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K a t o w i c e  

Pó ka filmowa 2016 (i troch  2017)1 

Rok 2016 by  bardzo udany dla polskiej kinematografii, a na ekranach kin 
pojawi o si  wiele niezmiernie ciekawych produkcji. By y filmy, które zasko-
czy y bardzo pozytywnie, nie brakowa o te  rozczarowa . Za najwi kszy 
sukces tego roku uzna  mo na z ca  pewno ci  frekwencj  w kinach. A  
pi ciu filmom uda o si  przekroczy  magiczn  granic  miliona widzów2. 

W ci gu ostatnich dwóch sezonów (2015 i 2016) nie pró nowali tak e pol-
scy filmowcy w Hollywood. Warto wspomnie  przynajmniej o kilku filmach, 
w których tworzeniu znacz cy udzia  mieli nasi rodacy. Dariusz Wolski (ope-
rator m.in. Piratów z Karaibów) nakr ci  z Ridleyem Scottem Marsjanina (The 

Martian) – film, który zdoby  a  siedem nominacji do Oscarów. Z kolei Ja-
nusz Kami ski zaprezentowa  widzom Most szpiegów (Bridge of  Spies), który cz -
ciowo zosta  nakr cony we Wroc awiu. Kami ski swoj  reputacj  doskona ego 

operatora potwierdzi  tak e obrazem Bardzo Fajny Gigant (The BFG). Oba filmy 
powsta y dzi ki trwaj cej od wielu lat wspó pracy polskiego artysty ze Stevenem 
Spielbergiem. Wspomnie  nale y równie  o Ablu Korzeniowskim i jego rewela-
cyjnej muzyce do filmu Zwierz ta nocy (Nocturnal Animals) Toma Forda, za któr  
zosta  nominowany mi dzy innymi do nagrody BAFTA. 

1 Niektóre z omawianych przeze mnie filmów mia y swoje premiery kinowe w 2017 roku, 

jednak w roku 2016 prezentowano je na festiwalach i przegl dach.  
2 Wspomniane filmy to: Pitbull, niebezpieczne kobiety (2 701 544), Planeta singli (1 917 379), 

Wo y  (1 434 780), Pitbull, nowe porz dki (1 433 466), 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach (1 143 

515). Liczb  widzów (stan na 25.12.2016 r.) podaj  za stron  PISF – Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej (zob. https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/box-office/filmy-polskie [dost p: 

16.02.2017]). 
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Jestem morderc  

Jestem morderc  Macieja Pieprzycy to jeden z trzech filmów3 uznawanych za 
objawienia roku 2016. wiadczy o tym chocia by liczba nominacji do Pol-
skich Nagród Filmowych Or y4. Re yser powraca do tematu podj tego ju  
w 1998 roku w dokumencie o tym samym tytule. Oparta na faktach historia 
serii zabójstw, które w latach 70. ubieg ego wieku wstrz sn y nie tylko l -
skiem, ale i ca  Polsk , sta a si  w r kach Pieprzycy prawdziw  uczt  kry-
minaln . Sprawa seryjnego mordercy trafia si  m odemu oficerowi milicji, 
który dzi ki b yskawicznemu uj ciu zabójcy szybko osi ga sukces (s awa, 
pieni dze, mieszkanie), na który w innych okoliczno ciach musia by praco-
wa  latami. Jednak zarówno filmy, jak i prawdziwe ycie ucz  nas, e taki 
awans spo eczny i zawodowy zwykle okupiony jest cierpieniem innych. 

Jasi ski pod wiadomie wie, e przyczynia si  do stracenia niewinnego 
cz owieka. Zapija wódk  wyrzuty sumienia, oddaje swojej ofierze liczne 
przys ugi. (…) Jednocze nie stacza si  coraz ni ej w autodestrukcyjnym 
ci gu. Manipuluje i zastrasza wiadków, ukrywa dowody mog ce zniwe-
czy  jego medialny sukces, ok amuje rodzin  i przyjació , których osta-
tecznie odtr ca za s owa prawdy o jego paskudnych czynach. Jednak 
trwa w swoim k amstwie, przed oczami maj c mamon , uznanie i s aw  
(Adamski 2016). 

Maciej Pieprzyca buduje znakomicie t umacz c  si  dramaturgicznie opo-
wie 5, której niezaprzeczalnym walorem s  aktorzy odtwarzaj cy g ówne 
role. Miros aw Haniszewski jako Jasi ski stworzy  jedn  z najlepszych posta-
ci milicjanta/policjanta w historii polskiego kina. Równie  Arkadiusz Jaku-
bik, jako oskar ony Zenon Kalicki, jest absolutnie bezb dny. Warto zwróci  
te  uwag  na kreacj  Micha a urawskiego, dla którego by  mo e rola w Je-
stem morderc  stanie si  w ko cu trampolin  do takiej kariery filmowej, na jak  
niew tpliwie od dawna zas uguje. 

3 Pozosta e dwa to Ostatnia rodzina oraz Wo y . 
4 Trend w nominowaniu filmów przez Polsk  Akademi  Filmow  niestety zaczyna coraz 

wyra niej przypomina  ten prezentowany przez Ameryka sk  Akademi  Filmow  (Oscary). 

Bior c pod uwag  znaczn  liczb  kategorii, w jakich w obu przypadkach filmy mog  otrzy-

ma  nominacj , warto by oby zauwa y  i doceni  wi cej ni  pi –sze  filmów rocznie.  
5 Wida  tu wyra nie pozytywny wp yw, jaki mia y na re ysera jego wprawki i szlify krymi-

nalne zwi zane z prac  nad serialami Kryminalni – misja l ska (2006) i Prokurator (2015). 
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Ostatnia rodzina 

„Zwala z nóg” (Guszkowski 2016), „film absolutnie poruszaj cy” (Grygiel 
2016) – to okre lenia najlepiej podsumowuj ce zachwyty krytyków nad fil-
mem Ostatnia rodzina. Uzupe nieniem pozytywnych recenzji sta a si  wielo-
tygodniowa dyskusja nad tym, e to w a nie film Jana P. Matuszy skiego 
powinien by  tegorocznym polskim kandydatem do Oscara6. Czy jednak 
rzeczywi cie Ostatnia rodzina to dzie o doskona e? 

Opowie  o Beksi skich to bez w tpienia film bardzo interesuj cy zarów-
no od strony formalnej, jak i wizualnej, jednak podczas ogl dania ewidentnie 
nasuwa si  pytanie: czego dzi ki projekcji dowiadujemy si  o Zdzis awie 
i Tomaszu Beksi skich? Twórczo  Zdzis awa Beksi skiego potraktowana 
jest zdecydowanie zbyt pretekstowo, je li spojrzymy na film okiem cz owieka 
(np. cudzoziemca), który chcia by si  o niej czego  dowiedzie . W tym kon-
tek cie zdecydowanie lepiej wypadaj  Powidoki Wajdy, które do  dok adnie 
wprowadzaj  widza w za o enia twórczo ci W adys awa Strzemi skiego. To 
jednak sprawa pomniejsza; Ostatnia rodzina w ko cu nie mia a by  filmem 
o malarstwie, ale o ludziach. Zastrze enia budzi te  posta  syna Beksi skich, 
Tomka – t umacza, lektora, radiowca. 

Z wymow  Ostatniej rodziny nie zgadza si  (…) biograf Tomasza Beksi -
skiego Wies aw Weiss: – Zna em Tomka dwadzie cia lat, ale nigdy nie 
widzia em takiego Tomka, jakiego pokazali scenarzysta Robert Bolesto, 
re yser Jan P. Matuszy ski i aktor Dawid Ogrodnik. (…) Tomek nie wy-
rzuca  telewizorów przez okno, nie rozwala  szafek kuchennych, nie roz-
bija  butelek o ciany. (…) Tomek nie by  wirem i pó g ówkiem, a tak  
posta  wymy lili panowie Bolesto, Matuszy ski oraz Ogrodnik i nazwali 
j  Tomasz Beksi ski. Bo co? Bo je li kto  nie yje, mo na wszystko? 
Mo na wskoczy  na jego grób i wykona  na nim taniec huculski z przy-
tupem? – pyta oburzony dziennikarz7. 

Trudno powiedzie , czy tak ostro namalowana posta  to wizja re ysera, 
czy samego aktora. Nie ulega jednak w tpliwo ci, e jest to interpretacja da-
leko posuni ta i by  mo e rzeczywi cie nie do ko ca prawomocna. 

6 Zamiast Powidoków Andrzeja Wajdy. 
7 http://film.wp.pl/ostatnia-rodzina-sama-prawda-czy-stek-k amstw-o-rodzinie-beksinskich- 

kontrowersje-wokol-filmu-6042172465402498a [dost p: 12.02.2017]. 
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Wo y  

Wydawa oby si , e dzi  kwestie historyczne, szczególnie te zwi zane z II woj-
n  wiatow , s  w rodzimej kinematografii g boko przetrawione i nie ma w tym 
obszarze tematów powszechnie uznawanych za trudne. Produkcje takie, jak: 
Pianista (2002) Romana Pola skiego, Katy  (2007) Andrzeja Wajdy, Joanna 

(2010) Feliksa Falka czy Pok osie (2012) W adys awa Pasikowskiego pokazuj  
jednak, e kolejne dekady w filmie polskim naznaczone s  ch ci  twórców 
do przekraczania nowych granic, do walki z tym, co zakazane, do pokazy-
wania tego, o czym wstyd mówi  albo o czym mówi  nie wolno. 

Rok 2016 z ca  pewno ci  stanie si  nast pn  tak  cezur , a to za spraw  
Wo ynia Wojciecha Smarzowskiego. Rze  wo y ska to bowiem od zawsze 
punkt niezwykle dra liwy w stosunkach polsko-ukrai skich. 

– Nie mo na budowa  relacji na tym, e si  prawd  zamiata pod dywan – 
podkre la  Smarzowski. (…) Opowiada , e zacz  my le  o tym filmie 
w 2012 r. (…). – Po czterech latach pracy nad Wo yniem jestem innym 
cz owiekiem – oceni 8. 

Filmy takie jak ten maj  z za o enia u atwi  mówienie o trudnych momen-
tach dziejowych, jednak Wo y  traktuje nie tyle o wojnie, co o wielkim uczu-
ciu. Smarzowski podkre la, e w tek mi osny pozwala widzom zrozumie  
wojenny wiat naznaczony podzia ami. Rzeczywi cie w przypadku takich 
filmów wprowadzenie historii mi osnej wydaje si  sensowne i pomaga ulo-
kowa  si , szczególnie m odemu odbiorcy, w przedstawianej sytuacji. Trud-
no dzi  powiedzie , czy rzeczywi cie film Smarzowskiego, zgodnie z jego ocze-
kiwaniami, sprowokuje obiektywne9 dyskusje dotycz ce tego, co sta o si  na 
Kresach. Film, podobnie jak opowiedziane w nim wydarzenia, oceni historia. 

8 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojciech-smarzowski-o-wolyniu-to-film-przeciwko-skraj 

nemu-nacjonalizmowi/gwwkr6 [dost p: 12.02.2017]. 
9 „– Jeszcze nie robi em filmu, ebym tak bardzo uwa a , (…) bo wiem, e ten temat jest 

wi cej ni  delikatny – powiedzia . – Ca a tajemnica jest w wywa eniu proporcji. Z tej naszej, 

polskiej strony s  one wywa one, my l , dobrze. Ze strony ukrai skiej… Oni to widz  ina-

czej – mówi  Smarzowski. – Ten film oczywi cie ma pobudzi  emocje. Po pierwszym okresie, 

kiedy te emocje opadn , (…) politycy powinni stworzy  dobry klimat do pracy dla historyków 

i polskich, i ukrai skich. Historycy polscy i ukrai scy powinni dosta  czas, powinni skonfron-

towa  dowody – powiedzia  re yser” (http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojciech-smarzowski-

o-wolyniu-to-film-przeciwko-skrajnemu-nacjonalizmowi/gwwkr6 [dost p: 12.02.2017]).  
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Planeta singli 

Komedie romantyczne to w Polsce gatunek mocno eksploatowany od wie-
lu lat, jednak stosunkowo rzadko zdarza si , e obrazy nale ce do tej kate-
gorii zas uguj  na uwag . Takim filmem jest w a nie Planeta singli: 

to przedsi wzi cie skrajnie komercyjne: nafaszerowane gwiazdami, nie-
stroni ce od product placementu, zrobione z zamiarem ci gni cia w wa-
lentynki do kin chmary zakochanych. Jednocze nie dzie o Mitji Okorna 
jest autentycznie zabawne, pe ne wdzi ku i dobrze zagrane. Na tle tak 
zwanej polskiej szko y komedii romantycznej wydaje si  wi c filmem 
z innej planety (Muszy ski 2016). 

Atutem filmu jest z ca  pewno ci  wykorzystanie nowych technologii, np. 
aplikacji randkowych, które s  coraz popularniejsze w ród u ytkowników 
smartfonów na ca ym wiecie. Film staje si  tym samym artobliwym ko-
mentarzem do wspó czesnej rzeczywisto ci i relacji mi dzyludzkich w XXI 
wieku. Dowcip zarówno s owny, jak i sytuacyjny wypada w filmie Okorna 
naprawd  nie le. Zabawnym elementem s  tzw. mistrzowie drugiego planu, 
czyli dwaj bezdomni pijaczkowie komentuj cy zmieniaj c  si  rzeczywisto . 
„I by by  kim  innym, i by  nie do wiadczy ” – mówi  w pewnym momen-
cie, obserwuj c kuriozalne losy bohaterów. Zdanie to wydaje si  dobrym 
podsumowaniem filmu, który pokazuje, jak bardzo ostatnie lata zrewidowa y 
i zmieni y status singla w spo ecze stwie. 

Planeta singli z ca  pewno ci  nie jest dzie em doskona ym. Mimo to w za-
lewie do  s abych komedii romantycznych, które pojawiaj  si  na rynku 
krajowym ka dego roku, w przypadku omawianego filmu mo na naprawd  
nie le si  po mia  i co najwa niejsze – unikn  nieodpartego poczucia za e-
nowania, co w polskich warunkach nie zdarza si  zbyt cz sto. 

Jarocin, po co wolno ? 

By  mo e niektórzy widzowie pami taj  niezwyk y film dokumentalny 
z 2010 roku Beats of  Freedom. Ukazywa  on rozwój i rol  muzyki rockowej 
w Polsce, a poprzez kultowe piosenki i ustami wa nych muzyków opowia-
da , w jaki sposób polski rock sta  si  elementem walki o niepodleg o . 
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I oto w 2016 roku Leszek Gnoi ski (re yser i scenarzysta Beats of  Freedom) 
serwuje nam niejako drug  cz  tej opowie ci. Film Jarocin, po co wolno ? to 
w powierzchniowej warstwie przede wszystkim historia najwa niejszego pol-
skiego festiwalu muzyki rockowej. Festiwal w Jarocinie, organizowany 
w znanej wspó cze nie formie od lat 80. ubieg ego wieku10, przez d ugi czas 
by  przecie  najwi ksz  imprez  rockow  w Europie Wschodniej. To w a-
nie w Jarocinie debiutowa y takie kultowe grupy, jak: T.Love, TSA, Dezer-

ter, Farben Lehre, Oddzia  Zamkni ty, Hey, KAT11 i wiele innych. 
Kolejne minuty filmu ods aniaj  przed widzami niezwykle ciekawe diagno-

zy spo eczne. 

Pe na anegdot, opowie  o wolno ci, m odo ci, niezale no ci i marze-
niach, przeplatana tekstami piosenek zmieniaj cymi si  tak, jak wiat wo-
kó . Film czy bia o-czarne archiwalne obrazy, niepublikowane dot d 
amatorskie nagrania, z lekko zamazanymi, ale wci  ywymi, wspomnie-
niami Bohaterów – legendarnych rockowych buntowników, dla których 
Jarocin by  inspiracj  i ród em twórczej wolno ci. Ca o  czy muzyka, 
która jako najwa niejszy element festiwalu, staje si  narratorem historii12. 

Jarocin, po co wolno ? nie jest filmem o odleg ej historii, ale o zmianie stylu 
ycia oraz (by  mo e nawet przede wszystkim) o tym, jak zmieni a si  w ostat-

nim trzydziestoleciu rola muzyki. „Film o Jarocinie jest filmem o wolno ci. 
Nie tylko tej rozumianej jako wolno  jednostki w totalitarnym wiecie, ale 
równie  o wolno ci artystycznej, wolno ci tworzenia i wyra ania siebie, wol-
no ci w ka dym wymiarze”13. 

Szcz cie wiata 

Szcz cie wiata Micha a Rosy to z ca  pewno ci  najdziwniejszy film, jaki 
powsta  w Polsce w 2016 roku, a mo e i w ci gu kilku ostatnich lat. Opo-

10 W latach 70. XX wieku w Jarocinie odbywa y si  tak e mniejsze festiwale, jednak to do-

piero lata 80. uczyni y z tego miasta stolic  polskiego rocka.  
11 Te i wiele innych zwi zanych z festiwalem w Jarocinie zespo ów to grupy, które swoimi 

piosenkami zmieni y oblicze polskiej muzyki rozrywkowej, a teksty ich utworów stawa y si  

hymnami kolejnych pokole  walcz cych o niezale no  Polski, a tak e swoj  w asn . 
12 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1240319 [dost p: 12.02.2017]. 
13 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1240319 [dost p: 12.02.2017]. 
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wiada on histori  mieszka ców l skiej kamienicy tu  przed wybuchem II wojny 
wiatowej i po jej zako czeniu. Centraln  postaci  jest tytu owe szcz cie wia-

ta, czyli Ró a – ydówka, której niezwyk a, zmys owa osobowo  sprawia, 
e ma ona wp yw na ycie ka dego z s siadów. Obraz wizualnie przywodzi 

na my l Grand Budapest Hotel Wesa Andersona z 2014 roku, a tak e inne fil-
my tego re ysera. Samotnie stoj ca kamienica, galeria niezwykle oryginal-
nych postaci i specyficzny, magiczny, jakby oderwany od otaczaj cej rzeczy-
wisto ci nastrój sprawiaj , e film Rosy ogl da si  z niezwyk  przyjemno-
ci . Re yserowi uda o si  przenie  Hotel Andersona w bardzo polski klimat 

i zamieni  jego komedi  w senn , jakby nierealn  wizj  przed- i powojennej 
rzeczywisto ci. 

Wielkie uznanie nale y si  operatorowi Marcinowi Kosza ce, który po raz 
kolejny14 zachwyca klas  swojej pracy i okiem do czarodziejskich obrazów. 
Szcz cie wiata nie jest na pewno filmem porywaj cym, brakuje w nim iskry, 
która spoi aby widza ze wiatem bohaterów. Mo e jednak w a nie to powo-
duje, e jest wyj tkowy? Obraz Rosy na pewno nie urzeknie ka dego, jednak 
z ca  pewno ci  jest to pozycja, na któr  warto po wi ci  czas, by zmierzy  
si  z jej oryginalnym klimatem. 

Powidoki 

Powidoki to jeden z dwóch ostatnich dzie  mistrza polskiego kina, a mia-
nowicie Andrzeja Wajdy. Zarówno ten film, jak i dokument Andrzej Wajda – 

moje inspiracje to swoisty ho d re ysera wobec tej sfery jego ycia, która 
ukszta towa a go w najwi kszym stopniu – malarstwa. Powidoki przedstawia-
j  histori  W adys awa Strzemi skiego – pioniera polskiej awangardy kon-
struktywistycznej i twórcy teorii unizmu. Film pokazuje skomplikowane y-
cie prywatne malarza i jego niezwykle bliskie stosunki ze studentami, a tak e 
wprowadza widzów w za o enia jego twórczo ci. Biografia Strzemi skiego 
w wydaniu Wajdy oceniana jest przez wielu jako zbyt wyidealizowana. Jasno 
wyra ony pogl d re ysera na zwi zki polityki z kultur  w latach 50. ubieg e-
go wieku k adzie si  cieniem na drugoplanowe postacie, które mia y jeszcze 
wiele do zagrania, i na g o no komentowan  przez krytyków produkcji sytu-

14 Kosza ka jest operatorem m.in. takich filmów, jak: Pr gi (2004, re . Magdalena Piekorz), 

Historie z Yodok (2008, re . Andrzej Fidyk), Rysa (2008, re . Micha  Rosa), Senno  (2008, re . 

Magdalena Piekorz), Rewers (2009, re . Borys Lankosz). 



282 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19) 

acj  rodzinn  malarza. Jednak nie o yciu prywatnym, lecz o twórczo ci 
i postawie Strzemi skiego ma by  ten film. 

Powidoki to pomimo scenariuszowego niedopracowania naprawd  dobry 
film. Andrzej Wajda nadrabia tutaj wiele mankamentów realizacj  i pro-
stym sposobem opowiadania historii. Sk ada ho d arty cie, który nie 
ugi  si  pod naciskiem w adzy i zap aci  za to wielk  cen . Zrobi  co , 
na co wielu w tamtych czasach nie mia o odwagi (Siennica 2016). 

Dodajmy, e powidok, zwany tak e kontrastem lub obrazem nast pczym, 
to „zjawisko optyczne polegaj ce na tym, e po wpatrywaniu si  w jaki  
kszta t, a nast pnie odwróceniu wzroku, w oczach pojawia si  na chwil  ten 
sam, zamazany kszta t w barwie dope niaj cej”15. Ostatni film jest swoistym 
powidokiem samego Wajdy. Po uwa nym wpatrywaniu si  przez ca e ycie 
w histori  Polski z ró nych perspektyw re yser odwróci  wzrok i dostrzeg  
w niej co  jeszcze: cz owieka – malarza, wielkiego artyst , jakim sam by . 

Maria Sk odowska-Curie16 

Rok 2016 up yn  w polskim kinie w du ej mierze pod znakiem biografii 
wielkich Polaków: Zdzis awa Beksi skiego, W adys awa Strzemi skiego, 
Eugeniusza Bodo (serial telewizyjny i film kinowy), Michaliny Wis ockiej, 
Tadeusza Kantora (zdj cia do filmu niestety nadal nie zosta y uko czone) 
i wreszcie Marii Sk odowskiej-Curie. 

Film, nakr cony przez francusk  re yserk  Marie Noëlle, skupia si  przede 
wszystkim na yciu prywatnym polskiej noblistki. Sama twórczyni tak mówi 
o swoim dziele: 

Chcia abym, eby my po obejrzeniu tego filmu zapami tali Mari  Sk o-
dowsk -Curie nie tylko jako kobiec  ikon  nauki czy Polk  znan  na ca-
ym wiecie, lecz przede wszystkim jako inspiruj c , siln  kobiet  – jed-

nostk  wybitn  pod ka dym wzgl dem, zas uguj c  na podziw i godn  
na ladowania17. 

15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrast_nast%C4%99pczy [dost p: 12.02.2017]. 
16 Tytu  oryginalnej, francuskiej wersji filmu to Maria Curie. 
17 http://www.telemagazyn.pl/artykuly/karolina-gruszka-jako-maria-sklodowska-curie-zob 

acz-zdjecia-z-planu-filmu-maria-curie-zdjecia-48853.html [dost p: 12.02.2017]. 
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G ównym w tkiem nie s  zatem dokonania naukowe Sk odowskiej, ale jej 

romans z onatym Paulem Langevinem. Miko aj Pokromski – producent 

filmu – twierdzi, e za o eniem twórców by o przede wszystkim ucz owie-
czenie otoczonej w Polsce kultem postaci. Taki pomys  wpisuje si  zgrabnie 

w szczególnie modny w ostatnich latach nurt biografii – film „demitologizu-

j cy”. Jest to w pewnym sensie idea godna pochwa y. Poza wiedz  o zdoby-

tych Nagrodach Nobla, nazwami Rad i Polon oraz informacj , e Curie by a 

pierwsz  kobiet  wyk adaj c  na paryskiej Sorbonie, przeci tny Polak nie-

wiele wie o tej niezwyk ej kobiecie. Szkoda tylko, e twórcy filmu tak bardzo 

zatracili si  w ch ci demitologizacji, i  zabrak o im czasu na dok adniejsze 

przyjrzenie si  pracy Sk odowskiej, która by a równie fascynuj ca co jej ycie 

prywatne. W ten sposób otrzymujemy film skoncentrowany na romansie 

i skandalach, a ma o mówi cy o wk adzie Curie w badania nad promienio-

twórczo ci  i leczeniem nowotworów. Ca o  spaja niebywa y wdzi k Karo-

liny Gruszki, odtwarzaj cej tytu ow  posta . Mimo to seans pozostawia 

w wiadomo ci widza pewien niedosyt. 

Za niebieskimi drzwiami 

Filmy dla dzieci i m odzie y to w rodzimej kinematografii gatunek wci  

ma o popularny. W ostatnich latach pojawi y si  wprawdzie takie pozycje, 

jak: Magiczne drzewo (2008), Felix Net i Nika oraz teoretycznie mo liwa katastrofa 

(2012)18 czy Klub w óczykijów (2015)19, ale wzi wszy pod uwag  ogóln  liczb  

produkcji ukazuj cych si  na rynku – jest to jedynie kropla w morzu. Pod 

wzgl dem obrazowym, estetycznym i fabularnym film Za niebieskimi drzwiami 

jest zrealizowany doskonale i góruje nad wszystkimi wspomnianymi wcze-

niej obrazami. W a ciwie nale y mie  tylko nadziej , e na rodzimych ekra-

nach zago ci coraz wi cej tego typu produkcji. 
Mimo to film, który ch tnie ogl daj  doro li, nie spotka  si  z a  takim entu-

zjazmem ze strony m odych widzów, b d cych przecie  jego za o onym od-
biorc . Powody tego nieco ch odniejszego przyj cia s  dwa. Po pierwsze, zawi -
zanie fabu y stanowi powa ny wypadek samochodowy, po którym matka g ów-
nego bohatera zapada w pi czk . Po drugie, film to do  straszny horror. 

18 Film zaprezentowano w Pó ce filmowej 2013–2014 (zob. Tambor 2014: 262–263). 
19 Film omówiono w Pó ce filmowej 2015 (zob. Tambor 2016: 278–279). 
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Trzeba podkre li , e s  w filmie takie sceny, które budz  autentyczne 
przera enie. Niepokój budzi ju  sama posta  ciotki Agaty (fantastyczna 
Ewa B aszczyk) – surowej, staro wieckiej kobiety, która nie potrafi 
rozmawia  z dzie mi. Jeszcze bardziej przera aj cy b dzie spotkany 
w magicznym wiecie Krwawiec – posta  wygl dem przypominaj ca 
jednocze nie Szalonego Kapelusznika i Edwarda No ycor kiego (Ko-
strzewa 2016). 

Zbyt drastyczne zderzenie elementów przeznaczonych dla dzieci i doro-
s ych zadecydowa o o pora ce podobnej ameryka skiej produkcji, która po-
jawi a si  na ekranach kin pod koniec 2016 roku, pt. 7 minut po pó nocy 
(A Monster Calls). Horrory dla dzieci i m odzie y pewnie powstawa  powin-
ny, podobnie jak filmy opisuj ce trudne yciowe problemy (wypadek, ci ka 
choroba), wydaje si  jednak, e nale a oby ostro niej wywa y  stosunek 
strachu do dojrza o ci przewidywanego widza. 

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wis ockiej 

Sztuka kochania to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2017 roku. 
Rzadko zdarza si  jednak, aby co , na co tak wielu czeka o, spe ni o oczeki-
wania. Tym razem si  uda o. Twórcy historii o Michalinie Wis ockiej nie za-
wiedli i wykreowali bohaterów z krwi i ko ci, prawdziwych, zabawnych, 
o których chce si  pami ta  d ugo po wyj ciu z kina. 

Honory nale y odda  w a ciwie wszystkim osobom zwi zanym z powsta-
niem filmu. Po pierwsze, brawa nale  si  Krzysztofowi Rakowi, który po 
raz kolejny – po filmie Bogowie – udowadnia, e wie, jak napisa  dobry, dra-
matyczny, a jednocze nie mieszny scenariusz. Rakowi ponownie uda o si  
doskonale zrównowa y  dramat i komedi  na poziomie. Znakomita jako  
filmu jest te  z ca  pewno ci  zas ug  re yserki Marii Sadowskiej, dzi ki 
której Sztuka kochania to historia o kobietach dla kobiet, a ka dy m czyzna 
powinien j  obejrze  „jak gotow  instrukcj  obs ugi”20. W ko cu – uk ony 
nale  si  tak e aktorom. Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk i Eryk Lu-
bos tworz  charakterystyczne, ciekawe postacie, dzi ki którym chce si  wi -
cej i wi cej. Sztuka kochania to obraz, który udowadnia, e polskie kino jest 
w naprawd  dobrej kondycji. Omawiany film dowodzi, e równie  o tak 

20 Tymi s owami bohaterka okre la w filmie swoj  ksi k  pt. Sztuka kochania. 
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trudnych sprawach jak ycie erotyczne mo na opowiada  w szalony, kolo-
rowy, niekoniecznie zawstydzaj cy sposób. 

Rozczarowania 2016 roku 

Rok 2016 obfitowa  w kinie polskim w produkcje nowatorskie, bardzo 
ciekawe i od dawna wyczekiwane. Jednak trzeba przyzna , e pojawi o si  
te  kilka filmów, które pomimo szczerych ch ci ich twórców nale a oby 
uzna  za pora k  i by  mo e zach ci  kogo , aby podj  si  próby ich opo-
wiedzenia na nowo. Takim filmem z ca  pewno ci  jest Smole sk w re yserii 
Antoniego Krauzego. Film, który ze wzgl dów politycznych od pocz tku 
by  skazany na ocen  w kategoriach nieartystycznych, nie obroni  si  nieste-
ty ani pod wzgl dem fabularnym, ani w a nie estetycznym. Tajemnicze od-
wo anie premiery i przesuni cie jej o kilka miesi cy na pewno dodatkowo 
wzmog o zainteresowanie przysz ych widzów. Niestety film okaza  si  roz-
czarowaniem. Z ca  pewno ci  przes dzi a o tym m.in. zbyt du a liczba 
zdj  dokumentalnych, które zdecydowanie rozrywaj  spójno  dramatur-
giczn . Uwagi mo na mie  tak e do gry aktorów, szczególnie tych odtwarza-
j cych g ówne role. Z ca  pewno ci  historia katastrofy smole skiej zosta a 
opowiedziana za wcze nie; by  mo e doczekamy si  jeszcze jej innych reali-
zacji filmowych. 

Druga d ugo wyczekiwana produkcja historyczna roku 2016 równie  nie 
spe ni a oczekiwa . Mowa tu o Historii Roja. 

Twórcy filmu pragn  odda  sprawiedliwo  zapomnianym obro com 
Boga, Honoru i Ojczyzny, ale tak e zrozumia ym, wspó czesnym j zy-
kiem porozumiewa  si  z m odymi widzami. Zasadnicze pytanie filmu 
brzmi: czy warto broni  przegranych spraw. Skoro jednak istnieje impuls 
ich obrony, pozostaje nadzieja, e nie s  one do ko ca przegrane…21 

Niestety to pi kne przes anie realizuje si  tylko w opisie filmu, nie odnaj-
dziemy go w samej produkcji. Zagmatwanie opowie ci ju  w pierwszych mi-
nutach utrudnia ledzenie historii do tego stopnia, e dalsze ogl danie staje 
si  raczej m cz c  prób  rozpoznania, kto jest kim, ni  seansem wyja niaj cym 
zawi o ci (skomplikowanej ju  samej w sobie) powojennej historii Polski. 

21 http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1224594 [dost p: 16.02.2017]. 
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Trzecia produkcja historyczna, która zawiod a, to Za ma Ryszarda Bugaj-
skiego. Historia spotkania kardyna a Stefana Wyszy skiego z funkcjona-
riuszk  aparatu bezpiecze stwa Polski Ludowej Juli  Brystygier mia a szans  
sta  si  opowie ci  skonstruowan  na podobie stwo ksi ki Rozmowy z katem 
Kazimierza Moczarskiego. 

Za ma to produkcja okropnie nierówna, nietrzymaj ca napi cia, a przy 
tym ukazuj ca z o komunizmu w wymiarze momentami wr cz kabare-
towym. (…) Niestety, Bugajski Za m  nie odpowiada na adne pytania. 
To jeszcze pó  biedy, artysta nie musi by  wszak zawsze jednoznaczny – 
ale tym razem ten wybitny re yser nawet ich do ko ca nie stawia, nie 
sprawia, e chce si  si gn  po histori  Brystygierowej, poczyta  o niej, 
czy sprawdzi , jakie by y losy powojennej Polski pod butem takich 
„urz dniczek” jak pani Julia. To film kulawy pod wieloma wzgl dami. 

a uj , e tak interesuj ca posta , jak  z pewno ci  by a Brystygierowa, 
zosta a ukazana tak p ytko. Szkoda (Fijo ek 2016). 

Rozczarowaniem okaza  si  te  pierwszy polski musical Wszystko gra. By  
i pomys , i doskona y dobór aktorek (w g ównych rolach wyst pi y Stanis awa 
Celi ska, Kinga Preis oraz Eliza Rycembel). Jednak na tym atuty filmu si  ko -
cz . Musical to jeden z trudniejszych realizacyjnie gatunków, niemaj cy w Polsce 
adnych tradycji. Oczywi cie warto si ga  po nowe pomys y, jednak trzeba mie  

na nie naprawd  dobr  recept . W filmie Agnieszki Gli skiej niestety tego w a-
nie zabrak o i w zwi zku z tym Wszystko gra, zamiast by  nadziej  na od wie e-

nie polskiego kina gatunkowego, okaza o si  nieudanym eksperymentem. 

Filmografia 

Jarocin, po co wolno ?, re . i scen.: Marek Gajczak, Leszek Gnoi ski, zdj.: Marek Gajczak, Woj-

ciech S ota, Jerzy Pawleta. 

Jestem morderc , re . i scen.: Maciej Pieprzyca, zdj.: Pawe  Dyllus, wyst.: Miros aw Haniszewski, 

Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Pop awska, Piotr Adamczyk. 

Maria Curie, re .: Marie Noëlle, scen.: Marie Noëlle, Andrea Stoll, zdj.: Micha  Englert, wyst.: 

Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna. 

Ostatnia rodzina, re .: Jan P. Matuszy ski, scen.: Robert Bolesto, zdj.: Kacper Fertacz, wyst.: 

Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Andrzej Chyra. 

Planeta singli, re .: Mitja Okorn, scen.: Mitja Okorn i inni, zdj.: Tomasz Madejski, wyst.: Maciej 

Stuhr, Agnieszka Wi d ocha, Piotr G owacki, Weronika Ksi kiewicz, Tomasz Karolak. 

Powidoki, re .: Andrzej Wajda, scen.: Andrzej Mularczyk, zdj.: Pawe  Edelman, wyst.: Bogu-

s aw Linda, Zofia Wich acz, Bronis awa Zamachowska, Krzysztof Pieczy ski. 
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Smole sk, re .: Antoni Krauze, scen.: Antoni Krauze i inni, zdj.: Micha  Pakulski, wyst.: Beata 

Fido, Lech otocki, Aldona Struzik, Maciej Pó torak, Jerzy Zelnik. 

Szcz cie wiata, re . i scen.: Micha  Rosa, zdj.: Marcin Kosza ka, wyst.: Karolina Gruszka, Ma-

teusz Lickindorf, Grzegorz Palkowski, Krzysztof Stroi ski, Dariusz Chojnacki. 

Sztuka kochania. Historia Michaliny Wis ockiej, re .: Maria Sadowska, scen.: Krzysztof Rak, zdj.: 

Micha  Soboci ski, wyst.: Magdalena Boczarska, Eryk Lubos, Justyna Wasilewska, Piotr 

Adamczyk. 

Wo y , re . i scen.: Wojciech Smarzowski, zdj.: Piotr Soboci ski junior, wyst.: Michalina a-

bacz, Arkadiusz Jakubik, Vasili Vasylyk, Adrian Zaremba, Izabela Kuna. 

Wszystko gra, re .: Agnieszka Gli ska, scen.: Marta Konarzewska, Agnieszka Gli ska, zdj.: 

Pawe  Edelman, wyst.: Kinga Preis, Eliza Rycembel, Stanis awa Celi ska, Sebastian Fabi-

ja ski. 

Za niebieskimi drzwiami, re .: Mariusz Palej, scen.: Adam Wojtyszko, Magdalena Nie , Katarzy-

na Stachowicz-Gacek, zdj.: Witold P óciennik, wyst.: Dominik Kowalczyk, Ewa B aszczyk, 

Magdalena Nie , Micha  ebrowski. 

Za ma, re . i scen.: Ryszard Bugajski, zdj.: Arkadiusz Tomiak, wyst.: Maria Mamona, Ma go-

rzata Zaj czkowska, Janusz Gajos, Marek Kalita. 
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Polish film shelf 2016 (and a little bit of 2017) 

The article summarises the 2016 film season and mentions a few films that have been re-

leased in 2017. The author presents the advantages and disadvantages of certain films regard-

ed as material to Polish culture. The article describes the following movies: Jarocin, po co 

wolno ?, Jestem morderc , Maria Curie, Ostatnia rodzina, Planeta singli, Powidoki, Smole sk, Szcz cie 

wiata, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wis ockiej, Wo y , Wszystko gra, Za niebieskimi drzwiami, 

Za ma. 
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