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„kino o kinie” to formuła, która skrótowo 
ujmuje problematykę autOteMatyzMu 
sztuki filmowej. Odnosi się do tych fil-
mów, które wprost lub za pomocą meta-
fory opowiadają o filmowym medium, 
ukazują powstawanie dzieła filmowego, 
zdradzają mechanizmy budowania fil-
mowej fikcji, często są określane mianem 
„filmu o filmie”.
kino fabularne lat 60. wprowadziło moty-
wy autotematyczne do powszechnego 
obiegu, zwracając na nie uwagę zarówno 
krytyki, jak i publiczności. Federico Fellini 
dziełem Osiem i pół zainicjował swoi-
stą modę na filmowe opowieści o proce-
sie twórczym i produkcyjnym, które wią-
żą się z powstaniem dzieła filmowego. 
i chociaż autotematyczność kina ma wie-
le wariantów, za najbardziej modelowe 
rozwiązanie należy uznać te sytuacje, 
w których widzowie oglądają na ekra-
nie filmy opowiadające o realizacji filmu 
lub o uwarunkowaniach samej kinemato-
grafii. w przypadku Amatora krzysztofa 
kieślowskiego obserwujemy pracę boha-
tera nad filmami dokumentalnymi, a ich 
fragmenty pojawiają się jako filmy w fil-
mie. inną wersją autotematyzmu jest uka-

zanie procesu realizacji tego filmu, któ-
ry aktualnie oglądamy. taką strukturę 
posiada film andrzeja wajdy Wszystko 
na sprzedaż.
w ramach tej szczególnej autoreflek-
sji kino przechodzi od zagadnień zwią-
zanych z rozterkami każdego artysty 
do analizy problemów specyficznych tyl-
ko dla twórczości filmowej. w ten spo-
sób stawiane są pytania fundamental-
ne dla medium filmowego. czemu służy 
kino? czy jest przede wszystkim rozryw-
ką, czy raczej powinno rejestrować świat, 
który otacza człowieka? czy artysta może 
obiektywnie przedstawić rzeczywistość? 
czy można wyznaczyć granicę między 
faktem a fikcją? Jakiego typu manipula-
cje materiałem filmowym są dozwolo-
ne w kinie dokumentalnym? to pytania 
najbardziej charakterystyczne dla kina 
autotematycznego.
Amator krzysztofa kieślowskiego oraz Ćwi-
czenia warsztatowe Marcela łozińskiego 
próbują wskazać, jak trudne jest udzielenie 
odpowiedzi na tak postawione problemy. 
na tle rozważań autotematycznych filmy 
te podejmują problem odpowiedzialności 
moralnej twórcy za własne dzieło.
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Reżyser, scenarzysta; urodzony w 1941 
roku w warszawie, zmarł w 1996 roku. 
ukończył Liceum technik teatralnych 
w warszawie; pracował krótko w teatrze 
jako garderobiany. w 1969 roku ukoń-
czył wydział Reżyserii pwsFtVit w łodzi. 
Jego debiutem dokumentalnym był tele-
wizyjny film Zdjęcie (1968). w 1975 roku 
za swój pierwszy pełnometrażowy film 
Personel otrzymał grand prix na MFF 
w Mannheim. Rozgłos w europie przy-
niósł mu Krótki film o zabijaniu (nagroda 
Feliksa w roku 1988). telewizyjny Dekalog 
stał się światowym przebojem. kolejne 
filmy realizował dla producentów fran-
cuskich. Niebieski (z cyklu Trzy kolory) 
otrzymał złotego Lwa na MFF w wenecji 
w 1993 roku, Czerwony był nominowa-
ny do Oscara w trzech kategoriach. wyk-

ładał reżyserię i scenopisarstwo na uczel-
niach w katowicach (1979-1982), berlinie 
zachodnim (1984), Helsinkach (1988) oraz 
w szwajcarii (1985, 1988, 1992) i łodzi 
(1993-1996). w 1990 roku został hono-
rowym członkiem brytyjskiego instytutu 
Filmowego, a w 1995 roku członkiem aka-
demii Filmowej w usa. wybrane filmy 
fabularne: Personel (1975), Spokój (1976), 
Amator (1979), Przypadek (1981), Dekalog 
(1987-1988), Podwójne życie Weroniki 
(1991), Trzy kolory (1991-1994). wybrane 
fi lmy dokumentalne: Fabryka (1970), 
Byłem żołnierzem (1970), Robotnicy 1971: 
Nic o nas bez nas (1972), Pierwsza miłość 
(1974), Życiorys (1975), Z punktu widze-
nia nocnego portiera (1977), Siedem kobiet 
w różnym wieku (1978), Dworzec (1980), 
Gadające głowy (1980).

Reżyser, scenarzysta; urodzony w 1940 
roku w paryżu. absolwent wydziału reżyse-
rii pwsFtVit w łodzi w roku 1971. nomi-
nowany do Oscara w roku 1994 za film 
dokumentalny 89 mm od Europy. Od 1995 
roku członek aMpas (amerykańskiej aka-
demii Filmowej przyznającej Oscary). 
Jest również pedagogiem – wykładał 
w paryskiej szkole Filmowej FeMis oraz 
w instytucie kultury polskiej na uniwersyte-
cie warszawskim. prowadził warsztaty filmu 

dokumentalnego w Marsylii. Obecnie kie-
ruje kursem dokumentalnym w Mistrzows-
kiej szkole Reżyserii Filmowej andrzeja 
wajdy. prowadzi Dragon Forum – mię-
dzynarodowe warsztaty filmu dokumen-
talnego. Laureat wielu nagród i wyróż-
nień. wybrana filmografia: Koło fortuny 
(1972), Wizyta (1974), Egzamin dojrzałości 
(1979), Ćwiczenia warsztatowe (1986), Las 
Katyński (1990), Żeby nie bolało (1998), 
Pamiętam (2001), Jak to się robi (2006).
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 ROK PRODUKCJI 1979
 PRODUKCJA stuDiO FiLMOwe „tOR”
 REŻYSERIA kRzysztOF kieŚLOwski
 SCENARIUSZ kRzysztOF kieŚLOwski
 ZDJĘCIA Jacek petRycki
 MONTAŻ HaLina nawROcka
 MUZYKA kRzysztOF knitteL
 OBSADA JeRzy stuHR (FiLip MOsz), 

MałgORzata zĄbkOwska (iRka, 
ŻOna FiLipa), ewa pOkas 
(anna włODaRczyk z FeDeRacJi 
FiLMu aMatORskiegO), steFan 
czyŻewski (DyRektOR FabRyki), 
JeRzy nOwak (stanisław OsucH), 
kRzysztOF zanussi (w ROLi saMegO 
siebie)

 CZAS TRWANIA 117 Min

Filip Mosz, zaopatrzeniowiec w zakła-
dzie przemysłowym w podkrakowskim 
miasteczku, kupuje amatorską kamerę 
filmową, aby rejestrować kolejne mie-
siące życia swojej nowo narodzonej cór-
ki. wieść o zakupie obiega zakład pracy. 
Filip otrzymuje od dyrektora propozy-
cję nakręcenia filmu dokumentującego 
uroczystości z okazji 25-lecia istnienia 
przedsiębiorstwa. bohater po pierwszym 
sukcesie angażuje się w tworzenie ama-
torskiego klubu filmowego, nawiązuje 
także kontakty z profesjonalnymi filmow-
cami. powstaje film o kalekim robotni-
ku oraz dokument o miasteczku, któ-
ry ukazuje niedokończone inwestycje, 
polegające na remontowaniu jedynie 

fasad budynków. Reportaże Filipa zostają 
wyświetlone w telewizji, a on sam prze-
konuje się, że jego działalność nie tyl-
ko pomaga ludziom, ale także rodzi kon-
flikty. bohater zaniedbuje rodzinę i dom, 
przez co narastają nieporozumienia 
z żoną. Jego film dokumentujący marno-
trawstwo lokalnych władz doprowadza 
do zwolnienia z pracy kolegi. Filmowiec 
poznaje wagę odpowiedzialności i cenę 
własnej uczciwości. po zasadniczej roz-
mowie z dyrektorem postanawia znisz-
czyć swój ostatni materiał f i lmowy. 
wraca do pustego domu, bo żona z dzie-
ckiem odeszła od niego. Filip kieruje 
kamerę na swoją twarz i zaczyna opo-
wiadać o sobie.
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 ROK PRODUKCJI 1986
 PRODUKCJA wytwóRnia FiLMów DOkuMentaLnycH 

(waRszawa)
 REALIZACJA MaRceL łOziŃski
 ZDJĘCIA Jacek petRycki
 MONTAŻ kataRzyna MacieJkO, 

kataRzyna RuDnik
 DŹWIĘK Danuta zankOwska
 CZAS TRWANIA 12 Min

Film dokumentalny ukazujący możliwoś-
ci manipulowania ludźmi przy użyciu 
nieuczciwych metod dziennikarskich. 
ekipa filmowa przeprowadza uliczną 
sondę na temat współczesnej młodzie-
ży. wybrani przechodnie odpowiada-
ją na pytania reporterki, ich odpowiedzi 
zaś preparowane są za pomocą montażu: 

przypisane innym twarzom, wstawio-
ne w inne konteksty tak, że zasadniczo 
wypaczony zostaje ich pierwotny sens. 
„Film został zmontowany bez wiedzy 
i zgody osób biorących w nim udział, 
przy użyciu metody asynchronicznego 
montażu obrazu i dźwięku” – informuje 
napis końcowy.



ĆWICZENIA WARSZTATOWE
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Z O S T A Ć  A R T Y S T Ą
Dla filmowych bohaterów kieślowskiego 
charakterystyczny jest konflikt między 
pragnieniem normalnego życia a meta-
fizycznym niepokojem. ów niepokój, 
gdy wdziera się w ludzką egzystencję, 
burzy świat małej stabilizacji rodzinne-
go i zawodowego spełnienia, prowadzi 
bohaterów w kierunku artystycznej albo 
politycznej działalności, gdyż tylko tam 
może znaleźć ukojenie. Filmowy świat 
przedstawiony w Amatorze w pełni 
potwierdza tę diagnozę. to film o naro-
dzinach artysty amatora, który odkrywa 
w sobie potrzebę tworzenia. Filip Mosz, 
gdy go poznajemy, wydaje się przecięt-
nym człowiekiem: pracuje jako zaopa-
trzeniowiec w fabryce, ma żonę, która 
spodziewa się dziecka, pragnie szczęścia 
zbudowanego na zwyczajnej codzien-
ności wśród swoich bliskich. właśnie 
tę zwyczajność docenia i szanuje, gdyż 
sam nie miał rodziny – wychowywał 
się w domu dziecka. Radość i spełnie-
nie bohatera dobrze oddają słowa jego 
przełożonego wygłoszone, gdy składa 
Filipowi gratulacje: „przyszliśmy tutaj, 
zobaczyliśmy pana nowe mieszka-
nie, wypiliśmy trochę i zobaczyliśmy, 
jak pan przeżywa, że się panu urodzi-
ło dziecko. wie pan, ja już jestem stary 
facet i tyle panu powiem, że zazdrosz-
czę panu tego wszystkiego, bo widzę 
jak wygląda szczęście człowieka”. Młody 

ojciec chwali się kolegom, że kupił 
amatorską kamerę 8 mm i pokazuje ją 
z dumą swoim gościom. pragnie filmo-
wać córeczkę: „jak się urodzi miesiąc 
po miesiącu”.
Faktycznie pierwsze amatorskie uję-
cia są poświęcone dziecku, ale szyb-
ko okazuje się, że gdy tylko Filip bie-
rze do rąk kamerę, nie może oprzeć 
się pragnieniu zapisywania tego, co znaj-
duje się przed obiektywem. początkowo 
traktuje swój sprzęt filmowca niczym 
ekscytującą zabawkę. widzimy go cie-
szącego się jak dziecko samym faktem, 
że może utrwalać na taśmie świat wokół 
siebie i ludzi ze swojego najbliższego 
otoczenia, znajomych, których spotyka 
na co dzień. Jak sam mówi, chce filmować 
„wszystko, co się rusza”.
w taki właśnie przypadkowy sposób 
rejestruje na filmowej taśmie jednego 
ze swoich przyjaciół – piotrka, pełne-
go radości chłopaka, który pracuje jako 
kierowca w zakładzie pogrzebowym. 
swoim autem zjeżdża z wysokiej skarpy, 
aby kamera uchwyciła dynamizm zaaran-
żowanej akcji, a później przez chwilę 
pozdrawia matkę, która macha do nie-
go z okna. kobieta niedługo potem nag-
le umrze. załamany stratą piotr nie znaj-
dzie dość siły, by przybyć na jej pogrzeb. 
poprosi Filipa o projekcję tego fragmentu 
filmowego. Jego wzruszenie, gdy zoba-
czy uwieczniony obraz swojej matki, jest 

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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dla Filipa potwierdzeniem szczególnej, 
metafizycznej mocy kina. zdjęcia kobie-
ty, która uśmiecha się do syna, a później 
znika w ciemności pokoju, stają się meta-
forą ludzkiego losu, podobnie jak nag-
le urwana taśma filmowa, która hałasuje 
po zakończeniu projekcji. Rzeczywistość 
objawia tu swoją niespodziewaną dra-
maturgię, sfilmowane obrazy mężczyzny 
w karawanie i machającej doń kobiety 
zyskują nowy wymiar, stają się złowrogą 
zapowiedzią, złym znakiem, którego wte-
dy jeszcze nikt nie zauważa. Jednocześnie 
filmowe klatki utrwalają w obrazie ludz-
kie życie, w magiczny sposób zatrzymują 
to, co już za chwilę staje się przeszłością 
niemożliwą do odzyskania, raz na zawsze 
utraconą. słowa wypowiedziane przez 
piotrka w pełni to oddają: „to jest pięk-
ne, co robicie, chłopcy. człowiek już 
nie żyje, a tu ciągle jest”. są one zachętą 
dla Filipa, aby szedł dalej ścieżką swojej 
filmowej pasji. pojawia się pytanie, czy 
istotą filmowego medium jest rejestro-
wanie rzeczywistości?
Filmowiec amator zaczyna inaczej pos-
trzegać świat, teraz widzi więcej niż tyl-
ko swoją własną egzystencję. z uwa-
gą zaczyna się rozglądać wokół. nawet 
jeśli nie ma w ręku kamery, kadruje dla 
siebie obraz świata. za pomocą włas-
nych palców przystawionych do oczu 
jak operator „wycina” fragmenty rze-
czywistości, które poddaje obserwacji 
i analizie. niezwykle trafnie ten filmowy 
sposób patrzenia oddają obrazy ogląda-
ne przez okno pędzącego pociągu, któ-
re samo tworzy obramowanie przypomi-
nające kadr. przęsła mostu, zamazując 
pokazywane widoki, budzą skojarzenia 

z taśmą filmową puszczaną na projek-
torze ze zbyt dużą prędkością. bohater 
zajęty kręceniem filmów, festiwalami, 
realizacją nowych pomysłów i nowych 
zobowiązań, nie ma czasu dla swojej 
rodziny. po pierwszym sukcesie swoje-
go filmu Jubileusz zyskuje przychylność 
dyrektora, dostaje pomieszczenia, w któ-
rych może założyć amatorski klub filmo-
wy. Filip rzuca się w wir tworzenia. nawet 
nie zauważa, kiedy zaczynają zmieniać 
się jego priorytety. ważniejsza od spoko-
ju i osobistego życia staje się kamera, któ-
ra już nie pozwala mu funkcjonować tak, 
jak przedtem. Dotychczasowe szczęście 
rodzinne zaczyna się rozpadać.
ale Filip nie będzie potrafił już zawrócić 
ze swojej drogi. zwyczajność i codzien-
ność już nie są w stanie wypełnić jego 
egzystencji. bohater wybrał niepokój 
i wiele wskazuje na to, że będzie dalej 
kręcił filmy. znacząca jest w tym kontek-
ście scena małżeńskiej kłótni, gdy żona 
zdecydowana jest opuścić wspólny dom 
i zamieszkać z matką, mimo że spodziewa 
się kolejnego dziecka. Filip patrzy na swo-
ją żonę poprzez palce ułożone w kształt 
kadru, tak jakby dystansował się od włas-
nego życia. to, co przeżywane, nie jest 
tak ważne, jak to, co filmowane. ten 
gest doprowadza kobietę do wściekłości. 
widzi, że w mężu nastąpiła zmiana, ale 
nie potrafi jej zaakceptować. Odchodzi, 
bo chce, aby było jak dawniej.

P R Y W AT N E  C Z Y  P U B L I C Z N E
kieślowski pokazuje, jak życie Filipa 
Mosza stopniowo zamienia się w nie-
ustanną obserwację i szukanie tematów 
do własnych filmów. z osoby anonimowej, 
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szeregowego pracownika, staje się kimś 
znanym. propozycja zrealizowania doku-
mentu z okazji jubileuszu fabryki, w któ-
rej pracuje, pojawia się zupełnie przypad-
kowo: podczas spotkania towarzyskiego 
przełożony dowiedział się o zakupie ama-
torskiej kamery. niemal niezauważenie 
to, co powinno pozostać w sferze prywat-
nej jako hobby bohatera i jego osobista 
sprawa, zaczyna funkcjonować w sferze 
publicznej, staje się głosem w społecznej 
debacie, nabiera wymiaru politycznego 
i ideologicznego.
Już ten pierwszy samodzielny film, zre-
alizowany na konkretne zamówienie, 
uświadamia Filipowi, jaką siłą dysponuje 
kino. bohater odkrywa możliwości reży-
serowania rzeczywistości. zestawiając 
obok siebie różne obrazy, odmien-
ne fragmenty rzeczywistości, buduje 
nowe znaczenia, być może takie, któ-
rych sam się nie spodziewał, a z pew-
nością nie oczekiwał ich od niego zlece-
niodawca. umieszczając w filmie ujęcie 
pokazujące gołębie na parapecie, Filip 
wprowadza dystans wobec pompatycz-
nie obchodzonego jubileuszu. pozwalając 
kamerze podglądać przez uchylone 
drzwi, może zaobserwować, jak artyści 
pobierają honoraria. ujawnia w ten spo-
sób zaplecze zakładowego święta, ale 
także wszystkich oficjalnych uroczysto-
ści. ten sposób filmowania nie podoba 
się dyrektorowi; każe on powycinać frag-
menty, które nie odpowiadają „urzędowej 
wersji wydarzeń”.
Jednak na amatorski festiwal filmowy Filip 
z powrotem wkleja taśmy, które na sku-
tek cenzury musiał usunąć. uznanie jury, 
które przyznaje filmowi nagrodę, spra-

wia, że Filip nabiera pewności siebie. 
kontakty z profesjonalistami, najpierw 
na festiwalu z andrzejem Jurgą, później 
z krzysztofem zanussim podczas spot-
kania po projekcji jego filmu, powodu-
ją, że pogłębia on swoje rozumienie fil-
mowego medium. poznaje środowisko 
ludzi związanych z amatorskimi filmami, 
nawiązuje kontakty z ludźmi z telewizji. 
to otwiera nowy etap w jego pracy fil-
mowca. Filip nie tylko zaczyna dostrzegać 
możliwości kamery, ale budzi się w nim 
pragnienie ukazania własnego, niezafał-
szowanego zdania o rzeczywistości. chce 
mówić we własnym imieniu.

C Z E M U  S Ł U Ż Y  K I N O ?
kieślowski nie tylko pokazuje sam pro-
ces twórczy – powstawanie kolejnych 
filmów i narastanie filmowej pasji tytu-
łowego amatora, tworzenie mikrośro-
dowiska filmowego i społeczne zaanga-
żowanie w powstanie Filmowego klubu 
amatorskiego – ukazuje także rosną-
cą samoświadomość Filipa jako artysty. 
stawia przed swoim bohaterem pyta-
nia autotematyczne, dotyczące filmo-
wego medium. Filip reżyser zastanawia 
się, co właściwie powinien rejestrować 
swoją kamerą? Jak wybrać ważny temat 
nie tylko dla siebie, ale także dla swo-
ich potencjalnych widzów? w jaki spo-
sób filmować rzeczywistość, aby pokazać 
jej możliwie pełny i prawdziwy obraz? 
wreszcie, jaką społeczną rolę pełnią jego 
filmy i on sam jako ich reżyser?
Fil ip postanawia zrealizować doku-
mentalny film o koledze – karle, któ-
ry jest robotnikiem w tej samej fabryce. 
podpatruje swoją kamerą monotonię jego 



12

życia. Obserwuje nienaganne zachowa-
nie kogoś, kto zawsze punktualnie, dzień 
w dzień zjawia się w pracy, bez żadne-
go spóźnienia, bez dnia nieobecności, 
wzorowo wypełnia swoje obowiązki. 
buduje w ten sposób obraz osoby cał-
kowicie wpisanej w pewien model egzy-
stencji, w której nie ma nic oprócz pra-
cy i zaspokajania przyziemnych potrzeb. 
Dokument pokazuje dramat konkretnego 
człowieka, który pragnie być normalny, 
wpisując swoje zachowanie w banalną 
rutynę, aby w ten sposób zrekompenso-
wać swój odbiegający od normy wygląd 
– fizyczne kalectwo. Jednocześnie film 
buduje społeczną i polityczną metafo-
rę: karzeł robotnik staje się karykatu-
rą socjalistycznego obowiązku i roz-
paczliwie przeciętnego życia, w którym 
nie ma miejsca na realizację marzeń 
i potrzeb duchowych.
Opowiedzenie się po stronie rejestro-
wania niezafałszowanej rzeczywistości, 
pokazywanie nie tylko ładnych fasad, ale 
także brudnych i zaniedbanych podwó-
rek, staje się zarówno wyborem estetycz-
nym, jak i poznawczym. Filip poszukuje 
prawdy w niepodkolorowanej sztucznie 
rzeczywistości, interesuje go to, co kryje 
się za oficjalną atrapą i fikcyjnymi opo-
wieściami. z czasem bohater dostrzega, 
że jest także inny wymiar bycia dokumen-
talistą – wymiar etyczny. konsekwencje 
jego artystycznych działań spadają nie tyl-
ko na niego, ale także na innych; po tele-
wizyjnej emisji jego dokumentu ukazu-
jącego marnotrawstwo lokalnych władz 
jego starszy kolega traci pracę. w tym 
kontekście cynicznie brzmią słowa redak-
tora z telewizji, który wcześniej pytał, czy 

Filip chce być artystą. gdy w odpowie-
dzi słyszy, iż nie ma on takich aspiracji, 
z ulgą wzdycha i podkreśla, że powinien 
traktować swoją pracę filmowca jedynie 
jako usługę.
bohater od dyrektora dowiaduje się 
o kulisach „afery”: pieniądze przezna-
czone na remonty zostały przekaza-
ne na inne inwestycje, o wiele bardziej 
w tej chwili przydatne mieszkańcom. 
Oczywiście nie wiadomo, ile w tych 
wyjaśnieniach prawdy, ale Filip nabiera 
przekonania, że rzeczywistość społecz-
na, w której żyje, nie jest czarno-biała. 
Mosz zaczyna rozumieć, że nie może 
przewidzieć, jak i przeciw komu zostaną 
użyte jego filmy, a skoro tak – nie może 
wziąć za nie pełnej odpowiedzialności. 
naświetla negatywy swojego reporta-
żu o cegielni. Jego motywacje pozosta-
ną do końca niewyjaśnione. czy kieruje 
nim troska o bohaterów jego filmów, tych 
którzy zdobyli się przed nim na szcze-
rość i zaufali mu? czy przekonały go sło-
wa dyrektora i jego punkt widzenia? czy 
pojawił się w nim strach, że jego mate-
riały nie wyjawią żadnej prawdy, a tyl-
ko wskażą kozła ofiarnego, który zosta-
nie przykładnie ukarany?
pierwszoplanowe pozostaje pytanie, 
czy Filip chce być usługodawcą. czy 
może jednak, wbrew odpowiedzi danej 
redaktorowi, pragnie być artystą, który 
chce reprezentować swój punkt widze-
nia? być może nie zamierza przynale-
żeć do żadnej ze stron, gdy dostrzega, 
jak łatwo można wykorzystać jego fil-
mowe materiały do politycznych, zaku-
lisowych gier. sytuacja, w której znalazł 
się bohater, pokazuje nam, iż wolność 
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artystyczna jest mitem. widzimy, jak sil-
nie uwikłane jest kino dokumentalne 
w społeczno-polityczny kontekst. było 
to z pewnością szczególnie nasilone 
w czasach pRL, gdy krytyka konkretne-
go zakładu pracy mogła być odczytana 
jako krytyka całego systemu państwa 
socjalistycznego. ale czy w dzisiejszych 
czasach nie pozostaje aktualna prawda, 
że artysta zawsze jest zależny od jakiegoś 
zleceniodawcy?
w finale filmu Filip decyduje się odwró-
cić obiektyw swojej kamery od świata 
zewnętrznego. kieruje go w stronę włas-
nej twarzy i zaczyna opowieść o swoim 
życiu. bardziej niż rzeczywistość intere-
suje go to, co ukryte we wnętrzu czło-
wieka. widzimy zbliżenie na obiektyw, 
a później na twarz bohatera. to czytel-
ny znak wskazujący na potrzebę pozna-
nia i zrozumienia samego siebie. to znak 
samoświadomości, która okazuje się klu-
czem nie tylko do bycia artystą, ale także 
– bycia człowiekiem.

AU T O B I O G R A FI Z M W F I L M I E
Historia opowiedziana w filmie nie jest 
w dosłownym sensie autobiograficz-
na1. kieślowski sam nie był filmowcem-
-amatorem. Obserwował jednak ama-
torski ruch filmowy, który był promo-
wany przez władze pRL w latach 70. 
popierane i dofinansowywane przez 
państwo amatorskie kluby Filmowe sta-
nowiły swoisty wentyl bezpieczeństwa, 
miały być świadectwem powszechne-
go dostępu do wolności wypowiedzi 

artystycznej. z jednej strony, z pew-
nością ruch ten pozwalał wyżywać się 
w działaniach paraartystycznych tysią-
com pasjonatów – ludzi, którzy często 
nie posiadali wykształcenia, wykonywali 
tradycyjne zawody i mieli bardzo ogra-
niczony dostęp do jakiejkolwiek wypo-
wiedzi poprzez sztukę. z drugiej strony, 
margines tak uzyskiwanej swobody był 
pod stałą kontrolą państwowego mece-
nasa, często reprezentowanego przez 
dyrekcję fabryk i kombinatów, przy któ-
rych powstawały takie kluby.
Reżyser Amatora nie był bezpośred-
nio zaangażowany w ten ruch, jednak, 
podobnie jak sportretowani przez nie-
go andrzej Jurga i krzysztof zanussi, 
bywał zapraszany na przeglądy i festi-
wale filmów amatorskich. na jednym 
z takich festiwalowych spotkań zna-
lazł pierwowzór swojego bohatera. 
był nim ślusarz Franciszek Dzida, któ-
ry pracował w cukrowni w miastecz-
ku chybie koło bielska-białej, tam też 
założył amatorski klub Filmowy „klaps”. 
kieślowski, zaintrygowany tą postacią, 
namówił go do napisania pamiętnika, 
w którym przedstawić miał dzieje swo-
jej filmowej pasji. trzeba jednak pod-
kreślić, że kieślowskiemu nie zależało 
na odtworzeniu jednego, konkretnego 
przypadku, jednej konkretnej biogra-
fii, starał się pokazać w filmie postawy 
i doświadczenia charakterystyczne dla 
całej grupy filmowców, nie tylko ama-
torów. chodziło zatem twórcy o stwo-
rzenie portretu, który byłby w pewien 

1  więcej autobiograficznych wątków możemy odnaleźć w pełnometrażowym debiucie fabularnym 
kieślowskiego Personel (1975), gdzie ukazuje pracę młodego garderobianego. z biografii reżysera wiemy, 
że przez rok pracował w teatrze w takim właśnie charakterze.
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sposób typowy dla środowiska filmo-
wego w czasach pRL. kiedy w doku-
mencie Kieślowski i jego Amator (1999) 
krzysztof wierzbicki – dawny asystent 
kieślowskiego – wspominał wspólną 
pracę na planie, wielu jego rozmów-
ców zwracało uwagę, że na postać Filipa 
Mosza złożyły się również biografie 
współtwórców filmu, w tym także reżyse-
ra. w autobiograficznej książce, wywia-
dzie rzece O sobie, kieślowski przy-
znawał, że dwa filmy amatorskie, które 
w jego utworze kręci Filip (o chodniku 
i o karle), były jego własnymi niezreali-
zowanymi projektami. Jednak nie te bez-
pośrednie odniesienia są najistotniejsze. 
Refleksje na temat sztuki i bycia artystą 
zawarte w filmie skłaniają do szukania 
postaw wspólnych dla kieślowskiego 
i jego filmowego bohatera kreowanego 
przez Jerzego stuhra. przyjęta postawa 
artystyczna i etyczna reżysera amato-
ra, tak precyzyjne ukazanie dylema-
tów charakterystycznych dla twórczości 
dokumentalnej w czasach pRL prowadzą 
do przeświadczenia, że mamy do czy-
nienia z wypowiedzią na wskroś osobi-
stą, a postać filmowca jest swoistym alter 
ego samego reżysera. 
kieślowski rozpoczął swoją filmową 
drogę właśnie od kina dokumentalne-
go i przez wiele lat pozostawał wybit-
nym twórcą i zagorzałym rzecznikiem 
tego rodzaju twórczości. problemy, 
przed jakimi staje Filip, obrazują pułap-
ki i wybory charakterystyczne dla doku-
mentalisty, który, chcąc nie chcąc, musiał 
tworzyć swoje dzieła pod kontrolą pań-
stwowego mecenasa i który jednocześ-
nie obawiał się, że jego działania mogą 

negatywnie wpłynąć na życie portre-
towanych przezeń bohaterów. gest 
niszczenia negatywów równoznaczny 
jest w tym kontekście z dramatycznym 
pytaniem: czy należy odejść od kina 
dokumentalnego, gdy odpowiedzial-
ność etyczna staje się dla twórcy cię-
żarem? czy rejestrowanie rzeczywisto-
ści może być aktem wolnej wypowiedzi 
twórcy? Jak daleko sięga odpowiedzial-
ność autora, skoro nie może on prze-
widzieć, w jakie społeczne, politycz-
ne i ideologiczne konteksty zostanie 
uwikłane jego dzieło? i, co było chy-
ba najważniejsze dla kieślowskiego, 
jak pogodzić wolność artysty z moral-
nym zobowiązaniem wobec ludzi, któ-
rzy z ufnością opowiadają przed kame-
rą o sobie? z wypowiedzi kieślowskiego 
wiemy, że chociaż definitywnie odszedł 
od dokumentu do kina fabularnego 
na początku lat 80., problemy związa-
ne z etyką dokumentalisty nurtowały go 
od dawna, niczym lejtmotyw powracały 
w jego prasowych i telewizyjnych wywia-
dach. Odwrócenie kamery dokonane 
przez Filipa może być także zapowie-
dzią decyzji kieślowskiego dokumentali-
sty, dostrzegającego niebezpieczeństwa 
rejestrowania rzeczywistości, która ota-
cza człowieka, i zastanawiającego się, 
czy portretowanie świata wewnętrzne-
go nie jest lepszym wyborem dla artysty. 
Film fabularny pozwala reżyserowi bez 
żadnych ograniczeń zagłębiać się w ludz-
ką psychikę. Świat wykreowany nie jest 
naznaczony takim ciężarem odpowie-
dzialności, bo nie jest prawdziwy: akto-
rzy odgrywają konkretnych ludzi, a fikcja 
zastępuje realne życie.
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gest Filipa możemy także potraktować 
jako pytanie: czy każda szczera i auten-
tyczna wypowiedź artystyczna nie jest 
zarazem portretem wewnętrznym twórcy? 
na takie pytanie nie uzyskamy jednoznacz-
nej odpowiedzi. kieślowski jako twór-

ca unikał ekshibicjonizmu. w dokumen-
talnym filmie krzysztofa wierzbickiego 
I’m so-so nie zechce w zakończeniu 
powtórzyć gestu Filipa Mosza i bezpo-
średnio do obiektywu skierować własnego 
wyznania.

AUTOTEMATYZM DOKUMENTU
wiemy, że ukazanie w filmie fabularnym 
ekipy filmowej podczas pracy wskazuje 
na autotematyzm filmu. czy zabieg ten 
może być podobnie odczytany i interpre-
towany w odniesieniu do konwencji kina 
dokumentalnego? pojawianie się repor-
tera z mikrofonem i operatora z kamerą 
nie jest w tym przypadku niczym zaska-
kującym, wiele gatunków kina doku-
mentalnego, choćby takich jak reportaż 
telewizyjny, sonda czy wywiad, zakłada 
w swoich konwencjach obecność ekipy 
filmowej. nawet jeśli nie zawsze jest ona 
w pełni ujawniana, to nie ma potrzeby 
szczególnego maskowania czy zaciera-
nia faktu jej istnienia. sytuacja komu-
nikacyjna wymusza bowiem to że wraz 
z dziennikarzem, który prowadzi roz-
mowę, musi być obecna ekipa realiza-
cyjna. widz zdaje sobie sprawę, że jest 
ona niezbędna, zatem ukazanie mikro-
fonu czy obiektywu kamery nie burzy 
niczyich oczekiwań. wynika stąd wnio-
sek, że autotematyzmu w kinie doku-
mentalnym nie można trwale powiązać 
z ukazywaniem ekipy filmowej, co wię-
cej – jej obecność zdaje się poświad-
czać zarówno autentyczność plenerów, 
jak i całego kontekstu komunikacyjnego, 
w którym biorą udział realnie istniejący 

ludzie stający się bohaterami dokumen-
talnej rejestracji. Jako widzowie jesteśmy 
tak bardzo przyzwyczajeni do konwen-
cji ujęcie – przeciwujęcie podczas filmo-
wej prezentacji rozmowy, że brak obrazu 
współrozmówcy może wywoływać wra-
żenie zakłócenia przepływu informacji. 
konwencjonalny układ prezentowania 
osób, które ze sobą rozmawiają, zostaje 
w tej sytuacji zakwestionowany. zatem 
w tym przypadku nieobecność reportera 
podważałaby istotny element filmowej 
konstrukcji, na jakiej oparty jest wywiad 
czy sonda uliczna.
w filmie Marcela łozińskiego występo-
wanie ekipy, która rejestruje zdarzenia, 
nie jest w żaden sposób maskowane. 
Realizatorzy wraz z dziennikarką szu-
kają rozmówców do socjologicznego 
wywiadu na temat współczesnej mło-
dzieży. Już w pierwszym ujęciu odjazd 
kamery pokazuje, jak inaczej prezentuje 
się obraz reporterki i jej rozmówczyni, 
jeśli spojrzymy nań przez wizjer drugiej 
kamery, a nie bezpośrednio. Obecność 
kamery i technicznego zaplecza jest 
demonstracyjnie ujawniana. widz może 
mieć wrażenie, że ta strategia potwier-
dza prawdziwość zachowań poszczegól-
nych bohaterów filmu, czyni całą sytua-
cję wiarygodną. zanim padnie pytanie: 
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„co pan lub pani sądzi o współczesnej 
młodzieży?”, trzeba najpierw nakłonić 
przechodnia do zatrzymania, a więk-
szość osób zajętych jest swoimi prob-
lemami i nie ma czasu na rozmowę. 
w rezultacie widzimy nie tylko wyreży-
serowane sytuacje, gdy już prowadzona 
jest rozmowa, ale także wiele momen-
tów, gdy wywiadu, mimo usilnych sta-
rań dziennikarki, nie można przepro-
wadzić. na przykład wtedy, gdy portier 
służbista domaga się pozwolenia na fil-
mowanie przed zakładem pracy. Lub gdy 
znudzony taksówkarz nie wierzy w sen-
sowność takich sondaży i stwierdza, 
że szkoda na to taśmy. Mimo podejmo-
wanych prób skłonienia go do rozmo-
wy nie udziela odpowiedzi na zadane 
pytanie. Realizatorzy rejestrują rozma-
itość ludzkich postaw w sytuacji samej 
propozycji przeprowadzenia rozmo-
wy. sprawa przedmiotowa, czyli opinia 
na temat młodzieży, schodzi na plan dal-
szy wobec ludzkich reakcji na kamerę. 
ktoś w popłochu ucieka przed ekipą, ktoś 
nie ma swojego zdania, ale chce być sfil-
mowany, żeby pojawić się w telewizji. 
w konsekwencji pojawiają się zarejestro-
wane wyrywkowo różnorodne stanowi-
ska i odmienne oceny młodzieży wyar-
tykułowane przez przechodniów.
pierwsza część filmu, chociaż prezentuje 
kulisy pracy ekipy, nie jest jeszcze zde-
maskowaniem filmowych narzędzi, jakimi 
dysponuje reżyser i montażysta. Jednak 
druga część filmu pełni już zupełnie inną 
rolę. łoziński odkrywa przed widzami 
fundamentalne dla kina dokumentalne-
go założenie, że na poziomie struktury 
formalnej realizatorzy rezygnują z inge-

rencji w nakręcony materiał. w tradycyj-
nym dokumencie żadne środki kreacyjne 
nie były dopuszczalne – nawet subiektywi-
zacja, gdyż uznawano, że wypacza praw-
dziwy sens rejestrowanej rzeczywistości. 
Dla dokumentalizmu charakterystyczna 
była tzw. poetyka negatywna, zabraniają-
ca stosowania wszelkich środków kreacyj-
nych po to, by móc precyzyjnie oddzielić 
formy kina fikcyjnego od form dokumen-
talnych. Rygorystyczne zakazy obejmowa-
ły zatem zatrudnianie aktorów, budowa-
nie dekoracji, stosowanie tricków, a także 
wszelkich propozycji operatorskich, które 
znacząco kształtowałyby filmowy obraz. 
słowem, zakaz dotyczył wszystkiego, 
co miałoby jakikolwiek wpływ na wygląd 
prawdziwej i obiektywnej rzeczywistości. 
etyka filmowca-dokumentalisty wymaga-
ła, aby przede wszystkim jak najwierniej 
przedstawić poglądy bohaterów filmów 
dokumentalnych. niedopuszczalne było 
dowolne opracowanie zarejestrowanych 
materiałów.
łoziński dokonuje twórczej zdrady, poka-
zując, w jaki sposób nieuczciwe meto-
dy dziennikarskie mogą być zastosowane 
w dokumencie. ujawnia przed widzem, 
jak łatwo jest ominąć reguły etyki i doku-
mentalnych konwencji tak, aby odbior-
ca nie zdawał sobie z tego sprawy. bez 
jego wiedzy można bowiem poddać 
materiał filmowy niemal nieograniczo-
nej obróbce. gdybyśmy nie znali pierw-
szej wersji sondy, nie moglibyśmy odkryć 
manipulacji, które zostały zastosowane 
w części drugiej, gdzie sprawnie prze-
prowadzona sonda składa się ze sklejek 
taśmy filmowej, na której ludzie z chę-
cią wygłaszają swoje opinie. wypowiedzi 
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poszczególnych osób prezentują poglą-
dy całkowicie odmienne od tych, któ-
re zapamiętaliśmy z poprzedniej części. 
Do filmowych obrazów został podłożony 
inny dźwięk, do zdjęć twarzy rozmów-
ców zostały dodane wypowiedzi innych 
osób metodą „asynchronicznego monta-
żu”. Montażowe cięcia sugerują zupełnie 
odmienną wymowę zarówno wygłasza-
nych poglądów, jak i zachowań poszcze-
gólnych bohaterów.
w ostatniej części filmu sonda zostaje 
przerobiona na impresję filmową o rados-
nej, optymistycznej wymowie uzyskanej 
dzięki montażowi i podłożonej muzy-
ce. Obrazy przechodniów zestawione 
z muzycznym tłem skłaniają do zupeł-
nie innej interpretacji, odbieramy je 
jako prezentację świata pełnego radości, 
wzajemnej życzliwości, gdzie nie widać 
żadnych problemów dnia codziennego, 
a bohaterowie zdają się być zadowoleni 
z siebie i społeczeństwa, w jakim żyją. 
ten zabieg z kolei uświadamia możli-
wość propagandowego użycia doku-
mentu poprzez sugerowanie wymowy 
całego obrazu.

w filmie dokumentalnym łozińskiego 
została zatem ujawniona problematyka 
dotąd niepodejmowana przez filmy doku-
mentalne, które nie opowiadały o sobie, 
bo miały za zadanie opowiadać o rzeczy-
wistości. ten film jest bodaj pierwszym 
polskim filmem autotematycznym z praw-
dziwego zdarzenia. Demonstruje widzom, 
że znaczenie w filmie dokumentalnym 
nie jest dane samo z siebie, nie powsta-
je automatycznie jako efekt mechanicz-
nej rejestracji dokonanej przez neutralne 
urządzenie, za jakie często uznawana jest 
kamera. zakładano naiwnie, że kamera 
nie kłamie, podczas gdy znaczenie w fil-
mie dokumentalnym jest konstruowane, 
i jako takie może być zarówno zgodne 
z etyką dziennikarską, jak i stać w głębokiej 
z nią sprzeczności. począwszy od wybo-
ru tematu, a na sposobie prezentacji koń-
cząc, film ukazuje czyjś punkt widzenia; 
kamera nie jest niewinnym medium, któ-
re niczym przezroczysta szyba ukazuje 
świat. Obraz przez nią uchwycony może 
być różnorodnie opracowany i wykorzy-
stany do rozmaitych celów, w tym także 
politycznych i propagandowych.
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AU T O T E M AT Y Z M
niejednorodne zjawisko artystyczne charakteryzujące się tym, że dzieło sztuki w róż-
ny sposób ujawnia zagadnienia, które dotyczą jego samego: okoliczności powstania, 
tworzywa, z jakiego jest zbudowane, konwencji i norm kulturowych, którym podlega. 
autotematyzm nie jest zjawiskiem nowym w sztuce. na przestrzeni historii sztuk odnaj-
dujemy wiele dzieł, które powstawały jako manifestacja obecności autora czy same-
go aktu artystycznej kreacji. Jednym z pierwszych dzieł, które podejmuje tę tematykę, 
jest obraz renesansowego malarza Jana van eycka zatytułowany Małżeństwo Arnolfini. 
Oprócz portretu tytułowej pary małżeńskiej malarz chce w nim ukazać sam proces 
tworzenia: umieszcza w tle zwierciadło, w którym widoczna jest jego sylwetka, kiedy 
pracuje pochylony nad sztalugą.
zabiegi i chwyty autotematyczne pojawiają się we wszystkich dyscyplinach artystycz-
nych. w sposób świadomy elementy autotematyzmu wykorzystywały przede wszyst-
kim formacje awangardowe, które poprzez działania artystyczne nastawione auto-
refleksyjnie podejmowały problemy związane z badaniem możliwości i ograniczeń 
artysty sięgającego po określone tworzywo. najbardziej popularny rodzaj autotema-
tyzmu to refleksja na temat procesu twórczego. w literaturze polega na ujawnianiu 
sekretów warsztatu pisarskiego. w kinie wiąże się z ujawnianiem narzędzi, którymi 
dysponuje reżyser, a które służą kształtowaniu świata przedstawionego. w sztukach 
narracyjnych autotematyzm obecny jest wtedy na poziomie fabuły utworu, opowia-
dającej bezpośrednio o zmaganiach artysty z medium, którego używa na potrzeby 
własnej kreacji.
ukazywanie aktu twórczego otwiera sztukę autotematyczną na problemy bardziej 
szczegółowe, które dotyczą samego dzieła (jego kompozycji, struktury poszczególnych 
elementów, stosowanych w nim chwytów czy konwencji). autotematyzm jest wte-
dy obecny także w samej konstrukcji formalnej dzieła sztuki, która obrazuje proble-
my warsztatowe autora, służy ich ujawnieniu i zdemaskowaniu, tak aby ukazać odbior-
cy, jakim manipulacjom podlega, kiedy na przykład płacze nad losami powieściowych 
bohaterów albo ulega złudzeniu rzeczywistości w kinie.
bezpośredni opis procesu artystycznego nie jest jednak warunkiem występowania 
w dziele autotematyzmu. autorefleksja może bowiem wynikać jedynie z konstrukcji 
formalnej dzieła, jaką proponuje artysta. Jeśli artystyczna wypowiedź odbiega od przy-
jętych konwencji, jeśli podważa obowiązujące normy, ujawnia mechanizmy i cechy 
warsztatu twórczego i w ten sposób zaprasza odbiorcę do rozważań na temat sztuki, 
jest także wypowiedzią autotematyczną.
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zjawiska związane z autotematyzmem nabrały szczególnego znaczenia dopiero w 
XX wieku; odgrywały dużą rolę zarówno w sztuce modernistycznej, jak i postmoder-
nistycznej. Moderniści w centrum swych rozważań stawiali artystę i jego dążenie 
do oryginalności. ich intelektualna debata nad sztuką i misją, jaką ma do spełnie-
nia, prowadzona była w niezwykle poważnym tonie. wskazywali oni, iż dzieło arty-
styczne jest estetycznym konstruktem, podkreślali jego sztuczność i konwencjonal-
ność. natomiast artyści, którym bliższe jest postmodernistyczne spojrzenie na sztukę 
i kulturę, często zapraszają swoją publiczność do autotematycznych gier i zabaw z 
tekstem artystycznym. pokazują, że mieszanie konwencji i stylów, cytowanie rozma-
itych dzieł, pastisz i parodia także ujawniają autotematyczne zaplecze sztuki. tym 
samym podkreślają fikcyjność i umowność światów kreowanych przez literaturę, film, 
komiks czy gry komputerowe. sztuka autotematyczna jest wyrazem samoświadomoś-
ci twórców, którzy zapraszają odbiorców swoich dzieł do wspólnej refleksji na tematy 
związane ze sztuką.
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1 Jak zmienia się postawa Filipa Mosza 
wobec kamery?
2 czy człowiekowi potrzebny jest niepokój 
twórczy?
3 Jakie autotematyczne pytania możemy 
odnaleźć w Amatorze?
4 co sądzisz o odpowiedzialności doku-
mentalisty wobec prezentowanych przez 
niego bohaterów?
5 czy ukazanie ekipy jest w filmie doku-
mentalnym zabiegiem autotematycz-

nym? Jaką rolę pełnią takie rozwiązania 
w dokumencie?
6 czy każdy artysta jest moralnie odpo-
wiedzialny za swoją sztukę? na czym pole-
ga ten rodzaj odpowiedzialności?
7 w jaki sposób Marcel łoziński konstru-
uje autotematyzm swojego filmu?
8 Jakie manipulacje materiałem filmowym 
zostają ujawnione w Ćwiczeniach war-
sztatowych? Jakie konwencje filmu doku-
mentalnego są dzięki temu obnażone?
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