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CZŁOWIEK OGOŁOCONY 
Zdaniem wielu współczesnych filo-

zofów, teoretyków literatury i  kultury, 
narracyjność jest „tym czymś”, co nadaje 
życiu jego ludzki wymiar: życie jest niczym 
innym, jak formą opowieści, konstru-
owaną dla siebie i  innych1. Odwieczna 
potrzeba poszukiwania sensu istnienia 
wiąże się z  powstawaniem wciąż nowych 
form narracji, które często dają możli-
wość zamknięcia ludzkiej egzystencji 
w  figurze porządku czasowego, ułożenia 
jej na kształt biografii, uczynienia przy-
stępną i  zrozumiałą dla innych. Narracja 
jako praxis, jako działanie, czyni nasze 
życie ważnym dla innych, powoduje, że 
dla kolejnych pokoleń może ono stać się 
znaczącym fragmentem wspólnej historii. 
Wychodząc z  założenia, że każde dzieło 
sztuki oferuje jakiś mechanizm czy model 
poznania, epistemologię, również i  w 
tekstach filmowych możemy odnaleźć 
interesujące kategorie badawcze, które 
mogą odkrywać jakieś wyparte czy zapo-
mniane aspekty zbiorowej lub indywidu-
alnej historii i zawierać mniej lub bardziej 
ciekawe propozycje jej przedstawiania. 
W filmach Waldemara Krzystka W zawie-
szeniu oraz Mariusza Malca Cicha przystań 
odnajdziemy opowieści, które pozornie 
nie mają ze sobą nic wspólnego: inny 
jest czas narracji, inni bohaterowie, inna 
konwencja przedstawiania. Film Krzystka 

1 Zob. m. in. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, 
Kraków 2003; P. Ricoeur, O  sobie samym jako 
o innym, Warszawa 2003

opowiada historię człowieka zaszczutego 
przez reżim komunistyczny i  zmuszo-
nego do życia w  ukryciu, w  czasoprze-
strzeni wypełnionej walką o własną tożsa-
mość. W  dokumencie Malca poznajemy 
zaś byłego WIN-owca, który w wojennym 
chaosie i  czasach powojennej odbudowy 
zatracił tożsamość. Choć dramatyczne 
losy obu mężczyzn zamknięte zostały 
w narracjach biegnących według różnych 
porządków konstrukcyjnych, to jednak 
ich idea jest podobna: oba teksty filmowe 
stanowią przykłady narracji, które repre-
zentując struktury określonego typu 
wypowiedzi, zmierzają równocześnie do 
uporządkowania i  znalezienia sensu dla 
działań postaci i  zrozumienia światów, 
w  których przyszło im żyć, a  poprzez 
te zabiegi do określenia ich tożsamości. 
Tematyka, wokół której filmy oscylują, 
dotyczy bowiem również i  nas, widzów 
współczesnych, i to w kilku wymiarach – 
każda indywidualna historia jest tu wple-
ciona w szerszą narrację kulturowo-histo-
ryczną. Zastanawiając się nad losami ludzi 
„ogołoconych” z  ich tożsamości, mimo-
wolnie zaczynamy zastanawiać się nad 
tym, co jest budulcem tożsamości w ogóle, 
i  co możemy uczynić, aby nasze życie 
i każdy akt autointerpretacji mógł znaczyć 
coś więcej, niż tylko „być”.



4



5

WALDEMAR KRZYSTEK
Urodzony 23.11.53 w  Swobnicy; 

reżyser, scenarzysta. Absolwent filologii 
polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
(1976) oraz reżyserii na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego (1981). 
Począwszy od dyplomowego W  zawie-
szeniu (1986), filmu „w imieniu większości 
i o większości”, w kolejnych obrazach, jak 
Ostatni Prom (1989), Zwolnieni z  życia 
(1992), Polska śmierć (1994) Krzystek 
ukazuje tragiczne losy ludzi uwikłanych 
w meandry polskiej rzeczywistości lat 80. 
Z  kolei w  Małej Moskwie (2008, „Złote 
Lwy” na Festiwalu filmowym w  Gdyni), 
która była pierwszą w Polsce próbą fabu-

larnej dokumentacji stacjonowania wojsk 
sowieckich w  latach 60. w  naszym kraju, 
opowiada historię nieszczęśliwej miłości 
polskiego oficera i  żony rosyjskiego 
pilota. Od problematyki rozrachun-
kowej reżyser odszedł w  Nie ma zmiłuj 
z  2000 roku, w  którym zawarł krytyczny 
wizerunek przedstawicieli pokolenia 
„młodych wilków”. W latach 1998-99 brał 
udział w realizacji serialu Życie jak poker, 
zaś w  2005 i  2006 roku pracował przy 
niektórych odcinkach Fali zbrodni oraz 
Egzaminu z  życia. Waldemar Krzystek 
zajmuje się też reżyserią spektakli Teatru 
Telewizji.

MARIUSZ MALEC
Urodzony 15.04.68 w Kielcach; reżyser, 

dokumentalista, scenarzysta. Absolwent 
Wydziału Filozofii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. W  1995 roku 
ukończył podyplomowe studia reży-
serii filmowo-teatralnej na Wydziale 
Radia i  Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w  Katowicach. W  1991 roku zadebiu-
tował jako reżyser filmu dokumentalnego 
obrazem o  krakowskim malarzu Balzac, 
czyli świat Kazimierza Mikulskiego, 
a następnie zrealizował kilka innych doku-
mentów o artystach, m. in.: Boski architekt 
(o Antonim Gaudim), Droga (o malarzu 
Marianie Czapli), Dni tworzenia – dni 
zagłady (1996, o  scenografie Marianie 
Kołodzieju, byłym więźniu KL Auschwitz), 
Stworzyć wiatr (1998, o krakowskim foto-

grafiku Stanisławie Markowskim). Drugi 
nurt twórczości Malca oscyluje wokół 
tematyki społeczno-politycznej, w  którą 
wpisują się takie obrazy dokumentalne, 
jak Cicha przystań (1995; nagroda dla 
Najlepszego Filmu Dokumentalnego na 
MFFK w fińskim Tampere oraz Grand Prix 
na MFF w niemieckim Neubrandenburg) 
oraz „tryptyk czeczeński”: Matka niezna-
nego żołnierza (2000), Człowiek, którego 
nie ma (2002), Nord-Ost. Teatr śmierci 
(2003). Reżyser ma w  swoim dorobku 
również filmy fabularne: w  2002 roku 
powstał Człowiek wózków, w 2008 komedia 
romantyczna Jeszcze raz. W  latach 2000-
2007 pracował przy realizacji serialu M jak 
miłość, wyreżyserował kilka odcinków Na 
dobre i na złe.
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W ZAWIESZENIU
Rok produkcji:

Produkcja:
Reżyseria: 

Scenariusz:
Zdjęcia:
Montaż:
Muzyka:
Obsada:

Czas trwania:

1986
Studio Filmowe „Zodiak”
Waldemar Krzystek
Waldemar Krzystek, Małgorzata Kopernik
Dariusz Kuc
Krzysztof Osiecki
Jerzy Satanowski
Krystyna Janda (Anna Mroczyńska), 
Jerzy Radziwiłowicz (Marcel Wysocki), 
Sława Kwaśniewska (Maria, matka Anny), 
Andrzej Łapicki (doktor Ruczyński), 
Bogusław Linda (porucznik UB poszu-
kujący Marcela), Bożena Dykiel (pielę-
gniarka Fela, przyjaciółka Anny), 
Klaudia Sznajder (Wicia, córeczka Anny 
i Marcela), Igor Przegrodzki (Wincenty 
Wysocki, wuj Marcela), Danuta Balicka 
(Jadwiga, żona Wincentego)
89 min.

Jest rok 1949. Oficer AK, Marcel 
Wysocki, zostaje bezpodstawnie skazany 
na karę śmierci. Po ucieczce z  więzienia 
trafia do Legnicy, gdzie odnajduje byłą 
kochankę z  czasów wojny – Annę, która 
pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. Oboje 
postanawiają, że Marcel będzie się ukrywał 
w  piwnicy jej domu, gdyż poszukują go 
funkcjonariusze Urządu Bezpieczeństwa, 
którzy podejrzewają, że mężczyzna 
może przebywać w  Legnicy. W  czasie, 
gdy Marcel ukrywa się u  Anny, odżywa 
ich miłość. Po tym, jak Anna zachodzi 
w  ciążę, sytuacja bardzo się komplikuje. 
Anną jest bowiem zainteresowany pracu-
jący z  nią w  szpitalu doktor Ruczyński, 

a  ich rzekomy romans staje się tematem 
plotek w  mieście. Ruczyński deklaruje 
gotowość ożenku z pielęgniarką i nadania 
dziecku swego nazwiska, ale wtedy dowia-
duje się od Anny, że dziecko ma już ojca, 
a ona męża. Z pomocy doktora przyjdzie 
Annie skorzystać także w  czasie choroby 
Marcela – wizyta Ruczyńskiego w piwnicy 
i wyniesiona ze szpitala penicylina uratują 
ukrywającemu się życie. Mijają kolejne 
lata. Dramatyczna okoliczność sprawia, że 
Marcel wychodzi ze swej kryjówki. Zostaje 
aresztowany. Jednakże po zmianie sytuacji 
politycznej w  1956 roku, zrewidowany 
zostaje wyrok, wydany na niego przed laty.
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CICHA PRZYSTAŃ
Rok produkcji:

Produkcja:
Reżyseria: 

Scenariusz:
Zdjęcia:
Montaż:
Muzyka:

Czas trwania:

1995
TVP S.A., Program I
Mariusz Malec
Mariusz Malec
Marek Traskowski
Ewa Różewicz
Henryk Kuźniak
27 min.

Rozmowy z  byłym egzekutorem orga-
nizacji „Wolność i  Niepodległość”, który 
pomimo przysięgi milczenia złożonej 
w  organizacji, zdecydował się opowie-
dzieć o  swojej przeszłości. W  roku 1944 
został żołnierzem Armii Krajowej, a po jej 
rozwiązaniu złożył przysięgę jako żołnierz 
organizacji „Wolność i  Niepodległość”. 
Został wybrany do tzw. oddziału cieni, 
który wykonywał wyroki śmierci. Po 

wojnie znalazł dla siebie odpowiednie 
schronienie, które nazwał „cichą przy-
stanią” – było to prosektorium; ukry-
wając się, przepracował tam z przerwami 
czterdzieści pięć lat. Pomimo tego, że od 
dramatycznych wydarzeń z  jego życia 
minęło kilkudziesiąt lat, nie zgadza się 
ujawnić swojego nazwiska, ani pokazać 
twarzy.
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I .  C Z A S  K A R Y
Scenariusz filmu, którego pierwotny 

tytuł brzmiał Czas kary, Waldemar 
Krzystek napisał wraz z  Małgorzatą 
Kopernik w  1982 roku, podczas stanu 
wojennego. Projekt czekał trzy lata na 
możliwość realizacji. Przed rozpoczęciem 
zdjęć Krzystek musiał podpisać oświad-
czenie, że w  filmie aparat przemocy nie 
będzie nikogo bił. Zanim obraz wszedł 
na ekrany, na skutek ingerencji cenzury 
reżyser wprowadził wiele zmian w zmon-
towanym materiale filmowym. W efekcie 
powstał film zrobiony „w imieniu więk-
szości i  o większości”, wskazujący 
„korzenie tego, co jest najlepsze w społe-
czeństwie polskim i  co sprawia, że przez 
kolejne lata pewien sposób myślenia, 
reagowania na komunizm został ocalony. 
Dzięki niemu naród przetrwał”.2 W zawie-
szeniu zostało pomyślane jako rodzaj 
rozliczenia z  okresem stalinizmu lat 50. 
w  Polsce, jednak nie jest to film histo-
ryczny. Główny bohater, Marcel Wysocki, 
w czasie wojny należał do AK. Po wojnie 
zostaje aresztowany i pod zarzutem szpie-
gostwa skazany na karę śmierci. Podczas 
transportu do więzienia ucieka i  przez 
ponad sześć lat ukrywa się w  piwnicy 
domu Anny, znajomej z  czasów wojny – 
sytuacja swoistego „zawieszenia” życia 
bohaterów stanowi podstawową tkankę 
narracyjną filmu. Gorzka historia Marcela 
i  Anny rozgrywa się w  dwóch planach: 
prywatnym, w którym opowiadanie skupia 
się na osobistych relacjach postaci oraz 
historycznym, dotyczącym czasu akcji 
i związanych z nim wydarzeń. Akcja filmu 
2 W zgodzie z sumieniem. Z Waldemarem Krzystkiem 

rozmawia Janusz Wróblewski, „Kino” 1990, nr 4, 
s. 7.

rozpoczyna się w  1949 roku i  rozgrywa 
się na przestrzeni kilku następnych lat, do 
roku 1956. W  filmie Krzystka okres ten 
ukazany został jako czas bezwzględnych 
porachunków komunistycznej władzy 
z  byłymi działaczami AK, takimi jak 
Marcel Wysocki, dla których niesłuszne 
i fingowane wyroki wiązały się z wielolet-
nimi pobytami w więzieniach lub egzeku-
cjami. Marcel za swoją działalność w AK 
został skazany na karę śmierci. Ucieczką 
i  schronieniem w  domu Anny zamienił 
prawomocny wyrok władzy państwowej 
na inny rodzaj „śmierci”, nadal jednak 
rozpatrywanej w  wymiarze publicznym 
i  osobistym. Podczas konspiracyjnego 
spotkania w  parku Marcel powiadamia 
Annę, że czeka na informacje z  organi-
zacji, dotyczące jego wyjazdu z  Polski 
i  ostrzega ją: „Nigdy mnie nie widziałaś 
i  w ogóle mnie nie znasz”, a  na słowa 
kobiety: „Ale jesteś i  cię znam” odpo-
wiada: „Nie ma mnie”. Mężczyzna dosko-
nale zdaje sobie sprawę z sytuacji, w jakiej 
się znalazł. Ucieczka okazuje się tylko 
kolejną ścieżką w  labiryncie, do którego 
wkroczył już w  czasie wojny poprzez 
przynależność do struktur akowskich. 
Każda kolejna decyzja ma moc wiążącą 
wydarzenia z przeszłości z teraźniejszymi 
i  tymi, które dopiero nastąpią. Ucieczka 
i  znalezienie schronienia w  domu Anny 
dają nadzieję na przetrwanie i  ocalenie 
życia, a właściwie namiastkę stanu, który 
można nazwać życiem.

Wysocki przez ponad sześć lat ukrywa 
się w  piwnicy domu Anny. Ze świata, 
który pozostał za piwnicznymi drzwiami, 
docierają do niego dwa rodzaje infor-
macji: jedne wiążą się bezpośrednio 
z  Anną i  kręgiem osób z  nią związanych 

W ZAWIESZENIU
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(matka, krewna Krystyna, lekarz, sublo-
kator), drugie obejmują szeroki wachlarz 
wydarzeń historycznych. O wydarzeniach 
społecznych i politycznych Marcel dowia-
duje się z  radia, specjalne głośno nasta-
wianego przez Annę oraz z dostarczanych 
mu przez nią gazet. Informacje bezpo-
średnio związane z  osobą Anny dostar-
czane mu są przez ukochaną i  chodzi 
tu zarówno o  tematy ich rozmów, jak i o 
zachowanie Anny w  określonych sytu-
acjach, na podstawie którego Marcel może 
snuć domysły dotyczące różnych faktów 
z życia kobiety. Reakcje słowne czy wyra-
ziste gesty jednoznacznie określają stany 
emocjonalne i  psychiczne bohaterów, 
zaś wszystko to, co kryje się za niedo-
mówieniami ujawnia prawdziwe oblicze 
sytuacji, w  której się znaleźli, czyli życia 
w tytułowym „zawieszeniu”. Po nieudanej 
ucieczce z  piwnicy Marcel przyznaje się 
Annie, że tak naprawdę nikt na niego 
nigdzie nie czeka, nie ma żadnej organi-
zacji, bo „połapali nas już wszystkich”. 
Jedyna nadzieja na przeżycie wiąże się więc 
z ukrywaniem się w domu Anny. Marcel 
w początkowej fazie jest pełen energii. Ma 
obok siebie kobietę, która go kocha, ma 
gdzie spać i co jeść. Znika wówczas uczucie 
stałego zagrożenia i  zaszczucia, strachu 
przed ludźmi mijanymi na ulicach, przed 
każdym spojrzeniem, bardziej bacznym 
niż inne. Ranki Marcel spędza na gimna-
styce, a  wieczory z  ukochaną kobietą. 
Regularny rytm kolejnych dni od czasu do 
czasu zostaje zakłócony przez niespodzie-
waną wizytę podejrzliwej matki Anny lub 
sublokatora. Wigilia Bożego Narodzenia 
jest skromna, ale przyjemna. Ukochani 
składają sobie życzenia. Marcel słucha 
kolęd śpiewanych przez kobiety, a  nawet 
sam nuci świąteczna melodię. Niedługo 
potem przez piwniczne okienko obser-
wuje Annę, gdy ta wyrzuca choinkę. Czas 

zaczyna się niemiłosiernie dłużyć. Dni 
stają się podobne do siebie jak krople 
wody, a  wieczne zimno wysysa z  ciała 
całą energię. Brakuje światła i przestrzeni. 
Marcel zaczyna narzekać na monotonię 
codziennych rytuałów, przestaje widzieć 
w tym wszystkim sens. „Tak naprawdę to 
mnie nie ma. Rozumiesz, ja nie żyję” – żali 
się Annie, która pociesza go, że przecież 
to się kiedyś skończy. Wypowiedź doktora 
Raczyńskiego: „Jeżeli sami się poddamy, 
to przegramy na pewno” utwierdza ją 
w  przekonaniu, że za wszelką cenę musi 
pomóc Marcelowi; że nie wolno jej nigdy 
się poddać, gdyż utrata nadziei oznacza-
łaby dla ukochanego pewną śmierć. 

Marcela powoli ogarnia strach, boi się 
wyjść, a  równocześnie boi się też pozo-
stać. Sytuacja zniewolenia zaczyna go 
przerastać. Przestaje jeść kanapki przy-
gotowywane przez Annę, a  jego maleńki 
piwniczny schowek zapełniają dziesiątki 
papierowych łódeczek, robionych z gazet. 
Marcel przestaje wychodzić ze swojego 
piwnicznego schronu. Jego unierucho-
mienie i  brak ochoty na robienie czego-
kolwiek upodabniają go do leżących 
w piwnicy worków ziemniaków czy węgla, 
jak sam to określił w pełnej goryczy wypo-
wiedzi. Mężczyzna nie umie poradzić 
sobie z emocjonalnym rozbiciem. Narzeka 
nie tylko na swoją dramatyczną sytuację, 
ale ma też do siebie pretensje o psychiczne 
uzależnienie się od kobiety; obawia się, że 
prędzej czy później jej wielka miłość prze-
rodzi się w  nienawiść i  pogardę. Nalega, 
aby Anna za często nie przychodziła do 
piwnicy - wystarczy raz na tydzień. Chce, 
żeby wyszła gdzieś, zobaczyła się z ludźmi. 
Gdy zatem Anna wychodzi wieczorem na 
spotkanie ze znajomymi, Marcel spędza 
czas w  swojej kryjówce, leżąc pośród 
papierowych łódeczek. Tej właśnie nocy 
próbuje uciec, lecz powstrzymuje go strach. 
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Anna ratuje całą sytuację składając mu 
życzenia urodzinowe, a  ofiarując zegarek 
zapowiada, że przyniesie też papeterię, by 
Marcel mógł do niej codziennie pisać listy. 
Tę noc spędzają razem. Po pewnym czasie 
okazuje się, że Anna jest w ciąży. Kobieta 
obawia się o przyszłość swoją i dziecka, ale 
Marcel jest szczęśliwy: „Musimy je mieć” 
- mówi do zrozpaczonej Anny. Sytuację 
kobiety, która stała się przedmiotem 
plotek w mieście, próbuje ratować doktor 
Raczyński, który chce ożenić się z  pielę-
gniarką i  uznać dziecko za swoje. Anna 
odmawia, bo ma już męża, a dziecko ma 
ojca. Jednak to właśnie odrzucony lekarz 
ratuje życie choremu na zapalenie płuc 
Marcelowi. Anna dużo ryzykuje spro-
wadzając lekarza do kryjówki, ale robi 
to mając świadomość, że bez medycznej 
pomocy mężczyzna jest skazany na pewną 
śmierć. Jego życie ponownie znalazło się 
w jej rekach. Jednak później, gdy to Anna 
znajduje się w  trudnej sytuacji związanej 
z porodem, Marcel nie może jej pomóc. Po 
urodzeniu dziecka kobieta przynosi je do 
piwnicy i pokazuje ojcu, który od tej pory 
bacznie śledzi każdy krok dziewczynki 
przez piwniczne okienko. I  to właśnie 
dziecko przyczyna się do tego, że Marcel 
opuszcza wreszcie piwnicę i  wychodzi 
na zewnątrz. Widząc, że grupa chłopców 
bije małą, wybiega na ulicę i tuląc dziecko 
w ramionach krzyczy: „Wrócił tatuś Wici. 
Skończyło się”. Jest to krok, który zmienia 
dotychczasowe życie zarówno Marcela, 
jak i  Anny. Życie w  zawieszeniu dobiega 
końca. Mogą usiąść przy stole i  poroz-
mawiać, normalnie, jak ludzie. Marcel 
obawia się konsekwencji tego, co uczynił, 
ale nie żałuje. Rozmawia z  żoną i  dziec-
kiem, przytula córkę, tańczy z  nią, nosi 
na rękach, a  nawet wygląda przez okno. 
Na konsekwencje swojego zachowania nie 
musi długo czekać. Natychmiast zostaje 

aresztowany przez funkcjonariuszy UB. 
Jednak w urzędzie dowiaduje się, że został 
objęty procesem rehabilitacyjnym i unie-
winniony, a  poprzedni wyrok uznano za 
pomyłkę sądową. Po powrocie do domu 
Marcel przytula córkę, siadają wraz 
z  Anną przy stole. „Czy to na zawsze?” - 
pyta Anna, ale Marcel nie potrafi odpo-
wiedzieć i  przekazuje tylko zapewnienie 
urzędników: „Powiedzieli, że tak”. Czas 
kary zakończył się. Ale czy na zawsze?
I I .  B Ą D Ź  J A K  K A M I E Ń , 
S T Ó J ,  W Y T R Z Y M A J

[...] Bądź jak kamień, stój wytrzymaj  
Kiedyś te kamienie drgną  
I polecą jak lawina 
Przez noc.  
Przez noc  
Przez noc.

Ernest Bryll, Za czym kolejka ta stoi 
Krzystek w jednym z wywiadów stwier-

dził, że w  filmie W  zawieszeniu chodziło 
mu o  danie nadziei, ale nie tylko: „[...] 
chciałem również powiedzieć: patrzcie, 
w  tak ciężkich czasach, kiedy zagro-
żenie było o  wiele większe, ludzie potra-
fili zachować się godnie, dochowali wier-
ności, nie stchórzyli”3. Środkiem przeciw 
alienacji i przemocy totalitarnej miały być 
elementarne wartości: miłość, uczciwość, 
lojalność, świadomość racji, wierność 
swoim przekonaniom. Aby móc uwypu-
klić te zagadnienia i stworzyć wiarygodny 
wizerunek postaci reprezentujących 
obszar pozytywnych wartości, w  filmie 
pojawili się bohaterowie reprezentujący 
świat wartości negatywnych, czyli pracow-
nicy Urzędu Bezpieczeństwa. Poznajemy 
ich w sytuacjach jednoznacznie ich okre-
ślających, czyli podczas przesłuchań. 
Sceny przesłuchań, oprócz tego, że służą 

3 W zgodzie z sumieniem, dz. cyt., s. 8.
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ogólnemu opisowi działania aparatu 
bezpieczeństwa w  Polsce lat 50., mają 
też za zdanie podkreślić fakt, że ofiarami 
władzy totalitarnej byli nie tylko ludzie 
jak Marcel i  Anna, ale wszyscy, którzy 
mniej lub bardziej byli z nimi powiązani. 
Przesłuchiwane są więc osoby, które temu 
„bandziorowi z lasu” udzieliły pomocy po 
ucieczce z  więzienia. Starszy mężczyzna 
tłumaczy, że wraz z żoną pomogli mu tak 
po prostu, bo należy do rodziny. Kierowca 
ciężarówki broni się, że tylko go podwiózł 
i  na żaden temat nie rozmawiał. Kolega, 
który z  obawy o  własne życie nie ukrył 
Wysockiego, zobowiązał się do dono-
szenia na niego. Starsza kobieta wyznaje, 
że brat Marcela jest w Londynie i tam też 
mieszka jego żona, a  na temat kolegów 
ze szkoły to ona nic nie wie. Ubowcy za 
wszelką cenę chcą złapać byłego akowca, 
a środkiem, który ma ich doprowadzić do 
celu jest zastraszanie ludzi, którzy kiedy-
kolwiek mieli z nim kontakt. Strach przed 
torturami i  więzieniem jest skutecznym 
sposobem na rozwiązanie ludziom 
języków. Ale żadna z  osób przesłuchiwa-
nych nie okazuje się zdrajcą. Wreszcie 
jednak drobne szczegóły z  rozmów prze-
prowadzanych z przesłuchiwanymi napro-
wadzają UB na trop Marcela. Wówczas 
czas kary już się skończył - władza ludowa 
okazała swoją wielkoduszność wobec 
obywateli, którzy z końcem lat 40. oskar-
żani byli o szpiegostwo, dywersję i współ-
pracę z  ruchem hitlerowskim. Wysocki 
nie ufa nowej władzy, nie wierzy w nową 
sprawiedliwość, podobnie jak Anna nie 
wierzy w  to, że „to na zawsze”. Ta nieuf-
ność świadczy o  tym, że dotychczasowe 
przeżycia uczyniły z  Marcela człowieka, 
który wierzy w  siebie, w  swoje przeko-
nania i  poglądy, a  po doświadczeniach 
o wyraźnie granicznym charakterze już się 
nie ugina i nie daje się złamać. Jest w  tej 

postawie wiara w  to, że kiedyś nadejdzie 
czas historycznych zmian, których zakres 
nie ograniczy się do efektu „przemalowy-
wanych budynków”.

„<Być albo nie być> wypowiada 
w którymś momencie każdy człowiek (...) 
– mówi w wywiadzie Krzystek – (...)tylko 
jeden zadaje to pytanie czytając Ewangelię, 
drugi czytając wiersze, ktoś inny mówi, że 
jego życie zamieniło się w  worek węgla, 
w  skrzynię ziemniaków w  piwnicy. 
Wszystko zależy od stopnia <unurzania 
w  rzeczywistość>”4. Bohaterowie filmu 
przytłoczeni są szarzyzną rzeczywistości, 
w  której muszą żyć. Dla nich liczy się 
konkretność tu i  teraz. Nie mają siły na 
zadawanie pytań ostatecznych wprost. 
Słowa Marcela: „Spróbuję żyć bez śladu” 
wpisują powojenne przeżycia Marcela 
w  obszar doświadczeń granicznych. 
Wykluczenie ze wspólnoty żywych stawia 
go – jeszcze za życia – na chybotliwej 
granicy egzystencji. Czas kary to czas 
wygnania, które nie tylko oznacza brak 
własnego miejsca na ziemi, ale przede 
wszystkim stanowi formę prześladowania: 
„W samym słowie <prześladowanie> tkwi 
groza. Znaczy bowiem ono, że się kogoś 
tropi, idzie jego śladem, by go dosięgnąć, 
poniżyć, upokorzyć lub wręcz unicestwić” 
– pisze Barbara Skarga, która w prześlado-
waniu widzi realizację radykalnego zła .5

I I I .  P R Z E S T R Z E Ń 
Z N I E W O L E N I A

Zniewolić i  upokorzyć człowieka 
można na wiele sposobów, z  których 
większość pozostaje ze sobą w  swoistej 
symbiozie. Obok odebrania człowiekowi 
jego tożsamości i  poczucia przynależ-
ności do wspólnoty, skuteczną metodą 
okazuje się odebranie mu naturalnego 

4 W zgodzie z sumieniem, dz. cyt., s. 10.
5 B. Skarga, Ślad i obecność, Warszawa 2002, s. 96.



12

prawa do posiadania samego siebie: 
„Prawo do siebie jest prawem wszystkich 
praw, podstawą wszelkiej moralności” – 
twierdzi Józef Tischner6. Kiedy zakwestio-
nowaniu ulega pierwotne prawo do samo-
posiadania siebie, wówczas konsekwentnie 
zawieszone zostają wszelkie inne prawa 
własności jednostki, w tym te prawa czło-
wieka, których istota opiera się właśnie 
na aksjomacie samoposiadania siebie. 
Człowiek zniewolony, który nie wyzbył się 
świadomości samoposiadania siebie nawet 
w niewoli pozostaje wolny: „Fizyczny brak 
wolności może więc nie mieć znaczenia 
dla wolności psychicznej. Co więcej, zbliża 
on do jej osiągnięcia, ułatwiając skupienie 
na swoim Ja, podnosząc poczucie własnej 
wartości, nadając sens podejmowanym 
wyrzeczeniom”7. Człowiek pozbawiony 
wszelkich praw, w tym prawa do normal-
nego życia, zaczyna egzystować w  klau-
strofobicznej przestrzeni własnych lęków 
i  wyniszczających psychikę emocji. 
Wewnętrzna emigracja niebezpiecznie 
łatwo może przybrać formę emocjonalno-
-duchowego nihilizmu. 

Bohater filmu Krzystka w czasie wojny 
działał jako oficer AK. Po wojnie, przez 
kilka lat prowadził „cywilne życie” aż 
do momentu aresztowania przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Ucieka z  więziennego 
transportu i  zaczyna szukać bezpiecznej 
kryjówki, gdyż tylko w  ten sposób może 
uratować swoje życie. Jeden ze znajo-
mych na jego oczach zostaje aresztowany, 
inny odmawia udzielenia mu pomocy. 
Marcel domyśla się, że UB poszukuje 

6 J. Tischner, Etyka Solidarności oraz Homo sovie-
ticus, Kraków 2005, s. 170.

7 K. Obuchowski, Wielka to doskonałość i  jakoby 
boska zażywać mądrze swojej wolności, 
„Charaktery” 09. 11. 2007; http://charaktery.eu/
artykuly/Po-co-zyje/70/Wielka-to-doskonalosc-i-
jakoby-boska-zazywac-madrze-swojej-wolnosci/

go przede wszystkim w  środowisku 
byłych współpracowników. Wiemy, że 
przesłuchiwani są też członkowie jego 
rodziny. Dla zdesperowanego mężczyzny 
jedynym ratunkiem jest odnalezienie 
byłej ukochanej z  czasów wojny i popro-
szenie jej o  pomoc. Gdy przybywa do 
Legnicy, udaje się pod szpital, w  którym 
Anna pracuje jako pielęgniarka. Śledzi ją 
aż do jej domu. Kobieta zauważa to i mówi 
matce o śledzącym ją mężczyźnie. Na ulicy 
mija Marcela na tyle blisko, aby – nie bez 
wahania – rozpoznać go. Wysocki okła-
muje ją, mówi, że organizacja ma mu zała-
twić przerzut poza granicę Polski. Z wypo-
wiedzi kobiety dowiadujemy się, że przez 
cały czas czekała na niego. Tę noc Marcel 
spędza w domu Anny, w piwnicy. Kobieta 
prosi go, aby pozostał z  nią choć przez 
tydzień. Mężczyzna nie ulega namowom, 
po posiłku wychodzi, ale ścigany przez 
funkcjonariusza UB, wraca do kryjówki. 
W efekcie, spędzi w tej mrocznej, zimnej 
„celi” ponad sześć lat swojego życia, 
w czasie których najważniejszą rolę będzie 
dla niego odgrywać Anna. Poza pierwszą 
sekwencją, prawie cała opowieść rozgrywa 
się w  jednym wnętrzu: w  piwnicy domu 
Anny (pozostałe to pomieszczenia szpi-
tala, gmach UB, dom Anny; jedna ze scen 
ma też miejsce w  mieszkaniu koleżanki 
z pracy). Rezygnacja z dynamiki w planie 
zewnętrznym wyraźnie zawęża perspek-
tywę spojrzenia na wydarzenia tworzące 
fabułę filmu, ale przede wszystkim powo-
duje zagęszczenie klimatu scen rozgry-
wających się we wnętrzu piwnicy. 
Obserwując bohatera zamkniętego latami 
w  piwnicznym podziemiu, w  miarę 
rozwoju akcji zaczynamy oglądać świat 
przedstawiony niejako z  jego punktu 
widzenia, przyjmując perspektywę czło-
wieka osaczonego. Pierwszym widomym 
znakiem stanu osaczenia jest podział 
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przestrzeni na swojską i  obcą, przyjazną 
i  wrogą. I  tak też dzieje się w  przypadku 
Marcela, a potem i Anny. Marcel w wielkiej 
konspiracji zostaje zamknięty w  piwnicy 
i nawet matka Anny przez długi czas nie 
wie nic o nowym lokatorze domu. Marcel 
boi się każdego szmeru, dźwięku, wszel-
kich odgłosów dochodzących spoza granic 
jego kryjówki. Aby swój pobyt w ukryciu 
uczynić jeszcze bardziej bezpiecznym – 
zarówno dla niego, jak dla Anny – więk-
szość czasu spędza w maleńkim schowku, 
zrobionym w  piwnicznej podłodze. 
Łóżko, taboret, półka na gazety stanowią 
całe umeblowanie tego domostwa. Wraz 
z upływającym czasem krótkie wyjścia do 
piwnicy, aby poćwiczyć czy wyjrzeć przez 
okno (w kryjówce Marcela nie ma okien, 
pozostaje więc ostrożne wyglądanie przez 
maleńkie piwniczne okienka), lub też 
odebrać gazetę i  jedzenie stają się coraz 
rzadsze. Po pewnym czasie podtrzymująca 
przy życiu rutyna codziennych czynności 
zaczyna obracać się przeciw Marcelowi, 
a cały świat stopniowo kurczy się i zamka 
w granicach zmurszałych ścian bez okien. 
Przestrzeń piwnicy, pozornie bezpieczna, 
stopniowo przekształca się w  przestrzeń 
wrogą i obcą, w miejsce uwięzienia i całko-
witej izolacji od świata. Po krótkim okresie 
zadowolenia Marcel popada w  depresję, 
obojętnieje wobec tego, co napływa 
do niego z  zewnątrz, spoza granic jego 
maleńkiego schowka. Przestaje odliczać 
godziny i  dni, obojętne mu są pory dnia 
i  roku. Przestaje też jeść, nie czyta gazet, 
które regularnie dostarcza mu Anna. Całe 
dnie leży nieruchomo w  swym klaustro-
fobicznym schowku, obsesyjnie składając 
niezliczone ilości łódeczek z  papieru. 
Patrzy zamyślony przed siebie, zatrzy-
mując wzrok na granicy wilgotnych ścian. 
Nie znamy treści jego myśli, dostrze-
gamy jedynie fizyczne objawy zmęczenia 

tym darowanym życiem w  zawieszeniu. 
Zamiast rzeczywistego kontaktu ze 
światem, Marcel otrzymuje informacje 
zastępcze: czasem jakieś wiadomości prze-
każe mu Anna, czasem posłucha radia, 
które specjalnie dla niego głośno puszcza 
ukochana, przeczyta gazetę, wyjrzy przez 
okno. I  to wszystko. Jego ciało dotyka 
zimnego muru, umysł usypia wraz 
z  każdym zatrzaśnięciem wrót piwnicz-
nego schowka. Świat z  zewnątrz, którego 
fragmentaryczny obraz docierał do niego 
w okruchach słów Anny, widokach z okna 
i  stron gazet, nigdy nie był kolorowy 
i  mało w  nim było prawdy. Przypominał 
w  swej formie niedoskonałą odbitkę 
z negatywu, który sam w swej istocie był 
już zafałszowany. I  gdy w  Marcelu ustaje 
chęć dalszej walki o  przetrwanie, Anna 
postanawia za wszelką cenę obudzić 
w  nim wolę życia: daje mu zegarek, aby 
unicestwić bezczasowość, która ogarnia 
to, co jest ciemnością w  umyśle Marcela 
– tylko bowiem tam, gdzie płynie czas, 
możliwe stają się tworzenie i  wolność. 
Egzystencja, warunkowana odliczanym 
czasem, nadaje sens nie tylko obecnym 
chwilom życia Marcela, ale całej jego 
przeszłości i  temu, co nadejdzie. Dzięki 
darowi miłości, złożonemu przez kocha-
jącą bezwarunkowo kobietę, zaczyna 
wierzyć, że ta absurdalna i tragiczna sytu-
acja kiedyś musi się skończyć. Wola życia 
wzrasta wraz z  momentem, gdy Anna 
powiadamia go o ciąży. I być może właśnie 
myśl o  odpowiedzialności za dziecko 
pomaga mu wrócić do zdrowia po ciężkim 
zapaleniu płuc (oprócz lekarskiej opieki 
doktora Ruczyńskiego). Gdy Marcel 
w końcu opuszcza kryjówkę, aby obronić 
zaatakowaną córeczkę, trzymając dziecko 
w  ramionach ma odwagę głośno powie-
dzieć: „Wrócił tatuś Wici. Skończyło się”. 
Nastąpił moment przełomowy w  życiu 
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Marcela i jego nowej rodziny. Koniec ukry-
wania się, bez względu na konsekwencje. 
Marcel płaci za swoją decyzję aresztowa-
niem. Od urzędnika UB dowiaduje się, że 
na skutek rewizji poprzedniego wyroku 
został uniewinniony. Wraca do domu, 
przytula córkę. Na pytanie Anny „Czy to na 
zawsze?”, odpowiada krótko: „Powiedzieli, 
że tak”. Odjazd kamery zatrzymuje boha-
terów siedzących przy stole w  planie 
pełnym, a ograniczenie go framugą drzwi 
niczym ramą, upodabnia ten kadr do foto-
grafii z  rodzinnego albumu. Jest w  tym 
obrazie jakiś niepokój, związany z  sytu-
acją, w  jakiej bohaterowie znaleźli się po 
latach. Usytuowanie postaci oraz sposób, 
w  jaki na siebie patrzą i  rozmawiają ze 
sobą, wyrażają niepewność o  przyszłość 
i obawę, czy po tych dramatycznych prze-
życiach będą mogli żyć szczęśliwie. Albo 
przynajmniej spokojnie, bez ciągłego lęku 
o własne życie. Tak po ludzku, we własnym 
domu, wszyscy razem.

Przeszłość Marcela jest obciążona 
znaczeniami i  brzemienna w  konse-
kwencje dla jego losów – ona te losy 
determinuje, ukazując czas teraźniejszy 
jako jałowe bytowanie w  miejsce egzy-
stencji godnej bojownika o  narodową 
sprawę. Znalezienie tożsamości moralnej 
w  warunkach życia w  zawieszeniu staje 
się oczywistą koniecznością. Marcel szuka 
więc oparcia w  czymś, co przywróci mu 
siły do życia i wiarę w to, że ma ono sens. 
Jerzy Płażewski pisze, że obraz Krzystka 
nie jest filmem o błędach i wypaczeniach, 
ale „[...] o  polskiej, arcypolskiej tradycji 
samobójczego niszczenia żywotnych sił 
narodu. O  marnowaniu się pierwiastka 
dynamicznego, twórczego, pod ciosami 
rozwielmożnionej represji i  dławiącej 
izolacji. […] Ale równocześnie film 
Krzystka jest filmem o  pięknie miłości. 

O zaufaniu i lojalności”8. I w tym właśnie 
kontekście W zawieszeniu nie jest filmem 
historycznym. Wojenna przeszłość boha-
tera, jego wybory i  przeżycia otrzymują 
określony stopień historycznego i  etycz-
nego sensu, ale ich najważniejszą funkcją 
jest determinowanie teraźniejszości – ta 
z  kolei stanowi jakby negatyw tamtego, 
krystalicznie skomponowanego świata. 
Nowa, powojenna rzeczywistość przy-
pomina labirynt, którego opuszczenie 
okupione może być złamaniem kręgo-
słupa moralnego ofiar zaplątanych w jego 
korytarze. Konsekwencje, jakie ponosi 
Marcel za wierność sobie samemu i swoim 
poglądom, związane są z tkwiącym w nim 
przekonaniem, że tylko on ma prawo do 
posiadania siebie i  rozporządzania swoją 
wolą. Poczucie odpowiedzialności za 
siebie i swoje czyny pozwala mu na prze-
trwanie koszmaru kilkuletniego życia „w 
zawieszeniu” i  nie czyni z  niego typowej 
ofiary totalitarnego systemu: człowieka, 
którego doszczętnie ogołocono z człowie-
czeństwa.
IV. OPOWIEDZENIE FABUŁY 
NIE JEST WYSTARCZAJĄCYM 
P O W O D E M  D O  
Z R O B I E N I A  F I L M U

Opowieść Krzystka na poziomie 
metaforycznych odczytań przypomina 
platońską przypowieść o  jaskini. Zawarta 
jest w niej podstawowa i nadal bardzo aktu-
alna problematyka filozoficzna, stawiająca 
fundamentalne pytania o ludzką kondycję 
i  jej aksjologiczno-etyczne uwarunko-
wania9. W  siódmej księdze Państwa 
Platon, ustami Sokratesa, opisuje sytu-
ację grupy niewolników, którzy od dzie-
cięcych lat przebywają w ciemnej i głębo-

8 J. Płażewski, W  przestrzeni zredukowanej, „Kino” 
1988, nr 2, s. 11.

9 Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 1997.
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kiej jaskini, przykuci do ziemi kajdanami, 
które ograniczają ich ruchy w ten sposób, 
że nie mogą oni poruszyć nawet głowami. 
Ich wzrok skierowany jest na znajdującą 
się przed nimi skalną ścianę, na której 
widzą różne cienie. „Do groty prowadzi od 
góry wejście zwrócone ku światłu, szerokie 
na całą szerokość jaskini […]. Z góry i  z 
daleka pada na nich światło ognia, który 
się pali za ich plecami, a pomiędzy ogniem 
i ludźmi przykutymi biegnie górna ścieżka, 
wzdłuż której widzisz murek zbudo-
wany równolegle do niej, podobnie jak 
u kuglarzy przed publicznością stoi prze-
pierzenie, nad którym oni pokazują swoje 
sztuczki. […] wzdłuż tego murku ludzie 
noszą różnorodne wytwory, które sterczą 
ponad murek […] jedni z tych, co je noszą 
wydają głosy, a  drudzy milczą”10. Jeden 
z więźniów oswobodzony zostaje z kajdan, 
może opuścić jaskinię i poznać prawdziwy 
świat. Wraca do jaskini, aby opowiedzieć 
współtowarzyszom o poznanym, realnym 
świecie. Trudno mu będzie jednak znaleźć 
z  nimi wspólny język: „I gdyby ich ktoś 
próbował wyzwalać i  podprowadzać 
wyżej, to gdyby tylko mogli chwycić coś 
w garść i zabić, na pewno by go zabili”11. 
Sokrates posługuje się alegorią jaskini 
podczas dyskusji o  charakterze sprawie-
dliwości, aby objaśnić stosunek ludzkości 
do prawdy. Ale w  treści przypowieści 
możemy odnaleźć o wiele bardziej złożoną 
problematykę, zależną od wyjściowej tezy. 
Oprócz fundamentalnych pytań doty-
czących ludzkiego ujmowania rzeczywi-
stości i istoty człowieczeństwa jako takiej, 
ważna staje się kwestia zniewalania ludzi 
przez systemy społeczne, w  których żyją. 
Wizja jednowymiarowej jednostki, czyli 
indywiduum całkowicie podporządkowa-

10 Tamże, s. 220.
11 Tamże, s. 224.

nego większej i równocześnie ważniejszej 
całości, została zrealizowana w  forma-
cjach społecznych o  charakterze totali-
tarnym, takich jak komunizm. Doskonale 
ilustruje to opisana przez Michela 
Foucault w pracy Nadzorować i karać idea 
Panoptykonu jako metafory określonych 
relacji w  społeczeństwie nadzoru: „Aby 
zaś działać, władza ta musi wyposażyć 
się w  narzędzie stałego, kompletnego, 
wszechobecnego, zdolnego wszystko 
uwidocznić nadzoru, który na dodatek 
sam będzie niewidzialny. Ma być niczym 
spojrzenie bez twarzy, które przekształca 
całość ciała społecznego w pole percepcji: 
tysiące rozmieszczonych wszędzie oczu, 
ruchliwe i  gotowe na zawołanie punkty 
obserwacyjne, rozległa hierarchiczna 
siatka [...]”12. Natomiast Józef Tischner 
w  Filozofii dramatu sens tego monologu 
władzy, skierowanego do społeczeństwa, 
opisuje następująco: „Podobnie jak nie 
ma spotkań między panem a  niewolni-
kiem — stosunkiem tym rządzi dialek-
tyczna reguła przeciwieństw — tak nie ma 
spotkań między pogardzającym a  pogar-
dzanym”13. Brak spotkania implikuje brak 
dialogu, co między innymi prowadzi do 
zaniku wolności: „Komunizm twierdził, 
że człowiek jest w  całości produktem 
społecznym i  jako taki jest własnością 
społeczeństwa. Człowiek może rozpo-
rządzać sobą, ale jedynie w  tych ramach, 
jakie wyznacza mu komuna” – konklu-
duje Tischner. Sposobem zniewalania 
człowieka było, używając terminologii 
Tischnera, podważanie naturalnego prawa 
człowieka do posiadania samego siebie 
– a  prawo do siebie jest prawem wszyst-
kich praw, podstawą wszelkiej moralności. 
Komunizm niszczył w  ludziach poczucie 
12 M. Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1998, 

s. 208.
13 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 54.
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odpowiedzialności za siebie samych 
i swoje życie, pozbawiał ich „kręgosłupów 
moralnych”, ogołacał z  „bycia”, karząc 
surowo za każdy, najmniejszy gest sprze-
ciwu. I  przecież tę złożoną problematykę 
odnajdziemy też w filmie Krzystka, który 
swoją filozofię filmowego rzemiosła zawarł 

w  krótkim cytacie, odnalezionym wśród 
notatek z  wykładów ze szkoły filmowej 
(były to słowa Edwarda Żebrowskiego): 
„Opowiedzenie fabuły nie jest wystarcza-
jącym powodem do zrobienia filmu”14.

14 W zgodzie z sumieniem, dz. cyt., s. 28.

CICHA PRZYSTAŃ
I. W IMIĘ NOWEJ POLSKI...

W eseju Polski film dokumentalny po 
roku 1989 Mirosław Przylipiak pisze, że 
zjawiskiem niezwykle znaczącym dla 
polskiego filmu dokumentalnego lat 90. 
była olbrzymia liczba filmów poświęco-
nych historii Polski, a  zwłaszcza pozycji 
rewindykujących wydarzenia po 1945 
roku15. Pośród obrazów dokonujących 
rozrachunku z  przeszłością wymienia 
również Cichą przystań Mariusza Malca, 
którą definiuje jako ostrzeżenie „[...] 
czym może stać się nienawiść, jeśli uzbroi 
się w  ideowe alibi”16. Z  kolei sam autor 
filmu wspomina: „Narrator Cichej przy-
stani nie o  wszystkim opowiedział mi 
od razu, spotykaliśmy się prawie rok. 
Przypuszczam, że między tymi rozmo-
wami wyczekiwał następnego popołu-
dnia, kiedy znów będzie mógł opowiadać 
o sobie komuś, komu zaufał. Ten człowiek 
ma poglądy ultraprawicowe, lecz po obu 
stronach barykady można znaleźć ludzi, 
którzy dali się uwieść historii. Płacą za 
to wysoką cenę, żyjąc w głębokim cieniu. 
Wiedzą, że nigdy nie będą mogli stanąć 
w pełnym świetle, za ich plecami czai się 
bowiem ich życiorys. Dramat z  Cichej 
przystani rozegrał się prawie pół wieku 
temu, lecz podobne przypadki zdarzają się 

15 M. Przylipiak, Polski film dokumentalny po roku 
1989, „Kwartalnik Filmowy” 1998, nr 23.

16 Tamże, s. 70.

i dziś, będą się zdarzały jutro”17. 
Narrator Cichej przystani wychował się 

w bardzo patriotycznej rodzinie: pradzia-
dowie brali udział w  najważniejszych 
polskich powstaniach (listopadowym 
i  styczniowym), ojciec w  czasie pierw-
szej wojny światowej walczył w Legionach 
Karpackich, a podczas drugiej wojny brał 
udział w  kampanii wrześniowej i  należał 
do wywiadu AK. Również i  bohater 
filmu, który w  1944 roku miał zale-
dwie 16 lat, zapragnął walczyć o wolność 
Polski. Za poręczeniem ojca, dostał się do 
AK i  rozpoczął pracę w  jednej z  tajnych 
drukarni. Naukę w  szkole wieczorowej 
musiał przerwać ze względu na aresz-
towania uczniów przez UB i  NKWD. 
Przyłączył się do oddziałów, formo-
wanych do walki z  reżimem komuni-
stycznym i  złożonych z  byłych akowców. 
Został wówczas wybrany do specjalnego 
„oddziału cieni”, którego członkowie 
zajmowali się wykonywaniem wyroków 
śmierci, wydawanych przez sztab orga-
nizacji „Wolność i  Niepodległość”. Brał 
udział w 30 akcjach, nie chciał nic wiedzieć 
o ofiarach: „Wykonywałem tylko rozkazy: 
kula w łeb i koniec”. Rok 1947 był ostatnim 
rokiem wojny domowej. Aby rozpocząć 
nowe życie trzeba było „zdjąć z  siebie 
połatany mundur, ciążący na plecach 

17 Co jest dozwolone, a  czego nie wolno. Mówi 
M.  Malec, „Kino” 1996, nr 6, s. 11.



17

automat, zgolić brodę”. Były partyzant 
zmienia tożsamość i  przez kolejne lata 
ukrywa się. Pracuje w różnych zawodach. 
Zakłada rodzinę. Wyznaje: „Chciałem 
żyć normalnie, ale strach mi nie pozwalał 
i ukrywałem się do amnestii w 1956 roku”. 
Znajomy ojca, WIN-owiec, załatwił mu 
pracę w  prosektorium. O  pracy wykony-
wanej w  „cichej przystani” opowiada ze 
spokojem, chłodnym tonem dokładnie 
opisuje kolejne etapy przeprowadzanych 
sekcji zwłok. Przez lata mechanicznie 
wykonywane czynności zamyka w jednym 
zdaniu: „Dla mnie zrobić sekcję to tyle, 
co splunąć”. Swoje zwierzenia podsumo-
wuje stwierdzeniem: „W prosektorium 
było dobrze. Jak bym miał siłę, to bym 
jeszcze pracował. Ze względów patriotycz-
nych wróciłbym też do WIN-u, aby zrobić 
porządek z bandytami i złodziejami”.

Film Malca ukazuje komunistyczną 
rzeczywistość poprzez pryzmat losów 
pojedynczego człowieka. Bohater 
opowieści nie był zwykłym, przeciętnym 
obywatelem – w  latach 40 i  50. działał 
w  strukturach antykomunistycznej orga-
nizacji „Wolność i Niepodległość”, w czym 
upatrywał źródło swojego głębokiego 
patriotyzmu. „W imię nowej Polski, wolnej 
i  niepodległej, będę się mścił na słabych 
czerwonych katach narodu polskiego. Tak 
mi dopomóż Bóg” – to słowa przysięgi, 
w ideę której uwierzył i poświęcił jej wypeł-
nianiu młodzieńcze lata. Wykonywał 
wyroki śmierci, bez wahania i  żalu nad 
ofiarami. Po amnestii rozpoczął normalne 
życie, założył rodzinę, zaczął pracować. 
Dlaczego po kilkudziesięciu latach zdecy-
dował się opowiedzieć o  dramatycznych 
wydarzeniach z  przeszłości? Reżyser 
filmu, który spotykał się ze swoim boha-
terem przez prawie rok, postawę byłego 
egzekutora tłumaczy w  następujący 
sposób: „Skrytobójczo zabijając, musiał 

coś w  sobie zniszczyć, lecz i  później 
dokonywał na sobie jakiejś operacji 
psychicznej, blokował możliwość znale-
zienia dystansu wobec własnych czynów. 
Mówiąc językiem religii – doznania skru-
chy”18. W  opinii autora filmu, a  zarazem 
pierwszego ważnego słuchacza opowieści, 
historia życia byłego egzekutora wyda-
wała się warta wysłuchania i  opowie-
dzenia innym. Uczynił go więc narratorem 
i przewodnikiem po wojennej przeszłości, 
wydobywając w  ten sposób na światło 
dzienne fakty historyczne, które były 
udziałem wielu Polaków podobnych do 
bohatera filmu. Jednak w  filmie narracja 
o przeszłości biegnie jakby dwoma torami: 
składa się na nią monolog bohatera, ale też 
poetyka obrazu i  podstawowe elementy 
języka filmu ją współtworzące.
I I .  Ś W I A T O O B R A Z 
CZŁOWIEKA OGOŁOCONEGO

„Dawniej byłem barokowym doku-
mentalistą, teraz wybieram gotyk” – 
mówił Mariusz Malec na temat kreacyjnej 
metody rejestrowania rzeczywistości, 
charakterystycznej dla jego filmów z lat 90. 
Wypowiedź reżysera należy potraktować 
jako metaforę, za sprawą której autor 
próbował określić poetykę i  styl swoich 
pierwszych dokumentów, spośród których 
Cicha przystań wyraźnie wyróżnia się 
ekspresją i  abstrakcyjnością strony wizu-
alnej. Jej poetykę doskonale oddaje wypo-
wiedź Jerzego Wójcika, dotycząca jednego 
z  wielu analizowanych przez filmowca 
aspektów sztuki filmowej: „Istnieje dzieło 
filmowe – utwór, który jest kompozycją. 
Kompozycja zaś i  jej struktura oznacza 
formę ukształtowaną od wewnątrz, dzięki 
siłom wewnętrznym, w  taki sposób, że 
całość – kompozycja – stanowi wyższy 
stopień organizacji, wyższy poziom filmo-
18 Tamże, s. 12.
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wego wyrażania w  stosunku do części 
składowych. Ukształtowanie formy od 
wewnątrz oznacza poszukiwanie formy 
i  jej wywiedzenie z  konfliktu. Konflikt 
rodzi formę. Ludzka psychologia, którą 
żywią się najbardziej skomplikowane 
elementy kompozycji, jest zasadą filmo-
wego wyrażenia. Spór człowieka ze 
światem, konflikt racji, inaczej mówiąc – 
proces zmiany, ruch, rozumiany jako prze-
jawiająca się myśl, stwarza formę całości. 
Konflikt stwarza przystanki do budowy 
sieci czasoprzestrzennej. Formy nieprzy-
padkowe – zmieniającej się przestrzeni 
i czasu – rodzą się z wizualizacji sensu”19. 

W filmie Malca kładzie się nacisk na 
oddanie stanu świadomości bohatera za 
pomocą konkretnych środków filmowych; 
strona formalna jest tu podporządkowana 
odkrywaniu „ruchu jego myśli”. W  tym 
kontekście bardzo istotny jest fakt, że 
bohater jest zarazem przewodnikiem po 
opisywanym przez siebie świecie, tak więc 
prowadzony przez bohatera monolog ma 
w  dużej mierze charakter narracji inter-
pretatywnej. I  tu właśnie dochodzimy do 
pewnej, ukrytej w  filmie, aporii: życiorys 
bohatera i  sposób jego przedstawienia 
wchodzą w  konflikt z  formą wizualną 
filmu, przy użyciu której reżyser doko-
nuje autorskiej interpretacji losów prezen-
towanej postaci. Pomysł na film Malec 
opiera na mechanizmie prowadzącym 
nas od bohatera do jego idei. Jest on 
niejako nosicielem tematu, który czekał 
na swój czas i  możliwość wydostania go 
na światło dzienne. Stąd z  jednej strony 
mamy w  filmie do czynienia z  rodzajem 
spowiedzi, która ma swoje źródło w głębo-
kiej potrzebie jej dokonania. Z  drugiej 
strony, zarówno postać byłego egzekutora, 
jak i  fakty tworzące historię jego życia, 
19 J. Wójcik, Część i całość, „Film na Świecie” 1993, 

nr 7, s. 78-79.

stanowią doskonały temat na film, który 
staje się tym ciekawszy, w  im bardziej 
adekwatną do poruszanej problema-
tyki szatę wizualną się go ubierze. Suchy, 
beznamiętny, rzeczowy, zachowujący 
chronologię i  linearność styl opowieści 
narratora zderzony zostaje z  ekspre-
syjnym, bliskim poetyce oniryzmu porząd-
kiem obrazowania – idea filmu tworzy 
się przez wzajemne ich splatanie. W  tym 
właśnie splocie możemy upatrywać klucz 
do kompozycji Cichej przystani i jej struk-
tury, które stanowią przykład próby wizu-
alizacji myśli narratora; oddania sensu ich 
treści poprzez nadanie im kształtu, koloru 
i dźwięku. 

Kolejne fragmenty spowiedzi boha-
tera opatrzone są też czymś w  rodzaju 
komentarza odautorskiego, który 
wyraźnie odciska się na warstwach wizu-
alnej i dźwiękowej, wybrane ich elementy 
czyniąc nośnymi znaczeniowo. Na szcze-
gólną uwagę zasługują barwna tonacja 
filmu oraz wybrane motywy, takie jak 
woda i  gołębie. Dobór tonacji barwnej 
i zestawienia kolorystyczne są z góry zało-
żoną formą ekspresyjnego i  semantycz-
nego oddziaływania. Autorska, indywi-
dualna interpretacja filmowanego świata 
jest rodzajem filtru, poprzez który oglą-
damy rzeczywistość. Kolor w filmie Malca 
nie jest elementem wzmagającym obiek-
tywizm przekazu, ale ma funkcję stylo-
twórczą. Specyfika operowania określoną 
paletą barwną sprowadza się do dominacji 
niebieskiej tonacji barwnej: od szarego 
błękitu do granatu. Film otwiera scena 
przedstawiająca wnętrze wypełnione 
błękitną poświatą, rozbitą przez dym 
z  papierosa, umieszczonego w  popiel-
niczce wykonanej z  niebieskiego szkła. 
Kamera powoli panoramuje w  prawą 
stronę kadru na otwarte okno, za którym 
widać oświetlone błękitnym światłem 
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opary oraz białego gołębia, obijającego się 
o  okienną szybę. Wnętrza prosektorium, 
w  którym przebywa narrator, również 
utrzymane są w tej błękitnej tonacji, a więk-
szość wypełniających go urządzeń i przed-
miotów zabarwiona jest niebieskim lub 
błękitnym światłem. Gdy kamera skupia 
się na twarzy bohatera, czasem oddana 
zostaje naturalna barwa jego skóry, prze-
ważają jednak plastyczne ujęcia, w których 
oświetlana jest ona niebieskim światłem 
wydobywającym twarz z  czarnego tła, co 
w  niektórych kadrach upodabnia ją do 
maski pośmiertnej. Fragmenty niektórych 
wnętrz, ulic, kamienicznych podwórek 
i  umieszczonych tam elementów mają 
odcień szaro-błękitny. Dzięki błękitnej 
aurze, ciekawe są efekty ukazywania wody, 
która pojawia się w filmie w kilku zasadni-
czych formach. Strumień wody spływa po 
kamienicznych murach, zalega na ulicach 
po opadach deszczu, pojawia się w postaci 
kropel na przyrządach znajdujących się 
w  prosektorium, spływa po dnie wanny, 
używanej do sekcji zwłok. 

Barwa w  filmie Malca jest jednym 
z  elementów nośnych znaczeniowo 
i oddziałujących na emocje widza, a przez 
to posiada sobie tylko właściwe miejsca 
niedookreślenia. Podejmując próby 
rozszyfrowania symboliki barw musimy 
pamiętać o tym, że użyte kolory nie okre-
ślają się same przez się, ale są włączone 
do warstwy znaczeń dzieła, wchodząc 
w relacje z innymi barwami i elementami 
filmu. Spośród wielu możliwych interpre-
tacji, dominującą w filmie błękitną tonację 
barwną możemy odczytać jako czynnik 
waloryzujący rzeczywistość przedsta-
wioną. Zimne odcienie błękitu odrealniają 
ją, nadają jej charakter na poły oniryczny, 
oddają chłód i  brak emocji towarzyszące 
wypowiedziom bohatera: jego monolog 
jawi się jako rodzaj sprawozdania, suchego 

przedstawienia faktów, które po prostu 
złożyły się na jego życie. Nie ma tu miejsca 
na żal ani skruchę czy wątpliwości natury 
moralnej. Działalność egzekutora, prowa-
dzona nawet w  imię najbardziej słusznej 
sprawy, sprowadzała się do wykonywania 
wyroków śmierci – bohater zadając śmierć 
innym, zabił człowieka w  sobie. Jego 
obcowanie ze śmiercią, zapoczątkowane 
w  czasie wojny, znalazło swoje przedłu-
żenie w  pracy wykonywanej w  prosekto-
rium: „Pracowałem jak automat, otwie-
rałem i  zamykałem. Reszta mnie nie 
interesowała”. Bohater ze szczegółami 
opisuje wszystkie czynności, które musiał 
wykonywać podczas kolejnych etapów 
przygotowywania zmarłych do pochówku. 

„Dla mnie zrobić sekcję to tyle, co 
splunąć” – stwierdza narrator i  tym, co 
nas niepokoi i zdumiewa jest monotonny, 
pozbawiony wszelkich emocji ton jego 
wypowiedzi, chłodny i  wykalkulowany 
sposób opowiadania. Obrazom powią-
zanym z  kolejnymi fragmentami historii 
byłego WIN-owca towarzyszy zróżnico-
wana wartość emocjonalna, budowana 
na zasadzie kontrastu. Wspólny dla więk-
szości scen jest pewien stopień odreal-
nienia, odejście od realistycznego opisu, 
który autor filmu uznał za mało wiary-
godną konwencję do przedstawienia 
życiorysu egzekutora. Stąd charakte-
rystyczna, deformująca i  ogranicza-
jąca rzeczywistość przedstawiona pracą 
kamery, ujmowanie wnętrz, postaci lub 
przedmiotów pod nietypowymi kątami, 
duża ilość zbliżeń aż do drażniących detali 
(fragmenty twarzy bohatera), odrealnione 
barwy i zniekształcone dźwięki. Wszystko 
to współtworzy klaustrofobiczny świat 
skażony deformacją, trudny do opisania za 
pośrednictwem filmowej narracji. Bohater 
próbuje ułożyć fragmenty swojego poha-
ratanego życia w  spójną całość, a  niesta-
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bilność sensu jego historii i  towarzy-
szącą mu emocjonalną pustkę doskonale 
oddaje wizualna strona filmu, w  której 
kolejne obrazy kreują raczej plastyczność 
i  przestrzenność danej sytuacji, niż jej 
ruch w  formie rozwoju. Pokawałkowane 
życie zostaje zamknięte w  mozaikowej 
formie ujęć, obrazach niepełnych i  frag-
mentarycznych, zanurzonych w  chłodzie 
błękitnej poświaty, wypełnionych moty-
wami religijnymi. 

Elementy związane z  dyskursem reli-
gijnym wprowadzone zostają do filmu 
jako forma odautorskiego komentarza. „A 
przecież był religijny, tak go wychowano” 
– twierdzi reżyser, ale w  filmie żadnych 
informacji na ten temat nie otrzymujemy. 
Wręcz przeciwnie, wplecione w  materiał 
wizualny motywy religijne funkcjonują 
na prawach znaczeniowego dysonansu, 
podkreślają, że bohater sprzeniewierzył 
się wierze chrześcijańskiej, a cel, któremu 
podporządkował swoje życie unieważnił 
biblijny i  ludzki dekalog (nawet będąc 
na emeryturze marzy o  powrocie do 
WIN-u, aby zrobić porządek z  bandy-
tami i  złodziejami, co jest równoznaczne 
z  powrotem do procederu uśmiercania 
ludzi). Forma, w  jakiej przestawiane są 
woda i gołębie, czyli dwa istotne religijne 
znaki-symbole, oddaje brak wymiaru 
duchowego, brak transcendencji w  życiu 
bohatera. Jeśli chodzi o  motyw wody, na 
szczególną uwagę zasługują te obrazy, 
w których woda w prosektoryjnej wannie 
spłukuje do kratki odpływowej czarno-
-białe fotografie, na których uwiecznione 
są kolejne etapy życia bohatera: są wśród 
nich zdjęcia przedstawiające małe dzieci, 
następnie dzieci w  wieku komunijnym, 
dzieci w  otoczeniu rodziców, młodych 
mężczyzn. Czy pośród nich są zdjęcia 
samego narratora? Prawdopodobnie 
tak. Jednak bardziej istotne od próby 

doszukiwania się wśród nich podobizn 
samego narratora jest kontekst, w  jakim 
zostały użyte: fotografie są umieszczone 
w  wannie prosektoryjnej i  spływają 
z  wodą do kratki odpływowej – są więc 
ukazane jako elementy zbędne, odpa-
dowe, niepotrzebne, jako to, co należy 
usunąć, wyrzucić. Czy tak też bohater 
powinien postąpić ze swymi dramatycz-
nymi wspomnieniami? Jeśli tak, to woda 
wystąpiłaby tu jako znak oczyszcza-
jący, umożliwiający katharsis i  duchową 
odnowę, niejako odrodzenie się na nowo. 
Mimo to charakter opowieści narratora, 
a  zwłaszcza jego ostatnie słowa, przekre-
ślają taką interpretację motywu wody. Jeśli 
chodzi o  ptaki, znaczące są ujęcia gołębi 
w  zamkniętych pomieszczeniach prosek-
torium, w których szamocą się, na próżno 
próbując znaleźć wyjście. „[...] lot jest 
ekwiwalentem szczęścia – pisze Mircea 
Eliade – ponieważ symbolizuje wzno-
szenie, przekraczanie, pożegnanie z naszą 
ludzką kondycją. Lot świadczy o  tym, że 
ciężar został odrzucony, że przemiana 
ontologiczna ma miejsce w ludzkim bycie.
[...] Cały zespół symboli wskazujących na 
życie duchowe oraz przede wszystkim na 
duchowe doświadczenia i władze umysłu, 
opiera się na obrazach ptaków, skrzydeł, 
lotu. Ta symbolika lotu wyraża ucieczkę 
ze świata codziennego doświadczenia, 
a dwojaki kierunek tej ucieczki jest oczy-
wisty: jest to równocześnie transcendo-
wanie i  wolność, których dostarcza nam 
lot”20. Wnętrza prosektorium, w  których 
odbywa się spowiedź bohatera, nie pozwa-
lają na swobodny lot gołębi, a nawet jeśli 
okno jest otwarte (pierwsza sekwencja), to 
umieszczone w nich kraty uniemożliwiają 
uwolnienie niebiańskich wysłanników. 
Innym interesującym motywem reli-
20 M. Eliade, Brancusi i  mitologia, „Polska Sztuka 

Ludowa” 1988, nr 3, s. 182.
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gijnym, który przez cały film towarzyszy 
opowieści bohatera, jest figura Matki 
Boskiej. Pojawia się ona w różnej postaci: 
jako posąg w kapliczkach podwórkowych 
(jedna wolno stojąca, inna umieszczona 
w ścianie kamienicy), a także w okiennym 
witrażu prosektoryjnej kaplicy, jako mała 
gipsowa figura. Znajdziemy też odbicie 
figury Madonny w  ukazanym w  dużym 
zbliżeniu oku bohatera. Najbardziej 
znacząca jest jej rzeźba, która znajduje się 
w  ogrodzonym niskim płotem ogródku, 
pośrodku podwórza zamkniętego ścia-
nami kamienic. Kompozycja wybra-
nych kadrów sugeruje, że rzeźba praw-
dopodobnie znajduje się obok kamienicy, 
w której znajdowało się prosektorium (na 
przykład zestawienie kadrów ukazują-
cych toczący się po podwórzu prosekto-
ryjny wózek z  panoramicznym ujęciem 
rzeźby, jakby mijanej przez osobę pcha-
jącą wózek). Jej funkcja nie jest jedno-
znaczna: możemy potraktować ją jako 
świadka dramatycznych wojennych wyda-
rzeń z  życia bohatera (zostawienie ujęć 
figury Matki Boskiej z  ujęciami frag-
mentów murów kamienic, zniszczonych 
od kul), ale też jako duchową strażniczkę 
i opiekunkę, która czuwa nad jego życiem. 
Jednakże i  tu otrzymujemy podpowiedź, 
w  jakim kierunku powinna pójść nasza 
interpretacja: w  jednej z  sekwencji, po 
kadrze przedstawiającym figurę Matki 
Bożej, w kolejnym ujęciu z żabiej perspek-
tywy, kamera ukazuje wysokie ściany 
kamienic, które w  górnej części kadru 
krawędziami dachów odcinają mały 
prostokąt błękitnego nieba. 
III. NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ

Gdy cichną ostatnie słowa mono-
logu bohatera, zastanawiamy się, czemu 
służy jego swoista spowiedź? Czy jej 
potrzeba może brać się z  faktu, że prze-

szłość funkcjonuje jako ważne tło aktual-
nego doświadczenia mężczyzny? W relacji 
zdawanej z  dramatycznego życia nie ma 
poczucia winy czy żalu za krzywdy i  zło 
wyrządzone innym ludziom. Wręcz prze-
ciwnie, w  tej suchej, pozbawionej emocji 
opowieści o  życiu wyczuwa się pewność, 
że tak właśnie powinna wyglądać biografia 
dobrego i  gorliwego patrioty, a  między 
słowami wyczuwalna jest tęsknota za 
tym, co istnieje już tylko we wspomnie-
niach bohatera. Jeśli nie chodzi tu o świa-
domą potrzebę dokonania rachunku 
sumienia i  moralno-duchowego oczysz-
czenia, to przecież jednak już w  samą 
potrzebę opowiedzenia o  bolesnych 
faktach z przeszłości wpisana jest swoista, 
nie do końca możliwa do logicznego 
wyjaśnienia, forma skruchy. Narracja 
bohatera nie jest tu tylko strukturą okre-
ślonego typu wypowiedzi i  nie powin-
niśmy ograniczać jej analizy do kontek-
stów religijnych czy etyczno-moralnych 
– występuje ona też jako konstytutywny 
składnik tożsamości byłego WIN-owca, 
jest wyrazem jego rozumienia świata 
i  poszukiwania w  nim sensu dla swoich 
działań. Narracyjna koncepcja tożsamości 
jednostki tłumaczy się faktem, że dzięki 
narracji zyskujemy orientację w  różnych 
wymiarach naszej egzystencji i poprzez to 
nadajemy jej spójny sens: „[...] ustalamy 
naszą relację do przeszłości i  tradycji, 
nadajemy naszemu życiu formę celo-
wego dążenia i  określamy naszą postawę 
wobec innych. […] Wiedzieć, kim się jest, 
znaczy umieć przepowiadać sobie podsta-
wowe momenty własnej tożsamości: służy 
do tego narracja indywidualna, wtopiona 
w  narracje wspólnoty, z  jakiej jednostka 
się wywodzi, która z  kolei stanowi część 
wielkiej narracji kulturowo-historycznej. 
Dla człowieka posiadać tożsamość znaczy 
coś więcej niż tylko być; mieć tożsamość 
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znaczy: nieustannie powtarzać, a  w ten 
sposób umacniać i potwierdzać akt auto-
interpretacji”21. Bohater, odsłaniając przed 
nami dramatyczne epizody z  przeszłości, 
próbuje zrozumieć swoje życie, nadać 
mu sens lub go po prostu odnaleźć. Czy 
można to jednak uczynić bez uniwersal-
nego porządku moralnego, bez określo-
nych kryteriów etycznych, których brak 
projektuje egzystencję człowieka ogołoco-
nego, pozbawionego szacunku dla siebie 
samego i  innych? Człowieka, który być 
może nigdy nie zdoła pojąć duchowego 
sensu ludzkiego istnienia, a  tym bardziej 
odnaleźć własną tożsamość. 

Bohater filmu, mimo zgody na podanie 
wielu szczegółów z  własnego życia, nie 
zgodził się na ujawnienie twarzy, ani 
też imienia i  nazwiska. Fakt ten nadaje 
wymowie filmu Mariusza Malca dodat-
kowe znaczenie. Sporządzony przez reży-
sera portret byłego egzekutora i  pracow-

21 A. Bielik-Robson, Wstęp. My, romantycy – źródła 
romantycznego modernizmu Charlesa Taylora, 
[w:] Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny 
tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001, s. 
XXXIII-XXXIV.

nika prosektorium stoi w  pół drogi 
pomiędzy wybranym, konkretnym czło-
wiekiem a  portretem ludzi pewnego 
typu, charakteryzujących się określonymi 
cechami, które umożliwiają im prowa-
dzenie takiego trybu życia, jaki stał się 
udziałem narratora (odniesienie rzeczy-
wiste a  odniesienie idealne). Ta podwój-
ność odpowiada również podwójnej 
naturze poetyki filmu, jej zawieszeniu 
między konkretnym podmiotem opisu, 
a  jego ideą. Można to nawet ogólnie 
zinterpretować jako próbę generalizacji 
pewnych idei, spośród których istotne 
wydają się być dwie: znaczenie dyskursu 
pamięci osobistej, który niekoniecznie 
musi być traktowany jako anty-histo-
ryczny oraz sztuka zachowania człowie-
czeństwa w  okolicznościach, w  których 
o  losach ludzi decyduje zła konieczność 
i  trudno jest odróżnić walkę od zwykłej, 
katowskiej roboty. 
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ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI
•	 Zinterpretuj terminy: człowiek ogoło-

cony, życie „w zawieszeniu”. 
•	 Spróbuj okreslić, w  jaki sposób i  za 

pomocą jakich środków filmowych 
Waldemar Krzystek pokazał w swoim 
filmie polską rzeczywistość lat 50.?

•	 Czy film W  zawieszeniu możemy 
określić jako obraz rozrachunkowy?

•	 Scharakteryzuj grę aktorską 
odwórców głównych ról w  filmie 
W zawieszeniu (Krystyna Janda, Jerzy 

Radziwiłłowicz).
•	 Zaproponuj własną interpretację 

mitu jaskini platońskiej.
•	 Zanalizuj strukturę narracji w  filmie 

Cicha przystań.
•	 Rola warstwy symboliczno-wizualnej 

w Cichej przystani.
•	 Zinterpretuj tytuł filmu dokumental-

nego Mariusza Malca.
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