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portret to forma artystycznej wypowie-
dzi charakterystyczna dla wielu rodzajów 
sztuk. artyści plastycy czy też mistrzowie 
dłuta na przestrzeni wieków zajmowa-
li się utrwalaniem wizerunków przedsta-
wicieli władzy świeckiej oraz kościelnej, 
a z czasem także zwykłych ludzi. Robili 
to na zlecenie lub z własnej artystycz-
nej potrzeby. zawsze jednak przyświecał 
im jeden cel: zachować pamięć o osobie 
portretowanej. takie same pobudki kie-
rowały twórcami literatury, a potem tak-
że fotografii i filmu. Film i literatura – dys-
ponując w dużo większym stopniu niż 
malarstwo czy fotografia zdolnością opo-
wiadania historii – mogą jednak przed-
stawiać portrety bardziej złożone. Środki 
wyrazu, jakimi operuje X muza, czy-
li obraz, ruch, dźwięk i słowo, sprawiają, 
że tworzone na gruncie tej właśnie sztuki 
wizerunki są szczególnie bogate, wielowy-
miarowe i przekonujące. Kino – między 
innymi za sprawą filmów biograficznych 
– oddało hołd wielu znanym osobistoś-
ciom, ale przyczyniło się także do przy-
pomnienia historii tych, którzy w innym 
wypadku pozostaliby anonimowi.
skonstruowanie portretu zbiorowości,
grupy ludzi, których łączy wspólne po-
chodzenie, historia, obyczaje czy zain-
teresowania, jest zadaniem szczegól-
nie trudnym i skomplikowanym. trzeba 
bowiem obdarzyć uwagą już nie jedne-
go, wybranego i wyjątkowego bohatera, 
ale całą, niejednokrotnie zróżnicowaną 
mikro- lub makrospołeczność. zadaniem 

portretującego nie jest więc tylko uka-
zanie jednostki w relacjach ze świa-
tem i najbliższym otoczeniem, ale tak-
że zobrazowanie stosunków panujących 
wewnątrz grupy. twórca powinien wnik-
nąć w często hermetyczną strukturę 
danej zbiorowości, aby przekazać praw-
dę o jej przedstawicielach, nie zapomi-
nając jednocześnie, że są oni członkami 
większej społeczności i kierują się spe-
cyficznymi, respektowanymi przez nią 
prawami czy wartościami. Filmy ukazu-
jące portret zbiorowości mogą – choć 
nie muszą – wprowadzać postać główne-
go bohatera. najczęściej pełni on funkcję 
swego rodzaju medium; za jego sprawą 
poznajemy grupę, jej zwyczaje, tradycję, 
kulturę, mentalność. z perspektywy kon-
kretnego, zewnętrznego lub wewnętrz-
nego obserwatora dany nam jest wgląd 
w życie pewnej zbiorowości, a często tak-
że jej ocena.
w filmach Kazimierza Kutza Sól ziemi 
czarnej i Grzegorza packa Jestem zły pod-
jęta zostaje próba zarysowania portre-
tu środowisk skrajnie odmiennych. inna 
też jest reżyserska postawa i nie wyni-
ka to bynajmniej z różnic gatunkowych 
między tymi obrazami. Kutz pokazu-
jąc życie górników ze Śląska, dopie-
ro stwarza wizerunek konkretnej gru-
py społecznej w świadomości polaków, 
Grzegorz pacek natomiast dąży do odkła-
mania powszechnych i zakorzenionych 
w mentalności społeczeństwa przekonań 
dotyczących młodych ludzi.



SÓL ZIEMI CZARNEJ
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Reżyser filmowy i teatralny; urodzony 
w 1929 roku w szopienicach na Śląsku, 
pochodzi z rodziny o górniczych trady-
cjach. w 1953 roku ukończył wydział 
Reżyserski pwsF w Łodzi i rozpoczął pra-
cę jako asystent andrzeja wajdy przy fil-
mach Pokolenie oraz Kanał. w 1959 roku 
zadebiutował jako samodzielny twór-
ca obrazem Krzyż Walecznych ,  który 
wraz z kolejnymi filmami, Nikt nie woła 
(1960) i Ludzie z pociągu (1961), zali-
czany jest do nurtu plebejskiego polskiej 
szkoły filmowej. Filmy te przedstawia-
ją prostych ludzi próbujących stawić czo-
ła historii oraz funkcjonujących poza ste-
reotypami narodowej mitologii. Sól ziemi 
czarnej z 1969 roku otwiera nowy etap 
w twórczości reżysera, który od tego 
momentu koncentruje się na pokazywa-
niu małej ojczyzny, czyli Śląska, powra-

cając do historii regionu, eksplorując jego 
bogatą kulturę i tradycję. w latach 1972-
-1976 był kierownikiem artystycznym 
zespołu Filmowego „silesia”, w latach 
1979-1982 wykładał na wydziale Radia 
i telewizji uniwersytetu Śląskiego. był pre-
zesem Śląskiego towarzystwa Filmowego, 
kierował Krakowskim Ośrodkiem telewizji, 
w 2001 roku został senatorem.
wybrana filmografia: Krzyż Walecznych 
(1959), Nikt nie woła (1960), Ludzie 
z pociągu (1961), Milczenie (1963), Upał 
(1964), Skok (1967), Sól ziemi czarnej 
(1969), Perła w koronie (1971), Znikąd 
donikąd (1975), Paciorki jednego różańca 
(1979), Na straży swej stać będę (1983), 
Straszny  sen Dzidzius ia Górkiewicza 
(1993), Śmierć jak kromka chleba (1994), 
Pułkownik Kwiatkowski (1995), Sława 
i chwała (1997 – serial tV).

Reżyser filmów dokumentalnych i fabular-
nych; urodzony w 1965 roku w puławach. 
w latach 1984-1988 studiował na wy-
dziale inżynierii Środowiska politechniki 
warszawskiej, w 1995 roku ukończył 
wydział Reżyserii pwsFtVit w Łodzi. 
zajmuje się przede wszystkim twórczością 
dokumentalną; jako reżyser filmu fabular-
nego zadebiutował w 2007 roku obrazem 
pod tytułem Środa czwartek rano. był dru-

gim reżyserem filmu Krzysztofa zanussiego 
Suplement (2002). zrealizował także kilka 
odcinków seriali telewizyjnych, m.in. Samo 
życie i Na dobre i na złe. wybrana filmo-
grafia: Serbowie to dobrzy ludzie (1994), 
Podatek od marzeń (1996), List z Argentyny 
(1997), Jestem zły (2000), Mongolski ślad 
(2000), Planeta śmierci (serial dok., 2003), 
Idź do Luizy (2005), Środa czwartek rano 
(2007). 
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 ROK PRODUKCJI 1969
 PRODUKCJA zespóŁ FilmOwy „weKtOR”
 REŻYSERIA KazimieRz Kutz
 SCENARIUSZ KazimieRz Kutz
 ZDJĘCIA wiesŁaw zDORt
 MONTAŻ iRena cHORyŃsKa
 MUZYKA wOjciecH KilaR
 OBSADA OlGieRD ŁuKasiewicz 

(GabRiel basista), jan enGleRt 
(eRwin maliniOK), 
beRnaRD KRawczyK 
(DOminiK basista), jeRzy biŃczycKi 
(beRnaRD basista), jeRzy cnOta 
(euzebin basista), wiesŁaw Dymny 
(FRaneK basista), anDRzej wilK 
(alOjz basista), jeRzy ŁuKaszewicz 
(cyRyl basista), antOni zwyRteK 
(Ojciec basistów), 
izabella KOzŁOwsKa 
(sanitaRiuszKa), Daniel OlbRycHsKi 
(pORuczniK steFan sOwiŃsKi), 
taDeusz maDeja (wiKtOR)

 CZAS TRWANIA 98 min

akcja filmu rozgrywa się latem 1920 roku 
na Śląsku, którego mieszkańcy – przede 
wszystkim górnicy – walczą z niemcami 
o  p r zy ł ączen ie  r eg ionu  do  po l s k i . 
Głównym bohaterem jest siedemnastoletni 
Gabriel basista, który wraz z braćmi dołą-
cza do lokalnego oddziału powstańców, 
dowodzonego przez erwina malinioka. 
w mieście trwają zaciekłe walki, Ślązacy 
bronią każdej ulicy i każdego domu. 
Gabrielowi udaje się zdobyć niemiecki 
mundur i przedrzeć na tereny opanowane 
przez wroga, gdzie zakochuje się w przy-
padkowo spotkanej niemieckiej pielęg-
niarce. zwycięstwo powstańców nie jest 
jednak przesądzone, a ich spontaniczne 

bohaterstwo nie gwarantuje końcowego 
sukcesu. w jednym z kluczowych momen-
tów walk z odsieczą Ślązakom przyby-
wa polski oficer z Krakowa, który przywo-
zi ze sobą armatę, ale chwilę później ginie 
na barykadzie. Kolejno życie tracą pod-
władni erwina, wśród ofiar znajdują się tak-
że bracia Gabriela. w czasie obrony jed-
nego z ostatnich przyczółków powstańców 
ginie ojciec siedmiu braci i nestor rodu. 
napór niemców powoduje, że oddział 
erwina zmuszony jest wycofać się w kie-
runku granicznej rzeki. w trakcie uciecz-
ki Gabriel zostaje ranny, lecz dzielne sani-
tariuszki przenoszą go na polską stronę, 
gdzie spotyka trzech swoich braci.
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 ROK PRODUKCJI 2000
 PRODUKCJA wytwóRnia FilmOwa „czOŁówKa”
 REŻYSERIA GRzeGORz paceK
 SCENARIUSZ GRzeGORz paceK
 ZDJĘCIA piOtR muszyŃsKi
 MONTAŻ KataRzyna maciejKO-KOwalczyK
 OPRACOWANIE DŹWIĘKU jaceK KuŚmieRczyK
 CZAS TRWANIA 29 min

Film nie tyle opowiada historię gru-
py chłopców mieszkających na war-
szawskiej pradze, co raczej rejestru-
je i przedstawia ich codzienne życie 
i sprawy. bohaterów dokumentu spo-
tykamy na podwórku, gdzie spędzają 
wolny czas. wraz z kamerą odwiedza-
my ich domy, poznajemy rodziny, śle-

dzimy każdy ich krok, przemierzając 
bezdroża oraz ulice jednej z najbardziej 
zaniedbanych dzielnic stolicy. przede 
wszys tk im jednak f i lm Grzegorza 
packa pozwala nieletnim mieszkań-
com pragi opowiedzieć o tym, co czują 
i myślą, a także przynosi odpowiedź na 
pytanie, jacy są.



JESTEM ZŁY
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Sól ziemi czarnej otwiera nowy, w peł-
ni dojrzały oraz niezwykle spójny okres 
w twórczości Kazimierza Kutza. jest 
to pierwszy z jego obrazów zalicza-
nych do tak zwanego tryptyku śląskie-
go, na który składają się także takie fil-
my, jak Perła w koronie i Paciorki jednego 
różańca. wymienione dzieła łączy prze-
de wszystkim przyświecająca ich powsta-
niu koncepcja przedstawienia losu i życia 
Ślązaków, ale także – jak pisze elżbieta 
Ostrowska – „są [one] próbą ustanowie-
nia mitu Śląska jako «małej ojczyzny»”1. 
wizja tego regionu – postrzeganego jako 
mało atrakcyjny, zaściankowy, herme-
tyczny w swej kulturowej odrębności 
– ulega więc w twórczości Kutza ideali-
zacji, gloryfikacji, a także mitologizacji. 
celem, jaki postawił sobie reżyser, jest 
przybliżenie widzowi Śląska, uczynienie 
jego dziejów bardziej zrozumiałymi oraz 
lepiej znanymi szerokiej publiczności. 
Reżyser stara się jednak nie tylko opo-
wiedzieć o pewnych wydarzeniach skła-
dających się na historię regionu, ale także 
poprzez nie nakreślić portret mieszkań-
ców Śląska, przedstawić ich styl bycia, 
wskazać na wartości, jakimi się kierują 
w codziennym życiu. tym, co uwiodło 
Kutza i stało się dlań bezpośrednią inspi-
racją, jest prosta i niewyszukana filozofia 
życia mieszkańców Śląska, jasno określo-
ny i powszechnie przestrzegany kodeks 

moralny będący wyrazem niepisanej 
umowy obowiązującej członków lokal-
nej społeczności.
ciekawa i ważna dla pełnego zrozumie-
nia filmu jest geneza jego powstania. Sól 
ziemi czarnej Kazimierz Kutz zrealizował 
po blisko dwuletnim okresie artystycznego 
milczenia, które związane było z kryzy-
sem twórczym. Żaden z pięciu obrazów 
fabularnych nakręconych przez reżysera 
w latach 1961-1967 (Tarpany, Milczenie, 
Upał, Ktokolwiek wie…, Skok) nie przy-
niósł mu uznania ani ze strony krytyki, 
ani publiczności, co sprawiło, że artysta 
postanowił wyjechać z warszawy i powró-
cić po blisko dwudziestu latach nieobec-
ności do rodzinnych tychów. trzeba 
pamiętać, że Kutz pochodzi ze Śląska, 
a jego rodowód określić można jako pro-
letariacko-plebejski. zanim jednak prze-
żył duchowe nawrócenie, uważał, że: 
„przez całe lata nic mnie tak nie umniej-
szało, nie demobilizowało, jak świado-
mość, że jestem ze Śląska; jakby to była 
jakaś ułomność (…). przez lata bolałem 
nad sobą, że wyszedłem z tak okropne-
go miejsca na ziemi; z brudu, brzydoty, 
przyduszonej egzystencji. i ten pejzaż 
zewnętrzny, sposób bytowania, mental-
ność Ślązaków, wręcz urągająca, budzi-
ły przygnębienie, chęć ucieczki. studia 
i lata późniejsze potraktowałem jako 
wyzwolenie, nie chciałem do tego wra-

1  e. Ostrowska, Kazimierz Kutz – kino ironicznego dystansu [w:] Kino polskie w trzynastu sekwencjach, 
red.: e. nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005, s. 72.

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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cać, nawet w myślach”2. powrót w rodzin-
ne strony, wbrew oczekiwaniom artysty, 
okazał się jednak zbawienny. pozwolił 
mu nie tylko odpocząć, ale przyczynił 
się także do duchowej odnowy. Dwa 
lata spędzone w tychach reżyser nazywa 
„burzliwymi, intelektualnymi rekolekcja-
mi”3, które doprowadziły go do finalnej 
iluminacji. Głęboki kryzys został prze-
kuty w erupcję twórczych możliwości. 
Kutz odrodził się twórczo, kiedy w nocy 
przyśnił mu się następujący sen: „jest 
kościół, straszliwa kanonada i atmosfera 
śmiertelnego strachu. brat niesie cięż-
ko rannego brata w potwornej strzelani-
nie przez kościół, podłoga jest odbitym 
witrażem i w takiej właśnie kolorowej 
mazi oni uciekają przez kościół. w pew-
nej chwili ci dwaj bracia zostają w koś-
ciele, a niemcy już są w nim, strzelają 
i niosący nie może się od tego rannego 
brata oderwać”4. to, co reżyser wyśnił 
pewnej nocy, stało się inspiracją, bezpo-
średnim impulsem do napisania scena-
riusza Soli ziemi czarnej i choć opisanej 
sceny w filmie nie odnajdziemy, to jed-
nak Kutz zachował i skrzętnie wykorzy-
stał w swoim dziele wiele rozwiązań este-
tycznych zaczerpniętych ze snu. całość 
postanowił zaś dopełnić wiedzą na temat 
własnej rodziny i jej losów. podstawą sce-
nariusza stała się rodzinna legenda doty-
cząca wuja, uczestnika powstania, urato-
wanego przez młode dziewczyny, które 
przeniosły go do sosnowca. nazwisko 
głównego bohatera należało do przod-

ków reżysera w linii ojca, zaś patriar-
chalny model rodziny to odwzorowanie 
stosunków panujących w domu dziad-
ka Kutza. całości dopełniają szczegóły 
i informacje zaczerpnięte z publikowa-
nych i niepublikowanych pamiętników 
śląskich. portret zbiorowy mieszkań-
ców Śląska kreślony kamerą Kazimierza 
Kutza jest zatem swoistą mieszaniną 
tego, co realne, historycznie potwierdzo-
ne i weryfikowalne, oraz elementów fik-
cyjnych, niemożliwych do poświadcze-
nia przez obiektywne źródła. Rodzinne 
mity i legendy, wokół których osnuty jest 
film, to okruchy zbiorowej świadomo-
ści i pamięci, w równej mierze co fakty 
historyczne budujące wizerunek lokalnej 
społeczności.

G W A R A
w fi lmie Kutza Ślązacy pokazywani 
są przede wszystkim jako grupa skonso-
lidowana, solidarna i wewnętrznie spój-
na. podstawowym przejawem owej bra-
terskiej jedności bohaterów filmu, a także 
ich odrębności etnicznej, jest oczywi-
ście język. Film, jak zaplanował reżyser, 
mówiony jest czystą gwarą, jej auten-
tyczność nie ulega wątpliwości, gdyż 
wiele postaci odgrywanych jest przez 
aktorów naturalnych. wnoszą oni zresz-
tą do dzieła Kutza nie tylko specyficz-
ny język, którym się posługują, ale tak-
że swoją fizjonomię, prawdę wypisaną 
na twarzach. co więcej, dla Olgierda 
Łukasiewicza – odtwórcy roli głównego 

2  e. baniewicz, Kazimierz Kutz. Z dołu widać inaczej, warszawa 1994, s. 161.
3  K. Kutz, Klapsy i ścinki. Mój alfabet filmowy i nie tylko, Kraków 1999, s. 183. 
4  Nie najłatwiejsza droga do samego siebie (Monolog reżysera Kazimierza Kutza)[monologu wysłuchał 
e. Żurek], „miesięcznik literacki” 1975, nr 11, s. 63.
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bohatera – film był powrotem do korze-
ni, gdyż aktor urodził się w chorzowie. 
Również z tego powodu jest to kreacja 
tak przekonująca i wiarygodna.

R O L A  R O D Z I N Y
mieszkańcy największego w polsce zagłę-
bia węglowego to wspólnota ludzi, któ-
rych łączy nie tylko miejsce zamieszka-
nia, wykonywany zawód (wszyscy ramię 
w ramię pracują w kopalni), lecz także 
wartości wyniesione z domu. podstawową 
strukturą społeczną budującą poczucie 
wspólnoty jest więc rodzina ze ściśle 
ustaloną hierarchią ważności i systemem 
współzależności. to do niej w pierwszym 
rzędzie należy wychowanie Ślązaków 
na praworządnych członków zbiorowo-
ści, wykształcenie w nich poczucia jed-
ności i odpowiedzialności za losy swo-
jej małej ojczyzny oraz zaszczepienie 
miłości do polski. Dlatego właśnie reży-
ser przedstawia dzieje drugiego powsta-
nia śląskiego przez pryzmat i losy wie-
lodzietnego rodu basistów, na którego 
czele stoi sędziwy ojciec siedmiu synów 
i kilku córek. poznajemy ich jako zbio-
rowość, grupę, rodzinę, jeden społecz-
ny organizm. Kiedy po raz pierwszy bra-
cia pojawiają się w obozie powstańców, 
ktoś krzyczy: „basiści idą”, nie zada-
jąc sobie nawet trudu wymienienia ich 
imion. widzowie poznają je co prawda, 
ale żadnemu z braci – oprócz Gabriela 
pełniącego funkcję przewodnika po świe-
cie przedstawionym – Kutz nie przypi-
suje cech indywidualnych. tym samym, 
jak pisze maria lipok-bierwiaczonek, „Sól 

ziemi czarnej jest jak powstańcza piosen-
ka, jak ballada o siedmiu braciach, «co 
poszli do powstanio»”5.
model rodziny śląskiej, choć bez wąt-
pienia patriarchalny i bardzo tradycyj-
ny, nie wzbudza naszego sprzeciwu, 
gdyż funkcjonuje niczym dobrze naoli-
wiona maszyna. w jednej z początko-
wych scen dorośli już potomkowie rodu 
basistów dobrowolnie poddają się woli 
i karze ojca nie dlatego, że boją się gnie-
wu nestora rodu, lecz dlatego, że darzą 
go ogromnym szacunkiem. wymierzone 
razy przyjmują w milczeniu i z poko-
rą. nawet zbliżająca się godzina wybu-
chu powstania i perspektywa rychłego 
rozstania nie wpływają na zmianę czy 
odstąpienie od domowego obrzędu 
cotygodniowej „wypłaty”, która – choć 
groteskowa w swej wymowie – dosko-
nale obrazuje wzajemne relacje ojca 
i synów. należy bowiem zdawać sobie 
sprawę, że oglądany wyimek codzienno-
ści to swego rodzaju rytuał umacniający 
rodzinne więzi i pogłębiający emocjo-
nalne związki. co więcej, stary basista 
nie tylko pełni funkcję wyroczni, ale 
wysyła także swoich synów do powsta-
nia, wydaje zgodę na ich uczestnictwo 
w ruchu narodowowyzwoleńczym; 
to u niego o pozwolenie przyłączenia 
się do oddziału erwina musi prosić nie-
pełnoletni Gabriel. ponadto, ów suro-
wy i apodyktyczny – jak by się mogło 
zdawać – ojciec dba nie tylko o morale 
swoich pierworodnych synów, ale i ich 
najprostsze potrzeby, oddając jednemu 
z nich własne spodnie.

5  m. lipok-bierwiaczonek, Śląsk według Kutza, „Kwartalnik Filmowy”1997, nr 18, s. 53.
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stary basista, pomimo niebezpieczeń-
stwa i przesądzonej już klęski powsta-
nia, pozostaje na Górnym Śląsku, bowiem 
– jak sam stwierdza – tu jest jego ojczy-
zna. przywiązanie do rodzinnego domu, 
poczucie głębokiej więzi, jaka łączy go 
z tą ziemią, nie pozwalają ojcu nawet 
pomyśleć o wycofaniu się do polski. 
za zgodą erwina stary basista przyłącza 
się do oddziału i otrzymuje broń, tym 
samym staje się żołnierzem zobowią-
zanym słuchać swego dowódcy i stoso-
wać się do jego rozkazów. nie oznacza 
to jednak, że traci swoją pozycję. wręcz 
przeciwnie, erwin liczy się z jego zda-
niem i w sposób naturalny szanuje star-
szego człowieka. szczególna pozycja ojca 
zostaje podkreślona na poziomie kom-
pozycji kadru i rozwiązań scenograficz-
nych. O ile członkowie oddziału strze-
lają ukryci w prowizorycznych okopach 
znajdujących się przed domem basistów, 
o tyle ojciec – niczym samotny wojow-
nik – atakuje z poddasza, tym samym zaj-
mując uprzywilejowaną pozycję. Ginie 
jednak jak prosty człowiek, na zglisz-
czach swojego domu. Kiedy trzeba, nes-
tor rodu z milkliwego mędrca zamienia 
się w opiekującego się powstańcami pie-
lęgniarza. to on gotuje i podaje im zupę, 
gdy wycieńczeni odpoczywają w oko-
pach. bez słowa sprzeciwu przejmu-
je zatem rolę przypisywaną wcześniej 
kobietom. 
teza o patriarchalności kultury Śląskiej 
nie jest więc wystarczająca. w społe-
czeństwie tym każdy dobrze zna swo-
je miejsce i powinności, ale nie są one 
niezmienne. prymarna rola mężczyzny 
jako głowy rodziny nie świadczy o chę-

ci dominacji nad ciemiężonymi kobie-
tami, a jest jedynie świadectwem pew-
nego obyczaju i tradycji, podlegających 
jednak modyfikacji, kiedy tylko zacho-
dzi taka konieczność. Ślązaczek w filmie 
prawie nie widzimy. bracia basiści mają 
co prawda siostry, ale pojawiają się one 
zaledwie w jednej scenie, kiedy pokaza-
ne zostają w trakcie domowej krzątaniny. 
matka jest także postacią epizodyczną, 
choć o jej pozycji świadczy rola pośredni-
ka, jaką odgrywa w sprawie przystąpienia 
Gabriela do powstania. jej błogosławień-
stwo ma swoją siłę i znaczenie. zadaniem 
pozostałych kobiet jest czekać na swoich 
braci, ojców, synów i troskliwie się nimi 
opiekować, kiedy tylko zejdą z linii fron-
tu. Świadectwem ich nie do końca dru-
gorzędnej pozycji w zbiorowości jest jed-
nak scena pokazująca, jak żona wiktora 
– jednego z nielicznych mężczyzn w sile 
wieku, który został w domu – apodyk-
tycznym tonem każe mu przyłączyć 
się do powstańców. sąsiad basistów nara-
ża się bowiem na drwiny swoich ziom-
ków, kiedy pod pretekstem bycia jedynym 
mężczyzną w rodzinie odmawia udzia-
łu w walkach. tak jak dla ojca Gabriela, 
tak i dla żony wiktora uczestnictwo 
w powstaniu jest rzeczą równie natural-
ną, jak codzienna praca w kopalni.
Dom basistów to jeden z ostatnich bastio-
nów bronionych przez powstańców. 
Drewniana chałupa z gankiem, niewiel-
kim ogródkiem oraz płotem, w któ-
rej wychowało się siedmiu braci, staje 
się miejscem heroicznej walki z niemie-
ckimi wojskami, a przez to symbolem 
tego, co w życiu Ślązaka najważniejsze. 
wymykając się w nocy z obozu powstań-
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ców, Gabriel poszukuje w mieście pięk-
nej niemieckiej pielęgniarki, którą darzy 
młodzieńczym uczuciem, ale wraca także 
do rodzinnego gniazda, aby choć przez 
okno sprawdzić, jak mają się jego bliscy. 
w dalszej części filmu raz jeszcze pro-
si dowódcę, aby pozwolił mu zajrzeć 
do domu znajdującego się nieopodal 
barykady. tam też zostają ukryte zgroma-
dzone przez jednego z górników mate-
riały wybuchowe. najmłodszy z braci 
ze względu na swój wiek szczególnie sil-
nie związany jest emocjonalnie z rodziną. 
z dużym zaangażowaniem szuka cyryla 
i alojzego, którzy trafili do niewoli, i głę-
boko przeżywa ich śmierć. potem długo 
rozpacza, gdy ginie ojciec; ściska w dło-
ni jego zegarek, jedyną pamiątkę odna-
lezioną na pogorzelisku. uczucia łączące 
członków rodziny są wyraźnie ekspono-
wane; podstawowym zadaniem basistów 
jest – oprócz walki oczywiście – pilnowa-
nie Gabriela i dbanie o jego bezpieczeń-
stwo. najmłodszy członek rodu znajduje 
się pod specjalną kuratelą i otaczany jest 
szczególną opieką i troską. wzruszająca 
jest scena, gdy bracia karmią go zupą, 
groteskowy i zabawny moment, kiedy 
dostaje od nich lanie za nieposłuszeń-
stwo i nadmiar samowoli. Rodzina umac-
nia więc międzyludzkie więzi oraz buduje 
poczucie etnicznej wspólnoty.

BOHATEROWIE WOBEC „INNYCH”
wyniesione z domu i tam też celebrowane 
wartości powodują, że Ślązacy są zbioro-
wością niezwykle zdyscyplinowaną także 
wtedy, gdy przychodzi im działać w więk-
szej grupie. w filmie Kutza drugą rodziną 
braci basistów w czasie historycznej zawie-

ruchy staje się dowodzony przez erwina 
oddział powstańczy. Działa on co praw-
da pod patronatem polskiej Organizacji 
wojskowej, lecz instytucjonalne etykiety 
nie mają większego znaczenia dla przy-
stępujących do narodowowyzwoleńczego 
zrywu mieszkańców zagłębia. Opuszczając 
swoje domy, górnicy idą walczyć o wspól-
ną sprawę, sprawę – chciałoby się rzec 
– własnego podwórka. wierzą, że tylko 
terytorialna przynależność do polski jest 
gwarantem zachowania odrębnej trady-
cji oraz kulturowej suwerenności. niemcy 
przedstawiani są zaś jako najeźdźcy, sta-
nowiący potencjalne zagrożenie dla auto-
nomicznych dążeń Ślązaków.
ŚlĄzacy a niemcy
Reżyser Soli ziemi czarnej konstruując 
zbiorowy portret bohaterów filmu, pod-
kreśla przede wszystkim odmienność 
i wyjątkowość tej grupy ludzi. ukazanie 
ich inności – będącej gwarantem ukonsty-
tuowania się stabilnej tożsamości etnicz-
nej – możliwe jest dzięki przedstawieniu 
grupy dowodzonej przez erwina w opo-
zycji do oddziałów niemieckiego wojska. 
co więcej, Kutz próbuje nie tylko porów-
nać obrane przez obie strony metody 
działania, ale i skontrastować mentalno-
ści członków poszczególnych formacji. 
powstańcy nie przypominają zorgani-
zowanego wojska. w przeciwieństwie 
do dobrze uzbrojonych i umundurowa-
nych niemców noszą cywilne ubrania 
i walczą tym, co uda się im zorganizo-
wać. nie mają ani opancerzonych wozów, 
ani armat. zdani są na materiały wybu-
chowe własnej produkcji (beczki wypeł-
nione prochem) i barykady zbudowane 
z domowych sprzętów. w scenie ataku 
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na ratusz biegną luźną grupą, podczas gdy 
przeciwnicy atakują uformowani w zwarty, 
wojskowy szyk. wszyscy – niczym w gro-
nie przyjaciół – mówią sobie po imieniu, 
nawet w rozmowie z dowódcą nie obo-
wiązuje wojskowa etykieta i ceremo-
niał, wszak i erwin jest Ślązakiem, a więc 
„swojakiem”. szczególnie wyrazista pod 
tym względem jest scena nawoływania 
zabłąkanej kury. Dla obu walczących 
stron ptak stanowi łakomy kąsek. jedyną 
cechą, jaka łączy Ślązaków i niemców, 
jest życiowy pragmatyzm: drób ozna-
cza posiłek, a więc dodatkową energię 
i siłę w wypadku kolejnej konfrontacji. 
nawołując potencjalny obiad, górni-
cy gdaczą jednak nieskładnie, aczkol-
wiek z wielkim zapałem i determinacją. 
niemcy zaś wydają z siebie równomier-
ne dźwięki, nikt nikogo nie przekrzyku-
je, a wszystko odbywa się w marszowym 
niemal rytmie. w tym groteskowym star-
ciu skuteczniejsi okazują się Ślązacy; ich 
solidarność jest wynikiem nieprzymu-
szonej woli, nie zaś powinnością dobrze 
wyszkolonego żołnierza.
ŚlĄzacy zaŚ a pOlsKa i pOlsKOŚĆ
ważnym punktem odniesienia w proce-
sie konstruowania zbiorowego wizerun-
ku Ślązaków stają się dla reżysera także 
polskość oraz polskie mity romantycz-
ne. twórca filmu, aby jeszcze mocniej 
uwydatnić odmienność swoich boha-
terów, wskazać na unikalność ich tra-
dycji, konfrontuje obraz Śląska z obra-
zem polski oraz reprezentującego ją, 
przybyłego wprost z Krakowa poruczni-
ka stefana sowińskiego. Rzeczpospolita 
jawi się Ślązakom jako inny świat, krai-
na z marzeń i snów, położony nieopodal 

raj. tak właśnie postrzega polskę spoglą-
dający przez teleskop Gabriel, którego 
oczom ukazują się zielone doliny, pełne 
zbóż pola, zalane słońcem łąki, ośnieżone 
szczyty majestatycznych gór. w finale fil-
mu ranny przeniesiony zostaje na polską 
ziemię, gdzie w cieniu brzozowego lasu 
odnajduje braci. Ocalają go szlachcianki, 
pięknie ubrane, w powłóczyste, niebie-
skie suknie panny o długich blond włosach 
i anielskiej urodzie. Śląsk zaś pokazywany 
jest przez reżysera w zupełnie inny spo-
sób. Górnicza osada nie ma w sobie nic 
z piękna nadwiślańskiej ziemi. Kolorystyka 
sekwencji przedstawiających śląską stro-
nę świata jest ciemna i przygnębiająca. 
Kadry wypełniają brunatne hałdy, bruko-
wane ulice, rzędy ceglastych, górniczych 
domów zwanych familokami. z trudem 
na tym tle rozróżniamy poszczególne 
postaci. ich umorusane twarze często wta-
piają się w tło i do pewnego stopnia har-
monizują z nim. w ciemności wyróżniają 
się jedynie nieskazitelnie białe, górnicze 
koszule. wyjątkowa pod tym względem 
jest pierwsza scena filmu pokazująca ludo-
wą zabawę, tu przeważają kolorowe stroje 
dziewcząt, a wirujące w powietrzu spód-
nice i wstążki ożywiają obraz. industrialny 
krajobraz górniczego zagłębia nie jest ani 
w połowie tak atrakcyjny, jak wyobraże-
nia Gabriela o polsce. pamiętać trzeba, 
że obraz Rzeczypospolitej przedstawiony 
w filmie to tylko subiektywna i w dużej 
mierze zmitologizowana wizja. mimo 
to nikt nie myśli o emigracji, a finałowa 
przeprawa przez rzekę to tylko chwi-
lowa konieczność. jak bowiem mówi 
przywódca oddziału,  t rzeba będzie 
wrócić i zacząć wszystko od nowa.
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polskość uosabia w filmie przede wszyst-
kim porucznik sowiński. jego pojawie-
nie się jest nieoczekiwane i dla wszyst-
kich zaskakujące. z iście ułańską fantazją 
oraz armatą u boku młody polski oficer 
wkracza na barykady. wbrew jakiejkol-
wiek dyscyplinie, a kierowany zapew-
ne porywem serca, żołnierz postanawia 
zdezerterować ze swojej jednostki, aby 
przybyć walczącym z odsieczą. ubrany 
jest w elegancki mundur i białe ręka-
wiczki, głowę trzyma wysoko, biega lek-
ko i z gracją, a rozkazy wydaje z pew-
ną nonszalancją i dużą wiarą w siebie. 
nie ma w jego zachowaniu nic z prag-
matyzmu i zapobiegliwości, jakie cechu-
ją Ślązaków. Kiedy oni kryją się za bary-
kadą, aby niepotrzebnie nie wystawiać 
się na niebezpieczeństwo, on stoi dum-
nie wyprostowany, i dlatego właśnie ginie 
– już po chwili pada od strzału w głowę. 
jego postawa wyraża typowo polski sposób 
myślenia, mający swe korzenie w roman-
tycznej tradycji. Świadectwem odmien-
ności światopoglądowej Ślązaków jest też 
jedna z ostatnich scen. w momencie, kie-

dy klęska powstania jest już przesądzo-
na, jeden z powstańców próbuje popeł-
nić samobójstwo (gest iście romantyczny), 
ale erwin, nie robiąc ze sprawy sensa-
cji, odwodzi go od tej mało praktycznej 
decyzji.
jak pisze maria lipok-bierwiaczonek: 
„Kazimierz Kutz stworzył znak, wzo-
rzec, tekst kanoniczny. Odbiorcy filmu 
przez lata (…) włączyli go do zasobu 
treści mitycznych”6. ów tekst kanonicz-
ny przyczynił się do zaistnienia w świa-
domości polaków Ślązaków jako zbioro-
wości o niezwykle ciekawej, odrębnej, 
bogatej kulturze, przypomniał o wydarze-
niach ze wspólnej historii. Kolejne filmy 
reżysera (także te niezaliczane do śląskiej 
trylogii, ale rozgrywające się na tere-
nie górniczego zagłębia, a więc Śmierć 
jak kromka chleba,  Na straży swojej 
stać będę, Zawrócony) tylko przekona-
ły widzów do tego, że dzieło artysty jest 
w stanie kształtować świadomość społe-
czeństwa i pomóc mu odrabiać zaległości 
z trudnej sztuki patrzenia z otwartością 
na życie innych. 

Dokumentaliści często poruszali problem 
degeneracji młodzieży, jej skrajnej i dale-
ko posuniętej demoralizacji. wymienić 
tu należy chociażby film władysława 
Ślesickiego i Kazimierza Karabasza Ludzie 
z pustego obszaru (1957) czy też obraz 
jerzego Hoffmana i edwarda skórzewskiego 

Uwaga, chuligani (1955). Oba przywołane 
dokumenty zalicza się do tak zwanej czar-
nej serii, czyli do grupy dzieł powstałych 
w drugiej połowie lat 50., kiedy to pol-
scy reżyserzy postanowili odmitologizo-
wać skrajnie wyidealizowany przez kino 
socrealistyczne wizerunek rzeczywisto-

6  m. lipok-bierwiaczonek, Śląska strona świata. Znaki, symbole, realia kulturowe w filmach Kazimierza 
Kutza [w:] Kutzowisko. O twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej Kazimierza Kutza, red. a. Gwóźdź, 
Katowice 2000, s. 136.
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ści. w centrum zainteresowania znajdo-
wała się problematyka społeczna, między 
innymi: chuligaństwo, uliczny bandy-
tyzm i moralne rozpasanie młodzieży 
pozbawionej perspektyw na przyszłość 
oraz wsparcia ze strony państwa, a tak-
że marnotrawiącej swój czas i stopniowo 
dryfującej w kierunku społecznego mar-
ginesu. Obrazy „czarnej serii” posiadały 
jeden podstawowy mankament były pod-
porządkowane z góry postawionej tezie 
i niepozbawione dydaktycznej wymowy. 
w dziełach tych twórcy wskazywali znie-
czulicę władz oraz próby maskowania 
realnych problemów jako główne przy-
czyny degrengolady postępującej wśród 
młodych obywateli pRl. Oskarżenia i oce-
ny – za sprawą komentarza zza kadru, 
który jasno i klarownie wykładał punkt 
widzenia realizatorów filmów – podały 
wprost z ekranu, nie dając widzowi szans 
na samodzielne sformułowanie wnio-
sków. Dzięki jerzemu zarzyckiemu „prob-
lem młodzieży” pojawił się z kolei w fil-
mie fabularnym. w finale Zagubionych 
uczuć (1957) nastoletni bohater przy-
łącza się do grupy starszych od siebie 
kolegów i uczestniczy najpierw w kra-
dzieży, potem nocnej libacji, a ostatecz-
nie wypadku tramwajowym spowodowa-
nym przez rozbawioną ferajnę. wzór dla 
filmowców stanowiła kultowa powieść 
leopolda tyrmanda Zły. to ona właśnie 
zainspirowała dokumentalistów i głośnym 
echem odbiła się w środowiskach twór-
czych. co jednak najważniejsze, zgodnie 
z diagnozami stawianymi przez reżyse-
rów przywołanych filmów, bohaterowie 
ich obrazów powinni móc powiedzieć 
o sobie: „jestem zły”.

Film Grzegorza packa, jak się początkowo 
wydaje, podejmuje zatem temat dobrze 
widzowi znany, także z telewizyjnych 
i prasowych reportaży. Reżyser stawia 
sobie za cel sportretowanie grupy dzieci 
zamieszkujących jedną z rozpadających 
się kamienic warszawskiej pragi-północ, 
stara się jednak wyjść poza utarte prze-
konania, nie feruje radykalnych wyroków, 
a postawiona przez niego w tytule anali-
zowanego dokumentu teza ma charakter 
przewrotny.

M E T O D A
chcąc dotrzeć do prawdy o swoich boha-
terach, reżyser ucieka się do ciekawego 
zabiegu uwierzytelniającego filmowy prze-
kaz. na początku filmu dokumentalista 
instruuje swoich bohaterów, jak obcho-
dzić się z kamerą, a następnie oddaje im 
narzędzie swojej pracy, prosząc, aby sami 
nakręcili materiał zdjęciowy. zanim jed-
nak oddali się wraz z operatorem i pozo-
stawi młodych ludzi z postawionym przed 
nimi zadaniem, pozwala im na przepro-
wadzenie wywiadu z samym sobą, pod-
czas którego nie unika szczerych odpo-
wiedzi, nawet na trudne i niewygodne 
pytania (chłopcy pytają go między innymi 
o to, czy pije i jakich narkotyków próbo-
wał). tym samym zyskuje sympatię i ufność 
tej wrogo nastawionej wobec świata 
zewnętrznego i hermetycznie zamkniętej 
zbiorowości. Okazane bohaterom zainte-
resowanie i przyznany im przez filmow-
ca kredyt zaufania szybko przynoszą nie-
zwykle owocne rezultaty. Świadectwem 
zaangażowania grupy wyrostków w pracę 
są padające od czasu do czasu zza kadru 
kwestie. bohaterowie nawzajem się kon-
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trolują i udzielają sobie licznych wska-
zówek. starają się na przykład pamiętać 
o tym, aby kamera i mikrofon nie znaj-
dowały się w zbyt dużej odległości od fil-
mowanych scen, gdyż wiedzą, że grozi 
to gorszą jakością dźwięku. Grzegorzowi 
packowi – za sprawą zastosowanej metody 
realizacji zdjęć – udaje się nakreślić nie-
zafałszowany i wiarygodny portret tej spe-
cyficznej, bo wychowującej się w zapo-
mnianej i zaniedbanej dzielnicy warszawy, 
grupy dzieci. 

BOHATEROWIE – AUTOPORTRET
zwraca uwagę fakt, że z dokumentu wyła-
nia się podwójny portret zbiorowości. 
w filmie mamy do czynienia – posługując 
się metaforą – z pozytywowym i negaty-
wowym obrazem nieformalnej grupy kole-
żeńskiej. młodych ludzi tylko do pewnego 
stopnia łączy wiek, są wśród bohaterów 
dokumentu nastolatki, ale i zaledwie kil-
kuletnie dzieci. poczucie wspólnoty opiera 
się zatem nie na pokoleniowej jedności, 
lecz zakorzenieniu w tym samym środowi-
sku. to miejsce zamieszkania staje się pod-
stawą grupowej solidarności. „swój” jest 
tylko ten, kto pochodzi z pragi, mieszkań-
cy targówka to już „obcy”, intruzi, moż-
na więc ich okraść i pobić. takimi właśnie 
przekonaniami, składającymi się na pew-
ną wyznawaną, ale i wykreowaną ideolo-
gię, żyją bohaterowie filmu. Ola, benek, 
piżmak i inni nieletni mieszkańcy kamie-
nicy chcą być postrzegani jako grupa 
„twardzieli”, ludzi żyjących we własnym 
świecie, w którym obowiązuje odręb-
ny kodeks moralny. w sposób najbar-
dziej ewidentny tendencja do autokreacji 
ujawnia się w scenie zainscenizowanego 

przez chłopców na potrzeby filmu napa-
du na przypadkowo przechodzącego „fra-
jera”. trzeba jednak pamiętać, że napaść 
jest przez bohaterów filmu jedynie odgry-
wana, żadne autentyczne wydarzenie tego 
typu nie zostało zarejestrowane. wśród 
uchwyconych przez ferajnę scenek z życia 
podwórza przeważają raczej wybryki 
i zachowania wynikające z niedojrzałości 
bohaterów niż takie, które wskazywałyby 
na patologiczne wypaczenie ich charak-
terów. zrywanie cudzych jabłek, wspina-
nie się po murach i drzewach, buszowanie 
po bunkrach, maltretowanie wyłowionej 
ze stawu żaby to rozrywki niezbyt może 
wyrafinowane, ale przecież nie skanda-
liczne, znane także dzieciom wywodzą-
cym się z innych środowisk. stosunkowo 
najbardziej niepokoją sceny zarejestro-
wane w hipermarkecie. są one świade-
ctwem tego, że cienka granica między 
dobrem i złem może zostać łatwo prze-
kroczona, a bohaterowie najprawdopo-
dobniej nie zauważą nawet momentu, 
w którym zaczną wcielać w życie wymy-
ślony przez siebie scenariusz.
ważne i znaczące w kontekście procesu 
autokreacji dokonywanego przez boha-
terów filmu okazują się słowa piosen-
ki śpiewanej przez jednego z chłopców 
(„jestem zły, taka ma zajawka”). należy 
je interpretować jako rodzaj oficjalnej 
deklaracji, gdyż zostaje w nich expressis 
verbis wyłożony sposób na odnalezienie 
się w rzeczywistości. jednocześnie wyraża-
ją one nieuświadomiony do końca pomysł 
na radzenie sobie z okrucieństwem, sza-
rością i beznadzieją świata. „bycie złym” 
to rodzaj wytworzonego przez bohaterów 
systemu obronnego, antidotum na ota-
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czającą rzeczywistość. Dzieci z podwór-
ka konsekwentnie kreują swój negaty-
wowy wizerunek, gdyż wolą być złe, niż 
być nikim. co więcej, w ten paradoksalny 
sposób starają się zamanifestować swoją 
odrębność, wyjątkowość.

B O H A T E R O W I E  –  P O R T R E T
Obok negatywnego autoportretu, suge-
rującego chęć zwrócenia na siebie uwa-
gi, w filmie Jestem zły odnajdziemy sceny 
świadczące o tym, że – jak mówi reżyser 
dokumentu – bohaterowie „jeszcze mają 
dobro w oczach”7. pozytywowy wizeru-
nek młodych ludzi w obrazie Grzegorza 
packa powstaje wbrew ich zamierze-
niom, poniekąd samoistnie. szczególnie 
wyraźnie zarysowany zostaje w scenach 
wizyt w domach poszczególnych boha-
terów. w przestrzeni prywatnej, intym-
nej, a więc poza obrębem podwórka, nie-
letni mieszkańcy kamienicy dbają o to, 
by ich życie sprawiało wrażenie nor-
malnego. Dlatego zanim kamera prze-
kroczy próg jednego z mieszkań, słyszy-
my, jak jego lokator woła: „poczekajcie, 
ja wejdę zobaczyć”. chłopcy chętnie 
przedstawiają nam członków swoich 
rodzin, prezentują ciasne pokoje, klau-
strofobiczne kuchnie i wąskie przedpo-
koje swoich mieszkań. jeden z bohaterów 
wyraźnie okazuje swojemu rodzeństwu 
miłość, inny chwali się matką gotującą 
obiad, kolejny – otrzymanymi za sukce-
sy piłkarskie dyplomami. niestety, zda-
rza się i tak, że rzeczywistość psuje im 
szyki i niszczy obraz idealnego domu. 
w jednej z odsłon widzimy pijanych, 

bełkoczących rodziców, nieskładnie tłu-
maczących swój stan tym, że właśnie wró-
cili z urodzin. 
w finale filmu na podwórko powraca 
Grzegorz pacek i to on przejmuje kontro-
lę nad kamerą. Film zamyka seria krótkich 
rozmów przeprowadzonych przez reży-
sera z bohaterami. Oswojone z medium 
dzieci chętnie odpowiadają na pytania. 
następuje symboliczne zdjęcie masek, 
na skutek czego okazuje się, że każ-
dy z nieletnich mieszkańców kamieni-
cy ma swoje sprecyzowane marzenia 
i plany. większość z nich chce odciąć 
się od przeszłości i nie powielać rodzin-
nych schematów. charakterystyczna jest 
tu postać Oli; jedyna w grupie dziew-
czyna to nie chłopczyca, lecz wrażliwa 
i inteligentna młoda kobieta. jej finałowa 
wypowiedź, w której bohaterka wyraża 
pragnienie osiągnięcia sukcesu własną 
pracą, robi szczególnie duże wrażenie 
na widzu i jest dla niego sporym zasko-
czeniem. Dotychczas swoim wyglądem 
i zachowaniem Ola doskonale wtapia-
ła się w rówieśniczą, męską gromadę 
i gdyby nie imię, trudno wręcz było-
by się zorientować, że nie jest chłop-
cem. Gra bohaterki była bliska dosko-
nałości, co świadczy również o tym, 
że maska może stać się naszym praw-
dziwym obliczem.
Reżyser, starając się przedstawić swo-
ich bohaterów w pozytywnym świetle, 
posługuje się nie tylko metodami cha-
rakterystycznymi dla filmu dokumental-
nego. choć zapis rzeczywistości in statu 
nescendi jest oczywiście w tym wypad-

7  j. wójcik, Jeszcze mają dobro w oczach (wywiad z reżyserem), „Rzeczpospolita” 2001, nr 128.
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ku podstawą konstruowania filmowego 
portretu zbiorowości, to jednak śpiewa-
na przez jednego z bohaterów piosen-
ka zespołu Kaliber 44 pełni funkcję 
komentarza, co jest zabiegiem wykorzy-
stywanym częściej w kinie fabularnym. 
co więcej, rozpoczynającej i kończą-
cej film scenie towarzyszy wyraźne bicie 
dzwonów kościelnych, tymczasem koś-
ciół w kadrze nie pojawia się ani razu, 
nie ma więc podstaw, aby sądzić, że znaj-
duje się w pobliżu. także w dialogach 
nie ma żadnych odniesień do religijne-
go życia bohaterów, co pozwala przy-
puszczać, że bicie dzwonów pełni rolę 
metaforycznej klamry dopełniającej autor-
ski przekaz. poprzez ów odgłos reżyser 
sugeruje i daje do zrozumienia widzowi, 
iż prawda nigdy nie jest oczywista, a boha-
terowie wciąż mają szansę na odnalezie-
nie innej drogi.

B O H A T E R O W I E  –  J Ę Z Y K 
Grzegorz pacek buduje portret swoich 
bohaterów nie tylko poprzez dobór mate-
riału filmowego podlegającego montażowi. 
Obok obrazów i dźwięków istotną funk-
cję spełnia także dialog. język, którym 
posługują się bohaterowie, jest nieskład-
ny, często wulgarny i obcesowy, przepeł-
niony środowiskową gwarą. może iryto-
wać, szokować lub budzić sprzeciw, ale 
jest przecież mową żywą, wzbogacającą 
wizerunek zbiorowości. w jednej ze scen 
najstarszy z chłopców, siedząc na ław-
ce, odpowiada na prowokacyjne pyta-
nie swojego kolegi dotyczące jego podej-

ścia do kontaktów seksualnych z kobietą 
o odmiennym kolorze skóry. sytuacja 
wywiadu przed kamerą, w jakiej znalazł 
się bohater, skłania go do pojęcia wysił-
ku zbudowania wypowiedzi spójnej i kla-
rownej, stara się więc operować zdania-
mi złożonymi i pełnymi, odpowiadać tak, 
jakby brał udział w publicystycznym pro-
gramie, dostosowuje się więc do wymo-
gów sytuacji formalnej. nienaturalność 
jego wypowiedzi jest jednak dla widza 
oczywista; wyraźnie wyczuwamy fałsz 
podawanej argumentacji. jej preten-
sjonalność i sztuczność zostaje natych-
miast zauważona, a słabości obnażo-
ne, co sprawia, że bohater sceny musi 
skapitulować i powrócić do bardziej dla 
siebie naturalnego sposobu wypowiada-
nia. posługując się ponownie brutalnym 
i dosadnym slangiem mieszkańców pragi-
północ, odzyskuje wiarygodność w oczach 
kolegów i widza. 
na koniec należy raz jeszcze podkreślić, 
że wymowa tytułu filmu jest przewrotna. 
intencją Grzegorza packa było bowiem 
podważenie stereotypów i powszechnych 
opinii, a zabiegi, jakie w tym celu zastoso-
wał, śmiało można nazwać wywrotowymi. 
O żadnym z członków zbiorowości, którą 
portretuje reżyser, nie można bez cienia 
wątpliwości powiedzieć, że jest zły, choć 
takie właśnie pozory bohaterowie stara-
ją się stwarzać. po obejrzeniu filmu widz 
skłonny jest zweryfikować swoje stereo-
typowe sądy i stopniowo nabiera prze-
konania, że młodzi ludzie „mają jeszcze 
dobro w oczach”.
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1 tożsamość etniczna, narodowa, gru-
powa jako istotne elementy kształtujące 
osobowość.
2 Funkcja i znaczenie rodziny w kształ-
towaniu tożsamości jednostki.
3 subkultury młodzieżowe – ich funk-
cja w życiu młodych ludzi.
4 zbiorowość – pozytywne i negatywne 
skutki grupowej identyfikacji.
5 Dlaczego bohaterowie dokumentu 
Jestem zły chętnie manifestują swoją gru-
pową odrębność?
6 jak należy interpretować tytuł filmu 
Grzegorza packa?

7 jaka metoda zastosowana przez doku-
mentalistę spowodowała, że udało mu 
się dotrzeć do prawdy o bohaterach tego 
filmu?
8  czy Kazimierz Kutz portretując w filmie 
Sól ziemi czarnej Ślązaków, jest kreacjoni-
stą, czy też obiektywnym obserwatorem?
9 jakie wartości są ważne w życiu boha-
terów Soli ziemi czarnej i decydują o ich 
moralnych postawach i wyborach? 
10 w których scenach reżyser w sposób 
szczególny podkreśla etniczną i kulturo-
wą odrębność swoich bohaterów?

elżbieta baniewicz, Kazimierz Kutz. Z dołu 
widać inaczej, warszawa 1994
elżbieta Ostrowska, Kazimierz Kutz – kino 
ironicznego dystansu [w:] Kino polskie 
w trzynastu sekwencjach, pod red.: eweliny 
nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2005
maria lipok-bierwiaczonek, Śląsk według 
Kutza, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 18
maria lipok-bierwiaczonek, Śląska strona 
świata. Znaki, symbole, realia kulturowe 
w filmach Kazimierza Kutza [w:] Kutzowisko. 

O twórczości filmowej, teatralnej i tele-
wizyjnej Kazimierza Kutza, pod red.: 
andrzeja Gwoździa, Katowice 2000
Kazimierz Kutz, Piąta strona świata , 
„naGłos” 1994, nr 15-16
Kazimierz Kutz, Klapsy i ścinki. Mój alfabet 
filmowy i nie tylko, Kraków 1999
jerzy wójcik, Jeszcze mają dobro w oczach 
(wywiad z reżyserem), „Rzeczpospolita” 
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