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Wstęp 

Susan Kerrigan i Phillip McIntyre definiują kreatywność dokumentalisty jako 

„zdolność do wykazania się mistrzowskim zrozumieniem formy, formatu i medium, w 

którym pracują”1. W praktyce oznacza to, że dokumentalista, w tym filmowiec zajmujący 

się tematyką historyczną, opierając się na wypracowanych dotąd formach i rozwiązaniach 

zastosowanych przez poprzedników, podejmuje szereg decyzji dotyczących zarówno ujęcia 

tematu, jak elementów języka filmowego użytych do opowiedzenia własnej historii. 

Niekiedy znajduje rozwiązania nowe lub posługuje się środkami typowymi dla innych 

gatunków filmowych (np. animacji). W ten sposób poszerza granice „formatu” (wzorca) dla 

następców. 

Słowa „strategia” używam w znaczeniu, które Słownik Języka Polskiego definiuje 

jako „dwa rodzaje KOMPETENCJI (posiadanego potencjału): (a) wiedzę (teorię) na temat 

osiągania długofalowych generalnych celów oraz (b) sztukę (praktyczną umiejętność w tej 

dziedzinie)”. Strategie kreacyjne w dokumencie o przeszłości oznaczają zatem sztukę 

tworzenia filmowych historii wykorzystującą bardzo szeroki wachlarz środków wyrazu dla 

znalezienia miejsc wspólnych, różnic i metafor łączących nasze doświadczenie z 

przeżyciami bohaterów, którzy żyli przed nami. 

W polskim filmoznawstwie od lat siedemdziesiątych XX wieku funkcjonuje termin 

„dokument kreacyjny”, którym określano filmy Wojciecha Wiszniewskiego, Grzegorza 

Królikiewicza czy Piotra Szulkina. Amerykański teoretyk filmu dokumentalnego, Bill 

Nichols, w swojej klasyfikacji wyróżnił sześć typów dokumentu, wśród nich „dokument 

performatywny”, w którym następuje przesunięcie „z realistycznej reprezentacji 

historycznego świata w stronę poetyckiej wolności, bardziej niekonwencjonalnych struktur 

narracyjnych i bardziej subiektywnych form reprezentacji”2. W mojej pracy nie będę się 

jednak zajmowała wyłącznie „dokumentem kreacyjnym” o historii, lecz poetyką 

historycznych filmów dokumentalnych, analizując stosowane przez twórców środki wyrazu 

                                                 
1 Susan Kerrigan, Philip McIntyre, The ‘creative treatment of actuality’: Rationalizing and reconceptualizing 

the 

notion of creativity for documentary practice, Journal of Media Practice. 2010, Volume 11 Number 2 s. 117 

[a documentary film-maker’s ability to exhibit their masterful understanding of the form, format and medium 

they are working within is creativity].  
2 Cyt za: Bill Nichols, Typy filmu dokumentalnego [w:] Metody dokumentalne w filmie, red. Dagmara Rode, 

Marcin Pieńkowski, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i 

Teatralnej, Łódź 2013, s. 39 
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oraz dokonywane przez nich wybory o charakterze poznawczym i strukturalnym, starając 

się znaleźć punkty wspólne i odnosząc je do własnych doświadczeń twórczych, jako autorki 

kilkunastu dokumentów o historii (i wielu reportaży oraz programów telewizyjnych o tej 

tematyce). 

Decyzje twórcze autora filmu dokumentalnego o historii dotyczą różnych elementów 

strategii kreacyjnej w kilku warstwach.  Najważniejsze z nich, to warstwa obrazowa, w skład 

której wchodzą: 

• ustawienie kamery (dobór perspektywy) 

• ruchy kamery (panoramy, szwenki, jazdy, dojazdy i odjazdy, ujęcia z ręki i ze 

stadycamu) 

• filmowa deformacja obrazu (w trakcie realizowania zdjęć - przez użycie 

obiektywów, filtrów, oraz na etapie montażu) 

• operowanie światłem, wykorzystanie koloru (lub jego braku) 

• montaż (np. montaż skojarzeniowy, montaż atrakcji)  

• found footage (użycie archiwaliów)  

• ikonografia i grafika (napisy, mapy, makiety graficzne, ryciny, rękopisy, dokumenty 

drukowane i manuskrypty odręczne, autografy, ikony, inne znaki nałożone na obraz 

filmowy) 

• scenografia i rekwizyty - użycie znaczących detali, pamiątek historycznych 

• kostiumy 

• animacja, 

warstwa dźwiękowa, którą tworzą: 

• muzyka (ilustracja muzyczna) 

• dźwięk (jako element świata przedstawionego) 

• dźwięk dodany  

i wreszcie warstwa dramaturgiczna lub strukturalna, na którą składają się: 

• wybór bohatera/bohaterów i przydzielenie im „funkcji”: protagonisty, antagonisty, 

pomocnika itd. 

• określenie tematu filmu  

• zdefiniowanie konfliktu 
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• układ zdarzeń, porządek czasowy, chronologia 

• narracja towarzysząca - komentarz z offu 

• wykorzystywanie literackich form narracyjnych, takich jak listy, opowiadania, 

autentyczne (cytaty) bądź fikcyjne. 

• wybór tytułu filmu.3 

I. Czym jest historyczny film dokumentalny? 

 

W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej definicji historycznego filmu 

dokumentalnego. Za najtrafniejszą uważam tę, która opisuje go jako niefikcjonalną filmową 

opowieść o przeszłości. Parafrazując znane określenie Johna Griersona (który jako pierwszy 

użył określenia „film dokumentalny”) z 1933 roku, można by określić dokument o historii 

jako „creative treatment of past actuality”4. Punktem odniesienia filmu tego rodzaju jest więc 

rzeczywistość historyczna, ale, jak zauważa reżyser Narodzin narodu (1915) David Wark 

Griffith, realizacja filmu historycznego zawsze oznacza zastosowanie elementów kreacji, jak 

choćby: ruchy kamery, dobór oświetlenia, montaż itp. Od początku istnienia filmu 

dokumentalnego jego realizacja wiązała się z rekonstrukcją wydarzeń. W jednym z 

pierwszych dokumentów historycznych Combat naval (1905) o wojnie japońsko-rosyjskiej, 

zrealizowanego przez francuską ekipę kroniki Pathé, brak materiałów z frontu skłonił 

filmowców do zainscenizowania ujęć w scenerii wojennej. Twórca pierwszych dokumentów 

etnograficznych5 Robert Flaherty w filmie Nanook z Północy również stosował elementy 

inscenizacji. Reżyser nie tylko dobierał kostiumy głównego bohatera, które miały mieć 

bardziej „pierwotny” wygląd niż noszone na co dzień przez Nanuka, ale i wyposażył 

                                                 
3 Proponując powyższą wykorzystałam wykaz filmowych środków wyrazu zamieszczony w pracy Agnieszki 

Elbanowskiej: Kreacja rzeczywistości czy rzeczywistość wykreowana. Dylematy współczesnych polskich 

dokumentalistów w poszukiwaniu prawdy, Praca doktorska napisana pod kierunkiem Marii Zmarz - 

Koczanowicz PWSTTiF, Łódź 2020, s.36 -37. Zmodyfikowałam propozycję Elbanowskiej, opierając się na 

najistotniejszych elementach poetyki filmu dokumentalnego o historii, które znam i stosuję w swojej 

praktyce twórczej. 
4 “Documentary, or the creative treatment of actuality, is a new art with no such background in the story and 

the stage as the studio product so glibly possesses” [„Film dokumentalny, czy też twórcze przetworzenie 

rzeczywistości, jest nową sztuką bez takiego podłoża w fabule i inscenizacji, jakie niekiedy powierzchownie  

przypisuje się produktowi powstającemu w studio”]. cyt. za: Bill Nichols, Introduction to Documentary. 

Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press. 2010, s. 6-7. 
5 Dwa filmy Flacherty’ego: Nanook z Północy (1922), opowiadający o życiu Innuitów na przylądku Ungawa, 

oraz późniejszy Moana (1926), zrealizowany na wyspach Samoa, jak twierdził sam reżyser miały być w 

pewnym sensie także filmami o historii. Chciał pokazać, jak wyglądało życie ludzi w cywilizacjach “na 

wcześniejszym etapie rozwoju” (por. Ian Aitken: The Concise Routledge Encyclopaedia of Documentary 

Film, Routledge, London 2013, s. 256). 
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Innuitów w broń, z której na co dzień myśliwi od dawna już nie używali, a w roli rodziny 

Nanuka obsadził osoby z nim niespokrewnione, lecz dobrze prezentujące się przed kamerą. 

Trzeba przy tym pamiętać, że choć sam Flaherty nie uważał się za dokumentalistę, jego 

definicja filmu brzmiała: „artistic representation of reality”. 

Podstawowym rozstrzygnięciem, którego dokonuje każdy dokumentalista, jest 

określenie własnego stosunku do rzeczywistości przedstawionej w filmie. Marcel Łoziński 

w pracy dyplomowej napisanej na Wydziale Reżyserii szkoły filmowej w Łodzi wyróżnił 

trzy typy filmu dokumentalnego: otwarty, zamknięty i półotwarty6. Różnice polegają na 

stosunku autora do przedstawianej rzeczywistości, która w filmie otwartym dominuje, a w 

zamkniętym jest tylko budulcem świata filmowego wykreowanego przez reżysera. 

Dokumentalista może być więc świadkiem rzeczywistości lub konstruktorem własnego jej 

obrazu. Jako twórca Łoziński skłania się ku strategii filmu półotwartego. Zakłada ona 

obserwację rzeczywistości, ale „zagęszczonej“. W jego filmach inscenizacja (zazwyczaj 

oparta na formie bliskiej psychodramie) ma uwypuklić istotne dla opowieści elementy 

rzeczywistości. 

Krzysztof Kieślowski sformułował credo dokumentalisty już w swojej pracy 

dyplomowej, o czym przypomina w książce Dokumenty Kieślowskiego Mikołaj Jazdon. 

„Film dokumentalny musi być autorską wizją świata, wyrazem prawdy na jej temat, do 

którego dotarł autor dokumentu”7. Jak pisze Jazdon, Kieślowski „skłaniał się ku koncepcji 

ukrytej w rzeczywistości dramaturgii, którą dokumentalista realizujący film powinien 

odnaleźć i oprzeć na niej swój utwór. Podstawową, nieodłączną od jego twórczości zasadą 

dokumentalisty musi być dążenie do prawdy. Ukazując rzeczywistość, dokumentalista 

zobowiązany jest przedstawić ją z określonego, to jest własnego, osobistego punktu 

widzenia”8. 

W jakim stopniu film historyczny jest osobistą opowieścią o przeszłości? Niektórzy 

z reżyserów uznają, że w tym typie dokumentów punkt widzenia autora nie powinien być 

eksponowany. Jednak zwłaszcza w ostatnich dwudziestu latach powstaje coraz więcej 

„autorskich” filmów o historii. Wiele przykładów, które omówię w dalszym ciągu pracy 

                                                 
6 Marcel Łoziński, Scenariusz a realizacja w filmie dokumentalnym, praca dyplomowa napisana na Wydziale 

Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, 1973, dostępna w Bibliotece PWSFTviT w Łodzi, sygn.D1046, s.3, opieram 

się na cytatach podanych w:  Katarzyna Mąka-Malatyńska, Uwagi o dramaturgii filmu dokumentalnego, 

„Images” vol. XVI/no.25, Poznań 2015, s. 26. 

7  Mikołaj Jazdon, Dokumenty Kieślowskiego, wydawnictwo, Poznań 2002, s. 9. 
8  Mikołaj Jazdon, j.w. s.9 
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pokazuje, że głównym tematem i zarazem cechą wspólną filmów tego rodzaju jest próba 

zrozumienia i zapisania fenomenu, jakim jest ludzka pamięć. Może to być pamięć 

jednostkowa, każdego z nas, jako świadków i uczestników minionych zdarzeń lub pamięć 

zbiorowa: rodzinna, małej wspólnoty, narodu, i ta łącząca ludzi w większych częściach 

globu. Każdy z dokumentalistów indywidualnie odpowiada na pytanie: która z nich jest 

pamięcią historyczną?  

Kiedy zastanawiamy się nad tym, jaki są granice filmu historycznego, pojawiają się 

też inne wątpliwości: kiedy przedmiot naszej opowieść należy do przeszłości? Jak daleko 

sięga żywa pamięć i kiedy zmienia się w świadomość historyczną? „Wieleż lat czekać 

trzeba, nim się przedmiot świeży / Jak figa ucukruje, jak tytuń uleży?”9  Autorzy 

dokumentów filmowych udzielają różnych odpowiedzi na te pytania. 

W 1998 zrealizowałyśmy z Różą Wojtą krótkometrażowy dokument Taka 

niespokojność, wyemitowany w telewizyjnym cyklu Małe Ojczyzny. Była to opowieść o 

mieszkańcach niewielkiego miasteczka Drezdenko, położonego na skraju Puszczy 

Nadnoteckiej. Narratorem był Maciek, 19-letni dziennikarz radiowy, który po wyjeździe z 

rodzinnej miejscowości uświadomił sobie, jak mało o niej wie. Wrócił więc i próbował 

zrozumieć historię Drezdenka, a przede wszystkim: jak to się dzieje, że tak wielu jest tam 

poetów. Wiersze pisali niemal “wszyscy”: dzieci, młodzież, dorośli, pensjonariusze domu 

opieki społecznej, emerytowany biolog - wyśmienity znawca porostów. Rozmawiając z 

najstarszymi sąsiadami Maciek dowiedział się, że po wojnie odeszli stamtąd niemal wszyscy 

dotychczasowi niemieccy mieszkańcy, a społeczność miasteczka utworzyli ludzie przybyli 

z różnych stron Polski. Może zatem w różnych pamięciach o przeszłości tkwiło źródło poezji 

i duch tego miejsca?  

Po dwudziestu latach od emisji filmu w TVP2 znalazł mnie przez jeden z portali 

społecznościowych kolejny młody radiowiec pochodzący z Drezdenka. Mateusz pracuje 

dzisiaj w warszawskiej redakcji ogólnopolskiej stacji radiowej, ale, podobnie jak jego 

poprzednik, nie znał historii rodzinnej miejscowości. Dowiedział się od rodziców, że 

powstał kiedyś dokumentalny film o Drezdenku i zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w 

znalezieniu jego kopii. Udostępnił film na fejsbukowej grupie Kulturalne Drezdenko, dzięki 

czemu po latach obejrzało go kilkuset nowych widzów pochodzących z miasteczka. Jak 

                                                 
9 Adam Mickiewicz, Dziady część III, cyt. za: http://literat.ug.edu.pl/~literat/dziadypo/0008.htm, odczyt:  

http://literat.ug.edu.pl/~literat/dziadypo/0008.htm
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wynikało z komentarzy, dla dzieci i wnuków naszych bohaterów była to opowieść 

historyczna, zapis pamięci ludzi, z których część już odeszła.                                                                             

Kiedy Michał Bogusławski, reżyser i pomysłodawca i kierownik artystyczny 

telewizyjnego cyklu Małe ojczyzny, wysyłał filmowców do miast i miasteczek rozsianych 

po całej Polsce, wierzył, że uda się stworzyć artystyczny opis polskich mikroświatów i 

portrety ludzi zaangażowanych w zachowanie ich tożsamości, działających na rzecz 

lokalnych kultur i społeczności.  Powstało w ten sposób około stu osiemdziesięciu filmów 

dokumentalnych, zrealizowanych często przez doświadczonych reżyserów, takich jak: 

Marcel Łoziński, Adam Sikora, Michał Bogusławski, Andrzej Jakimowski, Grzegorz 

Linkowski, Jacek Knopp, Bohdan Kosiński, Robert Stando, Wojciech Maciejewski, 

Zygmunt Skonieczny, Irena Wollen, Agnieszka Arnold, Wanda Różycka-Zborowska, 

Mirosława Sikorska, Krzysztof Rzączyński i wielu innych. Michał Bogusławski dbał, aby 

były nie tylko telewizyjnymi reportażami, ale miały oryginalną, dopracowaną formę i walor 

artystyczny, jako filmowe dokumenty. Dzisiaj większość z nich ma również wartość 

historyczną, są zapisem świadomości ludzi i obrazu polskiej prowincji w czasach 

odradzającej się Polski na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Mikołaj Jazdon uważa, 

że cykl ten „stanowi jedno z najważniejszych zjawisk w polskim kinie dokumentalnym. 

Historyk kina umiejscawia je pomiędzy bardziej znanymi, choć ilościowo skromniejszymi i 

biegunowo odmiennymi, nurtami dokumentalistyki lat 90., czyli szkołą Fidyka i szkołą 

Łozińskich”10. Sam Bogusławski był przede wszystkim praktykiem i dydaktykiem, 

konsultował scenariusze i krytycznie oglądał filmy powstające w ramach Małych ojczyzn na 

kolejnych etapach montażu, nadając im niepowtarzalny charakter.  „Stylistyka tych 

opowieści to pewna odmiana dokumentu, w której zjawia się kreacja, ale kreacja, która służy 

wzmocnieniu wartości realnych, dokumentalnych. Trochę niezręcznie się to określa jako 

dokument poetycki” - mówił Michał Bogusławski w notacji zrealizowanej dla SFP11. Tym, 

co łączyło autorów filmów Małych ojczyzn było również afirmacyjne nastawienie do 

opisywanej rzeczywistości. Namawiał nas, realizatorów filmów, żeby szukać w niej i 

wydobywać to, co jest dobrem. „Niech to będzie coś, co jest zarażeniem, żeby robić 

podobnie, mieć takie samo wspomnienie, miłość swojego miejsca, taką samą miłość swojej 

rodziny, taką samą sympatię dla swoich sąsiadów, takie same sympatie do miejsca, tradycji, 

                                                 
10 Mikołaj Jazdon, Michał Bogusławski – cierpliwy ogrodnik Małych ojczyzn, „Magazyn Filmowy SFP”, 

2016, nr.4 s. 91. 
11 Oczami mistrzów. Notacje archiwalne SFP. https://www.youtube.com/watch?v=Jt4hlUNzPTg&t=2s, 

odczyt: 12.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Jt4hlUNzPTg&t=2s
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historii”12. Współpraca z redakcją Małych ojczyzn pod kierunkiem Michała Bogusławskiego 

ukształtowała mój sposób myślenia o dokumencie filmowym. Niezależnie od 

podejmowanego tematu starałam się, aby zwracać w filmach uwagę na jasną stronę natury 

ludzkiej, a od strony formalnej - unikać oczywistości, wskazywać wieloznaczność zjawisk i 

tajemnice, których nie trzeba widzowi wyjaśniać. 

Szkoda, że te filmy opisujące historię czasu przełomu dziejącą się na naszych oczach 

pokrywają się kurzem na półkach archiwum TVP. Stanowią bowiem nie tylko cenne źródło 

wiedzy, ale przede wszystkim mogłyby nadal pełnić kulturotwórczą funkcję dla lokalnych 

społeczności.  

Niezwykłym doświadczeniem było dla mnie jako dokumentalistki spotkanie z 

mieszkańcami miasteczka Wilamowice, położonego na granicy Śląska i Małopolski, 

nieopodal Bielska-Białej. Pierwszy raz przyjechałam tam w towarzystwie doktoranta UAM, 

Tomka Wicherkiewicza, który zainspirowany pracami swojego promotora, wybitnego 

lingwisty prof. Alfreda Majewicza pracował nad monografią o języku wymysojer, którym 

od kilku stuleci porozumiewali się mieszkańcy Wilamowic. Ich brzmiąca trochę jak 

niderlandzka mowa jest zarejestrowana przez UNESCO i Bibliotekę Kongresu USA jako 

„jeden z najmniejszych języków świata”13. W 1994 roku zrobiłam o mieszkańcach 

miasteczka pierwszy film: Dante z Wilamowic emitowany w TVP1, a kilka lat później 

wróciliśmy tam z ekipą filmową, robiąc na zamówienie redakcji Małych Ojczyzn kolejny 

dokument zatytułowany Nazywają nas Hołdy-Bołdy (1998). Pierwszy film opowiadał o 

historii miasteczka i losach Floriana Biesika, twórcy literackiego języka wilamowskiego i 

autora poematu Na tamtym świecie, inspirowanego Boską Komedią Dantego. Premiera 

odbyła w miejskim domu kultury zimą 1994 i była dla mieszkańców miasteczka wielkim 

wydarzeniem. Sala pękała w szwach, a ówczesna pani burmistrz zadbała, żeby film był 

pokazywany w szkole kolejnym rocznikom wilamowian. Jednym z nich był kilkuletni 

wówczas Tymek Król.  

W dokumencie Nazywają nas Hołdy-Bołdy skoncentrowaliśmy się na zapisaniu rozmów z 

najstarszymi mieszkańcami Wilamowic, którzy przeżyli piekło w czasie II wojny, a 

zwłaszcza po jej zakończeniu. Uznani przez niemieckich okupantów za Niemców, zostali 

                                                 
12 Z zapisu spotkania w Klubie Krótkiego Kina w 2014 roku w CK Zamek w Poznaniu. Własność autorki. 
13 Tomasz Wicherkiewicz, Mikroliteratura mikrojęzyka mikrospołeczności Wilamowice, Fliöra-Fliöra i ich 

literatura. Litteraria Copernicana, 2(30), 2019, s. 115. 
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najpierw przymusowo wpisani na volkslistę, później wielu mężczyzn wcielono do 

Wermachtu. Po wojnie zapłacili za to pobytami w sowieckich i polskich obozach, wywózką 

za Ural, konfiskatą mienia. Kobiety, które pozostały w Wilamowicach, musiały patrzeć, jak 

sąsiedzi z pobliskich wiosek rozkradają ich majątek, niektóre z nich również zostały 

uwięzione. Komunistyczne władze nieprzychylnie traktowały wilamowian14 jako obywateli 

stosunkowo zamożnych i obdarzonych poczuciem odrębności kulturowej. Na dodatek ludzie 

ci posługiwali się innym językiem, przypominającym brzmieniem mowę niedawnego 

okupanta. Dlatego już na Wielkanoc 1945 roku władze nakazały miejscowemu 

proboszczowi odczytać ogłoszenie, w którym sformułowano bezwzględny zakaz mówienia 

po wilamowsku i kultywowania miejscowych zwyczajów. Oznaczało to, że język, którym 

na co dzień posługiwała się zdecydowana większość z około dwóch tysięcy mieszkańców 

miasteczka, miał bezpowrotnie zniknąć. W latach pięćdziesiątych mieszkańcy Wilamowic 

zdołali stopniowo odbudować swoje gospodarstwa, dorabiali się na nowo i próbowali 

zapomnieć o przeszłości. Udało im się. Jako ludzie zaradni, przedsiębiorczy i solidarni z 

powrotem stali się najbogatszą, najnowocześniejszą i najbardziej interesującą kulturalnie 

gminą w okolicy. 

 

                                                 
14 Za Tomaszem Wicherkiewiczam (op.cit. s.115) stosuję pisownię wielką literą etnonimu Wilamowianie, w 

liczbie pojedynczej: Wilamowian/Wilamowianin, co graficznie ma oznaczać regionalno-etniczny charakter 

tej społeczności. 

 

Kadr z filmu „Nazywają nas Hołdy-Bołdy” zdj. Piotr Augustynek 
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Realizując zdjęcia do nowego filmu zaprosiliśmy do Wilamowic ówczesnego 

ambasadora Holandii w Polsce. Chcieliśmy sprawdzić, czy opowieści starych żołnierzy o 

tym, jak podczas I wojny światowej dogadywali się w okopach z Holendrami po 

wilamowsku okażą się wiarygodne. Ambasador przyjechał na wiosnę, kiedy obchodzono 

śmirgust (będący lokalną wersją śmingusa-dyngusa). Dyplomatyczną kolumnę zatrzymano, 

oblano wodą i zmuszono do wykupienia się słodyczami. Potem zaproszeni przez burmistrza 

do Domu Kultury wilamowianie biesiadowali przy długich stołach, a obok ambasadora z 

małżonką zasiadły najstarsze panie i zaczęła się płynna, przerywana tylko wybuchami 

śmiechu konwersacja w języku wilamowskim i holenderskim.   

Jesienią 2017 roku zadzwonił do mnie Tomasz Wicherkiewicz, wówczas już nie 

doktorant, ale profesor lingwistyki UAM, uznany na świecie znawca „małych języków”. 

Spotkaliśmy się po latach i popłynęły opowieści o Wilamowicach. Okazało się, że Tomasz 

właśnie został honorowym obywatelem miasta, otrzymał nawet wilamowski przydomek: 

Tiöma fum Fliöra-Fliöra (Tomek od Flory-Flory czyli „od Floriana Biesika”), co oznacza, 

że wilamowianie uznali go za swojego. Ja również zostałam zaproszona na uroczystość 

wręczenia obywatelstwa honorowego. Wkrótce przekonałam się, że ciąg dalszy historii 

wilamowian może być fascynującym tematem na kolejny film. Otóż po latach, kiedy 

wydawało się, że ich język umarł już ostatecznie, niespodziewanie wydarzyło się coś 

niewiarygodnego, co sprawiło, że stary dialekt odżył na nowo i przeżywa właśnie renesans.  

A wszystko zaczęło się od małego chłopca, który był obecny na prapremierze naszego filmu 

o Dantem z Wilamowic - dziś 28 letniego Tymoteusza Króla. Jedna z bohaterek naszych 

poprzednich filmów, Helena Rozner, została jego nianią. Śpiewała chłopcu po wilamowsku, 

opowiadała bajki i uczyła pierwszych słów w dziwnym języku przodków. Potem Tymek 

obejrzał nasz film i wziął udział w programie nauki języka wilamowskiego, który gmina 

wprowadziła eksperymentalnie w pierwszych klasach podstawówki. Zafascynowany 

odmiennością własnej tradycji w wieku 16 lat złożył Stowarzyszenie Wilamowianie, którego 

głównymi celami są: „ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego miasta Wilamowice 

ze szczególnym uwzględnieniem języka i stroju wilamowickiego, promowanie i 

upowszechnianie poezji, muzyki oraz innych form działalności kulturalnej, 

rozpowszechnianie twórczości polskich artystów w kraju i za granicą”15. Grupa młodych 

wilamowian pracuje dziś pod kierunkiem Tymoteusza nad cyfrowym archiwum języka i 

                                                 
15 Por. Statut na stronie Stowarzyszenia: https://www.facebook.com/StowarzyszenieWilamowianie/. 

Dostęp:23.07.2021 

 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieWilamowianie/
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historii miasteczka. Mówią po wilamowsku, używają tego języka czatując, w postach 

umieszczanych na forach internetowych i w rozmowach z najstarszymi mieszkańcami. Są 

ich łącznikiem ze światem i z czasami młodości. A także ich pamięcią. Przygotowują 

spektakle teatralne, do których teksty pisze Tymoteusz, podobnie jak kiedyś Florian Biesik, 

opowiadając w języku wilamowskim o życiu i śmierci ludzi z tej małej wspólnoty.  

Dzięki uroczystej premierze filmu w 1994 i emisji w TVP1 wilamowianie poczuli 

się dumni ze swojej tradycji, dowiedzieli się, że mają własną literaturę, wielu wybitnych 

przodków i ciekawą, choć dramatyczna historię. Nawet ci, którzy dotąd wstydzili się mówić 

o sobie „Wymysojer” zrozumieli, że są dziedzicami starej, oryginalnej i wartościowej 

kultury. Fakt ten najlepiej dowodzi, że film dokumentalny może odegrać sprawczą rolę w 

życiu wspólnoty i być inspiracją do jej rozwoju. 

 

Ken Burns, reżyser serialu dokumentalnego The Civil War (1990), nie uważał się za 

historyka, ale określił swoją rolę jako „emotional archoelogist”16, chociaż strategia, jakiej 

użył w dokumencie: wolne ruchy kamery śledzącej fotografie archiwalne oraz przeplatane 

wypowiedziami ekspertów – historyków, miała upewniać widza w przekonaniu, że ogląda 

                                                 
16 Tom White, The Accidental Historian: Ken Burns Mines America's Past. International Documentary 

Association Magazine. December 2003/January 2004. https://www.documentary.org/feature/accidental-

historian-ken-burns-mines-americas-past Dostęp:23.07.2021 

 

 

Kadr z filmu Dante z Wilamowic zdj. Piotr Augustynek 

https://www.documentary.org/feature/accidental-historian-ken-burns-mines-americas-past
https://www.documentary.org/feature/accidental-historian-ken-burns-mines-americas-past
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wyłącznie rekonstrukcję faktów historycznych. Burns był przekonany, że wojna domowa 

stała się kluczowym czynnikiem odpowiadającym za powstanie narodowej tożsamości 

amerykańskiej, a jej przyczyną nie było niewolnictwo, lecz brak kompromisu w kwestii 

praw państwowych i stanowych. W swoim filmie reżyser starannie dobierał fakty i 

argumenty historyków, potwierdzających słuszność tej tezy.  W jego wersji historii 

Konfederacja walczyła w szlachetnej sprawie, a bohaterami byli nie tylko Abraham Lincoln 

i Ulysses S. Grant, ale także Robert E. Lee i Nathan Bedford Forrest – prominentny członek 

Ku Klux Klanu. Dziewięcioodcinkowy dokument The Civil War był bezprecedensowym 

wydarzeniem kulturalnym, zdobył nagrody Emmy i Grammy, był przywoływany w 

Miasteczku Twin Peaks (1991) Marka Frosta i Davida Lyncha, parodiowany w Saturday 

Night Live i uwieczniony w kreskówkach New Yorkera, by w końcu stać się materiałem do 

nauczania historii w amerykańskich szkołach. Jednak wielu historyków (Robert Brent 

Toplin, DeNeen L. Brown, Eric Foner) utrzymuje, że obraz wojny secesyjnej w serialu 

Burnsa jest wypaczony, ponieważ reżyser zaciemnia rolę niewolnictwa i wybiela postaci 

konfederackich przywódców, przedstawiając mitologiczny obraz amerykańskiego Południa.  

Historyk Robert Rosenstone pisze, że ludzie na ogół bardziej ufają dokumentom niż 

filmom fabularnym, chociaż jest to „błędna forma zaufania”. Rosenstone przekonuje, że 

dokument, podobnie jak fabuła, również dramatyzuje sceny i narzuca pewne konwencje 

narracyjne: zaczynając opowieść od konfliktu, a kończąc rozwiązaniem. Jednak w 

przeciwieństwie do twórców fabuły, autor dokumentu obiecuje widzowi, że „to, co widzisz 

na ekranie, jest w jakiś sposób bezpośrednią reprezentacją tego, co wydarzyło się w 

przeszłości”17. Kazimierz Karabasz, podsumowując swoje kilkudziesięcioletnie 

doświadczenie dokumentalisty, pisał: „Zdobywamy kamerą zawsze tylko ułamki, 

fragmenty, odpryski tego, co byśmy chcieli, ale jeżeli te okruchy są prawdziwe, to 

zdobyliśmy to, co jest równie ważne jak późniejsza konstrukcja, myśl, idea... [...] Niepisana 

umowa z widzem filmu dokumentalnego: każdy element utworu (ujęcie, epizod, scena) jest 

rejestracją fragmentu rzeczywistości – jest więc prawdziwy w sensie dosłownym. Natomiast 

– utwór z tych elementów zbudowany nie musi już takiej dosłownej prawdy 

reprezentować”18. 

                                                 
17 Robert A. Rosenstone, History on Film/Film on History, 2nd ed. New York: Pearson 2012, p. 80. [what 

you are seeing onscreen is somehow a direct representation of what happened in the past]. 
18 Kazimierz Karabasz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979, s. 150-151. 
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W dokumentalnym filmie historycznym, o którego poetyce będę pisała w kolejnych 

rozdziałach, prawda, którą tropią autorzy dotyczy doświadczenia egzystencjalnego i 

wspólnotowego, przechowanego w ludzkiej pamięci. Szukamy wiarygodnych świadków i 

podmiotów tych doświadczeń, wierząc, że nasz zapis będzie miał charakter zarazem 

unikalny i uniwersalny. Układamy film z fragmentów wspomnień, z zapisów wzruszeń, 

uczuć i sentymentów, które pozostały żywe, mimo upływu czasu i nieobecności tych, którzy 

je przeżywali. Tropimy krajobrazy i kolekcjonujemy wnętrza, które pachną życiem 

zapomnianych albo zupełnie obcych ludzi, przyglądamy się fotografiom i pamiątkom w 

nadziei, że pomogą nam na chwilę cofnąć czas poczuć ciepło rąk, które je kiedyś układały. 

Nie musimy formułować uogólniającego wniosku ani przesłania, możemy 

pozostawić je dzisiejszym i przyszłym widzom. Wybieramy różne sposoby opowiadania. 

Ale łączy nas wiara, że zapisując, chronimy przed zapomnieniem „ułamki i odpryski” 

wspólnej pamięci o przeżyciach tych, którzy byli wśród nas i przed nami.  

Jak pisze Maria Stiepanowa w jednym ze swoich esejów: „Pamięć - podanie, historia 

- pisanie; pamięć troszczy się o sprawiedliwość, historia o dokładność; pamięć moralizuje, 

historia podsumowuje i koryguje; pamięć jest personalna, historia marzy o obiektywizmie; 

pamięć bazuje nie na wiedzy, lecz na doświadczeniu: współ-przeżywania, współ-czucia, 

ogłuszającym doświadczeniu bólu, żądającym bezzwłocznego uczestnictwa”19 

 

II. Bohater – Świadek - Narrator. Wybór bohatera. Kto jest bohaterem w 

filmie dokumentalnym? Antagonista i protagonista. Świadek a bohater. 

Świadectwo i dramaturgia losu bohatera. Konstrukcja dramaturgii losu 

bohatera w filmie z gatunku biopic (biograficznym). 

 

Zarówno realizatorzy, jak teoretycy filmu dokumentalnego są zgodni, że dokument 

filmowy przekazuje nie tyle rzeczywistość, ile autorski sposób poznania rzeczywistości.  

W tej konstrukcji najważniejszy jest bohater, bo to o jego świecie autor filmu 

najczęściej opowiada. Kluczową decyzją realizacyjną w filmie dokumentalnym jest zatem 

                                                 
19 Maria Stiepanowa, Pamięci pamięci. przeł. Agnieszka Sowińska, Prószyński i Ska., Warszawa 2020, s. 

105-106. 
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wybór bohatera. Bohater to postać, która działa, uruchamia akcję. Wybór wydaje się 

oczywisty, jeśli mamy do czynienia z osobą żyjącą, która – w przypadku filmu historycznego 

– najczęściej opowiada o tym, co jej się przydarzyło. W praktyce jednak sprawa się 

komplikuje. 

Kiedy przygotowywałam scenariusz Skradzionego dzieciństwa (2009), filmu o 

dzieciach odebranych polskim rodzicom i oddanych niemieckim rodzinom w czasie II wojny 

światowej, wybór wydawał się prosty – szukałam bohaterów wśród żyjących ofiar 

nazistowskiego programu Lebensborn. Jednak w trakcie dokumentacji przekonałam się, jak 

różne były ich losy. Wspólne doświadczenie z dzieciństwa w odmienny sposób zaważyło na 

ich dalszym życiu. Jedne z tych opowieści miały szczęśliwe zakończenia – jak u Alodii 

Witaszek z Poznania, którą niemiecka „Mutti” oddała po wojnie rodzonej matce, inne 

wiązały się z traumą trwającą do końca życia – jak u Barbary Paciorkiewicz z Łodzi lub 

Hermanna Lüdekinga z Bad Duerrheim w Badenii-Wirtembergii, którzy nigdy nie odnaleźli 

swoich prawdziwych rodzin. Dobór bohaterów zdecydował o wymowie całego filmu.                                                                                                                                

Historia pani Barbary Paciorkiewicz była szczególnie dramatyczna. Od początku wojny 

małą Basię wychowywała babka. Dziewczynka jako półsierota trafiła do ośrodka 

prowadzonego przez Lebensborn, gdzie szybko nauczyła się niemieckiego.  Została oddana 

na wychowanie niemieckiej rodzinie i wywieziona w głąb Niemiec. To były szczęśliwe lata. 

Przybrana matka miała dorosłego syna, który walczył na froncie wschodnim i zaopiekowała 

się Basią najlepiej, jak umiała. Po wojnie Czerwony Krzyż poszukiwał zrabowanych przez 

nazistów polskich dzieci i w 1947 roku dziewczynka również znalazła się na liście małych 

repatriantów. Rozstanie z niemiecką matką było najtrudniejszą chwilą jej życia. Po powrocie 

do Polski okazało się, że babka nie jest w stanie się nią zaopiekować i Basia trafiła do 

sierocińca. Warunki w powojennym domu dziecka drastycznie odbiegały od tych, do 

których przywykła w Niemczech. Nie znała języka, nie radziła sobie w szkole, dzieci 

odrzucały ją jako „Niemrę”. Ostatecznie udało się jej dostać na studia, czuła się jednak 

samotna i naznaczona jako „obca”. Marzyła o kontakcie z niemiecką matką i w końcu, już 

jako dorosła kobieta, wybrała się w podróż do „rodzinnego domu”. Przyjęli ją jak 

wytęsknionego członka rodziny. Przez całe życie była rozdarta, niepewna własnej 

tożsamości, cierpiała z powodu nawracających depresji. Jej los był dowodem na to, że 

zbrodnia w historii ludzi jest zazwyczaj początkiem łańcucha kolejnych tragicznych zdarzeń. 

Pamięć Barbary zaprzeczała prawdziwości takich formuł jak „historyczne 

zadośćuczynienie” czy „sprawiedliwość dziejowa”, a w każdym razie ich przydatności w 
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życiu jednostki. Zdjęcia z panią Barbarą zrealizowałam w przedziale pociągu, którym 

jechała na spotkanie dawno niewidzianej przyjaciółki z Poznania, w dzieciństwie także 

„skradzionej” polskiej rodzinie. Większość rozmów z bohaterami przeprowadzamy w ich 

domach, tam, gdzie czują się najbezpieczniej. Jednak w trakcie wizyty w mieszkaniu pani 

Barbary zorientowałam się, że ta reguła nie potwierdza się w jej przypadku. Barbara 

Paciorkiewicz nie była nigdzie zadomowiona. Surowe wnętrze tylko podkreślało jej 

samotność. Mimo protestów realizatora dźwięku zdecydowałam się więc towarzyszyć jej z 

kamerą w trakcie podróży. W ciągu kilku godzin jazdy opowiedziała mi o najbardziej 

dramatycznych chwilach życia. Stukot kół, monotonny jesienny pejzaż przesuwający się za 

oknami pociągu stworzyły dogodniejszy klimat do opowieści o poszukiwaniu miłości i 

poczucia bezpieczeństwa. 

Bohaterką filmu Sendung. Przesyłka (2016) miała być Krystyna Tobolska z 

niewielkiego Krotoszyna na granicy Wielkopolski i Śląska, która jako ośmiolatka została 

przygarnięta przez rodzinę niemieckiego oficera Luftwaffe. Była mroźna zima 1939 i trwały 

wysiedlenia Polaków, które dotykały zwłaszcza rodziny powstańców wielkopolskich. 

Każdej nocy dziesiątki rodzin traciły dach nad głową i zmuszone były uciekać w nieznane. 

W tych niezwykłych okolicznościach mała polska dziewczynka znalazła gościnny dom u 

rodziny przypadkowo poznanego niemieckiego oficera Luftwaffe.  

 

 

Fot. Jerzy Paczka 
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Pani Krystyna jest otwartą, energiczną kobietą, przez kilkadziesiąt była nauczycielką i jest 

głową wielopokoleniowej rodziny. Chętnie opowiedziała nam historię swojego wojennego 

dzieciństwa. Jednak sposób, w jaki opowiadała, jej styl i doskonałe panowanie nad emocjami 

sprawiły, że opowieści brakowało temperatury. Wracałam więc do niej z kamerą licząc, że 

za którymś razem uda się dotrzeć do szczegółów, które ożywią jej wspomnienia. Na próżno. 

Dla niej była to była zamknięta „historia z morałem”, którą wiele razy opowiedziała już 

swoim bliskim: dzieciom i wnukom. Pamięć Krystyny, choć drobiazgowa i „fotograficzna” 

była zamkniętą szufladą. Natomiast jej „przyszywany brat” - Artur Schmidt - nie był łatwym 

rozmówcą. Niechętnie wracał do wojennych wspomnień, zasłaniał się niepamięcią. Tracąc 

już nadzieję, spytałam o zdjęcie, na którym prezentował się w mundurku Hitlerjugend. 

Wówczas się ożywił. Z entuzjazmem opowiedział o pierwszym locie szybowcem (należał 

do drużyny lotniczej) i o euforii, jaką poczuł, gdy był świadkiem porywającego 

przemówienia Adolfa Hitlera podczas Niemieckiego Święta Sportu i Gimnastyki na 

dzisiejszych Polach Marsowych w 1938 r. w Breslau. Potem pokazaliśmy mu nagranie od 

Krystyny, która sparaliżowana po wylewie powoli dochodziła do siebie w domu 

najstarszego syna. Na widok dawnej przyjaciółki łzy pojawiły się w oczach Artura, a 

opowieść popłynęła, jakby przerwana została tama w jego pamięci.  

 

Wydarzenia sprzed 70 lat ożyły. Bolesne epizody wywołały przedłużające się chwile 

zadumy. Dawne radości wywoływały szczery śmiech. W pewnych momentach oczy starego 

człowieka błyszczały, w innych wilgotniały ze wzruszenia. Pamięć Artura była pełna 

 

Kadr z filmu Sendung.Przesyłka zdj. Mariusz Podgórny 
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żywych emocji, spraw nie zamkniętych, pytań bez odpowiedzi. Artur Schmidt stał się 

prawdziwym bohaterem tego filmu.  

W dokumencie historycznym często mamy do czynienia z bohaterem, który należy 

do dawno minionej, niekiedy kilkaset lat temu, epoki. Jak sprawić, żeby stał się bliski, 

najpierw nam, autorom, a potem widowni?  Znalezienie bohatera filmu o Mikołaju Reju z 

Nagłowic czy o Krzysztofie Arciszewskim nie było prostym zadaniem. Zazwyczaj, kiedy 

przygotowujemy scenariusz filmu biograficznego o postaci historycznej, bohaterów 

szukamy najpierw wśród specjalistów od tematu. W przypadku „ojca literatury polskiej” 

oczywistym wyborem wydawał się być historyk literatury. Ponieważ jednak tematem 

mojego filmu Smok z Oxy (2005) miał być dramat Reja jako działacza religijnego, 

zwróciłam się także do tych, którzy reprezentowali podobną postawę i reformatorskie 

przekonania. W ten sposób znaleźli się w filmie: pastor kościoła ewangelicko - 

reformowanego i młody, pełen zapału protestancki teolog. Pastor Lech Tranda, pochodzący 

z rodziny, która wydała kilku duchownych kościoła ewangelicko-reformowanego, był 

bardzo zaangażowany w dialog ekumeniczny, był też członkiem zarządu Polskiego 

Komitetu UNICEF i znakomitym kaznodzieją. Profesor Tomasz Węcławski, wybitny teolog 

dogmatyk, jako jedyny Polak był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w 

Rzymie. Kiedy nagrywaliśmy jego komentarz do działalności Reja jako reformatora 

religijnego, był jeszcze księdzem katolickim znanym z niezłomnej postawy i 

jednoznacznego zdania między innymi w sprawie skandalu obyczajowego związanego z 

działalnością arcybiskupa Paetza. Dwa lata później, w 2007 roku opublikował oświadczenie, 

w którym napisał: „Po wieloletnim i gruntownym zastanowieniu doszedłem do przekonania, 

że z racji sumienia nie powinienem już w moim działaniu reprezentować instytucji i 

wspólnoty kościelnej. Zakończyłem i zamknąłem moją działalność kapłańską”20. Profesor 

Jerzy Buzek, który jako premier RP wyznania ewangelickiego wprowadził w życie 

konkordat, regulujący stosunki państwa z Kościołem katolickim, a także wszystkimi innymi 

Kościołami w Polsce, był posłem do Parlamentu Europejskiego, a potem jego 

przewodniczącym. Każdy z bohaterów miał bardzo osobisty stosunek do Mikołaja Reja, 

wynikający z podobnego zaangażowania i odpowiedzialności za kwestie religijno-

społeczne. 

                                                
20 https://info.wiara.pl/doc/164839.Ks-prof-Weclawski-odszedl-z-kaplanstwa, dostęp: 20.07.2021. 

https://info.wiara.pl/doc/164839.Ks-prof-Weclawski-odszedl-z-kaplanstwa
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Jednak w trakcie realizacji filmu okazało się, że prawdziwym bohaterem – medium 

najbliższym rejowego „ducha” został Wojciech Siemion, podobnie jak Mikołaj z Nagłowic 

poseł na sejm, działacz społeczny i polityk. Aktor zaprosił nas do swojego domu – 

zabytkowego dworu w Petrykozach, pełnego pamiątek przeszłości, prywatnego muzeum. 

Gospodarz był niezrównanym interpretatorem tekstów staropolskich. Polszczyzna Reja w 

jego wykonaniu zabrzmiała soczyście, świeżo i zaskakująco „współcześnie”. Potrafił jak 

nikt inny ujawnić jej piękno, oryginalną melodię i wewnętrzny rytm.                                                                                               

Aby zatem opowiedzieć historię bohatera historycznego, możemy poszukać „medium”, 

czyli człowieka, który ma wiele cech wspólnych z tytułową postacią, kogoś, kto w pewnym 

stopniu utożsamia się z dążeniami, marzeniami lub losem bohatera. Dla kogo bohater jest 

wzorem lub wyzwaniem. 

W filmie Konkwistador po polsku (2003) bohater pojawił się dzięki szczęśliwemu 

przypadkowi. Brazylijski archeolog i historyk wojskowości, który oprowadzał nas po 

fortyfikacjach zbudowanych przez Arciszewskiego w Recifie, przedstawił nas swojemu 

przyjacielowi, oficerowi wojsk lądowych. Claudio Skóra-Rosty okazał się być wielbicielem 

talentów przywódczych i niepokornego charakteru Arciszewskiego, a w dodatku z dumą 

podkreślał, że jego przodkowie również przybyli z Polski.  

 

Poprosiliśmy go, aby wystąpił w mundurze pułkownika i przyjął ekipę w bazie 

wojskowej swojej jednostki. Kiedy opowiadał nam historię konfliktu Arciszewskiego z 

 

Kadr z filmu Konkwistador po polsku zdj. Piotr Augustynek 
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nowym gubernatorem Pernambuco – księciem von Nassau - był tak poruszony, jakby 

niezasłużony wyrok, dymisja i inne represje dotknęły nie tylko dzielnego polskiego 

admirała, ale również jego samego osobiście.   

Kto w takim razie jest faktycznym bohaterem filmu dokumentalnego o postaci 

historycznej? Bohater tytułowy czy postać, która reprezentuje go w filmie?  Bohater filmowy 

- protagonista, to ten, który poprzez swoje wybory, decyzje i wynikające z nich działania 

posuwa akcję do przodu. Jest kołem zamachowym konfliktu dramaturgicznego. Konflikt nie 

zawsze musi być zewnętrzny, może mieć różną moc i dynamikę. Protagonista może wahać 

się, może wobec piętrzących trudności zwątpić, ale kierunek jego działań pozostaje zawsze 

raczej „dążeniem ku czemuś”, a nie „ucieczką od czegoś”. W filmach opartych na 

dramaturgii śledztwa historycznego bohaterem działającym może być dziennikarz, reżyser, 

researcher, historyk, pasjonat czy też na przykład członek rodziny. Nazwijmy go Adeptem. 

Jego odkrycia związane z historią postaci lub społeczności układają się w ciąg scen 

zgodnych ze schematem dramaturgicznym Wędrówki Bohatera21. W filmach o historii 

warianty kolejnych etapów podróży można by ułożyć w następujący sposób: 

1. Adept posiada potoczną wiedzę o postaci/wydarzeniu/społeczności, która nie 

wykracza poza przyjęte schematy. 

2. Pojawia się wyzwanie, którym jest hipoteza, podejrzenie lub tajemnica, która 

domaga się wyjaśnienia. 

3. Adept zagłębia się w poszukiwanie prawdy o przeszłości, konfrontuje hipotezę z 

osobami, które wybiera jako sojuszników lub napotyka jako przeciwników. 

4. Trudności piętrzą się, następuje moment, kiedy odkrycie tajemnicy wydaje się być 

niemożliwe. Adept jest gotów się wycofać. 

5. Podpowiedź mądrego eksperta, szczęśliwy traf lub nieoczekiwana pomoc świadka 

pomagają Adeptowi wrócić na drogę poszukiwań, pokonuje wątpliwości i z nową 

energią zmierza do wyjaśnienia zagadki. 

6. Historia zaczyna się układać, Adept nie może tracić czujności, im bliżej wyjaśnienia 

tajemnicy, tym większe ryzyko, że w swoich poszukiwaniach natrafi na coś, co 

zburzy układane z takim zaangażowaniem i poświęceniem elementy śledztwa. 

                                                
21 Teorię religioznawcy Josepha Campbella opisaną w Bohaterze o tysiącu twarzy zastosował w Christopher 

Vogler w podręczniku Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. Karolina 

Kosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2009. 
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7. Adept odkrywa rozwiązanie zagadki, potwierdzając lub odrzucając przyjętą 

hipotezę. Przeszłość odsłania przed nim i przed widzami fragment tajemnicy. Adept 

wyjaśnia ukryte motywy działań tytułowej postaci, nieznane fakty z jej życia, które 

pozwalają inaczej odczytać znaczenie jego historii. 

W roku 1998 zrealizowałam film dokumentalny zatytułowany Kochane, ukochane 

życie22, opowiadający o niezwykłych losach Marii Teresy Weyhan, „poznańskiej Maty 

Hari". Był zbudowany według schematu przedstawionego powyżej. Narratorką i bohaterką 

filmu była farmerka z Shire Hill Farm (Essex) Cynthia Engelmann. Cynthię i Marię 

Weychan połączyła wspólna pasja - miłość do koni i jeździectwa. Nie była to jednak 

przyjaźń. Maria była prawie dwadzieścia lat starsza i od Cynthii i nie miała łatwego 

charakteru. Mimo to, kiedy po pewnym czasie Maria zachorowała na raka, właśnie Cynthii, 

która odwiedziła ją w klinice, przekazała swój pamiętnik. Był napisany po niemiecku, w 

języku, którego Cynthia nie znała. Po śmierci Marii Teresy zadbała o przetłumaczenie go na 

angielski, ale okazało się, że zapiski Marii zawierały wiele zagadek. Moja „adeptka” 

postanowiła je wyjaśnić. Jeszcze za swojego życia Maria była postacią bardzo tajemniczą. 

Przyjechała do hrabstwa Essex tuż po wojnie, z Niemiec. Podobno była arystokratycznego 

pochodzenia i miała bardzo powikłane losy. W Anglii po kilku latach wyszła za mąż za 

oficera brytyjskiego, a dwa miesiące później zjawił się jej pierwszy małżonek, oficer 

niemiecki, o którego śmierci zawiadomiono ją w 1946 roku. Była kobietą niezwykle 

atrakcyjną i fascynującą, opowiadała o sobie zadziwiające historie, ale powszechnie 

podejrzewano, że w jej opowieściach wiele było zmyślenia. Lektura pamiętnika niczego 

Cynthii nie wyjaśniła, wręcz przeciwnie, odkryła w nim wątki związane z okupacją w 

Wielkopolsce,  o której angielska farmerka nie miała pojęcia. Postanowiła zatem 

skonfrontować z rzeczywistością to, co Maria o sobie mówiła i napisała, i zrekonstruować 

jej biografię. Za namową historyka Normana Daviesa, którego poznała podczas studiów na 

Uniwersytecie w Sussex, w 1995 roku Cynthia Engelmann przyjechała do Poznania - do 

Instytutu Zachodniego, by poznać miejsca opisanych w pamiętniku zdarzeń i ich kontekst 

historyczny. W filmie zrekonstruowaliśmy śledztwo, którego podjęła się Cynthia.  W 

Poznaniu dowiedziała się, że Maria Teresa wcale nie była arystokratką. Jej dziadkowie, 

ubodzy kupcy, wyemigrowali do Bohum w poszukiwaniu pracy. Tam urodziła się jej matka, 

Antonina, która po powrocie do Polski, do Poznania, wyszła za mąż za piekarza. W 1922 

roku urodziła córkę Marię Teresę. Rok później jej ojciec przepadł bez śladu, a matka zajęła 

                                                
22 „Kochane, ukochane życie” (1998), scen. i reżyseria Dorota Latour, film dokumentalny dla TVP2. 
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się prowadzeniem sklepu. Z czasem umieściła Marię w Otorowie koło Szamotuł, w szkole 

sióstr urszulanek – i tylko ta informacja z młodzieńczego życiorysu opisanego w pamiętniku 

oraz data urodzin okazały się prawdziwe. Podążając dalej śladami Marii, Cynthia odkrywa, 

że już w Otorowie Maria nauczyła się tańca. Wiązała z nim plany na przyszłość, marzyła o 

karierze scenicznej. Mając 17 lat pojechała do Warszawy. Doradzono jej, by przyjęła 

pseudonim artystyczny - Nana Suliwan. Nie wiadomo, czy już wtedy zadebiutowała w 

stolicy, ale latem 1939 roku występowała gościnnie w teatrzyku rewiowym Maskotka w 

Gdyni i chyba wówczas została zwerbowana do współpracy z Dwójką, czyli polskim 

wywiadem. Tuż przed wybuchem wojny poznała Herberta Wilhelma Kurzke, niemieckiego 

policjanta. Zaręczyła się z nim. Dzięki niemu wraz z matką, ze sfałszowanymi dokumentami 

opuściła Polskę i dotarła do Hamburga. Została żoną Kurzkego. I tu zaczyna się najbardziej 

frapujący i niejasny, zwłaszcza dla Cynthii, nieznającej realiów okupowanej przez Niemców 

Europy, rozdział w życiorysie Marii Teresy. Autorka pamiętnika wyjechała do Berlina. 

Występowała w teatrzyku frontowym. Ale wkrótce, wiosną1942 roku, po zdjęciach 

próbnych w słynnej wytwórni filmowej UFA, podpisała w Babelsbergu kontrakt na swoją 

pierwszą rolę filmową. Zachowały się fotosy z co najmniej trzech ról filmowych poznańskiej 

aktorki. Wszystko jednak wskazuje na to, że i ona, i jej matka używająca kryptonimu Jaga, 

współpracowały już wówczas z polskim podziemiem (AK). Jakiego rodzaju była to 

współpraca? W 1943 roku obie zostały aresztowane za posługiwanie się fałszywymi 

dokumentami i osadzone w obozie koncentracyjnym w Żabikowie. Tam Niemcy 

poinformowali Marię, że jej ojciec, dziadkowie, dwie siostry matki i ich dzieci zostali 

zamordowani w Auschwitz. Antonina i Maria Weychan zostały wypuszczone z obozu tuż 

przed jego likwidacją (prawdopodobnie dzięki interwencji samego generała Wilhelma 

Canarisa) w styczniu 1945 roku, wyjechały do Berlina. Latem Marię Teresę aresztuje 

NKWD. Zwolniona po interwencji Brytyjskiej Wojskowej Misji Łącznikowej, w styczniu 

1947 roku poznaje angielskiego dżentelmena, zaręcza się i wyjeżdżą z nim do Anglii. 

Cynthia, przez kilka lat docieka prawdy, wspierana przez historyka i szefa Instytutu 

Zachodniego dra Mariana Woźniaka. Rekonstruuje i weryfikuje biografię Polki, szuka 

świadków i przekonuje się, że Maria Teresa, choć była mistrzynią mistyfikacji, zmyśliła 

jednak tylko część, i to nie najistotniejszą swego życiorysu. Pozostało w nim wiele zagadek, 

głównie związanych z jej rolą jako podwójnego szpiega - na usługach aliantów i polskiego 

wywiadu.  
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W roku 2007 Cynthia Engelmann wydała w wydawnictwie Grosvenor House 

Publishing Ltd książkę - autobiograficzną fabularyzowaną opowieść23 o przygodach 

farmerki z niewielkiego Saffron Walden, która zafascynowana postacią niezwykłej Polki 

poznaje w ciągu 15-letnich poszukiwań nie tylko historię Marii Weyhan, ale nabywa także 

spore kompetencje w dziedzinie historii wojennej Warthegau, zupełnie nieznanej 

brytyjskiemu czytelnikowi. Maria’s Code  jest napisana wartkim językiem, dowcipnym 

stylem (autorka jest absolwentką filologii norweskiej) i prezentuje oryginalny punkt 

widzenia „zwykłej” Brytyjki, która stała się z czasem specjalistką od współczesnej historii 

Wielkopolski. 

Narratorką filmu Marii Zmarz - Koczanowicz o Wierze Gran jest pisarka i reporterka 

Agata Tuszyńska24. Tuszyńska, autorka książki Oskarżona Wiera Gran szuka w filmie 

odpowiedzi na pytanie, czy popularna przedwojenna piosenkarka była w getcie 

warszawskim kolaborantką, czy została o to niesłusznie pomówiona. Co spowodowało, że 

środowisko żydowskie skazało ją na „śmierć cywilną”. Czy jej jedyną winą było, że śpiewała 

dla Niemców? Tuszyńska rozmawia z ocalonymi z getta, starając się zrozumieć: jak i 

dlaczego Gran stała się “kozłem ofiarnym”. Tuszyńska nagrała jedno ze spotkań z Wierą 

Gran amatorską kamerą i fragmenty tego zapisu stały się jednymi z najważniejszych scen 

filmu, mimo, że bohaterka prosiła, aby ich nie publikować.  Scenarzystka Agata Tuszyńska 

i reżyser Maria Zmarz-Koczanowicz uznały jednak, że tylko te zdjęcia pozwolą pokazać 

prawdę o starej kobiecie, samotnej i zniszczonej, zaszczutej i żyjącej w swoim zagraconym, 

ponurym paryskim mieszkaniu wśród upiorów przeszłości25. Wykorzystały także nagrania 

wyznań zarejestrowane przez samą Gran, które Tuszyńska znalazła wśród jej osobistych 

pamiątek po śmierci piosenkarki. Można zadać pytanie: czy usprawiedliwione jest 

wykorzystanie intymnych zapisków, nagrań zrealizowanych z ukrytej kamery lub wbrew 

woli bohaterów? Autorom dokumentów filmowych niełatwo zrezygnować z materiału, który 

podkreśli autentyzm opowieści. Warto jednak zastanowić się, gdzie przebiega granica, za 

którą zaczynamy traktować bohatera oraz to, „co jego jest” jako własność, jeśli nie swoją, 

to naszej opowieści. Myślę, że nasza odpowiedzialność jako dokumentalistów polega 

między innymi na odróżnianiu własnych emocji od uczuć bohatera i respektowaniu jego 

                                                
23 Cynthia Engelmann, Maria’s Code, Grosvenor House Publishing, miejsce wydania 2011. 
24 Wiera Gran, 2011, scen. Agata Tuszyńska, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz. 
25  Por: zapis spotkania z autorkami filmu w Domu Spotkań z historią. 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5qg6Nfj8Y [dostęp: 20.05.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=xG5qg6Nfj8Y
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poczucia godności. Nadużywamy zaufania i niepisanej umowy z bohaterem, jeśli 

pokazujemy go w sytuacji, którą uznałby za upokarzającą.                                                                                              

Protagonistką filmu Wiera Gran (2011) jest pisarka, starająca się zrozumieć, co 

mogła czuć kobieta, która stała się bohaterką jej książki. Film jest więc rodzajem reportażu 

o pisaniu. Tworzeniu opowieści o cudzym losie. Dlatego kulminacyjną wydaje się scena, 

gdy dziennikarz Aleksander Klugman tłumaczy Tuszyńskiej, że nie zrozumie wyborów, 

przed którymi stała Gran, ale także jej oskarżyciele, ponieważ nigdy nie doświadczyła 

czegoś choć trochę podobnego. Pisarka broni się: "To nie moja wina, że nie dane było mi 

przeżyć getta warszawskiego". Klugman wyjaśnia, że każdy, kto wyszedł cało z Holokaustu, 

musiał stawić czoła pytaniu: "To jak ty przeżyłeś"? Kiedy jeden z rozmówców pyta 

Tuszyńską, czy gdyby okazało się, że oskarżenia o kolaborację były słuszne, zmieniłaby 

swój stosunek do kobiety, z którą w trakcie kilku lat powstawania książki zdążyła się zżyć, 

reporterka nie odpowiada. Ta chwila milczenia stanowi prawdziwą pointę opowieści. Film 

pokazuje, że wędrując śladami ludzkiej pamięci możemy mnożyć pytania, lecz rzadko 

znajdziemy wyjaśnienia. 

W ciąg dramaturgiczny układają się także wydarzenia z życia bohatera “tytułowego”, 

który jest przedmiotem dochodzenia. W większości filmów o bohaterach historycznych 

poruszamy się po osi czasu wyznaczającego chronologię zdarzeń z przeszłości (od narodzin 

do śmierci, od porażki do sukcesu itd.), czasem wspak - np. wyjaśniając zagadkę śmierci czy 

wielkiego odkrycia, cofamy się do wcześniejszych zdarzeń z życia “tytułowego” bohatera. 

Wybieramy zdarzenia, które będą w naszej opowieści punktami zwrotnymi czy kulminacją 

jego losu. Mamy więc do czynienia akcją ramową oraz wewnętrzną, które się dopełniają. 

Przemiana dotyczy zarówno bohatera tytułowego, jak i tego, kto odkrywając jego historię 

działa “w imieniu bohatera”.  

Aby wzmocnić konflikt bohater potrzebuje jako rewersu – antagonisty. 

Przeciwnikiem głównego bohatera, kimś, kto przeszkadza mu w osiągnięciu celu może być 

inny człowiek lub grupa ludzi, ale również instytucja, prawo, natura, los, stereotyp, fałszywa 

wiedza itp. Może to być także element wnętrza bohatera – jego ograniczenia, nałóg, 

kompleks, poczucie winy itp. Silny przeciwnik wzmacnia bohatera. 

Konstruując filmową opowieść o Arciszewskim, szukałam antagonisty, który 

uosabiałby cechy, za którymi nasz bohater tęsknił, których nie posiadał. Kogoś, kto 
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reprezentował odmienny świat wartości, kto przeciwstawiał się dążeniom naszego 

konkwistadora i kto z nim walczył. Takim przeciwnikiem był gubernator zamorskich 

terenów holenderskich w Brazylii – hrabia Maurycy von Nassau. Świetnie wykształcony, 

dobrze urodzony i skoligacony z panującymi rodzinami całej Europy miał imperialną wizję 

rozwoju Pernambuco. Arciszewski był prostym szlachcicem polskim, do tego banitą, 

skazanym za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.  Pomimo niewątpliwych sukcesów 

na polu wojskowym nie mógł z Nassauem konkurować jako zarządca kolonii. Mimo to 

próbował. Zdobył autorytet wśród mieszkańców kolonii i starał się go wykorzystać. Chciał 

nie tylko wzmocnienia obronności nowych ziem, ale dążył też do współpracy z Indianami 

kontynuowania odkryć surowców (złota, diamentów) i kontroli plantacji cukrowych oraz 

wydatków urzędników. Działanie Arciszewskiego wywołały ostry sprzeciw nowego 

namiestnika. Konflikt skończył się dymisją polskiego admirała, odebraniem mu dowództwa 

nad wojskami holenderskimi i niechlubnym wyrokiem skazującym go na przymusowy 

powrót do Europy. Jednak historia przyznała rację Arciszewskiemu. W ciągu kilkunastu lat 

Holandia straciła Pernambuco, hr. Maurycy von Nassau musiał jak niepyszny wrócić do 

Niemiec. Tymczasem Arciszewski odnosił kolejne zwycięstwa jako dowódca wojsk 

koronnych w Polsce. Odzyskał honor, odpokutował młodzieńcze winy i zmarł jako 

powszechnie szanowany obywatel. 

W filmie o Arciszewskim staraliśmy się, aby spór sprzed 400 lat ożył. 

Zrekonstruowaliśmy więc konflikt nonkonformisty i „awanturnika” z wyrachowanym 

politykiem, konfrontując ze sobą współczesnych zwolenników obu postaw. Będąc całym 

sercem po stronie „polskiego konkwistadora”, szukaliśmy jako medium kogoś, kto do dzisiaj 

walczy o dobre imię, należną sławę i honor naszego bohatera. 

Pisząc scenariusz filmowej biografii w mniejszym lub większym stopniu 

dopasowujemy historię wybranej postaci do któregoś ze znanych nam z fikcjonalnych 

opowieści schematów „wędrówki bohatera”. Prawdziwe życie, które jest wędrówką bez 

założonego ani widocznego celu usiłujemy włożyć w ramy narracji, w której są wyraźnie 

punkty zwrotne i kulminacja, a wysiłki bohatera wieńczy ostateczne zwycięstwo lub 

przegrana. Dobieramy te wydarzenia, które pasują do stworzonej przez nas opowieści. W 

przypadku filmu o Arciszewskim była to historia człowieka, który nie tylko chce odzyskać 

dobrą sławę, ale także z banity stać się wzorem żołnierza, dowódcy a może nawet władcy 

zamorskiej krainy. Jego życiorys był jednak bogatszy od legendy.  
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Poruszającą pointę opowieści o polskim konkwistadorze dopowiedział w filmie 

Albin Arciszewski, który starał się pielęgnować pamięć o przodku: 

„W ostatnich latach życia stary żołnierz wrócił w rodzinne strony. Był samotny, 

zamieszkał przy rodzinie stryja. Polecił krewnym, aby go pochowali na cmentarzu obok ojca 

i matki, niedaleko cmentarza husyckiego w Lesznie.  Ale w przeddzień pogrzebu w kościele 

wybuchł pożar, i dach spadł na katafalk z trumną. Tak, że nie zostało po nim nic.”  Patrząc 

na starego człowieka, który ostatnie chwile życia poświęca na przekazywanie historii prawie 

zapomnianego przodka sprzed kilkuset lat poczułam wzruszenie i rodzaj 

współodpowiedzialności za przywrócenie pamięci o „panu Arciszewskim”, który podobnie 

jak żył, tak i w równie dramatyczny sposób - obrócił się w proch. 

 

Kiedy realizuję filmy o niezwykłych ludziach, szukam tego, co ich łączy z każdym 

z nas, staram się zdjąć tych bohaterów z piedestału, na który zostali wrzuceni i pokazać ich 

słabostki, porażki lub po prostu ich codzienną ludzką krzątaninę wokół spraw przyziemnych 

i bliskich widzowi. I na odwrót - kiedy opowiadam o losach ludzi, których nazywamy 

„zwykłymi”, staram się, aby widz dostrzegł w nich to, co ich wyróżnia, co czyni ich 

wyjątkowymi - najprawdziwszymi bohaterami.  

 

Kadr z filmu Konkwistador po polsku zdj. Piotr Augustynek 
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Zdarza się jednak, że film, który zdaje się być „dokumentem biograficznym” jest w 

rzeczywistości kreacyjną opowieścią o czymś innym. Dobrym przykładem wydaje się tu 

Książę i dybuk (2017), w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego – 

„Dokumentalna podróż śladami jednego z najbardziej fascynujących polskich filmowców”26 

- Michała Waszyńskiego.  

Film otrzymał wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach, przede 

wszystkim nagrodę Venezia Classici dla najlepszego filmu dokumentalnego o kinie na 

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji (2017). Powstawał przez wiele lat, a 

historię jego realizacji opowiedziała mi jego producentka, Małgorzata Zacharko w rozmowie 

przeprowadzonej 10 grudnia 2020. Oto jej zapis: 

            Małgorzata Zacharko: 

Przez ponad 10 lat zbierałam pieniądze na ten film. Kilka razy chciałam już 

zrezygnować, ale wtedy coś mi znowu kazało spróbować raz jeszcze. Zmieniali się 

reżyserzy, koproducenci – w końcu miałam ich aż siedmiu – ale czułam, że film o 

Waszyńskim musi powstać. Kiedy w końcu został pokazany na festiwalu w Wenecji, 

nie mogłam być na pokazie, ponieważ rodził się mój syn. Przyszedł na świat 20 

lutego, w dniu śmierci naszego bohatera. 

Czytaliśmy z Piotrem [Rosołowskim - D.L.] książkę Blumenfelda o Waszyńskim i 

od niej zaczęła się nasza fascynacja tą postacią. Ale w trakcie dokumentacji okazało 

się, że Blumenfeld powtarzał w biografii kłamstwa, nie sprawdził wiarygodności 

źródeł i faktycznie utrwalał jedynie mistyfikacje, które tworzył sam Waszyński i jego 

najbliższe otoczenie. Mnóstwo czasu straciliśmy, szukając śladów hrabiny Dolores 

Tarantini, która miała być podobno żoną reżysera i zostawić mu majątek. Nie 

znaleźliśmy jednak ani dokumentów ślubu, ani aktu zgonu, a przecież bogata włoska 

hrabina w Rzymie to nie szpilka. W końcu okazało się, że Dolores - której nazwisko 

brzmiało faktycznie: Carnicini – rzeczywiście po wojnie pomagała Waszyńskiemu, 

ale nigdy się z nią nie ożenił, nie zamierzał - był coraz bardziej otwarcie gejem. 

Naszym zamiarem od początku było nie tyle opowiedzieć czy zrekonstruować jego 

biografię, ale stworzyć portret psychologiczny wielkiego mistyfikatora, człowieka – 

                                                
26  por. opis filmu w Bazie Filmu Polskiego https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1243873, dostęp:   

https://filmpolski.pl/fp/index.php/118265
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1243873
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kameleona, który przez całe życie uciekał przed czymś, co miało związek z jego 

żydowskimi korzeniami. Urodził się w pobożnej ubogiej rodzinie z Kowla. Opuścił 

ją w wieku 18 lat, udając się do Warszawy. Jego homoseksualizm, w ortodoksyjnym 

środowisku nie do zaakceptowania, był powodem definitywnego zerwania kontaktu 

z bliskimi i konwersji na katolicyzm. Najbliższa rodzina z Kowla zginęła podczas 

wojny, a Waszyński nosił odtąd w sercu głęboką ranę. I zabrał do grobu swoją 

tajemnicę i ból. To była nasza teza: człowiek, który jako reżyser osiągnął wielki 

sukces i zdobył majątek, mimo całego tego blichtru, jakim się lubił otaczać, umarł 

głęboko nieszczęśliwy, wygnany na zawsze ze świata, który był mu najbliższy, choć 

przez większość życia usiłował o nim zapomnieć, zanegować zarówno swoje 

żydostwo, jak i swoje pragnienia i miłość. Szukał własnego Dybuka, pocieszając się 

kochankami i pozłacanymi klamkami w luksusowym samochodzie, ale umarł 

samotny i pochowano go w grobowcu obcej, włoskiej arystokratycznej rodziny. 

Miał to być dokument kreacyjny, nie historyczny biopic, a filmowy Dybuk stał się 

dla nas metaforą życia bohatera, po którym zostało zdumiewająco mało 

dokumentów. 

Dorota Latour: A dzienniki Waszyńskiego, o których informują napisy towarzyszące 

kilku scenom filmu? 

Dzienniki o których mowa w napisach nie istnieją. Podczas researchu na temat studia 

Bronstona w małym miasteczku pod Madrytem trafiliśmy do małego muzeum 

scenografii, założonego przez jednego ze współpracowników Waszyńskiego. John 

Drake - Moore już nie żył, kustoszem muzeum była jego dawna sekretarka. Elwirze 

[E. Niewiera, reżyser filmu -D.L.] udało się namówić ją do pokazania osobistej 

korespondencji – listów Waszyńskiego do Moora. Okazało się, że łączyła ich także 

innego rodzaju więź – Moore był kochankiem reżysera. Fragmenty tych tekstów, a 

także notatki reżyserskie pisane na marginesie tekstu dramatu Anskiego posłużyły 

nam przy tworzeniu „głosu wewnętrznego” Waszyńskiego. 

 A zatem ta narracja w jidysz jest kreacją literacką, poetycką interpretacją, a nie 

dokumentem? 
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Tak. Dzisiaj już bym odradzała autorom „zatytułowanie” tych fragmentów Z 

dzienników Michała Waszyńskiego, bo wzbudziło to wiele niejasności. Ludzie pytali 

nas po projekcji, gdzie mogą znaleźć te dzienniki, bo chcieli je przeczytać.  

- Wiarygodność dokumentalną tego zabiegu – tej de facto reżyserskiej mistyfikacji – 

wzmacnia fakt, że ów „głos wewnętrzny” przemówił w filmie w języku jidysz. Kiedy 

słyszymy frazy czytane sugestywnym głosem lektora: „Powracasz na jawie i we 

śnie”. „Przeszywasz mnie dogłębnie”. „Jak zły duch krążysz wokół mnie”. „Widzę 

tylko Ciebie. Niedokończone uściski, spragnione spojrzenia… zostaw mnie”, 

upewniamy się, że mamy do czynienia z autentycznymi zapiskami o młodzieńczej 

zakazanej miłości Waszyńskiego.  

Nie wyobrażaliśmy sobie, aby Dybuk Waszyńskiego miał mówić innym językiem, 

musiał to być język jego dzieciństwa. Napisane przez autorów filmu teksty zostały 

więc przetłumaczone i przeczytane przez lektora w jidysz. 

Prawdziwy Waszyński nie mógł się odezwać w filmie, bo pozostało po nim 

niezwykle mało dokumentów, a może nie udało się nam do nich dotrzeć. Znaleźliśmy 

jeden przedwojenny wywiad radiowy i trochę materiałów filmowych z making off. 

Nie udało się odnaleźć zdjęć z premier jego powojennych hollywoodzkich filmów, 

a przecież musiały być robione. Nasz konsultant Roman Włodek mówił, że 

przepadły. 

Do wielu dokumentów nie dotarliśmy – nie odnaleźliśmy na przykład jego aktu 

zgonu. Brakowało czasu i pieniędzy na szerszy research. Zresztą, nie było to naszym 

priorytetem. Skupiliśmy się na przykład na tym, że udało się nam połączyć rodzinę 

Waszyńskiego, która mieszka w Izraelu, z rodziną z Wiednia. 

Korzystacie jednak w filmie z wielu archiwaliów, różnego typu: fragmentów kronik, 

filmów fabularnych, zapisów making off. 

Użyliśmy w filmie ujęcia z ponad 600 dzieł filmowych - montując je we własne 

sekwencje, swobodnie mieszając ujęcia fabularne z dokumentalnymi oraz z 

archiwaliami fotograficznymi. W scenie opowiadającej o zagładzie Żydów z Kowla 

zastosowaliśmy efekty komputerowe, aby wzmocnić efekt i „ufilmowić” portrety 

ofiar. 
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Jak określiłabyś rodzaj filmowy, formę jaką ostatecznie przyjął wasz film?  

Kiedy szukałam reżysera, który mógłby zrobić ten dokument, myślałam o kimś, kto 

umiałby opowiedzieć historię Waszyńskiego z pewnym dystansem, nie na kolanach, 

ale „z przymrużeniem oka”. Dlatego zwróciłam się najpierw do Bartka Konopki. W 

końcu zrobiła film jego asystentka Elwira Niewiera i operator Piotr Rosołowski. 

Początkowo myśleliśmy o zrobieniu mockumentu, który jest gatunkiem popularnym 

w dokumencie anglosaskim, ale okazało się, że na taką formę potrzeba większego 

budżetu.  

Elementy kreacji, w tym „głos wewnętrzny”, wydawały się nam jak najbardziej 

uzasadnione – kreacją było przecież całe życie Michała Waszyńskiego. 

Dokument filmowy o historii opiera się na prawdziwych źródłach. Czy 

spreparowanie nieistniejącego dziennika bohatera można uznać za element „uprawnionej” 

kreacji twórczej, czy jest to przekroczenie granic niepisanej umowy dokumentalisty z 

widzem?  Gdyby autorzy filmu nie nazwali napisanej przez siebie narracji Z dzienników 

Waszyńskiego przyjęlibyśmy, że „głos wewnętrzny” Waszyńskiego jest fragmentem czy 

kompilacją fragmentów jego notatek. Bardziej dociekliwi widzowie nadal zadawaliby sobie 

pytanie: co jeszcze kryją nieznane zapiski Waszyńskiego? I równocześnie uważaliby, że 

mieli do czynienia ze źródłem historycznym27. Czy zatem dokument kreacyjny 

opowiadający o postaci historycznej rządzi się innymi regułami niż „klasyczny dokument 

historyczny”? Czy przewaga elementu kreacji w opowieści o bohaterze usprawiedliwia 

odejście od prawdy historycznej? Czy tworząc portret psychologiczny historycznej postaci 

możemy uciekać się do fantazji? 

Film Książę i dybuk jest nie tyle, jak podaje portal Film Polski, „dokumentalną 

podróżą śladami bohatera”, lecz raczej autorską opowieścią o tym, jak niewiele po nas 

pozostaje. Nawet po artyście, który całe życie utrwalał opowieści na taśmie filmowej. A 

                                                
27 Piotr Paziński, autor recenzji filmu, pisarz, filozof, redaktor naczelny pisma „Midrasz” i badacz związany z 

Uniwersytetem Muri im. F. Kafki pisze: „Może jestem gapa, ale nie zauważyłem informacji, kiedy powstały 

owe zapiski. A dla rozwikłania zagadki mgławicowej tożsamości jest sprawą fundamentalną, czy Waszyński 

pisał o jesziwie, rodzinie, młodym ukochanym i dybukach – po żydowsku – jeszcze w Warszawie czy w 

Rzymie. Czy robił to jako polski reżyser, którego i tak wszyscy mieli za Żyda, czy polski książę i oficjalny 

mąż rzymskiej hrabiny. Pisał latami czy w ostatnich miesiącach życia? I skąd te papiery, skoro zostało po 

nim tak niewiele dokumentów? Trochę zły jestem za to niedopatrzenie.” Nie podejrzewa jednak autorów 

filmu o mistyfikację. Por: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1752586,1,kawiarnia-

literacka.read, dostęp: 24.07.2021 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1752586,1,kawiarnia-literacka.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1752586,1,kawiarnia-literacka.read
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przede wszystkim o tym, jak niejednoznaczną historią jest życie i jak niespójne potrafią być 

ślady, jakie pozostawiamy w pamięci świadków naszego losu.  

Zdarza się, że realizując film biograficzny zwracamy się do członków rodziny 

bohatera, przekonani, że zdradzą nam oni małe lub większe tajemnice jego biografii. 

Sądzimy, że uwiarygodnią i uzupełnią portret bohatera. Czasem okazuję się jednak, że są 

oni niezbyt wiarygodni jako źródła wiedzy. Przekonałam się o tym, realizując w 1996 film 

o Halinie Poświatowskiej Ptaku mojego serca28 Rozmawiając z młodszą siostrą Haliny 

Poświatowskiej, Małgorzatą, zorientowałam się, że stała się ona samozwańczym 

„kustoszem” pamięci o „Haśce” i starała się przekazywać mocno ocenzurowany przez 

rodzinę obraz poetki, zwłaszcza jako kobiety. Małgorzata Porębska uważała, że jej zadaniem 

jest stać na straży nie tylko wizerunku i „dobrego imienia” siostry, ale także jej spuścizny 

poetyckiej i literackiej na długo po tym, jak wygasły jej prawa autorskie, czyli po 25 latach 

od śmierci poetki. Przede wszystkim jednak odniosłam wrażenie, że zależy jej na 

kształtowaniu pamięci o życiu Poświatowskiej zgodnie z jej własnymi, siostrzanymi 

wyobrażeniami. Kiedy przytaczałam wypowiedzi innych osób, które znały Poświatowską 

nierzadko kwitowała je zdaniem: „Nie mógł tego wiedzieć”. Nic nie wskazywało jednak na 

to, że odnosiła tę uwagę również do siebie. Ostatecznie zrezygnowałam z umieszczenia 

wypowiedzi Małgorzaty w filmie, czując zbyt dużą presję z jej strony i obawiając się, że 

uzna umieszczenie ich w kontekście innych za manipulację.  

Kiedy opowiadamy o losie lub doświadczeniu, które jest lub bywa udziałem nas 

wszystkich, kwestia języka, formy komunikacji schodzi na dalszy plan. Jednak, kiedy mamy 

do czynienia z egzystencją, której warunki znacznie wykraczają poza okoliczności, w jakich 

przyszło nam żyć, problem znalezienia adekwatnego wyrazu staje w centrum naszej uwagi. 

Rozmawiając z bohaterami Patentu na przeżycie (2000)29  odczuwałam z całą mocą, że 

brakuje mi nie tylko języka, który mógłby wyrazić ich doświadczenia, ale nawet tego, w 

którym mogłabym sformułować pytania. Te, które zadawałam brzmiały słabo i 

niestosownie. Nie otwierały moich rozmówców i nie budowały mostów umożliwiających 

mi, a przez to i przyszłemu widzowi, wejście na tereny w ich pamięci, które przez dziesiątki 

lat były zastrzeżone jedynie dla nich samych. Obszary najbardziej skrywanych myśli i 

                                                
28 Ptaku mojego serca (1996) w reż. Doroty Latour i Ewy Wanat jest filmową biografią Haliny 

Poświatowskiej. 
29 “Patent na przeżycie”, reż. Dorota Latour, film dokumentalny dla Redakcji dokumentu TVP2, prod. Piotr 

Augustynek, APIO FILM. 
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przeżyć. Gdy to zrozumiałam, zrezygnowałam z zadawania pytań, schowałam się za kamerą 

(którą staraliśmy się odsunąć możliwie najdalej od naszych bohaterów) i poprosiłam, aby 

rozmawiali ze sobą nawzajem. Nie prowadziłam wywiadów ani rozmów na planie. 

Dobierałam bohaterów w pary albo trójki, „obsadzając” tak, aby jeden z nich był raczej 

słuchaczem i cierpliwie - bez przerywania, bez wtrętów i uwag realizacyjnych - czekałam, 

aż ich wspomnienia zaczną się nakładać, uzupełniać albo rozmawiający będą się spierać o 

szczegóły, próbując uzgodnić prawdziwą wersję wydarzeń. W ten sposób, po kilku 

miesiącach, uzyskaliśmy prawie 60 godzin materiału, z którego w telewizyjnym dokumencie 

mogłam wykorzystać nie więcej niż 40 minut. Najważniejsze jednak było to, że nasi 

bohaterowie rozmawiając ze sobą używali języka, który był jedynie odpowiednim dla tego, 

co chcieli wyrazić. Przypominał pozbawiony ozdobników, metafor i jakichkolwiek śladów 

stylizacji język opowiadań Tadeusza Borowskiego. Opowiadali o pięciu latach „zwykłego 

życia”, tyle że w warunkach piekła na ziemi. To była czwarta lub piąta część całego ich 

życia, większość nie skończyła jeszcze 20 lat, kiedy wywieziono ich do Auschwitz. Chcieli 

po prostu przetrwać, chcieli czuć, że żyją, jak każdy. Warunki, w których się znaleźli, 

zmusiły ich do znalezienia własnych, oryginalnych „patentów na przeżycie”. Bez nich, bez 

wiary, że przeżyć oznacza „nadać sens życiu takiemu, jakie jest dane” nie mieliby szans. 

Słuchaliśmy tych, którym się udało. Ale prostota, bezpośredniość, z jaką opowiadali o 

najtragiczniejszych wydarzeniach, ich poczucie humoru, odwaga, która pozwalała im 

wracać do chwil, kiedy byli bliscy załamania i śmierci, były czymś wspólnym. Czymś, co 

łączyło nie tylko ich, jako grupę byłych pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego, ale 

także z innymi bohaterami wszech czasów. Tych, których los wybrał, aby poddać jednej z 

najokrutniejszych prób człowieczeństwa, sposób, w jaki zrozumieli swoje przeżycia 

połączył z uniwersalnym ludzkim doświadczeniem. Byli bez wątpienia ludźmi wolnymi.  

Gdybym miała szukać definicji, określającej bohatera filmu dokumentalnego, to 

słowo nasunęło by mi się jako pierwsze. Bohater jest człowiekiem wolnym. Ma twarz, na 

której wolność wyboru zostawiła swój znak. W przeciwieństwie do większości z nas, którzy 

żyjemy z przyzwyczajenia. Jak twierdził Józef Tischner „wolność nie włazi w człowieka po 

przeczytaniu książek; wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego człowieka". 

„Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz. Nie mogłoby się jednak zacząć, gdyby 

człowiek nie spotkał obok siebie wolności innego i gdyby się nią nie zachłysnął".30 To 

                                                
30 J. Tischner, Polski młyn, Wydawnictwo Nasza Przeszłość Kraków1991, s. 134  
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właśnie „zachłyśnięcie się wolnością” bohatera jest - jak sądzę - punktem wyjścia i celem 

filmowej opowieści dokumentalnej. 

To paradoksalne, ale ci pierwsi więźniowie Oświęcimia, choć dłużej od pozostałych 

musieli znosić głód, zimno, bestialstwo Niemców, choć codziennie rozpaczliwie musieli 

obmyślać, jak przeżyć, mieli większe szanse przetrwania. Viktor Frankl, pisarz, psychiatra, 

długoletni więzień obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz, stworzył dzięki 

przemyśleniu własnych doświadczeń podwaliny logoterapii – czyli metody pomagającej 

odnaleźć sens życia. Przesłanie, które pozostawili po sobie bohaterowie naszego dokumentu, 

jest głęboko humanistyczne. Byli zwykłymi, młodymi, pełnymi marzeń ludźmi, kiedy trafili 

do obozu koncentracyjnego. Brutalnie odebrano im to, dla czego warto było dotąd żyć. 

Pozostała im tylko wolność odnalezienia poczucia odpowiedzialności za własne życie na 

przekór okrutnym okolicznościom, sensu cierpienia i godności w nieludzkich warunkach – 

dowiedli, że każdy człowiek może wznieść się ponad narzucony mu los. 

Tylko w przypadku jednego bohatera Patentu na przeżycie postąpiliśmy inaczej niż 

w przypadku pozostałych bohaterów. Marian Kołodziej bardzo niechętnie wracał do 

oświęcimskich wspomnień, przez pięćdziesiąt lat ukrywając je nawet przed najbliższą 

rodziną i przyjaciółmi. Nie przyjaźnił się z pozostałymi byłymi więźniami, nie brał udziału 

w ich rocznicowych spotkaniach w Oświęcimiu. Przez dwa lata starałam się namówić go na 

nagranie. Kiedy w końcu zgodził się na rozmowę w cztery oczy, zabrałam do Gdańska 

najmniejszą możliwą ekipę filmową złożoną z operatora i dźwiękowca. Odwiedziłam pana 

Mariana w jego mieszkaniu na poddaszu kamienicy na Długim Targu. Kiedy mijała druga 

godzina spotkania zauważyłam, że za oknem pada rzęsisty deszcz. Przypomniałam sobie o 

kolegach czekających cierpliwie po drugiej stronie ulicy i ze skruchą przyznałam się, że 

„niezupełnie” dotrzymałam warunków umowy. Kołodziej przypatrywał mi się przez chwilę 

z wyraźnym rozbawieniem, po czym kazał mi zaprosić ekipę do mieszkania, aby 

poczęstować ich herbatą. Kiedy już się rozgościli, bez dalszych negocjacji dałam znak 

operatorowi, żeby się wycofał i ustawił kamerę za uchylonymi drzwiami pokoju. Pan Marian 

siedział na tle okna, za którym pojawiło się w końcu zachodzące powoli słońce. Nie był to 

wymarzony kadr. Światło tworzyło silną kontrę i twarz mojego rozmówcy tonęła w cieniu. 

Kołodziej nie na darmo był jednak znakomitym scenografem filmowym. Udał, że nie widzi 

kamery i jakby mimowolnie odwrócił się profilem do okna, a w jego oczach pojawiło się 

odbicie tej części promieni, które padały na białą ścianę okiennej wnęki. Byłam mu bardzo 
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wdzięczna za okazaną wielkoduszność. Zanim słońce schowało się zupełnie za dachami 

sąsiedniej pierzei domów powiedział, że swój „patent na przeżycie” odkrył w czasie drugiej 

obozowej Wigilii, kiedy obiecał sobie, że „nigdy więcej nie zje ziemniaka ze skórką, bo to 

będzie oznaczało jego koniec.” Wyznaczył granice własnego człowieczeństwa i odtąd 

powoli podnosił się ze stanu niemal całkowitego „zmuzułmanienia”.  

Na koniec, zanim jego twarz zupełnie zniknęła w mroku, powiedział: „Teraz jako 

stary człowiek wracam do tamtej, młodzieńczej naiwności. Ciągle próbuję…, chciałbym 

tamtemu chłopcu, którym byłem, rękę podać”. I to wyznanie wydało mi się jednym z 

najbardziej wstrząsających.  

Każdy dokumentalista wie, że aby usłyszeć coś istotnego, nie należy przeprowadzać 

wywiadu z bohaterem, tylko z nim rozmawiać. To oznacza wzajemność wymiany myśli i 

otwartość, a także chęć zrozumienia doświadczenia życiowego, które może nas bardzo 

różnić. Jeśli przychodzimy z gotową strategią rozmowy albo, co gorsza, z tezą, wymyślonym 

przesłaniem lub rolą, w której bohater ma się odnaleźć - poniesiemy porażkę.  

Realizując film o Milenium Polski31 potrzebowałam antagonisty, najlepiej 

zdeklarowanego „wroga kościoła”, a w szczególności silnego przeciwnika kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Historycy z poznańskiego IPN-u podsunęli mi cenny kontakt, 

zaznaczając jednak, że najprawdopodobniej nie namówię tej osoby na udział w filmie. W 

ten sposób poznałam Aleksandra Merkera, który od 1959 roku pracował w Urzędzie do 

Spraw Wyznań, pnąc się po szczeblach kariery od stanowiska radcy do dyrektora 

generalnego. W 2006 był już od kilkunastu lat na emeryturze, udzielając się jako doradca i 

ekspert w zakresie prawa wyznaniowego Klubu Parlamentarnego SLD. Ściany przedpokoju 

i salonu w niewielkim mieszkaniu pana Aleksandra były zastawione regałami szczelnie 

wypełnionymi teczkami i segregatorami zawierającymi dokumenty, które zgromadził w 

ciągu ponad 30 lat pracy oraz podczas powierzonej mu w 1990 roku misji likwidacji urzędu. 

Był bardzo gościnny i chętny do rozmowy, nie uchylał się od odpowiedzi na żadne z pytań 

i wydawał się być bardzo zadowolony, że jego drobiazgowa pamięć do dat, nazwisk i faktów 

okazała się tak przydatna. Odwiedziłam go kilkakrotnie, a każda wizyta trwała wiele godzin, 

podczas których wypływały coraz to nowe wspomnienia i aneksy do poprzednich opowieści. 

Ku mojemu zdumieniu nie tylko zgodził się na rejestrowanie rozmów podczas 

                                                
31 Milenium Polski (2006), film dokumentalny w reż. Doroty Latour na zamówienie Redakcji Dokumentu 

TVP1.  
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dokumentacji, ale również na nagranie z udziałem ekipy filmowej. Jego otwartość i 

życzliwość sprawiły, że poczułam do niego sympatię. Coraz mniej pasował do roli, którą mu 

w filmie przeznaczyłam. Film miał zaplanowaną premierę w TVP 1 w tzw. „prime time”, 

po głównych Wiadomościach i poprzedzały ją liczne prasowe i telewizyjne zapowiedzi, więc 

przed ostatecznym zgraniem dźwiękowym odwiedził nas w studio redaktor Tadeusz Szyma, 

który w jako szef redakcji dokumentu miał zaopiniować wersję do emisji w TVP. Zwrócił 

mi uwagę, że postać, która „powinna być czarnym charakterem”, wygląda nie dość 

jednoznacznie i zalecił wprowadzenie w komentarzu poprawki. Miałam dodać 

sformułowanie, które nie pozostawiało wątpliwości co do roli, jaką odegrał Aleksander 

Merker w historii obchodów milenijnych. Chodziło o fakt całkowicie zgodny ze stanem 

faktycznym i prawdą historyczną, ja jednak miałam poczucie, że postąpiłam nie fair w 

stosunku do rozmówcy, który tak chętnie podzielił się ze mną swoją historią. Krótko po 

pierwszej emisji odebrałam telefon i zadrżałam w duchu, słysząc w słuchawce głos pana 

Aleksandra. On jednak z entuzjazmem pogratulował mi „doskonałego filmu”, zapewnił, że 

jest bardzo zadowolony i będę u niego zawsze mile widzianym gościem. „Dzwonią do mnie 

koledzy i mówią: Olek, doskonale opowiadasz, wypadłeś świetnie!”.  

Najważniejszym doświadczeniem w realizacji filmów dokumentalnych jest 

spotkanie. W udanych dokumentach fenomen spotkania staje się również udziałem widzów. 

Przygotowując filmy dokumentalne spotkałam ludzi, których w inny sposób nie udałoby mi 

się poznać. Wielu z nich zostało bohaterami filmów, byli również i tacy, którzy pozostali w 

cieniu, ale bez których nie udałoby się opowiedzieć tych historii. 

Jedną z niewątpliwych wartości filmów dokumentalnych jest również możliwość 

zaaranżowania spotkań ludzi, którzy dawno się nie widzieli albo w ogóle nie mieli okazji się 

poznać, choć łączy ich wspólna historia lub temat. Jeśli uda się sfilmować takie spotkanie, 

efektem zwykle jest poruszająca i budująca klimat emocjonalny opowieści scena.              

Szukając świadków historii zrzutów broni dokonywanych przez alianckich lotników dla 

wielkopolskiego podziemia, poznałam Bernarda Buchwalda, pilota 316 „Warszawskiego” 

dywizjonu RAF. Bohater filmu Halifaxy nad Wielkopolską (2004)32 Ludwik Misiek, który 

jako kilkunastolatek pomagał w organizowaniu podziemnej akcji odbierania zrzutów dobrze 

znał historię doświadczonego pilota, ale nie miał okazji spotkać się z nim i porozmawiać. 

                                                
32 „Halifaxy nad Wielkopolską” reż. Dorota Latour, film dokumentalny na zamówienie TVP HISTORIA, 

prod. 2004 
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Postanowiliśmy więc umówić ich na cmentarzu wojskowym na poznańskiej Cytadeli, gdzie 

pochowano wielu kolegów pana Bernarda. Spotkanie sfilmowaliśmy, używając dwóch 

kamer, starając się zachować jak największy dystans, aby umożliwić naszym bohaterom 

swobodną rozmowę.  

 

Na planie Halifaxy nad Wielkopolską. Fot. Jerzy Paczka 

Dzięki temu udało się nam zarejestrować wzruszającą scenę: dwaj starzy żołnierze połączeni 

wspólną historią w naturalny dla siebie i nie zainscenizowany sposób oddali cześć pamięci 

poległych lotników, którzy byli dla nich kimś znacznie więcej niż nazwiskami na białych 

kamiennych krzyżach. Po wielu latach ta pozbawiona patosu scena, w której obaj panowie 

niespiesznie spacerując wśród nagrobków wspominają dawnych przyjaciół wydaje mi się 

bliska (toutes proportions gardées...) w wymowie słynnej inscenizacji z płonącymi 

kieliszkami z „Popiołu i diamentu”.  

Bohaterami dokumentów o historii są często ludzie starsi, do których jednak rzadko 

pasuje określenie: starzy. Ich twarze są dokumentem życia, w układzie zmarszczek zapisane 

są walki, które toczyli ze światem i z samymi sobą, cierpienia i radości, słabości i moc, 

zwycięstwa i porażki. Ale ich oczy pozostają młode. Przykuwają uwagę. Tworzą niezwykły 

kontrast z twarzą, żywe, błyszczące od niewypowiedzianych emocji, pełne nadziei. Rzadko 

obawiają się kontaktu z kamerą i zazwyczaj nie próbują pozować ani upiększać swojego 

wizerunku. Kazimierz Karabasz definiował ideał bohatera filmowego w dokumencie jako 
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człowieka, którzy w obliczu kamery jest w stanie zachować swoją suwerenność33. W myśl 

tej definicji starzy ludzie zazwyczaj są idealnymi bohaterami. 

 

Na planie Halifaxy nad Wielkopolską. Fot. Jerzy Paczka 

Pod koniec lat osiemdziesiątych Jacek Bławut zrealizował dwa filmy historyczne, 

będące portretami bohaterów - wyjątkowych postaci, polskich żołnierzy z czasów II wojny 

światowej, których losy stanowiły części “historii zakazanej” w czasach PRL-u.  Cyrk 

Skalskiego (1986) jest opowieścią o legendarnym dowódcy polskich pilotów Polskiego 

Zespołu Myśliwskiego RAF walczących o Anglię. Bohaterem dokumentu Byłem generałem 

Wermachtu (1988) jest Kazimierz Leski, w latach 30-tych konstruktor polskich okrętów 

podwodnych, lotnik walczący w wojnie obronnej w 1939, w czasie okupacji działający w 

wywiadzie AK. W mundurze generała Wermachtu podróżował z okupowanej Polski do 

Paryża, werbując francuskich ochotników do budowy umocnień na froncie wschodnim. 

Udając generała wojsk technicznych, von Hallmana, zdobył plany fortyfikacyjne jednego z 

odcinków Wału Atlantyckiego.  Obaj bohaterowie filmów Bławuta zapłacili wysoką cenę 

za swój patriotyzm, spędzając dziesięć lat w stalinowskich więzieniach. W książce Bohater 

w filmie dokumentalnym Bławut pisze, że w filmie o Skalskim chodziło mu o to, „aby 

postawić mu celuloidowy pomnik”34. Film składa się z długiej „setki” pilota, którego 

wspomnienia przecinane są scenami archiwalnymi oraz stylizowanymi na archiwalne 

                                                
33 Kazimierz Karabasz, Odczytać czas, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i 

Teatralnej, Łódź 2009, s. 54. 

 
34 Jacek Bławut: Bohater w filmie dokumentalnym, Wydawnictwo PWSFtviT, Łódź 2010, s. 76. 
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zdjęciami zainscenizowanymi w kabinie akrobacyjnego samolotu typu ZLIN. Zachowane 

materiały filmowe zarejestrowane przez fotokaemy rozmieszczone na skrzydłach 

samolotów bojowych miały charakterystyczną ziarnistą fakturę zdjęć. Dlatego do realizacji 

ujęć w kabinie pilota Bławut użył taśmy o podobnej czułości filmu. Sceny, które pokazują 

twarz pilota poddanego ekstremalnym przeciążeniom i zmieniające się miejscami niebo i 

ziemię za oknami kabiny, współgrały z dźwiękami IX Symfonii Beethovena, stanowiącej 

ich ilustrację muzyczną. A jednocześnie stanowiły silny kontrast ze spokojnym, rzeczowym 

tonem Skalskiego, wspominającego kolejne loty bojowe. Te wspomnienia zlewało się w 

jedną opowieść pilota, który w powietrzu samotnie spotyka się ze śmiercią.  

Oglądając film, można wyraźnie odczuć nie tylko podziw reżysera dla bohatera, ale 

także jego fascynację lotnictwem. Bławut koncentruje się na przeżyciach lotnika, pokazując 

zarówno dumę z wyczynów człowieka panującego nad maszyną w powietrzu, jak i 

niepewność i kruchość życia pilota samolotu bojowego w czasie wojny. Dramat życia 

Skalskiego, skazanego po powrocie do Polski na karę śmierci zamieniona na więzienie, 

został tylko skrótowo zaznaczony w drugiej części dokumentu.  

W czarno-białym filmie o Kazimierzu Leskim Bałwut skoncentrował się na 

samotności bohatera jako więźnia poddawanego przez wiele lat torturom. Chciał pokazać 

hart ducha człowieka, który nie dał się złamać, pomimo okrucieństw funkcjonariuszy 

stalinowskiego systemu. Przeżycia więzienne Leskiego były podstawą do nakręcenia 

zainscenizowanych scen, które miały oddać potworność męki więźnia. Reżyser nakręcił je 

na taśmie, która była używana jako negatyw dźwięku, dzięki czemu uzyskał wyjątkową 

kontrastowość i “drapieżność” obrazu. Widzimy twarz bohatera w zbliżeniu, a następnie 

obrazy wyłaniające się jakby z jego pamięci. Bławut wykorzystuje tu zarówno ujęcia 

archiwalne, jak i inscenizowane, które mają pokazać tortury w stalinowskim więzieniu we 

Wronkach. Rekwizyty służące do przesłuchań, więzienne schody wydające się nie mieć 

końca, cele, oblewanie nagiej postaci wodą… Reżyser oszczędnie wykorzystuje 

wspomnienia Leskiego, operuje pauzami i wyrazistymi scenami opartymi na obrazie. 

Próbuje sfilmować bolesne fragmenty pamięć Kazimierza Leskiego albo raczej obrazem 

zinterpretować zmagania bohatera z pamięcią. Obrazy są w tym filmie silniejsze od słów.  

Wspomnienia Leskiego podane zostały w offie. Leski nie rozpamiętuje krzywd i nie 

domaga się rekompensaty za niezasłużone cierpienia. Podobnie jak w ciągu dziesięciu lat 

oczekiwania na wykonanie kary śmierci i pobytu w ciężkim więzieniu, koncentruje się na 
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tym, co pozwoliło mu przetrwać i zachować człowieczeństwo. I znowu - jak w przypadku 

filmu o Skalskim - uwagę zwraca spokojny, pozbawiony emocji głos opowiadającego. Jakby 

to, co przeżył, nie było tylko niewyobrażalną próbą i cierpieniem, ale “normalnym, 

żołnierskim losem”, konsekwencją wyborów życiowych, w których sens nigdy nie zwątpił. 

Tym większe wrażenie robią filmowe portrety bohatera i jego pełna wyrazu twarz. W 

ostatniej scenie filmu Kazimierz Leski mówi: “Żal mi tych dziesięciu lat, kiedy nic nie 

mogłem zrobić dla ojczyzny” i w tym jednym zdaniu zawiera się doświadczenie i jakieś 

niezwykłe piękno ludzi jego pokroju i pokolenia.  

Oba filmy były dokumentami krótkometrażowymi, które przewidziane były do 

projekcji przed filmem fabularnym w kinie. Jak w takim formacie zawrzeć opowieść o życiu, 

które mogłoby być materiałem na scenariusz historycznego serialu? 

Cyrk Skalskiego trwa zaledwie 21 minut. „Jak na tamte warunki, mieliśmy bardzo 

dużo materiału” - pisze Bławut - “To, co się ścinało, zostało przerobione na srebro, czy na 

zakładki do książek i wyrzucało. Filmów się robiło masę i nie było miejsca w magazynach. 

A powinienem był zabrać ten negatyw, cały wynieść z wytwórni i złożyć gdzieś w piwnicy, 

bo tej chwili miałbym nie 20 minut opowieści Stanisława Skalskiego, ale wiele godzin”35.  

Kiedy realizowaliśmy zdjęcia do filmu o ludziach z pierwszego transportu więźniów 

do Oświęcimia, dysponowaliśmy technologią pozwalającą utrwalić na taśmie magnetycznej 

Betacam praktycznie dowolną ilość materiału. Mogliśmy sobie pozwolić na rejestrowanie 

wielogodzinnych rozmów stosunkowo niewielkim kosztem. Z czasem niewykorzystane 

świadectwa zarejestrowane na ponad stu półgodzinnych kasetach - nośnikach filmowych 

stały się bezcennym źródłem historycznym. Aby nie dopuścić do utraty jakości obrazu 

(taśmy Betacam z czasem ulegają rozmagnesowaniu), przepisaliśmy je na nośniki cyfrowe.                               

Wielu dokumentalistów ma „w piwnicach” prywatne archiwa niewykorzystanych 

świadectw historycznych. Wiele zapisów jednak bezpowrotnie utracono. Problem w tym, że 

podpisując umowy z takim producentem jak TVP, w większości przypadków byliśmy 

zmuszani do rezygnacji z praw do materiału nagranego podczas realizacji zdjęć. Kasety 

magnetyczne mogły być wykorzystane dwu albo trzykrotnie (a późniejsze nośniki cyfrowe 

wielokrotnie) bez znaczącej straty w jakości zapisu obrazu, toteż po montażu filmu nagrane 

                                                
35 Ibidem, s. 78. 
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na nich „materiały wyjściowe” traktowane były jako własność producenta i kasowano je, 

wykorzystując do zdjęć w kolejnych produkcjach.  

Mam nadzieję, że nie zostanę za to pociągnięta do odpowiedzialności karnej, ale 

przyznaję, że jako reżyser wielu filmów, których bohaterami byli ludzie o niezwykłych 

życiorysach, przywłaszczyłam sobie pewną ilość materiałów zgromadzonych podczas zdjęć 

i ukryłam w kartonach czekających na odkrycie przez „przyszłe pokolenia”.  

Bolesław Matuszewski pisał w Paryżu, 25 marca 1898 roku, o swoim projekcie 

utworzenia kolekcji dokumentów filmowych, w której składano by zapisy filmowe. mogące 

mieć z czasem znaczenie historyczne. „Przyjdzie jednak czas, kiedy ułożone zostaną w serie 

portrety ludzi, którzy wywarli silny wpływ na życie swojej epoki. (...) Wystarczy 

przeznaczyć dla obrazów kinematograficznych, posiadających charakter historyczny, dział 

w muzeum, półki w Bibliotece Narodowej bądź w Archiwum lub Muzeum Wersalskim.”36 

Po stu dwudziestu latach cyfrowa rewolucja w filmie umożliwia przechowanie praktycznie 

nieograniczonej ilości zapisów w repozytoriach dostępnych w Internecie. Można sobie 

wyobrazić, że wiele świadectw przechowywanych w prywatnych archiwach filmowców po 

przepisaniu na formę cyfrową mogłoby się utworzyć współczesne „składnice”, które 

postulował Matuszewski - repozytoria tematyczne (otwarte lub z limitowanym dostępem), z 

których mogliby czerpać przyszli historycy, filmowcy i pasjonaci historii.  

Część z tych zadań takie wzięło na siebie Centrum Archiwistyki Społecznej, powstałe 

w styczniu 2020 z inicjatywy Fundacji Ośrodka KARTA, które ma wspierać istniejące w 

Polsce archiwa społeczne (około 600) w zabezpieczaniu i upowszechnianiu zbiorów, m.in. 

poprzez oferowanie darmowych narzędzi i szkoleń oraz tworzenie sieci ich współpracy. 

Swoje filmowe archiwum powierzył KARCIE między innymi dokumentalista Maciej 

Drygas. 

W latach 2006 -2009 z inicjatywy archiwistów Niemieckiego Instytutu Filmowego 

we Frakfurcie nad Menem, w tym Georga Eckesa powstał portal www.filmarchives-

online.eu utworzony przez 18 archiwów zrzeszonych w ACE, forum współpracy związków 

kinematografii krajów europejskich. W ramach nowego europejskiego archiwum filmowego 

                                                
36 Bolesław Matuszewski, Nowe źródło Historii (Une nouvelle source de l’Histoire), przeł. 

B. Michałek, CAF, Warszawa 1955, s. 54 i 56. 
 

http://www.filmarchives-online.eu/
http://www.filmarchives-online.eu/
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swoje zdigitalizowane zasoby udostępniły Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, 

Szwajcaria, Litwa, Czechy, Norwegia, Holandia, Grecja i Słowenia. Brytyjski Instytut 

Sztuki Filmowej udostępnił np. ponad 800 filmów dokumentujących życie w okresie 

panowania Edwarda VII. Archiwum litewskie zawiera między innymi archiwalne kroniki z 

okresu okupacji sowieckiej. Wiele z materiałów filmowych, dostępnych w wirtualnym 

archiwum filmowe, nigdy nie prezentowano publicznie. Są tam archiwalne kroniki, filmy 

reklamowe, szkoleniowe, relacje z wydarzeń sportowych, filmy kręcone w podróży oraz 

filmy animowane. Na razie archiwum zapewnia otwarty dostęp do ponad 1500 filmowych 

dokumentów, ale docelowo ma być wielokrotnie więcej. Mają się złożyć na filmową kronikę 

życia codziennego w Europie XX wieku, z której korzystać będą historycy, amatorzy historii 

i filmowcy. 

 

II. Film jako reprezentacja historyczna i jako tekst kultury. Film 

dokumentalny jako źródło historyczne i jako opowieść 

historyczna. Historiografia a historiofotia – i ich narzędzia. 

Filmy z postpamięci  

 

Teoretycy sztuki filmowej koncentrują się na pytaniach, w jakim stopniu dzieło 

filmowe może być źródłem historii oraz co odróżnia filmową opowieść o historii 

(historiofotię) od historycznej narracji pisanej (historiografii). Hayden White dowodzi, że 

narracja historyczna, niezależnie od użytego medium, jest zawsze wynikiem podobnych 

zabiegów: kondensacji, przeniesienia, symbolizacji i selekcji. A zatem, niezależnie od 

wyboru medium, sposób kreowania przekazu pozostaje ten sam37. Robert A. Rosenstone, 

historyk specjalizujący się w badaniu relacji filmu i historii wskazuje jednak, że narracja 

filmowa opiera się na linearnej opowieści, która „nie pozostawia miejsca na historyczne 

alternatywy, neguje złożoność motywacji czy złożoność przyczyn, a wszelkie subtelności 

skazuje na wygnanie ze świata historii”38. Rosenstone zwraca uwagę na to, że narracje pisane 

przez historyków są w rzeczywistości “fikcjami werbalnymi”, podczas gdy filmy 

                                                
37 por. H. White, Historiografia i historiotrofia, w:: Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, WUW, 

Warszawa 2008 s. 117-131. Proszę wprowadzić pełne imiona we wszystkich przypisach, żeby było 

jednolicie. 
38 R.A. Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia 

historii na taśmie filmowej, w:  Film i historia. Antologia, op. cit., s. 105. 
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historyczne, niezależnie od tego, czy fabularne, czy dokumentalne są „fikcjami wizualnymi” 

a więc nie odzwierciedlają historii, ale są narzędziami jej rozumienia39. Jednocześnie 

Rosenstone przywołuje dokument Far from Poland amerykańskiej reżyserki Jill Godmillow 

jako przykład filmu, który wykraczając poza tradycyjne gatunki zrywa z linearnym układem 

opowieści i proponuje taki sposób przedstawienia zdarzeń, aby pozwolić na ich 

wieloaspektową interpretację. Film Godmillow, o którym piszę w dalszej części pracy, jest 

rodzajem eseju historycznego, porusza problem przedstawiania historii w filmie i prezentuje 

dyskusję wokół znaczenia rewolucji Solidarności, będąc zarazem osobistą autorską 

wypowiedzią na ten temat.     

Wiele polskich dokumentów historycznych można by określić terminem 

„performatywne”, którym posłużył się w swojej pracy Bill Nichols do określenia typu 

dokumentów powstających w latach 80-tych i 90-tych40.  Dokumenty performatywne 

stawiają pytanie o wiarygodność naszej wiedzy o świecie.  Ich twórcy stawiają na 

doświadczenie jednostkowe i poprzez nie opisują złożone procesy społeczne. Punktem 

wyjścia jest więc subiektywna wizja świata, zdeterminowana przez doświadczenie osobiste. 

Konkret w dokumencie performatywnym służy zastosowaniu synekdochy, doświadczenie 

jednostkowe pozwala zaobserwować ogólniejsze zjawiska, które należą już do porządku 

historiozofii. Filmy te nie aspirują do „obiektywizmu”, przeciwnie: ich autorzy operują 

swobodnie ironią, paradoksem czy dwuznacznością41. Przykładami takich dokumentów są: 

Królik po berlińsku (2009) w reżyserii Bartka Konopki i Piotra Rosołowskiego czy Stolarz 

(1976) Wojciecha Wiszniewskiego. 

Na gruncie polskim najszerszą refleksję na temat relacji między filmem a historią 

prowadzi od lat historyk Piotr Witek, pracujący na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Lublinie. Uważa on, że dokumentalny film historyczny jest formą narratywizacji i 

modelowania historycznego doświadczenia audiowizualnego. Jest estetyczną strategią 

dyskursu historycznego i rozumienia historii. W artykule analizującym Fotoamatora 

Dariusza Jabłońskiego Witek dokonuje rozróżnienia ,dzieląc historyczny dokument filmowy 

                                                
39 R.A. Rosenstone, Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia 

historii na taśmie filmowej, w:  Film i historia. Antologia, op. cit. , s. 107. 
40 B. Nichols, Introduction to Documentary, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2001, s. 

31. 

 
41   Ibidem, s. 138. 
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na „klasyczny” i “nieklasyczny”42. W innym szkicu, odwołując się do metafory Mirosława 

Przylipiaka, charakteryzuje klasyczny dokument historyczny w następujący sposób: 

„(...) Styl zerowy historycznego filmu dokumentalnego to taki styl konwencji 

dokumentalnej, który utrzymuje we względnej równowadze napięcie pomiędzy jawnością a 

przezroczystością rozwiązań formalnych, co - z jednej strony - pozwala zachować jawnej 

konwencji dokumentalnej funkcję gwaranta wiarygodności i autentyczności 

przedstawianych na ekranie wydarzeń historycznych, natomiast z drugiej - pozwala ukryć ją 

na tyle, że widz, oglądając film, odnosi wrażenie, że to jakaś <historyczna realność> 

przemawia do niego z ekranu, a ekran gra rolę okna będącego szczeliną, które daje wgląd w 

przeszłość. W takim jak scharakteryzowany powyżej, układzie odniesienia, klasyczny 

dokumentalny film historyczny o d g r y w a   r o l ę   o n t o l o g i c z n e j    a u d i o w i z 

u a l n e j   m e t a f o r y   h i s t o r i o g r a f i c z n e j”43.   

W takim ujęciu celem historycznego filmu dokumentalnego w jego klasycznej odmianie 

byłoby dostarczenie widzowi wiedzy (zgodnej z ustaleniami historiografii) o jakimś 

fragmencie przeszłości w sposób wiarygodny, przekonujący i interesujący za pomocą 

audiowizualnych środków ekspresji. Nieklasyczny dokument filmowy o historii jest 

natomiast według Piotra Witka nie ukrywa swojego „uwikłania w kulturę”, a poprzez 

manifestowanie swojego wieloznacznego i konstruktywistycznego charakteru ujawnia 

konwencjonalny i fikcjonalny wymiar historycznego świata przedstawionego.  

„1 czerwca 1943 w Sochach, tam twoje serce stanęło. Mamo, nawet nie wiesz, jakie 

przez to miałam dzieciństwo. Urodziłam się dwanaście lat po wojnie i w cieniu tej wojny 

wyrosłam” – mówi w filmie opartym na własnej książce o tym samym tytule poetka i pisarka 

Anna Janko. Dokument Mała Zagłada (2018) wyreżyserowała Natalia Koryncka-Gruz w 

oparciu o scenariusz napisany wspólnie z autorką książki. Dokument i książka odwołują się 

do wydarzeń, które miały miejsce w niewielkiej wsi Sochy na Zamojszczyźnie, gdzie 

hitlerowcy wymordowali niemal wszystkich mieszkańców. Wśród nielicznych ocalonych 

były dzieci: dziewięcioletnia matka Anny, Teresa Ferens i jej młodsze rodzeństwo. W ciągu 

kilku godzin spłonął ich dom i cała wieś. Rodzice zginęli na ich oczach, zastrzeleni przez 

                                                
42 P. Witek, Między przezroczystością a mozaikowością filmowej narracji historycznej. Przypadek 

„Fotoamatora” Dariusza Jabłońskiego [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. red. D. 

Skotarczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, s. 55. 
43 P. Witek, Historyczny film dokumentalny jako „kino stylu zerowego w: Świat z historią, red. P. Witek, M. 

Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 33-38. 
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Niemców. Temat filmu ujmuje Anna w słowach: „Traumę się dziedziczy jakimś 

epigenetycznym trybem, mam na myśli chorobę sierocą, którą odziedziczyłam po tobie. 

Kołysałam się na siedząco i przed snem i na prawym boku, wyłącznie na prawym przez 

trzynaście lat.” 

Anna Janko w imieniu i w zastępstwie matki odbywa podróż do Soch i miejsc 

pamięci związanych z pacyfikacją Zamojszczyzny, kilkakrotnie zadając sobie pytanie, o 

sens tej wędrówki. Pani Teresa wraca do wspomnień niechętnie. 1 czerwca 1943 wzięła za 

ręce braciszka i malutką siostrę, i mocno ich trzymając przeszła obok konającego ojca. 

Chciała, ale nie mogła spojrzeć po raz ostatni na jego twarz. Reszta wspomnień utonęła w 

niepamięci i pozostaje tam do dzisiaj. To, co chciała powiedzieć, wyraziła trzydzieści lat po 

wojnie w wierszach, które czyta przed kamerą. Rzeczywistość „historyczna”, ślady i 

pamiątki po pomordowanych, wywiezionych do obozu w Majdanku i zagazowanych nie są 

obecne w jej pamięci. Nie chce wrócić do rodzinnej wsi. 

Anna Janko wie, że wojenna trauma jest przekazywana z matki na córkę, zabiera 

więc swoją córkę, Zuzannę na cmentarz „jednego dnia”, gdzie spoczywają pomordowani w 

Sochach krewni i znajomi Teresy, których ani Anna, ani jej córka nigdy nie poznają.  

„Zawsze interesowałam się wojnami – ofiarami i przegranym” – mówi w filmie 

Zuzanna - „Ale to dlatego, że kiedy miałam dziesięć lat moja druga babcia przed snem 

faszerowała mnie opowieściami o powstaniu warszawskim, w którym sama brała udział, o 

śmierci jej znajomych, Żydów. Dlatego zainteresowałam się tym, kiedy dorosłam”. Dla 

trzydziestoletniej Zuzanny nie ma znaczenia, które ofiary z Soch były jej krewnymi, a które 

„tylko” utrwalonymi na zdjęciach nieznajomymi. 

Teresa Ferens zgadza się na udział w filmie, ale widać, że wspomnienia z dzieciństwa 

sprawiają jej niemal fizyczny ból. Po kilku próbach milknie i opowieść przejmują córka i 

wnuczka.  Dla Anny jej książka jest rozmową i „uładzeniem spraw”, rozliczeniem z 

dzieciństwem, z matką, która zamknęła się w swoim cierpieniu, tym samym przekazując je 

córce. 

„Okrucieństwo przechodzi z rzeźni do obozu koncentracyjnego bez większego 

problemu” – tak Anna i Zuzanna próbują zracjonalizować dziedzictwo trudnej pamięci. Dla 

Zuzanny cierpienia przodków znajdują dziś odzwierciedlenie w cierpieniu zwierząt 
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hodowanych w warunkach przemysłowych, stąd bierze się jej zaangażowanie w ruchy 

obrońców zwierząt. 

Odróżnieniu narracji Anny i jej córki służą dwa style animacji. Fragmenty książki 

Anny czyta aktorka Magdalena Cielecka na utrzymanych w brunatno-czerwonej gamie 

kolorystycznej scenach animowanych, w których postaci są narysowane w konwencji 

przypominającej teatr cieni. Refleksjom Zuzanny towarzyszy animacja wycinankowa oparta 

na malowanych czystymi kolorami „dziecięcych” rysunkach. Ich autorką jest Zuzanna. 

Estetyzacja wspomnień zmienia je w poetycki storyboard niemożliwej do sfilmowania 

podróży w pamięci, a może także po snach dziecka i dorosłej kobiety. 

W rozmowie z Magdą Wylężałek reżyserka Natalia Koryncka-Gruz gwałtownie 

protestuje, kiedy dziennikarka nazywa jej film „dokumentem historycznym”: „Jak słyszymy 

temat historyczny, to od razu mamy odruch ucieczki. Mała zagłada to nie jest film 

historyczny, to jest temat bardzo współczesny”44. Nie ulega jednak wątpliwości, że Mała 

Zagłada jest dokumentem o historii. Pokazuje, że historia jest także raną pamięci. Sprawia, 

że widz zadaje sobie pytanie, jak długo zabliźniają się takie rany.                                                                             

Film Janko i Korynckiej-Gruz stanowi przykład eseju o historii, w którym 

szczególne znaczenie nabiera zjawisko opisane przez Marianne Hirsh jako „postpamięć”. 

Oznacza ono szczególny stosunek drugiego pokolenia, a więc potomków generacji, która 

przeżyła pewną zbiorową traumę, do owej traumy, znanej im jedynie z opowieści, rozmów, 

obrazów przekazanych we wspomnieniach, wśród których się wychowywali. „Postpamięć 

od pamięci odróżnia pokoleniowy dystans, a od historii głęboka osobista więź”45, tłumaczy 

Hirsh, podkreślając emocjonalny ładunek, którym obdarzone są takie rodzinne opowieści. 

Dzięki temu pamięć rodziców jest dla dzieci równie realna, równie autentyczna i naładowana 

uczuciami, jak przeżycia własne.  

Należę do pokolenia, które dorastało w cieniu II wojny światowej. Pisząc „w cieniu”, 

mam na myśli stałą obecność żywej rodzinnej pamięci o czasach okupacji hitlerowskiej (i 

sowieckiej). Słyszeliśmy wiele razy opowieści o krewnych, którzy zostali zamordowani 

                                                
44 Mgada Wylężałek To nie jest film historyczny. Rozmowa z Natalią Koryncką Gruz. 
https://pisf.pl/aktualnosci/to-nie-jest-film-historyczny-rozmowa-z-natalia-koryncka-gruz/, dostęp: 25.07.2021 

 
45 M. Hirsch. Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej 

humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 254. 
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przez Niemców, Rosjan czy Ukraińców, o utracie dobytku i domu rodzinnego, o wojennych 

wędrówkach ludów – ciotkach, wujach i kuzynach, którzy po wojnie zostali zmuszeni do 

życia na emigracji – z ust wiarygodnych, bo naocznych świadków historii – naszych 

dziadków, rodziców, krewnych. Rodzina mojego ojca przeżyła wojnę na kresach 

wschodnich. Bolesną tajemnicą mojego dzieciństwa było zamordowanie stryja, 18-letniego 

wówczas, przez ukraińskich bojowników UPA i śmierć dziadka, którego załamała ta 

tragedia. Mój ojciec, który był tylko dwa lata starszy od brata, nie opowiadał nam, co 

wówczas przeżył. Dopiero po jego śmierci znaleźliśmy jego korespondencję z przyjacielem, 

z której wynikało, jak wielkim ciężarem była dla niego utrata brata i ojca. W jednym z listów 

napisanych w 1944 roku naoczny świadek zbrodni na Wołyniu opisywał przerażające 

okoliczności śmierci stryja: „Jerzy, wybacz, że wracając do chwil, kiedy zginął Romek 

sprawiam Ci znowu ból. Pamiętaj o tym, że we mnie masz wiernego przyjaciela. Obaj 

pomścimy jego śmierć”. Zajmując się zawodowo historiami innych ludzi, przez kilkadziesiąt 

lat nie znalazłam czasu, siły lub może raczej odwagi, aby porozmawiać z moim ojcem o 

najboleśniejszym doświadczeniu jego życia.  

Pamięć odziedziczona i świadomość, że część rodzinnej historii bezpowrotnie 

przepadła w niepamięci składają się na doświadczenie przeniesienia traumy, niemożliwości 

zakończenia żałoby po moich bliskich. 

Rodzina mamy mieszkała koło Sierakowa. Dopiero jako dorosła osoba 

dowiedziałam się, że okupacja hitlerowska w Wielkopolsce miała szczególnie okrutny 

charakter, bo Warthegau było dla Niemców prawdziwym poligonem zbrodni. Równocześnie 

jednak Niemcy byli tu sąsiadami, znanymi od lat. W każdej niemal historii rodzinnej 

pojawiała się postać „dobrego Niemca”, kogoś, kto uratował Polaka przed wywózką, 

wyrzuceniem z domu, dał pracę i dobrze traktował, ostrzegł przed niebezpieczeństwem. Moi 

dziadkowie także przetrwali wojnę dzięki takiemu niemieckiemu sąsiadowi. Uznałam, że ta 

część historii wielkopolskich rodzin nie została dotąd opowiedziana. Wróciłam do niej w 

filmie Sendung. Przesyłka. 

Historię przyjaźni rodzin Kozłowiczów i Schmidtów usłyszałam po raz pierwszy 

podczas realizacji cyklu dokumentalnego Warthegau na antenę poznańskiego oddziału TVP. 

Była zarazem zwyczajna i niezwyczajna - jako opowieść o wzajemności. O ludziach, którzy 

w najtrudniejszych czasach starali się żyć zgodnie z poczuciem „zwykłej” przyzwoitości, 

pozostając wiernymi wyznawanym wartościom i sobie nawzajem. Jej żyjący bohaterowie: 
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Krystyna Kozłowicz-Tobolska i Arthur Schmidt, kiedy ich poznałam, mieli trochę powyżej 

osiemdziesiąt lat. Przed wojną Kozłowiczowie prowadzili dobrze prosperujący sklep 

rzeźnicki na rynku w przygranicznym Krotoszynie, Schmidtowie mieli w niemieckim 

Breslau rodzinną firmę handlującą towarami żelaznymi.  

W grudniu 1939 w kolejnych miastach zachodniej Wielkopolski Niemcy 

przeprowadzali akcje wysiedleń, których pierwsza fala miała wyjątkowo brutalny charakter.  

Do wiosny 1941 wyrzucono z domów trzysta tysięcy polskich i żydowskich mieszkańców 

Warthegau. Ignacy Kozłowicz, jako powstaniec wielkopolski i właściciel kamienicy, mógł 

być pewien, że okupanci nie pozostawią go w spokoju. Krystyna zapisała w pamiętniku, że 

ósmego grudnia matka spakowała najpotrzebniejsze ubrania do walizek i jedzenie do 

dziecięcych tornistrów. Przed północą usłyszeli ryk silników, wyjrzeli przez szparę w 

zaciemnionym oknie. Od frontu stały ciężarówki, z których wyskakiwali niemieccy 

żołnierze. Usłyszeli pukanie do drzwi. Matka zdrętwiała, ojciec otworzył. W drzwiach stanął 

niemiecki oficer, który ku zdumieniu przerażonej rodziny Kozłowiczów zapytał, czy mimo 

późnej pory mógłby kupić trochę kiełbasy dla swoich żołnierzy. Wyjaśnił, że są oddziałem 

zaopatrzenia i zgubili drogę do magazynów wojskowych.  

Tę noc Erwin Schmidt i jego żołnierze spędzili na zapleczu sklepowym. Okazało się, 

że razem z Ignacym Kozłowiczem, jako poddani cesarza Niemiec, służyli w tej samej 

jednostce wojsk lądowych w czasie I wojny światowej.  

 

Na planie Sendung. Przesyłka. Fot. Jerzy Paczka 
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Po dwóch tygodniach Schmidt ponownie odwiedził sklep Kozłowiczów i wręczył 

gospodyni list od żony.  Pisała, że nie może pogodzić się z losem dzieci, które zamiast spać, 

nocami czekają przy kuchennym stole, czekając na wyrzucenie z domu, i dodała, że nic nie 

usprawiedliwia takiego postępowania i dlatego zaprasza je do siebie, aby przeżyły ten 

niepewny czas z dala od działań wojennych. Reakcja pani Kozłowicz była łatwa do 

przewidzenia: Mam obcym oddać dzieci? ale dziewięcioletnia Krysia oświadczyła, że 

chętnie zobaczy Wrocław, o którym „wujek Erwin” tak ciekawie opowiadał. Kusiła mnie 

przygoda - wspominała z uśmiechem po siedemdziesięciu latach. 

Wojenne losy Krystyny były częstym tematem pełnych emocji rozmów małżonków 

Tobolskich. Pan Stefan nie mógł się nadziwić: Co z ciebie za człowiek, że w taki czas 

chciałaś pojechać do obcych, w dodatków śmiertelnych wrogów. – Jak to wrogów? – 

oburzała się pani Tobolska – Jedna trzecia Krotoszyna, to byli Niemcy. A Emma Kraftowa, 

ogrodniczka?  Przechowywała w rodzinnym grobowcu rzeczy, których wypędzani Polacy nie 

mogli ze sobą zabrać. Przecież nasze pamiątki też się u niej przechowały! Ale pan Stefan 

wiedział swoje. Urodził się w niedalekim Jarocinie. Szóstego września zobaczył na swojej 

ulicy wkraczające kolumny wojsk niemieckich. Trzy dni wcześniej stracił ojca, który zginął 

w zbombardowanym pociągu sanitarnym. Rok później trzynastoletni Stefan dostał pracę w 

zakładzie fotograficznym. 

 

Na planie Sendung. Przesyłka. Fot. Jerzy Paczka 



 

48 
 

Dobrze zapamiętał terror, jaki okupant wprowadził w życie miasteczka. Polacy zostali 

wyzuci z praw. Za ukrywanie radia, aparatu fotograficznego albo roweru groziła kara 

śmierci. Na widok Niemca musiał zejść z chodnika i zdjąć czapkę. Raz do zakładu przyszedł 

gestapowiec i kazał mi zaraz zrobić odbitki. Wszedł ze mną do ciemni i patrzył mi na ręce. 

Na filmie było tylko kilka naświetlonych klatek. Zrobiłem odbitki, a on je zaraz, jeszcze 

mokre zabrał. To były zdjęcia z egzekucji Polaków na rynku w jakimś wielkopolskim 

miasteczku. 

Krótko po tym, jak Krystyna wróciła do Krotoszyna Kozłowiczowie zostali wyrzuceni z 

domu. Mieli kwadrans na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Żandarmi odprowadzili 

ich do rogatek i zapowiedzieli, że nie wolno im wracać do miasta. Po kilku tygodniach 

tułaczki, Ignacy Kozłowicz znalazł opuszczony domek na przedmieściach miasteczka. Spali 

na cementowej posadzce. Krysia napisała o tym w liście do „ciotki Lucie”. Po dwóch 

tygodniach przyszła pocztą kolejową ogromna skrzynia wypełniona garnkami, ubraniami, 

sprzętami domowymi i żywnością. Złożyły się na nią Lucie i niemieckie sąsiadki z 

wrocławskiej kamienicy Schmidtów… 

Krystyna z dumą pokazywała mi garnek z pokrywką, z tej przesyłki od „Tante Lucie”, 

używała go nadal, był nie do zdarcia. 

Są ludzie, którzy wyrażają uczucia słowami i ci, dla których życzliwość oznacza przede 

wszystkim działanie: na przykład gotowość dzielenia się tym, co mają: domem, dobrami 

materialnymi, nawet jeśli niewiele im zostało. 

Powracającym motywem tej historii jest wzajemne przesyłanie dóbr i osób, które staje się 

życiowym przesłaniem. Przesyłką była mała dziewczynka przemycona w szoferce 

wojskowej ciężarówki (z Krotoszyna do Wrocławia) kilka lat później Przesyłką byli: 

zaszczuta niemiecka matka z synem, którzy utracili wszystko (z Sowich Gór do Krotoszyna, 

a potem do Niemiec).  Pomiędzy domami: polskim i niemieckim przez kilkadziesiąt lat 

wędrowały także przesyłki z dobrami pozwalającymi przetrwać czasy biedy, a także listy. 

Drobny gest życzliwości, niecodzienny w nieludzkich czasach, stał się fundamentem 

przyjaźni, a więź łącząca obie rodziny stała się długotrwałym zobowiązaniem, które 

przetrwało dłużej niż życie jednego wojennego pokolenia. Krystyna i Arthur, już jako 

seniorzy rodzin, czuli, że łączy ich coś więcej niż konwencjonalna znajomość. 
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Dobrze zapamiętał terror, jaki okupant wprowadził w życie miasteczka. Polacy 

zostali pozbawieni wszelkich praw. Za ukrywanie radia, aparatu fotograficznego albo 

roweru groziła kara śmierci. Na widok Niemca musiał zejść z chodnika i zdjąć czapkę. Raz 

do zakładu przyszedł gestapowiec i kazał mi zaraz zrobić odbitki. Wszedł ze mną do ciemni 

i patrzył mi na ręce. Na filmie było tylko kilka naświetlonych klatek. Zrobiłem odbitki, a on 

je zaraz, jeszcze mokre zabrał. To były zdjęcia z egzekucji Polaków na rynku w jakimś 

wielkopolskim miasteczku. 

Krótko po tym, jak Krystyna wróciła do Krotoszyna, Kozłowiczowie zostali 

wyrzuceni z domu. Mieli kwadrans na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Żandarmi 

odprowadzili ich do rogatek i zapowiedzieli, że nie wolno im wracać do miasta. Po kilku 

tygodniach tułaczki, Ignacy Kozłowicz znalazł opuszczony domek na przedmieściach 

miasteczka. Spali na cementowej posadzce. Krysia napisała o tym w liście do „ciotki Lucie”. 

Po dwóch tygodniach przyszła pocztą kolejową ogromna skrzynia wypełniona garnkami, 

ubraniami, sprzętami domowymi i żywnością. Złożyły się na nią Lucie i niemieckie sąsiadki 

z wrocławskiej kamienicy Schmidtów… 

Krystyna z dumą pokazywała mi garnek z pokrywką, z tej przesyłki od „Tante 

Lucie”, używała go nadal, był nie do zdarcia. 

Są ludzie, którzy wyrażają uczucia słowami i ci, dla których życzliwość oznacza 

przede wszystkim działanie: na przykład gotowość dzielenia się tym, co mają: domem, 

dobrami materialnymi, nawet jeśli niewiele im zostało. 

Powracającym motywem tej historii jest wzajemne przesyłanie dóbr i osób, które 

staje się życiowym przesłaniem. Przesyłką była mała dziewczynka przemycona w szoferce 

wojskowej ciężarówki (z Krotoszyna do Wrocławia), kilka lat później Przesyłką byli 

zaszczuta niemiecka matka z synem, którzy utracili wszystko (z Sowich Gór do Krotoszyna, 

a potem do Niemiec).  Pomiędzy domami: polskim i niemieckim przez kilkadziesiąt lat 

wędrowały także przesyłki z dobrami pozwalającymi przetrwać czasy biedy, a także listy. 

Drobny gest życzliwości, niecodzienny w nieludzkich czasach, stał się fundamentem 

przyjaźni, a więź łącząca obie rodziny stała się długotrwałym zobowiązaniem, które 

przetrwało dłużej niż życie jednego wojennego pokolenia. Krystyna i Arthur, już jako 

seniorzy rodzin, czuli, że łączy ich coś więcej niż konwencjonalna znajomość. 
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Zanim Erwin Schmidt został skierowany na front do Jugosławii, zdążył jeszcze 

wydostać z obozu przejściowego brata pani Kozłowicz. Po roku Lucie Schmidt dostała 

telegram o zaginięciu męża. Wyjechała z synem i matką do letniego domku w Górach 

Sowich. Wkrótce potem Ignacy Kozłowicz za nielegalny ubój i słuchanie radia trafił w do 

ciężkiego więzienia we Wronkach. Frau Schmidt pomagała pani Kozłowiczowej przysyłając 

pocztą lub kurierem paczuszki z tytoniem, który był najpewniejszą wojenną walutą. 

Zbliżał się koniec wojny. Z wieży ratuszowej w Krotoszynie widać było łunę nad 

Wrocławiem. To niemieckie oddziały, cywile i dzieci do ostatka broniły Festung Breslau.  

Listy od Lucie przestały przychodzić. Rosjanie wyzwalali kolejne karkonoskie wsie. Na 

rynku w Krotoszynie Polacy świętowali, Niemcy z niepokojem oczekiwali skutków 

upadków Wielkiej Rzeszy.  

Krystyna pamięta, że jak tylko w 1945 roku na zachód ruszyły pociągi z 

przesiedleńcami, Ignacy Kozłowicz pojechał szukać Schmidtów. Krysia narysowała plan, 

jak trafić do domu w Falkenbergu. Znalazł Lucie z synem w piwnicy, ledwo żywych z głodu. 

Powiadomił władze, że to rodzina, która pomagała Polakom i wyżebrał dla nich polskie 

kartki żywnościowe. A potem przywiózł ich do Krotoszyna. W nocy jej matka rozmawiała 

z Lucie, która bardzo płakała. Następnego dnia poszły szukać lekarza. Arthur nawet po 70 

latach nie chciał mówić o tym, co przeżyli, kiedy do wsi weszli Rosjanie. Kiedy dotarł do 

tego momentu opowieści o wojnie zamilkł i na długo odwrócił wzrok od kamery. 

 

Na planie Sendung. Przesyłka Fot. Małgorzata Schmidt 
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Potem powiedział tylko: Nie zapomnę chwili, gdy przyjechał Ignatz, przytulił mnie 

jak rodzonego syna. I nigdy nie zapomnę opieki, jaką nas z mamą otoczyła w Krotoszynie 

pani Kozłowiczowa. Niełatwo to sobie dzisiaj wyobrazić, jak wtedy traktowano Niemców. 

Na ulicy nie ośmieliłbym się odezwać… A oni nas żywili przez wiele tygodni. W końcu mama 

doszła do siebie i postanowiła, że pojedziemy do rodziny do Berlina. Wierzyła, że jeśli ojciec 

żyje, to się u nich spotkamy. 

Pisząc scenariusz filmu planowałam, że wyruszymy z kamerą wraz z bohaterami do 

najważniejszych miejsc ich historii: do Wrocławia/Breslau, do Sokolca/Falkenbergu w 

Sowich Górach, a w końcu spotkamy się z nimi w Krotoszynie, przy tym samym stole, przy 

którym latem 1945 roku Kozłowiczowie żegnali się z Lucie Schmidt i Arthurem. 

Jednak zanim udało się zebrać fundusze na produkcję filmu, pani Krystyna doznała 

udaru i poważnego urazu kręgosłupa. Z trudem była w stanie siedzieć w fotelu, kiedy 

kręciliśmy jej opowieść jako „uciekające zdjęcia”. Artur także się rozchorował i nie było 

mowy, aby mógł udać się w podróż do Polski. Pozostało nam więc nagranie ich opowieści i 

przekazanie ostatniej „przesyłki” – wideo listu Krystyny do Artura. 

 

Krystyna i Artur 1940. Fot. Lucie Schmidt 
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Na szczęście podczas dokumentacji udało się nam zgromadzić sporo materiału: 

fotografii i filmów, dokumentujących realia życia w Breslau i w małym przygranicznym 

Krotoszynie czasie wojny. Krystyna przechowała jak relikwię albumik ze zdjęciami, które 

podarowała jej Lucie Schmidt na pamiątkę pobytu u nich w Breslau i w Falkenbergu. 

Oglądając te fotografie zrozumiałam, jak bardzo Schmidtowie przywiązali się do 

powierzonej ich opiece polskiej dziewczynki. Artur miał również film, który nakręcił w 

1990, kiedy przyjechał do Polski. Razem z Krystyną i Stefanem odwiedzili wówczas 

Wrocław i Sokolec. Spotkał się także z 94-letnim wówczas Ignacym Kozłowiczem w 

Krotoszynie. Mogłam więc zdecydować się na film montażowy, oparty na „found footage” 

i zbiorach rodzinnych. 

Ważnym wątkiem tej opowieści jest motyw utraconego domu, jedno z najbardziej 

powszechnych doświadczeń wojennego pokolenia. Arthur nawet nie pamięta, ile razy w 

życiu zmieniał domy. Mieszkanie w Breslau musieli opuścić w 1944 roku, gdy budowano 

na jego miejscu lotnisko wojskowe.  Najbardziej żal mu było jednak małego domu u podnóża 

Wielkiej Sowy. Kiedy przyjechał tam w 1990 i usiadł przy stole w kuchni, rozpłakał się jak 

dziecko. To była magiczna kraina jego dzieciństwa. Jeździli tam także z Krysią, na narty, na 

święta.  Tam też skończyło się definitywnie jego dzieciństwo, gdy do Sokolca wkroczyły 

wojska radzieckie.  W Niemczech Schmidtowie zmieniali kolejne klitki z przydziału, nigdzie 

nie będąc mile widzianymi, podobnie jak większość „wypędzonych”. Wreszcie zamieszkali 

w Koenigstein w Górach Taunus. Tam Arthur usamodzielnił się, pracował jako elektryk, a 

potem został przedstawicielem handlowym, aż w końcu założył własną firmę, którą 

przekazał córce. Po śmierci rodziców przeniósł się do Rosenheim, u podnóża Alp. W salonie 

wisi obraz namalowany na zamówienie Arthura. Przedstawia tonący w zieleni biały domek 

w Falkenbergu. 

Po zakończeniu wojny Kozłowiczowie wrócili do rodzinnego domu przy rynku, tyle 

że zamieszkali tam z kilkunastoma lokatorami. Było tak ciasno, że Krystyna, zaraz po ślubie, 

wyprowadziła się do wiejskiej szkoły, w której razem z mężem uczyli. Na filmie, który 

Arthur nakręcił, kiedy w 1990 roku przyjechał do Krotoszyna, widać ludzi handlujących na 

rynku, biedny sklepik na parterze kamienicy. Dla Krystyny ten dom w Krotoszynie był pełen 

wspomnień. Mieszkała z mężem w niewielkim mieszkaniu w Jarocinie, ale kiedy ją 

poznaliśmy, planowała wyremontować rodzinną kamienicę, aby mogły w niej zamieszkać 
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jej wnuki i prawnuki. Jedną ze scen filmu nakręciliśmy więc na podwórzu starego domu, 

który był świadkiem opowiadanej historii. 

 

W Falkenbergu, czyli Sokolcu wiele się zmieniło od czasu wojny, kiedy Krysia i 

Artur z rodzicami spędzali tam na wakacje. Umarli ostatni Niemcy, którzy pozostali we wsi. 

Kiedy okazało się, że nie ma możliwości, aby nasi bohaterowie odwiedzili raz jeszcze Góry 

Sowie, pojechałam do Sokolca i dowiedziałam się, że dzieci dawnych mieszkańców często 

przyjeżdżają tu latem, aby pospacerować po okolicy i zobaczyć, jak wyglądają dziś ich 

rodzinne domy. Nawiązaliśmy z nimi kontakt i sfilmowaliśmy grupę Niemców podczas 

takiej „wycieczki sentymentalnej” w Sokolcu. Kiedy nagrywaliśmy ich wspomnienia, 

przypomnieli sobie także rzeczy, o których nie wolno było mówić nawet w gronie 

domowników. Szeregi wynędzniałych, obdartych postaci, które widziano jak wlokły się 

noga za nogą,  a potem nagle znikały „pod ziemią”. Dzieci nie wiedziały, że w okolicy była 

filia obozu Gross-Rossen i więźniowie drążyli w skale potężne pomieszczenia, w których 

miał powstać system nowoczesnych fabryk zbrojeniowych, ukrytych z obawy przed 

nalotami aliantów. Podziemne korytarze pochłaniały każdego roku tysiące ofiar, chowanych 

w zbiorowych grobach.  Krystyna zapamiętała, że kiedy pewnego razu szły ze stacji 

kolejowej, „tante Lucie” rzucała na pobocze przygotowane zawczasu kromki obłożonego 

chleba. Potem domyślili się z Arturem, że były przeznaczone dla idących do pracy więźniów. 

 

Na planie Sendung. Przesyłka. Fot. Małgorzata Schmidt 
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Jakimi ludźmi musieli być Lucie i Erwin Schmidt z Breslau, Ignacy i Janina 

Kozłowiczowie z Krotoszyna?  Co pozwoliło im przetrwać kolejne próby: utratę domu, 

więzienie, głód, poniżenie?  Co połączyło te dwie rodziny?  Co i dlaczego pozostało między 

nimi niewypowiedziane?  Jaki wpływ na życie dzieci Arthura i Krystyny miała historia ich 

rodzin? Nie na wszystkie pytania, które zadawałam sobie, pisząc scenariusz, udało mi się 

odpowiedzieć. Być może jednak ważniejsze było, aby zadali je sobie także widzowie 

naszego filmu. 

 

Erwin i Lucie Schmidt, 1950. Fot. Artur Schmidt 

Podczas premiery i dwóch późniejszych pokazów filmów w Niemczech byłam 

zaskoczona bardzo emocjonalnymi reakcjami widzów. Byli zaskoczeni szczerością 

wypowiedzi Artura Schmidta, który nie ukrywał swojego zaangażowania w działalność w 

Hitlerjugend a jednocześnie uważał postawę rodziców, którzy pomagali Polakom, za coś 

oczywistego. Nie dopatrywał się bohaterstwa w postępowaniu ojca, doceniał raczej 

niezwykłość gestu krotoszyńskiego rzeźnika, który pomógł im po zakończeniu wojny. Jego 

przywiązanie do Kozłowiczów było autentyczne i budziło wzruszenie. Sendung. Przesyłka 

jest opowieścią o zwykłych ludziach, o tym, że prosta ludzka życzliwość znaczy czasem 

więcej, niż bohaterskie gesty, a wzajemna odpowiedzialność za „człowieka w biedzie” bywa 

mocniejsza niż ideologia, strach i różnice kulturowe. 



 

55 
 

 

Krystyna i Artur, Breslau 1940. Fot. Lucie Schmidt 

 

Miejsce urodzenia (1992) Pawła Łozińskiego jest opowieścią o podróży Henryka 

Grynberga, polskiego pisarza żydowskiego pochodzenia do wsi Radoszyce i Dobre, w 

których i wokół których, m.in. w ziemiance, ukrywał się jako dziecko w czasie okupacji 

hitlerowskiej z najbliższą rodzina, gdzie zginął jego młodszy brat, a potem został 

zamordowany również ojciec. Film jest efektem „dokumentalnej inscenizacji” – jego akcja 

została zaplanowana, wypróbowana i wyreżyserowana przez debiutującego wówczas w roli 

dokumentalisty Pawła Łozińskiego. 

Podczas dokumentacji Łoziński nagrywał relacje świadków i przed zdjęciami miał 

precyzyjny „scenopis” rejestrujący osoby, miejsca i to, co mieli do powiedzenia świadkowie 

wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Kiedy Grynberg przyjechał do Polski, pozostało mu 

wejść w rolę przygotowaną i zaplanowaną dla niego przez reżysera. Oczywiście, aby 

utrzymać dokumentalną konwencję i móc zarejestrować emocje bohatera, Łoziński nie 

zdradził mu wyników przeprowadzonego wstępnie śledztwa, pozostawiając Grynbergowi 

swobodę prowadzenia rozmów ze świadkami rodzinnej historii. Jedyną osobą, której 

Krystyna i Artur, 1940. Fot. Lucie Schmidt 
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Łoziński nie odwiedził wcześniej, był brat domniemanego mordercy jego ojca. Poszli do 

niego z Grynbergiem kończąc zdjęcia do filmu46. Efektem była scena wymagająca od 

Grynberga szczególnego hartu ducha. Na twarzy brata domniemanego mordercy maluje się 

bezradność i strach, jeszcze bardziej widoczny w twarzy jego syna, który najwyraźniej jest 

świadom winy, jaka spoczywa na członkach jego rodziny. 

 „Tego ranka wyprowadzono mnie z ziemianki, wyszedłem, nie oglądając się za 

siebie. Wtedy zawołał mnie: No co, nie pożegnasz się ze mną, synku? I ja się zawstydziłem 

i zawróciłem i nie pamiętam, czy to ja, czy on pierwszy objął mnie za szyję. I to był ostatni 

raz jak go widziałem” - po tym ostatnim fragmencie wspomnień Grynberga, w końcowych 

minutach filmu nie padają już żadne słowa. Słychać tylko dźwięk łopat, kopiących w 

gliniastej ziemi. Widzimy Grynberga próbującego podnieść ziemi czaszkę ojca i niemal 

upuszczającego ją z powrotem, jakby nagle stała się dla niego za ciężka. A potem jego plecy 

w szarym palcie wstrząsane bezgłośnym płaczem.  

W książce Dziedzictwo, którą Grynberg napisał po tym, jak na jego oczach odkopane 

zostały zwłoki ojca, opisane zostały dialogi robotników, których nie usłyszymy w filmie. 

Chłopi żartują, że może trafią na złoto, a niewybredne komentarze pokazują najgorsze 

oblicze człowieka, który nawet wobec śmierci nie potrafi zachować godności i powagi. 

Trudno nie przyznać racji autorowi, gdy pisze, że „sprawiedliwe jest potępienie”. Reżyser 

filmu jednak nie potępia i nie ocenia mieszkańców wsi, którzy przez lata nie chcieli pamiętać 

o zbrodni dokonanej na żydowskim sąsiedzie. Przygląda się im z kamerą i pokazuje, jak 

próbują dokonać nieudolnego aktu ekspiacji, opowiadając synowi Abrama Grynberga o tym, 

czego byli świadkami, a może i współsprawcami.  

Łoziński buduje dramaturgię dokumentu na podobieństwo kryminalnej fabuły, 

zgodnie z logiką „odwróconej chronologii” typowej dla narracji reportażu „śledczego”. 

Stopniuje emocje i opóźnia kulminację. Najpierw toczą się rozmowy o matce pisarza, o 

pięknym ślubie rodziców, potem chłopi opowiadają o innych Żydach ukrywających się w 

czasie wojny, o śmierci braciszka wydanego hitlerowcom przez człowieka, któremu rodzice 

zapłacili, aby go przechował i wreszcie poznajemy historię zabójstwa ojca przez polskiego 

                                                
46 https://www.youtube.com/watch?v=QqLkTow8pZE  Wywiad z Pawłem Łozińskim w związku z 

przeglądem filmowym  O! Dokument na VOD.pl, dostęp: 30.06.2021 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqLkTow8pZE
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„sąsiada”. W końcu kamera towarzyszy Grynbergowi w drodze do miejsca pochówku ojca 

i wraz z nim widz uczestniczy w ekshumacji szczątków.  

Film nosi tytuł Miejsce urodzenia, ale wieś, którą odwiedza Grynberg jest miejscem, 

w którym się wychował i gdzie wraz z rodziną ukrywali się w czasie wojny. Jest za to 

miejscem urodzenia tych, którzy byli świadkami śmierci miejscowych Żydów. 

„Widziałem fragmenty Shoah Lanzmanna, które przemontowane i zmanipulowane 

wyświetlano w kinach w latach osiemdziesiatych. Ówczesna władza pokazywała ten wybór, 

aby udowodnić, jak Polacy są strasznie szkalowani w tym filmie przez francuskiego Żyda. 

Sam zresztą też nie byłem do końca przekonany do metody Lanzmanna.” - tłumaczy 

Łoziński Tomaszowi Łysakowi - “Uważałem, że to krzywdzące uproszczenie, aby 

pokazywać Polaków jako współsprawców Holokaustu. Wydaje mi się, że nie próbował 

zachować balansu, który by odpowiadał rzeczywistości. Mówię to jako Polak żydowskiego 

pochodzenia, znający nieźle polską wieś, a nawet okolicę, w której kręciliśmy nasz 

dokument. Rodzice mieli w okolicach Dobrego działkę i jeździłem tam od wczesnej 

młodości. Dobrze znałem tych chłopów, mało tego – jeszcze ich lubiłem. Umiałem też z 

nimi rozmawiać ich językiem. Podszedłem do tego zupełnie inaczej niż Lanzmann, bez 

ferowania wyroków z góry. Próbowałem ich wysłuchać i zrozumieć” 47. 

W tej samej rozmowie Łoziński przyznaje, że mimo starannego przygotowania w 

trakcie przygotowywania scenariusza montażowego ogarnęły go wątpliwości i rozterki, czy 

uda mu się opowiedzieć tę historię. Montażystka, Katarzyna Maciejko doradziła mu 

wówczas, aby nagrał dodatkowo monolog wewnętrzny bohatera. Nadało to filmowi 

konstrukcję, w której akcja przeplata się ze wspomnieniami i refleksjami Grynberga, 

umożliwiło wprowadzenie niezbędnych informacji i podzielenie się emocjami, których 

kamera nie uchwyciła. 

Każdy z nas, dokumentalistów wie, że prawdziwymi współautorami naszych filmów 

są ci, których nazwiska kryją się za etykietą: montażysta lub w najlepszym razie „reżyser 

montażu”. Większość moich filmów uzyskała kształt ostateczny, a niektóre nawet w ogóle 

powstały tylko dzięki pracy i pomysłom montażystki Róży Wojty, uczennicy Kaziemierza 

                                                
47  Tomasz Łysak: Wydobyć skrywane historie. https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-

filmu/pleograf/za-dokumentem/9/wydobyc-skrywane-historie-z-pawlem-lozinskim-o-miejscu-urodzenia-

rozmawia-tomasz-lysak/, dostęp: 07.06.2021. 

 

https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/za-dokumentem/9/wydobyc-skrywane-historie-z-pawlem-lozinskim-o-miejscu-urodzenia-rozmawia-tomasz-lysak/
https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/za-dokumentem/9/wydobyc-skrywane-historie-z-pawlem-lozinskim-o-miejscu-urodzenia-rozmawia-tomasz-lysak/
https://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/za-dokumentem/9/wydobyc-skrywane-historie-z-pawlem-lozinskim-o-miejscu-urodzenia-rozmawia-tomasz-lysak/
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Karabasza i Lidii Zonn. Warto przypomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych i na początku 

XXI wieku filmy telewizyjne realizowano i montowano w analogowej technologii Betacam. 

Oznaczało to montaż liniowy, w którym każda zmiana układu oznaczała robienie kolejnej 

kopii wizji i dźwięku, co prowadziło do znacznej utraty jakości. W praktyce taśma z 

materiałem emisyjnym była co najmniej trzecią kopią oryginalnego nagrania. Dlatego 

konieczność podejmowania od razu “właściwych” decyzji montażowych i nadanie filmowi 

od początku określonego rytmu było koniecznością i zarazem wielkim ograniczeniem. 

Montaż cyfrowy przywrócił realizatorom swobodę montażu opartego na metodzie “prób i 

błędów” i znacznie rozluźnił dyscyplinę myślową twórców obrazu i dźwięku.  

Przykładem filmu opartego wyłącznie na relacjach tzw. zwykłych świadków 

historycznych wydarzeń jest także wspomniany powyżej, blisko dziesięciogodzinny serial 

Claude Lanzmanna Shoah (1985). Rejestruje on to, co zapamiętali ocaleni z Zagłady i 

żyjący funkcjonariusze hitlerowskiej machiny odpowiedzialnej za masowe mordy. 

Dokument nie zawiera materiałów archiwalnych ani zdjęć z czasów II wojny światowej. 

Wypowiedziom świadków towarzyszą ujęcia zrealizowane w miejscach, gdzie dokonywała 

się Zagłada. Po czterdziestu latach niewiele zostało śladów tamtych wydarzeń. Za wyjątkiem 

pamięci świadków, ofiar i oprawców. Lanzmann stara się dotrzeć do jak największej liczby 

osób, jakby chciał z kilku setek relacji ulepić zbiorowego bohatera, którego łączy udział w 

Szoa - największej katastrofie współczesnego człowieka48. 

Realizując film, Lanzmann nie wahał się uciekać do metod, które większość 

dokumentalistów uznałaby za nieetyczne. Zmieniał tożsamość, posługując się 

nieprawdziwym paszportem, płacił niemieckim oprawcom pieniądze za wywiady. 

Obiecywał im, że nie poda ich nazwisk i nie dotrzymał słowa. I wcale nie ukrywał przed 

widzem, że tak było. W trakcie rozmowy z  SS-manem z Treblinki Franzem Suchomelem, 

słyszymy nagle słowa: Aber bitte nennen Sie nicht meinen Namen (Proszę nie podawać 

mojego nazwiska), a za chwilę dowiadujemy się, kim jest ten elegancki starszy pan. Tych, 

którzy nie zgodzili się w filmie wystąpić, nagrywał z ukrytej kamery.  

Sam Lanzmann jest obecny w filmie - w pytaniach, które zadaje rozmówcom. Jest 

bezpośredni, nawet brutalny. Pytania dotyczą szczegółów, faktów, domaga się jak 

najdokładniejszej relacji. Najwyraźniej nie interesuje go „dlaczego?” ale raczej: „jak to się 

                                                
48 Hebrajskie słowo “Szoa” oznacza katastrofę, ma jednak także rodowód biblijny, jest więc także 

nacechowane religijnie, u Izajasza (10.3) oznacza na przykład karę zesłaną przez Boga za grzechy ludzi.  
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stało, jak to wyglądało”. Dociera do obrazów, które na zawsze zostają w pamięci, jak na 

przykład ten, o którym opowiada Filip Muller, czeski Żyd, który pracował w komando 

zapędzającym ludzi do komór gazowych w Oświęcimiu:  

Muller: „W krematorium ludzie leżeli na sobie warstwami.  Dzieci i najsłabsi z dorosłych, 

no i starcy na dole, a najsilniejsi znaleźli się na górze. W tej walce na śmierć i życie ojciec 

nie zdawał sobie sprawy, że jego dziecko leży pod nim.”  

Lanzmann: „A kiedy otwieraliście drzwi?”   

Muller: „Wtedy wypadali. Ludzie wypadali ze środka zbici jakby w kamienne bryły , jak 

kamienie wysypujące się z ciężarówki.” 

Lanzmann uwalnia obrazy tkwiące w pamięci świadków, którzy na naszych oczach usiłują 

je ubrać w słowa. W języku hebrajskim, polskim, niemieckim, angielskim. Fakt, że słyszymy 

w filmie nakładający się na nie głos tłumaczki, która a vista, choć nie zawsze dokładnie 

tłumaczy je na francuski, pogłębia „efekt obcości”. Zdajemy sobie sprawę, że słowa nie 

przystają do skrywanych głęboko obrazów i emocji.  

Film wywołał skrajne reakcje, w Polsce był często odbierany jako „antypolski”. 

Obraz społeczności Chełmna czy dobór polskich świadków Zagłady budziły sprzeciw i 

oburzenie. W „Shoah” występują wyłącznie antybohaterowie. Strategia ta wywołuje opór w 

widzu, przyzwyczajonym do narracji historycznej w wymiarze heroicznym. Jednak uczucie, 

które mi towarzyszy, kiedy kolejny raz bez powodzenia próbuję obejrzeć ten film od 

początku do końca, najlepiej oddaje komentarz słoweńskiego filozofa Slavoja Žižka: 

„Shoah otwarcie przedstawia się jako ostateczny, nieprzekraczalny i nieweryfikowalny film 

na temat Holokaustu. (...) Film został w pewnym sensie zrobiony po to, aby nie być 

oglądanym: jego <zakazująca> długość gwarantuje, że większość widzów (włączając w to 

tych, którzy film chwalą) nie widziała i nigdy nie zobaczy go w całości, więc zawsze będzie 

czuć się winna; wina z powodu nieobejrzenia filmu w całości służy za odpowiednik naszej 

winy z powodu tego, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć całej okropności Holokaustu”49. 

Filmy biograficzne 

                                                
49 S. Žižek, Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,, 

Warszawa 2011, s. 61-62. 
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Filmy biograficzne są bardzo popularną odmianą dokumentów historycznych. Opowiadają 

o życiu znanych postaci (artystów, polityków, wodzów, sportowców), postaci dotąd 

nieznanych (zapomnianych artystów, nieznanych odkrywców, społeczników) lub świadków 

historii (ocalonych z Holokaustu, uczestników historycznych wydarzeń, postaci z drugiego 

planu - np. sekretarka Hitlera, fotograf z Oświęcimia, lokaj z pałacu Buckingham). Są 

chętnie emitowane przez stacje telewizyjne, mają nawet dedykowane sobie kanały, takie jak 

A&S Biography Channel, czy serie, jak PBS American Masters. 

Gry wojenne powstały w 2008 roku, ale Dariusz Jabłoński planował zrobienie filmu 

o Ryszardzie Kuklińskim od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Spotkał się z nim, 

rozmawiał, ale do zdjęć z udziałem bohatera nie doszło. Kukliński nie chciał wystąpić w 

filmie: „przez sześć lat mi powtarzał, że nie chce wpływać na to, jak oceni go historia”50. W 

końcu pułkownik zgodził się na rozmowę przed kamerą, ale zmarł w lutym 2004, zanim 

ekipa filmowa zdołała dojechać na Florydę. 

Jabłoński pozostał bez głównego rozmówcy. Zdecydował się więc na narrację 

odautorską i zaczął od sfilmowania uroczystości pogrzebowych w Stanach. Nie mogąc 

oprzeć opowieści na relacji Kuklińskiego, reżyser dotarł z kamerą do najważniejszych 

świadków życia polskiego szpiega. W tym do byłych sowieckich wojskowych – marszałka 

Wiktora Kulikowa, marszałka Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego (1977 – 1989), gen. 

Wiktora Anoszkina, adiutanta marszałka Kulikowa, gen. Anatolija Gribkowa, szefa Sztabu 

układu Warszawskiego (1976 – 1989).  W filmie wystąpili także Wojciech Jaruzelski, 

minister obrony narodowej i prezes Rady Ministrów PRL, Jerzy Urban, rzecznik prasowy 

rządu PRL, współpracownicy Ryszarda Kuklińskiego ze Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego oraz Tom i Lusille Ryan, małżeństwo agentów CIA w Warszawie, z którymi 

pułkownik współpracował w Warszawie i którzy wywieźli go z kraju, oficerowie CIA51, 

                                                
50 „Sami oceńcie, kim był płk. Kukliński” wywiad z Dariuszem Jablońskim Super Express, 25.01. 2009. 

 
51 Jabłońskiemu udało się namówić do udziału w filmie także osoby, które nie miały zwyczaju pokazywać 

sią przed kamerą,  jak:  William E. Odom – szef wywiadu armii USA (1981 – 1985), Walter Lang – były 

oficer CIA pod przykrywką amerykańskiej armii w Niemczech, James Simon – wyższy oficer CIA ds. 

sowieckich spraw wojskowych w latach siedemdziesiątych, Aris Pappas – analityk CIA (1975 – 2003), Peter 

Earnest – dyrektor Muzeum Szpiegostwa w Waszyngtonie i były wysoki rangą oficer CIA, płk. Les Griggs – 

specjalista ds. Europy Środkowo-Wschodniej, oficer wywiadu armii USA, Keith Melton – specjalista od 

urządzeń szpiegowskich i historyk wywiadu.  
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którzy analizowali informacje Kuklińskiego, a także wdowa po pułkowniku Joanna 

Kuklińska i Roman Barszcz, jego przyjaciel z lat młodości. 

Nikt nie oczekuje od filmowca, że będzie odkrywał nowe źródła historyczne, a 

jednak  niekiedy dociekliwy researcher dociera do dokumentów nieznanych archiwistom ani 

historykom. Jabłońskiemu udało się wejść w posiadanie tzw. „dzienników roboczych” 

adiutanta Kulikowa, gen Wiktora Anoszkina, w których znalazł się między innymi zapis   

rozmowy Jaruzelskiego i Kulikowa z 9 grudnia 1981 roku, podczas ich spotkania na cztery 

dni przed ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego. Wynika z niej, że Jaruzelski prosił Rosjan 

o pomoc wojskową i interwencję w razie trudności przy wprowadzaniu stanu wojennego.  

Dzienniki Anoszkina reżyser przekazał później IPN-owi. Wielką wartość historyczną miał 

też pokazany w filmie pierwszy list, wysłany przez Kuklińskiego do Amerykanów z 

Wilhelmshaven, będący dowodem, że Kukliński nie został zwerbowany, lecz że sam 

zaproponował armii USA współpracę. 

Tomasz Michałowski, autor zdjęć do filmu, posłużył się różnymi technikami 

zdjęciowymi. Wywiady ze świadkami historii, ekspertami i osobami bliskimi Kuklińskiemu 

rejestrowano na taśmie światłoczułej, dobierając konsekwentnie podobne oświetlenie i gamę 

kolorystyczną. Tak samo sfilmował sceny zainscenizowane w konwencji szpiegowskiej 

fabuły w miejscach związanych z biografią Kuklińskiego. Akcję związaną z wątkiem 

reżyserskiego śledztwa zarejestrowano telewizyjną kamerą cyfrową, w konwencji 

reportażowej. Jabłoński włączył do filmu także ujęcia z małej amatorskiej kamerki, która 

umożliwiała nagranie ujęć w trakcie dokumentacji czy podczas przygotowań do właściwych 

zdjęć, również scen zarejestrowanych bez wiedzy filmowanych osób.  

Zespół animatorów zrealizował kilka scen stylizowanych na wojenną grę 

komputerową. Ich celem była wirtualna symulacja konfliktu nuklearnego. W animowanych 

ujęciach 2D i 3D przedstawiony został przejrzyście podział militarny Europy w latach 70 

tych i 80 tych i kolejne możliwe działania, „gry wojenne”, które - jak zgodnie potwierdzają 

eksperci - musiałyby się skończyć unicestwieniem Polski i wschodnich terenów Niemiec. 

Zabieg ten wydaje się być wyjątkowo trafnym i odkrywczym zastosowaniem animacji 

komputerowej. Konwencja gry pozwoliła pokazać „teatr działań wojennych” w 

syntetycznej, poprawnej metodologicznie (tj. zgodnej z wiedzą taktyczno-wojskową) a przy 

tym bardzo atrakcyjnej wizualnie formie. 
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Film Jabłońskiego jest przede wszystkim świadectwem osobistej fascynacji reżysera 

postacią pułkownika Kuklińskiego: „Był bardzo delikatny, skromny, cichy... wręcz 

nieśmiały. Czarujący właśnie przez swoją bezbronność. Nie miał w sobie żadnej agresji, 

żadnej próby narzucania swojego myślenia. Wypaliłem: To pan? To pan jest tym 

największym szpiegiem zimnej wojny?. Odpowiedział: Ja nie jestem szpiegiem. Jestem 

żołnierzem. Zrobiłem to, co do mnie należało. I tylko tyle. To był antybohater w dobrym tego 

słowa znaczeniu”52. 

Jabłoński pokazuje Ryszarda Kuklińskiego nie tylko jako bohatera (jak mówi 

współpracujący z nim agent CIA: był to „jeden człowiek, który uczynił tak wiele dla 

świata”), ale przede wszystkim jako postać tragiczną. Centralną część filmu zajmuje próba 

odpowiedzi na pytanie: co doprowadziło polskiego pułkownika do decyzji zwrócenia się do 

wywiadu obcego państwa? Przyjaciel Kuklińskiego zaświadcza, że uważał za zdradę 

zarówno udział wojsk polskich w ataku na Czechosłowację, jak i w pacyfikacji stoczni w 

czasie grudniowej rewolty w 1970 roku. Agent, z którym spotykał się w Holandii twierdzi, 

że początkowo Kukliński proponował, że stanie na czele tajnej grupy oporu złożonej z 

oficerów WP, jednak Amerykanie uznali, że lepszym pomysłem będzie zwerbowanie go w 

charakterze informatora. Ostateczna decyzja wynikała z przekonania, że gdyby doszło do 

planowanej przez ZSRR wojny nuklearnej, Polska stałaby się główną areną walki i zapłaciła 

najwyższą cenę. Zaryzykował własnym życiem. Los nie oszczędził mu najgorszego ciosu. 

W ciągu kilku miesięcy w latach 1993-4 zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach jego 

obaj synowie. 

Dariusz Jabłoński nie ukrywał podziwu dla odwagi i determinacji bohatera filmu. 

Nic dziwnego, że Joanna Kuklińska powierzyła mu misję przewiezienia urn z prochami 

męża i syna do konsulatu polskiego w Waszyngtonie, a potem do Polski. Ujęcia, w których 

drewniana urna owinięta biało czerwoną flagą podróżuje wraz z ekipą filmową po Stanach, 

mogłyby wydawać się nieco szokujące lub niestosowne, gdyby nie widoczne w zachowaniu 

reżysera i operatora szacunek i cześć dla zmarłego bohatera. W tych okolicznościach 

patetyczny ton niektórych komentarzy odautorskich wydaje się zupełnie na miejscu. 

Realizacja filmu trwała pięć lat, przygotowania drugie tyle. Budżet filmu był jak na 

polski film dokumentalny bardzo wysoki - wyniósł prawie 4 mln zł. Jako dokument kinowy 

                                                
52 j.w. 52 „Sami oceńcie, kim był płk. Kukliński” wywiad z Dariuszem Jablońskim Super Express, 25.01. 

2009  
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Gry wojenne nie miały jednak wielkiej widowni. Film był też emitowany w TVP (w 

odcinkach) i we francusko-niemieckiej stacji ARTE. Nie spotkał się z tak dobrym 

przyjęciem, jak pierwszy dokument Jabłońskiego – Fotoamator. Recenzent Polityki Janusz 

Wróblewski zarzucał reżyserowi, że „zamiast wielowymiarowej analizy postawy 

Kuklińskiego wystawia laurkę” oraz że stylizuje się na polskiego Michaela Moora53. Ani 

zarzut jednostronności, ani porównanie do amerykańskiego dokumentalisty - prowokatora i 

mistrza manipulacji nie wydają się jednak trafne. Gry wojenne są według mnie przykładem 

stworzenia pasjonującej filmowej biografii kontrowersyjnego polskiego szpiega jako 

współczesnego bohatera romantycznego.  

Przykładem kreacyjnego filmu biograficznego jest Prekursor (1988) Grzegorza 

Królikiewicza, poświęcony zmarłemu na kilka lat przed powstaniem filmu profesorowi 

Marianowi Mazurowi, światowej sławy cybernetykowi. Królikiewicz nie ukrywa swojego 

punktu widzenia, na początku i na końcu filmu w odautorskiej wypowiedzi, w scenach 

nakręconych u stóp warszawskiego pomnika Mikołaja Kopernika przekazuje przesłanie: 

zlekceważona przez środowisko naukowe w Ludowej Polsce i traktowana przez ówczesną 

władzę jako herezja cybernetyczna teoria charakterów Mazura, jest dowodem na to, że 

totalitaryzm stoi w sprzeczności z rozwojem nauki. Prekursor jest dokumentem kreacyjnym. 

Ilustracją skróconego wykładu cybernetycznej teorii charakteru są sceny zrealizowane z 

udziałem aktorów teatru Akademia Ruchu w plenerach wokół Pałacu Kultury, 

symbolizującego rzeczywistość komunistycznej Polski, a intermedia w narracji stanowią 

fragmenty arii z Uciesznych figli Dyla Sowizdrzała Richarda Straussa, odśpiewanej na scenie 

Teatru Wielkiego przez Grażynę Ciopińską. Jedynym tradycyjnie dokumentalnym 

zabiegiem jest wizyta z kamerą w mieszkaniu profesora, gdzie pozostały pamiątki, zapiski, 

maszynopisy publikacji i wykładów. Królikiewicz nie rekonstruuje biografii 

niedocenionego za życia polskiego pioniera cybernetyki, ale swoim osobistym 18 

minutowym filmem stawia Marianowi Mazurowi pomnik, jako wybitnej indywidualności 

naukowej.  

 

 

                                                
53 Janusz Wróblewski: Recenzja filmu gry wojenne 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/film/280035,1,recenzja-filmu-gry-wojenne-rez-dariusz-

jablonski.read, dostęp: 12.08.2021. 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/film/280035,1,recenzja-filmu-gry-wojenne-rez-dariusz-jablonski.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/film/280035,1,recenzja-filmu-gry-wojenne-rez-dariusz-jablonski.read
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Autobiografie - szukanie tożsamości w historii 

Dokumenty historyczne mogą mieć też charakter autobiograficzny. Nie mam w 

dorobku filmu o tym charakterze, ale chciałabym omówić ich przykłady, w przeciwnym 

razie opis poetyki filmu dokumentalnego o historii byłby niepełny.                                                                 

Autobiografiami są filmy Mariana Marzyńskiego, opowiadające jego o losach jako 

ocalałego z Zagłady polskiego Żyda. W kolejnych filmach: Return to Poland (1981), Life 

on Marz. A Memoire of a Film Teacher (2007) czy Never Forget to Lie (2012) wraca do ujęć 

zarejestrowanych, kiedy w roku 1969 został zmuszony do opuszczenia Polski, a także 

wielokrotnie odwiedza z kamerą miejsca związane z historią osobistą i losami członków jego 

rodziny. Dokonuje wciąż na nowo wiwsekcji wspomnień, jakby poddawał je próbie, 

sprawdzając ich trwałość i temperaturę emocjonalną54.  

Autobiograficzną opowieścią jest także dokument Sophii Turkiewicz Niegdyś moja 

matka (2013). Autorka filmu przez wiele lat uważała, że historia matki jest dla niej 

obciążeniem i balastem. W czasie wojny kilkunastoletnia sierota Helena Turkiewicz została 

uwięziona przez radzieckie wojsko we Lwowie, a potem przewieziona w głąb ZSRR do 

pracy w łagrze. Uwolniona, wraz z wieloma innymi Polakami po podpisaniu układu Majski-

Sikorski, tułała się przez wiele miesięcy przymierając z głodu, aż udało się jej dostać na 

okręt wiozący polskich uchodźców do Persji. Po wojnie przewieziona do kolejnego obozu 

w Lusace, rodzi córkę i ostatecznie trafia wraz z innymi młodymi Polkami do Australii. 

Sophia kojarzy wspomnienia matki z własną traumą z dzieciństwa, kiedy na dwa lata została 

przez nią oddana do sierocińca. Wprawdzie Helena regularnie odwiedzała córkę i kiedy 

tylko ułożyła sobie życie, zabrała ją do stworzonego specjalnie dla niej nowego domu, ale 

dziewczyna długo nie potrafiła pozbyć się żalu i poczucia krzywdy, które nieuchronnie 

kojarzyły się jej z historią matki. Jednak niechciane wspomnienia matki wracają w 

pierwszych fabularnych filmach Sophii. Opowiada w nich epizody z jej życia. W końcu 

uznaje, że tylko dokument może - jak to nazywa w odautorskiej narracji - „oddać 

sprawiedliwość” historii Heleny. W 1976 roku nagrywa rozmowy z matką, ale nie montuje 

ich i na wiele lat porzuca projekt, nie znajdując w sobie motywacji ukończenia filmu. Wraca 

do niego, kiedy matka przebywająca w domu opieki z trudem rozpoznaje ją jako córkę. Nie 

                                                
54 O strategiach uaktywniania “nośników pamięci” przez mieszkającego od lat w USA reżysera pisze 

Mikołaj Jazdon w artykule: Reportaże z pamięci. O rekonstruowaniu rzeczywistości minionej w filmach 

dokumentalnych Mariana Marzyńskiego, „Images” 2012, vol. XI / no. 20 s. 65-74. 
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może już liczyć na pamięć Heleny, staje więc wraz z nią przed kamerą i podejmuje osobistą 

podróż do miejsc, w których matka spędziła młodość. Niewiele śladów udaje się jej 

odnaleźć. Jest już za późno na uzupełnienie luk w opowieści matki, nagranej w kuchni 

rodzinnego domu w Adelajdzie. Pierwsza fotografia Heleny, jaka się zachowała, to zdjęcie 

ciężarnej młodej kobiety z obozu w Lusace. Sophia inscenizuje obrazy z dzieciństwa matki, 

jej sierocej młodości na ulicach Lwowa, pieszej wędrówki do Buzułuku. Zestawione z 

fragmentami filmowych kronik i fotografiami pokazującymi uchodźców trafiających do 

armii Andresa, stylizowane na „dawne” (przy pomocy zmiękczonych winiet i utrzymanej w 

tonacji sepii kolorystyce) ujęcia rekonstruowane są jawnie „wymyślone”, „wyobrażone” 

przez Sophię, nie mogą zostać dopełnione przez Helenę, dla której historia straciła już 

znaczenie. Gabriela Sitek w szkicu o filmie Turkiewicz55 słusznie dowodzi, że dopiero 

uzupełnienie luk we własnej biografii umożliwia autorce filmu zrozumienie i opowiedzenie 

o życiu matki. Poznanie ojca, włoskiego jeńca, który, jak się okazało, kiedy w Afryce 

nawiązał romans z Heleną był już żonaty i który, jeszcze przed narodzinami Sophii, wrócił 

do rodziny, umożliwiło reżyserce zrozumienie powodów, dla których Helena była zmuszona 

zostawić córkę w sierocińcu. Niezamężna młoda matka, która ze względu na swoją sytuację 

nie mogła emigrować do Anglii,  nieakceptowana przez społeczeństwo w nowym kraju, nie 

była w stanie utrzymać siebie i dziecka.  „Teraz w końcu twoja historia ma dla mnie sens 

zarówno w sercu, jak i w głowie. To były inne czasy. Nieślubne, słowo z mojego 

dzieciństwa. Słowo, które jest szeptane, nie wypowiadane głośno” - tłumaczy sobie samej z 

młodości dojrzała Sophia. Film Turkiewicz jest opowieścią o wybaczeniu i odnalezieniu 

miłości, dzięki którym historia matki - jakkolwiek niekompletna i „niepojęta” - staje się 

fundamentem zrozumienia i zaakceptowania własnego losu przez córkę. 

Walc z Baszirem (2008) jest autobiograficzną opowieścią dokumentalną o traumie 

wojennej, jakiej Ari Folman doświadczył, służąc jako młody żołnierz izraelskiej armii 

podczas wojny w Libanie w 1982. Reżyser podejmuje próbę rekonstrukcji wydarzeń, które 

doprowadziły do masakry palestyńskiej ludności cywilnej w Sabrze i Szatilii i roli, jaką 

odegrały w niej oddziały izraelskie, w tym on sam, jako żołnierz56. 

                                                
55 G. Sitek, Konstruowanie tożsamości w kontekście opowieści matki. O postzależnościowej strukturze 

narracji filmu ‘Niegdyś moja matka’ Sophii Turkiewicz. „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna”, 2019, 

4 (13), 39-55. 

 
56  Libańscy falangiści wkroczyli wówczas do obozów uchodźców w centrum Bejrutu, aby pomścić śmierć 

swojego przywódcy Baszira Dżemajela. Akcja ujęcia palestyńskich bojowników przerodziła się w masakrę, 
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Folman nagrywał wywiady z towarzyszami broni, prosząc, aby przypomnieli sobie 

wszystko, co doprowadziło do tamtych tragicznych wypadków. Ponieważ jednak byli 

żołnierze nie zgodzili się wystąpić w filmie, Folman zdecydował się zrealizować film w 

całości animowany.  Posłużył się techniką animacji zbliżoną do tej, którą określa się jako 

„rotoscoping”. Nakręcone kamerą filmową sceny wywiadów oraz inscenizowane flashbacki 

z udziałem aktorów zostały przerysowane przez Davida Polonsky’ego w stylu 

przypominającym komiks graficzny, a ujęcia animowane oddawały wiernie ruch postaci i 

kamery. W kadrach „historycznych” Polonsky wykorzystał jako podstawę do narysowania 

scenografii zdjęcia Libanu z lat 80-tych. Świat rzeczywisty – w wymiarze współczesnym i 

historycznym i jego autentyczne obrazy były więc dla obu artystów stałym punktem 

odniesienia. Oglądając Walc z Baszirem ani na chwilę nie zapominamy, że jest to opowieść 

o wydarzeniach, które miały miejsce i ludziach, którzy żyli naprawdę. 

Animacja w filmie dokumentalnym najczęściej pełni podobną funkcję jak 

inscenizacje i rekonstrukcje filmowe z udziałem aktorów, to jest wypełnia braki materiału 

wizualnego, pokazuje to, czego nie można, lub to, co trudno byłoby sfilmować. Poprzez 

sceny animowane autorzy filmu mogą przybliżać widzowi świat wewnętrznych przeżyć 

bohaterów, mogą też tworzyć narracyjne połączenia między wspomnieniami, refleksjami i 

przedstawioną rzeczywistością. 

„Animacja, ze względu na swoją naturę jako medium, które można zrealizować w 

wielu formatach, technikach i stylach, może również stawiać pytania dotyczące procesów 

zapominania i pamiętania, poznania i niewiedzy o przeszłości. Animacja z uwagi na swoją 

konstrukcję i kreacyjną naturę może stanowić subiektywną interwencję w dyskursach 

autobiograficznych, rozważaniach o pamięci i historii. W ten sposób animacja jako strategia 

przywoływania historii osobistej jest narzędziem, za pomocą którego można badać i 

rozumieć tożsamość własną” - pisze Annabelle Honess Roe 57. 

                                                
której przyglądali się stanowiący ochronę libańskiej milicji żołnierze izraelscy. Liczbę ofiar wśród ludności 

cywilnej szacuje się około 3 tys. ludzi. 

 
57 Animation can also, through its nature as a medium that can be realised in multiple formats, techniques 

and styles, convey questions regarding forgetting and remembering, knowing and not knowing, the past. 

Animation, by nature of its construction and creation, can present a subjective intervention into the 

discourses of autobiography, memory and history. In this way, animation as strategy for the re-presentation 

of personal history is a tool by which self-identity can be explored and understood […] By telling stories of 

our past, and memorialising personal history, we can come to better understand and know ourselves. [tłum. w 

tekście - D.L.] cyt za: Annabelle Honess Roe, ‘Representational Strategies’ in Animated Documentary 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2013, p. 143. 
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W filmie Folmana dzięki temu, że zarówno wywiady, jak i sceny wspomnień 

rozmówców są animacjami, zacierają się różnice między porządkami czasowymi a także 

ontologicznymi świata przedstawionego. Przejścia między scenami współczesnymi a tym, 

co zapamiętane oraz obszarami niepamięci rozmówców są płynne. 

Folman próbuje dotrzeć do obrazów zdarzeń wypartych z pamięci własnej i kolegów 

z wojska, głęboko ukrytych w podświadomości, stosując techniki stosowane przez 

psychoanalityków w procesie terapeutycznym. W efekcie udaje mu się zrekonstruować 

wydarzenia, które doprowadziły do masowych mordów dokonanych na cywilach w Libanie. 

Pokazuje je w finale filmu, ale w postaci obrazów animowanych. Odnosimy wrażenie, że 

ten „filmowy proces terapeutyczny” był możliwy tylko dlatego, że odbywał się na gruncie 

przynależnym do „rzeczywistości wyobrażonej”, pozostał „ukryty” w strukturze animacji.  

Folman użył animacji, aby pokazać zarówno to, co zapamiętane, jak i obrazy zamknięte w 

niepamięci. Animacje stały się narzędziem do przedstawienia zarówno osobistej historii, jak 

i niewiedzy o przeszłości, a także środkiem do jej przezwyciężania. 

W filmie czterokrotnie powraca scena, w której nadzy żołnierze izraelscy kąpią się 

w morzu, oświetlonym jakby promieniami pomarańczowo zachodzącego słońca, a następnie 

wychodzą na brzeg, aby ubrać wojskowe mundury. Zwolnionym ruchom postaci i fal 

towarzyszy hipnotyzujący motyw muzyczny, który kompozytor Max Richter zatytułował 

The Haunted Ocean (Nawiedzony Ocean). Dopiero w finale filmu ta scena, którą ze względu 

na jej oniryczny charakter byliśmy skłonni traktować jako sen, nabiera realnego sensu i 

okazuje się brakującym fragmentem pamięci o nocy rzezi w Sabrze i Szatili. W ostatniej 

repryzie okazuje się, że pomarańczowe światło w scenie kąpieli w morzu pochodziło od flar 

- rakiet świetlnych wystrzeliwanych dla oświetlenia zaatakowanych przez Libańczyków 

obozów palestyńskich uchodźców. 

Walc z Baszirem jest dokumentem historycznym, ponieważ, jak większość tego 

rodzaju obrazów, jest filmem o mechanizmach pamięci.  „Jeśli chcesz przypomnieć sobie, 

co się wydarzyło” – tłumaczy bohaterowi zaprzyjaźniony psycholog – „idź za tym. Człowiek 

ma mechanizm obronny, który zabezpiecza nas przed wkroczeniem w sferę ciemności. 

Pamięć prowadzi nas tam, dokąd sami chcemy dojść”. Bohater, którym jest sam Folman, 

rusza więc w podróż, odwiedzając przyjaciół z młodości. Pragnie, aby pomogli mu 
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przywrócić pamięć o tym, co zaszło w 1982 roku, kiedy wspólnie służyli w izraelskiej armii, 

uczestnicząc w walkach pod Bejrutem. Przywykliśmy do tego, że w dokumentach o wojnie 

najbardziej wiarygodnymi świadkami są uczestnicy wydarzeń. Tymczasem w filmie 

Folmana status weteranów jako świadków historii zostaje zakwestionowany. Aby żyć dalej, 

musieli ukryć poczucie winy, a wraz z nim pamięć o swoim udziale w wojnie. Żeby 

uświadomić sobie prawdę, każdy z osobna musi wykonać wysiłek przypomnienia sobie 

wypartych ze świadomości faktów. Zmierzyć się z sennymi koszmarami i zrozumieć, co one 

oznaczają. Historia bohatera Walca z Baszirem pokazuje, że wiąże się to z decyzją wzięcia 

współodpowiedzialności za udział w przemocy. 

W efekcie terapeutycznej podróży brakujące puzzle pamięci po kilkunastu latach 

wracają na swoje miejsce i obraz przeszłości się wypełnia. Folman przypomina sobie, że 

kiedy doszło do masakry, on i koledzy z jego oddziału znajdowali się nie w morzu, ale na 

dachach budynków otaczających obóz uchodźców. To oni wystrzeliwali w niebo flary 

oświetlające miejsca, w których inni żołnierze zabijali palestyńskich cywili.  

W ostatniej scenie filmu animowane ujęcia kobiet palestyńskich, płaczących głośno 

i wygrażających pięściami, przecięte półzbliżeniem bohatera patrzącego z przerażeniem w 

kamerę, zmontowane zostają z archiwalnym materiałem kroniki filmowej, pokazującym 

twarze tych kobiet na tle zrujnowanych budynków. Twarze są wykrzywione żalem i skargą 

skierowaną wprost do niego, a tym samym – do widza. Dźwięk zbiorowego kobiecego 

płaczu zostaje nagle ucięty i na ciszy oko reporterskiej kamery przesuwa się po 

nieruchomych ciałach zabitych dzieci, kobiet i mężczyzn. 

Folman tłumaczył w wywiadach, że zdecydował się dodać w finale ujęcia 

dokumentalne, by uwiarygodnić opowieść. Aby widzowie po wyjściu z kina nie pomyśleli 

“to była niezła niezła animacja z naprawdę doskonałymi rysunkami”, lecz przekonali się, że 

to wszystko zdarzyło się naprawdę. „Ten film przypomina zły narkotyczny amok, którym 

faktycznie jest wojna, na końcu budzisz się z niego i widzisz, że to właśnie jest 

rzeczywistość.”58 

 

                                                
58 Wywiad z Ari Folmanem, zob. https://filmmakermagazine.com/4751-4751/, dostęp:12.07.2021. 
 

https://filmmakermagazine.com/4751-4751/
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IV. Typy i funkcje inscenizacji z udziałem aktorów. Sceny kostiumowe. 

Eksperymenty: „quasi- świadkowie”, „quasi – dokumenty” filmowe. 

Granice „inscenizacji” w dokumentach o historii. Mockumentary. 

Materiały archiwalne (grafiki, foto, wideo, audio) jako tworzywo 

inscenizacji 

Pomysł zrobienia filmu Konkwistador po polsku wziął się z fascynacji niezwykłym 

dokumentem znalezionym w Bibliotece Jagiellońskiej. „Libri Picturati” to XVI wieczny 

zbiór 1142 barwnych akwarel, przedstawiający ok. 1860 okazów ponad 1700 gatunków 

roślin i zwierząt, odzwierciedlających florę i faunę odkrytego właśnie przez Europejczyków 

“Nowego Świata”. Ta niezwykła księga uświadomiła mi, jak ważnym motywem 

nowożytnych zdobywców nowych lądów, oprócz chęci zysku, była ciekawość, fascynacja 

tym, co odmienne. Dlatego postanowiłam opowiedzieć historię Krzysztofa Arciszewskiego 

- polskiego admirała, wodza Holendrów w Brazylii, który był także pisarzem i etnografem, 

autorem cytowanego przez późniejszych geografów wnikliwego opisu pierwotnych plemion 

indiańskich, zamieszkujących interior Pernambuco. Dopiero później przekonałam się, że 

życiorys Arciszewskiego mógłby zostać kanwą fabularnego filmu w rodzaju Braveheart. 

Metamorfoza mordercy i banity w sławnego admirała, jego świetna kariera i spektakularny 

upadek, wierność swoim przekonaniom i waleczność czyniły z niego niezwykle barwną, 

kmicicowską z ducha postać filmową.  

 

Libri Picturati. Fot. Piotr Augustynek 
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Libri Picturati pojawiły się w filmie w prostej animacji, pokazującej świat widziany 

oczyma pierwszych Europejczyków w Brazylii. Wykorzystaliśmy w nich także szkice 

Alberta Eckhauta, jednego z malarzy, których hr. Maurycy von Nassau zabrał ze sobą do 

Brazylii, jako dokumentalistówm mających utrwalić w niezliczonych rysunkach i szkicach 

florę, faunę, a także rdzennych mieszkańców Nowego Świata. 

Przygotowując scenariusz filmu przeczytałam dostępną literaturę i oparłam się na relacjach 

historyków. Jednak podczas realizacji filmu odnaleźliśmy ważne źródła, które nie były dotąd 

znane ani publikowane. W archiwum państwowym w Hadze, w części poświęconej 

Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej dzięki pomocy dra Diedricka Kortlanga udało 

się nam zobaczyć korespondencję Arciszewskiego, której przed nami żaden z historyków 

nie poznał - w tym raporty, jakie nasz bohater pisał do szefów Kompanii. Dr Kortlang 

przeczytał nam kilkanaście tych tekstów tłumacząc a vista z siedemnastowiecznej wersji 

języka niderlandzkiego. Większość dokumentów z zajmującego łącznie cztery kilometrów 

półek archiwum Kompanii Zachodnioindyjskiej nie została dotąd opracowana, w tym 

rękopisy tekstów Krzysztofa Arciszewskiego. Odnotowując naszą wizytę w księdze gości 

zauważyłam, że poprzednią osobą, która miała w rękach dokumenty z tego zbioru, był polski 

duchowny, filozof i historyk Walerian Kalinka w... 1848 roku. Można powiedzieć zatem, że 

pokazaliśmy w filmie nieznane dotąd źródła historyczne, na które powołał się później w 

swojej publikacji jeden z ekspertów występujących w filmie - Ernst van den Boogaart, 

historyk z Uniwersytetu w Amsterdamie, specjalizujący się w historii holenderskich 

podbojów Ameryki.  

 

Kadr z filmu Konkwistador po polsku zdj. Piotr Augustynek 
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Przywykliśmy traktować sceny inscenizowane z udziałem aktorów w kostiumach i 

opartą na źródłach historycznych scenografią w filmowym dokumencie jako coś 

oczywistego. Niekiedy aktorów zatrudnia się także, aby odegrali role wypowiadających się 

bohaterów – jak w dokumencie PBS Benjamin Franklin (2002) w reżyserii Ellen Howde i 

Muffie Meyer. W kostiumach z epoki aktorzy filmowani w półzbliżeniach mówią do 

kamery teksty historycznych bohaterów. W warunkach polskich, dokumentaliści nie 

dysponują z reguły budżetem umożliwiającym uniesienie scen fabularyzowanych 

(rekonstruowanych), z odpowiednią aktorską obsadą, scenografią, kostiumami, 

charakteryzacją itd., zrealizowanych zarazem z wiernością realiom historycznym, jak i 

rozmachem. Często wybierają więc realizację scen w konwencji „pars pro toto”. Tak 

postąpiliśmy filmując krótkie przerywniki inscenizowane w filmach Patent na przeżycie, 

Sendung. Przesyłka, koncentrując się na znaczących detalach lub realizując ujęcia pod 

światło. W Konkwistadorze po polsku ograniczyliśmy się do kilku bardzo kameralnych 

scen z udziałem zaprzyjaźnionych aktorów. 

Aby odróżnić je od reszty narracji sfilmowaliśmy je przy pomocy kamery filmowej 

na barwnej taśmie 16 mm. Faktura zdjęć, rodzaj światła, kolorystyka zbliżona do obrazów 

mistrzów XVII-wiecznego malarstwa miały „uszlachetnić” te ujęcia i nadać im klimat 

fabularnej opowieści filmowej. W roli Arciszewskiego obsadziłam Tomasza 

Schimscheinera, który mówił tekstem opartym na listach i pamiętniku naszego bohatera.  
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W Smoku z Oxy postanowiłam ożywić szesnastowieczne polskie drzeworyty, 

którymi Rej tak chętnie ilustrował wydania swoich książek. Ryciny te nie tylko 

przedstawiały sceny z życia codziennego: postaci w kostiumach, na tle umownej, ale 

znaczącej, silnie “teatralnej” scenografii, ale także stanowiły cenny dokument z epoki 

“księgarskiego boomu” i świadectwo intensywności walki o czystość religii. Proste scenki 

z udziałem aktorów i muzyków nagraliśmy w studio telewizyjnym na „blue boxie”, a 

następnie, używając technik animacyjnych wpisaliśmy je w wybrane uprzednio kadry - 

zbudowane z czarno białych drzeworytów, używanych w krakowskiej drukarni Floriana 

Unglera i Macieja Wirzbięty.  

W filmowej biografii Konstantego Čiurlionisa Idź, i wypatruj wysokich wież59  

 

Kadr z filmu Idź i wypatruj wysokich wież, zdj. Mirosław Skrzypczak 

ograniczyłam się do wprowadzenia kilku postaci w umownych kostiumach, nawiązujących 

do strojów z początku XX wieku. Postacie te (malarz, studentka, zakonnica) pojawiły się we 

współczesnych plenerach związanych z życiem Čiurlionisa, na przykład w ujęciach nocnych 

sfilmowanych na mostach nad Mewą lub w mrocznych zaułkach Petersburga.  

                                                
59 Idź i wypatruj wysokich wież (1999), reż. Dorota Latour, film dokumentalny o Mikołaju Konstantym 

Ciurlionisie.  
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Natomiast w filmowym portrecie Antoniego Kępińskiego60 zainscenizowaliśmy na 

ulicach i przedmieściach Krakowa kilka scen inspirowanych prozą i poezją odnoszącą się 

do pojęcia „szaleństwa”, zagranych przez aktorów bez kostiumu: Jerzego Stuhra i Jerzego 

Treli oraz Moniki Rasiewicz i Marka Lelka. Ponieważ aktorzy występowali w filmie w 

podwójnych rolach - jako odtwórcy postaci literackich oraz jako „eksperci” komentujący 

własne doświadczenia artystyczne, zaprosiłam do udziału w filmie aktorów, którzy 

niejednokrotnie grali w teatrze postacie „wariatów”, „psychopatów” i „nadwrażliwców”. 

 

Kadr z filmu Pęknięcie nadziei. Zdj. Piotr Augustynek 

Nie zawsze inscenizacja w dokumencie filmowym wydaje się właściwym 

rozwiązaniem. Zastanawiałam się długo, czemu miałyby służyć sceny inscenizowane w 

filmie o ludziach z pierwszego transportu do Auschwitz? Nie wyobrażałam sobie, aby 

obrazy, które możemy nakręcić, mogły konkurować z tymi, które wyłaniały się ze 

wspomnień naszych bohaterów. Sceny, które opisywali, nie mieściły się w naszej 

wyobraźni. Czy byliśmy w stanie oddać obraz najpowszechniej pojawiający się we 

wspomnieniach obozowych - setek, tysięcy twarzy i postaci innych uwięzionych, 

otaczających człowieka zewsząd, wszechobecnego tłumu, od którego nie było ucieczki. „W 

obozie nigdy nie byłeś sam” – powtarzali nasi bohaterowie. Nie umielibyśmy przy pomocy 

                                                
60 Pęknięcie nadziei (1993), reż. Dorota Latour, film dokumentalny o wybitnym polskim psychiatrze 

Antonim Kępińskim. 
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żadnej inscenizacji oddać pełniej uczucia osaczenia i strachu, które widział więzień we 

wpatrzonych w niego oczach innych, podobnie jak on udręczonych współtowarzyszy 

niedoli, niż zrobił to w swoich rysunkach Marian Kołodziej (nr obozowy 432). Klisze 

pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja powstały po kilkudziesięciu latach od tamtych 

czasów, kiedy ich autor starał się wrócić do zdrowia po wylewie krwi do mózgu. Ćwicząc 

sprawność prawej ręki zapełniał kolejne kartki dziesiątkami trudnych do odróżnienia 

wielkookich twarzy i wynędzniałych sylwetek. Kiedy odzyskał mowę, po raz pierwszy 

opowiedział swojej żonie o tym, co przeżył w Oświęcimiu. A jego rysunki przeniesione na 

plansze utworzyły „labirynty” eksponowane w Muzeum na Harmężach w Oświęcimiu61.  

Potrzebowaliśmy jednak ujęć, które pomogłyby zbudować interpunkcję, czyli ujęć 

w funkcji pauz, przecinków, znaków zapytania, wykrzykników lub wielokropków. 

Pojechaliśmy do Oświęcimia wcześnie, kiedy muzeum było jeszcze nieczynne i staraliśmy 

się przy pomocy kamery filmowej na czarno białej taśmie 16 mm zarejestrować detale 

obozowej „scenografii”, unikając miejsc znanych z innych dokumentalnych relacji, np. 

kojarzących się z kaźnią. W bladym świetle jesiennego poranka przyglądaliśmy się 

opuszczonym wnętrzom bloków, gołym pryczom, łazience z rzędami żeliwnych umywalek 

i kapiącym kranem, dawno nie otwieranym oknom, próbując uchwycić skrawki obozowej 

codzienności, o której opowiadali nasi bohaterowie. Niewiele jednak rzeczy przypominało 

tamten czas. Wokół budynków wyrosły wysokie drzewa, zieleniła się trawa, której jak 

mówili byli więźniowie - w obozie nie było. Źdźbła, które wyrastały z ziemi natychmiast 

były zjadane. Montując film, zrezygnowaliśmy z wielu z tych ujęć, zostawiając tylko takie, 

które w najmniejszym stopniu „pachniały inscenizacją”.  

Lokacje. Krajobrazy, architektura i artefakty 

Krajobrazy, architektura, wnętrza domów i dawnych budynków publicznych, klimat 

zabytkowych świątyń i miejsc kultu są nieodzownym, niemal tak samo ważnym, jak 

świadkowie, tematem zdjęć w filmie dokumentalnym o historii. Ich właściwy dobór, a potem 

przemyślenie sposobu ich pokazania stanowi ważną część pracy na pierwszym etapie 

realizacji.  

                                                
61 W 2015 roku podobny efekt udało się uzyskać László Nemeszowi w fabularnym filmie „Syn Szawła”. 

Kamera w ruchu obserwuje bohatera z bardzo bliska, wokół Szawła nieustannie  kłębią się inni więźniowie. 

W warstwie dźwiękowej słyszymy krzyki ofiar i hitlerowskich oprawców, strzały, odgłosy pracy maszyn, 

rozmowy, toczące się we wszystkich językach europejskich. 
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W dokumencie o Čiurlionisie jedną ze scen zrealizowaliśmy w małym warszawskim 

warsztacie, obserwując, jak blisko dziewięćdziesięcioletni ramiarz przygotowuje oprawy do 

obrazów i luster. Chcąc pokazać atmosferę Wilna z początku XX-wieku udaliśmy się 

wczesnym rankiem na targ miejski, gdzie życie toczyło się nadal w rytmie przypominającym 

czasy naszego bohatera. Ze względu na skromny budżet mieliśmy tylko kilka godzin na 

zdjęcia w Petersburgu, w dodatku udało się nam tam dotrzeć, kiedy słońce już zaszło. 

Zdjęcia nocne nie były zaplanowane, ale ostatecznie bardzo dobrze sprawdziły się w filmie. 

Kanały nad Newą, ulice i zaułki w skąpym świetle latarni stanowiły gotową scenografię do 

opowieści o ostatnim, najbardziej mrocznym okresie życia litewskiego geniusza. 

Opowiadając o Reju, który jako biznesmen, ziemianin, działacz religijny i polityk a 

także człowiek znany w swoim czasie jako pieniacz sądowy, większą część swego życia 

spędził w drodze, jeżdżąc od majątku do majątku, na sejmiki i sejmy, do sądów, na dwór 

królewski itd., ruszyliśmy z kamerą w poszukiwaniu krajobrazów i miejsc, które musiały 

być mu bliskie. Pokazaliśmy miasteczko, w którym się urodził (Żurawno, dzisiejsza 

Ukraina), ruiny dawnych siedzib magnackich na dawnych Kresach i w Małopolsce, 

zapomniane budynki ewangelickich zborów, ślady renesansu w plenerach Krakowa. Nigdzie 

jednak tak silnie nie odczuliśmy „obecności ducha Reja”, jak w miejscowości Oksa (w 

świętokrzyskim), którą Rej w połowie XVI wieku założył i gdzie zbudował dwór, zbór 

kalwiński i założył rybne stawy. Stawy, które przynosiły pisarzowi stały dochód i zostały 

przez niego tak barwnie opisane w „Żywocie człowieka poczciwego”, są w Oksie nadal i do 

dziś rybacy odławiają z nich karpie, jesiotry, szczupaki i karasie. Kiedy wczesnym rankiem 

obserwowaliśmy z kamerą, jak zarzucają sieci, podnoszą je wypełnione błyszczącymi w 

pierwszych promieniach słońca rybami i, brodząc w błocie, ciągną skrzynie ciężkie od 

udanego połowu, niemal fizycznie odczuliśmy bliskość bohatera naszego filmu. Myślę, że 

choć część tego wrażenia udało się nam oddać w scenach, które znalazły się w filmie.   

Andrzej Wajda wielokrotnie podkreślał, że producent jest jednym z głównych 

twórców filmu fabularnego i sądzę, że w jeszcze większym stopniu odnosi się to do 

producentów i kierowników produkcji filmów dokumentalnych o historii, gdzie liczy się 

kreatywność, zręczność, umiejętność otwierania zamkniętych drzwi i docierania do ludzi - 

a przecież budżety, jakimi dysponują są wielokrotnie niższe62.  

                                                
62 Budżet polskiego kostiumowego filmu fabularnego w tym czasie wynosił od 10 -do 15 milionów złotych, 

podczas,gdy produkcja naszego dokumentu historycznego kosztowała około 200 tysięcy złotych.  
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Film o Arciszewskim umożliwił nam podróż do Brazylii. Nie udałoby się to bez 

wsparcia brazylijskiego koproducenta, którego znalazłam w Internecie. Licząc na łut 

szczęścia, zrobiłam listę kilkunastu firm zajmujących się produkcją filmową w okolicach 

Sao Paulo i wysłałam do nich maile z propozycją współpracy. Kilku odpowiedziało od razu, 

w tym Polo de Imagem, firma zajmująca się produkcją i dystrybucją filmów 

dokumentalnych, zwłaszcza muzycznych, na rynku południowoamerykańskim. Jeden z jej 

właścicieli miał polskie korzenie i stąd żywo zainteresował się historią polskiego 

konkwistadora. Pomoc Polo de Imagem okazała się nieoceniona. Nie tylko umożliwili nam 

sfinansowanie przylotu ekipy do Recife i pobytu oraz podróży w ciągu kilku tygodni 

realizacji filmu, ale także zapewnili wsparcie w osobach znakomitego kierownika produkcji 

Germano Coelho Filo i jego pomocników. Germano był synem gubernatora Pernambuco i 

dlatego drzwi wszystkich lokalnych instytucji stały przed nami otworem. Był on również 

obdarzony niezwykłą fantazją i żaden pomysł reżyserski nie wydawał się dla niego zbyt 

trudny do wprowadzenia w życie. Zjeździliśmy razem wybrzeże i interior z plantacjami 

trzciny cukrowej dawnej holenderskiej prowincji, popłynęliśmy łodzią w górę rzeki Sao 

Francisco, lataliśmy helikopterem nad twierdzami zbudowanymi przez Arciszewskiego w 

Olindzie.  

 

Na planie Konkwistador po polsku. Rzeka Sao Francisco. Fot. Jerzy Paczka 
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Aby udramatyzować zdjęcia w Port Arrayal Germano rozrzucał przed ujęciem na dawnym 

polu walki krwawe szczątki kurczaków, nad którymi wkrótce pojawiały się stada sępów. A 

pewnego wieczoru zorganizował dla nas na rynku w Recifie występ stuosobowego zespołu 

śpiewaków, muzyków i tancerzy, który ku entuzjazmowi i z udziałem zgromadzonej 

publiczności odgrywał karnawałowe Maracatu Nação, którego tradycja sięgała czasów,  

kiedy nasz bohater podbijał Pernambuco. Dzięki temu zarejestrowaliśmy postacie i pełne 

wyrazu twarze mieszkańców tej ziemi, potomków czarnych niewolników, Indian i dawnych 

europejskich kolonizatorów.  

 

Egzotyczne krajobrazy: wybrzeże porośnięte mangrowcami, płonące pola trzciny cukrowej, 

tropikalny las deszczowy robiły wrażenie i dodawały atrakcyjności zdjęciom. Ale wielkie 

wrażenie zrobiły na mnie drobne historyczne pamiątki, nośniki pamięci63, takie jak drobne 

fajansowe fajki (lufki), odsiewane przez archeologów z piasku w forcie Orange, które przez 

swoją prozaiczność przybliżyły mi tamtych siedemnastowiecznych żołnierzy: tułaczy i 

                                                
63 M. Kula w książce: Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo BiG, Warszawa 2002, stwierdza, że 

nośnikiem pamięci historycznej są przedmioty i zjawiska, „dosłownie wszystko”, pod warunkiem, że je 

„uaktywnimy”, przypiszemy im taką rolę. Nośnikami pamięci historycznej w dokumencie mogą być 

krajobrazy, wnętrza, pamiątki, przedmioty, które obdarzono sentymentem, jeśli odczytamy i wydobędziemy 

ich znaczenie. S.7-8.  

 

Na planie Konkwistador po polsku. Fort Orange, Recife. Fot. Jerzy Paczka 
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awanturników. Palili tytoń w wielkich ilościach wierząc, że ma dobroczynny wpływ na 

zdrowie, zwłaszcza... drogi oddechowe. W muzeum poświęconym historii Pernambuco 

nakręciliśmy scenę, kiedy pułkownik Claudio Skóra-Rosty, historyk wojskowości z 

pietyzmem wyjmuje z gabloty medal z inskrypcją „Przyjmij laur zwycięski” wybity na cześć 

Arciszewskiego w 1637 przez Kompanię Zachodnio-Indyjską. Patrząc, jak nasz bohater 

unosi niewielki krążek z brązu niczym monstrancję, przypomniałam sobie zdjęcia 

realizowane przez nas wcześniej w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie. Przyniesiono 

nam wówczas dwa kartoniki po butach, w których spoczywały przełożone bibułką XI i XII 

wieczne dokumenty. Aby lepiej wyeksponować pieczęć, wygładziłam bullę Innocentego II 

i kawałeczek papieru przylgnął do mojej dłoni. Dla pułkownika Skóra-Rosty pamiątkowy 

medal był drogocennym zabytkiem, pamiątką starodawnych dziejów Brazylii.  

Archiwalia - filmy i fotografie 

W 2006 roku zrealizowałam na zamówienie Redakcji Dokumentu TVP1 Milenium 

Polski, film o obchodach stulecia Chrztu Polski oparty na materiałach filmowych 

znalezionych podczas remontu w poznańskim archiwum archidiecezjalnym. Były to filmy 

w większości kolorowe, nakręcone na taśmie filmowej 16 mm przez ekipę zatrudnioną przez 

Episkopat Polski w 1966 roku, aby utrwalić kościelne obchody milenijne. Niestety tuż przed 

rozpoczęciem zdjęć do mojego dokumentu zmarł ojciec marianin, który był jednym z 

autorów tamtych ujęć, musiałam więc zmienić scenariusz i skoncentrować się na 

uczestnikach wydarzeń. Odnalezione taśmy nie miały ścieżki dźwiękowej, toteż niemałym 

wyzwaniem było poszukiwanie, a następnie dopasowywanie archiwalnych nagrań 

dźwiękowych do obrazu. Na szczęście w zbiorach „Ósemek”64 - pań z Instytutu 

Prymasowskiego w Warszawie, znalazłam taśmy z kazaniami prymasa Wyszyńskiego, które 

te dzielne kobiety niestrudzenie nagrywały podczas obchodów stulecia Chrztu Polski i 

peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wprawdzie szpule z materiałem 

filmowym nie były opisane, ale z pomocą historyków udało się ustalić, w jakich 

miejscowościach były kręcone zdjęcia. Pozostało wielokrotnie przesłuchać nagrania i 

odnaleźć odpowiednie ujęcia, na których ks. Stefan Wyszyński przemawiał do tłumów i 

dopasować ruchy jego warg do słów zarejestrowanych na magnetofonach „Ósemek”. Do 

pozostałych ujęć Alicja Gandecka, odpowiedzialna za opracowanie dźwiękowe filmu, 

                                                
64 „Ósemki”- grupa młodych kobiet pod kierunkiem Marii Okońskiej założyła w sierpniu 1942 wspólnotę 

religijno-wychowawczą, która w 1948 przekształciła się w Instytut Prymasowski, działający na Jasnej Górze 

i w Warszawie, przede wszystkim jako archiwum i wydawnictwo dzieł ks. Stefana Wyszyńskiego.   
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dobrała odpowiednie nagrania śpiewów, okrzyków i szumu ulicznego w archiwum 

filmowym poznańskiego ośrodka TVP.  

Materiały archiwalne, których użyłam w filmie Sendung. Przesyłka należały do 

wielu rodzajów i gatunków filmowych. Były wśród nich ujęcia z kronik wojennych, ale 

także z propagandowych filmów pokazujących, jak powinno wyglądać życie wzorowej 

niemieckiej gospodyni domowej, jak należy wychowywać niemiecką młodzież a także, 

pozbawione jakiegokolwiek politycznego przesłania, animowane lub fabularne bajki dla 

dzieci. Były też epizody życia codziennego polsko-niemieckiej rodziny ze Zdun 

zarejestrowane w czasie okupacji na kamerze 8 mm. Montując sceny „inscenizowane”, 

złożone ze swobodnie wymieszanych fragmentów tych filmów, kierowałam się jedynie 

dramaturgią narracji (wojennego Pamiętnika Krysi) i filmowymi regułami montażowymi, tj. 

stosując figury stylistyczne takie jak: gradacja, antyteza, elipsa czy metonimia65. 

Uznałam, że zabieg ten jest jak najbardziej uprawniony, nie tylko z perspektywy 

artystycznej, ale również dlatego, że wzmacnia dokumentalną i historyczną wartość filmu. 

Były to przecież kadry, które nasi bohaterowie zachowali w pamięci, jako nieodłączną część 

obrazu świata, o którym opowiadali. Osobną kwestią pozostawało pozyskanie kopii w 

odpowiednio wysokiej jakości. W 2015 roku filmy należały już dawno do domeny 

publicznej, ale koszt zakupu ujęć z archiwów niemieckich znacznie przekraczał możliwości 

naszego budżetu. Na szczęście w trakcie dokumentacji natrafiłam w kilku wielkopolskich 

domach na prywatne zbiory zawierające kolekcje taśm filmowych pozostawionych przez 

niemieckich właścicieli małych kin objazdowych. A w domu jednego z naszych bohaterów 

z Krotoszyna zachował się również świetnie działający projektor filmowy. Dzięki temu 

uzyskałam swobodny dostęp do bogatego zbioru materiałów wyjściowych. 

                                                
65 wg J. Płażewskiego, Język filmu, WaiF, Warszawa1982, s.220-231 

 Gradacja, inaczej stopniowanie - rozczłonkowanie zamierzonego efektu na kilka powiązanych ze sobą 

elementów, uszeregowanych w rosnący lub malejący ciąg. Poprzez rozbicie ciągłego ruchu kamery na 

osobne statyczne ujęcia uzyskuje się stopniowane o charakterze skokowym. Elipsa - pominięcie tych 

elementów fabuły, których widz sam ma się domyślić. Luka powoduje kondensację narracji, wzmożenie 

uwagi widza i pobudza jego wyobraźnię. Antyteza - inaczej przeciwstawienie, zestawienie krańcowo 

przeciwstawnych elementów dla podkreślenia krańcowości jednego z nich. Możliwa jest antyteza pojęć, akcji 

i wartości plastycznych. Synekdocha - określenie przedmiotu lub zdarzenia przez pokazanie jego fragmentu. 

Metonimia, inaczej zamiennia - określenie przedmiotu lub działania przez inny podmiot lub działanie, 

pozostające w bliskim stosunku przyczynowym. Pomaga uniknąć dosłowności. 
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„Obraz kinematograficzny, w którym tysiąc klisz składa 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 dokument 

historyczny, lecz także cząstkę historii – historii, która nie umarła (...)”66 - pisał Bolesław 

Matuszewski, prekursor myśli filmowej, nadworny fotoreporter cara Mikołaja II.  

Archiwalia filmowe wydają się być wiarygodnym źródłem historycznym, ale 

utrwalone na taśmie światłoczułej pozwalają na wiele kreacyjnych zabiegów, które w 

znacznym stopniu mogą wpłynąć na “ładunek informacji” zawartej w zarejestrowanym 

obrazie. Czułość taśmy pozwala (praktycznie bez straty jakości) na swobodne kadrowanie, 

dojazdy, zmianę ruchów kamery albo zabiegi animacyjne w rodzaju rozwarstwiania obrazu, 

nakładania elementów graficznych itp. Archiwalia mogą stać się dla reżysera dokumentu 

materiałem wyjściowym do opowiedzenia treści daleko odbiegających od zamiarów 

autorów zdjęć wykonanych w przeszłości.  Maciej Drygas, który pracę nad większością 

swoich filmów opiera na starannym przeglądaniu archiwów filmowych, zasłużył sobie na 

miano „archeologa dokumentalistyki”67, traktuje archiwalne ujęcia przede wszystkim jako 

tworzywo narracji. „Konstruując minutowy epizod, używam ujęć z wielu, wielu źródeł, 

jakbym sklejał zupełnie nową rzeczywistość, powoływał do życia nowy świat. Ta 

obrazkowa rzeczywistość musi jeszcze wejść w jakąś narracyjną zależność, na przykład z 

czytanym listem czy dokumentem. Tak więc dla mnie to bardzo poważny i osobisty akt 

twórczy. Może właśnie dlatego nie odczuwam potrzeby robienia fabuł, bo praca nad moimi 

dokumentami często jest bardzo kreacyjna.”68                                                                                                                                                         

W dokumencie Usłyszcie mój krzyk (1991) Drygas posłużył się ujęciami z Polskiej 

Kroniki Filmowej, zarówno tymi, które weszły do zmontowanego odcinka o oficjalnych 

obchodach Dożynek na Stadionie Dziesięciolecia we wrześniu 1968, jak i materiałami 

odrzuconymi. Dzięki wielotygodniowym poszukiwaniom w archiwum WFDiF udało się 

odnaleźć 168 klatek filmowych na których operator jednej z kamer zarejestrował obraz 

palącego się człowieka. To jedno króciutkie ujęcie pokazujące akt samospalenia Ryszarda 

                                                
66 B. Matuszewski, Nowe źródło historii, przeł. B. Michałek, w: Film i historia. Antologia, WUW, Warszawa 

2008, s. 21. 
67 K. Mąka-Malatyńska, Filmowa archeologia Macieja Drygasa, „Images” vol. XVI/no. 25, Poznań 2015 

s.133-146. 
68 Zabrać widza w podróż. Z Maciejem Drygasem rozmawia Jakub Socha. DOCąd. Rozmowy z polskimi 

dokumentalistami. Silesia Film. Katowice 2014, s .41, dostęp: https://silesiafilm.com/wp-

content/uploads/2020/04/DOC%C4%85d_PDF.pdf, dostęp: 7.06.2021. 

https://silesiafilm.com/wp-content/uploads/2020/04/DOC%C4%85d_PDF.pdf
https://silesiafilm.com/wp-content/uploads/2020/04/DOC%C4%85d_PDF.pdf
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Siwca, protestującego przeciwko udziałowi Polski w inwazji na Czechosłowację. Odkrycie, 

którego dokonał dokumentalista, było odkryciem historycznym. Wszystkie wątki filmu: 

wizja lokalna i rozmowy ze świadkami zdarzeń na Stadionie, z rodziną Siwca, ujęcia 

archiwalne pokazujące obchody dożynkowe prowadzą do finału, w którym widzimy ujęcie 

płonącego człowieka. Drygas przygotowuje widza do tej kulminacji, montując archiwalne 

ujęcia tak, aby potęgować napięcie. Dojazd do twarzy tancerzy pozwala zauważyć niepokój 

na ich twarzach, dostrzegamy, że patrzą w jednym kierunku. Zbliżenia ujęć widzów na 

trybunach wyraźnie wskazują, że dzieje się coś wyjątkowego. Ludzie chwytają się za głowy, 

zasłaniają usta, w końcu rozbiegają się. Zwolnienie ujęć pustoszejących trybun i 

towarzysząca im muzyka zapowiadają pojawienie się kadru, w którym widać ogień. 

Następny kadr ujawnia, że płonie mężczyzna. Wyrzuca ręce w górę, odwraca się. Kamera 

dojeżdża do półzbliżenia, rejestruje jego niemy krzyk.  

W scenie otwierającej film widzimy kamienicę, z której ktoś wynosi dokumenty, 

rzuca je na stos i podpala. Ujęcia zrealizowane są tak, że sugerują podglądanie akcji ponad 

murem otaczającym dziedziniec tajemniczej instytucji. Scenę tę Drygas zainscenizował, 

odtwarzając sytuację, której był świadkiem, kiedy dokumentował historię Ryszarda Siwca. 

Dokumenty płoną, ale - jak pokazuje w filmie - nie wszystkie. 

Susan Sontag w zbiorze esejów przetłumaczonych na język polski pod tytułem 

„Widok cudzego cierpienia”69 przygląda się historii fotografii wojennej, wskazując na 

ambiwalentną rolę tego medium, które z jednej strony dokumentuje zniszczenie i 

okrucieństwo człowieka, ale z drugiej - utrwala cierpienia jednych (ofiary Holokaustu), 

odsuwając w niepamięć gwałty na innych całych narodach (Indianie) lub grupach ludzi 

(kobiety jako ofiary gwałtów wojennych). Fotografie wojenne to jednak nie tylko obrazy 

cierpienia i bezprzykładnych potworności. To także wizerunek codzienności - zbiedniałej, 

często pełnej ograniczeń, wyrzeczeń i upokorzeń, ale przecież dominującej w pamięci tych, 

którzy taki czas przeżyli. 

Album Fleischera (1962) Janusza Majewskiego i Powszedni dzień gestapowca 

Schmidta (1963) Jerzego Ziarnika, to dokumenty, które zainicjowały całą serię polskich 

filmów opartych na fotografiach wykonanych przez niemieckich żołnierzy i urzędników.70 

                                                
69 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, przeł. Sławomir Magala, Znak, Kraków 2010. 
70 Dokumenty te analizuje Mikołaj Jazdon w szkicu: Fotografie w roli głównej, „Kwartalnik Filmowy” 2006, 

nr 54/55, s. 212-230. 



 

82 
 

W ostatnich latach najgłośniejszymi były: Fotoamator (1998) Dariusza Jabłońskiego, oraz 

Portrecista (2005) Ireneusza Dobrowolskiego. Takim filmem jest też Archiwum istnień 

(2009) Justyny Łuczaj-Salej i Bogusława Sławińskiego - film oparty na zdjęciach 

wykonanych dla nazistowskich antropologów z Sekcji Ras i Ludoznawstwa Institut für 

Deutsche Ostarbeit (Instytutu Niemieckich Prac na Wschodzie ) utworzonego przez Hansa Franka 

w miejsce zlikwidowanego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fotografie - portrety 

podhalańskich górali wraz z pomiarami antropologicznymi, testami psychologicznymi, 

próbkami włosów i odciskami palców - miały służyć wyselekcjonowaniu przedstawicieli 

rasy aryjskiej. Autorzy filmu wracają do wsi Markowa Poręba, aby odnaleźć osoby 

uwiecznione przez hitlerowskich przedstawicieli pseudonauki i opowiedzieć o ich losach. 

Oglądamy twarze starych kobiet, które ze wzruszeniem rozpoznają się na pięknych 

portretach z kolorowych slajdów i czarno-białych fotografii. Pamiętają, że Niemcy byli 

zafascynowani ich nordycką urodą. Wielu mieszkańców Markowej Poręby nosiło 

niemieckie nazwiska, dlatego wieś wzbudziła szczególne zainteresowanie nazistowskich 

badaczy. W filmie występuje też wnuk Henryka Szatkowskiego, przedwojennego kapitana 

sportowego Polskiego Związku Narciarskiego, który propagował ideę Goralenvolku. 

Świadkowie opowiadają o zebraniu Związku Górali, na którym zaakceptowano tezę, że 

górale to lud pochodzenia niemieckiego. Wacław Krzeptowski, który zwołał to zebranie, 

został w 1945 roku powieszony przez oddział AK.  

Fotoamator (1998) Dariusza Jabłońskiego powstał w oparciu o znalezisko 

historyczne, a mianowicie serię kolorowych zdjęć wykonanych przez Waltera Genewaina, 

księgowego w getcie łódzkim. Udokumentował on na blisko 400 barwnych slajdach obraz 

swojej „placówki”: zakłady pracy, wystawę odzieży produkowanej w getcie, swój gabinet a 

także ulice, na których widzimy kobiety wyplatające koszyki, przechodniów w 

zwyczajnych, a czasem nawet eleganckich ubraniach, dzieci wychodzące w szeregu w 

niewiadomym kierunku itp. Nie ma w tych dokumentach fotograficznych śladu tragedii, jaka 

była udziałem żydowskiej społeczności podczas okupacji hitlerowskiej. Genewein użył klisz 

barwnych firmy AGFA, aby, jak napisał w przytoczonym w filmie liście reklamacyjnym do 

AGFY: „lepiej przedstawić osiągnięcia jego placówki”. Kolor w fotografiach z getta 

wprowadza dodatkowy „efekt obcości”, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że archiwalia 
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okupacyjne są czarno-białe. Jabłoński natomiast zestawia archiwalne slajdy z czarno-

białymi ujęciami zrealizowanymi współcześnie w tych samych miejscach, które pokazuje 

księgowy getta. Przenikaniem obrazu podkreśla, że oglądamy ten sam świat kilkadziesiąt lat 

później. We współczesnych ujęciach operator unika pokazywania ludzi, wygląda na to, że 

Łódź opustoszała. Widz odnosi wrażenie, że dzisiejszy widok dzielnicy dawnego getta jest 

bardziej przygnębiający od tego, który zarejestrował Genewein. Obraz zarejestrowany 

współcześnie zbliża się do obrazów tych miejsc w pamięci jedynego przedstawionego w 

filmie świadka: byłego żydowskiego lekarza Arnolda Mostowicza. Jednak słowa 

Mostowicza silnie kontrastują z tymi obrazami, jak i - przede wszystkim - zaprzeczają wizji 

getta utrwalonej na slajdach Geneweina. Mostowicz pamięta dramatyczne rozstania z 

bliskimi, tyfus, wszy, wszechobecny strach i masową śmierć. Jabłoński nie użył w filmie 

archiwaliów filmowych, które potwierdzałyby prawdziwość wspomnień naocznego 

świadka. W ten sposób reżyser podkreśla, że najważniejszy jest dla niego zapis pracy 

pamięci. Mostowicz opisuje wymarsz do pracy wynędzniałych tłumów robotników jak 

starannie zmontowaną scenę filmową: „Jest to obraz, który został w mej pamięci dlatego, że 

jest połączony. Jest on jednocześnie pewnymi odgłosami, pewnymi wrażeniami 

słuchowymi, których nie potrafię z siebie wyrzucić. Kończyłem wizytę w pogotowiu, 

wychodziłem od jakiegoś chorego i wsiadałem do dorożki. (...) I w pewnym momencie 

dobiegł mnie stukot, jakby ktoś bił młotkiem po kamieniach, ten stukot stał się coraz 

wyraźniejszy, coraz bardziej masowy, coraz bardziej narastał, tak, że nawet zauważyłem, aż 

koń chrapami zareagował na to (...). Narastał ten odgłos, zmieniając się w huk. Grzmot, jak 

się okazało tysięcy trepów bijących o kamień uliczny. (...) Ludzie w mroku, w zimnie, 

okutani byle czym, szmatami, papierami, gałganami, jakimiś pasmami papieru, sznurkami 

wręcz, walili trepami o bruk”.  

Zamiast wypowiedzi ekspertów czy komentarza historycznego spoza kadru 

Jabłoński przytacza dokumenty, które pokazują getto z jeszcze innych perspektyw, niż kadry 

księgowego czy wspomnienia lekarza. Są to urzędowe pisma, druki, raporty, sprawozdania, 

statystyki i tabele; a z drugiej strony - prywatne wspomnienia, zapiski i korespondencja 

oprawców i ofiar. Jak pisze Piotr Witek w swojej analizie filmu, reżyser buduje w ten 

sposób: „narrację polifoniczną, dialogiczną i mozaikową, charakterystyczną dla dyskursu 

postmodernistycznego. (...) Polifoniczna konstrukcja narracji jawi się tu jako specyficzne 

narzędzie, którym reżyser posłużył się do weryfikacji wykorzystanego w filmie materiału 
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źródłowego, stanowiącego główne tworzywo filmowej opowieści”71 Jabłoński pokazuje, że 

materiały źródłowe w opowieści o przeszłości zmieniają swoje znaczenie i sens w zależności 

od przyjętej perspektywy, ponieważ same w sobie zawsze odsłaniają tylko fragment prawdy 

o faktach i wydarzeniach, ukrywając ich istotne elementy, a uwypuklając inne. Kadrując 

slajdy tak, aby pokazać zbliżenia postaci schowanych na dalszych planach, reżyser odsłania 

to, co autor zdjęć chciał zataić. Przestraszone spojrzenia, oznaki wyczerpania na twarzach, 

łachmany pasażerów czekających na załadunek do pociągu. Montaż wykadrowanych 

slajdów umożliwia upodobnienie do filmu sekwencji opartych na ikonografii, które 

podkreśla jeszcze dodanie ścieżki dźwiękowej opartej na efektach: odgłosy zgiełku 

ulicznego, warkot silników aut, dźwięki pracujących w warsztatach maszyn, albo 

charakterystyczny dla stacji kolejowej hałas nadjeżdżających pociągów wraz z gwarem 

stłoczonego na peronie tłumu. Efekty nie wnoszą nowej informacji, nie budują kontrapunktu 

znaczeniowego, służą po prostu ufilmowieniu sekwencji fotograficznych. Podobny cel mają 

animacje tekstów raportów, zestawień liczb, wykazów i kosztorysów.  

Jabłoński nie zadaje pytania o intencje „fotoamatora” z getta. Cytuje fragmenty jego 

listów, z których nie wynika, jakoby poddawał refleksji fakt, że jest pracownikiem 

„korporacji śmierci”. Nie dowiadujemy się, czy los żydowskich mieszkańców getta budził 

jego zainteresowanie, współczucie, czy może odrazę. Przypomina mi się w tym miejscu 

fragment listu córki namiestnika Warthegau Artura Greisera do przyjaciółki, który 

kilkunastolatka napisała po wizycie z ojcem w łódzkim getcie: „Słuchaj, to naprawdę 

niesamowite. Mieszka tam tylko plebs. Panuje zaraza i powietrze jest okropne. Nie ma wody, 

więc myją się jeszcze rzadziej niż zwykle. Wiesz, naprawdę trudno im współczuć, to nie są 

tacy sami ludzie, jak my”72. Z filmu Jabłońskiego nie dowiadujemy się, czy Genewein także 

uważał żydowskich pracowników za podludzi. 

Nic także nie wskazuje na to, jakoby księgowy - fotoamator miał świadomość, że 

uczestniczy w zbrodniczej działalności. W kolorowych obrazach przekazuje propagandowy 

obraz getta i jedyne, co wydaje się go niepokoić, to niewytłumaczalny błąd techniczny 

powodujący czerwone zabarwienie białych elementów utrwalonych na kliszy. Jednak 

konsekwencja, z jaką unika pokazania jakichkolwiek fragmentów rzeczywistości getta 

                                                
71 Piotr Witek, Między przezroczystością a mozaikowością filmowej narracji historycznej. 

Przypadek Fotoamatora Dariusza Jabłońskiego, [w:] Okno na przeszłość. 

Szkice z historii wizualnej, red. Dorota Skotarczak. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2015, s. 54 i 59. 
72 Albin Wietrzykowski: Powrót Arthura Greisera, Spółdzielnia Wydawnicza Pomoc, Poznań 1946, s. 13. 
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związanych z cierpieniem Żydów, z terrorem, represjami i śmiercią dowodzi, że dobrze wie, 

co tam się dzieje.  

Mozaikowa konstrukcja narracji w Fotoamatorze podkreśla równorzędność źródeł 

różnego rodzaju, ich wspólną cechą okazuje się być niekompletność, fragmentaryczność, 

nieobiektywizm. W slajdach Geneweina najważniejsze jest nie to, co pokazują, ale to, czego 

starają się nie pokazać. Jabłoński powtarza w filmie barwne „estetyzujące” ujęcia detali 

slajdów, przesuwanych w magazynku rzutnika, podkreślając, że zdjęcia księgowego z getta 

są dla niego przede wszystkim tworzywem opowieści filmowej. Tworzywem, ale 

równocześnie tematem, bo Fotoamator nie jest kolejnym filmem o losie żydowskich ofiar, 

ani nawet o „banalności zła”, ale przede wszystkim głosem w dyskusji o wiarygodności 

nośników naszej pamięci historycznej. 

W 2008 zrealizowałam z Jerzym Paczka film W powstańczej rogatywce i 

niemieckim mundurze, który opowiadał o powstańcach ze Zbąszynia, miasteczka leżącego 

na zachodnim krańcu Wielkopolski. Ich anonimowe portrety były częścią zbioru liczącego 

około tysiąca szklanych negatywów autorstwa niemieckiego fotografa Konstantego 

Sikorskiego. Kolekcję odziedziczył inny zbąszyński fotograf, Polak, Kazimierz Olejniczak, 

który potrafił docenić ich dokumentalną wartość. Pięćdziesiąt negatywów utrwaliło obrazy 

uczestników walk lat 1918-1919 z obu stron frontu. Dzięki staraniom Wojciecha 

Olejniczaka, syna Kazimierza negatywy w formie wielkoformatowych fotografii zostały po 

stu latach wyeksponowane na wystawach w Poznaniu, Zbąszyniu, Kórniku i Opalenicy. 

 

 

Kadr z filmu W powstańczej rogatywce i niemieckim mundurze zdj. Mariusz Podgórny 
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W dokumencie dzieci powstańców ze Zbąszynia, Łomnicy i Dąbrówki Wielkopolskiej, dziś 

80-latkowie opowiadają o tym, co zapamiętali ze wspomnień ojców, uczestników wydarzeń. 

Tematem filmu są kłopoty z tożsamością narodową i trudne wybory mieszkańców 

wojennego pogranicza. Zbąszyń był strategicznie ważnym węzłem komunikacyjnym, który 

powstańcy próbowali opanować dwukrotnie. Bez skutku. Mimo to, dzięki traktatowi 

wersalskiemu, Zbąszyń znalazł się po stronie polskiej, ale oddalona o kilka kilometrów 

Dąbrówka Wielkopolska pozostała po stronie niemieckiej. Realizując ten film, mogliśmy 

pokazać materialny aspekt fotografii. Przy okazji filmowania przygotowań do wystawy 

pokazaliśmy cały proces technologiczny obróbki szklanych negatywów. Kiedy portrety 

bohaterów powstania naturalnej wielkości wychodziły spod drukarskiej prasy widać było 

najdrobniejszy szczegół mundurów, każdy detal twarzy, plamkę w oku. Fotografie w filmie 

pozwoliły zbliżyć się dosłownie i w przenośni do zatrzymanych i uwiecznionych w kadrze 

ludzi, których nazwisk w większości nie udało się ustalić. Portrety fotograficzne 

przemawiają do nas znacznie bardziej niż ujęcia anonimowych twarzy na taśmie filmowej. 

Utrwalone na zawsze w jednym zastygłym obrazie, wpatrzone w oko obiektywu postacie 

zdają się zwracać wprost do widza. z całą świadomością zgadzając się ten kontakt i na upływ 

czasu, który może odebrać im imiona, ale nie podmiotowość i - wykreowany wespół z 

fotografem wizerunek. 

W Sendung. Przesyłka fotografie także odgrywają istotną rolę, mimo że towarzyszą 

na pozór atrakcyjniejszym archiwaliom filmowym. Kilka lat wcześniej realizowałam na 

zamówienie TVP Poznań cykl dokumentalny poświęcony życiu codziennemu w 

Warthegau73. Zgromadziliśmy wówczas wiele zdjęć wykonanych przez niemieckich 

fotografów, ale także pochodzących ze zbiorów prywatnych rodzin z wielkopolskich miast 

i miasteczek. Polskich mieszkańców Kraju Warty obowiązywał surowy zakaz posiadania 

aparatu fotograficznego, zdjęcia jednak powstawały, harcerze konstruowali własne aparaty, 

którymi dokumentowali nie tylko działalność okupanta. W zachodniej części Wielkopolski 

było sporo rodzin mieszanych: polsko-niemieckich i tam zdarzało się nawet, że utrwalano 

życie codzienne przy pomocy kamer filmowych. Dysponując takim archiwum mogliśmy w 

Przesyłce dość wiernie odtworzyć kontekst opowieści. Główną pamiątką naszej bohaterki 

był albumik ze zdjęciami uwieczniającymi jej pobyt u Schmidtów, przechowywany w 

rodzinie Kozłowiczów jako szczególnie cenna pamiątka. Mąż pani Krystyny, Stefan 

                                                
73 Warthegau (2008) - cykl krótkich (13 minutowych) filmów dokumentalnych scen. Jacek Kubiak, reż. 

Dorota Latour, produkcja Telenowa dla TVP 3. 
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Tobolski podobnie jak drugi z pary głównych bohaterów - Artur Schmidt od najmłodszych 

lat zajmowali się amatorsko fotografią, toteż nie brakowało nam zdjęć ilustrujących kolejne 

etapy ich historii. Dzięki temu mogliśmy pokazać w filmie także okupacyjną codzienność, 

w tym radosne chwile: spacery dzieci z rodzicami, zabawy na podwórku, święta spędzane w 

gronie najbliższych, powroty więźniów z obozów koncentracyjnych do domu.  

 

V.    Scenariusz filmu dokumentalnego. Trzyaktowa budowa. Tytuł 

 

Scenariusz filmu fabularnego był przedmiotem rozważań wielu autorów. Jego 

najbardziej pożądany kształt i format został wielokrotnie i dokładnie opisany, 

skodyfikowany, stworzono nawet narzędzia i programy komputerowe pomagające go 

napisać.  Tymczasem publikacje opisujące, jak powinien wyglądać scenariusz filmu 

dokumentalnego są nieliczne i podają raczej ogólne wskazówki, niż tworzą modele lub 

wzorce, na których początkujący dokumentalista mógłby się oprzeć74. W efekcie, każdy z 

twórców metodą prób i błędów, opierając się na własnych doświadczeniach, opracowuje 

własną metodę i styl pisania scenariusza dokumentalnego.  

Scenariusz dokumentu powstaje w przynajmniej dwóch, najczęściej znacznie 

różniących się wersjach. Pierwsza jest literackim zapisem intencji reżysera powstającym z 

reguły na początkowym etapie dokumentacji, który umożliwia podjęcie rozmów z 

producentem, agencją finansującą (granatową), sponsorami i dystrybutorem przyszłego 

filmu. Kolejna wersja powstaje po zdjęciach i jest to scenariusz montażowy, czyli mniej lub 

bardziej precyzyjny układ filmu przygotowany przez reżysera we współpracy ze scenarzystą 

i montażystą.  

Kształt wstępnej wersji scenariusza zależy od indywidualnej decyzji jego autora. 

Niektórzy piszą coś w rodzaju rozszerzonej eksplikacji, podając temat, określając 

bohaterów, przesłanie i główne założenia realizacyjne, takie, jak planowane miejsca 

zdjęciowe, archiwalia filmowe, audio lub fotograficzne itd., które będą stanowiły podstawę 

określenia budżetu i pomogą atrakcyjnie zaprezentować pomysł producentowi i 

                                                
74 Jedną z takich prac opublikowała Trisha Dash, How to Write a Documentary Script?  Public Service 

Broadcasting Trust, New Delhi, 2007, o scenariuszu filmu dokumentalnego pisze też Sheila Curran Bernard, 

Documentary Storytelling for Video and Filmmakers, Focal Press Publications 2004.  
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dystrybutorowi.  Inni, do których ja również się zaliczam, starają się nadać scenariuszowi 

kształt najbliższy zapisowi wyobrażonego filmu, podobnie jak w przypadku fabuły 

dokładnie planując lokacje, sceny i działania, a nawet przytaczając możliwe, napisane na 

podstawie zapisów z dokumentacji, wypowiedzi bohaterów.  

Jako przykład mogę przytoczyć fragment własnego scenariusza filmu dokumentalnego 

Nasze uniwersytety (2018) 

Scena 2. OD POLITYKI NIE UCIEKNIESZ 

Mieszkanie Ciszyńskich, małżeństwa polonistów, zawartego w czasie strajków 81 roku. W 

kuchni Ewelina z wnukiem na rękach rozmawia z synem przygotowującym kolację. Paweł 

Ciszyński szuka czegoś w pokoju pełnym oldskulowych magnetofonów, gramofonów, 

magnetowidów, czyli w swojej pracowni. Towarzyszą mu Piotr Michałowski, historyk sztuki 

i właściciel galerii – kolega z okresu studiów na UAM i Jacek Kępa [autor unikalnych nagrań 

filmowych ze strajków na UAM i główny bohater filmu]. Paweł znajduje nagranie i zakłada 

taśmę na szpulowy magnetofon. 

100% Paweł Ciszyński: 

Przyznam ci się, że kiedy dostałem maila, z opisem jak chcesz zrobić ten film 

i kto w nim wystąpi, wkurzyłem się mocno. Tak, że Ewelina musiała mnie 

uspakajać. Bo ja w ogóle z tamtego czasu nie pamiętam żadnych 

politycznych motywacji, a tylko kulturowe, towarzyskie, obyczajowe. Byłem 

wielbicielem punk-rocka, pamiętasz przecież –– w liceum słuchaliśmy razem 

King Crimson, Stonesów i Pink Floydów i o całym tym historycznym 

zamieszaniu nie mieliśmy wielkiego pojęcia. Ja w każdym razie zawsze 

uważałem się za późnego hippie i w d… miałem walkę o wolność. A teraz 

się okazuje, że śpiąc pod stolikami w Novum wywalczyliśmy wolność dla 

uczelni. 

Off i 100% Ewelina Koperska-Ciszyńska: 

Od zawsze chciałam być dziennikarką, choć mój ojciec mi to odradzał, bo 

wiedział, że to zawód sprzedajny. Ale ja wiedziałam swoje. W 1979 

pojechałam na taki obóz organizowany dla młodych talentów przez SZSP – 

tam zasad dziennikarstwa uczył nas między innymi pan N.  
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Off Jacek Kępa: 

Ten sam N. który w czasie drugiego strajku napisał w GŁOSIE 

WIELKOPOLSKIM taki wredny reportaż o strajkujących? 

Ujęcia archiwalne: fragmenty artykułów z prasy ujęcia drukującej się gazety „Głos 

Wielkopolski”, oraz ulica, przejeżdżający tramwaj odsłania kiosk RUCHu, a przy nim ludzie 

stojący w kolejce po prasę. Ujęcia Jacka zarejestrowane podczas strajku – stołówka 

uniwersytecka, teraz zamieniona na strajkową kantynę, oklejona plakatami. Starsza kobieta  

wnosi blachę placka, budząc entuzjazm zgromadzonych studentów.  

Off Paweł Ciszyński: 

Tak jest. Jego końcówka była taka, że straż (ja też byłem w straży strajkowej) 

nie chciała go wpuścić do Novum, a jeden ze studentów powiedział do niego 

„Sp… ty czerwony ch…”. 

Off: Ewelina Ciszyńska: 

On to wszystko napisał, licząc, że jego czytelnicy będą zbulwersowani, że 

przekonają się, kim są „rzekomi studenci”. To zakończenie, wywołało 

entuzjazm i powszechny rechot wśród kolegów. Podobny efekt, czyli 

zniechęcenia do nas, miały wywołać artykuły w lokalnej prasie o tym, jak to 

w Collegium Novum wyrzuca się do kubłów na śmieci jedzenie, które 

mieszkańcy miasta, odejmując je sobie od ust, przynoszą strajkującym 

studentom. 

off Piotr Michałowski: 

Napisałem wtedy z Dominikiem Księskim polemikę z N. Odbijaliśmy to na 

powielaczu i rozdawaliśmy po kioskach, żeby kioskarki dodawały nasz 

artykuł do kolejnych numerów „Głosu Wielkopolskiego”. 

Ten drugi sposób pisania scenariusza wymaga oczywiście uprzedniego przeprowadzenia 

możliwie najbardziej wyczerpującej dokumentacji. Jest też często nieufnie przyjmowany 

przez gremia oceniające scenariusze np. w agencjach grantowych, ponieważ taka 

„skończona” literacka forma filmu wydaje się ekspertom sprzeczna z wymogami gatunku. 
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Klasyczny dokument powstaje przecież - jak pisałam na początku tej pracy – w czasie 

montażu. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że im precyzyjnej wyobrazimy sobie i 

zaprojektujemy nasz film przed zdjęciami, tym łatwiej porozumiemy się ze współtwórcami 

z ekipy filmowej, zwłaszcza z operatorem i producentem oraz kierownikiem produkcji. 

Osobiście uważam, że czas poświęcony na napisanie dokładnego scenariusza nie jest 

stracony, mimo iż jego kolejna wersja przed montażem będzie się z pewnością bardzo, a 

może nawet zasadniczo, różnić od pierwotnej. Scenariusz literacki stanowił dla mnie zawsze 

rodzaj mapy, dzięki której z większą śmiałością i otwartością na niespodzianki 

wyruszaliśmy z ekipą na „łowy z kamerą” nie tracąc z pola widzenia celu (tematu filmu), a 

jednocześnie swobodnie i chętniej opuszczając znane szlaki, aby dostrzec coś nowego, 

niezaplanowanego i nieoczywistego.  

Fiński dokumentalista i badacz Jouko Aaltonenen pisze: „Według mnie scenariusz 

dokumentu jest hipotezą. Hipoteza to założenie, które czynimy, aby następnie sprawdzić je 

empirycznie. W przypadku filmowca sprawdzanie odbywa się poprzez realizację filmu. 

Scenariusz jest hipotezą tematu, głównego wątku, bohatera, stylu, wydarzeń i całej 

dramaturgicznej konstrukcji. Niektóre z tych założeń sprawdzają się w procesie robienia 

filmu, inne zostają zweryfikowane, a jeszcze inne okazują się być całkowicie błędne”75.  Dla  

Aaltonenena pisanie scenariusza to proces, który trwa od początku do końca realizacji filmu. 

Forma, struktura opowieści, konstrukcja dramaturgiczna rozwijają się i kształtują w ciągłej 

interakcji z rzeczywistością. To dialog dokumentalisty ze światem, który stara się opisać 

nadaje kształt scenariuszowi i filmowi.  

W przypadku dokumentu opartego na obserwacji bohatera, zdarza się, że reżyser 

przystępuje do zdjęć, mając tylko sformułowaną główną ideę filmu, jednak trudno sobie 

wyobrazić realizację dokumentalnego filmu historycznego bez scenariusza. Zbyt wiele form 

narracji trzeba połączyć opowiadając o przeszłości, aby opierać się tylko na intuicji i 

szczęściu. 

Zazwyczaj na etapie sprzedawania pomysłu powstaje treatment, czyli opis filmu. 

Odzwierciedla on strukturę dokumentu, ale pisząc, koncentrujemy się na historii, nie na 

                                                
75 Cyt za: J. Aaltonenen, Script as a hypothesis: Scriptwriting for documentary film, “Journal of 

Screenwriting” (2017) Volume 8 Number 1, p. 56, [tłum.D. L.]. 
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obrazach. Przykładem może być początek treatmentu Macieja Drygasa do filmu Usłyszcie 

mój krzyk: 

„Pierwsza część pt. Testament to swoistego rodzaju studium człowieka zniewolonego. 

Realizując zdjęcia do tej części, przede wszystkim interesować mnie będzie reakcja Siwca 

na otaczającą go rzeczywistość polityczną. Szkicując jego portret, celowo pominę szczegóły 

biograficzne, aby całkowicie skupić się na procesie dojrzewania do tak desperackiego 

protestu. II część Wizja lokalna będzie opowiadać o odrzuceniu ofiary Siwca. Spotkanie na 

Stadionie X-lecia ze świadkami posłuży za pretekst do rozmyślań nad kondycją naszego 

społeczeństwa w 68 roku. [...] III część Droga do nieba to próba nadania po 22 latach sensu 

śmierci Siwca. Całość składałaby się wyłącznie z materiałów archiwalnych 

zarejestrowanych podczas dożynek w 68 roku. Na tym tle wplecione zostanie nagrane kilka 

dni przed śmiercią posłanie Siwca do przywódców na Kremlu”76. 

Treatment zawiera już propozycję struktury filmu, która zapewne zmieni się zupełnie lub w 

znacznym stopniu na dalszych etapach pracy nad dokumentem, czyli pomysł na ekspozycję, 

ujęcie tematu – czyli lokomotywę, która popycha akcję filmu do przodu, wydarzenie 

inicjujące akcję (które jest właściwym początkiem historii), kulminację (w której wszystkie 

wątki splatają się i ujawnia się przesłanie opowieści) oraz zakończenie.  

Aby sprzedać film dobrze mieć także tytuł, choć z mojego doświadczenia wynika, 

że najlepsze tytuły rodzą się w głowach autorów w trakcie albo pod koniec montażu filmu. 

Czasami są to fragmenty najważniejszych wypowiedzi bohaterów filmu. Przykładem tytułu, 

który zawiera przesłanie i zarazem jest osobistą wypowiedzią głównego bohatera jest 

Usłyszcie mój krzyk Macieja Drygasa. Tytuł Sendung. Przesyłka miał kojarzyć się z 

przesłaniem filmu (niemieckie „Sendung” jest pojemniejsze od polskiego odpowiednika i 

może oznaczać także „przesłanie”), określać polsko-niemiecki kontekst historii i 

zaciekawiać. Konkwistador po polsku wskazywał na wyjątkowość biografii Arciszewskiego 

i awanturniczo-podróżniczy charakter opowieści. 

Pęknięcie nadziei (1993) - dokument o Antonim Kępińskim był pierwszym filmem 

o tej postaci, dlatego redaktor zamawiający z TVP2 zaproponował, aby w tytule znalazło się 

nazwisko wybitnego polskiego psychiatry. Zależało mi jednak na podkreśleniu bardziej 

                                                
76 Maciej J. Drygas, Analiza warsztatowa filmu “Usłyszcie mój krzyk”, “Images” vol. XVI/no. 25 Poznań 

2015, s. 152. 
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uniwersalnej perspektywy. Ważnym bohaterem filmu był ks. prof. Józef Tischner, który 

podczas zajęć z „Filozofii dramatu” na Wydziale Reżyserii Dramatu w PWST wielokrotnie 

opowiadał nam o swojej przyjaźni z Kępińskim i o tym, że fascynował go także jako filozof 

- intuicjonista.  To profesor Tischner namówił mnie, abym zrealizowała filmowy portret 

Kępińskiego. Dlatego słowa, które wydały mi się najlepszym tytułem filmu znalazłam w 

jego wypowiedzi: „Kiedy człowiek odczuwa lęk, stracił poczucie sensu, ogrania go 

melancholia, choroba na czas, pęknięcie nadziei, to drugi człowiek jest w stanie pomóc mu 

w odbudowaniu tej nadziei, ale nigdy nie przywróci mu jej siłą”77. 

Struktura filmu dokumentalnego często powstaje na montażu, ale Pęknięcie nadziei 

realizowaliśmy w 1993 roku, w czasach montażu elektronicznego, który z przyczyn 

technicznych praktycznie uniemożliwiał swobodne zmiany układu ujęć, toteż 

zdecydowałam się trzymać zaplanowanego na papierze scenariusza, opartego o klasyczną 

budowę trzyaktową. Filmy telewizyjne zaczynają się zazwyczaj od sekwencji otwierającej 

(teaser), która ma zaciekawić widza i zachęcić go do obejrzenia dalszego ciągu. Może to być 

montażowy skrót najważniejszych wydarzeń albo początek opowieści. Opowieść o 

Kępińskim postanowiłam jednak przeplatać przykładami dzieł sztuki opowiadających o 

„czujących więcej” oraz tworzonych przez artystów chorych psychicznie, dlatego film 

zaczyna się od kilkuminutowej inscenizacji fragmentu Pamiętnika wariata Mikołaja 

Gogola, zakończonej planszą z cytatem z biografii Kępińskiego napisanej przez Jana 

Masłowskiego. 

Akt pierwszy rozpoczyna się od życiorysu napisanego przez samego Kępińskiego, 

przeczytanego głosem Piotra Borowca na tle sekwencji fotograficznych portretów bohatera. 

Tematem tej części jest Kępiński jako pełen pasji lekarz, a wspominają go najbliżsi 

współpracownicy i pacjentka. Ujęcia, które otwierają i zamykają sceny zbudowane z 

wypowiedzi zrealizowaliśmy w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie, na oddziale 

zamkniętym. Postacie pacjentów pojawiają się na tle okien, sylwetkowo. Na korytarzach 

szpitalnych i w salach chorych nie używaliśmy dodatkowych świateł, aby ograniczyć do 

minimum ekipę, nie rejestrowaliśmy również dźwięku. Pierwszy akt kończy wiersz Bal 

chorej na schizofrenię poetki Jadwigi Szreniawy, który interpretuje Monika Rasiewicz. 

Scenę sfilmowaliśmy w dwóch długich ujęciach na polnej drodze, wśród pól, na których 

leżały jeszcze poranne mgły. Monika Rasiewicz była wówczas aktorką Starego Teatru (rok 

                                                
77 Wypowiedź ks. Józefa Tsichnera w filmie „Pęknięcie nadziei” reż. Dorota Latour. 
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wcześniej zagrała Żonę w spektaklu Mąż, mojej adaptacji Nie-Boskiej komedii Zygmunta 

Krasińskiego78), pedagogiem PWST, a prywatnie – żoną profesora Andrzeja Kowala, 

psychiatry i dyrektora kliniki im. Józefa Babińskiego w Krakowie.                                                                                                       

Łącznikiem między aktami jest wypowiedź profesora Aleksandra Jackowskiego, historyka 

sztuki zafascynowanego twórczością chorych psychicznie, który był wówczas kuratorem 

wystawy Przerażenie i ukojenie w Państwowej Galerii Sztuki w Płocku. Obrazy i rzeźby 

zgromadzone na wystawie posłużyły nam do zilustrowania ostatniej sekwencji filmu. 

Akt drugi zaczyna się od sceny z innego opowiadania Mikołaja Gogola, 

zatytułowanego Nos. Do odegrania jej zaprosiłam Jerzego Trelę i Jerzego Stuhra, którzy 

następnie w krótkich wypowiedziach odnieśli się do swoich doświadczeń w rolach 

„wariatów”. Trela przyznaje, że książki Kępińskiego były dla niego i dla Konrada 

Swinarskiego inspiracją podczas przygotowywania sceny Wielkiej Improwizacji w 

legendarnej inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza (Teatr Stary, 1973). Szczególnie 

cenne były dla artystów opisy stanów „ponadnormalnych” u ludzi zdrowych psychicznie, 

ponieważ improwizacja powstawała w stanie wyjątkowego uniesienia i niosła ogromny 

ładunek uczucia. Kolejną sceną jest montaż fotografii z pogrzebu Antoniego Kępińskiego, 

któremu towarzyszy dramatyczny motyw muzyczny stworzony do filmu przez Roberta 

Łuczaka. Ujęcia te antycypują następujące po nich wspomnienia o ostatnim, dramatycznym 

okresie życia krakowskiego psychiatry, kiedy zachorował na nowotwór. Świadkowie – 

lekarz - onkolog profesor Zygmunt Hanicki, współpracownicy i członkowie rodziny 

Kępińskiego opowiadają o heroicznym wyścigu z czasem, wysiłku, z jakim walczył o 

przedłużenie życia. Zależało mu na tym, ponieważ chciał zostawić po sobie testament, 

zapisać swoje bogate doświadczenie jako lekarza na kartach książek, które „nosił w sobie” 

od lat.  

Akt trzeci, poświęcony znaczeniu dzieł Kępińskiego, otwiera montaż ujęć 

prezentujących zadziwiające rzeźby cierpiącego na depresję artysty i cytat z Psychopatologii 

życia codziennego, mówiący o niezłomnej wierze psychiatry w człowieka. Jeden z 

najbliższych współpracowników profesora, dr Zdzisław Pajor, który pomagał i towarzyszył 

Kępińskiemu, kiedy ten ciężko chory pisał w szpitalu swoje książki, opowiada o jego 

głębokiej, skrywanej religijności. W tej części filmu oddałam głos kilku psychiatrom, którzy 

                                                
78 Mąż - według Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, reż. Dorota Latour, Teatr Stary im. H. 

Modrzejewskiej w Krakowie, 1991. 
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uważali się za uczniów i spadkobierców myśli i metody autora Rytmu życia, Melancholii, 

Lęku i Poznania chorego.  W filmie nie mogło zabraknąć księdza profesora Tischnera. 

Zdjęcia z jego udziałem zrealizowaliśmy w malutkim mieszkaniu przy ulicy św. Marka w 

Krakowie. Zazwyczaj staram się, aby podczas nagrywania wywiadów kamera znajdowała 

się możliwie jak najdalej od bohatera, dzięki czemu można oddać lepiej atmosferę rozmowy 

i portretować mówiącego przy użyciu obiektywu o długiej ogniskowej. Jednak „salon” ks. 

Tischnera z trudem mieścił zapełniony stertami rękopisów i książek stół, dwa krzesła, regał 

z książkami i wersalkę. Jedyną możliwością było umieszczenie operatora w przejściu do 

malutkiej sypialni, które zajmował już piec kaflowy ogrzewający całe wnętrze.  

Mimo tych trudności, udało się, jak sądzę, zarejestrować prawdziwe emocje i podziw 

księdza profesora dla Kępińskiego, który „wiedział o człowieku więcej niż Freud, Heidegger 

i Lévinas, ponieważ odkrył niezwykły sposób ratowania człowieka przed światem i przed 

samym sobą”79. 

Codę filmu stanowi wiersz Andrzeja Bursy Wiatroaeroterapia, czyli dobry 

psychiatra, w wykonaniu Marka Lelka, nagrany w letnim plenerze w długim statycznym 

ujęciu, które w naszym zamierzeniu miało kontrastować z nieoczywistą dynamiką emocji 

wydobytych przez aktora z tekstu. 

 

VI. Formy narracji. Komentarz pierwszoosobowy, drugoosobowy i 

komentarz trzecioosobowy (bezosobowy). Komentarz odautorski i 

„obiektywny”. Bohater narratorem. Teksty pamiętnikarskie (quasi – 

pamiętniki) i listy jako materiał do budowania narracji z offu 

Spośród polskich badaczy historyk Piotr Witek poświęcił najwięcej uwagi poetyce 

filmu dokumentalnego o przeszłości. 

„W przypadku klasycznego filmowego dokumentu historycznego mamy do 

czynienia z linearną, trójczłonową, zobiektywizowaną, realistyczną i przezroczystą strukturą 

narracji (w postaci: początek, rozwinięcie, zakończenie), w którą wpisany jest ułożony 

chronologicznie ciąg przedstawianych w obrazach i komentarzach wydarzeń. (...) 

Tradycyjny historyczny film dokumentalny zazwyczaj jest filmem montażowym. Oznacza 

to, że jest konstruowany opierając się na audialnych, audiowizualnych i wizualnych 

                                                
79 Jan Andrzej Kłoczowski: Filozofia dialogu, W drodze, Poznań 2009, s.118. 
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materiałach archiwalnych z epoki, o której opowiada, a które stanowią jego główne 

tworzywo poddane procesowi narratywizacji.”80 

Obrazom archiwalnym w klasycznym historycznym dokumencie filmowym towarzyszą w 

filmie obrazy współczesne (najczęściej kolorowe) w postaci ujęć występujących w filmie 

świadków wydarzeń, ekspertów - najczęściej historyków (tzw. gadające głowy); 

sfilmowanych dokumentów i artefaktów niefilmowych; sfilmowanych współczesnych 

lokalizacji historycznych miejsc, gdzie rozgrywała się akcja opowiadanej historii; animacji 

(np. map, rycin) pokazujących miejsca i zmiany akcji w czasie i przestrzeni; inscenizacji 

będących rekonstrukcjami wydarzeń z przeszłości; oraz współczesny komentarz lektora 

spoza kadru, będący głosem najczęściej wszechwiedzącego narratora opowiadającego 

historię. 

Narracja tradycyjnego dokumentu o historii często prowadzona jest w dwóch 

przeplatających się porządkach czasowych: przeszłości - audiowizualnych i/lub innych 

źródeł historycznych, oraz teraźniejszym - obrazów zaczerpniętych z współczesności: 

żyjących świadków zdarzeń, ekspertów, dzisiejszych obrazów historycznych miejsc, 

inscenizacji, animacji, oraz historycznego komentarza spoza kadru. Ten splot Robert A. 

Rosenstone określa mianem wizualnego czasu nostalgicznego81.  

W klasycznym dokumencie historycznym reżyser dba, aby przejścia montażowe 

pomiędzy strefami czasowymi i przestrzennymi były czytelne i nie pozostawiały 

wątpliwości, czy oglądana scena dzieje się „teraz czy wtedy”. 

„Intermedialny i intertekstualny charakter historycznego filmu dokumentalnego, 

jako konstytutywny element konwencji dokumentalnej, której jest podporządkowany, jawi 

się jako częściowo jawny i jednocześnie przezroczysty element strukturalny i formalny 

filmu”82 - konkluduje Piotr Witek.  

W dokumencie historycznym autora obowiązują procedury obiektywizowania i 

uwiarygodniania narracji podobne do tych, jakie stosuje się w naukowych opracowaniach 

                                                
80 Piotr Witek, Między przezroczystością a mozaikowością filmowej narracji historycznej, Przypadek 

Fotoamatora Dariusza Jabłońskiego, [w:] Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej, red. Dorota 

Skotarczak. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2015, s. 58. 
81  Por. R.A. Rosenstone, History on Film. Film on History, Longman Publishing Group, London,2006. s. 16 

 
82 P. Witek, Między przezroczystością a mozaikowością filmowej narracji historycznej, op. cit.,  s. 59. 
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historycznych. Należą do nich sprawdzanie i krytyka materiałów źródłowych oraz staranny 

dobór świadków występujących w filmie, powściągliwość w komentarzu werbalnym i 

wizualnym, unikanie osobistego zaangażowania po którejkolwiek ze stron prezentowanej 

historii, powoływanie się na autorytet badaczy historii w komentarzu, zaproszenie do udziału 

w realizacji filmu zawodowych historyków w charakterze konsultantów itp.  

Dokumentalny film historyczny, pomimo różnic, ma jednak również wiele 

wspólnego z konwencją filmu fabularnego, przez co może być charakteryzowany jako 

odmienna estetycznie forma kreowania „audiowizualnego doświadczenia historycznego”. 

Zatem „jako dyskurs metaforyczny jest elastyczną formą myślenia o przeszłości i strategią 

rozumienia historii.”83 

Można również powiedzieć, że historyk tworzy opowieść a dokumentalista, robiąc 

film, buduje raczej przypowieść. Nie zatrzymuje się na opowiedzeniu historii, ale wydobywa 

jej sensy znajdując przesłanie, morał i dobierając pointę do wydarzeń, które pe se ich nie 

zawierają. 

Przygotowując scenariusz o losach polskiego konkwistadora zastanawiałam się, kto 

powinien opowiedzieć o nich w filmie. Doszłam do wniosku, że historia niepokornego 

awanturnika, zdobywcy zamorskich krain doskonale pasuje do konwencji „morskich 

opowieści”. Poprosiłam o pomoc Jacka Kowalskiego, historyka sztuki a zarazem poetę - 

barda, aby ułożył rymowaną szantę na wzór dawnych żeglarskich legend. Wykonał ją w 

filmie Marek Szurawski, żeglarz, marynista i szantyman. Zdecydowałam, że będzie on także 

najlepszym narratorem, dlatego zarówno piosenkę, jak komentarz do filmu 

zainscenizowaliśmy jako opowieść Marka, której słuchaczami była garstka przyjaciół – 

żeglarzy, zebranych przy piwie we współczesnej tawernie. Umieściliśmy w niej także 

rysownika Michała Bajsarowicza, który wykonał grafiki służące jako rodzaj storyboardu i 

uzupełnienie skromnych scen inscenizowanych w filmie. W ten sposób wyraźnie 

zaznaczyłam, że traktujemy biografię polskiego admirała jako tworzywo do własnej 

opowieści historycznej o „panu Arciszewskim, co chciał sławy a złoto miał gdzieś… Ahoj!” 

W narratora Smoka z Oxy wcielił się doświadczony aktor teatralny Bolesław Idziak. 

Ubrany w kostium starego archiwisty opowiadał fragmenty biografii naszego bohatera w 

malowniczej scenerii kórnickiej biblioteki. Dział zbiorów specjalnych, gdzie 

                                                
83 Ibidem, s. 69. 
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przechowywane są między innymi cenne pierwsze wydania książek Reja i gdzie wiele 

godzin spędzili nad nimi badacze jego twórczości, mieści się na ostatniej kondygnacji zamku 

Działyńskich. Niespieszne tempo narracji i lekko rozjaśnione ciepłym światłem półki 

wypełnione starodrukami tworzyły dogodny klimat opowieści. W rękach „starego 

archiwisty” cenne tomy odsłaniały swoją zawartość, w tym - oryginalne ryciny, które 

wykorzystaliśmy jako tło scenek „teatralnych”.  

Sendung. Przesyłka miał być filmem o przyjaźni, ale także o pamięci. Krystyna 

Tobolska, kiedy przeszła na emeryturę, spisała swoje wspomnienia w formie pamiętnika. 

Jest to nie tylko bardzo drobiazgowa relacja o tym, co przytrafiło się rodzinie Kozłowiczów 

w czasie okupacji, ale także kronika rodzinna. Początkowo myślałam o włączeniu 

fragmentów tych wspomnień do narracji filmu. Wybór okazał się bardzo trudny. Po 

pierwsze, mimo że relacja pani Krystyny nie była pisana „na gorąco”, składała się z 

utrwalonych w jej fotograficznej pamięci szczegółów i faktów, brakowało refleksji i point. 

Po wtóre, była to opowieść „przepracowana”, zapisana z myślą o utrwaleniu wersji, którą 

bohaterka filmu opowiadała już wiele razy. Nie znajdowałam w niej emocjonalnego 

ładunku, jaki powinien towarzyszyć opowieści małej dziewczynki, która znalazła się nagle 

w zupełnie obcym dla niej środowisku, w okrutnym czasie wojny, z dala od rodziców i 

rodzinnego miasteczka. Dlatego zdecydowałam, że na potrzeby filmu skompilujemy historię 

opisaną w pamiętniku i nagraną przez nas podczas zdjęć w opowiadanie dziewczynki, którą 

była Krystyna w czasie okupacji. Opowieść ta miała uzupełnić i urozmaicić narrację utkaną 

z wypowiedzi pani Krystyny. Teksty przeczytała moja dziewięcioletnia wówczas córka, 

również Krysia. Sceny filmowe towarzyszące Pamiętnikowi Krysi zbudowaliśmy z ujęć 

zapożyczonych z niemieckich filmów z lat 30-tych i 40-tych, wśród których były też bajki 

dla dzieci (animacje: Opowieść o wilku i siedmiu koźlątkach, fabularne Tajemniczy kwiat 

czy Wigilijny wieczór), oraz filmów edukacyjno-propagandowych przeznaczonych dla 

gospodyń domowych, młodzieży żeńskiej itp. Jednak podczas kolaudacji filmu w PISF 

(Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej, który był głównym koproducentem dokumentu) 

eksperci zarzucili nam, że Pamiętnik Krysi czytany głosem dziecka jest „zabiegiem 

niezgodnym z konwencją dokumentalną” i zalecili zastąpienie go inną formą narracji. 

Mimoże nie zgadzałam się z ich argumentacją, uległam namowom producenta filmu i 

ostatecznie zdecydowałam się nakręcić - w moim przekonaniu dużo mniej przekonujące i 

oryginalne - sceny, w których dziennikarz Jacek Kubiak, który wraz ze mną dokumentował 

temat, relacjonuje fragmenty historii Krystyny i Artura, pokazując równocześnie ujęcia z 
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niemieckich filmów z lat 40-tych oraz fotografie ilustrujące życie pod okupacją w Kraju 

Warty. Wersja montażowa z Pamiętnikiem Krysi miała swoją premierę w krotoszyńskim 

kinie, a potem w Niemczech i w Poznaniu i została bardzo dobrze i ciepło przyjęta przez 

publiczność. Wersja z narracją dokumentalną (dziennikarską) była wielokrotnie emitowana 

w TVP, ale w moim przekonaniu - nie miała temperatury emocjonalnej ani siły przekazu 

równej wersji kinowej.  

W dokumentalnym filmie o historii komentarz najczęściej ma formę wypowiedzi w 

trzeciej osobie. Autor tekstu przyjmuje punkt widzenia obserwatora wszechwiedzącego i 

obiektywnego. Niekiedy autor filmu (reżyser) decyduje się przemawiać w pierwszej osobie, 

dodając subiektywny, odautorski komentarz do zdjęć, w których zwykle ujawnia również 

swoją obecność - jak Dariusz Jabłoński w filmie Gry wojenne. W filmach o charakterze 

edukacyjnym lub propagandowym autor komentarza zwraca się czasem do odbiorcy, 

przyjmując perspektywę drugoosobową, która ma pomóc w identyfikacji widza z 

narratorem. „Wyobraź sobie, że idziesz paryską ulicą brodząc w cuchnącej mazi, bo miasto 

do połowy XIX wieku nie miało kanalizacji…” Jednak ten typ narracji jest zazwyczaj 

rodzajem retorycznego chwytu stosowanego jako wtręt w narracji trzecio- lub 

pierwszoosobowej.        

Maria Zmarz-Koczanowicz w filmie Guczo. Notatki z życia (2020) oparła narrację 

na dziennikach, fragmentach wspomnień i listów Augusta Zamoyskiego znajdujących się w 

archiwum Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego w Warszawie. Wraz ze współautorką 

scenariusza Martą Szotkowską, redaktorką NINATEKI, zredagowały tekst tak, jakby sam 

Zamoyski był narratorem opowieści o własnym życiu. Przeczytał go Adam Woronowicz, 

nie podając go jako tekst lektorski (czyli „na biało”), ale wcielając się w rolę głównego 

bohatera, z emfazą, nie unikając emocji: od smutnej zadumy i wzruszenia do śmiechu. We 

wspomnienia Zamoyskiego wplecione zostały głosy (także podane przez starannie 

dobranych aktorów) ważnych dla jego biografii postaci: Witkacego, Rity Sacchetto, włoskiej 

tancerki i aktorki, prekursorki tańca nowoczesnego, śpiewaczki Anny Marii Radwan, 

nazywanej Manetą, Franki, dziewczyny z folwarku w rodzinnym majątku Jabłoń i innych. 

Wspomnieniom towarzyszą ujęcia z bogatego zbioru amatorskich filmów realizowanych 

przez artystę na kamerze Pathé w latach 1928-1931, które były cyfrowo rekonstruowane 
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przez pracownię NINA84 w Warszawie. W filmie niemal nie ma typowych dla dokumentów 

o sztuce wypowiedzi ekspertów, którzy pojawiają się jedynie jako bohaterowie wątku 

reportażowego. Ekipa filmowa towarzyszy Ewie Ziembińskiej, kuratorce Muzeum 

Narodowego w podróży do Opactwa w Sylvanes na południu Francji, gdzie znajdowała się 

zakupiona przez rząd polski kolekcja kilkudziesięciu rzeźb artysty. Obserwujemy, jak dzieła 

Zamoyskiego zostają zapakowane i przewiezione do Warszawy. Widzimy też ekipę 

pracowników muzeum, którzy starannie opakowują a następnie z wielką pieczołowitością, 

ale i ogromnym wysiłkiem przenoszą rzeźby, których waga przekracza czasem pół tony. 

Kamienne kobiece akty w rękach robotników uzyskują nowy, zaskakujący wymiar, inny niż 

dzieła oglądane w muzealnej ekspozycji.  

Komentarz nie jest formą poważaną przez filmowców - dokumentalistów. Wielu z 

nich uważa, że stanowi on rodzaj „podpórki” dla tych, którzy nie umieją opowiadać obrazem 

czy inscenizować scen z bohaterami. Jednak dobrze napisany komentarz nie tylko wnosi do 

filmu element dyskursywny i emocjonalny (umożliwia wprowadzenie pytań, zaznaczenie 

wątpliwości, element humoru, dystansu lub przeciwnie, podkreśla zaangażowania autora), 

ale także może pełnić ważną rolę w konstrukcji opowieści. Nagradzany film Bartka Konopki 

i Piotra Rosołowskiego Królik po berlińsku opiera się na literackim komentarzu napisanym 

przez Michała Ogórka. Komentarz ten tworzy oś narracji, buduje punkty zwrotne w filmie i 

całą jego dramaturgię, nadaje znaczenie zdjęciom, które bez tekstu stanowiłyby tylko zapis 

obserwacji przyrodniczych. Tekst napisany przez pisarza i felietonistę czyni z królików 

„aktorów” w filmie, uczłowiecza je, dodając motywacje psychologiczne i socjologiczne do 

ich zachowań. Ton i styl komentarza wprowadzają element ironii i humoru, które stanowią 

o oryginalności tego dokumentu.  

 

VII.    Rola muzyki i dźwięku w budowaniu dramaturgii dokumentu 

historycznego. Muzyka ilustracyjna w dokumencie (ang. original score) 

Rola symboli i metafor obrazowych. Kolor i zmiany jego znaczenia w 

filmie historycznym 

 

                                                
84 Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie - państwowa instytucja kultury powołana do digitalizacji, 

udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Od 2017: FINA. 
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  Trudno nie zgodzić się ze zdaniem Holy Rogers, że „muzyka w filmie pomaga ukryć 

cięcia montażowe lub podkreśla emocje, jednak jej główną rolą jest przenieść widza z sali 

kinowej prosto do serca opowiadanej historii”85. W dokumentalnym filmie historycznym, w 

którym sceny wypowiedzi lub rozmów przeplatają się z inscenizacjami, archiwaliami, 

ujęciami bazującymi na ikonografii i „wizjami lokalnymi”,  rola muzyki jako spoiwa jest 

szczególnie istotna.  

Niewiele telewizyjnych filmów dokumentalnych posiada budżet pozwalający na 

stworzenie oryginalnej muzyki (film score) na potrzeby konkretnego obrazu. Do filmu 

Dante z Wilamowic poznański kompozytor Wiesław Wolnik napisał wpadający w ucho, 

nostalgiczny leitmotiv muzyczny. Przejmującą muzykę, nadającą scenom podskórny 

dramatyzm, stworzył dla mojego dokumentu Pęknięcie nadziei autor muzyki do wielu 

spektakli teatralnych - Robert Łuczak. W trakcie realizacji zdjęć do Konkwistadora po 

polsku zbieraliśmy również nagrania, które posłużyły potem jako ilustracja dźwiękowa 

filmu. Były to tradycyjne szanty, pieśni brazylijskie, folklor indiański czy muzyka 

afrykańskich niewolników. Jednak dynamiczny motyw skomponowany przez twórcę 

zgrania dźwiękowego filmu - Krzysztofa Suchodolskiego najlepiej oddawał przygodowo-

awanturniczy charakter opowieści.  

Dobrze dobrana ilustracja muzyczna jest wynikiem współpracy reżysera, reżysera 

dźwięku i autora opracowania muzycznego. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepsze 

efekty uzyskuje się, jeśli pomysły na tło muzyczne pojawiają się najpóźniej podczas 

montażu obrazu, a nie dopiero podczas zgrania dźwiękowego. Muzyka potrafi 

zdynamizować i nadać rytm sekwencjom zmontowanym z najbardziej statycznych ujęć.           

Szukając muzyki do Sendung. Przesyłka natrafiliśmy w zbiorach prywatnych 

jednego z naszych bohaterów, Pawła Płócienniczaka na płytę z piosenką Mein schönes 

Krotoschin, skomponowaną i nagraną na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX 

wieku przez niemieckiego kompozytora, najwyraźniej pochodzącego z tego 

wielkopolskiego miasteczka. Mąż pani Krystyny miał wśród swoich pamiątek także 

działający gramofon na korbkę i pokaźny zbiór płyt z niemiecką muzyką wojskową z czasów 

II wojny. W wersji kinowej filmu jest scena, w której bohaterowie odtwarzają jeden z tych 

                                                
85 H. Rogers, Music, Sound and the Nonfiction Aesthetic, [W:] Music and Sound in documentary film, 

Routledge New York 2015, s.7 “Whether music is concealing editing cuts, or heightening emotion, however, 

its main role is to remove an audience from the auditorium and transport them into the heart of the story” 

[tłum. D.L.]. 
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utworów, kolejny wykorzystaliśmy w dalszej części filmu.  W podobny sposób posłużyliśmy 

się piosenką, którą Krystyna nauczyła się podczas pobytu we Wrocławiu Komm Lieber 

Mai… oraz archiwalnym nagraniem, na którym bohaterka gra na pianinie podczas wizyty 

Schmidtów w ich rodzinnym domu w Krotoszynie. Muzyka pojawia się w Przesyłce 

równocześnie w kilku funkcjach: jako nośnik pamięci - osobista pamiątka, źródło informacji 

historycznej, a zarazem jako ilustracja muzyczna. 

Oprócz ilustracji muzycznej, reżyserzy wykorzystują muzykę diegetyczną, czyli 

umieszczoną wewnątrz świata przedstawionego w filmie. Do filmu o Mikołaju Reju 

zaprosiłam zespół instrumentalistów z Wrocławia, którymi kierował Tomasz Dobrzański, 

wszechstronny kompozytor i instrumentalista, specjalizujący się w grze na renesansowych 

instrumentach stroikowych oraz mandorze. Tomasz zajmuje się także kopiowaniem i 

rekonstrukcją dawnych instrumentów muzycznych. Do filmu Smok z Oxy przygotował 

własne aranżacje muzyki renesansowej, skomponował też muzykę do fraszki Reja. Muzycy 

w renesansowych kostiumach zagrali w studio na blue-boxowym tle, co umożliwiło 

wpisanie ich w animowaną scenografię szlacheckiego dworu.   

 

W Konkwistadorze po polsku zaaranżowaliśmy i sfilmowaliśmy występ orkiestry i 

zespołu Maracatu, a Marek Szurawski wykonał przed kamerą skomponowaną przez siebie 
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(do słów Jacka Kowalskiego) szantę o Arciszewskim, która stała się leitmotivem filmu. W 

filmie W powstańczej rogatywce i niemieckim mundurze wystąpił zespół koźlarzy ze 

Zbąszynia pod kierunkiem Leonarda Śliwy, nieżyjącego już regionalisty, mistrza i 

nauczyciela koźlarskiej tradycji. Akompaniując sobie na dudach, wykonali w filmie 

powstańcze piosenki z Regionu Kozła, które nie tylko były same w sobie ciekawym 

dokumentem historycznym, ale także wyróżniały się oryginalnym brzmieniem i nadały 

opowieści lokalnego zachodnio-wielkopolskiego charakteru 

Maciej Drygas realizując Głos nadziei (2002), film o roli Radia Wolna Europa, 

korzystał z taśmoteki, w której wszystkie audycje zostały nagrane w jakości studyjnej. 

Tymczasem celem reżysera było pokazanie, jak programy Wolnej Europy oddziaływały na 

słuchaczy w kraju, dlatego Iwo Klimek, który udźwiękawiał film, zaprojektował wirtualne 

urządzenie modulująco-zagłuszające, dzięki czemu fragmenty audycji, które weszły do 

filmu zabrzmiały tak, jak w polskich odbiornikach radiowych w latach 70-tych i 80-tych. 

Efekty dźwiękowe związane z zagłuszaniem audycji przez cenzurę były także inspiracją 

autora muzyki do filmu, Pawła Szymańskiego. 

Środkiem wyrazu w dokumencie filmowym może stać się także... brak muzyki.  

Jacek Knopp i Krzysztof Rzączyński w filmie Krajobraz przed ciszą (1996)86, przejmującej 

dwunastominutowej impresji filmowej, opowiedzieli historię mazurskiej wsi Suchodoły, 

obywając się bez słów i bez muzyki. 

Zacytujmy fragment opisu filmu z bazy internetowej Filmpolski.pl: „Wiatr przelatuje 

na przestrzał przez domy, z których wydarto okna z futrynami i drzwi z framugami, sieje 

pyłem z rury pozostałej po piecu. Ze ścian, na których bieleje jeszcze ślad krucyfiksu, w 

których tkwią jeszcze gwoździe po obrazkach i fotografiach, złuszcza się farba, opada tynk. 

Pod grubą warstwą kurzu rdzewieje zapomniany garnek. Łyżka, porzucona na ułamkach 

cegieł, czeka aż ktoś znów ją weźmie w dłoń, a naftowa lampa – że ktoś ją zapali. W 

rozpadających się murach pozostał ślad dawnego życia i pamięć zmieszanych dźwięków: 

krakowski hejnał wydobywający się z radia, natarczywe kukanie kukułki z zegara, śmiech 

dzieci, brzęk naczyń, płacz niemowlęcia, tupot nóg. Mieszają się ze śpiewem ptaków. 

Cichną nagle. I tylko krople deszczu pukają w dziurawe dachy i brzęczą w popękanych 

                                                
86 Film powstał na zamówienie Redakcji Małych Ojczyzn TVP 2. 
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rynnach. Niekiedy słychać odgłos ciężkich kroków. I plusk wody wlewanej do wiadra. Stary 

mężczyzna siada przed progiem i kładzie na kolanach bezczynne dłonie”87. 

W opisanych ujęciach, którym nie towarzyszy ani jedno słowo, realizatorzy przedstawiają 

dramat opuszczenia mazurskiej wsi – niegdyś małej ojczyzny Niemców, potem – Polaków. 

Przesłanie i klimat filmu niosą wyłącznie obrazy i po mistrzowsku zmontowany (chciałoby 

się napisać: skomponowany) dźwięk efektowy. Na końcu pojawia się tylko jedna sucha, 

statystyczna informacja, napis głoszący, że: „Pierwsi mieszkańcy pojawili się w tym miejscu 

w XIX wieku. W 1938 roku było ich 38, w 1980 roku – 60, w 1996 roku pozostał już tylko 

jeden”88. 

Opowieścią filmową zbudowaną jedynie z naturalnego dźwięku i ciszy jest również 

ponad trzygodzinny film Philipa Gröninga dokumentujący życie Kartuzów - mnichów o 

najsurowszej regule – w ich legendarnym klasztorze we Francji, La Grande Chartreuse. W 

Wielkiej ciszy (2005) nie ma wywiadów ani komentarza, a muzyka jest pojawia się tylko 

jako dźwięk z planu, gdy mnisi śpiewają psalmy. Motto tego filmu brzmi: 

 „Tylko w nieskończonej ciszy można zacząć słyszeć. /Tylko tam, gdzie nie ma słów, można 

zacząć widzieć”. 

W całym trzygodzinnym filmie dialogi zajmują niewiele więcej niż dwie minuty.  Ale 

naturalne dźwięki monastycznego życia, śpiewy, a nawet dźwięk zapalania świec doskonale 

oddają codzienną klasztorną rutynę, która opiera się na modlitwie i medytacji. Mnisi zgodzili 

się na realizację filmu po kilkunastu latach starań reżysera. Ich warunki brzmiały: żadnego 

sztucznego światła, żadnej dodatkowej muzyki, żadnych komentarzy i żadnej filmowej 

ekipy, z wyjątkiem samego Gröninga. Te ograniczenia i cierpliwa obecność z kamerą 

samego reżysera zbudowały fascynująca atmosferę obecną w tym obrazie: 

„Spędziłem prawie sześć miesięcy w klasztorze Grande Chartreuse. Brałem udział w ich 

życiu, codziennych obowiązkach, żyłem w celi jak mnich. Byłem częścią tej niezwykłej 

równowagi, opierającej się równocześnie na osamotnieniu i wspólnocie. Nakręciłem tam 

film, nagrałem dźwięk, opracowałem ostateczną wersję… Była to moja podróż w głąb ciszy.                                                  

160 minut w towarzystwie całkowitej ciszy. Czy to zadziała w kinie? Jak głęboka może być 

cisza? Kiedy cisza zmienia się w hałas, jak szybko to następuje? (...) Czym jest pojęcie czasu 

                                                
87 https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=428895. 
88 Ibidem.  
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dla kogoś, kto wie, że już nigdy nie opuści tego budynku, tej celi. Czym jest codzienne życie, 

czym jest modlitwa w świecie, w którym wszystko jest powtarzalne, a każdy porusza się w 

swoim wymiarze czasowym. Czym jest modlitwa? Czym jest klasztor? I wreszcie: czym jest 

człowiek? Film o zakonie Grande Chartreuse to podróż w głąb innego świata”89. 

Muzyka w filmie może również pełnić funkcję perswazyjną, o czym wiedzieli 

autorzy obrazów propagandowych, na przykład Leni Riefenstahl - autorka obrazu Triumf 

woli (1935), która budując ścieżkę dźwiękową oparła się na muzyce Wagnera.  

Walc z Baszirem (2008) podawany jako przykład nowej odmiany dokumentu 

animowanego jest również przykładem niezwykle udanej współpracy kompozytora Maxa 

Richtera i reżysera Ari Folmana. Richter połączył w ścieżce muzycznej fragmenty klasyki: 

utworów Bacha, Schuberta i Chopina z własnymi kompozycjami reprezentującymi 

elektroniczny minimalizm oraz muzyką popularną i alternatywnym rockiem z lat 80-tych, 

tworząc mozaikę dźwięków podkreślających oniryczny nastrój scen, w których wracają 

wojenne wizje i traumy bohaterów.  Szczególnie wstrząsający jest kontrast ujęć 

pokazujących zwłoki zabitych leżące na ulicach i pojedynczych krótkich basowych 

akordów, przerywających złowieszczą ciszę. 

Niezapomniane wrażenie robi motyw muzyczny użyty w kulminacyjnej scenie 

sennej wizji dnia masakry - gdy na oszczędnym dźwiękowo elektronicznym tle pojawia się 

nagle nostalgiczny melodyjny temat zagrany na instrumentach smyczkowych.  

Cytatów z klasyki używa kompozytor w równie niebanalny sposób. Fragment Walca 

op. 64 Fryderyka Chopina w zaskakujący sposób podkreśla piękno sceny “tańca z 

karabinem”, od której wziął się tytuł dokumentu Folmana. Jeden z żołnierzy wyrywa 

koledze broń maszynową i strzelając we wszystkie strony, wyskakuje na środek ulicy. 

Wykonuje coś w rodzaju walca na tle wielkiego plakatu z Baszirem, wokół tańczącego 

„latają kule”.  Ta tytułowa scena, której transowy charakter podkreślają dźwięki muzyki 

Chopina, jest symboliczna, wydaje się nierealistyczna i absurdalna. Być może jest 

wytworem fantazji bohatera, który ją opowiada, ale w świetle tego, czego dowiedzieliśmy 

się o zachowaniach żołnierzy możliwe także, że wydarzyła się naprawdę. 

                                                
89 wypowiedź Philipa Gröninga z materiałów prasowych filmu dostępnych na stronie dystrybutora filmu  
http://www.gutekfilm.pl/wielka-cisza/ofilmie.php [dostęp 26.03.10]. 
 

http://www.gutekfilm.pl/wielka-cisza/ofilmie.php
http://www.gutekfilm.pl/wielka-cisza/ofilmie.php
http://www.gutekfilm.pl/wielka-cisza/ofilmie.php
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Muzyka tła pełni w filmie funkcję spajającą – budując ciągłość poprzez kontynuację 

frazy muzycznej lub przez kontrast dwóch motywów, jak również interpunkcyjną – 

zamykając lub zaczynając scenę. Może jednak również budować znaczenia. 

W moim filmie Halifaksy nad Wielkopolską bohater ogląda w muzeum karabin ze 

zrzutów lotniczych nad Wielkopolską, a potem bierze broń do ręki. Na ujęciu pojawia się 

dźwięk, przypominający serię z karabinu. De facto jest to dźwięk z kolejnego ujęcia, na 

którym pan Ludwik wkręca papier do maszyny, na której opisuje historię zrzutów dla 

wielkopolskiego podziemia. Użyty dźwięk jest nie tylko spajającą sceny zakładką 

dźwiękową, ale również próbą metafory. Stukot maszyny do pisania staje się znakiem 

złowieszczym. W tym samym dokumencie jako tło ikonografii z epoki przedstawiającej 

podziemną radiostację, Jerzy Paczka, autor opracowania muzycznego, wykorzystał 

awangardową muzykę, która z jednej strony jest typową ilustracją muzyczną, ale 

równocześnie przypominała przeszukiwanie fal radiowych. 

 

VIII.    Budowa sekwencji – montaż skojarzeniowy. Czas linearny i 

opowieść nieliniowa 

 

Dante z Wilamowic opowiada o twórcy literackiego języka wilamowskiego Florianie 

Biesiku i o wilamowianach, którzy na początku lat 90-tych dwudziestego wieku wciąż 

posługiwali się swoim „najmniejszym językiem świata”. O Wilamowicach i rękopisie Of jer 

Wełt (Na tamtym świecie) dowiedziałam się od Tomasza Wicherkiewicza, wówczas 

doktoranta profesora Alfreda Majewicza, wybitnego językoznawcy, specjalizującego się w 

językach ludów Syberii i Dalekiego Wschodu. Tomasz odkrył właśnie w jednym z 

wilamowskich domów rękopis w języku, którym od co najmniej siedmiu stuleci mówili 

mieszkańcy miasteczka. Przy pomocy jednej ze starszych Wilamowianek przeczytał tekst i 

zorientował się, że Biesik rzeczywiście poszedł w ślady Dantego i napisał wierszowany 

poemat, którego bohater wędruje po niebie, czyśćcu i piekle, gdzie spotyka dawnych i 

współczesnych mu wilamowian. Autor, pracujący jako urzędnik kolei w wielojęzycznej 

monarchii habsburskiej, posługiwał się biegle kilkoma językami. Poświęcił ostatnie 

kilkanaście lat życia na stworzenie kilkunastu utworów w „matczynym” języku 

wilamowskim, dla zapisania którego musiał ustalić własną pisownię opartą na alfabecie 
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polskim. Pojechałam do Wilamowic i zachwyciłam się jego mieszkańcami, ich dzielnością, 

poczuciem dumy, niezależności i odrębności. Zainteresowała mnie ich losy, niełatwe, 

odmienne od historii sąsiadów z okolicznych miasteczek. Historie, które podobnie jak 

biografia Floriana Biesika, pozostawały dotąd nieopisane.  

 

Film rozpoczyna sekwencja ujęć z Triestu nad Adriatykiem. W offie po wilamowsku i po 

polsku głosem lektora (debiutującego w tej roli Piotra Borowca) podany jest fragment 

pamiętnika Floriana Biesika - naczelnika kolei południowej w Trieście: 

I tak przyszła mi myśl odszukania na tamtym świecie wszystkich drogich i znajomych, 

których tu [w Trieście,] przez me oddalenie zawczas [przedwcześnie] opuściłem. 

Rozmawiając choć tam z nimi w języku dzieciństwa mego, tysiącletnim języku anglo-

fryzyjsko-saskim.  Ja znam różne języki światowe, jestem od pół wieku poza krajem, lecz 

zostały mi najmilsze język polski i wilamowski, chociaż oboma kawałka chleba nie 

zarobiłem. 

Montując film, zdecydowałam się na narrację równoległą: opowieść o Florianie Biesiku 

zestawiłam ze scenami z życia i wypowiedziami wilamowian, dla których ich język i 

tradycje wciąż były częścią życia. Trzecim wątkiem – łączącym oba czasy były fragmenty 

Of jer Wełt czytane przez lektora, którym towarzyszyły filmowe ujęcia zrealizowane w 

 

Kadr z filmu Dante z Wilamowic, zdj. Piotr Augustynek 
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większości przy użyciu obiektywu o długiej ogniskowej, zmontowane w nastrojowe sceny 

dobrane na zasadzie poetyckich skojarzeń z tematyką fragmentów Dantego z Wilamowic. 

Staraliśmy się w nich oddać perspektywę kogoś, kto patrzy z oddali, tęsknotę wędrowca do 

stron rodzinnych. Procesja z okazji Bożego Ciała stała się pretekstem, aby zaprezentować 

oryginalne stroje, ale także „portret zbiorowy” wspólnoty.  

 

Sfilmowane w niskim słońcu krajobrazy miasteczka albo silnie kontrastowa scena nocna, w 

której dzieci tańczą wokół ognisk rozpalonych na podmiejskich łąkach w czasie obchodów 

Sobótki, odwoływały się do epizodów, w których narrator spotyka „na tamtym świecie” 

najbliższych krewnych, wśród nich matkę, a także pierwszą ukochaną. 

 

Gdy mnie wielki żal ugodził, padłem cały na dno łodzi. 

Lecz Żeglarka rzecze: Miły, niechaj ci przybędzie siły! 

Oczy wzniosłem nań: Ach! Ona? To ma pierwsza narzeczona, 

Co umarła w młodym lecie, aż zostałem sam na świecie. 

Józia było imię pięknej, ojcem jej był Fox Wincenty, 

 

Kadr z filmu Dante z Wilamowic, zdj. Piotr Augustynek 
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Bartkiem zwany, na Podgórze sławny przez pieniądze duże 

Które zdobył sam, w mozole, miał dom, konia oraz pole. 

Chciałem w wód się rzucić zdroje, lecz by obmyć grzechy swoje. 

Wpierw poszedłem do kościoła, do podgórzeckiego sioła, 

Ale wszędy, nieustannie, piękna panna patrzy na mnie.90 

 

Wspólnie z Tomaszem Wicherkiewiczem wybraliśmy fragmenty tekstu Biesika – w sumie 

kilka ze 180 stron. Zależało mi na tym, aby przekład oddawał rytm, humor i obrazowy język 

oryginału. Dlatego zwróciłam się do Jacka Kowalskiego, poety, pieśniarza i tłumacza z 

języka starofrancuskiego. Wywiązał się z zadania znakomicie, utrzymał się w ryzach 

trzynastozgłoskowca, zachował rymy wewnętrzne i melodię wilamowskich wersów: 

 

Fylón yr wełt an ganc ałłán, ząs ych óm mjer óf hóhym śtán; 

Der mond kąm raus hyndróm gybjég, szłyfyt myjch áj, wi s kynt yr wig. 

Gdym samotny w świecie bożym siadł na skale, ponad morzem 

Księżyc wzszedł na góry grzbiecie i mnie uśpił, niby dziecię. 

Nagle słyszę łódź na fali, jak podpływa ku mnie z dali. 

Na niej postać niby mara. Nie wiem, młoda czy li stara? 

Głos anioła tak mi rzecze: przyszłam pomóc ci, człowiecze, 

Bo byś w morze upadł we śnie, a wszak żyłeś bardzo grzesznie. 

 

W pierwszym filmie o Wilamowicach zależało mi przede wszystkim, żeby utrwalić i 

pokazać mityczny obraz Wilamowic – ich własną legendę o wspólnocie, której jednym z 

twórców był Florian Biesik. Pan Jan Fox (Pauermin) miał ponad dziewięćdziesiąt lat, kiedy 

opowiadał nam anegdotę zasłyszaną w młodości.  

                                                
90 Cyt. za: scenariusz filmu “Dante z Wilamowic” w reż. Doroty Latour [własność autorki]. Tłumaczenie 

autorstwa Jacka Kowalskiego tekstu poematu Biesika opublikowanego jako reprint w: Alfred F. Majewicz: 

„Florian Biesik’s poems in Wymysoyerysh (The Samllest Literature in a Minority Language in Poland)”, 

International Institute of Ethnoliguistic and Oriental Studies, Stęszew, 1991. 
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Była to wspomnienie o żołnierzu Franciszku Grygierczyku, który stacjonował ze swoim 

oddziałem hallerczyków we Flandrii, pewnego wieczora w karczmie bez trudu dogadał się 

z miejscowymi po wilamowsku, zapewniał też, że tamtejsze kobiety chodzą w takich 

samych strojach jak wilamowianki. W filmie zestawiłam wspomnienie pana Foxa ze sceną 

zarejestrowaną podczas próby zespołu w tradycyjnych strojach. Wyraźnie wyczuwało się, 

że także młode dziewczyny z niekłamaną dumą nakładają jypły (koszule), jupki (kaftany), 

drymły (związki), odziewaczki i tichły (chusty). 

Fragment poematu opisujący wizję przodka Floriana Biesika w niebie zilustrowałam 

sceną nakręconą podczas obchodów Bożego Ciała, kiedy wilamowianie, w tradycyjnych 

strojach tłumnie uczestniczyli w tradycyjnej procesji ze sztandarami, feretronami i obrazami 

świętych. 

Wnet ujrzałem niebo. W przedzie święty Piotr na siwku jedzie. 

Ten grzesznika z nieba żenie choćby modlił się szalenie. 

Zobaczyłem też, że gdziesik siadł mój dziad, Franciszek Biesik. 

Wedle niego stos moździerzy potrzaskanych w kupie leży, 

Z których strzelał. Teraz z łezką rzecze: proszę straż niebieską 

 

Kadr z filmu Dante z Wilamowic, zdj. Piotr Augustynek 
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By mi była łaska dana, oddać salwę na cześć Pana.91 

O samym Florianie Biesiku niewiele było wiadomo, poza tym, co o sobie napisał w listach 

i w przedmowie do poematu. Sięgnęliśmy więc do archiwów w Krakowie i w Trieście, gdzie 

zamieszkał po wyjeździe z kraju i gdzie został pochowany. Znaleźliśmy jego świadectwo z 

czasów nauki w krakowskim Gimnazjum św. Anny (teraz Liceum im. Bartłomieja 

Nowodworskiego) i dokumenty poświadczające pobyt w bursie. W Muzeum Kolei w 

Trieście, na zbiorowym zdjęciu urzędników Kolei Południowej rozpoznaliśmy twarz 

„nadoficjała” Floriana Biesika. Na podstawie ksiąg meldunkowych prześledziliśmy kolejne 

miejsca, w których mieszkał. Sfilmowaliśmy jego domy, w coraz zamożniejszych 

dzielnicach Triestu. Odwiedziliśmy nadbrzeża Adriatyku, gdzie lubił spacerować i gdzie 

zapragnął zostać Dantem dla pozostawionego na drugim, północnym krańcu Monarchii 

Austro-Węgierskiej ukochanego i wytęsknionego języka wymysojerysz. W końcu 

dotarliśmy na miejsce jego pochówku na katolickim Cmentarzu św. Anny. Biesik zmarł w 

marcu 1926 roku, ale jego grób na polu nr 7 w XX-tym rzędzie już nie istniał. Wśród 

wysokich traw porastających tę część cmentarza dostrzegliśmy wgłębienie, ślad 

zapomnianego pochówku. Do dzisiaj pamiętam wzruszenie, jakie towarzyszyło nam, gdy w 

imieniu jego ziomków z Wilamowic zapaliliśmy świeczkę i postawiliśmy ją na tym miejscu. 

Towarzyszyło nam przekonanie, że robiąc film, realizujemy także testament naszego 

bohatera, który w przedmowie do swojego poematu napisał: „Oddając poezyje me rodakom 

gminy mej, życzę, by służyły im do poznawania życia owych, co byli przed nami, jako też i 

służyły owym, co będą po za nami”. 

Nie przypuszczaliśmy wówczas, że film w jakimś stopniu przyczyni się również do 

odrodzenia tradycyjnego języka Wilamowian. 

Scena rozmowy zaaranżowana w ogrodzie u państwa Heleny i Jana Bibów nie była 

przez nas wymyślona, Bibowie rzeczywiście spotykali się w letnie niedzielne popołudnia z 

sąsiadami, aby przy podwieczorku wspominać dawne czasy, ale przede wszystkim 

porozmawiać po wilamowsku, w języku, którego ich dzieci już się nie uczyły.  Dlaczego tak 

się stało, wyjaśniają w pełnych emocji wspomnieniach o prześladowaniach, jakich 

                                                
91 Cyt. za: scenariusz filmu “Dante z Wilamowic” w reż. Doroty Latour [własność autorki]. Tłumaczenie 

autorstwa Jacka Kowalskiego tekstu poematu Biesika opublikowanego jako reprint w: Alfred F. Majewicz: 

„Florian Biesik’s poems in Wymysoyerysh (The Samllest Literature in a Minority Language in Poland)”, 

International Institute of Ethnoliguistic and Oriental Studies, Stęszew, 1991. 
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doświadczyli po wojnie ze strony komunistycznych władz oraz ze strony sąsiadów z 

sąsiednich wsi, mówiących tylko po polsku. Pointą rozmowy jest są w filmie słowa 

gospodyni, pani Heleny Bibowej, która odpowiada na narzekania sąsiadki, że młodzi nie 

chcą się uczyć wilamowskiego: A też i niepotrzebnie się uczyć, bo mamy w przyszłości być 

prześladowani znowu… Niech się to już raz skończy! W kontrapunkcie do tych słów, w 

następnej scenie widzimy kilkuletnie bliźniaczki, śpiewające z prababcią Anną Fox 

wilamowską piosenkę.  

Scena w ogrodzie, podobnie jak próba zespołu czy obchody lanego poniedziałku 

zwanego tutaj śmiergustem, sfilmowana została w konwencji reportażowej, starałam się 

jednak, aby wybrane ujęcia miały charakter jak najbardziej „filmowy”, starannie dobrane 

warunki świetlne i jednorodną kolorystykę.  

Montaż równoległy oraz montaż skojarzeniowy (analogii) są bardzo często 

wybierane przez reżyserów dokumentów o historii, ponieważ umożliwiają połączenie kilku 

wątków, na którą składa się opowieść i tworzenie metafor, które są formą odautorskiego 

komentarza do dyskursywnego toku narracji.  

W dokumencie historycznym wyróżniamy często kilka porządków czasowych, które 

przeplatają się, pozwalając na przeplatanie się perspektyw widzenia zdarzeń. Porządek 

czasowy przedstawianych wydarzeń historycznych (losów postaci) biegnie zwykle liniowo, 

choć często w porządku odwrotnym do chronologicznego (kiedy tematem filmu jest 

dociekanie przyczyn zdarzeń), ale czas narracji może biec nieliniowo, elementy 

współczesnej akcji mogą „przeskakiwać”, zataczać „koła”, autor może kilkakrotnie wracać 

do wątków już zarysowanych (kluczowych pytań, punktów zwrotnych opisywanej historii). 

Spośród przywołanych przeze mnie wcześniej filmów tak zbudowane są: Walc z Baszirem 

Folmana, Gry wojenne Jabłońskiego, czy Niegdyś moja matka Turkiewicz. Według 

podobnego schematu montowaliśmy też film Sendung. Przesyłka. 
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IX.  Strategie - ograniczenia gatunkowe. Timing. Film telewizyjny. 

Wymogi i ograniczenia związane z produkcją i dystrybucją filmów 

dokumentalnych i ich wpływ na kształt artystyczny wypowiedzi. 

Eksperymenty – dokument jako metafora, baśń, mockument, webdoc  

 

Zapamiętałam słowa Mikołaja Łozińskiego, który podczas retrospektywy polskiego 

dokumentu podczas festiwalu Cinema Verité w Teheranie (w 2008 roku) powiedział. że styl 

dokumentów szkoły polskiej swoje wyrafinowanie artystyczne zawdzięcza ograniczeniom, 

jakie nakładała na filmowców cenzura. Wypowiedź ta wzbudziła zdumienie i poruszenie 

wśród młodych reżyserów irańskich, którym trudno było zrozumieć, że coś dobrego może 

wyniknąć z kontaktu artysty z cenzorem.  

Kiedy rozpoczynałam pracę zawodową jako reżyser filmów dokumentalnych 

ograniczenia nie wiązały się już z polityczną kontrolą, ale wynikały z rozwoju 

technologicznego i ekonomii. 

Dowodem na to, że ograniczenia mogą być bodźcem rozwoju form oryginalnych czy 

udanych eksperymentów artystycznych i formalnych jest Far from Poland w reżyserii Jill 

Godmilow z 1984 roku – eksperymentalny film o Polsce z czasów rodzenia się Solidarności. 

Godmilow wykorzystuje szereg nowatorskich strategii kreacyjnych, łączy rozmaite gatunki 

dokumentu, inscenizację i fikcję i tworzy własną oryginalną metodę opowiadania o historii. 

Film powstał w Nowym Jorku, z dala od Polski, gdzie przez trzydzieści lat pozostawał 

zupełnie nieznany, żył własnym akademickim i festiwalowym życiem w Ameryce. 

Reżyserka połączyła paradokument z sitcomem, melodramat z wypowiedziami ekspertów, 

którymi są polscy intelektualiści na emigracji w Stanach, ujęcia archiwalne z inscenizacją.  

Jill Godmilow zainscenizowała w filmie trzy obszerne wywiady, które w 1981 roku 

ukazały się w polskiej prasie: z Anną Walentynowicz, z cenzorem o kryptonimie K-62 i z 

górnikiem, którego postać została skonstruowana na podstawie kilku materiałów 

publicystycznych. W roli Anny Walentynowicz w reżyserka obsadziła Ruth Maleczech, 

aktorkę nowojorskiej eksperymentalnej grupy teatralnej, a Hannę Krall zagrała Elżbieta 

Matynia, która niedługo przed powstaniem dokumentu wyemigrowała do USA, a obecnie 

pracuje jako profesorka socjologii w New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie 

specjalizuje się w historii idei i socjologii polityki. Godmilow postanowiła zrobić film o 

„Solidarności”, kiedy realizowała w Polsce film o Grotowskim. Wróciła do Stanów, aby 
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zebrać budżet, ale kiedy była gotowa wyjechać na zdjęcia do Gdańska i Warszawy, okazało 

się, że nie przyznano jej wizy wjazdowej.  Postanowiła wtedy zbudować narrację z opinii, 

które udało się jej zebrać „z dala od Polski”, przeplatając je własnymi przekonaniami 

pełnymi autoironii, zainscenizowała również swoje wątpliwości i wyobrażenia na temat 

społecznej rewolucji. Sięgnęła do archiwaliów, które uzyskała dzięki pomocy Andrzeja 

Tymowskiego. Niektóre sceny są fikcjonalną wizją przyszłości: Godmilow zainscenizowała 

między innymi ujęcia, które rzekomo miał jej udostępnić Andrzej Wajda, autor 

(wymyślonego przez reżyserkę) filmu zatytułowanego Drogi panie premierze. Widzimy na 

nich Wojciecha Jaruzelskiego w 1988 jako emeryta kopiącego grządki w ogródku. 

Wprowadzeniem do tej sceny była opowieść podana głosem reżyserki o generale 

zamkniętym przez opozycję w areszcie domowym.                      

W inscenizowanej scenie, otwierającej tę opowieść, głos kobiecy, w którym 

rozpoznajemy aktorkę Elżbietę Czyżewską odradza autorce robienie filmu i radzi jej, aby 

raczej wysłała do Polski pomoc w postaci paczek, a równocześnie widzimy, jak wielka 

walizka wypełnia się rozmaitymi produktami spożywczymi. W ten sposób Godmilow staje 

się bohaterką opowieści, w kolejnych scenach rozmów z przyjaciółmi nie ukrywa swojego 

zaangażowania w ruch socjalistyczny, w jednej ze scen inscenizuje dyskusję polityczną z 

Fidelem Castro – dyktator przestrzega przed amerykańską inwazją na Kubę.  Reżyserka 

prosi komentarz do sytuacji w Polsce emigracyjnych intelektualistów: Irenę Grudzińską-

Gross i Jana Grossa. Jan Gross uważa, że ruch Solidarność jest wielkim zwycięstwem nad 

komunistami, zasłaniającymi się racją stanu, Grudzińska-Gross jednak sądzi, że robotnicy 

nie walczą z ideologią. Kolejne głosy nie układają się w spójny dyskurs, dominuje wrażenie 

chaosu i zagubienia.  Przełom w filmie następuje, kiedy partner życiowy opuszcza Jill 

Godmilow, mając dość jej rewolucyjnego zapału i poświęcenia „dla tych wszystkich 

Polaków”. Reżyserka buduje bardzo osobisty dokument, mówiący przede wszystkim o 

splocie wiary i rozczarowania, nadziei i poczucia klęski, które z czasem stały się również 

naszym doświadczeniem jako świadków i zarazem uczestników opowiadanej historii 

Solidarności.  

Dokument historyczny nie cieszy się obecnie szczególną popularnością wśród 

polskich twórców filmowych. Powodem jest obecnie zapewne głównie szereg ograniczeń, 

jakie nakłada na autora filmu tego gatunku system finansowania produkcji i dystrybucji w 

Polsce. 
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Lata 90. te były - patrząc z dzisiejszej perspektywy - dobrym czasem dla 

dokumentalistów zainteresowanych historią, kulturą i rozwojem społeczeństwa. Ujawniono 

wtedy wiele niedostępnych dotąd źródeł, pozwalających na nowo opowiedzieć najnowszą 

historię Polski. Redakcje dokumentu TVP, które stały się producentem i dystrybutorem 

większości filmów dokumentalnych, zamawiały chętnie filmy tego rodzaju, a 

współfinansowanie zapewniały granty z Agencji Scenariuszowej, a potem Państwowego 

Instytutu Sztuki Filmowej. Mimo to budżety filmów były wielokrotnie niższe od ich 

brytyjskich odpowiedników. Pewne etapy produkcji, zwłaszcza dokumentacja i prace 

scenariuszowe były (i są do dzisiaj) nie tylko niedofinansowane, ale najczęściej po prostu 

zupełnie pomijane w kosztorysach. Powodowało to okrojenie ekipy realizacyjnej do 

niezbędnego minimum i zmuszało reżysera do samodzielnych, często wieloletnich 

poszukiwań w archiwach filmowych, muzeach i bibliotekach. W niektórych przypadkach 

zaowocowało to niezwykłymi odkryciami historycznymi, czego przykładem był film 

Macieja Drygasa Usłyszcie mój krzyk, oparty na znalezionych przez autora filmu nieznanych 

i unikalnych źródłach archiwalnych - ujęciu pokazującym akt samospalenia Ryszarda Siwca 

podczas obchodów dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie we wrześniu 

1968 roku oraz nagraniu na taśmie magnetofonowej jego przesłania.  

Brak środków na przeprowadzenie odpowiedniego researchu z reguły rekompensuje 

się zapraszaniem historyków jako ekspertów wypowiadających się w filmie lub jako 

konsultantów. Nie zawsze jest to jednak rozwiązanie praktyczne. Historycy domagają się 

zwykle od autora filmu pokazania szerokiego kontekstu wydarzeń, opatrują swoje sądy 

wieloma zastrzeżeniami i „przypisami”, a ich spojrzenie na fakty i postacie historyczne jest 

zwykle dalekie od syntezy ułatwiającej znalezienie właściwego klucza do opowieści. Z 

czasem wielu wybitnych znawców historii odmawiało udziału w tego typu 

przedsięwzięciach, uznając, że ich racje w filmie ulegną zbyt daleko idącym uproszczeniom, 

a wypowiedzi zostaną arbitralnie dopasowane do dramaturgii opowieści filmowej.  

„Podstawowa różnica pomiędzy historią zapisywaną na papierze a historycznym filmem 

dokumentalnym polega na tym, że ta pierwsza może sobie pozwolić na dyskursywność, 

ocenę i zniuansowanie, bez narażania na szwank swojej siły. Ten drugi zapis historii, film, 

nie może sobie na to pozwolić. (...) Film wymaga, aby twoja uwaga jako widza była w 

danym momencie przykuwana tylko przez jedną prostą rzecz. Jak wiec tworzyć złożoność? 
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Nie przez równoczesność, tylko przez następstwa”92 – mówi w rozmowie z Shielą Curran 

Bernard Ric Burns, autor wielu filmów emitowanych w amerykańskiej stacji PBS, w tym 

filmowych portretów Eugene O’Neilla, Andy Warhola, czy historii wielorybnictwa Into the 

Depth: America, Whaling & the World (2010). 

Kiedy zdecydowałam się zrobić film o Mikołaju Reju, zwróciłam się do wybitnego 

znawcy literatury staropolskiej profesora Tadeusza Witczaka, którego pamiętałam z czasów 

moich studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jako wyrazistą osobowość, 

erudytę i znakomitego mówcę a przede wszystkim wszechstronnego humanistę. Jednak ku 

mojemu wielkiemu rozczarowaniu profesor po przeczytaniu wstępnej wersji scenariusza 

odmówił udziału w filmie. Nie chciał się także podjąć konsultowania kolejnych wersji i 

pomysłów, uznając, że film telewizyjny jako medium wydaje mu się zupełnie nieadekwatne 

do tego, co należałoby o Mikołaju Reju powiedzieć. Decyzja profesora okazała się dla filmu 

pomocna. Zmusiła mnie do innego spojrzenia na historię „ojca literatury polskiej” i 

znalezienia mniej oczywistych bohaterów. W ten sposób znaleźli się w filmie duchowni 

protestanccy i katoliccy, artyści i polityk.  

Montaż godzinnego (52 minuty - 56 minut) filmu dokumentalnego o przeciętnym 

telewizyjnym budżecie trwał około trzech-czterech dni, kolejnego dnia następowało zgranie 

dźwiękowe i graficzne materiału emisyjnego. Nawet gdyby reżyser i montażysta pracowali 

po 20, a nie 10 godzin na dobę (co zdarzało się nader często) i tak oznaczało to pracę w 

ogromnym pośpiechu. Trzeba przy tym pamiętać, że aż do pierwszych lat XXI wieku 

standardem był montaż analogowy w technologii Betacam, który był - jak stwierdziła kiedyś 

Lidia Zonn - „ślepą uliczką” w rozwoju sztuki montażu filmowego. O ograniczeniach 

wiążących się z tą technologią pisałam wcześniej. Powtórzę tylko, że możliwości 

przemontowywania filmu były bardzo niewielkie. 

Rozwój produktów wideo umożliwiał zapis obrazu i dźwięku w coraz lepszej jakości 

(od analogowych Betacam oraz Betacam SP do cyfrowych Digital Betacam,a także 

HDCAM i HDCAM SR), jednak z czasem materiały na taśmach analogowych traciły 

ostrość, kolory blakły, pojawiały się błędy obrazu wynikające z rozmagnesowania (nawet 

                                                
92 Susan Curran Bernard, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, tłum. Michał Bukojemski, 

Wydawnictwo Marzec, Warszawa 2016, s. 359 i 360. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HDCAM
https://pl.wikipedia.org/wiki/HDCAM
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amatorskie taśmy VHS okazywały się bardziej trwałe). Filmy, których zawczasu nie 

przepisano na nośniki cyfrowe, nieuchronnie traciły pierwotną jakość.  

Dystrybucją filmu dokumentalnego, zwłaszcza w jego historycznej odmianie 

zajmowały się jeszcze niedawno niemal wyłącznie telewizje. Narzucało to twórcom 

określone wymogami „ramówki” ograniczenia czasowe. Jeśli chcieliśmy, aby film był 

pokazany w atrakcyjnym czasie antenowym na kanale o dostatecznie szerokiej widowni, 

należało się zmieścić w czasie 28 lub ewentualnie 50-ciu kilku minut. Dłuższe filmy mogły 

liczyć na emisję co najwyżej w tematycznym TVP Historia i to w godzinach późnonocnych.  

Konieczność wpisania się w „ramówkę” TVP2 spowodowała, że mój film Patent na 

przeżycie (2000), w którym o pięciu latach w Auschwitz opowiadało kilkunastu pierwszych 

więźniów obozu, mógł mieć tylko 50 minut, podczas gdy materiał zdjęciowy trwał około 60 

godzin. Nie było oczywiście naszym zamiarem zmontowanie dokumentu równoważącego 

Shoah Lanzmanna (w wersji oryginalnej trwał ponad 9 godzin), ale wciśnięcie w ramy kilku 

minut unikalnych, zarejestrowanych po raz pierwszy wspomnień Polaków, którzy przeżyli 

najważniejsze lata młodości w piekle koncentracyjnego obozu wydawało się nam 

niemożliwością. Oryginalność metody, jaką przyjęliśmy, zbierając wywiady (pozwalając 

bohaterom na swobodną rozmowę pomiędzy sobą), zaowocowała naturalnością języka, 

którym opowiadali o swoich przeżyciach. Aby nie stracić tego waloru trzeba było pozwolić 

im na swobodne frazowanie. Zagęszczanie – „podcinanie” wypowiedzi w trakcie montażu 

powodowało, że gubiliśmy to, co brzmiało w nich tak świeżo i najbardziej przekonująco. 

Dlatego po dwudziestu latach razem z producentem, a zarazem autorem zdjęć 

Piotrem Augustynkiem zdigitalizowaliśmy te materiały i postanowiliśmy opracować je w 

formie filmowej bazy udostępnionej w Internecie, której częścią ma być nowa nieliniowa 

wersja dokumentu o losach „chłopców z pierwszego transportu” do Oświęcimia, z których 

ostatni - Kazimierz Albin - zmarł latem 2019 roku.93 

W ostatnich latach sytuacja twórców i producentów dokumentów zmieniła się dzięki 

możliwości umieszczania filmów w kanałach streamingowych VOD. Rozwój Internetu 

spowodował zainteresowanie filmowców nowymi, cyfrowymi formami opowiadania. 

                                                
93 Relacje pierwszych więźniów zamieszczamy z Piotrem Augustynkiem na kanale You Tube. Do 

12.08.2021 zamieszczonych zostało siedmiu filmów stanowiących zapis wywiadów przeprowadzonych w 

2000 roku, https://www.youtube.com/channel/UC6cEUuJ9dQwoiSuS9Lxvk7A, dostęp: 12.08.2021. 

https://www.youtube.com/channel/UC6cEUuJ9dQwoiSuS9Lxvk7A
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Pojawiły się pierwsze filmy nieliniowe, interaktywne przeznaczone do odbioru za 

pośrednictwem platform w Internecie.  

Przykładem takiego dokumentu jest Zamek (2014)94 Pawła Czarkowskiego - 

interaktywna narracja wideo o rozgałęzionej strukturze. Projekt ma dwie „odsłony”: 

dokumentalną i fabularną, której ramę stanowi podróż filmowca i intryga kryminalna 

rozgrywająca się w labiryncie zamkowych wnętrz. Wybierając ścieżkę dokumentalną - widz 

zwiedza zamek cesarski w Poznaniu, dziś - będący siedzibą miejskiego Centrum Kultury i 

poznaje jego historię. Filmowa wycieczka zaczyna się przed zabytkowym budynkiem za 

dnia: klikając w małe ikonki umieszczone na fotografii obiektu, przenosimy się do jednego 

z zamkowych wnętrz, a krótkie, najwyżej kilkuminutowe fragmenty wideo opowiadają nam 

o ich historii i współczesnych działaniach kulturalnych i artystycznych tam podejmowanych. 

Materiały archiwalne: zdjęcia, stare pocztówki, skany dokumentów, wywiady i nagrania 

filmowe sięgające początku XX wieku obejmują okres budowania dawnej rezydencji 

cesarza Wilhelma, jego przebudowę i zmianę przeznaczenia w czasie II Wojny Światowej, 

ale także inne fakty z historii Poznania, jak na przykład: publiczna egzekucja Artura Greisera 

czy burzliwe czasy PRL. Widz sam decyduje, które miejsca chce „zwiedzić”, a które 

pominąć, których z rozmówców posłuchać, które materiały archiwalne i scenki 

dokumentalne obejrzeć i kiedy zakończyć wirtualną wizytę.  Początek opowieści jest tu 

więc, podobnie jak w narracji linearnej, ściśle określony, możemy jednak do niego 

wielokrotnie wracać, a koniec wyznacza swobodna decyzja użytkownika. Konsekwencją 

takiego sposobu opowiadania jest brak pointy, albo raczej obecność wielu point, obecnych 

w anegdotach opowiadanych przez bohaterów.  

Granice między fabułą a dokumentem nie są ostre, a twórcy coraz częściej 

świadomie je zacierają. Czasami cała opowieść dokumentalna może być metaforą, jak w 

przypadku nominowanego w 2010 roku do Oskara dokumentu Królik po berlińsku w 

reżyserii Bartka Konopki, według scenariusza Piotra Rosołowskiego i Bartka Konopki. Film 

oparty jest na pomyśle znanym z bajek i filmów animowanych, gdzie zwierzęta są 

uosobieniem cech ludzkich, czasami wykorzystywanym również przez innych twórców, 

czego przykładem jest Folwark zwierzęcy George’a Orwella. Pomysł filmu podpowiedział 

                                                
94 Zamek reż. Paweł Czarkowski, 2014 , http://zamek-film.com, dostęp: 12.07.2021. 

 

http://zamek-film.com/
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swoim studentom Marcel Łoziński, który w czasie, gdy upadał mur berliński, chciał 

zrealizować na ten temat własny krótkometrażowy dokument95.  

  Podział terytorialny Berlina zmienił życie jego mieszkańców i dziko żyjących 

królików. Wychodząc od tej obserwacji, Konopka buduje narrację wzorowaną na typowym 

dokumencie przyrodniczym: zaczyna do bliskich ujęcia zwierząt, w tle słychać odgłosy 

natury. Głos lektorki Grażyny Czubówny informuje, że dzikie króliki miały siedlisko na 

placu Poczdamskim, w centrum Berlina, gdzie ludzie, walcząc z niedostatkiem żywności, 

zakładali grządki warzywne. W ten sposób stworzyli miejsca rozwoju dla dzikich królików. 

Kiedy powstał Mur Berliński, zwierzęta zostały uwięzione w pasie łąk - ziemi niczyjej. 

Konflikt zimnowojenny i zwiększona ilość ucieczek na Zachód doprowadziły do wycięcia 

roślinności w obszarze między murami, aby drogi uciekinierów były dla strażników lepiej 

widoczne. Króliki również padały ofiarą strażników, którzy łapali je i zabijali. Upadek Muru 

w filmie jest zaprezentowany z punktu widzenia żyjących w jego obrębie zwierząt. Słychać 

dźwięki towarzyszące rozbijaniu konstrukcji, okrzyki rozradowanych ludzi. Radosne 

wydarzenie dla mieszkańców podzielonej Europy okazuje się być początkiem króliczych 

kłopotów. Pokolenie urodzone i wychowane w azylu między murami nie umiało odnaleźć 

się w nowym życiu. Stały się znowu szkodnikami, na które ludzie polowali. Ich życie stało 

się ucieczką przed nowymi zagrożeniami.  

Konopka i Rosołowski nie opowiadają oczywiście prawdziwej historii królików 

żyjących pomiędzy dwoma liniami berlińskiego muru, naginają „przyrodnicze” fakty tak, 

aby pasowały do alegorii. Researcherka filmu Elwira Niewiera, szukając archiwalnych 

nagrań królików, sięgnęła do archiwów telewizyjnych (RBB) i prywatnych zbiorów.  

Ponieważ archiwalia filmowe z udziałem autentycznych berlińskich królików nie 

istnieją (a w każdym razie nie zostały odnalezione), realizatorzy zainscenizowali ujęcia z 

udziałem królików hodowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Bardzo 

istotną rolę odegrał montaż ujęć króliczych „aktorów”. Dzięki kontekstowemu połączeniu 

ujęć udało się nadać znaczenie „mimice” i zachowaniom królików, które wydają się 

zaskakująco ludzkie. To montażysta, Mateusz Romaszkan, łącząc ujęcia ruchliwych 

pyszczków, ciekawskich spojrzeń i nagłych „zapatrzeń” królików z archiwalnymi zdjęciami 

                                                
95 Błażej Hrapkowicz: Króliki w potrzasku https://www.dwutygodnik.com/artykul/599-kroliki-w-

potrzasku.html, dostęp: 12.07.2021. 

 

https://www.dwutygodnik.com/artykul/599-kroliki-w-potrzasku.html
https://www.dwutygodnik.com/artykul/599-kroliki-w-potrzasku.html
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pokazującymi ludzi budujących, strzegących, a potem niszczących mury wyznaczające 

granice króliczego i ludzkiego świata, buduje opowieść o „cuniculus sovieticus”. 

Ostateczny kształt film Konopki i Rosołowskiego uzyskał, gdy autorzy zdecydowali 

się wprowadzić głos trzecioosobowego narratora. Tekst napisał felietonista, satyryk i krytyk 

filmowy Michał Ogórek. Dzięki tej narracji film zyskał formę dokumentalnej bajki i 

satyryczny ton, który nadał filmowi spójną stylistykę. Komentarz tworzy metaforę, pozwala 

odczytać obraz jako alegorię, a nie film przyrodniczy. W sekwencji o darowanej wolności 

słyszymy słowa: „Ponieważ króliki nie pamiętały, że ktoś im to wszystko kiedyś odebrał, 

czuły się tak, jakby im ktoś nagle to wszystko podarował”, które w równym stopniu odnoszą 

się do pokolenia ludzi „poczętych i wychowanych w niewoli”.  

Bartek Konopka w wywiadzie dla Gazety Wyborczej tłumaczył sens tej filmowej 

przypowieści: „Czy wszyscy nie jesteśmy królikami doświadczalnymi, wtłaczanymi w 

pewne sytuacje, role, manipulowanymi przez korporacje, polityków, media? Króliki 

berlińskie były dobrym materiałem, żeby to pokazać. Symbolizują ludzi, którzy w danym 

systemie próbowali znaleźć normalność. Czy nie jest to także opowieść o naszych rodzicach, 

którzy cenili sobie bezpieczeństwo, a nie umieli przystosować się do wolności, do 

transformacji?"96 

Film Konopki był przedmiotem wielu interpretacji, w tym w duchu 

ekokrytycznym97. Dla mnie jest on przykładem filmowego zwrotu w myśleniu o historii. 

Temat, który przynależy do historiozofii - upadek komunizmu - jest tu pokazany w skali 

mikro i w dodatku w oświetleniu ironicznym. W tym wypadku ironia polega nie tylko na 

odwróceniu perspektywy (proces historyczny oczami królików, nie ludzi) i uzyskanym 

dzięki temu dystansie i efekcie humorystycznym, ale także na otwarciu wielu możliwych 

równoprawnych odczytań.  

Króliki, jak i ludzie pragną zarazem bezpieczeństwa i wolności, ale doświadczają 

gorzkiego rozczarowania. Nie da się osiągnąć obu tych celów naraz.  

                                                
96 Donata Subbotko  Króliki patrzą na ludzi zza berlińskiego muru. Rozmowa z Bartkiem Konopką, “Gazeta 

Wyborcza” 2009, nr 263, s. 14. 
97 A. Janikowska, Patrząc nie-ludzkimi oczami. Przypadek Królika po berlińsku, „Kwartalnik Filmowy” nr 

110 (2020), s. 156-171. 
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W materiale archiwalnym, który znalazł się w sekwencji o upadku Muru pojawiło 

się ujęcie dwójki starszych osób, które stoją w wyłomie muru i patrzą ze zdziwieniem, jakby 

zadając sobie pytanie: gdzie my właściwie jesteśmy? Ostatnie dwa ujęcia podkreślają 

ironiczną wymowę filmu. W pierwszym wystraszone królicze oko spogląda na świat przez 

szparę w klatce, drugie - pokazuje malowidło, a na nim dwa szczęśliwe króliki na zielonej 

łączce. Raj utracony? Niewola ma pozory raju, a wolność rajem nie jest, ma swoją cenę i 

ograniczenia. Kiedy zawężamy historyczną perspektywę do pamięci „zwykłego szarego 

człowieka” uzyskujemy nierzadko obrazek przeszłości, która nie istniała. A jednak ta 

królicza perspektywa jest także częścią narracji o przeszłości. Wydaje się, że gdyby film 

powstał, jak planował Łoziński, krótko po upadku muru, nie mógłby mieć tylu możliwych 

odniesień, jak piętnaście lat później. Historyczna perspektywa, związana nie tylko z 

upływem czasu, ale także z osobami realizatorów, należących do pokolenia dzieci 

„królików” urodzonych w niewoli, pozwoliła przekroczyć znaczenie alegorii i nadać  

filmowi Konopki i Rosołowskiego wieloznaczność sensów.   

W praktyce zdarza się też, że reżyserzy fabuł stylizują film na dokument, nierzadko 

nadając mu komediowy lub wręcz satyryczny charakter.                                                                                                                                           

W krótkometrażowym filmie Stolarz (1976) Wojciech Wiszniewski stworzył 

życiorys, który jest metaforą losu przeciętnego Polaka w wieku dwudziestym. Opowieść o 

życiu stolarza urodzonego w 1905 roku na Pradze, w Warszawie, czyta w offie Jan 

Himilsbach, aktora niezawodowy. Tytułowy stolarz zaczął wykonywać swój zawód przed 

wojną, pracował w nim podczas okupacji, w okresie stalinizmu, potem „małej stabilizacji” i 

wykonuje go „współcześnie”, czyli w latach 70-tych. Narracji towarzyszą powtarzane po 

kilkakroć archiwalne ujęcia z kronik, symbolizujące kolejne dekady polskiej historii. 

Powtórzenia te, „pętle” ujęć archiwalnych wprowadzają element dystansu, wskazują na 

relatywizm historii. Komentarz zawiera fragmenty o charakterze jawnie ironicznym, np.: 

zdjęciom z czasów II wojny towarzyszą słowa: “w tym czasie robiłem głównie skrytki przed 

okupantem”, po wyzwoleniu Polski przez ZSRR „w dalszym ciągu wykonywałem skrytki 

przed okupantem, z przyzwyczajenia”. W ostatniej scenie stolarz wystawia przez okno 

starej, zniszczonej kamienicy krzesło, które wykonywał w trakcie zdjęć.  Nowy mebel nie 

mieści się bowiem mieszkaniu z przydziału, w którym bohater mieszka z żoną i dwoma 

dorosłymi synami. Rzemieślnika, który „użycza twarzy” fikcyjnemu bohaterowi, autor 

zdjęć, Ryszard Jaworski filmuje z perspektywy żabiej, z jazdy, w wielu ujęciach używa 
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obiektywu „rybie oko”. Starannie komponuje kadry, nadając im malarską estetykę. Dzięki 

tym zabiegom formalnym reżyser stawia pod znakiem zapytania „autentyczność” 

przedstawionych wydarzeń. Ironia służy demaskacji mitu „człowieka pracy”. Moglibyśmy 

dziś nazwać film Wiszniewskiego „mockumentem” o historii Polski z perspektywy 

„człowieka pracy”.  

Filmy, których twórcy zacierają albo zdecydowanie przekraczają granice między 

kinem fabularnym a dokumentalnym, obrazy eksperymentalne, zdecydowanie dominują w 

polskim kinie XXI wieku. Maria Zmarz-Koczanowicz, autorka wielu dokumentalnych 

filmów historycznych, pisze: „Widz wie, że ogląda świat umowny. Hierarchia i proporcje 

pomiędzy wspomnianymi elementami podporządkowane są temu, o czym robi się film. Co 

oznacza, że dla mnie film jest przede wszystkim filmem, a dopiero w drugiej kolejności 

»rodzajem filmowym« – dokumentem czy fabułą”98. 

Reżyserzy dokumentów szukają inspiracji i korzystają chętnie ze środków 

stylistycznych uważanych za typowo fabularne. Powstanie warszawskie (2014) Jana 

Komasy,Jana Ołdakowskiego i Piotra Śliwowskiego było reklamowane jako „pierwszy na 

świecie dramat wojenny non-fiction został w całości wykonany z autentycznych kronik 

filmowych zrealizowanych w sierpniu 1944 roku w Warszawie”99. Sami autorzy, a także 

dystrybutorzy i recenzenci mieli wątpliwości, czy film oparty w całości na prawdziwych 

obrazach historii jest dziełem dokumentalnym, czy fabułą. Ostatecznie rozwiązanie tego 

dylematu należy do widzów.  

Połączenie fragmentów autentycznych ocalałych materiałów filmowych do kronik 

realizowanych przez operatorów Biura Propagandy i Informacji AK i wyświetlanych w 

trakcie powstania z fikcyjną opowieścią o dwóch braciach – powstańczych kamerzystach, 

było pomysłem reżysera Jana Komasy. Bohaterów poznajemy dzięki dialogom w offie 

napisanym przez Joannę Pawluśkiewicz i Michała Sufina. Dzięki tej narracji opartej na 

prawdopodobnym, lecz całkowicie zmyślonym dramacie Karola i Witka, realizatorzy mogli 

                                                
98 Maria Zmarz-Koczanowicz, Zagadnienie inscenizacji fabularnej w filmie dokumentalnym i metody 

dokumentalnej w filmie fabularnym na przykładzie dwóch zrealizowanych przeze mnie filmów: fabularnego 

Kraju świata i dokumentalnego Urzędu. W: Mikołaj Jazdon, Katarzyna Mąka-Malatyńska, 

PiotrPławuszewski(red.), Pogranicza dokumentu, Poznań: Centrum Kultury Zamek. 2012, s. 12. 

99 http://powstaniewarszawskiefilm.pl/, dostęp:13.07.2021. 
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zmontować z dwudziestu godzin ocalałych materiałów filmowych 

osiemdziesięciominutową spójną opowieść o powstaniu widzianym oczami jej reporterów. 

Pomijając tu kwestię, że dialogi z offu mogły być napisane zręczniej i mniej tautologicznie 

w stosunku do obrazu, pozostaje pytanie: na ile ten fabularny zabieg osłabił realizm 

historyczny obrazów filmowych, wpłynął na wiarygodność ich przekazu? Według Lino 

Miccichego, jedynym prawdziwym filmem historycznym może być tylko ten, który 

powstaje z dokumentalnych kronik filmowych, czyli „prawdziwych obrazów historii”.  

„Prawdziwym, jedynym filmem historycznym w pełnym znaczeniu tego słowa może być 

film, który odtwarza epokę, zdarzenie, postać w oparciu o obrazy kroniki filmowej 

zarejestrowane w danej epoce, z okazji danego zdarzenia, w obecności danej postaci (…) 

przeżycie w tych obrazach, na których opiera się dyskurs, jest przeżyciem Historii, to jest 

świata i ludzi, a nie tylko przeżyciem realizacji filmowej, która jednakowo odczuwa fikcję i 

rzeczywistość i je ze sobą miesza, zrównuje i wymienia.”100 Komasa zdecydował, że czarno-

białe ujęcia z powstańczych kronik zostaną udźwiękowione i pokolorowane. Zdaniem 

reżysera, kolor służył wprowadzeniu efektu obcości, „miał skonfrontować nas z tym, co my 

myślimy o historii, że ona jest czarno-biała. Zgodnie z tym powiedzeniem, że historia to 

jest to samo co dzisiaj, tyle, że wczoraj, tutaj kolor miał przyciągnąć z wtedy do dzisiaj”.101  

Poetyka filmów dokumentalnych o historii zmienia się, reżyserzy coraz częściej 

wybierają środki kreacji charakterystyczne dla dokumentu autorskiego, artystycznego lub 

filmu fabularnego. Historyczny film dokumentalny w coraz większym stopniu staje się 

metaforą, a nieobrazem historii. W swoich filmach starałam się, aby widz podzielił moją 

ciekawość, jak naprawdę wyglądało życie ludzi, którzy żyli przed nami.  Dlatego 

przygotowując je, poświęcałam wiele czasu i wysiłku, aby dotrzeć do wiarygodnych źródeł, 

zgromadzić możliwie najbogatszą ikonografię, zarejestrować kamerą materialne ślady 

przeszłości. Wybierając tematy dokumentów dążyłam do połączenia opowieści o przeszłości 

z uniwersalnymi pytaniami dotyczącymi naszego doświadczenia. Konkwistador po polsku 

jest filmem o tym, czy ambicje i marzenia są źródłem naszej siły czy słabości, Patent na 

przeżycie i Pękniecie nadziei traktują o dramacie ludzkiej nadziei, Smok z Oxy o tym, czy 

                                                

100 Lino Micciche, Film i historia, tłum. W. Wertenstein, „Kino” nr 7 (187), 1981, s. 26. 

 
101 Wywiad z Janem Komasą, cyt. za: https://wpolityce.pl/kultura/193271-tylko-u-nas-jan-komasa-

opowiada-o-powstaniu-warszawskim-to-jest-nakrecone-tak-jak-kreca-dzisiaj-reporterzy-wojenni-nasz-

wywiad dostęp: 13.07.2021 

https://wpolityce.pl/kultura/193271-tylko-u-nas-jan-komasa-opowiada-o-powstaniu-warszawskim-to-jest-nakrecone-tak-jak-kreca-dzisiaj-reporterzy-wojenni-nasz-wywiad
https://wpolityce.pl/kultura/193271-tylko-u-nas-jan-komasa-opowiada-o-powstaniu-warszawskim-to-jest-nakrecone-tak-jak-kreca-dzisiaj-reporterzy-wojenni-nasz-wywiad
https://wpolityce.pl/kultura/193271-tylko-u-nas-jan-komasa-opowiada-o-powstaniu-warszawskim-to-jest-nakrecone-tak-jak-kreca-dzisiaj-reporterzy-wojenni-nasz-wywiad
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artysta może zmienić otaczający go świat, Dante z Wilamowic o twórczej sile wspólnoty, a 

Sendung. Przesyłka o tym, że przyjaźń ocala.  

 

X.    Zakończenie otwarte - pytania i perspektywy badawcze 

 

Filmy interaktywne, filmy nieliniowe (webdoc) w Internecie mogą być ciekawą 

formą dla twórców dokumentu historycznego, pozwalając im na eksperymenty ze strukturą 

opowieści. Łatwo mogę sobie wyobrazić film, w którym (jak w Przypadku Krzysztofa 

Kieślowskiego) dokumentalista proponowałby widzowi kilka równoległych ścieżek 

narracyjnych, jakie mogłyby spotykać się w węzłach akcji i ponownie rozchodzić tworząc 

warianty losu bohatera (np. co stałoby się, gdyby Janusz Korczak pozostał do wybuchu 

wojny w kibucu Ein Harod). Można pozwolić widzowi śledzić równouprawnione lub 

chociaż równie prawdopodobne hipotezy przyczyn i skutków wydarzeń historycznych. W 

narracjach alternatywnych można też umieścić istotne „przypisy” i dyskusję dowodów 

związanych z motywem przewodnim filmu, jego główną myślą. 

Film interaktywny zmienia nie tylko sytuację odbioru, stawiając widza w 

uprzywilejowanej sytuacji, pozwalając mu kształtować sens dzieła, zależny od doboru i 

układu jego elementów oraz ustanawiać nowe znaczenia wynikające z tego, jak ułożone na 

nowo elementy na siebie oddziałują, ale wpływa również na postawę autora (inicjatora 

procesu twórczego) dzieła.  

Zapewne już niedługo (o ile gatunek ten się utrzyma i powiększy się grono jego 

odbiorców) dzięki technikom komputerowym służącym do badania reakcji odbiorców - 

CTR Click True Rate (takim jak np. Google Search Console) będzie można poznać 

preferencje indywidualnych widzów interaktywnego filmu dokumentalnego i na przykład 

określić, ile osób zdecydowało się wybrać takie a nie inne zakończenie filmu 

dokumentalnego, które epizody cieszą się większym powodzeniem u odbiorców, a których 

części widzowie nie lubią, a nawet odtworzyć opowieści budowane przez oglądających, 

którzy stają się współautorami historii. Autorzy filmu będą mogli poznać gust swoich 

widzów, dowiedzieć się, co ich interesuje, czy też sprawdzić, jak kształtują się wyboru 

widzów w zależności od przynależności do danego kręgu kulturowego. Być może sprawi to, 
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że między autorem filmu a widzami nawiąże się twórczy dialog, w wyniku którego dzieło 

będzie ewoluować? 

Dzięki Sieci, w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmienił się sposób dokumentowania 

filmów. Łatwy dostęp do części zawartości internetowych archiwów, baz filmowych oraz 

do książek i tekstów artykułów prasowych w wersjach cyfrowych umożliwia autorowi 

scenariusza przygotowanie wstępnego pomysłu praktycznie bez wychodzenia z domu. 

Maciej Drygas pracuje właśnie nad filmem Pociągi, który ma powstać w konwencji found 

footage z archiwaliów przedstawiających pasażerów, dworce i koleje. Drygas zamierza 

zmontować z nich „portret człowieka w XX wieku, z jego nadziejami, pragnieniami, 

klęskami i tragediami”102. W 2019 reżyser, a w jego imieniu także Fundacja Grupy PKP, 

opublikował w Internecie (na kilku portalach kolejowych i w mediach społecznościowych) 

prośbę o podzielenie się nagraniami filmowymi zarejestrowanymi w Polsce i na całym 

świecie przez profesjonalistów, jak i amatorów na taśmach 8 mm, Super 8, 16 mm. 

Interesowały go także listy, fragmenty dzienników, notatek służbowych i dokumentów, 

które powstały w pociągach albo w związku z kolejowymi podróżami. Każdy z internautów 

może w ten sposób przyczynić się do powstania dokumentu i stać się współautorem zdjęć 

do filmu lub fragmentów narracji, pozwalając uczynić swoją osobistą lub rodzinną historię 

częścią uniwersalnej historii współczesnego świata „zamkniętej w wagonach kolejowych”.  

 

 Internet jest także szansą pozyskiwania środków finansowych i dystrybuowania 

filmów dokumentalnych o historii w inny niż dotąd sposób. Wielu twórców, zniechęconych 

długo trwającymi procedurami konkursowymi w Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej i 

kaprysami redaktorów zamawiających dokumenty dla stacji telewizyjnych o jednostronnej 

polityce historycznej, decyduje się na produkcję filmów, gromadząc budżet na akcjach 

crowfundingowych ogłaszanych w mediach społecznościowych. W 2006 roku Robert 

Greenwald w ciągu dziesięciu dni zebrał środki finansowe (ponad ćwierć miliona dolarów) 

na kontrowersyjny dokument Iraq for Sale: The War Profiteers mówiący o wojnie w Iraku, 

spekulacjach wojennych i nieetycznym postępowaniu amerykańskich firm zarabiających na 

wojnie. Aby namówić publiczność do sfinansowania produkcji filmu, warto mieć 

chwytliwy, uznawany za „ważny społecznie” i dobrze przemyślany temat i strategię 

                                                
102 Fragment tekstu „apelu” z maja 2019, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/fundacja-grupy-pkp-szuka-

materialow-do-filmu-91814.html, dostęp: 14.07.2021. Warto dodać, że w ten sam sposób Drygas chce 

dotrzeć do prywatnych materiałów filmowych z ponad dwudziestu krajów położonych na kilku 

kontynentach.   

https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/fundacja-grupy-pkp-szuka-materialow-do-filmu-91814.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/fundacja-grupy-pkp-szuka-materialow-do-filmu-91814.html
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marketingową. W głównej mierze dzięki zbiorkom internetowym powstały polskie filmy 

Solidarność według kobiet (2014) w reż. Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego o kobietach, 

które w czasie Solidarności angażowały się w działalność niepodległościowego podziemia, 

oraz xABo. Ksiądz Boniecki (2020), dokumentalny portret wieloletniego redaktora 

naczelnego „Tygodnika Powszechnego” w reżyserii Aleksandry Potoczek (z crowfundingu 

pochodziła połowa budżetu tego filmu, wynoszącego 500 tys. zł).  

 W porównaniu z tradycyjnymi sposobami dystrybucji filmów dokumentalnych, 

czyli telewizją i kinem (obecnie głównie pokazami festiwalowymi, które pomagają nadać 

filmowi rozgłosu w środowisku, ale nie przyciągają wielu widzów), emitowanie w Internecie 

wiąże się z dużo niższymi nakładami finansowymi i możliwością dotarcia do znacznie 

większej widowni, w tym młodych widzów, którzy telewizji nie oglądają wcale. 

Najpopularniejszymi miejscami dystrybucji w Internecie są obecnie You Tube, Vimeo oraz 

płatne serwisy streamingowe VOD, takie jak: przeznaczony dla szerokiej publiczności 

Netflix czy specjalizująca się w filmach studyjnych i produkcjach niezależnych sieć 

EuroVOD. Dzięki nowym formom finansowania oraz dystrybucji filmy dokumentalne (i nie 

tylko) o historii mogą stać się produkcjami coraz bardziej niezależnymi, co nie oznacza: 

nieprofesjonalnymi. Od twórców i widzów filmowych opowieści o historii będzie zależało, 

czy i w jaki sposób wykorzystają możliwości, jakie daje wspólne uczestnictwo w Sieci. 

 

 

Portal Patent na przeżycie  notacja Józef Bogusz nr obozowy KL Auschiwtz: 61 

https://www.youtube.com/watch?v=kq2oDAKuv1s&t=135s 
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Indeks filmów omawianych w rozprawie: 

 

Moje filmy:  

1. Dante z Wilamowic (1994) scen. i reż. Dorota Latour, s.6 -9, 93, 98-104 

2. Halifaxy nad Wielkopolską (2004) scen. i reż. Dorota Latour, s. 31-33, 98 

3. Idź i wypatruj wysokich wież, scen. I reż. Dorota Latour, s. 67, 68-69,  

4. Kochane, ukochane życie 1998 scen. i reż. Dorota Latour, s.16-17 

5. Konkwistador po polsku (2003) scen. i reż. Dorota Latour, Jerzy Paczka, s.15, 17-18, 

21-22. 56-58, 63-65, 69-72, 89, 93 

6. Milenium Polski (2006) scen. i reż. Dorota Latour, s.30-31, 72-73 

7. Nazywają nas Hołdy-Bołdy (1998) scen. i reż. Dorota Latour, s.7 

8. Patent na przeżycie (2000) scen. i reż. Dorota Latour, s.27-30, 67-68, 108 

9. Pęknięcie nadziei (1993) scen. i reż. Dorota Latour s. 58, 67, 85-87 

10. Ptaku mojego serca (1996) scen. i reż. Dorota Latour, Ewa Wanat s.26-27 

11. Sendung. Przesyłka (2016) scen i reż. Dorota Latour, s.12, 12-15, 42-50, 72-73, 79-

80, 90-91, 93 

12. Skradzione dzieciństwo (2009) scen. i reż. Dorota Latour, s.11-12 

13. Smok z Oxy (2005) scen. i reż. Dorota Latour, s.14-15, 58, 66, 69, 89-90, 93-94, 107 

14. Taka niespokojność (1998) scen. i reż. Dorota Latour, Róża Wojta, s.4-5 

15. W powstańczej rogatywce i niemieckim mundurze W (2008) scen. Dorota Latour, reż. 

Dorota Latour, Jerzy Paczka, s. 78-79, 94 

 

Filmy innych reżyserów: 

1. Archiwum istnień (2009) scen. i reż. Justyna Łuczaj-Salej i Bogusław Sławiński, 

s.75-76 

2. Byłem generałem Wermachtu (1988) scen. i reż. Jacek Bławut, s.34-35 

3. Cyrk Skalskiego (1986) scen. i reż. Jacek Bławut, s. 34-35 

4. Far from Poland scen. i reż. Jill Goodmillow s.32-33, 104-105 

5. Fotoamator (1998) scen. Dariusz Jabłoński, Arnold Mostowicz, Andrzej Brodek, 

reż. Dariusz Jabłoński, s. 76-78 

6. Głos nadziei (2002) scen. i reż. Maciej Drygas, s.94-95 

7. Gry wojenne (2008) scen. i reż. Dariusz Jabłoński, s. 55-57 

8. Guczo. Notatki z życia (2020) scen. Maria Zmarz-Koczanowicz, Marta Szotkowska, 

reż. Maria Zmarz-Koczanowicz, s. 91-92 

9. Książę i dybuk (2017), scen. i reż. Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski, s.23-26 

10. Królik po berlińsku (2009) scen. Bartosz Konopka, Piotr Rosołowski, reż. Bartosz 

Konopka, s.109 - 112 

11. Krajobraz przed ciszą (1996) scen. i reż. Jacek Knopp i Krzysztof Rzączyński, s. 95-

96 

12. Mała zagłada (2018) scen. Anna Janko, reż. Natalia Koryncka-Gruz, s. 39 - 41 

13. Miejsce urodzenia (1992) scen. i reż. Paweł Łoziński, s.50-52 

14. Niegdyś moja matka (2013) scen. i reż. Sophia Turkiewicz, s. 58 – 60 

15. Powstanie warszawskie (2014) scen. Joanna Pwaluśkiewicz, Jan Ołdakowski, Piotr 

C. Śliwowski, reż. Jan Komasa, s. 113-114 

16. Prekursor (1988) scen. i reż. Grzegorz Królikiewicz, s. 57-58 
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17. Shoah (1985) scen. i reż. Claude Lanzmann, s.53-54 

18. Stolarz (1976) scen. i reż. Wojciech Wiszniewski, s.112 

19. The civil war (1990) scen. Goeffrey Ch. Ward, Ken Burns, reż. Ken Burns, s.9 

20. Walc z Baszirem (2008) scen. i reż. Ari Folman, s. 60-63, 97 

21. Wielka cisza (2005) scen. i reż. Philip Gröning, s.96 

22. Wiera Gran, 2011, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz, scen. Agata Tuszyńska s.19-21 

23. Usłyszcie mój krzyk (1991) scen. i reż. Maciej Drygas, s.74-75, 84 

24. Zamek (2014) scen. i reż. Paweł Czarkowski, s.108-109 

 

 


