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wyobraźmy sobie, że stajemy przed 
krzywym zwierciadłem. w lustrzanym 
odbiciu obraz deformuje się, przybiera 
karykaturalne kształty. zaskoczeni, zwy-
kle rozbawieni groteskowym efektem, zwra-
camy uwagę na kwestie, które wydają nam 
się oczywiste – na istotę i funkcję tra-
dycyjnego lustra – wszak ma ono służyć 
prezentowaniu wiernego odbicia rzeczy-
wistości. krzywe zwierciadło rozwija tę 
możliwość, prowokuje przeglądającego 
się w nim do samodzielnego rekonstru-
owania regularności własnych kształtów. 
aby tego dokonać, musimy przywołać 
z pamięci obraz naszej postaci, odtwo-
rzyć detale i kontury. paradoksalnie zatem, 
krzywe zwierciadło poszerza naszą świa-
domość, wzbogaca wiedzę o naszym 
autentycznym lust rzanym odbic iu, 
a co za tym idzie – o nas samych.
kino, jak każda dziedzina sztuki, sta-
ra się być źródłem prawd o człowie-
ku i świecie, w którym żyjemy. w toku 
swego rozwoju X Muza opracowała 
własny język, repertuar środków wyra-
zu, konwencji gatunkowych i schema-
tów fabularnych. wszystkie te narzędzia 
miały udoskonalić sposoby konstruowania 
wypowiedzi filmowej. ale człowiek z każ-
dą chwilą zmienia się i inaczej postrze-
ga świat. wszelkie systemy normatywne 
– także te obowiązujące w sztuce filmo-
wej – w obrębie których najpierw poru-

szamy się intuicyjnie, poddają się upły-
wowi czasu. panujące reguły, zwyczaje 
i kanony stają się coraz powszechniej 
rozpoznawalne.
jednym ze świadectw tego, że pewien 
zespół zasad kreowania, komunikowa-
nia i interpretowania znaczeń uległ sche-
matyzacji i wyczerpaniu, jest pojawienie 
się ujęć i realizacji tych zasad w krzywym 
zwierciadle. Funkcję takiego krzywego 
zwierciadła w dziedzinie sztuki pełni zja-
wisko parodii. dan Harries jako głów-
ne właściwości parodii wymienia funkcję 
konserwatywną (parodia potwierdza sil-
ną pozycję standardów, tradycji i kano-
nów, do których nawiązuje) oraz funk-
cję transgresywną (parodia wskazuje 
na ograniczenia danych systemów nor-
matywnych, demaskuje ich konstrukcję 
i elementy składowe)1.
dwa filmy, które znajdują się na płycie, 
Hydrozagadka (1970) andrzeja kondra-
tiuka oraz Polska Kronika Non-Camerowa 
nr.-1 (1981) juliana józefa antonisza, 
w jawny sposób pełnią rolę krzywych 
zwierciadeł kina. posługując się paro-
dią, dekonstruują filmowe środki, kon-
wencje i standardy budowania świado-
mości polaków w rzeczywistości pRL 
– w rzeczywistości, w której wszelkie pró-
by odsłaniania mechanizmów ideologicz-
nej perswazji były dla władzy podejrzane, 
a dla artystów ryzykowne.

1  d. Harries, Konserwatywne transgresje i kanoniczne konkluzje [w:] „kwartalnik Filmowy” 2006, nr 56, 
s. 6-24.
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Reżyser, scenarzysta i operator filmo-
wy; urodzony w 1936 roku w pińsku. 
absolwent wydziału Operatorskiego 
pwsFtVit w łodzi,  studiował tak-
że na wydziale Reżyserii. w latach 60. 
i w pierwszej połowie lat 70. realizował 
głównie filmy krótkometrażowe i telewi-
zyjne. pełnometrażowym debiutem była 
Dziura w ziemi (1970). wczesne filmy 
łączą obserwacje peerelowskiej rzeczy-
wistości z nutami egzystencjalnej gro-
teski. nowy rozdział twórczości otwie-
ra obraz Pełnia (1979). kolejne dzieła 
cechuje filozoficzna zaduma nad isto-
tą człowieka oraz jego więzi z natu-
rą i cywilizacją. według reżysera rzu-
cić wyzwanie przemijaniu może kino, 
kamera, taśma filmowa, magia tworze-
nia i sztuki w ogóle. wyrazem tej wia-

ry są filmy powstałe po roku 1979, krę-
cone w gospodarstwie reżysera, który 
odpowiada za prawie wszystkie funkcje 
techniczne, wielokrotnie obsadza siebie 
oraz żonę, igę cembrzyńską, w głów-
nych rolach. jest laureatem wielu nagród 
na krajowych i zagranicznych festiwa-
lach. wybrana filmografia: Monolog 
trębacza (1966), Chciałbym się ogo-
lić (1966), Klub profesora Tutki (1966), 
Dziura w ziemi (1970), Hydrozagadka 
(1970), Skorpion, panna i łucznik (1971), 
Wniebowzięci (1972), Jak to się robi 
(1973), Pełnia (1979), Gwiezdny pył 
(1982), Cztery pory roku (1984), Big 
Bang (1986), Mleczna droga (1990), 
Wrzeciono czasu (1995), Słoneczny zegar 
(1997), Córa marnotrawna (2001), Bar 
pod młynkiem (2004).

artysta plastyk, scenarzysta, twórca eks-
perymentalnych filmów animowanych, 
kompozytor,  wynalazca i  konstruk-
tor „maszyn filmowych” wykorzystywa-
nych do realizacji filmów non-camero-
wych; urodzony w 1941 roku w nowym 
sączu, zmarł w 1987 roku w Lubieniu. 
współzałożyciel krakowskiego studia 
Filmów animowanych. w 1965 roku 
ukończył wydział Malarstwa i Grafiki asp 
w krakowie. zadebiutował w 1967 roku 
filmem animowanym Fobia. w 1977 roku 

wyreżyserował Słońce – film bez kame-
ry; premierze filmu towarzyszył manifest, 
w którym sformułowano koncepcję obra-
zu powstającego na taśmie bez użycia 
kamery (non-camera). w latach 1981-
-1986 zrealizował dwanaście odcin-
ków Polskiej Kroniki Non-camerowej. 
wybrana filmografia: W szponach sek-
su (1969), Jak działa jamniczek (1972), 
Ostry film zaangażowany (1979), Pan 
Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo (1980), 
Światło w tunelu (1986).
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 ROK PRODUKCJI 1970
 PRODUKCJA zespół FiLMOwy „pLan”
 REŻYSERIA andRzej kOndRatiuk
 SCENARIUSZ andRzej bOnaRski, 

andRzej kOndRatiuk
 ZDJĘCIA zyGMunt saMOsiuk
 MONTAŻ jadwiGa zajicek
 MUZYKA waLdeMaR kazanecki
 OBSADA józeF nOwak (jan waLczak, as), 

RO-Man kłOsOwski (ksiĄŻĘ 
MaHaRadŻa kawuRu), 
zdzisław MakLakiewicz (dOktOR 
pLaMa), 
iGa ceMbRzyńska (pRezenteRka 
czOłówki, keLneRka w LOkaLu 
„pOd złOtyM LeszczeM”), wiesław 
MicHnikOwski (pROFesOR 
MiLczaRek), wiesław GOłas 
(taksówkaRz), FRanciszek pieczka 
(MaRynaRz), ewa szykuLska (panna 
jOLa)

 CZAS TRWANIA 72 Min

warszawa, okres letnich upałów. w tajem-
niczy sposób z kranów przestaje płynąć 
woda. za niedogodności odpowiada 
doktor plama, który obmyśla złowieszczy 
plan sprzedaży wody (pod postacią pary) 
przylatującemu w tej sprawie do polski 
maharadży kawuru. badający zjawisko 
ginącej wody profesor Milczarek zwra-
ca się o pomoc w rozwikłaniu zagadki 
do jana walczaka, niepozornego kreśla-
rza w biurze projektowym, który ukrywa, 

że w istocie jest asem, superbohaterem 
o nadludzkich zdolnościach. po przepro-
wadzeniu śledztwa i ominięciu zastawio-
nych przez wrogów pułapek asowi udaje 
się w ostatniej chwili udaremnić zamysły 
doktora plamy i maharadży. przeciwnicy 
asa przegrywają, ale nie trafiają w ręce 
władz i dalej myślą o przestępczej dzia-
łalności. walczak zdobywa natomiast 
wdzięki pięknej koleżanki z pracy, 
panny joli.
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 ROK PRODUKCJI 1981
 PRODUKCJA studiO FiLMów aniMOwanycH 

(kRaków)
 REALIZACJA juLian józeF antOnisz
 REPROJEKCJA kRzysztOF stawOwczyk, 

edwaRd nORek
 MUZYKA juLian józeF antOnisz
 CZAS TRWANIA 10 Min

Film stanowi pierwsze wydanie pełnej 
groteski i satyry animowanej, non-came-
rowej kroniki polskiej rzeczywistości 
początku lat 80. XX wieku. analogicznie 
do konwencji filmowych kronik informa-
cje ujęte są w kategorie wydarzeń z kra-
ju i ze świata, a komunikaty dotyczą róż-
nych dziedzin życia społecznego, polityki, 

historii, kultury i sztuki. pierwsze wyda-
nie kroniki zawiera następujące materia-
ły: W kleszczach kryla; Kronika kulturalna. 
Fotoplastykon sanacyjny zlikwidowany; 
Tajemnica U-27; Wytrysk ropy naftowej 
w Karlinie; Ze świata. Sytuacja we wszech-
świecie oraz przepis kulinarny na staro-
polską potrawę z trzech wieprzy.
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krzywe zwierciadło pokazuje zdeformo-
wany obraz tego, co znane, standardowe, 
tradycyjne, powszechnie przyjęte i zako-
rzenione w świadomości. w odniesie-
niu do sztuki może to być na przykład 
poetyka. naszym zadaniem jako inter-
pretatorów dzieł aspirujących do bycia 
krzywym zwierciadłem określonej poe-
tyki jest odpowiedź na dwa pytania: 
w jaki sposób dzieło uzupełnia kanon 
możliwych form realizacji parodiowa-
nej poetyki oraz jakie cechy i ograni-
czenia poetyki rozpoznaje autor poprzez 
jej parodię.

A S O C R E A L I Z M ?
Hydrozagadka  j e s t  ewenementem 
w historii polskiego kina i telewizji, 
ponieważ reprezentuje gatunek filmo-
wego komiksu o przygodach superbo-
hatera. Rodzimą wersją zagranicznych, 
a zwłaszcza amerykańskich herosów jest 
as. jego idée fixe jest niesienie pomocy 
innym, dbanie o sprawiedliwość, porzą-
dek i kondycję moralną społeczeństwa. 
bohater wyposażony jest w atrybuty, któ-
re od razu przywołują na myśl postać 
supermana: podobny kostium z inicja-
łem, peleryna, nadludzka siła, zdolność 
latania. zarówno as, jak i superman pro-
wadzą podwójne życie – na co dzień as 
chce być znany jako jan walczak, nie-
pozorny kreślarz w biurze projektowym. 
konstrukcja fabuły i postaci Hydrozagadki 
nawiązuje również do sensacyjnych opo-

wieści o brytyjskim agencie 007. w fil-
mie kondratiuka mamy analogiczny sche-
mat akcji jak w historiach o jamesie 
bondzie: pojawia się czarny charakter, 
który burzy porządek przedstawione-
go świata; zwierzchnik powierza głów-
nemu bohaterowi zadanie przywróce-
nia ładu; bohater spotyka atrakcyjną, 
niedostępną dla niego kobietę; boha-
ter pokonuje przeszkody, które stawia-
ją przed nim wrogowie; czarny charak-
ter uzyskuje przewagę nad bohaterem 
i jest o krok od urzeczywistnienia pla-
nów, a więc trwałego zagwarantowania 
sobie statusu dyktatora reguł nowego 
porządku; następuje ostateczna kon-
frontacja bohatera z czarnym charak-
terem, bohater rozprawia się ze złem, 
przywraca harmonię świata i zdobywa 
wdzięki ukochanej.
komiksowy obraz świata superbohaterów 
opiera się na wyraźnej opozycji dobra 
i zła. czyste dobro, upersonifikowane 
w postaci asa, musi stawić czoła swojej 
antynomii – czarnemu charakterowi. Rolę 
tę pełnią wspólnie doktor plama wraz 
z maharadżą kawuru, których złowiesz-
czym planem jest pozbawienie warsza-
wiaków wody. wydaje się, że nawet as 
nie ma szans powstrzymać plamy i maha-
radży, którzy mają na swych usługach 
rzesze agentów, dysponują nowoczesną 
technologią i nieograniczonymi środka-
mi finansowymi, posiadają tajną, śmier-
cionośną broń – krokodyla.

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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komiksowi bohaterowie Hydrozagadki 
determinują umowność i sztuczność 
świata przedstawionego na ekranie. 
Funkcjonują jako zdegradowane mity, 
a zatem uosabiają pewne wartości abso-
lutne, jak dobro i zło, a jednocześnie 
wyrażają dystans do tych wartości. efekt 
taki współtworzy sposób gry aktorów: 
charakterystyczna dla konwencji grote-
ski skłonność do nadekspresji, przesa-
dy i wyolbrzymienia, objawiająca się na 
przykład, emfazą w głosie (najwyrazist-
szy przykład – filmowa kwiaciarka) czy 
karykaturalnymi reakcjami (demoniczny 
śmiech plamy). bohaterowie nieustannie 
demaskują funkcję, jaką pełnią w ekra-
nowej rzeczywistości, przypominają, 
że są tylko fikcyjnymi ikonami dobra 
i zła. „pan jest diabłem” – mówi do dok-
tora plamy maharadża, który sam wcześ-
niej cytował słowa Mefistofelesa z Fausta 
Goethego („ja jestem częścią owej siły, 
której władza pragnie zło zawsze czynić, 
a dobro sprowadza”). Maharadżę fascy-
nuje przemoc, w której dostrzega źród-
ło rozrywki. doktor plama z kolei mówi 
o sobie nieskromnie, że jest „bezwzględ-
nie inteligentny”. O degeneracji moral-
nej czarnych charakterów ostatecznie 
przesądzić ma ich zamiłowanie do uży-
wek: alkoholu i papierosów. ekranowe 
ikony zła są zatem tak dalece „przesiąk-
nięte złem”, że aż groteskowo komicz-
ne. nie możemy ich traktować inaczej 
niż jako konwencjonalne figury. 
z ironicznym dystansem postrzegamy 
również postać asa. doktor plama mówi 
o nim, że to „superman w nomenklaturze 
światowej”. panna jola stwierdza: „On 
jest cudowny, gdybym miała jego zdję-

cie, nosiłabym je zawsze przy sobie”. 
wreszcie profesor Milczarek w bezpo-
średniej rozmowie z polskim superma-
nem zachwyca się: „pan jest asem, pan 
może wszystko!”. as potwierdza te opi-
nie, wypełniając swoją misję i zwalcza-
jąc wszelkie zło, którego przerażający 
przejaw bohater dostrzega na przykład 
w nieprzestrzeganiu przepisów bHp. 
wizerunek ikony dobra ostatecznie roz-
bija wiarygodność filmowej rzeczywisto-
ści. w komiksowym świecie filmu umow-
ne jest wszystko, łącznie z symboliczną 
niewinnością dziecka. w Hydrozagadce 
jako dziecko pojawia się „liliput przebra-
ny za górala” (człowiek plamy), będący 
w dodatku na kacu.
poetyka filmowego komiksu, która tak sil-
nie akcentuje iluzję i schematyzm ekra-
nowej rzeczywistości, stanowiła krzywe 
zwierciadło konwencji obecnych w pol-
skiej kulturze i sztuce po 1945 roku. wraz 
z końcem ii wojny światowej polska stała 
się jedną z republik związku Radzieckiego. 
Rządy w kraju przejęły nowe, komuni-
styczne władze, które postawiły sobie 
za cel budowę socjalistycznego państwa 
oraz zachowanie i utrwalenie wprowa-
dzonego systemu politycznego. Środkiem 
do realizacji tych dążeń miała być ideo-
logiczna indoktrynacja wszelkich dzie-
dzin życia społecznego, przede wszyst-
kim kultury i sztuki. przed nową sztuką 
postawiono konkretne zadania: kształ-
towanie pozytywnego obrazu przemian 
w kraju, utwierdzanie przyjętej ideo-
logii, mobilizowanie do uczestnictwa 
w organizowaniu socjalistycznego pań-
stwa, modelowanie wizerunku idealnego 
obywatela – człowieka pracy. 
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„socrealizm, podobnie jak kultura popu-
larna, chętnie korzystał ze struktur mitycz-
nych. sztuka, nauka, publicystyka czasów 
stalinowskich miały gotowe rozwiąza-
nie każdego problemu, jak również jed-
noznaczną i bardzo prostą wizję świata, 
opartą na dychotomicznym podziale mię-
dzy swoistym sacrum i profanum: kapita-
lizm i socjalizm, my i oni, dobro i zło, stare 
i nowe. nie było elementów neutralnych. 
Mimo głoszenia ostatecznego zwycięstwa 
Rozumu socrealizm opierał się na emo-
cjach, zawierał także wiele odwołań 
do absolutu: Historii, konieczności dzie-
jowej, Obiektywnych praw przyrody, nato-
miast bohaterowie socrealistyczni często 
bywali stylizowani na mitycznych hero-
sów”2 – pisze piotr zwierzchowski. Film 
andrzeja kondratiuka obnaża wymienio-
ne powyżej elementy składowe i funkcje 
poetyki socrealizmu poprzez ich celo-
we naśladownictwo (pastisz) i parodię. 
Hydrozagadka jest świadectwem rozpo-
znania poetyki realizmu socjalistycznego, 
a zatem syndromem skonwencjonalizo-
wania i wyczerpania tego rodzaju wypo-
wiedzi artystycznej. ujęcie jakiegoś mitu 
w ironiczny cudzysłów rozszerza możliwo-
ści jego funkcjonowania, choć równocześ-
nie uwydatnia ograniczenia. konwencja 
filmowego komiksu sprawia, że ideolo-
giczna perswazja i umoralniający dydak-
tyzm charakterystyczne dla socrealizmu 
są nadal obecne na ekranie, ale odbi-
te w krzywym zwierciadle, a co za tym 
idzie – umowne i sztuczne. u kondratiuka 
zamieniają się często w klisze amery-
kańskiego kina, w jednej ze scen dzieje 

się to prawie dosłownie: ekspedientka 
hotelu „pod złotym Leszczem” krzyczy 
do asa: „kocham pana! kocham pana! 
i love you! i love you!”.
efekt podobieństwa albo niedopaso-
wania odbicia w krzywym zwierciad-
le do obrazu pierwotnego może być 
źródłem komizmu. Gra analogii i napięć 
pomiędzy poetyką komiksu a poetyką 
socrealizmu dodaje filmowi kondratiuka 
wyjątkowej pikanterii i humoru. komiks 
– wytwór sztuki popularnej zachodu, 
traktowany przez władzę jako przykład 
kiczu – spotyka się tu bowiem ze „sztuką 
wagi państwowej”, narzędziem kształto-
wania socjalistycznej świadomości oby-
wateli. innym źródłem komizmu w filmie 
jest absurdalna logika działania bohate-
rów. postaci, które widzą w sobie geniu-
szy zła, próbują urzeczywistnić pomy-
sły tyleż oryginalne, co niedorzeczne 
(kradzież wody, unieszkodliwienie asa 
za pomocą krokodyla). dla plamy oczy-
wisty jest nawet brak bariery językowej 
w kontaktach z władcą egzotycznego kra-
ju, ponieważ, jak mówi: „złoto to jedy-
ne esperanto”. kuriozalna, zwłaszcza 
współcześnie, jest także postawa głów-
nego bohatera, dla którego obok rozwią-
zania hydrozagadki równie istotna jest 
„reedukacja” w duchu socjalistycznej 
propagandy tych, którzy ulegli plamie 
lub własnym słabościom.

B Y Ć  J A K  A S
Rolę asa kreuje józef nowak. w momen-
cie realizacji filmu aktor ten kojarzony był 
z rolami proletariuszy w dwóch socreali-

2  p. zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, warszawa 
2000, s. 46.
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stycznych filmach jerzego kawalerowicza 
(Pamiątka z celulozy, Pod gwiazdą frygij-
ską), a także epizodycznymi występami 
w rolach umundurowanych stróżów prawa 
(Wojna domowa; Ostrożnie, Yeti!; Paragon, 
gola!; Kłopotliwy gość). wizerunek akto-
ra obejmował więc figury gwarantów ist-
nienia i rozwoju socjalistycznego ustroju 
– człowieka pracy i przedstawiciela orga-
nów kontrolnych państwa. ale postać 
superbohatera Hydrozagadki w oczywisty 
sposób skłania do pytań o komiksowy pier-
wowzór asa. wszak trudno znaleźć przy-
kład filmowego komiksu, który nie był-
by ekranizacją historii wydanej wcześniej 
w formie zeszytowej. Hydrozagadka sta-
nowi wyjątek od tej reguły. po 1945 roku 
sztukę komiksu, obok coca-coli i gumy 
do żucia, przedstawiano jako przykład 
wytworów „wrogiej ideologii”. władze 
akceptowały komiks pod warunkiem, 
że pełnił on funkcję jeszcze jednego 
nośnika treści propagandowych. do kla-
sycznych wydawnictw tego typu należał 
Kapitan Żbik – komiks o dzielnym, błyskot-
liwym i nieskazitelnie prawym funkcjona-
riuszu Milicji Obywatelskiej. drukowany 
w oszałamiającej liczbie egzemplarzy 
Kapitan Żbik kształtować miał pozytyw-
ny obraz stróża bezpieczeństwa, a także 
wychowywać młodzież w duchu socjali-
stycznej ideologii. nietrudno zgadnąć, 
że ekranowy as nasuwał jednoznaczne 
skojarzenia z komiksowym funkcjona-
riuszem MO.
as pełni na ekranie rolę wzoru do naśla-
dowania, skarbca pożądanych warto-
ści narodowych. prawie każde pojawie-
nie się w filmie asa jest dla widza okazją 
do pobrania określonej nauki. w wielu 

scenach as wygłasza w kierunku kamery 
umoralniające sentencje. często nie widzi-
my wówczas w kadrze postaci, do której 
bohater się zwraca, co tworzy złudzenie, 
jakby mówił wprost do widza. czego uczy 
nas polski heros? przytoczmy kilka kwe-
stii asa: „as nigdy nie odmawia w słusz-
nej sprawie”; „ponieważ szanuję spokój 
społeczny i dobro publiczne, nie wyrwę 
tych drzwi, żeby rozprawić się z panem”; 
„ważne jest przestrzeganie przepisów 
bHp”; „to alkohol! największa trucizna! 
prawdziwego mężczyznę zabija alko-
hol!”; „nóż to jak zapałka w ręku dzie-
cka, tym bawić się nie wolno”; „kobieta 
zawsze narażona jest na niebezpieczeń-
stwo. Obowiązkiem mężczyzny jest bro-
nić kobiety i odwrotnie – otaczać ją 
opieką”. „Życiowe mądrości” asa są krzy-
wym zwierciadłem wszechobecnych 
w polsce lat 1945-1989 komunikatów 
propagandy socjalistycznej.
bohaterowie Hydrozagadki posługują 
się językiem nowomowy. dialogi w fil-
mie kondratiuka parodiują propagan-
dową moralistykę, której celem było 
wskazywanie socjalistycznych wzorów 
osobowych i przykładów „ideowej dojrza-
łości”. jednym z przejawów obywatelskiej 
troski o kraj miała być świadomość obec-
ności wrogów ładu i porządku ustrojowe-
go, stale zagrażających jedności państw 
bloku komunistycznego. zbudowaniu 
takiej świadomości służyło kreowanie 
przez propagandę atmosfery nieustającej 
mobilizacji społecznej na wypadek poja-
wienia się wrogich sił. as poucza dróżni-
ka: „Gdyby morzyła pana senność, pro-
szę napić się kawy, a na przyszłość radzę 
zachować czujność”. przed kim i przed 
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czym należało zachować czujność, kogo 
i czego się wystrzegać? cechy, jakie peere-
lowska propaganda przypisywała wro-
gom socjalizmu, skupione są w postaciach 
przeciwników asa. doktor plama uosabia 
kapitalistyczne zepsucie. Rozpieszczony 
syn bankiera uległ w młodości demora-
lizującym atrakcjom europy zachodniej 
(lupanary, kasyna), stał się „hulaką”, „play-
boyem”, idee pracy dla kraju zamienił 
na kult „mamony”. z żądzy zysku prag-
nie sprzedać dobro państwowe (zasoby 
wody) maharadży, a więc przedstawicie-
lowi „zdegenerowanego” ustroju opartego 
na nierównościach społecznych i barba-
rzyńskich metodach rządzenia (ścinanie 
głów podwładnym). Maharadża wyzna-
je pogląd, że „wszystko można kupić”, 
a obce zwroty, których używa („ein 
moment”, „big show”), nie pozostawia-
ją wątpliwości, z jakimi imperiami finan-
sowymi należy go kojarzyć.
przeciwieństwem skromnego idealisty asa 
jest również playboy pan jurek, fascyna-

cji którym ulega początkowo panna jola. 
pan jurek stanowić ma antywzór, ponie-
waż swoją postawą i prozachodnimi upo-
dobaniami („czytam «time», pijam tyl-
ko ballantine’sa, palę winstony...”) daje 
fatalny przykład konsumpcyjnego sto-
sunku do życia, co w dobie peerelow-
skich pustych sklepowych półek należało 
jednoznacznie potępić.
w krzywym zwierciadle komiksowego 
świata Hydrozagadki zło nie ma jednak 
prawa odnieść zwycięstwa. ci, którzy sta-
nęli po stronie plamy (Liliput, Marynarz), 
składają samokrytykę, proszą o możliwość 
reedukacji i dziękują za sprowadzenie 
na dobrą drogę. doktor plama i mahara-
dża wprawdzie wymykają się asowi, ale 
ich końcowy dialog (plama: „tym razem 
się nie udało, ale następnym razem...?”, 
maharadża: „też się nie uda!”) przeko-
nuje nas, że w peerelowskiej rzeczywi-
stości triumfować może wyłącznie dobro. 
jesteśmy bezpieczni, skoro nad naszym 
losem czuwa as.

K R O N I K A  N O N - C A M E R O W A?
wszelkiego rodzaju annales (dzienniki, 
roczniki, opisy dziejów itp.) powstawały 
od najdawniejszych czasów. Gdy w 1895 
roku odbył się pierwszy pokaz filmów 
braci Lumière, wydawało się, że ówcześ-
ni i przyszli kronikarze otrzymali idealne 
narzędzie do obiektywnego rejestrowania 
rzeczywistości. kamera przeistoczyła sta-
tyczną fotografię w ruchome obrazy utrwa-
lane na taśmie filmowej. ziściła ludzkie 
marzenia o możliwości zatrzymania cza-
su i realistycznego uwieczniania życia. 

kolejne etapy rozwoju języka filmu, prze-
de wszystkim odkrycie montażu, wzmoc-
niły jednak kreacyjny potencjał kamery. 
takie środki wyrazu, jak określone punkty 
widzenia, kompozycja kadru, ruch, światło 
czy zestawienia ujęć, pozwalały nie tylko 
rejestrować rzeczywistość, ale i nanosić 
na nią dowolne znaczenia. Rosnąca popu-
larność i masowe oddziaływanie X Muzy 
przesądziły o tym, że manipulacja emocja-
mi widzów i ideologiczna perswazja stały 
się nieodłączną pokusą, jeśli nie składni-
kiem wypowiedzi filmowej.
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z upływem lat na ekranach kin poja-
wiały się nowe nurty i gatunki. do idei 
kamery jako obiektywnego rejestrato-
ra rzeczywistości najczęściej nawiązy-
wały filmy dokumentalne, a wśród nich 
kroniki filmowe. były to zwykle krótkie 
materiały filmowe informujące o aktual-
nych wydarzeniach i zjawiskach. kroniki 
prezentowano w kinach przed filmami 
pełnometrażowymi. do czasu powstania 
i upowszechnienia się telewizji stanowi-
ły główne źródło poznania autentycz-
nych, w założeniu nieinscenizowanych 
na potrzeby fabuły, momentów z życia 
świata. w naszym kraju takim kino-
wym kanałem informacyjnym, obser-
watorem i komentatorem rzeczywisto-
ści była przez długie lata (1944-1994) 
polska kronika Filmowa, która stano-
wiła instrument propagandowy władz 
państwowych. cenzura nie dopuszcza-
ła na ekrany treści, które rzucałyby choć 
cień wątpliwości na sens socjalistycz-
nej ideologii i kierunek partyjnej polity-
ki. Manipulacja obrazem polski i świata 
dokonywana w pkF skłaniała – nie po raz 
pierwszy w historii X Muzy – do pytań 
o możliwość realizacji idei kronikarstwa 
uprawianego za pomocą cudownego 
wynalazku kamery i języka filmu.
Polska Kronika Non-Camerowa nawiązu-
je do polskiej kroniki Filmowej przede 
wszystkim poprzez wykorzystanie analo-
gicznych koncepcji strukturalnych i for-
malnych: układu materiałów (najpierw 
informacje z kraju, później ze świata), 
kształtu czołówki, zasady tytułowania 
materiałów, obecności komentarza lek-

tora i tła muzycznego, posługiwanie 
się montażem równoległym, sięganie 
po materiały archiwalne. cykl juliana 
antonisza uzupełnia natomiast kanon 
możliwych technik realizacji kroniki fil-
mowej o metodę non-camerową. czymże 
dla wiarygodności kroniki jest bowiem 
niebezpieczeństwo ideologizacji i subiek-
tywizacji treści wobec pomysłu stworze-
nia kroniki filmowej bez użycia kamery? 
to przecież kamera wraz z taśmą filmo-
wą wydają się najdoskonalszym, nieza-
wodnym ekwiwalentem ludzkiego oka 
i pamięci. wybór techniki non-camero-
wej służy, między innymi, kpinie z tego 
powszechnego przekonania. twórca serii 
Polska Kronika Non-Camerowa mówił, 
że „film skończył się wraz z nadejściem 
braci Lumière”3. wyrazem rozczarowa-
nia kierunkiem ewolucji ruchomych obra-
zów, a zarazem propozycją koncepcji 
rozwoju tej sztuki był ogłoszony przez 
antonisza w 1977 roku Manifest arty-
styczny grupy twórczej NON CAMERA. 
w manifeście autor stwierdzał, że dro-
ga do filmu będącego prawdziwym dzie-
łem sztuki wiedzie przez odrzucenie 
kamery i odbijanie grafiki bezpośred-
nio na taśmie filmowej.
poprzez swój manifest i realizowane 
w myśl jego idei filmy antonisz zwra-
cał uwagę na kwestie odpowiedzialno-
ści za ostateczny kształt dzieła. zdaniem 
autora Ostrego filmu zaangażowanego 
technika non-camerowa gwarantowała 
pełną kontrolę nad procesem tworzenia 
wypowiedzi artystycznej, na co nie moż-
na było liczyć w przypadku zespołowe-

3  jfa, Non camera, czyli zrób to sam – felieton dostępny na stronie: 
http://www.kinoskop.pl/kino-konesera/non-camera-czyli-zrob-to-sam-felieton
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go systemu pracy nad filmem w warun-
kach wytwórni. cykl Polska Kronika Non-
Camerowa oraz inne filmy antonisza ryso-
wane i malowane bezpośrednio na taśmie 
stanowiły zatem demonstrację niezależ-
ności artystycznej. tymczasem faktyczna, 
a nie deklarowana przez władze, wol-
ność ekspresji, wyrażanej także środka-
mi różnych dziedzin sztuki, nie istniała 
w peerelowskiej rzeczywistości. Organy 
kontrolne państwa instrumentalnie trak-
towały swobody obywatelskie, arbitralnie 
piętnując wszelkie – rzekomo uderzają-
ce w ustrój i naruszające ład społecz-
ny – przejawy i wytwory działalności 
człowieka.

P R Z E R Y S O W A N Y  Ś W I A T
idea i funkcja krzywego zwierciad-
ła w najwyrazistszy wizualnie sposób 
w Polskiej Kronice Non-Camerowej nr.-
-1  rea l izowana jes t  poprzez rysu-
nek postaci i świata przedstawionego. 
animację filmową kształtują dwie trady-
cje: „komiks” i „fantasmagoria”. „Filmy 
wywodzące się z pierwszej to te, któ-
re opierają się silnie na anegdocie, jej 
też podporządkowując środki plastycz-
ne. do drugiej tradycji należy przypi-
sać te realizacje, w których plastyka, 
wzbogacona metodami kinematogra-
ficznymi o ruch, stanowi autonomiczną 
wartość, «balet optyczny» przekształca-
jących się form (na ogół abstrakcyjnych, 
choć niekoniecznie)”4 – pisze Marcin 
Giżycki. w oprawie graficznej swoje-
go filmu antonisz nawiązuje do tradycji 
komiksu, choć nie należy zapominać, 

że wykorzystana technika non-came-
rowa stanowi właśnie ową charakte-
rystyczną dla tradycji fantasmagorii 
autonomiczną wartość, fundamentalną 
w kształtowaniu wymowy ideowej cyklu 
Polska Kronika Non-Camerowa. komiks 
narodził się na łamach XiX-wiecznych 
czasopism jako historyjka obrazkowa 
o zacięciu satyryczno-publicystycznym. 
podobne funkcje spełniają animowa-
ne rysunki antonisza w Polskiej Kronice 
Non-Camerowej nr.-1. zwróćmy uwagę 
na pewne charakterystyczne dla tej poety-
ki elementy, odwołując się bezpośrednio 
do kadrów z filmu antonisza. 
w jednym z kadrów dostrzec możemy 
przykład satyrycznej aluzji do wizerun-
ków sierpa i młota na fladze związku 
Radzieckiego. na obrazie widzimy młot, 
ale zamiast sierpa pojawiają się czerwo-
ne widły, motyw przywodzący na myśl 
symbolikę biblijną, a konkretnie atrybut 
diabła. antonisz wykpiwa, wręcz profa-
nuje sacrum, jakie w propagandzie komu-
nistycznych władz polski stanowić miały 
wszelkie symbole zsRR. ujęcie sugeru-
je nieczystą, piekielną naturę systemu, 
który w powszechnym przekonaniu oby-
wateli miał być otoczony niemal reli-
gijnym kultem, traktowany jako źródło 
i gwarancja dobrobytu, sprawiedliwości, 
szczęścia i piękna.
inny z kadrów ujawnia charakterystycz-
ną dla Polskiej Kroniki Non-Camerowej 
konwencję groteski w prezentowaniu 
postaci i panujących między nimi relacji. 
Mężczyzna i kobieta obejmują się i cału-
ją. ich ramiona i języki są w karykaturalny 

4  M. Giżycki, Nie tylko Disney. Rzecz o filmie animowanym, warszawa 2000, s. 71.



16

sposób wydłużone, co sprawia, że scena 
staje się krzywym zwierciadłem stosunków 
międzyludzkich, ironicznym sprowadze-
niem uczuć do prymitywnej cielesności. 
twarze wszystkich osób w filmie antonisza 
mają nieproporcjonalnie duże czoła, 
oczy, nosy, usta, żuchwy; odpychają fatal-
nym stanem uzębienia. estetyka brzy-
doty i cielesność przenikają cały świat 
przedstawiony w Polskiej Kronice Non-
-Camerowej nr.-1.
w kolejnych kadrach zauważalna jest 
jeszcze jedna właściwość rzeczywistości 
ukazanej w filmie antonisza, mianowi-
cie antropomorfizacja niektórych obiek-
tów. w Polskiej Kronice Non-Camerowej 
nieustannie powraca motyw świni i słoń-
ca obdarzonych obliczem podobnym 
jak postaci ludzi i przejawiających ludz-
kie stany emocjonalne; słońce na przykład 
uśmiecha się lub smuci. Ożywione obiek-
ty uwydatniają znaczenia scen, w któ-
rych są obecne. ich ostentacyjna aktyw-
ność zwraca uwagę na konstrukcję obrazu 
i elementy, które zostały wykorzystane 
do budowy jego znaczeń. uśmiechnięte 
słońce nad polskim krajobrazem ludzi 
i zdarzeń stanowi jaskrawy dowód inge-
rencji w obiektywizm i wiarygodność ekra-
nowego świata, świadectwo manipulacji 
„zarejestrowanym” materiałem. Funkcję 
obnażenia kreacyjnej natury filmowego 
tworzywa spełnia również stylizacja obra-
zu obecna w materiale o u-27. stylizacja 
polega tu na wykorzystaniu czarno-białej 
palety barw, a ma na celu sugestię, że widz 
ogląda materiały archiwalne z lat ii wojny 
światowej. zabieg ten rozbija umowność 
– i tak już w samej swej istocie umownej 
– kroniki non-camerowej.

podsumowując, antonisz uzupełnia 
kanon konwencji przedstawieniowych 
– wykorzystywanych zwłaszcza w polskiej 
kronice Filmowej – o estetykę brzydoty, 
satyrę polityczną, groteskę i karykaturę. 
nieobecność tych zjawisk była szczegól-
nie charakterystyczna dla okresu soc-
realizmu, panującego w polskiej sztu-
ce od końca lat 40. do ok. 1956 roku. 
silna ideologizacja treści i formy dopro-
wadziła do wytworzenia socrealistycz-
nej ikonografii, obejmującej schematy 
i wzorce prezentowania ludzi i wyda-
rzeń. zdjęcia i montaż musiały komu-
nikować wizualnie określone treści, na 
przykład majestat ludzi pracy, wyjątko-
wość józefa stalina, monumentalność 
symboli związku Radzieckiego, dobro-
byt i wzrost gospodarczy państwa, potę-
gę kolektywu. Fundamentalnym dąże-
niem autorów filmowej propagandy 
było przełożenie absolutyzmu i rzeko-
mej nieomylności ideologii na harmo-
nię wzniosłych, optymistycznych obra-
zów i słów, budujących poczucie więzi 
z tymi, którzy uczestniczą w realizacji 
ogólnonarodowej idei. adresaci prze-
kazów propagandowych traktować 
mieli wcielenie w życie haseł realne-
go socjalizmu jako sprawę wagi pań-
stwowej, priorytet w życiu zawodowym 
i osobistym. wszelkie próby spojrzenia 
z dystansu na dyktowane przez ówczes-
ną władzę sposoby myślenia spotykały 
się z natychmiastową ingerencją cenzury. 
wymienione wcześniej zabiegi (groteska, 
karykatura, satyra polityczna i estetyka 
brzydoty) stanowią o odrębności Polskiej 
Kroniki Non-Camerowej na tle wszelkie-
go rodzaju przekazów mających ambicję 
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informowania o rzeczywistości w dobie 
pRL. antonisz – dosłownie i w przenośni 
– przerysowuje obowiązujące konwen-
cje przedstawieniowe, odbija je w krzy-
wym zwierciadle. w Polskiej Kronice Non-
-Camerowej kształty osób i przedmiotów 
nie zachowują względem siebie odpo-
wiednich proporcji, świat przedstawio-
ny na ekranie wygląda niczym dziecięce 
bazgroły, animacja jest rwana, rozedrga-
na. Obrazy nie tworzą wrażenia harmo-
nii, wręcz przeciwnie, każda sekunda, 
czy raczej klatka filmu5, obnaża pro-
ces kreowania filmowej rzeczywistości. 
autor cały czas przypomina, że mate-
ria filmu opiera się na niedoskonałych 
narzędziach rejestracji wykorzystywa-
nych przez twórcę instrumentalnie i słu-
żących do wywarcia określonej perswazji 
ideologicznej.

P R O P A G A N D A  N O N S E N S U
O jakich wydarzeniach i zjawiskach infor-
muje nas Polska Kronika Non-Camerowa 
nr.-1? jakie są cechy języka, którym te 
informacje są komunikowane?
analizę zacznijmy od odpowiedzi na dru-
gie pytanie. „komentarz w kronice non 
cameralnej staropolszczyzno czytan jest, 
gdyż odebranie się od języka korzeni 
jest kryzysu przyczyno”.6 przytoczona 
wypowiedź pojawia się po pierwszym 
materiale filmowym (W kleszczach kryla) 
i kieruje uwagę widza na dwie kwestie: 
odmianę języka, jakim posługuje się lek-
tor, oraz konstrukcję składniową zdania. 

„staropolszczyzna” płynąca z ust lektora 
w trakcie filmu stanowi jedynie wyob-
rażenie o staropolskiej fleksji i składni, 
jest niezgrabną stylizacją współczesnej 
polszczyzny na jej dawną postać (nada-
wanie czasownikom staropolskich koń-
cówek fleksyjnych, na przykład –ujo; 
archaizmy, na przykład Polszcze, ochę-
dożyć; staropolskie zwroty urzędowe, na 
przykład w Roku Pańskim, Anno Domini). 
O treści komentarzy decydują w rów-
nym stopniu stylistyczne wariacje języ-
kowe, co kłopoty lektora z czytaniem. 
jego znikome kompetencje, przejęzycze-
nia i brak akcentowania pauz są przy-
czyną problemów z interpretacją kolej-
nych informacji. z cytowanej powyżej 
wypowiedzi trudno wywnioskować, czy 
jakiś kryzys już panuje, czy też może 
się dopiero pojawić w wyniku oderwania 
od „języka korzeni”.
treść kolejnych komunikatów również 
rodzi poważne wątpliwości co do ich 
znaczenia, wszystkim komentarzom 
towarzyszy bowiem semantyczny i skła-
dniowy chaos charakterystyczny dla 
wyrażeń nonsensownych. zawarty w fil-
mie antonisza ładunek nonsensu stano-
wi językowe krzywe zwierciadło oficjal-
nego, urzędowego stylu (nowomowy), 
jakim posługiwały się peerelowskie 
władze i media. uzupełnia tym samym 
kanon możliwych form językowych 
w dokumentach filmowych lat 1945-
1989. „ideologiczna perswazja, służą-
ca usankcjonowaniu przekonań i intere-

5  na sekundę filmu przypadają ok. 24 klatki. twórca filmu non-camerowego musi rysować każdą klatkę 
oddzielnie, co teoretycznie uniemożliwia płynną animację.
6  cytaty staram się przytaczać w brzmieniu, w jakim pojawiają się w filmie. dosłowna rekonstrukcja 
komentarza sprawia trudność ze względu na szczególne predyspozycje (a raczej ich brak) lektora.
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7  M. cieśliński, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944-1994, warszawa 2006, s. 17.
8  tamże, s. 18.

sów władzy rządzącej społeczeństwem, 
ma na celu wprowadzenie w obieg pożą-
danych treści w sposób dyskretny i nie-
zauważalny. jej głównym zadaniem jest 
pozyskanie akceptacji odbiorcy, utrzy-
manie go w przekonaniu, że realizo-
wane są interesy właśnie jego – odbior-
cy, a nie władzy”7 – zauważa Marek 
cieśliński. czy treści przekazywane 
przez Polską Kronikę Non-Camerową 
nr.-1 spełniają te zadania? zastanówmy 
się, jakie konkluzje na temat polski 
w dobie pRL przynoszą kolejne materiały 
filmu antonisza.
W kleszczach kryla – państwowe dąże-
nia do modernizacji i unowocześnienia 
gospodarki nie służą zaspokojeniu rzeczy-
wistych potrzeb społeczeństwa, są wręcz 
realizowane ich kosztem. Kronika kultural-
na. Fotoplastykon sanacyjny zlikwidowany 
– władze usuwają z przestrzeni publicz-
nej wszystko, co może budzić skojarze-
nia z niepodległością polski. Tajemnica 
U-27 – władze podsycają atmosferę wro-
gości wobec zewnętrznych sił obwinia-
nych o sabotowanie gospodarki. Wytrysk 
ropy naftowej w Karlinie – w państwie 
panuje chaos organizacyjny, rządzący 
wydają błędne decyzje dotyczące gospo-
darki. Sytuacja we wszechświecie – kraj 
ogarnięty jest biedą, kryzysem i zamę-
tem społecznym, których źródeł władze 
upatrują w irracjonalnych, niezależnych 
od polityki państwa zjawiskach.
Materiały kroniki antonisza informują 
zatem o tragicznym stanie rzeczywistości 
pRL. zarzuty wobec odpowiedzialnych 
za ten stan komunistycznych władz kraju 

nigdy nie pojawiają się w kronice bezpo-
średnio, rządzący występują jako „oni”. 
język kroniki oraz zawarta w kronice kry-
tyka państwa budują krzywe zwierciad-
ło wszechobecnego w polsce lat 1945-
1989 zjawiska propagandy. jak pisze 
cieśliński: „podstawowe funkcje języka 
propagandowego to informacja, rytuali-
zacja i nakłanianie. wszystko w celu for-
mowania postawy odbiorcy. informacja 
jest zbiorem przekazów wyselekcjono-
wanych przez nadawcę, nakłanianie 
służy skutecznemu osiągnięciu zamie-
rzonych celów, rytualizacja zaś pełni 
rolę szczególnie ważną – podporząd-
kowuje bowiem odbiorcę stałej i nie-
podważalnej sytuacji komunikacyjnej 
w ramach wszechobecnej propagandy. 
trwanie i powszechność komunikatów 
propagandowych ma szczególne znacze-
nie”8. Polska Kronika Non-Camerowa nr.-1 
demaskuje wspomniane tu funkcje 
poprzez parodię rytualnej propagan-
dy sukcesu, obecnej choćby w polskiej 
kronice Filmowej. nonsensowne komen-
tarze oraz dezaprobata dla polityki pań-
stwa w filmie antonisza kwestionują 
funkcję informacyjną języka propagan-
dowego. Również charakterystyczne 
dla pkF przejawy funkcji perswazyjnej 
– apoteoza ustroju i władzy, odwoływa-
nie się do poczucia obowiązku i zbio-
rowej odpowiedzialności  za budo-
wę socjalistycznego kraju – w Polskiej 
Kronice Non-Camerowej nr.-1 przybie-
rają karykaturalnie dosłowną postać; 
choćby w materiale prezentującym 
„prasłowiański przepis”, którego pod-
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stawą są „trzy młode wieprze”. przepis 
nakłania bowiem do upieczenia dania 
z trudno dostępnej w czasach pRL wie-
przowiny. uświadamia zatem obłudę 
zastępowania materialnych, przyziem-
nych potrzeb społeczeństwa ideologicz-
ną „strawą duchową”.

F A Ł S Z Y W E  N U T Y
krzywe zwierciadło komunistycznej 
polski i języka propagandy, które ujaw-
nia się w rysunku oraz treści komentarza, 
zostaje uzupełnione w filmie antonisza 
o warstwę dźwiękową: głos lektora i tło 
muzyczne. jak wspomniano wcześniej, 
problemy lektora z czytaniem zapisanych 
w „staropolszczyźnie” komunikatów odbi-
jają się na sensowności przekazywanych 
informacji, co w dużym stopniu budu-
je w filmie efekt komiczny. dodatkowo 
w trakcie lektury ostatniego zdania 
komentarza kroniki lektor traci poważ-
ny ton głosu i z ledwością powstrzymu-
je wybuch śmiechu. niekompetentny, 
niewiarygodny, wypaczający pierwotny 
tekst komunikatów lektor służy celowe-
mu zniekształceniu norm obowiązują-
cych w konstruowaniu filmowych przeka-
zów propagandowych. dla porównania, 
standardem w polskiej kronice Filmowej 
był lektor o nienagannej dykcji, ceremo-
nialny, operujący tonem apelu, zabie-
gający o zaufanie odbiorców. Lektora 
w Polskiej Kronice Non-Camerowej nr.-1 
trudno traktować serio. jak uwierzyć 
komuś, kto ewidentnie nie rozumie 
tego, co czyta?
sugestię fałszu kryjącego się za kolej-
nymi materiałami kroniki zawiera tak-
że ilustracja muzyczna filmu antonisza. 

najlepiej widać to, a przede wszystkim 
słychać, na przykładzie początkowych 
scen Polskiej Kroniki Non-Camerowej 
nr.-1. poprzez zastosowanie montażu 
równoległego film zestawia tu obrazy 
mające świadczyć o rozkwicie i potę-
dze kraju (prężnie działająca stocznia, 
flota morska, naukowiec przy mikrosko-
pie, uśmiechnięci obywatele) z obra-
zami muzyków orkiestry wykonującej 
energicznie radosny utwór. z pozoru 
sekwencja buduje przekonanie, że rze-
czywistość pRL funkcjonuje harmo-
nijnie niczym owa orkiestra. dźwięki 
pierwszych taktów muzyki uświada-
miają jednak, że orkiestra gra nieczy-
sto. Fałszujący akompaniament staje 
się muzycznym tłem równie dwuznacz-
nych obrazów, jak na przykład widoku 
masztów z polskimi flagami. kompozycja 
kadru w tym ujęciu sprawia, że rozsta-
wienie masztów przypomina kratę wię-
ziennej celi. biało-czerwone symbole 
polski za kratami okazują się metaforą 
sytuacji naszego kraju w latach 1945-
-1989, a zatem uzależnienia polityczne-
go od zsRR. Muzyka, której brzmienie 
wprowadza dystans wobec propagan-
dowego obrazu świata, to kolejne roz-
szerzenie konwencji obowiązujących 
w dokumentach filmowych epoki pRL, 
których zadaniem była polityczna i ideo-
logiczna agitacja. Funkcję tę w polskiej 
kronice Filmowej spełniało częste wyko-
rzystywanie Międzynarodówki (hymnu 
klasy robotniczej), a także socrealistycz-
nych pieśni (Ukochany kraj, umiłowany 
kraj; Budujemy nowy dom; Miliony rąk). 
„Fałszywe nuty” warstwy dźwiękowej 
Polskiej Kroniki Non-Camerowej nr.-1 
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przyczyniają się zatem do tego, że w ekra-
nowym świecie zaczynamy widzieć 
krzywe zwierciadło języka filmowej 
propagandy.
dzięki filmowym krzywym zwierciad-
łom poznajemy konstrukcje i ogranicze-
nia tego, co dotychczas uznawaliśmy 
za prawdziwy obraz rzeczy lub opty-
malny środek wyrazu. jesteśmy bardziej 
świadomi funkcji, jakie pełnią na ekra-

nie określone wizje świata i człowieka. 
co zrobimy z tą nowo nabytą wiedzą, 
zależy jednak od nas. Filmowe krzy-
we zwierciadło czyni nas mądrzejszy-
mi, ale działa tylko w przestrzeni sztu-
ki. wraz z końcem filmu musimy sami 
szukać prawdy o świecie i takich roz-
wiązań formalnych, które pozwolą nam 
ten świat skuteczniej zmieniać poprzez 
nasze wytwory.



POLSKA KRONIKA NON-CAMROWA NR.-1
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1 czy Hydrozagadka i Polska Kronika 
Non-Camerowa mogą być zabawne dla 
współczesnego widza?
2 czy parodia wymaga od widza erudycji?
3 czy istnieją związki między parodią 
a antyutopią?

4 jakie cechy mógłby mieć współczes-
ny polski as, a jakie jego przeciwnicy?
5 czy dzisiejsze programy informacyj-
ne są obiektywne?
6 czy filmowy komiks może być arcy-
dziełem?
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