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Moment narodzin kina ma ogromne zna-
czenie dla zrozumienia jego języka oraz 
bogatego repertuaru symboli, za pomo-
cą których film przemawia do widza. 
kino narodziło się w początkach moder-
nizmu – prądu filozoficzno-estetycznego 
zainicjowanego przez symbolizm w poe-
zji francuskiej u schyłku XiX wieku. ten 
rodowód kina ciągle daje o sobie znać 
w jego szczególnym upodobaniu do języ-
ka symbolicznego. człowiek przełomu 
XiX i XX wieku – podobnie jak człowiek 
współczesny – śnił piękny sen. Jego treś-
cią była realna możliwość przywrócenia 
pierwotnej, archetypowej więzi świata 
ludzi i świata symboli, z których wyłoni-
ła się śródziemnomorska i judeochrześ-
cijańska kultura. to wizjonerzy schył-
ku XViii wieku i romantycy jako pierwsi 
zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa 
postępującej szybko alienacji człowieka 
względem świata symboli, które degra-
dują się, zmieniają w martwe, niezrozu-
miałe alegorie. Modernizm podjął próbę 
stworzenia nowego symbolu: niepoko-
jącego, niejednoznacznego, zdolnego 
przywrócić człowiekowi dar oczyszczenia 
przez sztukę, a samej sztuce – utracony 
status świętego misterium.
Historia kina pomaga zrozumieć zapo-
mniane przesłanie przywołanej tu tra-
dycj i .  uświadamia zasadność lęku 
przed symbolami  upadłymi ,  k tóre 
od początków cywilizacji wyznaczały 

granice między sferą sacrum a profanum. 
przeniesione w obręb zlaicyzowanej 
i umasowionej kultury, służąc artystycznej 
grze czy konceptowi, nasiliły oderwanie 
człowieka od głębokich sensów i zako-
rzenienia w świecie wartości. wiek XX 
stał się ostatecznie wiekiem symbolicz-
nej manipulacji; trudno jest oddzielić te 
dzieła filmowe, w których została w peł-
ni zrealizowana modernistyczna koncep-
cja odnowienia symbolu, od filmowych 
wcieleń nowego modelu perswazji i pro-
pagandy. Równie ważnym problemem 
pozostaje pogłębianie się konsumpcyj-
nego charakteru kultury, w której zręcz-
nie użyte symbole stają się narzędziem 
pozyskiwania nabywców konkretnych 
dóbr. stajemy się coraz bardziej bezradni 
wobec symbolicznych obrazów.
trzy filmowe przykłady konfrontują nas 
z różnymi aspektami podjętego tu prob-
lemu. pokazują sposoby wykorzystania 
znaczeń symbolicznych w filmie fabular-
nym i dokumentalnym, a przede wszyst-
kim przypominają, że człowiek nie budu-
je swojej tożsamości jedynie z okruchów 
symbolicznego śmietniska,  a le jako 
odpowiedzialny i rozumny podmiot jest 
dzieckiem pewnej wspólnoty i wyraża 
się poprzez symbole odkryte na nowo 
i obmyte we krwi obrońców tak pojmowa-
nej kultury. sztuka i jej symboliczny język 
rodzą się więc w akcie archetypowego 
odnawiania wspólnoty.
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Reżyser filmowy i teatralny, scenarzy-
sta i scenograf; urodzony w 1925 roku 
w suwałkach .  abso lwent  wydz ia łu 
Reżyserii pwsF w Łodzi (1953). współ-
tworzył polską szkołą filmową. w latach 
1972-83 by ł  k ierownik iem zespołu 
Filmowego „X”, w latach 1978-1983 zaś 
prezesem stowarzyszenia Filmowców 
polskich. założył działającą od 2002 
roku w warszawie Mistrzowską szkołę 
Reżyser i i  Fi lmowej andrzeja wajdy. 

Otrzymał m.in. złotą palmę za Człowieka 
z żelaza na MFF w cannes, w 2000 roku 
Oscara za całokształt twórczości filmowej. 
wybrana filmografia: Kanał (1956), Popiół 
i diament (1958), Popioły (1965), Wszystko 
na sprzedaż  (1968), Brzezina  (1970), 
Wesele (1972), Ziemia obiecana (1974), 
Człowiek z marmuru (1976), Panny z Wilka 
(1979), Człowiek z żelaza (1981), Danton 
(1982), Korczak  (1990), Pan Tadeusz 
(1999), Katyń (2007).

Reżyser filmowy i teatralny, scenarzy-
sta, dramaturg, malarz i grafik; urodzo-
ny w 1941 roku w stanisławowie. absol-
went malarstwa i grafiki warszawskiej 
asp oraz reżyserii w pwsFtVit w Łodzi 
(dyplom 1974). Do jego największych 
osiągnięć należy Wodzirej (1977), jeden 
z najważniejszych filmów kina moral-
nego niepokoju. w kolejnych filmach 
– Szansa (1979), Był jazz (1981), Bohater 
roku (1986) – kontynuuje tematy zaini-

cjowane przez kino moralnego niepo-
koju. następnie reżyseruje oskarżyciel-
ską i brutalną Samowolkę (1993), która 
wywołała żywą dyskusję na temat zja-
wiska fali w polskim wojsku. w 2005 
roku powrócił na ekrany głośnym filmem 
Komornik. w tym samym roku zrealizo-
wał jedną z etiud zbiorowego projektu 
Solidarność, Solidarność przygotowane-
go przez telewizję polską dla uczczenia 
wydarzeń sierpnia 1980 roku.

Reżyser i scenarzysta filmowy, aktor; uro-
dzony w 1939 roku w warszawie. absol-
went pwsFtVit w Łodzi. po przygodzie 
z pełnometrażową fabułą – Rykowisko 
(1986) – skupił się na filmie dokumen-
talnym, którym zajmował się od 1969 
roku. zrealizował dokumentalne portrety 

krystyny Jandy (Aktorka z 1978 i 2005 
roku), z którą zagrał w Człowieku z mar-
muru (1976) andrzeja wajdy. wybrana 
filmografia: Inwentarz (1975), Zdarzenie 
(1981), Droga do szkoły (1985), Stan świa-
domości (1997), Chleb (2003), Zwyczajny 
dzień (2005).
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  ROK PRODUKCJI 1958
 PRODUKCJA zespóŁ FilMOwy „kaDR”
 REŻYSERIA anDRzeJ waJDa 
 SCENARIUSZ JeRzy anDRzeJewski, anDRzeJ waJDa 
 ZDJĘCIA JeRzy wóJcik 
 MONTAŻ Halina nawROcka
 MUZYKA Jan kRenz 
 OBSADA zbiGniew cybulski (Maciek cHeŁMicki), 

ewa kRzyŻewska (kRystyna), 
wacŁaw zastRzeŻyŃski (szczuka), 
aDaM pawlikOwski (anDRzeJ), 
bOGuMiŁ kObiela (DRewnOwski), 
Jan ciecieRski (pORtieR w HOtelu 
„MOnOpOl”), aRtuR MŁODnicki 
(kOtOwicz), baRbaRa kRaFFtówna 
(steFka, naRzeczOna staszka 
Gawlika), aleksanDeR sewRuk 
(pRezyDent Miasta)

 CZAS TRWANIA 98 Min

akcja filmu rozgrywa się w ostatnim dniu 
ii wojny światowej. Dwaj konspirato-
rzy, Maciek chełmicki i jego dowódca 
andrzej, przy pomocy Drewnowskiego 
dokonują nieudanego zamachu na no-
wego sekretarza kw ppR szczukę. 
w zamachu giną dwaj niewinni miesz-
kańcy miasteczka. Dowództwo domaga 
się kontynuacji zadania i Maciek zaczy-
na śledzić szczukę. w międzyczasie 
poznaje barmankę krystynę i nawiązu-
je z nią nieoczekiwany romans. Maciek 
traktuje wykonanie rozkazu jako swo-
je ostatnie zadanie, po czym zamie-
rza opuścić oddział. zabija sekreta-
rza, kiedy ten bez eskorty i broni idzie 
na posterunek ub, gdyż wraz z niedo-
bitkami oddziału kapitana wilka schwy-

tano syna szczuki Marka. w innym wąt-
ku zaś widzimy przejmowanie władzy 
przez komunistów i awans karierowi-
czów bratających się na bankiecie z oka-
zji mianowania jednego z miejscowych 
urzędników ministrem. Jego sekretarz 
Drewnowski upija się i zostaje wyrzuco-
ny na ulicę. najpierw próbuje odjechać 
z andrzejem, który obejmuje dowódz-
two leśnego oddziału po śmierci kapitana 
wilka, lecz zostaje przezeń upokorzony 
i pobity. spostrzega Maćka, spieszącego 
się na pociąg, i biegnie za nim. Maciek 
ucieka przed Drewnowskim i przy-
padkowo wpada na patrol wojskowy. 
Śmiertelnie postrzelony, zdoła zbiec, lecz 
umrze w męczarniach, pełznąc po pod-
miejskim śmietnisku.
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 ROK PRODUKCJI 2005
 PRODUKCJA telewizJa pOlska sa
 REŻYSERIA Feliks Falk 
 SCENARIUSZ Feliks Falk 
 ZDJĘCIA eDwaRD kŁOsiŃski 
 MONTAŻ RObeRt GRyka 
 MUZYKA baRtŁOMieJ Gliniak 
 OBSADA Jacek kaŁucki (pROwaDzĄcy aukcJĘ) 
 CZAS TRWANIA 5 Min

w pięciominutowej animacji, z niewiel-
kim wykorzystaniem plam koloru na bia-
łych płaszczyznach, widzimy powstanie 
biało-czerwonej tablicy z charakterystycz-
nym napisem: „solidarność”. w skróto-
wych ujęciach obserwujemy zmienne 
losy tablicy, która była świadkiem naro-
dzin związku zawodowego w gdańskiej 
stoczni. schodzi ona do opozycyjne-
go podziemia, ale sprawia pewien kło-

pot, ponieważ jest duża i trudno ją ukryć, 
a stanowi corpus delicti „antysocjalistycz-
nej działalności”. Gdy po 1989 roku może 
wyjść z ukrycia, staje się zbędnym rupie-
ciem; o jej wystający uchwyt potyka-
ją się domownicy. w końcu zlicytowana 
zostaje na aukcji za tysiąc złotych. tablica 
raz jeszcze pojawi się w podziemiu: 
w jedynej nieanimowanej scenie widzimy 
piwnicę pełną pamiątek okresu pRl.
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 ROK PRODUKCJI 2003
 PRODUKCJA M.p. pRODuctiOn 
 REŻYSERIA GRzeGORz skuRski 
 SCENARIUSZ GRzeGORz skuRski (wG pOMysŁu 

HenRyka JantOsa)
 ZDJĘCIA zDzisŁaw naJDa
 MONTAŻ MaRek DĄbROwski
 DŹWIĘK pRzeMysŁaw JawORski 
 CZAS TRWANIA 10 Min

w filmie widzimy przesuwający się, nizin-
ny krajobraz typowy dla europy Środko-
wej. stukot kół sugeruje, że podłużne 
okienko, przez które obserwujemy pej-
zaż, jest ubytkiem w desce wagonu. 
Głosy ludzi, rozmawiających w wie-
lu językach, oraz ich modlitwy pozwa-
lają nam domyślać się, że mamy przed 
oczami to samo, co widział tłum ściś-
nięty w wagonach towarowych jadą-
cych do obozu zagłady. pociąg na chwilę 

zatrzymuje się; spostrzegamy lokomo-
tywę, kolejarza, dziecięcą dłoń wysu-
niętą przez kratę. kolejarz oddaje dzie-
cku duży kawałek chleba, który jednak 
nie może przecisnąć się przez kratę. Gdy 
pociąg odjeżdża i nabiera szybkości, 
chleb upada obok torów. w tym momen-
cie obraz nasyca się barwą. chleb wyglą-
da teraz jak codzienne, kupione w skle-
pie pieczywo, które, przez przypadek lub 
marnotrawstwo, znalazło się w trawie.



POPIÓŁ I DIAMENT
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S Y M B O L I C Z N A  I N Ż Y N I E R I A
interpretacja jakichkolwiek utworów 
powstałych w kulturze polskiej drugiej 
połowy lat 50. stawia przed nami trudny 
do rozwiązania problem. pojęcie odwil-
ży jest wciąż traktowane jako kategoria 
interpretacyjna i klucz do rozumienia 
najważniejszych procesów w życiu arty-
stycznym omawianego okresu, zgodnie 
z dosłownym znaczeniem tego pojęcia. 
słowo „odwilż” sugeruje bowiem czas 
rzeczywistych reform, przemian, odra-
dzania się życia i sztuki, która powra-
ca do prawdy, a artystom oferuje wol-
ność wypowiedzi i twórczą autonomię. 
analizy kontekstów kultury lat 1955-
1960 opierają się w przeważającej więk-
szości na następujących założeniach: 
po pierwsze, była to kultura zupełnie 
nowa, odrodzona po nocy stalinizmu; 
po drugie, stanowiła ona wytwór młodej 
formacji pokoleniowej nazywanej poko-
leniem ’56; po trzecie, źródła jej inspira-
cji znajdowały się w zachodnich kierun-
kach w sztuce (głównie awangardowych) 
i w filozofii egzystencjalnej; po czwarte, 
stworzyła ona tajemne szyfry porozumie-
nia z odbiorcą sztuki ponad ingerencja-
mi cenzury i władzy; po piąte wreszcie, 
wszystkie te procesy zostały wstrzyma-
ne przez nagłą i niezrozumiałą meta-
morfozę władysława Gomułki, wywoła-
ną w dużej mierze przestrachem przed 
impetem i skalą przemian w kulturze, 
których w porę nie ograniczono.

tymczasem tak zwana odwilż stała się 
jedynie nową fazą realizacji tej samej 
strategii. władze komunistyczne od 1944 
roku na rozmaite sposoby i ze szczególną 
zajadłością eliminowały z życia zbioro-
wego pokolenie wojenne, czyli ludzi uro-
dzonych w latach 20., jako najbardziej 
niebezpieczną grupę polskiej inteligen-
cji. najpierw dokonywano tego poprzez 
egzekucje, wieloletnie więzienie, wywóz-
ki i bardziej wyrafinowane formy prze-
mocy, jak również przez nasilone pró-
by werbowania do współpracy z tajną 
policją. pokolenie to uznano za niebez-
pieczne między innymi dlatego, że jego 
przedstawiciele sprawdzili się w trudnych 
realiach wojennych jako obrońcy nie-
podległościowej tradycji, sprawni orga-
nizatorzy i działacze podziemnego pań-
stwa, odważni żołnierze, świetni twórcy 
i po prostu ciekawi, poszukujący ludzie. 
Śmierć stalina wywołała zamieszanie, 
niepokoje i ożywienie niepodległoś-
ciowych nadziei w krajach satelickich. 
władze od ki lkunastu lat  zaszcze-
piały w świadomości polaków strach 
przed historią, poczucie braku wpływu 
na losy własne i zbiorowe; pokolenie 
wojenne w połowie lat 50. było jednak 
zdolne tę fatalistyczną wizję odeprzeć 
– podobnie jak odparło ją w latach 
wojny. należało zatem – w przekona-
niu władz – wrócić do polityki sowie-
ckiej z lat 20.: pozyskać zaufanie elit 
twórczych i umysłowych, powstrzymać 

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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jawną zbrodnię, ukarać przykładnie kozły 
ofiarne, zmienić nazwy kilku instytucji, 
upozorować szacunek dla demokracji 
i otwarcie na zachód. aby społeczeń-
stwo uwierzyło w sojusz z zsRR i ule-
gło magii „przewrotu”, któremu nazwę 
miała nadać kiepska i wręcz niesmacz-
na ideologicznie powieść ilii erenburga 
Odwilż, wczesne lata Gomułkowskich 
rządów musiały uwiarygodnić paździer-
nikowe reformowanie socjalizmu. 
towarzyszyła temu nowa sceneria zda-
rzeń. wykreowano zjawisko jakoby 
pokoleniowe (pokolenie ’56), co mia-
ło sugerować, że formacja ta odrodziła 
się po mrokach stalinizmu dojrzalsza, 
mądrzejsza, pewna wykładni dziejów 
propagowanej pod szyldem egzysten-
cjalizmu. symbolem odwilży miały być 
powstające masowo kabarety, wystawa 
malarstwa w „arsenale” i wreszcie gru-
pa filmów znanych (i docenionych rów-
nież w europie) pod nazwą „polska szko-
ła filmowa”. Odwilżowy festyn, w jaki 
zamieniła się kultura, był nową formą 
przewrotnego świętowania, cechują-
cego każdy totalitaryzm. znamienną 
cechą tego permanentnego święta było 
to, że fajerwerki pojawiały się nad bez-
imiennymi grobami, że polska nie oddała 
należnych honorów poległym w powsta-
niu i pomordowanym akowcom.
Głębsza refleksja nad kulturą odwilżową 
sugeruje, że to, co nazywa się polską szko-
łą filmową, ze strony władz było w isto-
cie próbą wykreowania na ekranie nowej, 
ideologicznie poprawionej wersji polskie-
go stylu narodowego. władze testowały 
jego możliwości od samych początków 
polski ludowej, próbując stworzyć fał-

szywe kody symboliczne, które nie mia-
ły budować wspólnoty, lecz fanatyczny, 
zideologizowany kolektyw. zatarto zło-
żone, głębokie i ważne dla zrozumienia 
współczesności przesłanie romantyzmu 
i zastąpiono je edukacyjnymi, tenden-
cyjnymi schematami. wyrwane z kon-
tekstu tradycji symbole zaczęły żyć włas-
nym życiem, niebezpiecznym dla kultury 
i świadomości narodowej polaków. Gdy 
okazało się, że przyspieszone twórcze 
dojrzewanie reżyserów, którym dano 
nieco swobody, powoduje coraz wyraź-
niejszy powrót do spychanych w niebyt 
treści, że ich artykulacji nie przeszkadza 
nawet zamiana powstańczego doświad-
czenia w melodramat czy farsę, że sym-
bole na nowo zanurzają się w ożywczym 
dla nich nurcie nowożytnej europejskiej 
tradycji i przestają służyć budowaniu 
zniewolonej świadomości – w czerwcu 
1960 roku tajna ustawa sekretariatu kc 
w perfidny sposób położyła kres odwil-
żowej linii. ustawa uczyniła realiza-
cję filmów podobnych do dzieł szkoły 
polskiej zajęciem nieopłacalnym, nie-
przynoszącym nie tylko dochodu, ale 
i nagród, prestiżu, pochlebnej krytyki. 
Filmy takie jak Popiół i diament stały 
się legendą, co w totalitarnej kulturze 
często jest zgubne zarówno dla samego 
dzieła, widzów, jak i twórcy. wspólne 
przeświadczenie, że w filmach tych skry-
te są „armaty w kwiatach”, że stano-
wiły one zalążek politycznej kontesta-
cji i że z nich wyłoniły się intelektualne 
podstawy polskiej opozycji, umacniało 
mechanizmy dwójmyślenia i utrwalało 
fałszywy model przekształconej przez 
komunistyczną władzę tradycji.
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D W U Z N A C Z N A  S Y M B O L I K A?
Gdy zechcemy podjąć próbę określe-
nia szczególnie ważnej cechy wartoś-
ciowych filmów odwilżowych – któ-
rych twórcy nie byli świadomi istoty 
dokonujących się procesów – zauważy-
my na pewno nowy typ kreacji świata 
przedstawionego. w filmowej adaptacji 
Popiołu i diamentu świat przedstawiony 
zbudowany jest wokół dwóch głównych 
postaci – chełmickiego i Drewnowskiego 
– poprzez które poznajemy dopiero 
pozostałych bohaterów. uporządkowana 
i czytelnie prowadzona akcja jest konse-
kwencją tego, że obaj mężczyźni schodzą 
z obranej przez siebie drogi, co jedno-
cześnie determinuje losy innych bohate-
rów. Maćka skusi szybki romans z dziew-
czyną z baru, który pociągnie za sobą 
oczarowanie i pokusę zmiany życio-
wych planów. Drewnowskiego zwiedzie 
na manowce pijany, lub udający pija-
nego, pieniążek; ten błyskotliwy, inteli-
gentny i złośliwy redaktor zdoła w prze-
ciągu kilku zaledwie godzin całkowicie 
zniszczyć dobrze rokującą karierę pupi-
la nowej władzy, prawej ręki prezydenta 
miasta, awansowanego właśnie na mini-
stra. sen Maćka o miłości trwa dokład-
nie tyle samo, ile sen Drewnowskiego 
o karierze w ministerstwie.
Drewnowski jest postacią dwuznacz-
ną. Fakt, że młodzi żołnierze podziem-
nej organizacji mają od niego informacje 
na temat przejazdu szczuki, a jednocześ-
nie władze najwyraźniej asekurują się, 
puszczając przodem samochód z przy-
padkowymi cywilami i prowokując tym 
samym nienawiść miejscowej ludno-
ści do antykomunistycznego podziemia 

– nie budzi naszego zaufania do osoby 
informatora. Fakt, że pod koniec filmu 
Drewnowski stara się przyczepić naj-
pierw do andrzeja (zna też miejsce i porę 
jego umówionego spotkania z Maćkiem), 
a następnie do chełmickiego – źle wró-
ży dalszej działalności jednego z ostat-
nich oddziałów leśnych. w wymiarze 
symbolicznym niezwykle istotne staje 
się to, że Maciek ponosi śmierć, ucieka-
jąc przed Drewnowskim, który uosabia 
ponurą dwuznaczność świata. Maciek 
otrząsnął się ze swego snu: zabicie szczuki 
zakończyło pewien rozdział jego życia. 
umierający szczuka staje się dlań starym 
człowiekiem, a nie „obiektem do zlikwi-
dowania”, co dyskwalifikuje go jako żoł-
nierza i pokazuje, że od poranka do nocy 
wiele się wydarzyło i że nie mamy tu 
do czynienia z przemianą jedynie ideolo-
giczną. szczuka wpada w ramiona swojego 
zabójcy, gdy ten odruchowo stara się go 
podtrzymać. Fajerwerki, które w tym 
samym momencie rozbłysną na nocnym 
niebie, pokazują dwuznaczność zwycię-
stwa i oświetlają fakt, że w filmowym świe-
cie są tylko przegrani. Maciek – zgodnie 
z sensem ironicznego, frazeologicznego 
zwrotu – wpada w opiekuńcze ramiona 
patrolu, gdy ucieka przed Drewnowskim. 
sprawia to, że przypadkowa śmierć Maćka 
jest w istocie konsekwencją świadomej 
i nieprzypadkowej ucieczki przed karie-
rowiczem, który w każdych realiach histo-
rycznych „jakoś” sobie radzi, ma wszę-
dzie znajomych i sprzedaje po drodze 
wszystko, co przynosi korzyści.
wątek Maćka potraktowany jest jako 
oś konstrukcyjna fabuły i wyłącznie 
wokół tej osi koncentruje się przestrzeń 
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symboliczna fi lmu. Maciek pojawia 
się jako konkretny młody człowiek, żoł-
nierz automat, wykonujący swój rozkaz, 
nie wiedząc, że popełnia błąd i zabija 
niewinnych ludzi. błąd (lub jego konse-
kwencje) wywołuje kryzys i pragnienie 
spojrzenia w przeszłość, zrewidowania 
swojej drogi życiowej: wyraża to sym-
boliczna scena z zapalonymi jak znicze 
kieliszkami spirytusu. Od tego momentu 
Maciek rozlicza się z samym sobą, wcią-
gając widza w tę symboliczną wiwisek-
cję. Fakt, że w tej samej chwili uwodzi 
barmankę, pokazuje jego wybór: Maciek 
opowiada się za życiem, ulega pokusie 
ciała, a nie, jak chce wielu interpreta-
torów, romantycznego porywu. Młody 
widz może dzięki temu w pełni iden-
tyfikować się z Maćkiem, który staje 
się kolegą, rówieśnikiem, chłopakiem 
z sąsiedztwa ubranym w modną kurtkę 
z 1958 roku. nocny spacer po zrujno-
wanym mieście to symboliczna droga 
– od 1945 roku po czas współczesny pre-
mierze filmu – która pokazuje kolejne 
odsłony akowskiej legendy: od obrazu 
brawurowej akcji, przez moralne konfu-
zje trudnych wyborów, aż po wątpliwo-
ści i tęsknoty, które na wszelkie sposoby 
buduje w pokoleniu żołnierzy niepod-
ległej polski propaganda. 
warto zwrócić uwagę na to, kim sta-
nie się Maciek, gdy symboliczna noc 
i wędrówka dobiegną końca. po pierw-
sze, dostrzeżemy histeryczność jego 
zachowań, niekonsekwencję, niepew-
ność i ściągające nań śmiertelne niebez-
pieczeństwo odruchy ściganego, a jed-
nocześnie bezbronnego zwierzęcia. ale 
jest tu i druga, równie ważna warstwa: 

teatr gestów, rekwizytów, symbolicz-
nych sytuacji i przedmiotów, którymi 
obudowana zostaje postać, czerpią-
ca zarówno ze stereotypowych wyob-
rażeń o żołnierzu ak, jak i ze współ-
czesnych wizerunków bohaterów 
filmowych i ulicznych chuliganów. tak 
złożona strategia sprawia, że siłą tego 
filmowego symbolu jest utkanie posta-
ci Maćka z pytań o to, kim byli mło-
dzi żołnierze w 1945 roku, w latach, 
do których nawiązuje scena z lamp-
kami, i wreszcie wtedy, gdy wybierali 
walkę w oddziałach leśnych, dezercję, 
pewną śmierć, ujawnienie się czy pój-
ście drogą „Drewnowskich”. w ostat-
nich scenach, związanych ze śmiercią 
Maćka, nie ma toposów heroizmu, walki, 
męczeństwa, jakichkolwiek elementów 
przypisywanej filmowi tradycji roman-
tycznej. Dominują znaki absurdu, przy-
padku, wszechobecnego lęku i zagro-
żenia, jakim jest dla człowieka drugi 
człowiek. suszące się prześcieradła, 
senny świt, ruiny, spontaniczna reakcja 
biegnącego człowieka na widok żołnie-
rzy, wszystko to subtelnie odrealnia rze-
czywistość, wprowadzając na poły oni-
ryczne akcenty. atmosferę niepewności 
i zagubienia potęguje gra cybulskiego, 
który z ostentacyjnym wysiłkiem poszu-
kuje form ekspresji zdolnych wyrazić 
dwoistość świata.
warto podkreślić, że taki sens symbo-
licznego przesłania ujawnia się jedy-
nie wówczas, gdy pamiętamy o kodach 
wysokiej kultury z drugiej połowy lat 
50., o tym wszystkim, co najbardziej 
wartościowe w twórczości ówczesnych 
dwudziesto- i trzydziestolatków. Gdy ten 
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kontekst zostaje pominięty – podobnie 
jak pamięć o tym, jak rozumiał symbol 
cały modernizm, z wyspiańskim na cze-
le, do którego nawiązuje wajda w sce-
nie poloneza – i zaczynamy pojmować 
symbole statycznie, w sposób zbliżony 
do alegorii, interpretacja warstwy sym-
bolicznej filmu może posłużyć do prze-
rażającej w swej wymowie manipula-
cji. wyspiański mówił, że symbol musi 
przede wszystkim budować niepokoją-
cy nastrój, wchodzić w taki dialog z tra-
dycją i współczesnością jednocześnie, 
który obnaży to, co martwe, zmurszałe, 
udające byt, i to, co naprawdę ku życiu 
się pnie i daje szansę jego podtrzyma-
nia, co uśmierca lęki, jałowe marzenia, 
oddziela jawę od snu.

SYMBOLE NOWEJ PSYCHOMACHII
w jednej z najważniejszych scen fil-
mu młody chłopak z rozbitego oddzia-
łu kapitana wilka (jak sam koryguje, 
pytany o „bandę wilka”) hardo sta-
wia się umundurowanemu funkcjona-
riuszowi, zachowuje się w romantycz-
nie bohaterski sposób. kilka scen dalej 
widzimy krótką migawkę: ten sam mło-
dy człowiek przed biurkiem przesłuchu-
jącego go ubeka; na jego czole błyszczą 
grube krople potu. przesłuchujący kon-
taktuje się ze szczuką – jak się okazuje 
ojcem chłopaka – i wzywa go do budyn-
ku więzienia. nie wiemy, co się stało, 
ale domyślamy się (z poprzedniej sceny 
z jego udziałem), że charakter chłopaka 
nie pozwalał na łatwe ustępstwo. Jego 
twarz wyraża niejednoznaczne uczu-
cia: nie wiemy, czy to lęk, skupienie 
czy cierpienie. 

O dusze i umysły tego młodego pokolenia 
toczy się w 1945 roku prawdziwa wal-
ka władzy. Jako widzowie pozostajemy 
jednak z niedopowiedzeniem, nie znaj-
dujemy prostej odpowiedzi na pyta-
nie, czy na Marku szczuce wymuszono 
podanie nazwiska torturami, czy sku-
szono go w jakiś inny sposób. portret 
szwagierki szczuki – pułkownikowej 
katarzyny staniewiczowej, która opieko-
wała się Markiem – jest w filmie na tyle 
jednoznaczny, iż tchórzostwo udają-
cego bohatera chłopaka nie mogłoby 
nas dziwić. tyle że rozdzielony na dwa 
obrazy portret Marka pozostawia nas 
ze wspomnianym już widokiem spoco-
nego czoła, oślepiającej lampy w pokoju 
przesłuchań, a więc z dramatem, który 
nie da się wtłoczyć w żadną uproszczo-
ną interpretację, i z pytaniem kim jest 
Marek? chłopak, którego poplątaną bio-
grafię możemy uogólnić na całą forma-
cję pokoleniową. ten porażający obraz 
złamanego moralnie chłopca korespon-
duje z wcześniejszą sceną rozmowy jego 
ojca i ciotki i rodzi wątpliwości doty-
czące tego, na kogo wychowała Marka 
pułkownikowa. staniewiczowa odpo-
wiada, że na „prawdziwego polaka”. 
w filmie wajdy jest to element propa-
gandowego haraczu, jaki spłacić musiał 
reżyser. Gdyby w tym momencie zza 
kadru zabrzmiał charakterystyczny głos 
andrzeja Łapickiego – spikera stalinow-
skiej polskiej kroniki Filmowej – mówią-
cy z naciskiem: „znamy tych prawdzi-
wych polaków”, rzecz nie różniłaby 
się w wymowie od scen z udziałem przyja-
ciół staniewiczowej, w której mieszkaniu 
drzwi oklejone są niemiecką „gadzinów-
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ką”. Rodzinne pamiątki tam zgromadzo-
ne wyraźnie odsyłają do ziemiańskiej 
tradycji, w peerelowskich filmach konse-
kwentnie oskarżanej o wysłanie młodych 
na pewną i bezsensowną śmierć.
Opisywane zbliżenie twarzy Marka pozo-
staje w pamięci bez względu na to, na ile 
ogarnia się całość przedstawianej rzeczy-
wistości i jak się ją interpretuje. Rozmowa 
staniewiczowej i szczuki jest nieszcze-
ra, ostentacyjnie sztucznie zagrana, jej 
przedmiotem są piękne, wzniosłe sło-
wa i rodzinny konflikt. twarz Marka jest 
natomiast tragicznie prawdziwa i pozosta-
wia widza z nierozstrzygalnym pytaniem, 
na kogo tak naprawdę został on wychowa-
ny. w scenie z lampkami spirytusu pojawi 
się odniesienie do konieczności opłaki-
wania i wspominania poległych; w sce-
nie przesłuchania widzimy przedstawi-
ciela pokolenia złamanego, rozdartego 
i poranionego, który w realiach drugiej 
połowy lat 50. może być każdym: pija-
kiem z taniego baru, pijącym za zabi-
tych już w polsce ludowej towarzyszy 
i mitologizującym przeszłość; potencjal-
nym samobójcą; cynikiem odcinającym 
kupony od funkcji sprawowanej przez jego 
„poległego na posterunku” komunistycz-
nego ojca; skorumpowanym działaczem; 
dwulicowym donosicielem; sprzedajnym 
pisarzem lub wreszcie samym reżyserem. 
Moglibyśmy wymienić wśród tych moż-
liwych wariantów również bohatera, ale 
w 1958 roku bardzo trudno było odpo-
wiedzieć na pytanie, co to słowo w istocie 
miałoby oznaczać.
Gdy spojrzymy na postać przełożonego 
Maćka, zauważymy, że mieści się ona 
w schemacie wizualnym żołnierza ak 

z 1945 roku: jego ubiór, postawa, gesty, 
„romantyczny smutek” w oczach i sama 
twarz doskonale pasują do konwencji 
wojennych fotografii. Maciek zbyszka 
cybulskiego to już zupełnie inna konwen-
cja, całkiem nowy typ amanta, który zgod-
nie z wcześniejszymi kanonami męskiej 
urody nie byłby atrakcyjny. w jego twa-
rzy nie ma skupienia, pamiątki wojenne 
(okulary, chlebak) traktuje niczym mod-
ne gadżety, nosi ubrania charakterystycz-
ne dla współczesnej ulicy i gra według 
konwencji studenckich teatrów i filmów 
odwilżowych, przynajmniej częściowo 
otwartych na nowinki i mody kina zachod-
niego. Maciek ma też dylematy, których 
nie miał i nie mógł mieć akowiec w roku 
1945, bez względu na stan ducha i emo-
cji. liczne znaki i symbole w filmowej rze-
czywistości pokazują dobitnie, że prze-
łom ostatniego dnia wojny i pierwszego 
dnia fałszywej wolności stanowi histo-
ryczną maskę dla współczesnej filmowi 
rzeczywistości, że film opowiada o świe-
cie cybulskiego, a nie powieściowego 
chełmickiego. Popiół i diament wajdy 
ukazuje nam zejście, starszego o kilkana-
ście lat, „młodszego brata” baczyńskiego 
i Gajcego do podziemi przypominających 
piekło z Kanału, zejście do popiołów 
pamięci i historii. podobne postaci, błą-
kające się między utraconą przeszłością 
a nigdy nieudomowioną teraźniejszością, 
odnajdziemy również w filmach tadeusza 
konwickiego. 
najbardziej przerażająca w wajdowskiej 
wizji jest nieobecność tych, o których 
w życiu społecznym upomniano się po raz 
pierwszy w 1956 roku. nie ma w filmie 
ani jednej postaci w czymkolwiek przypo-
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minającej formację, której moralną wiel-
kość w polskiej kulturze uosobił między 
innymi karol wojtyła. O prawdę o tej for-
macji bezskutecznie dobijali się później 
jej ocaleli przedstawiciele: socjolog Jan 
strzelecki w świetnych Próbach świade-
ctwa czy tadeusz sołtan w równie pory-
wających Motywach i fascynacjach czy 
Z rachunków mego pokolenia. Filmowy 
Popiół  i  d iament  pokazuje w f inale 
konanie Maćka na wielkim śmietni-
sku, takim samym jak to, które pokryło 
szczątki ludzi w podwarszawskiej wólce 
węglowej – miejscu wielkiej, wygra-
nej za straszliwą cenę polskiej bitwy, 
po której komunistyczne władze zatarły 
wszelkie ślady. takiego wielkomiejskiego 
śmietniska realnie nie mogło być w mieś-
cinie na wschodnich rubieżach podczas 
drugiej wojny, choćby z tej prozaicznej 
przyczyny, że większość tego, co leża-
ło w tym miejscu, stanowiło cenny opał. 
na takie śmietnisko wyrzucało swoje 
anonimowe ofiary ub. w pewnym sen-
sie widzimy więc „czas przyszły niedo-
konany”: wariant potencjalnej ucieczki 
do warszawy. 
Film wajdy buduje swoje szyfry porozu-
mienia z widzem w sposób, który nie róż-
ni się zasadniczo – jako pomysł i idea 
– od schematu błąkania się bohatera mię-
dzy przeszłością a przyszłością, życiem 
a śmiercią, znanego z literatury roman-
tycznej. Maciek jest postacią współczesną, 
która – z pytaniami i wątpliwościami deka-
dy powojennej – wnika w rzeczywistość 
1945 roku. Raz zachowuje się jak boha-
ter filmu antyakowskiego (scena zabicia 
staszka), raz jak zdemoralizowany przez 
wojnę partyzant, tęskniący do zabitych 

kolegów z oddziału, kiedy indziej jak egzy-
stencjalizujący młodzian, rozdarty mię-
dzy celebracją zauroczenia jednej nocy, 
chwilowymi myślami o życiowej stabili-
zacji a chęcią ucieczki od całego swojego 
wcześniejszego życia. istnieje wiele nitek 
łączących chełmickiego ze współczesnoś-
cią i z twórczym zamiarem wykreowania 
nowego typu idola młodych, zafascynowa-
nych egzystencjalizmem widzów: „wrzu-
conego w tragiczny byt”, „monadyczne-
go”, „bez przyszłości”, „nieznajdującego 
w niczym zakorzenienia”. więcej znajdu-
jemy tu jednak silnych więzów z zupełnie 
inną tradycją.
Filmowy chełmicki pod histerycznymi, 
gwałtownymi gestami skrywa obojętność 
wobec wszystkiego i wszystkich, czego 
w filmie nie tłumaczy samo doświad-
czenie wojny czy skomplikowana prze-
szłość. labirynt chełmickiego jest labi-
ryntem z 1958 roku, w którym straszą 
demony „egzystencjalizmu socjalistycz-
nego”, ale tylko taki Maciek był wówczas 
w stanie przykuć uwagę młodych odbior-
ców, a tym samym zaprosić do przyjrze-
nia się rozdwojonej rzeczywistości i przy-
czynom jej rozpadu. Między andrzejem 
a Maćkiem widoczna jest nić porozu-
mienia, sympatia, wspólna przeszłość; 
dowódca nie zachowuje się wobec pod-
władnego jak żołnierz, pozwalając mu 
na dezercję. z punktu widzenia realizmu 
wątek odejścia chełmickiego z oddziału 
jest pozbawiony wiarygodności, tym bar-
dziej że Maciek zagraża swą wiedzą misji 
dowódcy. Jako filmowe spotkanie upio-
rów przeszłości i teraźniejszości, hipote-
tyczne zetknięcie rówieśników z „tam-
tych lat” (jak w słowach sentymentalnej 
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piosenki) i z ulicy sprzed kina, obraz świa-
ta w Popiele i diamencie nie ma sobie 
równych. w słynnej scenie z lampka-
mi spirytusu – bardzo ważnej dla filmu 
jako oś kompozycyjna – akcent zostaje 
położony na rzeczywistość prawdziwą, 
na tęsknotę młodych za intensywnością 
życia, spotęgowaną przez poczucie sen-
su dokonywanych wyborów, niemających 
nic wspólnego z dekadenckim rzuceniem 
się w wir życia.
Film mówi brutalnie: trzeciej drogi nie ma. 
albo „nieustępliwy chłopiec”, albo prze-
rażająca, zakłamana kreatura, której (z tą 
samą aktorską kreacją bogumiła kobieli) 
andrzej Munk poświęci swoistą mono-
grafię konformizmu – Zezowate szczęś-
cie. to, co wymknęło się ówczesnej 
władzy i udało się przemycić w filmie, 
jest zasługą osobistego stosunku całe-
go zespołu współrealizującego Popiół 
i diament. Maciek umiera wprawdzie 
na stalinowskim śmietnisku historii, ale 
nie da się zmusić widza, by nie pokochał 
tego umierającego chłopaka, w którego 
niepewności, rozterkach, niefrasobliwo-
ści, nonszalancji, ucieczkach przed samym 
sobą i swoją przeszłością, rozpoznaje 
własne brzemię. symbole dają się inter-
pretować kłamliwie i dwuznacznie, jed-
nak uwolnione i oczyszczone w proce-
sie filmowego katharsis emocje wskazują 
drogę ku prawdzie. prawda ta nosi anty-
czne i chrześcijańskie rysy: świat jest, jaki 
jest, i należy go przyjąć bez zbędnej afek-
tacji. Jeśli nie zaakceptujemy i nie zdo-
łamy pokochać tego, co nas przerasta, 
co wydaje nam się ponad ludzkie możli-
wości, zostaje nam tylko to, co jest mniej-
sze od nas samych. umieramy zadziwie-

ni własną kruchością, zdradzeni przez 
ułomną naturę, obróceni w nawóz dla 
jałowej ziemi, myśląc: „to nie tak miało 
być”. Śmierć filmowego Maćka w para-
doksalny sposób, typowy dla wybitnych 
utworów szkoły polskiej, pokazuje głę-
boki sens – tylko pozornie takiej samej 
– śmierci „nieustępliwych chłopców”. 
budzi opór, zmusza do dotarcia do naj-
głębszych pokładów prawdy o pokoleniu 
wojennym.
Fakt, że przywoływane tutaj sceny żyją 
własnym życiem, prowokują twórczą 
interpretację osadzoną w kulturowym 
kontekście, broni statusu filmu jako sztu-
ki. należy jednak podkreślić, że wajda 
nie podjął w Popiele i diamencie pró-
by zmierzenia się z historyczną praw-
dą i  zobiektywizowania wizerunku 
wojennego pokolenia, wybrał co naj-
wyżej konwencję swego rodzaju śledz-
twa w poszukiwaniu prawdy o zmarłym 
czy nieobecnym. znaleziona przez twór-
ców filmu formuła dla ukazania dualizmu 
rzeczywistości, dla ciągłego rozszczepia-
nia obecnych w niej wartości, dla spe-
cyficznego sprzężenia tego, co odcho-
dzi, i tego, co nowe, pozostała czytelna 
i aktualna do dzisiaj. to ona decyduje 
o wielkim sukcesie tego filmu i określa 
charakter jego rzeczywistego uniwer-
salizmu. próby zbliżenia się do praw-
dy o fascynującym pokoleniu Maćka 
chełmickiego nie były w tamtej rzeczy-
wistości możliwe. polska szkoła filmo-
wa pozostaje doskonałym przykładem 
posługiwania się w latach pRl symbola-
mi wyrwanymi z romantycznej tradycji 
dla szerzenia fatalizmu i postaw opartych 
na lęku przed życiem, światem, drugim 
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człowiekiem. Jednak ten proces w żaden 
sposób nie redukuje znaczeń filmów, 
w których podjęto walkę o uratowanie 
romantyczno-modernistycznego para-

dygmatu, i pokazuje tragiczną antyno-
mię rozdzierającą samą sztukę i świa-
domość tworzącego ją artysty, obecną 
w kinie do dzisiaj.

Film Feliksa Falka należy do rocznico-
wego cyklu zatytułowanego Solidarność, 
Solidarność, na który złożyło się trzynaście 
krótkich filmów polskich reżyserów. wiele 
filmów, które znalazły się w wyprodukowa-
nym przez telewizję polską cyklu, to arty-
styczne i intelektualne nieporozumienie. 
pojedyncze etiudy nie dopełniają się wza-
jemnie i zaledwie kilka z nich mogłoby 
stworzyć prawdziwy cykl, a nie przypad-
kową składankę, z jaką w gruncie rzeczy 
mamy w tym przypadku do czynienia.
cała konstrukcja mini fabuły przypomina 
opowieść christiana andersena Choinka. 
zestawienie tych dwóch tekstów może być 
pomocne w omawianiu filmu. widzimy 
moment radosnego „dzieciństwa” uperso-
nifikowanej tablicy i smutne przebudzenie 
na swoistym śmietniku. podziemny maga-
zyn, do którego ostatecznie trafia tabli-
ca, wygląda jak piwnice gmachu telewizji 
w słynnym Człowieku z marmuru andrzeja 
wajdy. Domyślamy się, że nikłe są szan-
se na to, by wypatrzył ją tam jakiś nowy 

reżyser. najważniejszy w tym krótkim fil-
mie wydaje się fakt, że tablica jest tyl-
ko znakiem, symbolem tego wszystkiego, 
co narodziło się w świadomości, emo-
cjach i nadziejach polaków w 1980 roku. 
polacy poczuli się wspólnotą, co stanowi 
przecież całkowite przeciwieństwo kolek-
tywu. kolektyw to wprawdzie zbiorowość 
wspólnie działająca i myśląca za pomocą 
tych samych stereotypów, lecz niezdolna 
do ofiary, do rezygnacji z partykularnych 
interesów jednostek, które poddają się wła-
dzy zabezpieczającej ich status. kolektyw 
nigdy nie dąży do wolności, bo wymaga 
ona poszukiwania trudnych odpowiedzi 
na fundamentalne, ale często najprost-
sze pytania, odrzucenia konformizmu, 
odpowiedzialności za drugiego człowie-
ka nawet za cenę najwyższą. Jak poka-
zuje w swojej etiudzie Feliks Falk, kolek-
tyw zamienia żywą tradycję w magazyn 
pamiątek, które „kiedyś” mogą się przy-
dać, gdyby zmieniły się obowiązujące lub 
modne ideologie.

Opowiedziany w kilku zdaniach film 
w pierwszej chwili nie wydaje się oryginal-
ny. co więcej, pomysł ze szparą w deskach 
nieuchronnie przypomina ekspozycję filmu 

agnieszki Holland Gorzkie żniwa, poprze-
dzającą scenę ucieczki z wagonu, z które-
go nie zdoła wyskoczyć dziecko. wydaje 
się jednak, że nie mamy tu do czynienia 
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z plagiatem, lecz z twórczym przekształce-
niem bardzo sugestywnego i inspirującego 
wątku. wszystko to, co widzimy w kadrze 
filmu Grzegorza skurskiego, pozostaje 
jak najbardziej współczesnym, a jedno-
cześnie niezmiennym obrazem środko-
woeuropejskiego pejzażu, co akcentu-
je ciągłe trwanie pewnej sytuacji. Jakiej? 
Odpowiedź przynosi druga część filmu. 
widzimy tragiczne sprzężenie: gest prze-
kazania chleba – w europejskiej kulturze 
starego symbolu jedności życia, pracy 
i boga obecnego w ludzkim życiu – idzie 
na marne. kraty oddzielające dziecko 
od ofiarodawcy (narażającego przecież 
życie!) stają się czymś więcej niż prze-
szkodą, która uniemożliwia przesunięcie 
chleba między oczkami siatki. to nie przy-
padek, że ostatnia scena, która ukazuje 

leżący w trawie chleb – co symbolizuje 
marnotrawstwo – mogłaby zostać dołą-
czona do innego filmu.
za opowieścią skurskiego nie stoi ani 
sentymentalny, ani społeczny przekaz. 
Film pokazuje przewrotną, patologiczną 
europę: akty tradycyjnie pojętego miło-
sierdzia stają się odpowiednikiem mod-
litw, które nie wznoszą się do nieba, 
niczego nie zmieniają. nie ma wspól-
noty, nie ma solidarności, jest zbiorowa 
zgoda na rzeczywistość, w której pocią-
gi, jak ten pokazany w filmie, mogą kur-
sować w majestacie prawa. widzimy 
świat całkowicie pozbawiony transcen-
dencji, zależny od człowieka – od które-
go w istocie nic nie zależy, świat wybru-
kowany dobrymi chęciami, jak piekło 
w ludowym przysłowiu.
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1 kim byli „Maćkowie” pokolenia wojen-
nego? próba portretu – strój, wygląd, lektu-
ry, zainteresowania, przekonania, stosunek 
do tradycji, nadzieje na przyszłość. 
2 Filmowe portrety młodych a kształto-
wanie poczucia tożsamości przez współ-
czesną kulturę audiowizualną.
3 strój jako symbol postawy, na wybranych 
przykładach literackich i filmowych.
4 kiedy historia zamienia się w mit? próba 
analizy na wybranych przykładach.

5 kiedy wspólnota staje się kolektywem? 
totalitaryzm jako przykład manipulacji 
zbiorowymi wartościami i tradycją. 
6 interpretacja i nadinterpretacja. Różne 
formy filmowego piśmiennictwa wobec 
prawdy dzieła.
7 uniwersalizm symboli: ciągłość znaczeń 
czy podobieństwo społecznego i histo-
rycznego kontekstu?
8 symbolika chleba w tradycji literackiej 
i we współczesnej kulturze.
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