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„Spadkobiercy cara”
Film jest uznany za dzie o najwy!szej mi"dzynarodowej klasy, porównywane z „Wysp#”
Paw a $ungina. Film „Spadkobiercy cara” trafi na Moskiewski Festiwal Filmowy jako film
pozakonkursowy. Po tym, jak zosta wysoko oceniony przez festiwalow# publiczno%&, zosta
pokazany na festiwalach w Wenecji, Montrealu i Tokio.
„Komsomolskaja prawda”
O filmie:
Film jest adaptacj# powie%ci syberyjskiego pisarza Siergieja Koz owa „Ch opiec bez szpady”.
G ówny bohater filmu - ch opiec Timofiej - mieszka w ma ym syberyjskim miasteczku,
zwi#zanym z wydobywaniem ropy naftowej. Jednak mimo obfito%ci ziemi syberyjskiej,
mieszka'cy miasteczka ledwie wi#!# koniec z ko'cem. Nie maj# pieni"dzy, pracy i nie
potrafi# wzbogaci& swojego !ycia duchowego i st#d wszystkie problemy. Re!yserskim
wynalazkiem w filmie jest brunatny nied(wied(, który co jaki% czas pojawia si" w kadrze.
Czuje si" w mie%cie jak w domu – gra na ba a ajce, pije wódk" i zachowuj" si" ca kiem
swojsko. Nied(wied( symbolizuje „zdziczenie” mieszka'ców miasteczka. „Zdziczenie”
pokazane jest wyra(nie i ze szczegó ami. W domu Timofiej codziennie obserwuje pijanych
rodziców, butelki na pod odze, utracenie warto%ci rodzinnych i zaniedbanie. Kontrast stwarza
rodzinna idylla, któr# widzimy na pocz#tku filmu – ojciec i Tima bawi# si" na tle
prawos awnej cerkwi. Jednak nast"pnym kadrem jest poranne przebudzenie pijanego ojca.
Ale czy jest to poranek czy nocna mg a na zawsze zago%ci a w duszach rodziców?
Obraz %wi#tyni, jak i posta& nied(wiedzia b"d# pojawia y si" w filmie - jak zestawienie
dwóch %wiatów, jak dwie prawdy pomi"dzy którymi b"dzie musia wybra& Timofiej. Pierwsz#
jest spokojna, ale twarda prawda miejskiego wikariusza – „wierzy&, ba& si" i Boga prosi&”.
Drug# – !yciowa prawda Michai a, który w a%nie wyszed z wi"zienia – „ nikomu nie wierzy&,
nie ba& si" i nie prosi&”. Co wybierze Timofiej? Je%li podda si" otaczaj#cej rzeczywisto%ci
pójdzie w %lady swojego przyjaciela Michai a. )eby tak si" nie sta o potrzebny jest prawdziwy
cud. I cud si" zdarza.
Kolega Michai wk ada w r"k" Timofieja dziwny guzik, podobno nale!#cy kiedy% do
carewicza Aleksieja Romanowa. Timofiej, którego do tej pory cieszy y tylko pieni#dze,
zaczyna odczuwa& swoj# przynale!no%& do historii i wi"( z czym% co jest znacznie
wa!niejsze od niego. Jedno spojrzenie na guzik budzi w nim nieznane do tej pory
poruszenie. Dusza ch opca zaczyna wype nia& si" wiar# jak !agiel powietrzem. Ma y guzik
nagle staje si" punktem oparcia pod jego nogami.
Przemiana nast"puje nie od razu. Najpierw zainteresowanie guzikiem nosi charakter czysto
materialny, poniewa! Timofiej nigdy nie s ysza o carewiczu Aleksieju. Ten stosunek zmienia
si" kiedy miejscowy wikariusz wyja%nia Timofejowi, !e carewicz jest %wi"tym, wiec guzik
nale!#cy do niego te! jest rzecz# %wi"t#. Do ez porusza Timofeja po!yczona od wikariusza
ksi#!ka „Dla dzieci o carze”, w której Timofiej znajduje zdj"cie swojego rówie%nika Aleksieja.
Odiegow w swoim filmie nie ograniczy si" do pokazania przera!aj#cej rzeczywisto%ci.
Pokazuj#c piek o, pokazuje równie! wyj%cie z niego. B"d#c osob# g "boko wierz#c# stworzy
film nas#czony wiar#, nadziej# i mi o%ci#.

„Litieraturnaja Rossija” : *26. 27.06.2008
JAK OCALE+
23 czerwca w moskiewskim Kinie „Dom Kino” odby si" premierowy pokaz filmu
„Spadkobiercy cara”, nakr"conego wed ug powie%ci „Ch opiec bez szpady” jugorskiego
pisarza Siergieja Koz owa.
Ekranizacja sztuki literackiej w dzisiejszych czasach nie jest cz"stym zjawiskiem: producenci
i re!yserzy najcz"%ciej pracuj# ze scenariuszami na zamówienie, w%ród których nie zostaje
miejsca na literatur". Jeszcze rzadziej mo!na spotka& film, nakr"cony na podstawie
wspó czesnej prozy i o wspó czesnym !yciu. Dlatego oczekiwa em premierowego pokazu
„Spadkobierców cara” z ciekawo%ci#, ale i z trwog#.
W powie%ci „Ch opiec bez szpady” jest jasna i do%& realistyczna fabu a, s# charakterystyczne
obrazy dzisiejszego !ycia pó nocnej Syberii, s# negatywni bohaterzy (re!yser filmu równie!
pochodzi z Syberii).
W tym artykule spróbuj" opowiedzie& o filmie, ale my%l" !e nie da si" unikn#& odnoszenia
si" do (ród a, czyli do powie%ci.
Du!a wie%, gdzie czas si" zatrzyma . Czasem wydaje si" !e mamy nie pocz#tek XXI wieku,
a pocz#tek lat 70-tych: pi"tnastoletni ch opcy maj# fryzury ich ojców, %piewaj# piosenki
modne w latach 70-tych, mieszkaj# w pi"trowych drewnianych barakach, wybudowanych
w czasach zagospodarowania terenów Zachodniej Syberii, bogatych w rop" i gaz (zreszt#
takich baraków w ca ej Syberii s# setki tysi"cy, a wiosek – setki). Na fasadzie szko y widzimy
u o!on# z cegie dat" – „1972”, po ulicach je!d!# terenówki, ludzie %piesz# si" do sklepu
z napisem „Sklep towarów mieszanych”, który zapewnie ma ju! ponad trzydzie%ci lat…
Niby we wszystkim wida& %lady romantyzmu, ale romantyzm z czasem zamieni si"
w beznadziej", wsz"dzie wida& tymczasowo%& i brak ciep a i normalno%ci. Przecie!
niemo!liwe jest !y& ca y czas romantyzmem i ludzie, rozcie'czaj#c beznadziej" wódk#,
pogr#!aj# si" w ni# coraz bardziej.
Na ekranie nie widzimy pi"kna przyrody, tylko d ug#, szar# pó nocn# zim", ubog# tundr",
brudny %nieg, w#t e drewniane domki. Po ulicach spaceruje nied(wied( – !ywa metafora,
wypowiedziana przez jednego z bohaterów filmu: „Cz owieka mo!na rzadziej spotka& ni!
dzikie zwierz"”. Wiele mieszka'ców wsi m"czy si" pró!niactwem, pij#, awanturuj# si".
Rodzice g ównego bohatera Timofieja (jego rol" gra moskiewski ucze' Pawe Jurczenko) te!
powoli ulegaj# degradacji. To s# przystojni i jeszcze m odzi ludzie. Ojciec (Dienis Karatajew)
pracuje na platformie wiertniczej, matka (Jekatierina Riednikowa) jest gospodyni# domow#.
Nie ma dla nich przysz o%ci. Ich !ycie zatrzyma o si" w romantycznej przesz o%ci, która
teraz, po latach, sta a si" szar# rzeczywisto%ci#. Ojciec, po powrocie
z pracy relaksuje si" za pomoc# wódki i pija'stwo wci#ga !on".
Timofiej, trzynastoletni ch opak nie widzi sensu nauki w szkole. Zaczyna je(dzi& do miasta i
dostarcza& na sprzeda! ryby na targ. Cz"%& zarobionych pieni"dzy odk ada, za pozosta e
kupuje jedzenie, bo matka co raz cz"%ciej zapomina przygotowa& obiad, le!#c na ó!ku w
pijanym pó %nie.
W czasie jednej z wypraw Timofiej poznaje Michai a (Aleksander Go ubkow), doros ego
ch opaka, który proponuje Timofiejowi po%rednictwo w sprzeda!y kradzionych rzeczy
zatrzymuj#cym si" na stacji benzynowej klientom. Za ka!d# sprzedan# rzecz Timofiej
dostaje dobre wynagrodzenie.
W%ród rzeczy przeznaczonych na sprzeda! Michai daje Timofejowi stary guzik
z dwug owym or em. Sugeruje Timofejowi, !e guzik móg nale!e& do cara Miko aja II, lub do
jego syna – carewicza Aleksieja. Michai nie zna warto%ci guzika i ka!e Timofejowi
pokazywa& guzik klientom – mo!e kto% z nich, znaj#cy si" na antykach, kupi go.

Po pojawieniu si" guzika, !ycie Timofiejewa zaczyna zmienia& si" na lepsze. Rodzice
próbuj# wyj%& z zakl"tego kr"gu pijactwa, w szkole Timofiej znajduje wsparcie w dyrektorze,
wikariusz daje mu ksi#!k" o carskiej rodzinie. W powie%ci Siergieja Koz owa guzik
niew#tpliwie ma cechy mistyczne, w filmie staje si" powodem, !eby Timofiej i jego rodzice
zacz"li wychodzi& na prost#.
W swojej powie%ci Siergiej Koz ow stara si" stworzy& bohaterów, którzy mog# zwyci"!y& z o
i mog# i%& pod pr#d, co cz"sto wydaje si" sztuczne. W „Spadkobiercach cara” nie widzimy
tej waleczno%ci, chocia! wyczuwamy w ludziach instynkt samozachowawczy. W%ród
pija'stwa, ot"pienia i oboj"tno%ci s# tacy, którzy staraj# si" !y& normalnie. Takimi lud(mi s#
dyrektor szko y i urz"dnik (rol" którego %wietnie zagra Leonid Kurawliow), Michai , kobieta
sprzedaj#ca ryby na targu, kierowca „Kamazu”, który podwozi Timofieja do miasta, kolega z
klasy, który fascynuje si" histori# ojczystego kraju. Nie s# to jednak ludzie walki. Dyrektor,
nie maj#c si y przeciwstawi& si" dzia aniom w adz odchodzi ze szko y.
Film jest prost# a zarazem fascynuj#c# opowie%ci# o tym, jak i czym !yj# zwykli ludzie, jakich
w Rosji s# miliony.
Roman Sienczin
SPADKOBIERCY CARA (2008)
Re!yser: Konstantyn Odiegow
Scenariusz: Konstantyn Odiegow
Obsada: Pawe Jurczenko, Jekaterina Riednikowa, Dienis Karasiew, W adimir Tolokonnikow,
Leonid Kurawliow, Aleksander Go ubkow, Julia Ga kina, Aleksander Baszirow.
Operator: Radik Askarow
Kompozytor: Aleksiej Rybnikow
Scenografia: Dani Duchawin
Producent: Konstantyn Odiegow
Czas: 90min.
Producent filmu: „Ritm”
Re!yser i scenarzysta
Konstantyn Odiegow

Konstantyn Odiegow urodzi si" w Omsku w roku 1959. W 1983 uko'czy Tiume'ski
Uniwersytet Pa'stwowy na kierunku Dziennikarstwo. Pracowa w Pa'stwowym Telewizyjnoradiowym studiu „Region T umie'”. W roku 1992 stworzy w asne studio „Pressing”. Ma na
swoim koncie ponad 59 dokumentów i 3 filmy fabularne.

Wybrana filmografia:
1993 r. – „Z oty ch opiec” (dokument)
1998 r. - „Zawodowiec” (dokument)
2003 r. - „Mistrz” (dokument)
1993 - 2007 lata – cykl dokumentów „)yj i zachwycaj si"!”

2000 r. - „Gra na wylot” (fabularny)
2005 r.- „Paryska mi o%&” (fabularny)
2008 r. - „Spadkobiercy cara” (fabularny)

Wywiad z Konstantynem Odiegowem:
Kr"cili w czterdziestostopniowy mróz
- Zacz !o si od tego, "e przeczyta!em opowie#$ „Ch!opiec bez szpady” Siergieja Koz!owa.
Jest to godny uwagi pisarz. Mam nadziej , "e ekranizacja jego powie#ci przyci%gnie uwag
do jego twórczo#ci. Skontaktowali#my si z Siergiejem i zacz li#my pracowa$. Jesieni%
napisa!em scenariusz, zim% rozpocz !y si zdj cia do filmu.
Ekipa filmowa pracowa a 1,5 miesi#ca w miejscowo%ci Uwata w obszarze Tiume'skim, par"
dni w Tobolsku, jeszcze miesi#c w pawilonach Mosfilmu i w innych miejscach. Kiedy
pracowali%my w Uwacie by czterdziestostopniowy mróz. Ci"!ko by o nie tylko dzieciom, ale i
doros ym. Dobrze, !e obesz o si" bez przezi"bie'.
- Aktorzy z Moskwy nie&le si przygotowali – przyjechali w walonkach, ciep!ych maskach
ochronnych, czym mnie przera"ali – u#miecha si Konstantyn.
Mieszka'cy wsi na pocz#tku nie wierzyli !e przyjechali tacy znani aktorzy jak Leonid
Kurawliow, Jekatierina Riednikowa, Amadu Mamadakow, Aleksander Bashzirow. Póki nie
odwiedzili planu zdj"ciowego, nie wierzyli, !e aktorzy s# prawdziwi. Wielu z mieszka'ców
by o obecnych na planie filmowym, chocia! nie zawsze byli trze(wi. Ale niezale!nie od
swojego stanu, pomagali. Pewnego razu jedna ze starszych pa' dopytywa a si" re!ysera, po
co on w ogóle jest potrzebny na planie?
- No wiadomo, aktorzy graj#, operator kr"ci, o%wietleniowcy %wiec#, re!yser d(wi"ku kr"ci
d(wi"k. – rozprawia a ona. – A ty co robisz?!
Tiume'skie zag "bie zrobi o bardzo dobre wra!enie na mieszka'cach Moskwy. W adimir
To okonnikow nie móg napatrze& si" na czysty, bia y %nieg, którego ju! nie widzia od lat.
Arty%ci ci"!ko pracowali – spali trzy-cztery godziny na dob". Odzyskiwali si y w weekend.
W Uwacie s# niewielkie górki i niezb"dny sprz"t narciarski. W zjazdy narciarskie anga!owa a
si" ca a grupa, tak!e wolny czas sp"dzali w a%nie tu.
Pracowali z mi o#ci do sztuki
Znani rosyjscy aktorzy wyst#pili w filmie m.in. Leonid Kurawliow zagra wójta. Aleksander
Baszirow – miejscowego dziada, który jest uosobieniem m"skiej cz"%ci wsi. Amadu
Mamadakow z powodu charakterystycznego wygl#du zagra przedstawiciela mniejszo%ci
narodowych Pó nocy. Jekatierina Riednikowa i Dienis Karasiow – rodziców g ównego
bohatera.
Casting na g ówn# rol" odby si" w Moskwie. Wzi" o w nim udzia ponad 500 osób. Ekipa
wybra a kandydata i przez miesi#c go przygotowywa a, przez przypadek pojawi si" Pasza
Jurczenko. 12-letni ch opiec nie mia do%wiadczenia jako aktor, jednak okaza si" niezwykle
utalentowany i absolutnie przy&mi poprzedniego kandydata. Sam re!yser Odiegow zagra w
filmie dyrektora szko y.

Pod koniec dni zdj"ciowych pieni$dze da podpity malarz
Na film wydano 2 miliony dolarów, chocia! realny bud!et by wi"kszy o pó tora miliona. Pod
koniec dni zdj"ciowych sko'czy y si" pieni#dze. O%wietleniowcy zagrozili, !e je%li nie
dostan# wynagrodzenia, przerw# prac".
- Zwróci!em si do wszystkich znajomych w Moskwie z pro#b% o pomoc. Obiecali przywie&$
troch pieni dzy, ale dopiero pó&nym wieczorem. O#wietleniowcy odmówili pracy na kredyt.
By!em na kraw dzi, kiedy zadzwoni! mój znajomy malarz Niko!aj Czeriedienko, który by!
podpity. Najpierw troch obrazi! si , "e jestem w stolicy i nie dzwoni a kiedy dowiedzia! si
o moim problemie da! potrzebn% sum . Na festiwalu Filmowym w Moskwie film
„Spadkobiercy cara” tak wzruszy! Kol , "e by! gotów darowa$ te 300 tysi cy rubli.
Mia em wra!enie !e pomaga y nam si y wy!sze
- Otrzymali#my b!ogos!awienie Tjumie'sko - Tobolskiej eparchii. (eby sko'czy$ film,
pojecha!em za b!ogos!awie'stwem do Grecji, do klasztoru )wi tego Pantelejmona na górze
Aton. Na w!asnej skórze odczu!em dzia!anie #wi%tyni – mia!em wra"enie, "e pomaga!y nam
si!y wy"sze. Zawsze na zdj ciach dopisywa!a pogoda, ju" nie mówi%c o tym, "e film by!
wyprodukowany bez wst pnego bud"etu. By!y i mistyczne przypadki. Na samym pocz%tku
zdj $ niespodziewanie z Kanady przyby!a Olga Romanowa-Kulikowskaja, która
pob!ogos!awi!a ekip filmow%. Potem krewna wielkiej ksi "ny przyby!a do Moskwy akurat
w dzie' pokazu „Spadkobierców” na Festiwalu. Fabu!a filmu te" jest owiana mistyk%, ale
"eby dowiedzie$ si co si w!a#ciwie dzieje, trzeba obejrze$ film.
,ród o: http://www.kp.ru/daily/24124/345918/

Festiwale:
Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Warszaw#” (Warszawa, 13-24 listopada
2008)
Festiwal „Wierne serce” (Moskwa, 20-26 pa(dziernika 2008);
Festiwal kina duchownego „Dziesi"& przykaza'” (Tambow, 6-10 pa(dziernika 2008);
Moskiewski Mi"dzynarodowy Festiwal Filmowy – jako film pozakonkursowy (Moskwa,
19-28 czerwca 2008)
Festiwal filmów o prawach cz owieka „Stalker” (Moskwa, 10-15 grudnia 2007);
MFF Tokio 2008
Festiwal Montreal 2008

