdjęć. Był to jedyny wypadek w historii kina, kiedy zdecy
dowano się uruchomić superprodukcję, nie mając obsadzonej 
głównej roli. Koszt zdjęć próbnych wyniósł 105 tys. dolarów, czyli 
tyle, ile wynosił wtedy przeciętny budżet filmu fabularnego. 

Vivien Leigh przedstawił Selznickowi jego brat - My
ron - gdy zdjęcia do filmu już się rozpoczęły. Myron, przy
prowadzajqc brytyjskq aktorkę na plan płonqcej Atlanty, 
miał powiedzieć do Davida: „Oto Twoja Scarlett". 

Projekty kostiumów David O. Selznick powierzył doskona
łemu fachowcowi Walterowi Plunkettowi. Było ich sporo ... Se
kretarka, której Selznick kazał przeczytać książkę strona po 
stronie i wynotować liczbę kostiumów, doliczyła się 5. i pół 
tysiąca. Plunkett ruszył do Atlanty, długo rozmawiał z Marga
ret Mitchell, która skontaktowała go z miejscowymi notabla
mi, którzy udostępnili mu stare kufry i strychy. Zebrał próbki 
materiałów z epoki, stare krosna i wiele innych skarbów. 
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Kostium Scarlett O'Hary: projekt Waltera Płunketta. 
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Selznick polecił Plunkettowi , by narysował 
scena po scenie cały tok akcji, wszystkie 
postaci , we wszystkich kostiumach. Łącznie 

otrzymał 1500 rysunków i trzeba przyznać , że 

film zawdzięcza im w znacznym stopniu spój
ność i nastrój . 

Krąży legenda, że gdy Vivien Leigh i Olivia de Havilland do
wiedziały się, że Selznick pozbawił George'a Cukora reżyserii 
Przeminęło z wiatrem - a było to na planie, gdy kręciły sceny 
w stroju wdów - tak, jak stały pobiegły do producenta, grożąc, 
tupiąc, a nawet płacząc, by cofnął decyzję. 
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Clark Gable spędził na planie filmowym 72 dni, za co 
otrzymał wynagrodzenie w wysokości 120 tysięcy dola
rów. Vivien Leigh natomiast poświęciła na jego realizację 
125 dni, za co otrzymała jedynie 25 tysięcy dolarów. 

Uroczysta premiera filmu odbyła się 15 grudnia 1939 r. w Atlan
cie i przypominała bardziej święto narodowe niż zwykły seans 
filmowy. Burm istrz Atlanty ogłosił 3 dni wolne od pracy, wezwał 
mieszkańców do przebrania s i ę w stroje z epoki i rezygnacji z sa
mochodów na rzecz pojazdów konnych. 

Szacowany koszt filmu wyniósł ok. 4 mln dolarów, 
a w tym czasie tylko Ben -Hur (1925) i Hell's An
gels (1930) były droższe . 
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W roku 2002 Amerykański Instytut Filmowy stworzył listę 
romansów wszech czasów, na której „Przeminęło z wiatrem" 
zajęło drugie miejsce, ustępując jedynie „Casablance". 

To film, na który poszło najwięcej ludzi 
w dziejach brytyjskiego kina - z obliczeń 

wykonanych pod koniec 2004 roku wynika, że 

widziało go ponad ... 35 milionów Anglików. 

Wypowiedź Rhetta Butlera, który opuszczi!fąc Scarlett, na 
pytanie o to, co ona teraz ze sobą zrobi, odpowiada cynicznie: 
„Szczerze mówiąc, mqja droga, nic mnie to nie obchodzi" 
zajęła pierwsze mięjsce na liście I OO. ni!Jlepszych kwestii 
filmowych w historii kina ogłoszonęj przez Amerykański In
stytut Filmowy w 2005 roku. 
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Natomiast za tę brzmiącą w oryginale kwestię,,Frankly, my dear, 
I don't give a damn!" producent David O. Selznick musiał zapłacić 
Biuru Haysa (biuru cenzury) 5 tysięcy dolarów. Chodziło o użyc i e 

przekleństwa„damn''. 

Jedynym kinem na świecie, które nigdy nie zmieniło programu, 
jest „Screen 6" w Centrum CNN w Atlancie. Przez cały rok, dwa 
razy dziennie wyświetla Przeminęło z wiatrem. 

Po wypuszczeniu filmu w wersji szerokoekranowej przeży
wał on drugą młodość. Do kin zaczęły ciągnąć znowu tłumy. 
W 1978 r. sieć CBS nabyła prawa do rozpowszechniania „Prze
minęło z wiatrem" na małym ekranie przez 20 lat. Do połowy 
lat 80. uzyskała z tego tytułu ponad 29 milionów. Oddzielnym 
źródłem wpływów były miliony dolarów ze sprzedaży kaset. 
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12. ceremonia rozdania Oscarów odbyła się 29 lute
go 1940 roku w Hotelu Ambassador w Los Angeles. 

Najwięcej Oscarów otrzymał film Przeminęło z wiatrem: 
-er Najlepszy film, 
-er Najlepsza aktorka pierwszoplanowa 

- Vivien Leigh, 
-er Najlepsza aktorka drugoplanowa 

- Hattie McDaniel, 
-er Najlepszy reżyser 

- Victor Fleming, 
-er Najlepszy scenariusz adaptowany 

- Sidney Howard, 
-er Najlepsze zdjęcia - filmy kolorowe 

- Ernest Haller, Ray Rennahan, 
-er Najlepsza scenografia 

- Lyle R. Wheeler, 
-er Najlepszy montaż 

- Hal C. Kern, James E. Newcom, 
-er Nagroda Williama Camerona Menzies 

- za wybitne osiągnięcie w użyciu koloru dla podkreślenia 
nastroju w filmie. 

-er Nagroda R.D. Musgrave 
- za pionierskie użycie sprzętu przy produkcji filmu. 

Poza tym film był nominowany w kategoriach: 
-er Najlepszy aktor pierwszoplanowy 

- Clark Gable, 
-er Najlepsza aktorka drugoplanowa 

- Olivia de Havilland, 
-er Najlepsza muzyka oryginalna 

- Max Steiner, 
-er Najlepsze efekty specjalne 

- Jack Cosgrove, Fred Albin, Arthur Johns, 
-er Najlepszy dźwięk 

- Thomas T. Moulton. 
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Ron Hutchinson 
Urodzony w północnej Irlandii scenarzysta 
filmowy (m.in. Więźniowie honoru, Wyspa doktora 
Moreau, Coco Chanel). Wielokrotnie nominowany 
do nagród Emmy. Wykładowca w American Film 
Institute. Mieszka w Los Angeles. 
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to obowiązkowa pozycja dla każdego fana filmu „Przeminęło z wiatrem". 
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