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Mówienie nie wprost, rozumiane jako 
pewien typ dwuznacznej komunikacji, 
po wygaśnięciu odwilżowych nadziei stało 
się znakiem rozpoznawczym kultury pRl. 
„Mówić nie wprost” w historii poszcze-
gólnych sztuk utożsamiono ze zwro-
tem: „mówić rzeczy ważne i doniosłe”. 
tej wagi i doniosłości bali się ONI, czy-
li „komuniści”, aluzje rozumieliśmy MY, 
bardziej rozgarnięci, dowcipni przedsta-
wiciele „antykomunistycznego” społe-
czeństwa, lokujący siebie poza złowrogim 
systemem. nie trzeba dodawać, że wyob-
rażenie to jedynie umacniało dychoto-
miczny obraz świata oraz uniemożliwia-
ło zrozumienie totalitarnego zniewolenia 
i uwikłania w kłamstwo.
utożsamienie sztuki i  mówienia nie 
wprost rzeczy ważnych i prawdziwych 
do pewnego stopnia było usprawiedli-
wione. sztuka – z samej swej natury – jest 
wysublimowaną formą niebezpośrednie-
go przekazu, gdyż, po pierwsze, odwołu-
je się do fikcji i kreacji (także w dokumen-
tach), a po drugie, jej forma jest zawsze 
nieprzezroczysta, wchodzi w dialog z tra-
dycją. Jednak mówienie nie wprost przez 
człowieka i mówienie niebezpośrednie 
samej sztuki to nie to samo. w pood-
wilżowej kulturze audiowizualnej pRl 
nie da się wyznaczyć grubej kreski, która 
oddzieli artystyczne mówienie nie wprost 
od lawirowania między sztuką a polityką, 
od lansowania półprawdy i konformistycz-

nych uników. co więcej, zarówno poszu-
kiwanie ukrytego przekazu, jak i sama 
nadmierna koncentracja na tym, co wyra-
żone nie wprost, zawsze odwracają uwa-
gę od tego, co pierwszoplanowe, możliwe 
do odczytania i zrozumienia bez tajemne-
go, a jednocześnie fałszywego klucza. 
Mitologia peerelowskiego mówienia 
nie wprost jako najwyższej wartości może 
zostać przełamana w jeden sposób. 
Musimy na nowo zadać najprostsze pyta-
nia: O czym utwór opowiada wprost? 
Do jakiej tradycji się odwołuje? w jaki 
sposób wprowadza niejasność, wielo-
znaczność, nieczytelność? Jaki jest fak-
tyczny społeczny i historyczny kon-
tekst niedomówień, przemilczeń, aluzji? 
zauważymy wówczas rzecz niezmiernie 
ciekawą. przypisywane filmom mówie-
nie nie wprost o abstrakcyjnie poję-
tej „władzy”, „systemie”, „biurokracji” 
w dziełach prawdziwie wybitnych stawa-
ło się ciekawą formą kierowania obiek-
tywu kamery ku odbiorcy i jego światu, 
było pytaniem o twarz skrytą pod maską 
społecznej funkcji, sprawowanego urzę-
du czy wyuczonej roli. na tym poziomie 
mówienia nie wprost zaczynała się sztu-
ka; to dzięki niej śmiech widza, zadowo-
lonego z siebie i rozbawionego głupotą 
filmowych postaci, choć na chwilę zamie-
rał na jego ustach. tylko artysta był zdol-
ny zamienić ekran w zwierciadło podsu-
nięte widowni.



REJS



5

Reżyser i scenarzysta filmowy, okazjo-
nalnie aktor; urodzony w 1935 roku 
w warszawie. w 1963 roku ukoń-
czył dziennikarstwo na uniwersytecie 
war szawsk im.  s tud iowa ł  reży se -
r ię w pwsFtVit w Łodzi (dyplom 
w 1968 roku). Już w etiudach studen-
ckich wypracował swój indywidualny 
styl, który cechowała wnikliwa obser-
wacja absurdów rzeczywistości, zjadli-
wy, wręcz szyderczy komentarz i insce-
nizacja w dokumencie. był jednym 
z głównych przedstawicieli powstałego 
na początku lat 70. kina „nowej zmia-
ny” w filmie dokumentalnym, które 

podejmowało drażliwe społecznie i poli-
tycznie tematy. zrealizował zaliczane 
do tego nurtu dokumenty: Psychodrama, 
czyli bajka o Księciu i Kopciuszku wysta-
wiona w zakładzie dla nieletnich dziew-
cząt w D. (1969) oraz Korkociąg (1971). 
sukcesem fabularnym był zrealizowa-
ny w 1970 roku Rejs. nakręcił jeszcze 
dwa filmy fabularne – Przepraszam, czy 
tu biją? (1976) i Uprowadzenie Agaty 
(1993) – po czym skupił się na autorskiej 
formule średniometrażowego filmu tele-
wizyjnego, w której widoczne jest jego 
dotychczasowe zainteresowanie grote-
ską i satyrą społeczno-polityczną.

Reżyser i scenarzysta filmowy; urodzo-
ny w 1941 roku w warszawie, zmarł 
w 1996 roku. ukończył liceum technik 
teatralnych w warszawie; pracował 
krótko w teatrze jako garderobiany. 
w 1969 roku ukończył wydział Reżyserii 
pwsFtVit w Łodzi. Jego debiutem doku-
mentalnym był telewizyjny film Zdjęcie 
(1968). w 1975 roku za swój pierw-
szy pełnometrażowy film Personel otrzy-
mał Grand prix na MFF w Mannheim. 
Rozgłos w europie przyniósł mu Krótki 
film o zabijaniu (nagroda Feliksa w roku 
1988). telewizyjny Dekalog stał się świa-
towym przebojem. kolejne filmy rea-
lizował dla producentów francuskich. 
Niebieski (z cyklu Trzy kolory) otrzy-
mał złotego lwa na MFF w wenecji 
w 1993 roku, Czerwony był nomino-

wany do Oscara w trzech kategoriach. 
wykładał reżyserię i  scenopisarstwo 
na uczelniach w katowicach (1979-1982), 
berlinie zachodnim (1984), Helsinkach 
(1988) oraz w szwajcarii (1985, 1988, 
1992) i Łodzi (1993-1996). w 1990 roku 
został honorowym członkiem brytyjskiego 
instytutu Filmowego, a w 1995 roku człon-
kiem akademii Filmowej w usa. wybrane 
filmy fabularne: Personel (1975), Spokój 
(1976), Amator (1979), Przypadek (1981), 
Dekalog (1987-1988), Podwójne życie 
Weroniki (1991), Trzy kolory (1991-1994). 
wybrane filmy dokumentalne: Byłem żoł-
nierzem (1970), Robotnicy 1971: Nic o nas 
bez nas (1972), Życiorys (1975), Z punktu 
widzenia nocnego portiera (1977), Siedem 
kobiet w różnym wieku (1978), Dworzec 
(1980), Gadające głowy (1980).
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 ROK PRODUKCJI 1970
 PRODUKCJA stuDiO FilMOwe „tOR”
 REŻYSERIA MaRek piwOwski 
 SCENARIUSZ Janusz GŁOwacki, MaRek piwOwski 
 ZDJĘCIA MaRek nOwicki
 MONTAŻ liDia pacewicz 
 MUZYKA wOJciecH kilaR 
 OBSADA stanisŁaw tyM (kaOwiec), 

wanDa stanisŁawska-lOtHe 
(kRysia, ŻOna MaMOnia), JeRzy 
DObROwOlski (pasaŻeR bez biletu), 
anDRzeJ DObOsz (FilOzOF), 
FeRiDun eROl (MaRynaRz), 
Jan HiMilsbacH (siDOROwski), 
zDzisŁaw Maklakiewicz (inŻynieR 
MaMOŃ), RyszaRD pietRuski 
(kapitan statku), wOJciecH pOkORa 
(uczestnik ReJsu), ROMan suszkO 
(pROFesOR)

 CZAS TRWANIA 67 Min

przed rzecznym statkiem wycieczkowym 
zbierają się pasażerowie. załoga opa-
la się i obserwuje zmagania pasażerów 
podczas wsiadania na pokład. widzimy 
wręczanie łapówki w zamian za bilet. 
Dwóch pasażerów dostaje się na statek 
dzięki tupetowi jednego z nich: kapi-
tan jest przekonany, że to oczekiwa-
ny przez niego pracownik „kulturalno-
-oświatowy” (kaowiec). na specjalnym 
zebraniu kapitan przedstawia go innym 
pasażerom. Między wycieczkowicza-
mi nie ma porozumienia, więc fałszywy 
kaowiec łatwo staje sie panem sytuacji 
i podporządkowuje sobie działania resz-

ty grupy pod pozorem organizowania 
występów dla kapitana. program arty-
styczny jest żenującą składanką popisów 
gimnastycznych, wokalnych, tanecz-
nych oraz konkursów, które przypo-
minają występy dzieci na letniej kolo-
nii. pasażerowie zaczynają zachowywać 
się coraz bardziej infantylnie, czemu 
towarzyszą konflikty i donosy. im więk-
szy chaos i niezgoda panują na statku, 
tym bardziej sugestywne jest wrażenie, 
że samozwańczy kaowiec wprowadził 
ład i słusznie panuje nad anarchiczną 
masą ludzką. w ostatniej scenie filmu 
na statku trwa bal kapitański.



7

 ROK PRODUKCJI 1966
 PRODUKCJA pwstiF (ŁóDŹ)
 REŻYSERIA kRzysztOF kieŚlOwski
 SCENARIUSZ kRzysztOF kieŚlOwski
 ZDJĘCIA lecHOsŁaw tRzĘsOwski
 MONTAŻ Janina GROsicka
 DŹWIĘK MaRta stankiewicz 
 CZAS TRWANIA 5 Min

akcja tego krótkometrażowego filmu 
dokumentalnego toczy się w tytułowym 
urzędzie. Jak się możemy domyślać, jest 
to zakład ubezpieczeń społecznych, 
choć nazwa instytucji nie pada. widzimy 
migawki z rozmów urzędniczki z kolej-
nymi petentami. Żadna ze spraw nie 
zostaje załatwiona pomyślnie, a kiero-

wane do petentów propozycje rozwiąza-
nia problemu są coraz bardziej absurdal-
ne. słyszymy i widzimy, że urzędniczka 
upaja się władzą nad bezradnymi, na 
ogół prostymi ludźmi, a jej rady nie służą 
zamknięciu spraw, tylko wprowadzeniu 
kolejnego etapu biurokratycznej drogi 
przez mękę.
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MITOLOGIA DZIEŁ KULTOWYCH
Rejs Marka piwowskiego funkcjonu-
je w zbiorowej świadomości jako jeden 
z głównych reprezentantów polskiego kina 
kultowego. ten pojemny zwrot oznacza 
szczególny rodzaj popularności, a nawet 
dosłownie pojętego „kultu”, jakim ota-
czane są wybrane dzieła kultury maso-
wej, dzięki czemu uzyskują one zdolność 
do przetrwania próby czasu. Dzieła kul-
towe nie muszą odznaczać się wybitną 
wartością artystyczną, ale posiadają nie-
ustającą zdolność do wywoływania silnych 
emocji oraz do podtrzymywania ciągłe-
go zainteresowania widza wielokrotnie 
oglądanym utworem. Mimo że definicje 
zjawiska akcentują wolny wybór obiek-
tów kultu, bardzo często rozpoznajemy 
w nim mniej lub bardziej niewinną postać 
kolektywizmu, podbarwionego rozmai-
tą, niekoniecznie polityczną, ideologią. 
współcześnie słowo „kultowy” oznacza 
zwykle tyle, co zręcznie rozreklamowa-
ny i bazujący na pewnych snobizmach 
i modach. Dzieła kultowe stały się ważne 
dla samoidentyfikacji grup fanów.
tkwiąca u podstaw kultowości Rejsu opo-
zycyjna legenda akcentowała początkowo 
absolutne nowatorstwo formalne i treś-
ciowe filmu, ośmieszanie peerelowskiego 
systemu władzy, bezkompromisową walkę 
z ideologicznym kłamstwem. towarzyszył 
jej mit nonkonformistycznego i prawdzi-
wie wolnego twórcy. po 1989 roku Rejs 

powoli stawał się symbolem uogólnionej 
kontestacji, bliżej nieokreślonego buntu 
i dlatego renesans zainteresowania tym 
filmem przypadł na okres powrotu mody 
na lata 60. Dziś wszystkie te wątki spoty-
kają się ze sobą, co znajduje odzwiercied-
lenie w wynikach rozmaitych plebiscytów 
(czytelnicy „polityki” uznali Rejs za pol-
ski film wszech czasów). nawet medialna 
afera wokół udokumentowanej współpra-
cy reżysera z sb funkcjonuje w kultowej 
legendzie na prawach swoistego przedłu-
żenia filmu. niedobór historyczno-filmo-
wej prawdy w wielu tekstach krytycznych, 
emocjonalny stosunek piszących do fil-
mu, zacieranie się pamięci o dwudzie-
stowiecznych zjawiskach kultury i nowe 
ideologie skazują nas na korzystanie 
z pojemnego stereotypu dzieła kultowe-
go, z którym nie można i nie powinno 
się dyskutować. z jednej strony, przypi-
suje się Rejsowi rolę, jakiej nigdy nie ode-
grał (choćby zainicjowanie wielu zjawisk 
artystycznych, a nawet postaw społecz-
nych), a z drugiej, nie omawia się obiek-
tywnie tego, co w tym filmie prawdziwie 
wielkie, ciekawe i uniwersalne.

FILM – DZIECKO SWOJEJ EPOKI 
polityka kulturalna w polsce po roku 1968, 
a więc u schyłku rządów władysława 
Gomułki, pozostaje dość tajemnicza. 
nałożenie się na siebie narastającej dez-
orientacji samego i sekretarza kc, wywo-

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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łanej coraz mniej zrozumiałą dla niego 
polityką sowieckich władz i marginali-
zacją jego osoby na kremlu, oraz walki 
frakcyjne w pzpR, których konsekwen-
cją był Marzec 1968 roku, wprowadzi-
ły potężne zawirowania w zarządzaniu 
rodzimą kulturą. partyjni decyden-
ci podejmowali wówczas decyzje peł-
ne wewnętrznej sprzeczności, a próby 
utrzymania stanowisk w tym trudnym 
czasie owocowały dziwną mieszaniną 
konformizmu, zapędów dyktatorskich 
i liberalizmu. wiele wskazuje, na to, 
że dla „polskiej”, „oczyszczonej z wro-
giego ideowo elementu” inteligencji, 
jak głosiły propagandowe hasła, swoi-
stym bonusem miał być powrót zmody-
fikowanej odwilży w sferze sztuki i kultu-
ry. Debiut Marka piwowskiego wypełnił 
puste miejsce, związane z nieobecnością 
odpowiedników modnej, choć tępionej 
w polsce francuskiej nowej Fali, tworzo-
nej głównie przez dziennikarzy, którzy 
zamienili pióro na kamerę. Film nie-
koniecznie był nowofalowy, ale polska 
mogła się pochwalić „europejskością”: 
u nas również dziennikarz zadebiuto-
wał jako reżyser.
ciekawe jest to, że ta wzmożona pro-
dukcja ciekawych lub wręcz wybitnych 
filmów oraz starania o wydawanie ksią-
żek, podsumowujących czas rządów 
Gomułki i całe powojenne ćwierćwie-
cze w kulturze, nałożyły się na atmo-
sferę życia zbiorowego bardzo daleką 
od odwilżowych nadziei. z pamiętników, 
dzienników, przekazów ustnych tamte-
go czasu wyłania się atmosfera przygnę-
bienia, apatii i narastających podziałów 
społecznych. pracowite antagonizowa-

nie „młodych” i „starych”, robotników 
i inteligencji, wsi i miasta, chrześcijan 
i Żydów, „polaków” i „obcych”, które 
pomagało ekipie Gomułki manipulować 
podzielonym społeczeństwem, osiągnę-
ło wówczas nieprawdopodobne rozmia-
ry. Rok 1968 odsłonił dwubiegunowe 
skutki tej strategii. z jednej strony, był 
to polski Marzec (w jego wymiarze anty-
semickim, antyinteligenckim i uderzają-
cym w młode pokolenie); drugi biegun 
wyznaczył czeski sierpień, gdy wojciech 
Jaruzelski i Florian siwicki poprowadzi-
li polskie wojsko na czechosłowację. 
po sierpniu 1968 roku nie pozwalano 
oficjalnie na symboliczną solidarność 
z napadniętym krajem. w polsce poja-
wiła się jednak swoista moda na ukry-
te nawiązania, aluzje, a także cytaty 
ze sztandarowych dzieł czeskiego kina, 
silnie zakorzenionego zarazem w lokalnej 
jak i europejskiej kulturze, pełnego sub-
telnego humoru, prostoty, niekiedy kaba-
retowego w formie. choć filmy te zna-
ła w polsce garstka filmowców i widzów 
z kręgu Dyskusyjnych klubów Filmowych, 
były one dowodem tego, że kultura środ-
kowoeuropejska żyje i że jej rdzenia 
nie zniszczyła sowietyzacja, choć zruj-
nowane zostało życie i podeptana god-
ność wielu ludzi. 
Dla polskich twórców czeskie odniesie-
nia były nie tylko formą wyrażania podzi-
wu dla samego nurtu, ale i symbolicznym 
„pamiętamy”. niezależnie od wysiłków 
władzy, by zbudować fasadową solidar-
ność, pełną niewiele znaczących gestów, 
czeskie znaki i tropy na mapie polskiej 
kultury (podobnie jak wcześniej węgier-
skie) stanowią bardzo piękną kartę naszej 
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historii. Odnosi się to również do reflek-
sji nad czeską propozycją artystycznego 
„mówienia niebezpośredniego”, zbyt czę-
sto zastępowanego w europie Środkowej 
grą społeczno-politycznych aluzji i prze-
milczeń, przekazywaniem prawd poło-
wicznych lub pozornie demaskatorskim 
obnażaniem absurdalnych zachowań 
i postaw. takie praktyki zaciemniały 
fakt, że owa łatwa do wydobycia śmiesz-
ność człowieka jest jednym z kolejnych 
aktów pozbawiania go godności i szans 
na podmiotowość. warto zwrócić uwa-
gę, że „najweselszy barak w sowieckim 
obozie”, jak do dziś nazywa się pRl, 
nierzadko bawił się losami ludzi, którzy 
płacili wysoką cenę za to, kim się stali, 
podczas gdy ci, którzy za ich degrada-
cję odpowiadali, pozostawali nietykalni 
dla ostrza satyry. był to śmiech ze zdegra-
dowanych „pracowników umysłowych”, 
jak nazywano inteligencję; z pogardza-
nych robotników, którzy marzyli o lep-
szym życiu; z chłopów i zdeklasowa-
nych grup społecznych, którym odebrano 
dorobek wielu pokoleń. nierzadko był 
to śmiech z ludzi, którym zablokowa-
no dostęp do wszelkich godnych czło-
wieka form aktywności, dano żenującą 
namiastkę rozrywki, wiedzy, wypoczyn-
ku, a następnie natrząsano się z prób ich 
odnalezienia się w tej rzeczywistości. 
wreszcie, nader często, bywał to śmiech 
z ludzi zepchniętych na dno, okaleczo-
nych przez oba totalitaryzmy, pozbawio-
nych jakichkolwiek perspektyw, topiących 
lęki i smutki w alkoholu. Film w perfid-
nej, przewrotnej rzeczywistości bardzo 
łatwo staje się równie mało wyrafinowa-
nym, dwuznacznym narzędziem.

kino czeskie odwoływało się do form 
paradokumentalnych, łącząc tego typu 
materiał z zaaranżowaną fikcją, lecz doku-
mentalizm nigdy nie służył tam ośmie-
szaniu i poniżaniu zwykłego człowieka 
– wyrywał się z kręgu przewrotnej mani-
pulacji, choć nie oszczędzał „poczciwych 
obywateli”. była to bezprecedensowa 
próba pokazania człowieka z najgłęb-
szym współczuciem, z empatią, które 
ostatecznie pozwalały widzowi odnaleźć 
w ekranowym doświadczeniu świat włas-
nych przeżyć i odczuć, a więc i dostrzec 
właściwy sens sytuacji, w jakiej się zna-
lazł. Rejs sprawnie wykorzystuje zdoby-
cze nowofalowego, europejskiego para-
dokumentalizmu i czechosłowackiego 
modelu komizmu, jednak pozostaje 
otwarte pytanie, czy osiągnął on głębię 
wielkich filmowych metafor obecnych 
w kinie sąsiadów.

P Y TA N I E  O  T E M AT  „ R E J S U ”
Głosy krytyki, która zarzucała filmowi złą 
kompozycję, kiepską dramaturgię i brak 
panowania nad rozproszonymi epizo-
dami, nie tylko nie zmieniły, ale wręcz 
ugruntowały legendę filmu. sam reżyser 
odpowiedział na zarzuty w ten sposób: 
„w sprawie formy i dramaturgii chciał-
bym wyraźnie powiedzieć: zastąpiłem 
rozwijanie fabuły rozwijaniem tematu”. 
pojęcie dramaturgii przechodzi do filmu 
z teatru i odnosi się do pewnego typu 
kompozycji. najprościej mówiąc, jest 
to zespół właściwości kompozycyjnych 
utworu lub widowiska, na który składają 
się spójność, przejrzystość, logika kon-
strukcyjna i tempo przebiegu fabularnego. 
Formy paradokumentalne, do których 
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sięgnęło kino nowofalowe w latach 60., 
wprowadziły swoiste rozumienie wymie-
nionych tu składników dramaturgi i , 
lecz nie tylko nie unieważniły żadnego 
z nich, ale wręcz wymogły wielką pre-
cyzję w prowadzeniu tematu. nie znisz-
czyły one przyczynowości jako ważnego 
składnika akcji, lecz zakładały większy 
udział odbiorcy w jej rozszyfrowywaniu. 
pokazywały, że przyczynowość rodem 
z dziewiętnastowiecznego realizmu jest 
bezradna wobec złożoności świata dru-
giej połowy XX wieku. w interesującej 
nas twórczości temat nie mógł być roz-
wijany w sposób asocjacyjny, skojarzenio-
wy, jak w liryce i w sztuce odwołującej 
się do jej strategii oraz w kinie poetyckim. 
Obowiązywało to także wówczas, gdy 
twórcy (np. w czechosłowacji) nie mogli 
wyrażać wielu treści wprost. tym więk-
sza była wówczas konieczność stworze-
nia precyzyjnie opowiedzianej paraboli, 
czyli przypowieści.
Marek piwowski sugeruje w przytoczo-
nej wypowiedzi istnienie drugiego dna 
tematu. w przypowieści postaci i wyda-
rzenia tracą swój status nadany im przez 
społeczne i historyczne ramy, tracą cechy 
indywidualne. buduje to pomost dla 
ogólniejszych, bardziej uniwersalnych 
sensów i prawideł rządzących życiem 
ludzkim. zabawne komedie czy niemal 
dokumentalne opisy zachowań prostacz-
ków w kinie stawały się metaforą nowe-
go „świata na opak”. w utworach praw-
dziwie wybitnych metafory te, wplatane 
w przypowieść, pokazywały niezauwa-
żane wcześniej aspekty zniewolenia, 
głębokie konsekwencje zgody na nara-
stający absurd, demitologizowały przy-

czyny uwikłania jednostki w system. aby 
dokonało się przejście od fabuły z kon-
kretnym bohaterem osadzonym w histo-
rycznych i społecznych realiach ku uni-
wersalnej przestrzeni budowania znaczeń, 
poszczególne elementy utworu muszą 
wchodzić w dialog z tradycją symbolicz-
ną, a opowiadana historia musi wywołać 
w odbiorcy rezonans znacznie większy 
niż wybuch szczerego śmiechu lub sen-
tymentalna łezka.

W  S T R O N Ę  K A B A R E T U
analizując Rejs, warto odłożyć na bok 
emocjonalny stosunek do filmu oraz 
interpretacyjne stereotypy i przyjrzeć 
się chłodnym okiem, czy ten jakby urwany 
w połowie, niedokończony film posiada 
owo drugie, metaforyczne dno. Możemy 
wówczas zwrócić uwagę, że tempo prze-
biegu fabularnego istotnie rwie się, rytm 
akcji nie znajduje uzasadnienia, wrażenie 
spójności i przejrzystości nadaje jedynie 
udział bohaterów we wspólnym rejsie, 
a logika konstrukcyjna jest podporządko-
wana strukturze kabaretowych skeczów, 
które skupiają uwagę widza. to, co znaj-
duje się między skeczami, stwarza nie-
kiedy wrażenie sztucznego wypełniacza. 
Gdy zastanowimy się nad tym, które frag-
menty są ważne, dobre i mają charakter 
świetnego skeczu, a które stanowią kon-
strukcyjną watę, mamy szansę dostrzec 
ciekawą prawidłowość.
Medialna wszechobecność zmanipulo-
wanego wizerunku rzekomej „małej sta-
bilizacji” pozwalała uwierzyć, że jest 
to prawda o rzeczywistości społecznej 
i gospodarczej. ponieważ „nieustabili-
zowani” czuli się życiowymi bankrutami, 
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iluzję udziału w „naszej małej stabili-
zacji” nabywano na rozmaite sposoby. 
wystarczyło wypłynąć w kilkudniowy lub 
choćby niedzielny rejs statkiem po zako-
lach wisły, wybrać się na wczasy do Juraty, 
zaciągnąć wieloletni kredyt na „syrenkę”. 
najpopularniejszą formę peerelowskiej 
rozrywki stanowiły dancingi, a najbar-
dziej odprężającym aspektem tej formy 
spędzania czasu stawało się poczucie, 
że ich bywalca na nie po prostu stać. 
centralną postacią tego typu zabaw był 
wodzirej. Gdy bliżej przyglądamy się spo-
sobom spędzania wolnego czasu „usta-
bilizowanych” polaków, dostrzegamy, 
że zabawie i rozrywce został odebrany 
ich spontaniczny i indywidualny charak-
ter. czas wolny był skrupulatnie zago-
spodarowywany przez „wodzirejów”, 
„kaowców”, kapitanów wycieczkowych 
statków i kierowników rozmaitych insty-
tucji „kulturalnych”. zastąpili oni organi-
zatorów politycznych wieców i manife-
stacji z lat stalinowskich, choć ustawiczne 
pozorowane święto, jakim stała się pee-
relowska kultura, trwało w niezmienio-
nej postaci.
parodystyczne potraktowanie postaci 
występujących w Rejsie prowadzi dziś 
do zaskakujących wniosków. Godząc 
się z opinią, że ten film to wesoły kaba-
ret, musielibyśmy przypisać skrajny kon-
formizm twórcom i uznać, że zrealizowa-
li utwór propagandowy w politycznym 
duchu lat 1968-1970. Film nie wyśmie-
wa snobizmu, jałowości intelektualnej czy 
innych ludzkich cech wydobytych przez 
komizm sytuacji. każdy, kto był choć raz 
na turystycznej wycieczce z biura podró-
ży, zauważy podobne zjawiska: sponta-

niczny podział na „swoich” i „obcych”, 
„ważnych” i „ignorowanych”, potrzeba 
istnienia kozła ofiarnego, utożsamianie 
władzy ze sprawowaną funkcją, absur-
dalny konformizm. pod tym względem 
film piwowskiego stanowi bardzo cieka-
wy materiał ilustracyjny, ale potraktowany 
jako kabaretowa opowieść o tytułowym 
rejsie statkiem, nie mówi absolutnie nic 
nowego na temat społeczności zamknię-
tej, odizolowanej od codziennego życia, 
o  spontan icznym reprodukowan iu 
w mikroskali obowiązującego modelu 
zachowań społecznych. zapytajmy jed-
nak, czy rzeczywista kompozycja Rejsu 
naprawdę tak bardzo akcentuje kabareto-
wość, czy – na prawach groteski – buduje 
raczej bardzo smutny obraz świata.
wielkim atutem Rejsu jest ciągłe wydo-
bywanie nieopisanej bezradności grupy 
płynącej statkiem; bezradności wobec 
siebie samych, wobec języka, który stał 
się obcy, wobec określenia własnych prag-
nień i dążeń. Film pokazuje bohaterów 
owładniętych przez przymus zabawy, któ-
rej nie potrafią zainicjować, i radości, któ-
rej nie odczuwają, oraz – narzuconą im 
z zewnątrz – irracjonalną potrzebę wyra-
żania wdzięczności wobec kapitana stat-
ku. twarze bohaterów Rejsu są twarzami 
zmęczonych, brzydkich, niezamożnych 
i nijakich ludzi, którzy wiedzą, że kon-
sumują resztki z pańskiego stołu. wydaje 
im się, że dookoła trwa wielki festyn, 
szampańska zabawa, a więc prawdziwe 
życie, które ich omija, którego czasem 
(jak strachliwy staruszek) jednocześnie 
się boją. poszukują przewodnika, który 
otworzy im drzwi do owej krainy rado-
ści, konsumpcji i spełnienia (poeta szuka 
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czytelników, intelektualista partnerów 
do dyskusji, sportowiec kompanów do gry 
i rywalizacji). zarazem szukają też win-
nego, który utrudnia im doświadczanie 
życia w całej jego prawdziwości i inten-
sywności. bohaterom towarzyszy usta-
wiczne napięcie jako dominująca cecha 
relacji opartej na grze pozorów. brak 
radości z pięknej pogody, wolnego cza-
su, samego rejsu prowokuje poszukiwa-
nie kozła ofiarnego, wywołuje niechęć 
i agresję wobec współpasażerów.
zafascynowany teatrem Marek piwowski 
wraz z dramaturgiem Januszem Głowackim 
próbują przenieść na ekran istotę komi-
zmu utworów sławomira Mrożka. po-
przez skontrastowanie nudy i przymu-
sowej zabawy, pustki i namiastki pełni, 
chama i samozwańczego pana, chao-
su i wymuszonego ładu, a więc fałszy-
wego kosmosu, pobrzmiewają tu echa 
Zabawy, Indyka czy Tanga. Jest to film 
o niedostępnej radości życia, o niespeł-
nieniu, o próbach przezwyciężenia nie-
sprawiedliwości losu, wreszcie o władzy 
wchodzącej w fałszywe role: organi-
zatora rozrywki, uważnego słuchacza, 
powiernika, odbiorcy donosów, instan-
cji odwoławczej. zachowania pasażerów 
nie są parodią snu o bogactwie i społecz-
nym statusie. widzimy naprawdę smutny 
i prawdziwie uniwersalny – aktualny rów-
nież współcześnie – obraz tego, jak bar-
dzo nieszczęśliwy, a zarazem żałosny sta-
je się człowiek, który pozwolił mediom 
i lansowanej przez nie ideologii wyzna-
czać horyzont swoich potrzeb, definio-
wać radości i smutki, określać obszar, 
poza którym szczęście i spełnienie są, 
jakoby, niemożliwe.

w Rejsie zamiast rozwoju akcji mamy 
jej specyficzny, teatralny zanik, rozmy-
cie się zdarzeń w epizodach, których 
wagi nie jesteśmy pewni: granice mię-
dzy tym, co pierwszoplanowe a drugo-
rzędne i przypadkowe, zostają zniesione. 
na próżno wypatrujemy epickiej gradacji: 
kolejne sekwencje nie poszerzają naszej 
wiedzy o świecie przedstawionym, lecz 
coraz bardziej kierują nas ku autoreflek-
sji i filozoficznym dociekaniom nad istotą 
życia w systemie totalitarnym. Film sta-
je się coraz bardziej podobny do nowo-
czesnego dramatu (choćby spod znaku 
samuela becketta), który zamiast roz-
wiązania czysto umownej akcji pokazuje 
wieczne trwanie absurdalnej czynności 
albo stanu. w Rejsie będzie to dopro-
wadzone do granic absurdu świętowa-
nie bez radości. to zatrzymanie cza-
su wyznacza przejście ludzkiego świata 
w noc, w ludzkie piekło, które tworzy 
parodia świętującej wspólnoty.
scenariusz, napisany przez reżysera 
i Janusza Głowackiego, spełnia wszystkie 
wymogi tekstu partytury dla przemiesza-
nych aktorów zawodowych i naturszczy-
ków. w kinie fabularnym, w latach 60. 
i 70. na nowo zafascynowanym odkry-
ciami dokumentalistów, taka dobra par-
tytura i wspomniany aktorski melanż 
były często traktowane jako przepis 
na artystyczny sukces. Obszerne partie 
poświęcił temu tematowi czeski pisarz 
Josef Škvorecký, i mogłoby się wyda-
wać, że ów model wykorzystali tamtejsi 
twórcy i że w nim zawiera się tajemnica 
czechosłowackiego sukcesu. tymczasem 
tkwi ona raczej w specyficznym powią-
zaniu najlepszych tradycji dwudziesto-
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wiecznej kultury tego obszaru: nie tylko 
w zamiłowaniu do surrealizmu i żywe-
go humoru, ale i w przykładaniu ogrom-
nej wagi do istnienia bohatera zdolne-
go udźwignąć cały ciężar opowiadanej 
historii, autentycznego i wiarygodnego 
dla czytelnika, słuchacza czy widza. tego 
elementu na próżno by szukać w debiu-
cie piwowskiego, bo nie jest on, jak już 
zostało powiedziane, epicką opowieś-
cią. to napięcie między naturszczyka-
mi i zawodowcami, które w pierwszej 
części wywołuje eksplozję komizmu, 
opada zgodnie z opisanymi tu zasada-
mi konstruowania współczesnego drama-
tu. na naszych oczach fałszywa rzeczy-
wistość i pozory wspólnoty zamieniają 
się w nicość. 
warto zwrócić uwagę na fakt, że prze-
śledzenie obecności Jana Himilsbacha 
na ekranie wyjaśnia wiele zagadek 
nierównego rytmu dramaturgiczne-
go i kompozycyjnych zawirowań fil-
mu. sama powierzchowność filmowe-
go sidorowskiego wprowadza bardzo 
silne akcenty groteski. Jego wygląd, ton, 
barwa głosu i dykcja całkowicie skupia-
ją na sobie uwagę widza i kierują jego 
emocjami. niezawodowy aktor wyraź-
nie zmusza do większego wysiłku i grania 
na najwyższych obrotach aktorów zawo-
dowych – czasem zmanierowanych przez 
modne konwencje gry po 1956 roku. 
stopniowe przesuwanie pary sidorowski 
– Mamoń na drugi plan sprawia, że niby-
akcja traci elementy scalające. wcześniej 
wydawało się bowiem, że między nimi 
nawiązał się jakiś specyficzny kontakt, 

niekontrolowany przez samozwańczego 
kaowca. Himilsbach gra tutaj robotni-
czego prymitywa; dzięki jego grotesko-
wej charakterystyczności ostrzej zosta-
ją wydobyte cechy świata, do którego 
chciałby on przynależeć: sidorowski 
naprawdę zamierza upajać się swoją 
cudowną żeglugą, a nie jedynie udawać. 
Ostatecznie jednak znika z pola widze-
nia, co może zwrócić uwagę odbiorcy 
na pewną prawidłowość: z przestrzeni 
ekranowej stopniowo usunięte zosta-
ją postaci, które posiadają jakiekol-
wiek rysy indywidualne, a tymczasem 
bohaterowie przeciętni i schematyczni 
(jak choćby poeta) nabierają pewności 
siebie, tupetu, wypełniają ekran swoimi 
popisami i gadaniną. to ważny szczegół, 
że Mamoń i sidorowski to jedyne posta-
ci, które identyfikują się ze swoim nazwi-
skiem, a nie tylko funkcją. podczas wystę-
pów pozostali bohaterowie zamieniają 
się w znaki peerelowskiej kultury, mają-
ce swoje odpowiedniki w popularnych 
telewizyjnych filmach i widowiskach. 
badacz peerelowskiej codzienności, 
błażej brzostek zwraca uwagę na to, 
jak wyglądały w tym czasie liczne spot-
kania młodzieży, okupującej w latach 60. 
miejskie deptaki, niby w celach czysto 
towarzyskich: „nie widzi się wesołości 
ani ożywionych rozmów, ani właściwie 
flirtu. są to raczej na pół nieme defila-
dy chłopców i dziewcząt, przerywane 
zaczepkami”1. trudno nie zauważyć, 
że sposób komunikowania się bohate-
rów Rejsu całkowicie odpowiada temu 
opisowi. poważna i ponura manifesta-

1  b. brzostek, Za progiem: codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955-1970, warszawa 
2007, s.389.
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cja, prezentacja siły, znaczenia, atutów, 
niczym na pierwszomajowym pochodzie, 
określają podstawowe formy komunika-
cji. w tym zabawnym filmie nie słychać 
szczerego czy lekkiego śmiechu, widzi-
my co najwyżej kąśliwe uśmiechy. ponure 
grymasy sidorowskiego, ironiczny, zimny 
uśmieszek na ustach Mamonia czy czuj-
na powaga kaowca to trzy wcielenia tej 
samej postawy. 
pasażerowie krążą po statku niczym po 
deptaku, wyznaczają symbolicznie swoje 
strefy, z których grupowo, w imię „wyż-
szych celów” przepędzają „obcych”, 
nieustannie też obserwują się wzajem-
nie. władzę ma ten, kto określa sposób 
i kierunek poruszania się – w poszuki-
waniu zabawy, radości, świętowania. 
Milan kundera za jedną z najważniej-
szych cech komunistycznego totalitary-
zmu uważał zniszczenie spontaniczne-
go poczucia humoru, utożsamienie go 
z satyrą skierowaną przeciwko czemuś 
lub agitującą za czymś; ponurą, pełną 
napięcia, sztywności, powagi. zwracał 
też uwagę, że wymuszony, wystylizowa-
ny na luz i spontaniczność śmiech jest 
jedną z masek współczesnego agelasty. 
powadze tej towarzyszy sztywny język, 
nastawiony na popis, wymądrzanie się, 

przechwalanie, często ukryte pod pozo-
rem obojętnej wymiany niezobowiązu-
jących zdań. 
komedia wyrasta z tych samych źródeł 
co tragedia, i warto pamiętać, że przy-
nosi odmianę katharsis poprzez śmiech, 
za którym nie ma cienia pogardy, niena-
wistnego szyderstwa, chęci upokorzenia 
czy jakiegokolwiek fałszu i gry. komedia 
godzi człowieka z losem, oddziela dobro 
od zła, pokazuje zwycięstwo wartości. 
w Rejsie ukazany został świat, w któ-
rym niemożliwa jest komedia, a więc 
świat złowrogiej, totalitarnej groteski. 
taka groteska ma to do siebie, że łatwo 
zagarnia w swój obręb samą interpretację. 
wykorzystując Rejs nie tylko w procesie 
edukacyjnym, nauczyciel ma szansę poka-
zać uczniom, że jako myślący widzowie 
i świadomi uczestnicy kultury (a nie jej 
bezmyślni konsumenci) nie musimy kupo-
wać kultowej legendy i towarzyszących 
jej stereotypów. nie tylko w żaden spo-
sób nie zubaża to filmu i jego przekazu, 
lecz wręcz przeciwnie: pozwala obronić 
status Rejsu jako uniwersalnej opowieści 
o kondycji współczesnego człowieka, jako 
wiecznego pasażera kolejnych „rejsów”, 
które nie przynoszą ani radości, ani speł-
nienia, ani poczucia wspólnoty.

w filmach krótkometrażowych z lat 60. 
temat biurokracji i związanych z nią 
absurdów nie był nowy. w później-
szych opracowaniach „urząd”, podob-
ny do instytucji w filmie kieślowskiego, 
stał się metaforą bezdusznego systemu 

władzy, dla której człowiek był jedynie 
numerem w aktach sprawy, przypad-
kiem czy „wykonywanym zawodem”. 
ale nie można zapominać, że jeszcze 
w latach stalinowskich abstrakcyjnie 
potraktowana anonimowa biurokracja 



17

bywała częstym obiektem medialnej kry-
tyki: władza odcinała się od niej, dbała 
o to, by utożsamiać ją z siłą, która pięt-
nuje tę nieludzką postawę. w połowie lat 
60. na biurokrację notorycznie narzeka 
się w polskiej kronice Filmowej, w doku-
mencie, w filmowych komediach, a więc 
trudno sam temat potraktować jako nowy. 
Musimy więc raczej zapytać o formę, któ-
ra staje się w XX wieku podstawowym 
nośnikiem nowych znaczeń.
ciekawa w filmie krzysztofa kieślowskiego 
jest przede wszystkim zmiana perspek-
tywy: kamera patrzy na przesuwających 
się przed okienkiem, słabo widocznych 
petentów okiem urzędniczki. Ją samą 
widzimy może nie bardzo dokładnie, 
ale w przeciwieństwie do osób z dru-
giej strony okienka posiada ona wyraź-
ne rysy, jest młoda i jej wygląd nie bar-
dzo pasuje do tonu głosu i wygłaszanych 
formuł. Modelowy urzędnik z antybiu-
rokratycznej satyry był na ogół starszy, 
o złej i zaciętej lub w ogóle pozbawio-
nej wyrazu twarzy i ostatecznie krytyka 
biurokracji zawsze stawała się krytyką 
sprowadzonego do żałosnego schema-
tu „przedwojennego inteligenta” lub jed-
nym z satyrycznych wcieleń „strasznych 
mieszczan”. chłop, robotnik czy wcho-
dzący w dorosłe życie młody człowiek 
mógł nie żywić złudzeń co do tego, któ-
re grupy społeczne odpowiadają za jego 
wędrówkę od jednego urzędu do dru-
giego, z coraz cięższą teczką odmownie 
załatwionych podań i wniosków.
kieślowskiego nie interesują tutaj dzia-
łania jakiegoś anonimowego systemu, 
lecz konkretnej osoby (urzędniczki), któ-
rą trudno skojarzyć ze schematycznym 

wizerunkiem wiekowej i niesympatycz-
nej kobiety o zaciśniętych ustach. Gdy 
przypomnimy sobie filmy fabularne z tego 
samego okresu (jak choćby filmy Jerzego 
skolimowskiego czy Niewinnych czaro-
dziejów wajdy) i zawarty tam obraz mło-
dych ludzi, nasunie się ciekawy wnio-
sek. Młodzi w tych filmach notorycznie 
prowadzą gry z rzeczywistością i samy-
mi sobą, grają różne społeczne role. 
urzędniczka w omawianym dokumencie 
wizualnie niczym się nie różni od boha-
terek tych filmów. Możemy podejrzewać, 
że po wyjściu z pracy pozbywa się urzęd-
niczego języka i rutynowej bezduszno-
ści, dołączając do młodych ludzi, którzy 
godzinami przesiadują w coraz liczniej-
szych kawiarniach. Domniemana meta-
morfoza następuje zatem wraz z opusz-
czeniem urzędu, gdyż wiele wskazuje 
na to, że w przypadku tej kobiety bycie 
urzędniczką to jedynie rodzaj kreacji, 
gry niemal aktorskiej.
większość postaci przed urzędniczym 
okienkiem to ludzie prości i ich zdo-
minowanie przez władzę zostaje szcze-
gólnie si lnie podkreślone. widzimy 
ludzi absolutnie pozbawionych oparcia 
w państwie i jego strukturach. państwo 
eksploatuje, wykorzystuje obywate-
li, nie poczuwając się do jakiejkolwiek 
troski o nich, opuszcza ich w najtrud-
niejszych sytuacjach życiowych, zasyg-
nalizowanych w filmie. Ostateczne upo-
korzenie przychodzi w momencie, gdy 
po drugiej stronie urzędowego okienka 
zasiadają przedstawiciele najmłodsze-
go pokolenia, potencjalne dzieci peten-
tów. krzysztof kieślowski nie mógł prze-
widzieć, że dwa lata po powstaniu jego 
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filmu ta linia podziału, która stawa-
ła się przepaścią między klasą niewy-
kształconych rodziców i objętych obo-
wiązkiem powszechnej edukacji dzieci 
wykorzystana przez władzę doprowa-
dzi do tragicznych konsekwencji. wielu 
robotników, popierających w 1968 roku 

tę władzę, która nimi głęboko gardzi-
ła, a nie protestującą młodzież, wyra-
żało w tym momencie swój gniew, czy 
nawet nienawiść wobec – potraktowa-
nej tu jako pewien przykład modelo-
wy – młodej arogantki z urzędu, mniej 
więcej rówieśnicy pokolenia ’68. 
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1 Śmiech oczyszczający – humor w trud-
nych chwilach życia zbiorowego i jego formy 
w kulturze (satyra literacka, kabaret, farsa 
teatralna i filmowa, różne odmiany komedii).
2 „Śmiać się nie wprost” – humor na cen-
zurowanym, czyli zakazane obiekty saty-
ry w kulturze wybranych epok i okresów 
historycznych oraz sposoby omijania 
cenzury.
3 „kult” dzieł literackich i filmowych w kul-
turze współczesnej; sztuka a reklama.
4 Mały człowiek jako ofiara i współtwór-
ca wielkiego urzędu. pokaż współwystę-
powanie obu ról na wybranych przykła-
dach literackich i filmowych.

5 pRl jako „kupa śmiechu” – kulto-
wy komizm a niebezpieczna deforma-
cja historycznej prawdy o peerelowskim 
totalitaryzmie i konsekwencjach społecz-
nej zgody na życie w absurdzie.
6 „człowiek zalękniony” – nowa twarz 
człowieczeństwa w biurokratycznym 
labiryncie.
7 Obóz jako wielki urząd. wskaż w lite-
raturze obozowej przykłady funkcjono-
wania biurokracji podobne do współ-
czesnej rzeczywistości.
8 Proces Franza kafki jako przypowieść 
o człowieku zbiurokratyzowanym.
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