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I. Stanley Kubrick – sylwetka reżysera 
 
W historii kina niewielu twórców uzyskało tak legendarny status, jak stało się to 
udziałem Stanleya Kubricka – wizjonera i autora wielu arcydzieł sztuki filmowej, 
takich jak 2001: Odyseja kosmiczna (1968), Mechaniczna pomarańcza (1971), 
Lśnienie (1980), Full Metal Jacket (1987) czy Oczy szeroko zamknięte (1999). Kubrick 
stworzył własny i kompletny świat, a niezwykła siła wyrazu artystycznego 
mistrzostwa i realizacyjnej precyzji powoduje, że jego filmy wciąż pozostają 
jednymi z najbardziej docenianych przez kolejne pokolenia widzów. 
 
Reżyser urodził się 26 lipca 1928 roku na nowojorskim Bronxie, w rodzinie 
żydowskich imigrantów z Europy Środkowej. Zafascynowany fotografią już jako 
nastolatek zatrudnił się w redakcji słynnego czasopisma „Look”, a następnie 
zdecydował się zrealizować swój pierwszy film dokumentalny Dzień walki (1951). 
Niedługo potem Kubrick porzucił dotychczasową pracę i za pożyczone od wujka 
pieniądze zadebiutował alegorycznym filmem fabularnym Strach i pożądanie 
(1953). Prawdziwy sukces komercyjny i rozgłos przyniosło mu jednak dopiero 
historyczne widowisko Spartakus (1960). Od tego czasu każdym kolejnym dziełem 
Kubrick wspinał się po szczeblach reżyserskiej kariery stając się mistrzem 
filmowego rzemiosła. Rozczarowany jednak usłużną wobec hollywoodzkiego 
systemu produkcji rolą, zdecydował się opuścić Stany Zjednoczone i na stałe 
osiadł w Wielkiej Brytanii. Choć realizował filmy z dala od wielkich amerykańskich 
wytwórni, wciąż korzystał z ich finansowego wsparcia. Osiągnął więc status w 
zasadzie nieporównywalny z nikim innym w filmowej branży, będąc 
stuprocentowym autorem wszystkich kolejnych dzieł: był nie tylko reżyserem, ale 
także współscenarzystą swoich filmów, angażował się w ich promocję, 
kontrolował wszystkie aspekty realizacji. Co zaskakujące, Stanley Kubrick 
otrzymał zaledwie jednego Oscara w całej swojej karierze: za opracowanie 
efektów wizualnych do 2001: Odysei Kosmicznej. Reżyser zmarł w 1999 roku w 
wieku 70 lat na atak serca. 
 
Materiał video: Posłuchajcie jak o powodach zamieszkania w Anglii opowiada 
żona reżysera Christiane Kubrick. 
[zob. (00:00 – 00:30)]



	

Kamila Kołacz 

Posłuchajcie również o tym, w jaki sposób Stanley Kubrick angażował się w 
prace nad swoimi filmami, np. w ich promocję. 
 
[zob. (00:30 – 01:35)] 
 
 

II. Tematy w kinie Kubricka 
 
W filmach Stanleya Kubricka można wyróżnić kilka dominujących wątków: 
 

1. okrutny fenomen wojny rozumianej jako zorganizowane zabijanie w imię 
wyższych celów zobrazowany w filmach takich jak Ścieżki chwały (1957) czy 
Full Metal Jacket  

2. technologia, która choć fascynująca jest czymś zimnym i 
dehumanizującym człowieka  
– temat obecny w 2001: Odysei kosmicznej czy Dr Stranglove lub jak 
przestałem się martwić i pokochałem bombę (1964)  

3. motyw szaleństwa rozumiany jako przejaw indywidualizmu jednostki, 
będący ekspresją człowieka niepoddanego presji kultury i instytucji, która 
dążyła do swoistej dehumanizacji i zamienienia ludzi w roboty, idealne 
produkty systemu, temat eksponowany m.in. w Lolicie (1962), Mechanicznej 
pomarańczy czy Lśnieniu. 

 
Materiał video: Posłuchajcie jak o tematyce twórczości Kubricka opowiadają 
Christiane Kubrick i Jan Harlan. 
 
[KINO STANLEYA KUBRICKA: (01:35 – 02:37)] 
 
 

 
Tutaj można powiedzieć kilka słów więcej na temat wybranych filmów 
fabularnych Kubricka. 
 
 

 
III. Sposób pracy 

 
Kubrick był znany z realizatorskiej precyzji i perfekcjonizmu w życiu zawodowym. 
W ciągu całej swojej kariery realizował zaledwie 16 filmów: 3 krótkometrażowe 
dokumenty i 13 pełnometrażowych fabuł. Do każdego przedsięwzięcia reżyser 
przygotowywał się bardzo skrupulatnie, studiując każdy szczegół scenariusza 
czy prowadząc research dotyczący np. epoki historycznej, w której miała 
rozgrywać się akcja filmu, tak jak było to np. w przypadku niezrealizowanego 
projektu o Napoleonie Bonaparte. Kubrick był bardzo krytyczny wobec siebie i 
swojej pracy, wymagał również pełnego zaangażowania od swoich 
współpracowników, przede wszystkim od aktorów, co przyniosło mu opinię osoby 
trudnej we współpracy. 
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Materiał video: Posłuchajcie jak o tym aspekcie twórczości Kubricka 
opowiadają Christiane Kubrick i Jan Harlan. 
[KINO STANLEYA KUBRICKA: (02:37 – 07:35)] 
 

IV. Śmierć reżysera i kontrowersje wokół ostatniego filmu 
 
Ostatnim filmem Stanleya Kubricka był thriller erotyczny Oczy szeroko zamknięte, 
w którym główne role małżonków dyskutujących o miłości, wierności i pokusie 
zdrady zagrali Tom Cruise i Nicole Kidman, będący wówczas małżeństwem 
również prywatnie. Po ukończeniu pierwszego montażu filmu, w cztery dni po 
pierwszej, prywatnej projekcji – 7 marca 1999 Kubrick zmarł we śnie na atak 
serca, w swoim domu w Harpenden. Film, który ostatecznie trafił na ekrany kin 
była właśnie tą pierwszą wersją. Wytwórnia Warner Bros odpowiedzialna za 
dystrybucję filmu zapewniała, że była to też wersja ostateczna i jej montaż 
został przez reżysera zakończony. Nie jest jednak wykluczone, że znany ze swej 
perfekcji Kubrick jeszcze pracowałby nad filmem, montując go ponownie, co 
wcześniej zdarzało się wielokrotnie. Przez lata spekulowano, że stanowisko 
przedstawicieli Warner Bros, w których interesie leżało szybkie dostarczenie filmu 
do kin, nie jest miarodajne i Kubrick – uginając się pod naciskami szefów 
wytwórni – przedstawił pospiesznie zaledwie roboczą wersję filmu. 
 
Materiał video: Posłuchajcie jak o kulisach powstawania filmu Oczy szeroko 
zamknięte oraz o kontrowersjach wokół niego opowiada Jan Harlan. 
 
[KINO STANLEYA KUBRICKA: (07:35 – 09:08)] 
 

 
V. Niezrealizowane projekty 

 
W dorobku Stanleya Kubricka obok dzieł zrealizowanych przez reżysera można 
znaleźć także filmy, których z różnych przyczyn nie udało się ukończyć. Do 
najbardziej znanych niezrealizowanych przedsięwzięć należą: 
 

1. Produkcja o Napoleonie Bonaparte. 
 
Na przełomie lat 60. i 70. reżyser rozpoczął pracę nad filmową biografią 
Napoleona Bonaparte. Mimo ukończenia scenariusza i zaawansowanych 
przygotowań do rozpoczęcia realizacji, Kubrick był zmuszony odłożyć swój 
projekt na czas nieokreślony. Producenci wstrzymali finansowe wsparcie, 
ponieważ w tym samym czasie wszedł na ekrany film rosyjskiego reżysera 
Siergieja Bondarczuka Waterloo (opowiadający historię legendarnej bitwy) i 
okazał się klęską finansową. Kubrick planował parokrotnie wznowić prace nad 
swoim projektem lecz bez powodzenia. 
 

2. Film wojenny o tematyce Holocaustu. 
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Pracę nad filmem o Ostatecznym Rozwiązaniu Kubrick rozpoczął na przełomie 
lat 80. i 90. Miała to być adaptacja powieści Wojenne kłamstwa Louisa Begleya 
o roboczym tytule Aryjskie papiery. Produkcja ponownie niefortunnie zbiegła się 
w czasie z decyzją o rozpoczęciu zdjęć do Listy Schindlera (1993) Stevena 
Spielberga. Zmęczenie wynikające z ponurej tematyki Holocaustu i możliwa 
zbieżność fabuły z planowanym filmem młodszego kolegi po fachu 
spowodowały, że Kubrick zdecydował się wstrzymać prace nad Aryjskimi 
papierami. Reżyser obawiał się znużenia widowni tym samym tematem, co 
mogłoby się odbić na jego finansowym sukcesie. 
 

3. Produkcja science fiction poruszająca temat sztucznej inteligencji. 
 

Z kolei w połowie lat 90. Kubrick napisał scenariusz filmu science fiction A.I. 
Artificial Intelligence (Sztuczna inteligencja) opowiadającego o przyjaźni chłopca 
i androida w świecie przyszłości. Rozpoczęcie realizacji filmu odłożył do momentu 
odpowiedniego rozwinięcia się cyfrowych efektów wizualnych. Po śmierci 
Kubricka pracę nad filmem kontynuował Steven Spielberg, który jednak 
zmodyfikował wyjściowy scenariusz. Film A.I. Sztuczna inteligencja miał premierę 
w roku 2001. 

 
Materiał video: Posłuchajcie jak o niezrealizowanych projektach Kubricka 
opowiada Jan Harlan. 
 
[KINO STANLEYA KUBRICKA: (09:08 – 10:50)] 
 

 
Więcej o twórczości Stanleya Kubricka można przeczytać w czasopiśmie o 
tematyce audiowizualnej „Ekrany”, 2014 nr 2 (18) – numer monograficzny 
dedykowany reżyserowi. 
 
	


