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cenariusz „Russendisko” powsta! 
na podstawie powie"ci pod tym 
samym tytu!em – bestsellerowej 

ksi#$ki W!adimira Kaminera, napisanej 
po niemiecku, a wydanej w roku 2000 
(dwa lata pó%niej ukaza! si& przek!ad an-
gielski).

Kaminer to posta' bardzo ciekawa. 
Mi!uj#cy ponad wszystko wolno"', uro-
dzony w 1967 roku rosyjski (yd, przy 
pierwszej okazji (czyli zaraz po zburze-
niu muru berli)skiego) opu"ci! Zwi#zek 
Sowiecki i w czerwcu 1990 dosta! azyl 
w NRD, a potem obywatelstwo zjedno-
czonych Niemiec. W ojczy%nie zd#$y! 
zaliczy' s!u$b& wojskow# w formacjach 
rakietowych. Zacz#! studiowa' drama-
topisarstwo; pracowa! jako realizator 
nagra) i did$ej. W Berlinie szuka! szcz&-
"cia w ulicznym handlu, a nast&pnie wraz  
z kolegami zacz#! organizowa' koncerty 

artystów rosyjskich i cykliczne imprezy 
taneczne w Ka*ee Burger (Torstrasse 60; 
dzi" wst&p kosztuje 5 euro, a wyst&puj# 
tam muzycy i poeci ró$nych nurtów i na-
rodowo"ci). Tworzy poczytne powie"ci  
i opowiadania w j&zyku niemieckim. Jest 
publicyst# rosyjsko-$ydowskiego pisma 
„Herkun+”. Mieszka z $on# Olg#, Ro-
sjank#, i dzie'mi w Berlinie.

„Russendisko” Kaminera  to opowie"' 
osnuta wokó! prze$y' "wie$ego emi-
granta; kilkadziesi#t obrazków, anegdot, 
zabawnych spostrze$e), niepozbawio-
nych nuty goryczy i nostalgii. Nastrój  
i lu%n# struktur& fabu!y stara si& odwzo-
rowa' scenarzysta i re$yser ekranizacji, 
Oliver Ziegenbalg, specjalizuj#cy si&  
w komediach. Elementem spajaj#cym 
ci#g epizodów jest narracja z o*u, poda-
wana w formie osobistych wspomnie) 
W!adimira. Widzowie towarzysz# jemu  

i jego przyjacio!om, Michai!owi i Andrie-
jowi, w pierwszych miesi#cach pobytu  
w stolicy Niemiec. Trzej m!odzi m&$-
czy%ni przyje$d$aj# tam w poszukiwaniu 
lepszego bytu, na wie"' o otwarciu gra-
nic NRD (ostatnie chwile przed zjedno-
czeniem Niemiec) dla (ydów z Rosji. 
Niska zawarto"' krwi $ydowskiej w $y-
!ach jednego z nich nie uprawnia go do 
otrzymania azylu, co bardzo komplikuje 
sytuacj& ca!ej trójki, a rozwi#zaniem wy-
daje si& ma!$e)stwo z rodowit# Niemk#. 
Perypetie sercowe prze$ywa te$ narrator, 
za" uczucia trzeciego protagonisty ogra-
niczaj# si& do niegasn#cej t&sknoty za 
Moskw#. 

M!odzie)cy trzymaj# si& razem i na 
ogó! nie trac# dobrego humoru. Wyka-
zuj# si& przedsi&biorczo"ci# i kreatywno-
"ci#. Coraz pewniej czuj# si& w topogra,i 
Berlina i w sieci ulubionych miejsc rosyj-
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skich emigrantów. W!adimir sprowadza 
swoich rodziców. Efektownym ,na!em 
procesu adaptacji ch!opców z Moskwy 
jest remont zapuszczonej kawiarni, od-
restaurowanie wystroju wn&trza z lat 70. 
XX wieku i zorganizowanie tam rosyj-
skiej dyskoteki.

Russendisko to rosyjski fenomen na 
niemieckim gruncie. Rodacy Czecho-
wa spotykaj# si&, aby powspomina' sta-
ry kraj, nawi#za' nowe kontakty, wypi' 
tradycyjne napoje wyskokowe i poszale' 
przy mieszance rocka, popu i folkloru ro-
syjskiego. Du$# popularno"ci# ciesz# si& 
p!yty-sk!adanki, zawieraj#ce hity z klu-
cza Russendisko. 

Soundtrack z ,lmu Ziegenbalga rów-
nie$ zosta! wydany. Na kr#$ku znalaz!a 
si& zarówno oryginalna muzyka Larsa 
Löhna – typowo ilustracyjne tematy, 
przezroczyste i bez wyrazu,  jak utwory 
bior#ce udzia! w akcji – w tym s!ynny 
romans „Doroga dlinnaja” (znamy go  
w Polsce pod tytu!em „To by!y pi&kne 
dni”) w interpretacji ,lmowego Andrie-
ja, czyli Friedricha Mückego, po rosyjsku, 
ale z koszmarnym niemieckim akcentem; 
a tak$e piosenki trafnie komentuj#ce ak-
cj&, cho' powsta!e bez zwi#zku z ,lmem 

– to np. kompozycje grupy RotFront, 
której lider, Jurij Gur$i wspólnie z Kami-
nerem organizuje imprezy w Ka*ee Bur-
ger. Najciekawsze pozycje z oprawy mu-
zycznej „Russendisko” wysz!y spod pióra 
Siergieja Sznurowa i legendarnej grupy 
Leningrad, w tym przebojowy song na 
wyj"cie pt. „SuperGood”.

Trójka bohaterów zanurzona jest  
w d%wi&kach z Rosji i w scenerii Berlina. 
Nie jest to atmosfera zagonionego wiel-
kiego miasta biurowców i blokowisk, lecz 
niespieszny Berlin alternatywny – squaty, 
zapomniane podwórka i gara$e, chasz-
cze, niestrze$one k#pieliska, piwnice ar-
tystyczne, teatry o*owe. Rosjanie wydep-

tuj# tam swoje "cie$ki, na których czuj# 
si& bezpiecznie, je"li nikomu nie pod-
padn#, na przyk!ad ma,i wietnamskiej. 
Intensywne, jasne kolory, malowniczo"' 
na granicy magii obrazu, travellingi ka-
mery – to czyni ze zdj&' g!ówny, obok 
muzyki, atut „Russendisko”. I nic dziw-
nego – operatorem jest Tetsuo Nagata, 
laureat Cezara za zdj&cia do „Niczego 
nie $a!uj& – Edith Piaf ”. Sentymentalny 
klimat wspó!tworz# czo!ówka i ty!ówka 
– pomys!owe, wysmakowane gra,cznie, 
lekko animowane sekwencje.

Spójno"' przekazu zostaje zaburzona 
przez grepsowate retrospekcje, drew-
niane role kobiece i ma!o zró$nicowan# 
konstrukcj& trzech g!ównych postaci; 
tylko W!adimir nabiera rumie)ców,  
a i to g!ównie za spraw# talentu odtwór-
cy – Matthiasa Schweighöfera, znanego 
z kreacji aktorskich w ,lmach „Friend-
ship”, „Czerwony baron” i „Walkiria”. 
Tak$e w#tek $ydowski wydaje si& sztucz-
nie doczepiony.

Co prawda, literacki pierwowzór „Rus-
sendisko” powsta! w j&zyku niemieckim, 
ale opowie"' dotyczy "rodowiska Rosjan. 
Niestety, w ,lmie wszystkie postaci, obsa-
dzone przez niemieckich aktorów, mówi# 

p!ynn# niemczyzn# i czuj# si& w nowym 
"rodowisku jak ryby w wodzie. Niemcy 
nakr&cili ,lm o tym, jak Niemcy wyobra-
$aj# sobie $ycie Rosjan na uchod%stwie. 
Jawohl, Russendisko sehr gut.   ✿

„Russendisko”
5Hĝ��Oliver Ziegenbalg

:\VWÚSXMÈ��Matthias Schweighöfer, 

Friedrich Mücke, Christian Friedel, 

Peri Baumeister
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Zapraszamy na nasz nowy portal 

www.hfm.pl
Mnóstwo testów,  

recenzji płytowych, artykułów.

A wszystko za darmo!

Każdy artykuł można komentować i oceniać.

Forum dyskusyjne  

„Hi-Fi i Muzyki” w świeżej odsłonie! 

Również nowe, choć już pełne dyskusji forum muzyczne.

Ponadto nowoczesna giełda: 

 kup/sprzedaj używany sprzęt i płyty.

Mnóstwo nowych, ciekawych możliwości!

Czytania na dwa lata!


