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poznanie historyczne rozwija i wzbogaca 
świadome uczestnictwo człowieka w życiu 
społecznym. próba rzetelnej odpowiedzi 
na pytanie „skąd przychodzimy?” sprzyja 
budowaniu wyzbytej kompleksów, ugrun-
towanej tożsamości i do pewnego stopnia 
chroni przed powielaniem bolesnych błę-
dów przeszłości. przekonanie to wydaje 
się w pełni słuszne i domaga się dowartoś-
ciowania w procesie edukacyjnym.
po pierwsze, chodzi zatem o to, aby owo 
poznanie uczynić autentycznym, a więc 
pozbawić je wymiaru ideologicznego oraz 
ograniczających je stereotypów, a jedno-
cześnie zachować poczucie złożoności 
procesu dziejowego. po drugie natomiast, 
rzecz w tym, w jaki sposób przekazywać 
wiedzę historyczną w dobie, gdy nie wywo-
łuje ona naturalnego zainteresowania mło-
dego pokolenia. w okresie względnej sta-
bilizacji i spokoju, gdy dominująca staje 
się perspektywa indywidualna, a udział 
w życiu zbiorowości zdaje się jedynie 
potencjalny. w te podstawowe problemy 
wpisuje się prezentacja wybranego zesta-
wu filmów. Ma ona być kolejnym narzę-
dziem pomocnym w skutecznym kreowa-
niu krytycznego przekazu historycznego 
na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
ponieważ mamy do czynienia z filmem, 
mogłoby się wydawać, że podstawowym 
atutem propozycji jest jej atrakcyjność 
związana z naturą samego medium. takie 
myślenie byłoby jednak błędne. Film stracił 

przecież nieco na atrakcyjności wobec 
pojawienia się nowych, multimedialnych 
technik przekazu. a jeśli w grę wcho-
dzą utwory w rodzaju tych, które znajdu-
ją się na płycie, to sprawa staje się jesz-
cze bardziej skomplikowana. zarówno 
bowiem Człowiek z marmuru andrzeja 
wajdy, jak i Dokąd pawła kędzierskiego 
jako filmy artystyczne nieuchronnie wywo-
ływać muszą u młodych widzów pewien 
opór.
najistotniejszą zatem kwestią okazuje się 
znalezienie kluczy pozwalających na taką 
ich analizę, która odsłoni to, co może być 
interesujące, co może skłaniać do pene-
trowania ekranowego świata. atrakcyjność 
obu filmów w wypadku współczesnego 
młodego widza, dla którego rzeczywistość 
sprzed roku 1989 sama w sobie pozosta-
je w dużym stopniu niezrozumiała, tkwi 
w ich uniwersalizmie. i właśnie ze wzglę-
du na ten uniwersalizm zostały one wybra-
ne spośród innych tytułów. ale nie cho-
dzi tu o taki uniwersalizm, który ograniczy 
się do skonstatowania, że mechanizmy 
historii w istocie ulegają niewielkim zmia-
nom, podobnie zresztą jak sposoby spo-
łecznej manipulacji. to zbyt mało. chodzi 
o znalezienie płaszczyzny, na której odbior-
ca będzie mógł utożsamić się z prezento-
wanymi postaciami i ich sytuacją egzysten-
cjalną, a w ich specyficznych, zdawałoby 
się bardzo odległych dylematach dostrzec 
odbicie własnych.
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jeden z najwybitniejszych polskich reży-
serów filmowych i teatralnych, także sce-
narzysta i scenograf; urodzony w 1925 
roku w suwałkach. absolwent wydziału 
Reżyserii pwsF w Łodzi (1953). współ-
tworzył nurt zwany polską szkołą filmową, 
uczestnicząc w ten sposób w procesie włą-
czania dotąd prowincjonalnej i zaścianko-
wej kinematografii polskiej w obieg kultu-
ry europejskiej i światowej. znalazł także 
swoje miejsce w obrębie kina moralne-
go niepokoju – kolejnego ważnego nur-
tu w dziejach filmu polskiego. w latach 
1972-1983 był kierownikiem zespołu 
Filmowego „X”, w latach 1978-1983 zaś 
pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia 
Filmowców polskich. założył działającą 

od 2002 roku w warszawie Mistrzowską 
szkołę Reżyser i i  Fi lmowej andrzeja 
wajdy. Otrzymał między innymi nagrodę 
specjalną jury za Kanał (1957) oraz złotą 
palmę za Człowieka z żelaza (1982) na MFF 
w cannes, nagrodę FipResci na MFF 
w wenecji (1959) za Popiół i diament, 
w 2000 roku zaś Oscara za całokształt 
twórczości filmowej. wybrana filmogra-
fia: Kanał (1956), Popiół i diament (1958), 
Popioły (1965), Wszystko na sprzedaż 
(1968), Brzezina (1970), Wesele (1972), 
Z iemia  ob iecana  ( 1974 ) ,  Cz łowiek 
z marmuru (1976), Panny z Wilka (1979), 
Człowiek z żelaza (1981), Danton (1982), 
Korczak (1990), Pan Tadeusz (1999), Katyń 
(2007).

ceniony polski dokumentalista; urodzo-
ny w warszawie w 1946 roku. absolwent
wydziału Reżyserii pwsFtVit w Łodzi 
(1971). pracował w kierowanym przez 
andrzeja wajdę zespole Filmowym „X”, 
gdzie realizował fi lmy fabularne, ale 
od końca lat 70. poświęcił się wyłącz-
nie pracy dokumentalisty. należał do tego 
pokolenia twórców, którzy – jak Marcel 
Łoziński czy wojciech wiszniewski – z pasją 
odkrywali prawdziwe oblicze peerelow-
skiej rzeczywistości oraz metody, jakimi 
władza oblicze to fałszowała. w 1990 roku 
był współzałożycielem studia Filmowego 

„kronika”. w pierwszej połowie lat 90. 
real izował monotematyczne numery 
polskiej kroniki Filmowej. przez wiele lat 
przewodniczył także sekcji Filmu doku-
mentalnego stowarzyszenia Filmowców 
polskich. wybrana filmografia: Happy 
end [scen. i reż. z Marcelem Łozińskim] 
(1973), Dzień dziecka (1981), Dzień 
dziecka na wsi (1985), Dokąd (1990), 
Wybór Polski [scen. i reż. z andrzejem 
piekutowskim] (1990), Jaka Polska [scen. 
i reż. z andrzejem piekutowskim] (1996), 
Cisza i ciemność (1999), Dar wolności [scen. 
i reż. z andrzejem piekutowskim] (2001).
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 ROK PRODUKCJI 1976
 PRODUKCJA zespóŁ FilMOwy „X”
 REŻYSERIA andRzej wajda
 SCENARIUSZ aleksandeR ŚcibOR-Rylski
 ZDJĘCIA edwaRd kŁOsiŃski
 MONTAŻ Halina pRuGaR
 MUZYKA andRzej kORzyŃski
 OBSADA kRystyna janda (aGnieszka), 

jeRzy RadziwiŁOwicz (Mateusz 
biRkut ORaz Maciek tOMczyk), 
tadeusz ŁOMnicki (jeRzy buRski, 
ReŻyseR), MicHaŁ taRkOwski 
(wincenty witek), piOtR cieŚlak 
(MicHalak, pRacOwnik ub), 
kRystyna zacHwatOwicz (Hanka 
tOMczyk), bOGusŁaw sObczuk 
(RedaktOR), MaGda teResa wójcik 
(MOntaŻystka)

 CZAS TRWANIA 153 Min

jest połowa lat 70. agnieszka, studentka 
reżyserii, otrzymuje szansę zrobienia swe-
go filmu dyplomowego w telewizji. temat, 
na jaki się decyduje, to biografia Mateusza 
birkuta, budowniczego nowej Huty, 
przodownika pracy sprzed ćwierćwie-
cza, jednego z lansowanych przez propa-
gandę wzorców osobowych i bohaterów 
tamtych czasów. dziewczyna przegląda 
archiwalne materiały filmowe, rozmawia 
z ludźmi, którzy go znali i wiele o nim 
wiedzą. w trakcie swojej pracy odsłania 
skrywane oblicze tamtej epoki. dostrzega, 
że młody robotnik w istocie był przed-
miotem wielkiej manipulacji. birkut, któ-
ry zorientował się w końcu w swojej roli, 

zbuntował się, a za swój bunt zapłacił 
nie tylko zrzuceniem z piedestału, ale 
też kilkuletnim więzieniem. Od początku 
sprzeciwiający się całemu niepoprawne-
mu politycznie przedsięwzięciu redaktor 
z telewizji na kilka dni przed ukończe-
niem filmu odbiera agnieszce kame-
rę, ekipę i dostęp do materiałów. Film 
nie powstaje. dziewczyna po chwili zała-
mania wyrusza jednak na poszukiwanie 
samego birkuta, którego dotąd nie uda-
ło jej się znaleźć. dowiaduje się, że jej 
bohater nie żyje, ale w zamian spoty-
ka jego syna, Maćka tomczyka, z któ-
rym triumfalnie wkracza na telewizyjne 
korytarze.
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 ROK PRODUKCJI 1990
 PRODUKCJA wytwóRnia FilMów dOkuMentalnycH 

i FabulaRnycH
 REALIZACJA paweŁ kĘdzieRski
 ZDJĘCIA aRcHiwuM wytwóRni FilMów 

dOkuMentalnycH, stanisŁaw 
niedbalski

 MONTAŻ uRszula Rybicka 
 OPRACOWANIE DŹWIĘKU MaRta bROczkOwska, 

Hanna MakOwska, RyszaRd kRupa
 CZAS TRWANIA 16 Min

Motywem przewodnim tego filmu mon-
tażowego są obrazy pierwszomajowych 
pochodów, w okresie pRl każdego roku 
szumnie organizowanych przez władze. 
ulicami warszawy kroczą odpowiednio 
uformowane i zorganizowane masy ludz-
kie, a z trybuny pozdrawiają je kolejni przy-
wódcy. panuje atmosfera mniej lub bar-
dziej sztucznie inspirowanego entuzjazmu. 

w miarę upływu czasu pojawia się jed-
nak coraz więcej obrazów kontrastujących 
z tą sielankową wizją nieustającego świę-
ta. Obok obrazów uroczystości oficjalnych 
swoje stałe miejsce znajdują materiały uka-
zujące obchody konkurencyjne, niezależne, 
organizowane przez nielegalną opozycję, 
a pacyfikowane przy pomocy odpowiednio 
wyszkolonych oddziałów zOMO.



DOKĄD
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Człowiek z marmuru andrzeja wajdy to 
utwór wewnętrznie niezwykle boga-
ty, obfitujący w różnorodne znaczenia, 
zasługujący na rzadkie miano FilMO-
weGO FResku. Można nań spojrzeć 
z co najmniej kilku perspektyw, a każ-
da z nich odsłoni inne sensy i inne walo-
ry obrazu. syntetyczna analiza byłaby 
więc bardzo złożona i wymagałaby stałej 
zmiany punktu widzenia. niebagatelne 
znaczenie miałaby też daleko posunięta 
biegłość w rozszyfrowywaniu spOŁecz-
neGO i pOlityczneGO kOnteks-
tu. celem tego opracowania nie jest 
jednak pełna synteza. Rzecz w tym, 
aby z owego pęku kluczy, który mamy 
do dyspozycji, wybrać jeden, najbardziej 
odpowiedni. ten, który pozwoli na utoż-
samienie doświadczeń ekranowych 
bohaterów z doświadczeniami i wyob-
raźnią współczesnego młodego widza, 
wzbudzi ożywiającą przekaz empatię. 
znalezienie innych kluczy może się doko-
nać właśnie dzięki posłużeniu się tym 
jednym, wcześniej wybranym.

P O C Z Ą T E K  D R O G I
do podstawowych dla interpretacji fil-
mu wajdy pojęć należy dojrzewanie. 
(znakomicie pasuje ono zresztą tak-
że do utworu pawła kędzierskiego). 
procesowi dojrzewania podlega agnieszka, 

realizatorka filmu o przodowniku pracy 
sprzed ćwierćwiecza. podlega mu rów-
nież sam przodownik Mateusz birkut. 
podlega mu wreszcie wielka część społe-
czeństwa, a także w pewien sposób sami 
twórcy filmu. i to właśnie motyw dojrze-
wania ma pełnić rolę zapowiedzianego 
klucza. O wyborze tym decyduje również 
fakt, że dojrzewanie pozostaje uniwer-
salnym atrybutem młodości i dla widza 
w wieku szkolnym może być intrygującą 
perspektywą postrzegania świata.
Człowiek z marmuru to film zrealizowa-
ny w niezwykłym momencie historycz-
nym. w połowie lat 70. w polsce budziła 
się coraz powszechniejsza świadomość, 
że komunistyczna władza traktuje spo-
łeczeństwo przedmiotowo, że taka jest 
po prostu jej niezmienna natura. Rodził 
się opór, który po kilku latach skupił 
się w wielkim ruchu „solidarności”. 
Historia Mateusza birkuta ulokowa-
na jest na progu tych przemian, można 
by powiedzieć – na progu dojrzewania. 
zawarte w niej zostały podstawowe praw-
dy dotyczące przeszłości, a także najważ-
niejsze intuicje związane z bliższą i dalszą 
przyszłością. w zasadzie nie wiadomo, 
dlaczego władze zgodziły się na powsta-
nie filmu akurat w tym momencie, ale 
był to moment dla samego dzieła bardzo 
szczęśliwy. trudności związane z realiza-

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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cją Człowieka z marmuru, którego scena-
riusz w swojej pierwotnej wersji powstał 
już w 1963 roku, w ostatecznym rozra-
chunku okazały się dla niego korzyst-
ne. Gdyby nakręcony został trzynaście 
lat wcześniej, z pewnością nie osiąg-
nąłby statusu filmu legendy, a zara-
zem nie odcisnąłby tak realnego piętna 
na biegu historii. nie byłoby w nim też 
zapewne tyle wewnętrznej energii, któ-
ra zwiastowała, że pod skorupą rzeczy-
wistości dochodzi do wrzenia, że formy 
życia społecznego zaczynają się samo-
istnie przepoczwarzać.

A G N I E S Z K A
Osobą, która ową energię wnosi na ekran, 
jest agnieszka, początkująca, dwudzie-
stokilkuletnia reżyserka przygotowująca 
dla telewizji swój film dyplomowy trak-
tujący o sprawach dotąd (czyli do poło-
wy lat 70.) przez kino skrzętnie omija-
nych: o losach posągowych, a zarazem 
napiętnowanych tragizmem bohaterów 
epoki stalinowskiej. 
Człowiek z marmuru nakręcony został 
w konwencji realistycznej, w stylu dla 
wajdy raczej nowym, pozbawionym 
barokowości jego poprzednich doko-
nań. jednak ani Mateusza birkuta, ani 
też jego młodej portrecistki nie nale-
ży traktować jako postaci wyczerpują-
cych się w ramach tej konwencji1. Mają 
one niezbywalną wartość symboliczną. 
w przypadku przodownika pracy jest 
to sprawa dość oczywista, w przypadku 
agnieszki ta intuicja też okazuje się trafna. 

wartości symbolicznej dodaje postaci 
agnieszki perspektywa kilkudziesięciu lat, 
z jakiej na nią patrzymy. współcześnie 
można ją postrzegać jako figurę anty-
peerelowskiej opozycjonistki, bezkom-
promisowej poszukiwaczki prawdy, któ-
ra wchodzi w dorosłe życie, odrzucając 
półśrodki, i staje się autentyczną heroi-
ną, dobrym materiałem na kombatantkę 
czasu „solidarności”. takie spojrzenie jest 
jednak po trosze fałszywe i nazbyt ste-
reotypowe. siła agnieszki to wewnętrzna 
pasja, z jaką podchodzi do swego twór-
czego przedsięwzięcia. pasja, która rów-
na się postawieniu wszystkiego na jed-
ną kartę i która przenosi ją w wymiar 
spraw ostatecznych. „Moją rolę można 
było zagrać po prostu jak dziennikar-
kę, ale wajda chciał, żebym ja zagrała 
antygonę, Fedrę, Medeę…”2 – opowia-
dała później krystyna janda, odtwórczyni 
roli agnieszki.
pasja ta podkreślona została przez spe-
cyficzną, przerysowaną grę debiutują-
cej na ekranie aktorki. jej strój, sposób 
mówienia i zachowania, wyzywające 
pozy, jakie przybiera, wszystko to składa 
się na portret dziewczyny niemal epa-
tującej swoją niezależnością, zdecydo-
waniem, młodością, inteligencją, a tak-
że zamierzonym brakiem dziewczęcego 
uroku. dzięki temu jako postać filmowa, 
zyskała ona nawet bezwzględną aprobatę 
współczesnych polskich feministek3. ale 
nie o feministyczną parenezę tu oczywi-
ście chodziło, ale o pokazanie przedsta-
wicielki nowego pokolenia, które będzie 

1  t. sobolewski, Cierpiący posąg, „kino” 1989, nr 8, s. 22.
2  t. lubelski, Wajda. Portret mistrza w kilku odsłonach, wrocław 2006, s. 167.
3  G. stachówna, Dawcy szczęścia. Charyzmatyczni bohaterowie filmowi, „dialog” 2005, nr 9, s. 84-92.
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potrafiło bezwzględnie zweryfikować 
proponowane mu i narzucane wartości. 
córka prostego kolejarza nie podda się już 
manipulacji, jak to było udziałem ludzi 
z pokolenia Mateusza birkuta.
w jednej z pierwszych scen Człowieka 
z marmuru reżyserka oświadcza zde-
nerwowanemu jej pomysłem na film 
o birkucie redaktorowi z telewizji, że wie 
o tamtych czasach wszystko. jest pew-
na swego i gotowa do walki. nie obcho-
dzą jej argumenty ani ostrzeżenia decy-
denta. Rozmowa toczy się na długim, 
zdającym się nie mieć końca korytarzu. 
bohaterowie idą szybkim krokiem, niemal 
biegną wprost na kamerę, która wyko-
nuje jazdę do tyłu. ten obraz powtórzy 
się jeszcze mniej więcej w połowie fil-
mu, a także na jego zakończenie – jed-
nak w finale miejsce skompromitowa-
nego oportunizmem redaktora zajmie 
odnaleziony syn birkuta Maciek tomczyk. 
to jedno z najbardziej rozpoznawalnych 
ujęć Człowieka z marmuru, a zarazem 
w kapitalnej, skrótowej formie ukazujące 
istotę tego, co dzieje się na ekranie. Oto 
w zastany porządek zamkniętej, zbiuro-
kratyzowanej, opanowanej przez strach 
i – mimo pozorów blichtru – zapyziałej 
rzeczywistości wkracza nieposkromiony 
żywioł energii i entuzjazmu, nie całkiem 
jeszcze samoświadomy, ale zarazem nie-
ustępliwy, cofający się jedynie w obliczu 
bezwzględnego przymusu.
w trakcie kolejnych spotkań i rozmów, 
jakie przeprowadza agnieszka, okazuje 

się, że jej wiedza na temat realiów inte-
resującej ją epoki jest w istocie mała. 
dziewczyna jednak nie waha się stawiać 
najprostszych pytań i od zdziwionych 
jej ignorancją interlokutorów dowiadu-
je się rzeczy podstawowych. „dla mnie 
przodownik pracy to tak jak powstaniec 
styczniowy” – bezceremonialnie oświad-
cza reżyserowi burskiemu. w momen-
cie, gdy na początku drogi, w niezwykłej 
scenie wewnątrz muzealnego magazynu, 
metodami rodem z filmu sensacyjnego 
udaje jej się nakręcić ujęcie marmuro-
wej rzeźby birkuta rzuconej na podło-
gę, poturbowanej i zakurzonej, doko-
nuje się rzecz niezwykła – skamieniały 
posąg zdaje się ożywać, otwierać oczy4. 

w filmie agnieszki ożywa postać przo-
downika, ale równocześnie objawia 
się skazana na zapomnienie, całkiem 
jeszcze niedawna epoka nazywana okre-
sem kultu jednOstki, a także cza-
seM bŁĘdów i wypaczeŃ. bohaterka 
na poły nieświadomie, intuicyjnie wdaje 
się w niebezpieczną rozgrywkę z historią, 
przypłaci ją zresztą odebraniem kame-
ry i zgromadzonych materiałów, choć 
w innym, głębszym wymiarze zakończy 
się ona sukcesem.
wiedza bohaterki na temat minione-
go czasu poszerza się wraz z nastę-
pującymi po sobie rozmowami, które 
poświęcone są kolejnym etapom bio-
grafii przodownika pracy. Od uznane-
go artysty, reżysera burskiego dowia-
duje się o początkach pracy Mateusza 

4  „w scenie rozgrywającej się w podziemiach muzeum znajdujemy się jakby u źródeł fałszu, którego do-
chodzi agnieszka. jej film o birkucie ma być magicznym odwróceniem zła, którego dokonał reżyser bur-
ski przed ćwierćwiekiem. On «zaklął» żywego człowieka w posąg , który miał być legitymacją ustroju. Ona 
ten posag ożywia, pozwala mu przemówić, wypowiedzieć swoje cierpienie. zdejmuje z birkuta zły czar, 
pogłębiony przez lata milczenia”. [w:] t. sobolewski, op. cit., s. 22.
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birkuta przy budowie nowej Huty oraz 
o samym wydarzeniu, jakim było bicie 
murarskiego rekordu. Od byłego ube-
ka, a obecnie pracownika przedsiębior-
stwa rozrywkowego, Michalaka słyszy 
o okresie, który nastąpił między usta-
nowieniem owego rekordu a procesem 
sądowym wincentego witka. następnie 
tenże witek, kiedyś pomocnik birkuta, 
a obecnie jeden z dyrektorów budowy 
Huty katowice, opowiada jej o samym 
procesie, a nade wszystko o wydarze-
niach, które nastąpiły po wyjściu ich 
obu z więzienia w październiku 1956 
roku. wreszcie od Hanki tomczyk, nie-
doszłej żony bohatera, wydobywa rela-
cję o jego przyjeździe do zakopanego 
i ich decydującej rozmowie.
agnieszka ogląda też wiele materia-
łów archiwalnym, tych oficjalnych, ale 
też tych niepublikowanych, wcześniej 
odrzuconych ze względów cenzural-
nych, a teraz zdobytych dla niej przez 
telewizyjną montażystkę. wajda w tkan-
kę autentycznych materiałów archiwal-
nych znakomicie wkomponował własne 
wystylizowane zdjęcia, mające obrazo-
wać tamten czas. kiedy bohaterka zmu-
szona zostaje do przerwania pracy nad fil-
mem, wie już dostatecznie dużo zarówno 
o birkucie, jak i o czasach jego niezwykłej 
kariery. Oglądana w pierwszych scenach 
filmu socrealistyczna skamielina zostaje 
zastąpiona przez żywą biografię.
sprawdzianem, czy droga, jaką bohaterka 
przeszła, realizując film, jest drogą rze-
czywistego, wewnętrznego dojrzewania, 
okaże się nie tyle decydująca rozmowa 
z redaktorem, ile czas, który następuje 
po odebraniu jej możliwości dalszej pra-

cy. dotąd całkowicie niezależna, pewna 
swego, niepoddająca się żadnym naci-
skom ani przeciwnościom, zostaje posta-
wiona w sytuacji pozornie bez wyjścia. 
w stan załamania popada jednak na bar-
dzo krótko. choć wcześniej polegała tyl-
ko na sobie, tym razem przyjmuje pomoc 
ojca. stosując się do jego sugestii, już bez 
kamery wyrusza na poszukiwanie swego 
bohatera, który zniknął w mroku – skąd-
inąd dosyć krótkich – dziejów.
jej spotkanie z Maćkiem tomczykiem 
w bramie stoczni Gdańskiej ma inny cha-
rakter niż te, które odbyła wcześniej. tu 
już nie chodzi o film, o własny najszla-
chetniej nawet pojęty interes debiutują-
cej artystki, ale o prawdę. ta właśnie bez-
względna i bezinteresowna chęć dotarcia 
do prawdy, nawet jeśli później nie da jej 
się publicznie wyartykułować, jest mia-
rą dojrzałości. Rozmowa z birkutem mia-
ła być punktem dojścia w jej pracy nad 
filmem, miała być ostatecznym zerwa-
niem zasłony niewiedzy i zafałszowań. 
agnieszka dowiedziała się od tomczyka, 
iż jego ojciec nie żyje. partyjni decyden-
ci nakazali wajdzie usunąć sceny, któ-
re wskazywały, że niegdysiejszy przo-
downik pracy był jedną z ofiar masakry 
dokonanej przez władzę komunistycz-
ną w trójmieście, w grudniu 1970 roku. 
pozostały tylko delikatne sugestie. jednak 
dla utworu wajdy to wbrew pozorom 
może nawet lepsze rozwiązanie, gdyż 
finałowy marsz agnieszki i Maćka przez 
telewizyjny korytarz nabiera dzięki temu 
bardziej uniwersalnego sensu. Oznacza 
ostateczny triumf prawdy, do której boha-
terowie, a szczególnie bohaterka, właś-
nie dorośli.
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M A T E U S Z  B I R K U T
skrótowy i syntetyczny, a zarazem bar-
dzo celny opis drogi filmowego Mateusza 
birkuta daje tadeusz lubelski: „ jerzy 
Radziwiłowicz mógł więc grać takiego 
bohatera, jaki był tam [tzn. w scenariu-
szu] przedstawiony: figurę wiejskiego pro-
staczka, którego początkowo wydarzenia 
przerastają i który z naiwności, dając sobą 
manipulować, zostaje przodownikiem 
pracy, stopniowo jednak, zdobywając 
świadomość własnej sytuacji, przeobraża 
się w ludowego buntownika, niepozwa-
lającego pozbawić się godności”5. birkut 
pokazywany jest na ekranie w dwojaki 
sposób. po pierwsze, jako bohater spre-
parowanych przez wajdę, czarno-białych, 
wystylizowanych na archiwalne materia-
łów filmowych, na początku bohater przy-
padkowy, a później już świadomie wybra-
ny i wykreowany przez twórców. po drugie 
zaś, jako bohater retrospektywnych opo-
wiadań, których wysłuchuje agnieszka, 
dużo szerszych, bardziej szczegółowych, 
pozbawionych już tamtej stylizacji. natura 
tych dwóch rodzajów przekazu wyda-
je się diametralnie różna. w pierwszym 
przypadku manifestuje się podległa już 
choćby autocenzurze twórcy, głęboko 
zideologizowana, odhumanizowana wizja 
świata, w drugim – w miarę autentyczna, 
ludzka relacja. pomimo tej różnicy portret 
Mateusza birkuta zachowuje dużą spój-
ność. wygląda to ostatecznie tak, jakby 
nie imał się go żaden fałsz.
późniejszy przodownik pojawia się na 
budowie nowej Huty jako chłopak, któ-
ry dotąd pracował tylko na ziemi swego 

ojca, człowiek pozbawiony doświadcze-
nia, a także dystansu wobec siebie i świa-
ta, z gruntu uczciwy, a jednocześnie cał-
kiem jeszcze nieukształtowany, nieodporny 
na mechanizmy manipulacji, jakim zosta-
nie poddany. pierwsze ujęcia, w których 
się pojawia, a jest to scena przyjmowania 
go do pracy na budowie, mają specyficzny 
charakter. pochodzą z materiału nakręco-
nego podczas zdjęć próbnych6, kiedy akto-
rzy nie byli jeszcze w pełni wprowadzeni 
w swoje role, jeszcze ich w swej świado-
mości nie zbudowali. wajdzie chodziło 
o uzyskanie efektu czystej karty. bohater 
miał sprawiać wrażenie człowieka, w któ-
rym absolutnie nic nie jest przesądzone, 
człowieka wewnętrznie otwartego, chłoną-
cego świat takim, jaki jest, dopiero przygo-
towującego się na przyjęcie prawdy o rze-
czywistości. trzeba przyznać, że manewr 
reżysera dał znakomity rezultat. na ekra-
nie pojawia się postać trochę jeszcze nie-
wyrazista, anonimowa, skontrastowana 
z tą, którą oglądać będziemy w scenach 
późniejszych.
wiejski prostaczek zaczyna wierzyć w no-
wą rzeczywistość, którą symbolizuje budo-
wa nowej Huty i która propagowana jest 
przez władze wszystkimi dostępnymi środ-
kami. wiara ta nie zostaje zachwiana przez 
drobne przeciwności, choć nie oznacza 
to, że młody robotnik ich nie zauważał. 
uczestniczy wszak w spontanicznej akcji, 
kiedy to dyrekcja obrzucona zostaje ryba-
mi przez protestującą przeciw marnemu 
wyżywieniu załogę. Od początku zazna-
cza więc, że czuje się częścią swojej 
społeczności. 

5  t. lubelski, op. cit., s. 166.
6  t. sobolewski, op. cit., s. 25.
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właśnie tę jego mocną wiarę i poczucie 
zaangażowania sekretarz jodła i młody 
reżyser filmowy burski decydują się wyko-
rzystać, czyniąc zeń przodownika pracy. 
ta wiara daje mu motywację i siłę, aby 
dokonać rzeczy niezwykłej: w trakcie jed-
nej zmiany ułożyć wraz z zespołem ponad 
trzydzieści tysięcy cegieł. tak dla niego, 
jak i dla pomysłodawców całego przed-
sięwzięcia pobicie owego rekordu jest 
drogą do kariery, ale birkutowi o karie-
rę chodziło najmniej. Ostatecznie porzu-
cił on jednak murarkę. zaangażowano go 
do pracy społecznej, obdarowano miesz-
kaniem. pobicie rekordu i powstanie fil-
mu burskiego Oni budują naszą przyszłość 
było momentem kulminacyjnym jego 
kariery. stał się propagandowym symbo-
lem swoich czasów, herosem, chodzącą 
legendą. jego portret zawisł na jednym 
z budynków w nowej Hucie. wtedy tak-
że powstał ów przedstawiający go mar-
murowy posąg, na który po dwudziestu 
kilku latach agnieszka natrafi w zapo-
mnianych wnętrzach magazynu Muzeum 
narodowego.
początkiem końca kariery birkuta było 
zajście, które miało miejsce podczas jed-
nego z organizowanych w terenie poka-
zów murarki zespołowej, kiedy to poda-
no mu do rąk rozgrzaną cegłę. poparzone 
dłonie nie nadawały się już do pracy. ale 
nie to nawet było najważniejsze. chodziło 
o fakt, że birkut uświadomił sobie fałsz 
swojej sytuacji. zawsze odczuwający soli-
darność z robotnikami, pojął, że nie jest 
już jednym z nich. „ale, żeby robot-
nik robotnikowi” – dziwił się. „Oni nas 
nie rozumieją” – dodawał. nie przekony-
wały go i nie interesowały wszczęte przez 

opiekującego się nim ubeka Michalaka 
poszukiwania nieznanego sabotażysty. 
zaczynał zdawać sobie sprawę, że zabrnął 
w ślepą uliczkę i że za tymi, którzy go 
okaleczyli, musi stać jakaś racja.
nigdy nie był partyjnym aktywistą. jeśli 
wszedł w struktury władzy, to po to, aby 
walczyć o sprawy robotników. w istocie dla 
władz pełnił wyłącznie funkcję wizytówki, 
nieco, trzeba przyznać, kłopotliwej. z opo-
wiadania Michalaka wynika, że po wypad-
ku z cegłą birkut stał się prawdziwym try-
bunem ludowym. nieustępliwie bronił 
interesów nowohuckiej załogi, z właści-
wą dla siebie pasją walczył o mieszkania 
dla pracowników. był bardzo aktywny, 
choć już mniej naiwny.
Ostateczna lekcja prawdy o otaczającej 
go rzeczywistości została mu udzielo-
na w związku ze sprawą jego przyjaciela 
i pomocnika wincentego witka. wtedy 
to poznał ubeckie gabinety, z których 
ludzie znikają w zagadkowych okolicz-
nościach. wtedy dowiedział się, jak pre-
paruje się oskarżenia i reżyseruje pokazo-
we procesy wrogów ludowego państwa. 
wtedy przeżył chwilę, kiedy bezcere-
monialnie odebrano mu głos, wyłącza-
jąc mikrofon podczas zebrania organizacji 
robotniczej. chciał tam mówić o krzyw-
dzie witka. nie zawahał się przed niczym, 
aby uratować przyjaciela. najpierw zabie-
gał o jego uwolnienie, a potem, gdy stało 
się to nierealne, o jego godność. swym 
spektaklem na sali sądowej doprowadził 
do tego, że murarz cofnął upokarzające 
własną osobę zeznania.
Rzucając kamieniem w drzwi krakow-
skiego gmachu ub i właściwie na włas-
ne życzenie posyłając samego siebie do 
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więzienia, birkut był już w pełni świa-
dom tego, co się wokół niego dzieje. 
droga, która zawiodła go od łatwowier-
nej akceptacji istniejącego porządku rze-
czy do zdecydowanej nań niezgody, opar-
ta została na bogatym doświadczeniu oraz 
na wrodzonej i niezbywalnej dzielności 
i uczciwości. skrajność sytuacji, w jakich 
się znalazł, spowodowała przyspieszony 
proces dojrzewania. w rezultacie jednak 
doprowadziła do wewnętrznego kryzysu 
i – przynajmniej czasowego – wygaśnię-
cia zaangażowania społecznego bohate-
ra. pomimo zachęt uwolniony z więzie-
nia Mateusz nie bierze udziału w gorączce 
października 1956 roku. zdecydowanie 
odmawia.
Mateusz birkut jest symbolem swego czasu, 
człowiekiem, którego entuzjazm wykorzy-
stano w sposób bezwzględny i uprzedmio-
tawiający. uczyniono zeń bohatera, aby 
potem z równie wielką łatwością zmieść 
go z piedestału. niezwykle wymowne jest 
tu ujęcie, w którym zdejmowany portret 
przodownika zastępuje się natychmiast 
wizerunkiem następnego. publiczne, 
wykreowane przez jodłę i burskiego 
bohaterstwo birkuta zbudowane zostało 
jakby obok jego osoby. jego rzeczywiste 
bohaterstwo wiązało się zaś, jak to zwy-
kle bywa, z tragizmem7.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O
poprzez postaci agnieszki i Mateusza 
birkuta można odczytać proces dojrzewa-
nia społeczeństwa polskiego do prawdy 
o chorych regułach egzystowania w ramach 
państwa komunistycznego. Obydwoje 

są przecież symbolami swoich pokoleń. 
jednak swoisty, całościowy i metaforyczny 
obraz tego procesu odnajdujemy w filmie 
pawła kędzierskiego Dokąd. jest to utwór 
wpisujący się w wajdowskie rozliczenie 
z przeszłością, stanowiący dlań znako-
mity kontekst. wszakże zarówno wajda, 
w archiwalnych obrazach z lat pięć-
dziesiątych, jak i kędzierski posługiwali 
się tym samym materiałem ikonograficz-
nym. po prostu oglądali te same kroniki, 
te same filmy propagandowe. i u jedne-
go, i u drugiego pojawia się na przy-
kład bardzo podobne ujęcie z zawiesza-
niem portretów przodowników pracy. 
u kędzierskiego jest wmontowane w tok 
narracji, u wajdy – przetworzone. należy 
jednak podkreślić, że film Dokąd zreali-
zowany został z innej perspektywy. jego 
autor miał już świadomość, że czas pRl 
się skończył. utwór mógł więc stano-
wić czynione na gorąco podsumowanie 
tego okresu polskiej historii, a na doda-
tek nie musiał liczyć się z ograniczeniami 
cenzuralnymi. 
Dokąd jest FilMeM MOntaŻOwyM, zbu-
dowanym przede wszystkim z materiałów 
polskiej kroniki Filmowej. jego kręgosłup 
stanowią obrazy pochodów pierwszomajo-
wych zarejestrowane w ciągu ponad czter-
dziestu lat funkcjonowania pRl. zaczyna 
się od okresu tużpowojennego, gdy miej-
scem najważniejszych „procesji” nowej 
religii była jeszcze, zastępująca zniszczo-
ną warszawę, Łódź. potem następuje roz-
kwit epoki stalinowskiej, kiedy to rozentu-
zjazmowane tłumy niosą portrety wodza 
narodów, a obok nich wizerunki bieruta. 

7  „Fałszywy mit, który go stworzył, ulega przemianie, wydając z siebie mit autentyczny”. [w:] tamże, 
s.22.
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przywódca państwa polskiego pojawia 
się osobiście na trybunie. po nim na tym 
samym miejscu znajdą się uśmiechnię-
te i promieniejące poczuciem sukcesu 
postaci jego następców: dość kostycz-
nego Gomułki, rozbuchanego Gierka 
i stosunkowo najmniej pewnego siebie 
jaruzelskiego.
wyczuć można w tych obrazach deli-
katny powiew zmian, kolejnych nadziei 
i kolejnych zawodów, ale podstawowym 
wrażeniem jest absolutna fasadowość 
dobrze zaprogramowanych uroczystości. 
nie ma tu miejsca na prawdziwą ekspre-
sję i rzeczywisty dialog, na jakiekolwiek 
przejawy szczerości. władza przegląda 
się we własnym wyobrażeniu o tym, jaki 
powinien być naród. a naród uczestniczy 
w świeckim obrządku ze zmniejszającym 
się w miarę upływu czasu potencjałem 
wiary zastępowanej nieodwołalnie przez 
oportunizm. Metafora drogi, jaką niesie 
ze sobą obraz niekończącego się pocho-
du, mogłaby być nawet postrzegana 
jako wizja społeczeństwa drepczącego 
w miejscu lub poruszającego się w tran-
sie utożsamianym na przykład z chocho-
lim tańcem.
Mogłoby tak być, gdyby w filmie nie 
zostały pokazane także inne obrazy. 
tymczasem w ikonograficzną monotonię, 
ukazującą wiwatujące masy i pozdrawia-
jących je przywódców, wkradają się obce 
akcenty, zgrzyty. z czasem pojawia się ich 
coraz więcej. jest październik 1956 roku 
i wiec poparcia dla Gomułki. są migaw-
ki z masakry na wybrzeżu w grudniu 
1970 roku. jest triumfujący po zakoń-
czeniu strajku w stoczni Gdańskiej lech 
wałęsa. są wreszcie zdjęcia z organizowa-

nych w latach 80. alternatywnych mani-
festacji pierwszomajowych, rozbijanych 
brutalnie przez milicję. te ostatnie zaj-
mują nieomal tyle samo miejsca, co frag-
menty oficjalnych uroczystości. Okazuje 
się zatem, że wspomniany wyżej oportu-
nizm nie jest jedyną odpowiedzią społe-
czeństwa na wzrastającą świadomość zde-
generowania władzy. pojawia się bowiem 
rzeczywisty i coraz bardziej trwały, kon-
sekwentny, świadomy bunt, zmuszający 
rządzących do stałego używania przymusu 
fizycznego. wielka część społeczeństwa 
dojrzała do sprzeciwu i odrzucenia fałszu. 
jednakże prawdziwym testem dojrzało-
ści będzie dopiero czas, który nadejdzie, 
gdy ów sprzeciw doprowadzi do upad-
ku starego porządku. Reżyser przygo-
towuje swój film właśnie w momencie, 
w którym staje się to faktem, i dlate-
go przenikliwie opatruje go tytułem 
o charakterze pytania.

A U T O R E F L E K S J A
jest w Człowieku z marmuru, do które-
go teraz wypada się ponownie odwo-
łać, jeszcze jeden ważny wątek, także 
w sposób naturalny poddający się ana-
lizie w kontekście motywu dojrzewa-
nia. chodzi o element autorefleksji albo 
nawet wewnętrznego rozliczenia z włas-
ną artystyczną przeszłością, jaki w filmie 
zamieścili jego twórcy. nieprzypadkowo 
jednym z ważniejszych jego bohaterów 
jest reżyser filmowy burski. Młody, głod-
ny kariery twórca po cenzuralnych nie-
powodzeniach swoich dotychczasowych 
przedsięwzięć (m.in. filmu Początek mia-
sta, który okazał się nie dość optymi-
styczny) pojawia się u sekretarza jodły 
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z propozycją stworzenia nowego bohate-
ra filmowego, dokładnie takiego, na jakie-
go istnieje propagandowe zapotrzebowa-
nie. wszyscy dotychczasowi przodownicy 
są, jak twierdzi, „obstawieni” przez star-
szych kolegów, trzeba więc wykreować 
kogoś nowego. wybór padł na birkuta. 
nieświadomie stał się on narzędziem 
w rękach filmowca i partyjnego działa-
cza. swoim zaangażowaniem posłużył 
im do sfabrykowania falsyfikatu rzeczywi-
stości. burski z pełnym profesjonalizmem 
spreparował obraz herosa oraz otaczają-
cego go rozśpiewanego i uśmiechniętego 
świata, uciekając od jakiejkolwiek formy 
światłocienia. to nie był kompromis mię-
dzy prawdą a zmierzającymi do jej zafał-
szowania wymogami decydentów, to była 
pełna realizacja tych ostatnich.
nie jest nawet tak bardzo istotne, czy 
za portretem współczesnego burskiego, 
tego, z którym spotyka się agnieszka, 
kryje się członek partyjnego establish-
mentu, reżyser czesław petelski, sam 
andrzej wajda czy może całe pokole-
nie filmowców działających i debiutują-
cych w pierwszej połowie lat pięćdziesią-
tych. istotne, iż jest to osoba naznaczona 
piętnem grzechu, jakim było dokona-
ne przed laty oszustwo. burski zdaje 
się dostrzegać swoją winę i to zarówno 
w wymiarze indywidualnym, dotyczącym 
losu Mateusza birkuta, jak i społecznym. 
Rozmowa z młodą reżyserką i pomoc, 
jakiej jej udziela, stają się, co prawda 
skromną raczej i mało kosztowną (wysoką 
cenę zapłaci tylko agnieszka), ale jednak 
formą ekspiacji.

prawdziwym świadectwem dojrza-
łej autorefleksji nie jest jednak postać 
burskiego, ale sam film i motywacja, która 
doprowadziła do jego powstania. a była 
nią, między innymi, chęć konfrontacji 
z własną przeszłością i zadośćuczynienia 
za własne winy8. zarówno andrzej wajda, 
jak i scenarzysta aleksander Ścibor-
-Rylski mają w swoich twórczych bio-
grafiach okres zaangażowania w budo-
wanie socrealistycznego oblicza polskiej 
sztuki. wajda był asystentem czesława 
petelskiego przy zrealizowanej podczas 
budowy nowej Huty nowelce Cena 
Betonu, zaś Ścibor-Rylski pisał repor-
taże o przodownikach pracy, nierzad-
ko posługując się metodami zbliżonymi 
do działań młodego burskiego. Obaj tym 
filmem przyznawali się do odpowiedzial-
ności za sprzeniewierzenie się prawdzie. 
wajda umieścił nawet swoje nazwisko 
w czołówce filmu burskiego Oni budują 
naszą przyszłość, wystąpił tam jako jego 
asystent. twórcy zdawali sobie sprawę, 
że dopiero to oczyszczenie, rzecz jasna 
połowiczne, ale jak na warunki i czas, 
w których powstał Człowiek z marmu-
ru, i tak niezwykle odważne, daje im 
moralne podstawy do zaangażowania 
w budowanie nowego, bardziej praw-
dziwego wizerunku peerelowskiej rze-
czywistości. Człowiek z marmuru, wśród 
innych swoich znaczeń, pełni także funk-
cję zadośćuczynienia. a zadośćuczynie-
nie, w tym wypadku wobec oszukiwa-
nego wcześniej społeczeństwa i wobec 
prawdy, jest wyrazem najwyższej formy 
dojrzałości.

8  l. bajer, O tę ludzka dzielność nam szło. Mówią Aleksander Ścibor-Rylski i Andrzej Wajda, „kino“ 1977, 
nr 5, s. 4.
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FR E S K  F I L M O W Y
wielowątkowy utwór o charakterze epickim, operujący rozległą panoramą społecz-
ną i czasową, wprowadzający różnorodną tematykę: historyczną, psychologiczną, 
obyczajową, filozoficzną, i posługujący się różnorodnymi konwencjami. dominujący 
realizm spleciony w nim zostaje z liryzmem, balladowością, czasem baśniowością. 
Oddaje on możliwie pełny obraz egzystencji określonej społeczności w konkretnym 
miejscu i czasie. Fresk nie jest pojęciem szczególnie ścisłym, wyraźnie zdefiniowanym, 
ale używany z pewną częstotliwością znajduje swoje miejsce w analizie filmoznaw-
czej. Freskami filmowymi nazywane są utwory w rodzaju: Iwana Groźnego siergieja 
eisensteina (1946), Ziemi obiecanej andrzeja wajdy (1974), Podróży do Indii davida 
leana (1984) czy choćby Chłopców z ferajny Martina scorsese (1990).

KONTEKST SPO ŁECZNO - POLIT YCZNY

wicepremier i minister kultury józef tejchma wydał zgodę na realizację filmu 
na początku lutego 1976 roku. ceną za tę zgodę było niepodpisanie przez andrzeja 
wajdę listu protestacyjnego intelektualistów w sprawie zmian w konstytucji, wpro-
wadzających pojęcie kierowniczej siły narodu, którą miała być pzpR, a także sank-
cjonujących trwały sojusz ze związkiem Radzieckim. zmiany te uchwalono w poło-
wie lutego 1976 roku. wiosną i latem w pośpiechu realizowano zdjęcia. w czerwcu 
doszło do ostrych protestów robotniczych w Radomiu i ursusie oraz do ich brutal-
nej pacyfikacji, a w ich konsekwencji we wrześniu do ukonstytuowania się pierw-
szej silnej struktury opozycyjnej – komitetu Obrony Robotników. wydarzenia te 
wpłynęły na losy filmu. władze poleciły usunąć z gotowego już utworu wszelkie 
sceny, które wiązałyby śmierć Mateusza birkuta z masakrą na wybrzeżu z grud-
nia 1970 roku. to, co wydawało się rozdziałem zamkniętym i rozliczonym, oka-
zało się nagle całkowicie niecenzuralne. zgodzono się na rozpowszechnianie fil-
mu, ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie. zakazano publikowania recenzji. 
doprowadzono nawet do pomijania tego tytułu w drukowanych przez prasę reper-
tuarach kin. pomimo to, a może między innymi dzięki temu, Człowiek z marmuru 
z miejsca zyskał powszechny rozgłos jako film, który wreszcie odsłania przynajmniej 
część prawdy zarówno o historii, jak i współczesności pRl. w 1977 roku w związku 
z dopuszczeniem do realizacji dzieła wajdy ze swych stanowisk odeszli szef kine-
matografii Mieczysław wojtczak oraz sam wicepremier józef tejchma.
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KULT JEDNOSTKI
termin pochodzący z języka rosyjskiego, ukuty przez propagandę radziecką, 
a przejęty przez peerelowską. Może się on odnosić ogólnie do parareligijnego kul-
tu władcy w państwach totalitarnych, ale nade wszystko oznacza kult osoby józefa 
stalina (w polsce także bolesława bieruta), który różnymi metodami wprowadzano 
w państwach komunistycznych. potępienie kultu jednostki przez sekretarza gene-
ralnego kpzR nikitę chruszczowa w 1956 roku było kulminacją radzieckich rozli-
czeń z okresem stalinizmu. w polsce po przełomie październikowym sformułowa-
nie to przyjęło pejoratywne zabarwienie i służyło łagodnemu krytycyzmowi wobec 
przeszłości. nie było używane zbyt często i zastępowało autentyczne rozliczenie 
z epoką stalinowską.

CZAS BŁĘDÓW I W YPACZEŃ
używane przez propagandę pRl eufemistyczne określenie czasu zbrodni stalinow-
skich, a później także innych kryzysowych okresów w powojennej historii polski. 
jego użycie miało oznaczać ostateczne rozliczenie się z ciemnymi kartami prze-
szłości i zamykało w istocie możliwość jakiejkolwiek wnikliwszej nad nimi debaty, 
nie mówiąc już o odkrywaniu prawdy czy zadośćuczynieniu.

FILM MONTAŻOWY
utwór, na który składają się fragmenty innych filmów. do twórcy takiego filmu należy 
wybór i montaż materiału, komentarz, a także kreacja warstwy dźwiękowej.



22

1 proces dojrzewania jednostki i proces 
dojrzewania społeczeństwa.
2 specyfika języka propagandy w pRl.
3 konformizm i nonkonformizm – zesta-
wienie dwóch postaw wobec rzeczywistości.
4 portret kobiety nowoczesnej – agnieszka 
z Człowieka z marmuru andrzeja wajdy.
5 Film w filmie – wykorzystanie zabiegu 
stylizacji w czarno-białych fragmentach 
Człowieka z marmuru andrzeja wajdy.
6 wie loznaczność  f ina łowe j  s ceny 
Człowieka z marmuru andrzeja wajdy.

7 Mateusz birkut – poddany manipulacji, 
bohater Człowieka z marmuru andrzeja 
wajdy.
8 autonomiczna i kreacyjna rola dźwię-
ku w filmie Dokąd pawła kędzierskiego.
9 Moralna odpowiedzialność artysty wy-
powiadającego się na temat współczesno-
ści oraz historii.
10 symboliczne odczytanie tytułów fil-
mów Człowiek z marmuru andrzeja wajdy 
oraz Dokąd pawła kędzierskiego.
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