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komizm jest rzeczą poważną. Śmiech 
wydaje się bezużyteczny i błahy w porów-
naniu ze łzami, jakie wywołuje trage-
dia, ale jego rola bywa równie doniosła. 
nie przypadkiem w czasach średniowie-
cza istniały cechy błaznów, równie sza-
nowane jak cechy innych profesji, równie 
też zasobne, bo władcy i możni potrafili 
docenić mądrość humoru.
podanie definicji komizmu jest zada-
niem wyjątkowo trudnym, bo ma on wie-
le różnych odmian. zamiast tego zwróć-
my uwagę na jedną z podstawowych 
jego cech. należy on mianowicie do sfe-
ry rozumu, a nie emocji. „Żeby komizm 
mógł wywołać należyty skutek, wyma-
ga on jakby chwilowego znieczulenia 
serca. przemawia jedynie do intelek-
tu”1 – stwierdza w studium poświęco-
nym śmiechowi francuski filozof Henri 
bergson. z tego powodu śmiech bywa 
często okrutny, ale równie często docie-
ra do istoty rzeczy i przedstawia sprawy 
w jasnym świetle rozumu.
komizm i wywołany przezeń śmiech 
są zjawiskami społecznymi i odgrywa-
ją istotną rolę w życiu społeczeństw. 
komizm wymierzony bywa czasem 
w indywidualizm; jest wówczas bronią, 
za pomocą której społeczność przywo-
łuje do porządku tych, którzy chcieli-
by podążać wyłącznie własnymi ścieżka-
mi, nie oglądając się na innych. w sztuce 

bywa więc narzędziem satyry, gdy wyszy-
dza głupotę, chciwość, zawiść czy inne 
ludzkie wady. czasem jednak śmiech 
staje się ostatnią bronią słabych i poko-
nanych. wybiera sobie wówczas potęż-
niejszych wrogów, jak okrucieństwo 
czy pragnienie władzy; błazen staje 
do walki z tyranem i nie zawsze skaza-
ny jest na porażkę. w takich wypadkach 
komizm bywa jednak dwuznaczny; moż-
na bowiem powiedzieć, że jest także 
wentylem bezpieczeństwa, który, choć 
widowiskowy i głośny, nie stanowi realnej 
siły zdolnej zmienić stan rzeczy. poddani 
śmieją się z władcy, ale nie stają się przez 
to bardziej wolni.
krytyczne właściwości komizmu od po-
czątku wykorzystywało kino. komedie 
filmowe często służyły wypowiadaniu 
– w pozornie niewinnej formie – waż-
nych zarzutów wobec rozmaitych zja-
wisk społecznych lub władzy politycznej. 
szczególną rolę komedia filmowa ode-
grała po ii wojnie światowej w krajach 
komunistycznych, zwłaszcza w polsce. 
Dzięki niej twórcy mogli poruszać tema-
ty i wypowiadać opinie, które w innych, 
„poważnych” gatunkach nie przeszłyby 
przez sito cenzury państwowej. komedia 
w większym niż inne gatunki stop-
niu wypracowała specyficzny, aluzyjny 
język, który publiczność rozumiała w lot, 
a cenzorzy tolerowali.

1  H. bergson, Śmiech. Esej o komizmie, warszawa 2000, s. 11.
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Reżyser filmowy i teatralny, scenarzy-
sta, operator, współtwórca polskiej szko-
ły filmowej, wykładowca pwsF w Łodzi 
(1957-1961); urodzony w 1921 roku 
w krakowie, zginął w wypadku samo-
chodowym w 1961 roku. studia filmo-
we na wydziale Operatorskim, a następ-
nie na wydziale Reżyserii pwsF w Łodzi 
ukończył w 1951 roku. zadebiutował 
w 1949 roku dokumentalnym filmem 
Sztuka młodych. pracował w warszaw-
skiej wytwórni Filmów Dokumentalnych, 
początkowo jako operator, a następ-
nie reżyser krótkich form dokumental-
nych utrzymanych w estetyce socrea-
listycznej (Nauka bliżej życia, Kierunek 
Nowa Huta, Poemat symfoniczny „Bajka”, 
Pamiętniki chłopów). po 1955 roku Munk 
coraz wyraźniej skłania się ku fabule, cze-

go dowodem jest Błękitny krzyż – ostatni 
projekt zrealizowany w wytwórni Filmów 
Dokumentalnych. Od Człowieka na torze 
(1956) rozpoczyna kilkuletnią współ-
pracę ze scenarzystą jerzym stefanem 
stawińskim. przełomowym dziełem 
w twórczości andrzeja Munka okaza-
ła się Eroica (1957) – jedno z najwybit-
niejszych dzieł polskiej szkoły filmowej. 
kolejnym dziełem miała być Pasażerka 
według scenariusza zofii posmysz, pra-
ce nad filmem przerwała jednak tragicz-
na śmierć reżysera. zrealizowane przez 
Munka fragmenty zostały zmontowane 
przez witolda Lesiewicza i zaprezentowa-
ne publiczności w 1963 roku. wybrana fil-
mografia: Błękitny krzyż (1955), Człowiek 
na torze (1956), Eroica (1957), Zezowate 
szczęście (1959), Pasażerka (1961-1963).

plastyk i reżyser filmów animowanych; 
urodzony w 1930 roku w wilczogębach. 
ukończył historię sztuki, a potem pwsF 
w Łodzi .  w roku 1961 podją ł  pra-
cę w studiu Małych Form Filmowych 
„se-Ma-For”, gdzie zrealizował więk-
szość swych fi lmów. jego fi lmy z lat 
60. – jak Konflikty (1960), Fotel (1963) 
czy Karol (1966) – były satyrycznymi 
powiastkami o charakterze politycznym. 
późniejsze filmy mają charakter bar-

dziej refleksyjny i są mniej jednoznaczne; 
artysta mniejszą wagę przykłada w nich 
do fabuły: Hobby (1968), Podróż (1970), 
Jeśli ujrzysz kota fruwającego po nie-
bie... (1971), Gorejące palce (1975), Skok 
(1978), Fatamorgana (1983), Dobranocka 
(1977). w filmach tych sięga po rozmaite 
techniki twórcze i różne sposoby obrazo-
wania. jego filmy były wielokrotnie nagra-
dzane na polskich i międzynarodowych 
festiwalach filmowych.
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 ROK PRODUKCJI 1959
 PRODUKCJA zespóŁ FiLMOwy „kaMeRa”
 REŻYSERIA anDRzej Munk
 SCENARIUSZ jeRzy steFan stawiŃski
 ZDJĘCIA jeRzy LipMan, kRzysztOF winiewicz
 MONTAŻ jaDwiGa zajicek
 MUZYKA jan kRenz
 OBSADA bOGuMiŁ kObieLa (jan piszczyk), 

MaRia ciesieLska (basia), 
HeLena DĄbROwska (wycHówna), 
baRbaRa kwiatkOwska (jOLa), 
kRystyna kaRkOwska (MajOROwa 
wROna-wROŃska), 
baRbaRa pOŁOMska (zOsia, 
ŻOna jeLOnka), iRena staLOŃczyk 
(iRena kROpaczyŃska), 
taDeusz baRtOsik (wĄsik), 
HenRyk bĄk (DyRektOR), 
eDwaRD DziewOŃski (jeLOnek)

 CZAS TRWANIA 108 Min

jan piszczyk prosi naczelnika początko-
wo bliżej nieokreślonej placówki o możli-
wość pozostania tu, gdzie obecnie się znaj-
duje. by zmiękczyć jego serce, opowiada 
o pechu, który prześladował go przez całe 
życie. Od dzieciństwa piszczyk nie był 
lubiany przez kolegów. nawet przynależ-
ność do różnych organizacji młodzieżowych 
nie chroniła go przed szykanami. nie miał 
też powodzenia u płci pięknej. by temu 
zaradzić, postanowił wstąpić do szko-
ły podchorążych, na przeszkodzie stanął 
mu jednak wybuch wojny. piszczyk trafił 
do obozu jenieckiego. kiedy jego zmyślo-
ne, bohaterskie historie zostały zdemasko-
wane, w desperacji zgłosił się na ochotnika 
do pracy, skąd został zwolniony z powodu 

wycieńczenia. po powrocie do warszawy 
zajął się nielegalnym handlem, który przy-
niósł mu pokaźne zyski, i romansem 
z łączniczką podziemia. Miłość i poten-
cjalna kariera wojskowa legły w gruzach, 
gdy został rozpoznany przez współwięź-
nia. po wojnie piszczyk zajął się zawodo-
wym pisaniem podań, co sprowadziło mu 
na głowę urząd bezpieczeństwa i pozba-
wiło z trudem zaoszczędzonej gotówki. 
po wyjściu z aresztu podjął pracę w biurze, 
gdzie wykazywał się gorliwością i służal-
czością, za co spotkała go zemsta kolegów. 
Ostatecznie trafił do więzienia. to tu właś-
nie prosi naczelnika o możliwość pozosta-
nia na stałe, ale strażnicy siłą wyrzucają go 
na wolność.
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 ROK PRODUKCJI 1963
 PRODUKCJA stuDiO MaŁycH FORM FiLMOwycH 

„se-Ma-FOR”
 REALIZACJA DanieL szczecHuRa
 SCENARIUSZ eMiL saski, DanieL szczecHuRa
 ZDJĘCIA wacŁaw FeDak
 MUZYKA wŁODziMieRz kOtOŃski
 CZAS TRWANIA 6 Min

Film animowany, z lotu ptaka przed-
stawiający salę obrad, w której jeden 
z foteli przy stole prezydialnym jest pusty. 
uczestnicy spotkania walczą o zajęcie 

wolnego miejsca, wzajemnie sobie w tym 
przeszkadzając. w desperackim wyścigu 
wygrywa ten, który wpadł na pomysł obieg-
nięcia sali. zebrani witają go owacjami.
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na powstanie Zezowatego szczęścia 
złożyły się trzy okoliczności. Musiał ist-
nieć odpowiedni klimat polityczny dla 
tak odważnego filmu, musiały pojawić 
się organizacyjne możliwości takiej pro-
dukcji, wreszcie musieli istnieć twórcy, 
mogący sprostać temu zadaniu. kres stali-
nizmu i odwilż w połowie lat 50. przynio-
sły zasadnicze zmiany w polskiej kinema-
tografii. Realizm socjalistyczny przestał 
być obowiązującą normą estetyczną, a fil-
my mogły poruszać zakazane wcześniej 
tematy, szczególnie te związane z histo-
rią najnowszą i doświadczeniami naro-
du podczas wojny i po niej.
w okresie powojennym, aż do roku 1989, 
państwo było monopolistą w dziedzi-
nie kinematografii, posiadając wyłączne 
prawo produkowania, dystrybuowania 
i wyświetlania filmów (także importowa-
nia ich i eksportowania). tuż po wojnie 
utworzono centralne przedsiębiorstwo 
Film polski, które miało zadbać o wszyst-
kie etapy realizacji filmu, od powstania 
scenariusza do wyświetlenia w kinie 
skończonego dzieła. jak łatwo przewi-
dzieć, rezultaty – zarówno artystycz-
ne, jak i ekonomiczne – były opłakane. 
powstające filmy nie cieszyły się popu-
larnością, a w dodatku było ich niewie-
le. w tej sytuacji w roku 1955 postano-
wiono zlikwidować Film polski i zastąpić 
go zespołami Realizatorów Filmowych. 
i dea  ze spo łów f i lmowych ,  będą -
ca połączeniem koncepcji spółdzielni 

i grupy twórczej, była oryginalnym pol-
skim pomysłem na realizację filmów 
w warunkach komunistycznych. zespoły 
posiadały pewną swobodę artystyczną, 
uniezależniały twórców od finansowe-
go dyktatu państwa, ułatwiały karierę 
młodym autorom. Zezowate szczęście 
powstało w zespole Filmowym „kamera”, 
którego kierownikiem artystycznym był 
jerzy bossak.
połowa lat 50. to także okres wejścia 
w samodzielne życie twórcze pierw-
szych roczników filmowców wykształ-
conych już  po wojn ie ,  w powsta-
łej w 1948 roku państwowej wyższej 
szkole Filmowej w Łodzi. jej absolwen-
ci, reżyserzy, operatorzy i aktorzy, ocho-
czo skorzystali z możliwości, które dały 
im nowo powstałe zespoły filmowe. 
najbardziej oczywistym tematem poru-
szanym w zrealizowanych wówczas fil-
mach był rozrachunek z okresem dru-
giej wojny światowej, która była głównym 
doświadczeniem formującym nie tylko 
dla młodych twórców, ale i dla większości 
widzów. wyróżnikiem tych filmów była 
wprowadzona głównie przez andrzeja 
wajdę fatalistyczna, ponura perspektywa 
historiozoficzna, odziedziczona po dzie-
więtnastowiecznych sporach o los polski. 
polemikę z nim podjął andrzej Munk, 
który w Eroice, a zwłaszcza w Zezowatym 
szczęściu posłużył się ironicznym dystan-
sem, nie bojąc się lekkiego tonu nawet 
wobec najdramatyczniejszych wyda-

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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rzeń. nie była to jednak pusta wesołość, 
lecz przemyślana, krytyczna postawa 
twórcy. Realizując komedię, Munk poru-
szał się w obszarze kina popularnego, ale 
włączał do niego najzupełniej poważną 
tematykę i kluczowe dylematy dotyczące 
historii i współczesności.

ROLA PISZCZYK A W HISTORII
bohater filmu Munka nie jest w żadnym 
momencie swojego życia postacią jedno-
znaczną. Można zobaczyć w nim człowie-
ka kameleona, oportunistycznie zmienia-
jącego barwy i poglądy albo próżnego, 
chciwego i bezwzględnego, pozba-
wionego skrupułów cwaniaka. Można 
także dojrzeć pechowca rozpaczliwie 
szukającego akceptacji, gotowego uwie-
rzyć w dowolny ideał, bez wahania rzu-
cającego się w objęcia każdej ideologii, 
która zechce go przyjąć. czasem jego 
zachowanie jest cynicznie racjonal-
ne, gdy na przykład idąc w pochodzie 
między dwiema grupami politycznymi, 
wykrzykuje na przemian hasła każdej 
z nich. innym razem bywa rozbrajająco 
naiwnym idealistą, gdy w czasie trwają-
cej wojny przedziera się do szkoły pod-
chorążych albo gdy ze szczerym prze-
jęciem powtarza propagandowe hasła 
komunizmu.
tę dwois tość  os iągnął  Munk dzię -
ki ukazaniu całego życia bohatera, 
nie po to jednak, by sugerować rozwój 
postaci. przeciwnie, piszczyk nie zmienia 
się, nie staje się mądrzejszy ani głupszy, 
lepszy ani gorszy. jego dzieje to nieubła-
gany cykl powtarzających się wzlotów 
i upadków. piszczyk przypisuje to dzia-
łaniu złego losu, zezowatego szczęścia. 

Oczywiście bohater nie jest wiarygod-
ny; jego relacja ma przecież przedsta-
wić go w jak najlepszym świetle. nawet 
jeśli piszczyk trochę się wybiela, to trze-
ba przyznać, że los pokarał go życiem 
w ciekawych, ale wyjątkowo burzliwych 
czasach. kolejne plany piszczyka roz-
bijały fale historii. nie były to zresztą 
żadne wielkie plany, marzenia bohate-
ra są zwykłe i zrozumiałe. chciałby być 
ogólnie lubiany, przez niektórych szano-
wany, a kochany przez wybrankę swego 
serca. niestety, zamieszki uliczne stają 
na przeszkodzie randki ze śliczną jolą. 
niezbyt przystojny piszczyk postanawia 
więc pomóc swemu losowi przez włoże-
nie munduru podchorążego. ale i w tym 
przypadku szalona logika dziejów miaż-
dży skromne marzenia. wybucha wojna 
i mundur nie przyciąga sznurów panien, 
tylko żołnierzy wroga. kolejny romans 
uwikłany jest jeszcze mocniej w losy 
narodu. wybranką piszczyka zosta-
je bowiem żołnierka podziemia basia. 
ulega ona czarowi jego heroicznych, 
ale wymyślonych przygód wojennych. 
niestety, mitomania piszczyka zosta-
je zdemaskowana, a on sam musi ucie-
kać z warszawy. powojenna parano-
ja stalinizmu uderza piszczyka również 
w związku z piękną kobietą. pracujący 
w prywatnej kancelarii bohater podej-
muje się śledzenia rzekomo niewierne-
go męża uroczej młodej mężatki. jednak 
rzeczywistość komunistyczna to nie ame-
rykański film i piszczyk zostaje oskarżony 
o szpiegostwo, ponieważ śledzony jest 
urzędnikiem państwowym. niedoszły 
detektyw traci intratną posadę i wszyst-
kie zaoszczędzone pieniądze.
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wszystkie te wypadki, choć dla piszczyka 
okrutne, budzą śmiech kontrastem skali. 
konflikt pomiędzy nieubłaganą historią 
i bezradną jednostką przedstawił Munk 
najlepiej w symbolicznej scenie nalo-
tu. Oto radosny, pełen energii piszczyk, 
pogwizdując, maszeruje przez pole kapu-
sty, by zameldować się w szkole podcho-
rążych. wesoło macha do przelatujących 
samolotów, ufny w panowanie polskich 
skrzydeł nad sielskim krajobrazem. 
niestety, maszyny są niemieckie i przy-
puszczają bezlitosny atak na bohatera, 
obrzucając go bombami i rażąc seriami 
karabinów maszynowych, tak że cudem 
tylko unika śmierci. scena ta nie jest rea-
listyczna, nie wydaje się prawdopodob-
ne, by eskadra samolotów chciała tak 
zacięcie atakować samotnego wędrowca. 
nie o realizm tu jednak chodzi, a o skró-
towe, symboliczne zderzenie jednostki 
i historii. atak odbywa się w szczerym 
polu, co pozwala na wydobycie kontra-
stu między samotną figurką piszczyka 
a atakującymi go samolotami. pole jest 
także tradycyjnie polskim krajobrazem, 
sercem ojczyzny, którą pustoszy wróg. 
bombardowanie pola jest zatem bardziej 
jeszcze symboliczne niż bombardowanie 
miast. z drugiej strony, na polu tym roś-
nie kapusta. nieuniknione jest więc sko-
jarzenie z kapuścianą głową jako synoni-
mem głupoty; piszczyk staje się po prostu 
jeszcze jedną z kapuścianych głów, któ-
re szczodrze rodzi ta ziemia.
nasuwa się również porównanie filmo-
we z ostatnią sceną Popiołu i diamen-
tu, który miał premierę półtora roku 
przed Zezowatym szczęściem. w finale 
filmu wajdy Maciek chełmicki umiera 

na pustym, zaśmieconym polu śmiercią 
tragiczną i absurdalną. Munk sparodiował 
tę patetyczną scenę, zastępując śmietni-
sko historii kapuścianym polem, a boha-
tera romantycznego, oddającego życie 
za ojczyznę – przerażonym człowiecz-
kiem, który myśli tylko o ocaleniu głowy. 
w ten sposób reżyser włączył się w dys-
kusję, która zaczęła się jeszcze w okre-
sie powstań narodowych, a w drugiej 
połowie XX wieku dość nieoczekiwanie 
przeniosła się na grunt kina. w opozy-
cji do andrzeja wajdy, który rozwinął 
dyskurs romantyczny, wpisując niedaw-
ną historię polski w dziewiętnastowiecz-
ną historiozofię, Munk zajął stanowisko 
szydercy. nie chodzi tu jednak o naiw-
ną drwinę z poświęcenia i bohater-
stwa, co czasem reżyserowi zarzucano. 
sprzeciw Munka dotyczy bowiem nie tyle 
romantycznych ideałów, ile bezrefleksyj-
nego automatyzmu, z jakim przyjmuje 
je społeczeństwo. taka obrona jednost-
ki przed tłamszącą siłą wypalonego mitu 
stawia Munka w szeregu tak dostojnych 
szyderców jak witkacy, Gombrowicz 
czy Mrożek.

P I S Z C Z Y K  I  I D E A Ł Y
Gdyby piszczyk był oportunistą, w każ-
dej sytuacji starającym się dopasować 
do obowiązujących poglądów, nie zyskał-
by sympatii widzów. tymczasem nawet 
w swych najbrzydszych postępkach 
– na przykład gdy na ochotnika zgła-
sza się do pracy w hitlerowskiej fabry-
ce broni albo gdy płaszczy się przed 
dyrektorem biura – może liczyć choć-
by na cień zrozumienia. bierze się ono 
z faktu, że piszczyk najmocniej prag-
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nie akceptacji, rozpaczliwie chce stać 
się zwyczajnym członkiem społeczeń-
stwa. to pragnienie czyni zeń niepopraw-
nego optymistę gotowego zawierzyć każ-
dej idei. piszczyk nie jest głupi, ale jego 
rozsądek przyćmiewa chęć bycia częś-
cią społeczności. jest to więc przykład 
opisanej przez ericha Fromma „uciecz-
ki od wolności”: lęku przed samodziel-
nym decydowaniem o własnym życiu. 
podążający ślepo za tłumem i panicznie 
bojący się samodzielności piszczyk gotów 
jest popełnić największe świństwa.
Munk ukazuje, jak kształtuje się taka 
postawa. sekwencje z dzieciństwa 
piszczyka pełne są symboliki freudow-
skiej: nożyce, których dźwięk będzie 
prześladował bohatera przez całe życie, 
figura dominującego ojca, podgląda-
nie roznegliżowanej kobiety w ojcow-
skiej pracowni krawieckiej, obgryza-
nie ołówka. Dołącza do tego dręczenie 
przez grupę rówieśników, co ma ogromny 
wpływ na rozpaczliwą potrzebę uznania. 
jednak kompleks piszczyka jest jeszcze 
bardziej złożony. swoje klęski bohater 
przypisuje pechowi, ale prawda jest taka, 
że piszczyk to – używając określenia jego 
kolegi jeLOnka – „frajer”, zawiedziony 
kochanek ideałów. Gorliwie w nie wie-
rzy, lecz jest w tej wierze osamotniony, 
bowiem inni traktują je z cynicznym 
dystansem. Dobitny jest tu przykład 
właśnie jelonka – byłego podchorąże-
go, a w czasie okupacji potentata czar-
nego rynku, który żeni się, żeby nie było 
nudno po godzinie policyjnej, i trzyma 
się z dala od konspiracji, bo to może 
zepsuć świetnie idące interesy. trudno 
oprzeć się wrażeniu, że wbrew szczytnym 

hasłom polska armia składała się w czę-
ści przynajmniej z takich kreatur. także 
inne ideały okazują się puste. w harcer-
stwie nie panuje wcale duch koleżeń-
stwa, w peerelowskim biurze nikt (poza 
samym piszczykiem) nie wierzy w opty-
mistyczne hasła propagandy.
Munk nie jest  zatem obrazoburcą. 
nie podaje w wątpliwość ideałów, ale 
ich zdolność do rzeczywistego oddzia-
ływania na indywidualne i społecz-
ne życie ludzi. walczy więc z pustymi, 
wypranymi z treści mitami. szczególnie 
poruszająca jest pod tym względem sce-
na w koszarach szkoły podchorążych, 
dokąd piszczyk dociera już po wybu-
chu wojny. koszary to kolejny w tym 
filmie nasycony symbolami wizualny 
skrót. panuje w nich bałagan i rozgar-
diasz, bo opuszczone zostały najwyraź-
niej w panicznym pośpiechu. na ścia-
nach pozostały jeszcze napuszone hasła 
i junackie plakaty, ale zdjęty ze ścia-
ny portret piłsudskiego ktoś porzucił 
w pośpiechu na łóżku. w to opuszczo-
ne przez niedoszłych bohaterów skła-
dowisko narodowych symboli wkracza 
piszczyk, nieśmiały, ale wyraźnie zacie-
kawiony. jego uwagę przykuwa pozosta-
wiony w szafie galowy mundur. postawa 
bohatera jest więc dobitnie określona. 
nie chodzi mu o istotę patriotyzmu, 
o skuteczną walkę z najeźdźcą ani choć-
by bohaterską śmierć. jego marzeniem 
jest pozór, zewnętrzna oznaka przyna-
leżności. Dlatego przebiera się w mun-
dur podchorążego i stroi przed lustrem 
groźne miny, gdy w tym czasie do budyn-
ku wkracza niemiecki oddział. choć 
zachowanie piszczyka jest absurdalne 



13

i śmieszne, to przecież – jak sugeru-
je reżyser – pasuje do miejsca, w któ-
rym się znalazł.
Gdy jednak piszczyk staje wobec osób 
autentycznie wierzących w ideały, potra-
fi zdobyć się na bohaterstwo. tak jest 
przede wszystkim w przypadku pło-
miennego romansu z basią. Łączniczka 
widzi w piszczyku bohatera, który uciekł 
z obozu i prowadzi podziemną działal-
ność, a ten za wszelką cenę chce nie tyl-
ko dorosnąć do jej wyobrażeń, ale rów-
nież wyznać jej prawdę. bez wahania 
naraża się, biorąc ze sobą konspiracyj-
ną prasę, a potem postanawia napraw-
dę wstąpić do armii krajowej. Gdyby 
mu się to udało, zostałby może praw-
dziwym bohaterem, ale na przeszko-
dzie staje znajomy z obozu, podchorąży 
sawicki. zauważmy, że ten pomnikowy 
bohater (gra go tadeusz janczar, który 
wcześniej wystąpił w podobnych rolach 
w filmach wajdy Pokolenie i Kanał), któ-
rego piszczyk nieudolnie próbuje naśla-
dować, wcale nie jest skarykaturowa-
ny. przeciwnie, jego pozornie szaleńczy 
plan ucieczki podkopem najwyraźniej 
się powiódł. Munk nie drwi więc z praw-
dziwego bohaterstwa, a tylko z jego nie-
udolnych pozorów.

KUNSZT NARR ACJI FILMOWEJ
konstrukcja filmu Munka jest równie 
skomplikowana jak charakter jego głów-
nego bohatera, choć łatwiejsza do precy-
zyjnego opisania. Film otwiera i zamyka 
rama narracyjna, która stanowi główne 
źródło zaskoczenia widza. z początko-
wej sceny można się bowiem domyślać, 
że piszczyk prosi o możliwość pozostania 

w miejscu pracy, a naczelnik, do którego 
się zwraca, to kierownik jakiegoś urzę-
du. taką interpretację potwierdza spo-
sób kadrowania w tej scenie. kamera 
porusza się tak, że ujawnia tylko część 
wnętrza, w którym odbywa się rozmo-
wa. widać fragment kancelarii z szafami 
na dokumenty, biurko i ramię ubranego 
w koszulę naczelnika. Dopiero końcowe 
ujęcia filmu ukazują kraty, strażników, 
a wreszcie samego naczelnika ubrane-
go już teraz w mundur straży więzien-
nej. towarzyszy temu niepozostawiający 
wątpliwości monolog samego piszczyka 
potwierdzający nieprawdopodobną 
prawdę o więźniu, który chce pozostać 
w zamknięciu.
zasadnicza część filmu jest opowie-
dziana przez piszczyka. narracja filmo-
wa różni się jednak od literackiej tym, 
że nie bywa raczej osobowa. tak też 
jest w tym przypadku. Oprócz piszczyka 
da się bowiem wskazać jeszcze innego 
narratora, którego metaforycznie można 
nazwać „kamerą” albo zobaczyć w nim 
reżysera – autora filmu. przez cały film 
komentuje on opowieść piszczyka, cza-
sem kpiąc z niej, czasem jawnie jej prze-
cząc. Ostateczna wymowa filmu jest więc 
wypadkową tych dwóch relacji.
czasem opowieści pokrywają się. na 
przykład gdy piszczyk relacjonuje swoje 
wyobcowanie, kamera na ogół wspiera 
go, podkreślając osamotnienie bohate-
ra i oddalenie od innych. czasem słu-
ży temu ujęcie z lotu ptaka, czasem 
– jak w scenie w obozie jenieckim – uży-
cie szerokokątnego obiektywu, który znie-
kształca przestrzeń, pozornie zwiększając 
odległość pomiędzy stojącym na pierw-
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szym planie piszczykiem a znajdującym 
się w tle tłumkiem oficerów. podobnie 
kamera nie ukazuje fragmentu życio-
rysu, nad którym piszczyk pospiesznie 
się przemyka, mianowicie jego życia 
od opuszczenia warszawy do powrotu 
do niej. wbrew słowom bohatera, jest 
to zapewne jeden z kluczowych okre-
sów w jego życiu, bo obejmuje zerwa-
nie z basią, a potem być może próby 
odszukania jej po powrocie do stolicy. 
jednak kamera jest równie dyskretna 
w tych sprawach jak bohater.
często jednak piszczyk i ukazywane przez 
kamerę obrazy nie do końca zgadza-
ją się ze sobą. cała opowieść piszczyka 
zmierza do wykazania, że w życiu prze-
śladuje go pech. tymczasem narracja 
kamery podważa tę opinię. w opisywa-
nej wcześniej scenie nalotu na kapuścia-
ne pole piszczyk pada na stertę kapu-
sty, z której po chwili zrywa się i ucieka, 
pozostawiając tylko swą studencką czap-
kę. kamera nie śledzi jednak jego biegu, 
tylko przez chwilę filmuje jeszcze to miej-
sce; tuż po ucieczce piszczyka w stertę 
kapusty trafia niemiecki pocisk. Gdyby 
bohater pozostał tam jeszcze moment, 
straciłby życie. widzimy więc, że podob-
nie jak wolterowski kandyd, piszczyk 
jest nie tylko doświadczany przez los, 
ale i przez los oszczędzany.
piszczyk przedstawia się w jak najlepszym 
świetle, chce przecież wzbudzić litość 
i zrozumienie u naczelnika więzienia. 
jego relacja nie jest więc komiczna; gdyby 
taka była, naczelnik nie zasnąłby słucha-
jąc jej. komizm jest udziałem wyłącznie 
widzów w kinie i wynika z zestawienia 
opowiadania piszczyka z obrazami, któ-

re bezlitośnie wytykają słabości bohatera, 
a nawet wprost go ośmieszają. na przy-
kład podczas aresztowania piszczyk beł-
kocze, że odmawiał sobie ciasteczek, 
bo chciał mieć dużo pieniędzy. Można 
wątpić, czy ten kompromitujący i żałosny 
obraz znalazł się w jego opowieści, poja-
wia się w filmie raczej jako skutek działa-
nia nieczułej kamery. w wielu przypad-
kach kamera kpi z bohatera, ośmieszając 
go, gdy on sam chce przedstawić się jako 
ofiara wydarzeń. częstym chwytem jest 
w filmie ruch przyspieszony. jego pod-
stawowa funkcja to pozbawienie postaci 
patosu i powagi. Dramatyczne opowie-
ści piszczyka, jak na przykład ta o pracy 
w fabryce zbrojeniowej, nabierają tonacji 
humorystycznej. kamera bierze tu na sie-
bie rolę sędziego. piszczyk ma do wyboru 
pracę w szwalni lub przy produkcji bomb. 
Od tej pierwszej odstręczają go krawie-
ckie wspomnienia z dzieciństwa i piszczyk 
uważa, że jego racje są niepodważalne. 
tymczasem kamera najwyraźniej ma inne 
zdanie; godzący się na taką formę kola-
boracji piszczyk jest dla niej postacią 
śmieszną i żałosną.
przyspieszony ruch pełni także inne funk-
cje. stanowi mianowicie aluzję do kOMeDii 
sLapstickOwej, w szczególności do fil-
mów charlesa chaplina. scena z fabryki 
zbrojeniowej nawiązuje wprost do podob-
nej sceny z filmu Dzisiejsze czasy (1936) 
tego reżysera. w tym samym filmie poja-
wia się też pierwowzór sceny, w której 
bohater prosi naczelnika więzienia o moż-
liwość pozostania w zakładzie karnym. 
we wszystkich slapstickowych ujęciach 
Munk posługuje się typowymi dla tego 
gatunku rozwiązaniami operatorskimi, 



15

w szczególności filmuje postaci bez zbli-
żeń, akcentując bezradność zagubionej 
w przestrzeni ludzkiej figurki.
Zezowate szczęście to film nadal pobu-
dzający do refleksji, choć historia poto-

czyła się nowymi torami. Munk stawia 
pytania dotyczące wolności jednostki 
i jej relacji do wyznawanych przez spo-
łeczeństwo ideałów, a kwestie te aktualne 
są także dzisiaj.

Film animowany to taki, w którym foto-
grafuje się nieruchome obiekty (rysun-
ki, figurki, a nawet żywych aktorów) 
w kolejnych fazach ruchu, a następnie 
wyświetla się obrazy tak, by uzyskać wra-
żenie ruchu. czasem też odpowiednie 
rysunki wykonuje się wprost na taśmie 
fi lmowej. Obecnie dominuje meto-
da animacji komputerowej, w której 
obrazy o  początku powstają w kompu-
terze, bez użycia kamery. Fotel zreali-
zowany został metodą wycinankową, 
która polega na fotografowaniu kolej-
nych obrazów ułożonych z wyciętych 
kawałków papieru.

M E T O D A  P L A S T Y C Z N A
Daniel szczechura posłużył się chwytem, 
który wiele lat później upowszechniły 
wczesne gry komputerowe: widokiem 
z lotu ptaka, przedstawiającym – w zależ-
ności od potrzeb – całe miejsce akcji lub 
wybrany jego fragment. celem takiego 
rozwiązania jest schematyczne potrak-
towanie przestrzeni, wybranie wyłącz-
nie elementów istotnych i zaprezento-
wanie ich wzajemnego usytuowania. 
kino posługuje się czasem takim uję-
ciem, na przykład żeby ukazać scenę 
pościgu. specyfika Fotela polega jed-
nak na tym, że jest to jedyny w całym 

filmie punkt widzenia. ani przez chwilę 
nie widzimy postaci w innej perspekty-
wie. Ludzie widziani z góry przypomina-
ją mrówki. co prawda rysowane postaci 
różnią się między sobą – na przykład fry-
zurami – ale spojrzenie kamery bezlitoś-
nie wpisuje je w abstrakcyjny schemat. 
emocje bohaterów są niezwykle silne, 
a ich pomysłowość i brutalność – niedo-
ścignione. a jednak widziana z góry cała 
akcja zostaje sprowadzona do okrutnej 
choreografii, w której nie liczy się indy-
widualność, tylko miejsce, które zajmuje 
dana figurka.
Oszczędność animacyjna ma jeszcze 
jeden skutek. usuwa mianowicie wszyst-
kie dodatkowe elementy fabuły, które 
komplikowałyby obraz. nie wiadomo 
na przykład, w jakiej instytucji toczy 
się walka o władzę, nie wiadomo też, 
jaki właściwie charakter ma miejsce 
za prezydialnym stołem. taki minima-
lizm jest jednak celowy i zamierzony. 
twórcy chodzi bowiem o przedstawie-
nie najgorszych ludzkich namiętności 
– zawiści, dążenia do władzy, złośliwo-
ści – w stanie czystym. zauważmy też, 
że minimalizm środków nie oznacza 
wcale pozbawienia filmu dramaturgii. 
napięcie budowane jest przez ruchy 
kamery; na przykład gdy zebrani oczeku-
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ją na zajęcie miejsc przy stole prezydial-
nym, kamera wykonuje najazd, akcentu-
jąc puste fotele. Dramatyzm wydarzeń 
podkreśla też ścieżka dźwiękowa.

D Ź W I Ę K
zgodnie z przyjętą przez twórców fil-
mu minimalistyczną strategią w Fotelu 
nie ma dialogów, które niepotrzebnie 
indywidualizowałyby postaci. Ścieżka 
dźwiękowa składa się z muzyki i starannie 
dobranych efektów dźwiękowych. jedno 
i drugie służy podkreśleniu choreograficz-
nych cech filmu i dehumanizacji ludzkich 
działań, by tym ostrzej je wykpić. Ścieżkę 
dźwiękową skomponował włodzimierz 
kotoński, jeden z pionierów muzyki 
elektroakustycznej w polsce.
Film rozpoczyna widok miasta, po któ-
rego ulicach porusza się przypominająca 
żuczka plamka – najwyraźniej samochód. 
Dźwięk, który temu towarzyszy, kojarzy 
się jednak bardziej z brzęczeniem owa-
da niż warkotem motoru. tak zaczyna 
się rozwinięte później w filmie porówna-
nie ludzi do społeczności owadziej: zor-
ganizowanej i sprawnej, ale bezdusznej 
i okrutnej. zapełnianiu się sali obrad wtó-
ruje muzyka jazzowa, której szczególną 
cechą jest to, że nie podpowiada oczywi-
stych emocji: nie jest ani wesoła, ani smut-
na, tylko po prostu rytmiczna. współgra 
to z ruchem ludzików zajmujących wolne 
krzesła. Oczekiwaniu na ostatniego człon-
ka prezydium towarzyszy cisza przerywa-
na chrząknięciami, natomiast gdy wska-
zywani są kolejni kandydaci na miejsce 
za stołem honorowym, wędrująca po sali 
symboliczna strzałka wydaje dźwięk coraz 
bardziej przypominający odgłos spada-

jącej bomby. także ten żart dźwiękowy 
wpisuje się w ogólną strategię polegającą 
na nadawaniu ludzkim działaniom cech 
bezosobowych, mechanicznych.

P A R A B O L A  P O L I T Y C Z N A
Film powstał w roku 1963, gdy państwo 
komunistyczne nie tylko miało monopol 
na produkcję, dystrybucję i wyświetla-
nie wszelkich filmów, ale także sumien-
nie je cenzurowało, gdy już powsta-
ły. Można by więc sądzić, że w takich 
warunkach wolno było tworzyć wyłącz-
nie utwory prawomyślne, a jakakolwiek 
krytyka była wykluczona. Rzeczywistość 
była jednak inna. po pierwsze, ponie-
waż przemysł filmowy był zdecentra-
lizowany, poszczególne zespoły albo 
studia filmowe mogły podejmować samo-
dzielne decyzje co do produkcji kon-
kretnych filmów. Oczywiście, ponosiły 
za nie polityczną i administracyjną odpo-
wiedzialność, ale mimo wszystko dawa-
ło to pewien margines swobody twór-
czej. sytuacja filmów animowanych była 
też o tyle szczególna, że nie mogły one 
liczyć na szeroką widownię. wyświetlano 
je w kinach jako dodatek do głównego 
seansu, ale nie było to regułą i nie każdy 
film mógł liczyć na taką promocję (oczy-
wiście inna była sytuacja filmów animo-
wanych dla dzieci). telewizja zaczynała 
dopiero wówczas działalność (codzien-
ne nadawanie programu rozpoczęto 
w roku 1961), a jej zasięg był niewielki, 
nie mogła więc stanowić ważnego kana-
łu upowszechniania animacji. w rezulta-
cie filmów animowanych nie kontrolowa-
no tak starannie jak tych przeznaczonych 
na szeroki rynek.
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po drugie, wobec panowania wszech-
władnej  cenzury twórcy –  n ie  ty lko 
zresztą filmowcy – wypracowali swoi-
sty, aluzyjny język, którym porozumie-
wali się z publicznością. unikano w nim 
wypowiadania pewnych tez wprost, ogra-
niczając się do sugestii i dwuznaczności. 
przykładowo Fotel bez trudu można zro-
zumieć jako satyrę nie tyle na władzę jako 
taką, na ogólnoludzką chęć rządzenia inny-
mi, ile jako krytykę rzeczywistości socja-
listycznej, w której budzą się najgorsze 
ludzkie instynkty, a energia pożytkowana 
jest na bezsensowne potyczki. szczechura 
usunął jednak z filmu wszelkie sygnały, 
które mogłyby wskazywać na konkretne 
miejsce i czas akcji. przeciwnie, szczegó-
ły sugerują, że chodzi tu właśnie o jakąś 
sytuację abstrakcyjną. przed wejściem 
do budynku, w którym odbywają się obra-
dy, widać szeregi flag, co może wskazy-
wać na jakąś międzynarodową organizację. 
wystrój wnętrz, dekoracje na podłogach, 
nawet kartki leżące na prezydialnym stole 
pozbawione są cech charakterystycznych. 
Można tylko zauważyć niewyraźne napi-
sy w różnych alfabetach, co potwierdza-

łoby międzynarodowość instytucji. Film 
funkcjonuje zatem na dwóch poziomach. 
pierwszy, abstrakcyjny, pozbawiony kon-
kretnych odniesień, był akceptowalny dla 
ówczesnej władzy i cenzury. Drugi, zwią-
zany z krytyką instytucji komunistyczne-
go państwa, istniał wyłącznie w sferze 
domyślnej, aluzyjnej.
Oczywiście cenzorzy rozumieli obydwa te 
poziomy, podobnie jak pozostali odbior-
cy. albo jednak nie mieli formalnych pod-
staw do zakazania filmu, albo też uważali, 
iż jego oddziaływanie będzie na tyle małe, 
że nie przyniesie szkód władzy. zapewne 
też widzieli w tego typu utworach rodzaj 
wentylu bezpieczeństwa, który pozwalał 
niewielkiej grupie widzów odreagować 
codzienny brak wolności.
Dla dzisiejszego odbiorcy metoda wypo-
wiadania się za pomocą paraboli ma 
dodatkową zaletę. umożliwia bowiem 
wniknięcie w historyczne realia tam-
tych czasów, ale także pozwala rzeczy-
wiście potraktować film jak przypowieść 
o ułomnościach natury ludzkiej, bez odno-
szenia ich do konkretnej rzeczywistości 
historycznej i społecznej.



ZEZOWATE SZCZĘŚCIE
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POLSKA SZKOŁA ANIMACJI
Grupa twórców filmu animowanego, którzy na początku lat 60. zaczęli odnosić 
sukcesy międzynarodowe. specyfiką ich filmów było wypowiadanie krytyki wobec 
różnych aspektów rzeczywistości komunizmu w formie żartobliwej powiastki filo-
zoficznej. twórcy ci zwracali też uwagę na autorski charakter filmu animowanego; 
choć przy jego realizacji pracuje wiele osób, ostateczne decyzje artystyczne podej-
muje tylko autor. najbardziej znani twórcy z tego kręgu to: witold Giersz, Mirosław 
kijowicz, jan Lenica, Daniel szczechura, kazimierz urbański i jerzy zitzman.

J E L O N E K
bohater Zezowatego szczęścia kreowany przez edwarda Dziewońskiego, który dwa 
lata wcześniej, w innym filmie Munka, Eroice, odtwarzał rolę Dzidziusia Górkiewicza. 
choć nazwisko jest inne, jest to najwyraźniej ta sama postać: warszawski cink-
ciarz, wyrachowany cwaniak. Zezowate szczęście ukazuje jego podoficerską prze-
szłość, w Eroice zaś przedstawia Munk jego nieoczekiwaną, chwalebną przyszłość. 
Oto Górkiewicz-jelonek rzuca na szalę wszystko, łącznie z własnym bezpieczeń-
stwem, by dobić interesu życia: kupić dla powstania pomoc węgierskich oddzia-
łów stacjonujących pod warszawą. Dzidziuś przegrywa jako handlarz, bo dowódz-
two powstańcze nie godzi się na warunki węgrów, wygrywa jednak jako człowiek, 
bo w akcie desperackiego bohaterstwa dołącza do walczących w powstaniu. tym 
intertekstualnym chwytem Munk jeszcze raz dowodzi, jak skomplikowana bywa 
prawda o człowieku.

KOMEDIA SLAPSTICKOWA
jeden z gatunków popularnych zwłaszcza w okresie kina niemego. Opiera 
się na gagach związanych z ruchem postaci w przestrzeni, pościgach, bójkach 
i rubasznym często humorze. Mistrzami komedii slapstickowej byli charles chaplin, 
buster keaton i Harold Lloyd. tradycje tego gatunku kontynuował jacques tati, 
a współcześnie – jackie chan.



FOTEL



FOTEL



22

1 jakie funkcje w społeczeństwie pełni 
komedia?
2 w jaki sposób w każdym z filmów osią-
gane są efekty komiczne?
3  na czym polega niejednoznaczność 
moralna postaci jana piszczyka?
4 czy piszczyk jest ofiarą historii, czy sam 
sprowadza na siebie nieszczęścia?
5 Dlaczego piszczyk, choć podąża zawsze 
za obowiązującymi poglądami, jest odrzu-
cany przez innych?
6 czy Zezowate szczęście przekazuje 

prawdy, które byłyby aktualne także 
dzisiaj?
7 jaką rolę odgrywa w Zezowatym szczęś-
ciu rama narracyjna?
8 czy animacja filmowa to technika trud-
niejsza, czy łatwiejsza niż rejestracja żywej 
akcji? jakie możliwości daje animacja twór-
cy i jakie stawia przed nim wymagania?
9 na czym polega minimalizm środków 
stylistycznych w filmie Fotel?
10 na czym polega podwójne odczytanie 
filmu Fotel?
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projekt polskiego instytutu sztuki Filmowej, finansowany ze środków Ministerstwa 
kultury i Dziedzictwa narodowego, polskiego instytutu sztuki Filmowej oraz polskiego 
wydawnictwa audiowizualnego.

projekt objęty patronatem Ministra kultury i Dziedzictwa narodowego bogdana 
zdrojewskiego, realizowany w ramach priorytetowego programu edukacji artystycznej.

www.filmotekaszkolna.pl
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LicencjODawcy FiLMów:

publikacja zawiera materiały audiowizualne chronione prawem autorskim. wszystkie 
prawa autorskie i prawa producenta do nagranych utworów są zastrzeżone. płyty DVD 
są przeznaczone wyłącznie do nieodpłatnego użytku edukacyjnego. kopiowanie, 
rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie i nadawanie jest zabronione.
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