


OpRacOwanie bROszuRy | aleksandRa FRączek



3

Gry filmowe to przejaw tendencji, która 
pojawiła się w kinie polskim w latach 80. 
i związana była z nurtem zwanym pOst-
MOdeRnizMeM, który, jak twierdzi wie-
lu teoretyków, jest symptomem głębokie-
go kryzysu końca epoki. na gruncie teorii 
filmu postmoderniści twierdzą, że w kinie 
wszystko zostało już powiedziane, fil-
mowcy zaś nie są w stanie zaproponować 
niczego nowego. ich reakcją na taki stan 
rzeczy staje się gra filmowa, czyli wyko-
rzystywanie pomysłów zaczerpniętych 
z innych filmów, nawiązywanie do kon-
wencji gatunkowych, wątków, motywów, 
scen i postaci znanych z historii kina. 
stąd pojawiająca się w filmach różnorod-
ność stylów, eklektyzm form, kolażowość, 
a także pastisz i ironia, czego przykładem 
mogą być filmy: lyncha, Greenawaya, 
almodóvara, coppoli, allena czy braci 
coen, w kinie polskim zaś, m.in. Déjà vu 
juliusza Machulskiego, będące pastiszem 
amerykańskiego filmu gangsterskiego 
oraz klasyki kina radzieckiego. 
Gry filmowe to również autotematyzm, 
a zatem tworzenie „filmu w filmie” bądź 
filmu o realizacji jakiegoś innego fil-
mu lub też tego, który oglądamy, czego 
przykładem jest chociażby: Osiem i pół 
Felliniego, Wszystko na sprzedaż wajdy, 

Noc amerykańska truffaut, jak również 
Wyjście na jaw robotników kina z fabry-
ki snów Michała dudziewicza stanowią-
ce kolaż scen ze znanych polskich filmów. 
doszło w ten sposób do zerwania z kine-
matograficzną iluzją lub też – jak chce 
alicja Helman – do „twórczej zdrady” 
kina, która formułę „ jestem światem” 
zastępuje stwierdzeniem „jestem kinem”1. 
twórcy przestali bowiem ukrywać fakt 
nierzeczywistości świata przedstawiane-
go na ekranie. powstał rodzaj metafilmów, 
kino zaś zaczęła cechować dwukodowość, 
czyli istnienie dwóch poziomów odbioru, 
których dostępność zależy od tzw. kom-
petencji kulturowej widza.
z czego zatem może wynikać zaintere-
sowanie filmowców taką właśnie formą 
opowiadania o świecie? przyczyna tkwi 
w samej istocie filmu, który od począt-
ku swojego istnienia czerpie z bogatego 
dorobku innych sztuk. teresa Rutkowska 
twierdzi, iż proces „postmodernizowa-
nia się” kina polskiego jest nieuchron-
ny ze względów ekonomicznych i wiąże 
się z koniecznością jego uniezależnienia 
od współpracy międzynarodowej2, zaś 
tadeusz Miczka mówi wprost o skłonno-
ści człowieka współczesnego do myślenia 
intertekstualnego3.

1  a. Helman, Autotematyzm – „twórcza zdrada” kina [w:] Kino o kinie, czyli o autoświadomości sztuki 
filmowej, pod red.: e. nurczyńskiej-Fidelskiej i z. batki, Łódź 1993, s. 12-13 i 16.
2  t. Rutkowska, Postmodernizm i film [w:] Od awangardy do postmodernizmu, warszawa 1996, s. 464.
3  t. Miczka, Wielkie żarcie i postmodernizm. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym, katowice 
1992, s. 89.
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Reżyser, scenarzysta i producent filmo-
wy; urodzony w 1955 roku w Olsztynie, 
syn aktorów Haliny i jana Machulskich. 
w latach 1973-1974 studiował filolo-
gię polską na uniwersytecie warszaw-
skim, zaś w 1980 roku ukończył stu-
dia na wydziale Reżyserii pwsFtVit 
w Łodzi. jako stypendysta Fundacji 
Fullbrighta w 1984 roku wyjechał na rok 
do cal-arts w kalifornii. w 1988 roku 
założył artystyczne studio Fi lmowe 
„zebra” .  w la tach 1989-1991 by ł 
członkiem komitetu kinematografii. 
w 1993 roku wykładał reżyserię w Hunter 

college w nowym jorku. w 2003 roku 
został prezydentem polskiej akademii 
Filmowej, zaś w 2005 roku członkiem 
Rady polskiego instytutu sztuki Filmowej. 
wybrana filmografia: Bezpośrednie połą-
czenie (1979, cykl tV Sytuacje rodzin-
ne), Vabank (1981), Seksmisja (1983), 
Vabank II, czyli riposta (1984), Kingsajz 
(1987), Déjà vu (1989), VIP (1991), Girl 
Guide (1995), Matki, żony i kochanki 
(1995, serial tV), Kiler (1997), Kiler-ów 
2-óch (1999), Pieniądze to nie wszyst-
ko (2001),  Superprodukcja (2002), 
Vinci (2004).

Reżyser i scenarzysta filmowy, wykładow-
ca camerimage Film school; urodzo-
ny w 1960 roku. w 1985 roku uzyskał 
dyplom wydziału Reżyserii pwsFtVit 
w Łodzi. w 2001 i 2002 roku był dyrek-
torem programowym Festiwalu Filmo-
wego i artystycznego „lato Filmów” 
w kazimierzu dolnym, zaś w 2006 i 2007 
roku dyrektorem programowym festiwa-
lu camerimage. wybrana filmografia: 

Wyjście na jaw robotników kina z fabry-
ki snów (1995), Paradoks o konduktorze 
(1997), Historia istotnej Victorii (1998), 
Motor, dziewczyna i film, czyli cudowny 
pierścień Renarta (1999), Zbrodnia i… mi-
łość (2000), Misjonarze w Rwandzie (2001), 
Lista Sendlerowej (2002), Łukaszowcy N.Y. 
’39 (2005), Od „Potopu” do „Wesela”, czy-
li 30 lat Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych (2005).
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 ROK PRODUKCJI 1989
 PRODUKCJA studiO FilMOwe „zebRa”, 

studiO FilMOwe (Odessa), 
MOsFilM (MOskwa)

 REŻYSERIA juliusz MacHulski
 SCENARIUSZ aleksandR bOROdianski, 

juliusz MacHulski
 ZDJĘCIA janusz GaueR
 MONTAŻ MiROsŁawa GaRlicka
 MUZYKA kRzesiMiR dĘbski
 OBSADA jeRzy stuHR (jOHnny pOllack), 

wŁadiMiR GOŁOwin (niczypORuk), 
Galina pietROwa (aGŁaja GŁuszkO), 
jan MacHulski („biG jiM” ciMinO), 
wOjciecH wysOcki (FRancO de 
niRO), nikOŁaj kaRaczencOw 
(japOniec), wiktOR stiepanOw 
(kRiwOnOszczenkO), 
wOjciecH Malajkat i cezaRy pazuRa 
(nieMieccy kOlaRze), GRzeGORz 
HeROMiŃski (tReneR nieMiecki)

 CZAS TRWANIA 108 Min

chicago, rok 1925, czasy prohibicji. Gang-
ster Mick nitsch zdradza swą „Rodzinę”, 
informując policję o zorganizowanym 
przez nią nielegalnym transporcie alko-
holu. następnie ucieka do zsRR, kra-
ju swych przodków. Mafia wysyła za nim 
johnny’ego pollacka, płatnego mordercę, 
zwanego „profesorem”. akcja przenosi 
się do Odessy za czasów nep-u. do por-
tu przybywa pierwszy od czasów rewolu-
cji statek z nowego jorku. jako pierwszy 
na ląd schodzi johnny pollack, podając 
się za profesora entomologii. jako hono-
rowy pasażer zostaje uroczyście powita-
ny przez przedstawicieli „Rusfłotu”. chcąc 
odnaleźć Micka nitscha, pollack napoty-

ka liczne trudności, które często wynika-
ją z różnic kulturowych. na skutek dozna-
nych wstrząsów kilkakrotnie traci pamięć. 
kiedy w końcu udaje mu się dotrzeć 
do zdrajcy, który w międzyczasie powrócił 
do swojego pierwotnego nazwiska (nikita 
niczyporuk) i stanął na czele syndyka-
tu bimbrowego transportującego alko-
hol do ameryki, do akcji wkracza mili-
cja radziecka, dziękując amerykaninowi 
za pomoc w ujęciu groźnego przestęp-
cy. johnny pollack odprowadzony zosta-
je na statek. kiedy jednak wyznaje praw-
dziwe powody swojej wizyty w Odessie, 
uznany zostaje za niespełna rozumu 
i oddany pod opiekę psychiatry.
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 ROK PRODUKCJI 1995
 PRODUKCJA aGencja pROdukcji FilMOwej, 

wytwóRnia FilMów 
dOkuMentalnycH i FabulaRnycH 
(waRszawa)

 REŻYSERIA MicHaŁ j. dudziewicz
 MONTAŻ lucyna dąbROwska
 OPRACOWANIE MUZYCZNE MaŁGORzata pRzedpeŁska-bieniek
 DŹWIĘK kRzysztOF GRabOwski
 CZAS TRWANIA 13 Min

krótkometrażowy film dokumentalny 
prezentujący sceny z piętnastu pol-
skich filmów, począwszy od Wszystko 
na sprzedaż wajdy (1969), poprzez Rejs 
piwowskiego (1970), Człowieka z mar-
muru wajdy (1976), Misia barei (1981), 
Pociąg do Hollywood piwowarskiego 
(1987), aż po Ucieczkę z kina „Wolność” 

Marczewskiego (1990). w ten sposób 
reżyser przypomina to, co samo kino 
powiedziało o: „kinie w szczególe”, sce-
narzystach, reżyserach, operatorach, 
aktorach oraz „kinie w ogóle” i na tej 
podstawie chce skłonić widza do refleksji 
na temat istoty kina oraz sytuacji polskiej 
kinematografii przełomu lat 80. i 90.



WYJŚCIE NA JAW ROBOTNIKÓW KINA Z FABRYKI SNÓW
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Filmy juliusza Machulskiego wpisują 
się w nurt kina rozrywkowego, któ-
ry w kinematografii polskiej wyłonił 
się na przełomie lat 80. i 90. jako odpo-
wiedź na potrzeby widzów znudzonych 
kinem rozliczeniowym. jednak kino tego 
reżysera jest specyficzne. jego filmy 
– a zwłaszcza Déjà vu – były zapowiedzią 
postmodernizmu w filmie polskim, który 
u Machulskiego polega przede wszyst-
kim na operowaniu niezliczoną ilością 
aluzji filmowych, cytatów, gagów i kon-
wencji gatunkowych znanych z historii 
kina. już debiut tego reżysera Vabank 
oraz jego kontynuacja Vabank II, czyli 
riposta były komediami kryminalnymi 
w stylu retro, stylizowanymi na Żądło 
(1973) George’a Roya Hilla, kolejny film 
Seksmisja to parodia gatunku science 
fiction, zaś Kingsajz to baśniowa satyra 
na czasy pRl.

PASTISZ KINA GANGSTERSKIEGO
„déjà vu” – czyli z francuskiego „już 
widziany” – to złudzenie polegające 
na poczuciu znajomości osób i przed-
miotów spotkanych po raz pierwszy, 
a także – na odczuwaniu aktualnych 
sytuacji jako już przeżytych. tytuł fil-
mu można zatem interpretować dwo-
jako: po pierwsze, jest to stan kilka-
krotnie przeżywany przez johnny’ego 
pollacka, po drugie, przez cały czas 

trwania filmu stan ten prześladuje rów-
nież widza, który co chwilę rozpozna-
je na ekranie znane z historii kina sce-
ny, wątki czy nazwiska.
Déjà vu to przede wszystkim pastisz 
amerykańskiego kina gangsterskiego lat 
20. i 30. [Ludzie podziemi (1927) von 
sternberga, Człowiek z blizną (1932) 
Hawksa, Prawo czy bezprawie (1936) 
keighleya], które przeżyło swój rene-
sans w latach 70. [Ojciec chrzestny 
(1971) coppoli, Ucieczka gangstera 
(1972) peckinpaha, Ulice nędzy (1973) 
scorsese], zaś w latach 80. pojawia-
ły się jego liczne pastiszowe realizacje 
[Dawno temu w Ameryce (1983) leone, 
Nietykalni (1987) de palmy, Ścieżka stra-
chu (1990) braci coen]. w Déjà vu aluzje 
filmowe do kina gangsterskiego możemy 
zauważyć na kilku poziomach. na pozio-
mie wizualnym: scenografia (zaciemnio-
ne pomieszczenia i uliczki), charaktery-
styczne wnętrza (pokoje hotelowe, bary 
i kasyna, piwnice), rekwizyty (broń, kape-
lusze, cygara, luksusowe stroje i samo-
chody), symbolika (miasto jako meta-
fora zamknięcia i uwięzienia; martwa 
ryba w języku chicagowskiej mafii sym-
bolizująca śmierć) oraz montaż (częste 
zbliżenia twarzy, filmowanie niektórych 
scen w półmroku). na poziomie dźwię-
kowo-muzycznym: włączenie do ścieżki 
dźwiękowej jazzowych przebojów ame-

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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rykańskich z lat 20. i 30. oraz stylizowa-
nej na tamte utwory piosenki Déjà vu. 
na poziomie słowno-literackim: charak-
terystyczne dla kina gangsterskiego wul-
garyzmy oraz parafraza dialogu z Ojca 
chrzestnego. na poziomie fabularno-
kompozycyjnym: czas i miejsce akcji oraz 
sposób prowadzenia narracji.
akcja filmu rozpoczyna się w 1925 roku 
w chicago – mieście, w którym powsta-
wała większość filmów gangsterskich. 
Film ilustruje okres prohibicji w stanach 
zjednoczonych, czasy ala capone, walki 
gangów, podziemnego handlu alkoholem 
i nielegalnej prostytucji. konstrukcja fabu-
larna filmu, oparta na akcji, nie na dia-
logu, pełna jest nieoczekiwanych zwro-
tów. typowe dla filmu gangsterskiego 
wątki i motywy to także: pościgi, prze-
moc,  s t rze lanina,  wybuchy,  zdrada 
i zemsta czy wreszcie zmiana tożsamo-
ści. charakteryzuje je powtarzalność 
i kumulatywność – w Déjà vu niejedno-
krotnie dochodzi do pościgu (chicagow-
scy gangsterzy są ścigani przez policję, 
niczyporuk ścigany jest przez pollacka, 
ten zaś przez ludzi niczyporuka), głów-
ny bohater trzykrotnie doświadcza uczu-
cia déjà vu i trzykrotnie odwiedza cmen-
tarz, gdzie rzekomo znajduje się grób jego 
matki, niespodziewani goście w pokoju 
hotelowym bohatera również pojawia-
ją się trzykrotnie, podobnie jak sceny 
zazdrości, które urządzał Żorż, widząc 
pollacka w niedwuznacznych sytuacjach 
ze swoją narzeczoną. cechą filmu gang-
sterskiego jest również przewidywal-
ność – jesteśmy w stanie przewidzieć 
bieg zdarzeń oraz zachowanie bohatera. 
w Déjà vu pojawiają się również wyraziste 

postaci – twardzi faceci, czarne charak-
tery (wielu bohaterów nosi znane nazwi-
ska aktorów i reżyserów filmowych koja-
rzonych z tzw. mocnym kinem: de niro, 
cimino, coppola, scorsese, pacino, 
stallone czy de palma), piękne kobiety 
(ditta oraz pokojówka), stróże prawa. 
Relacje między bohaterami są wyraź-
nie skontrastowane – szef a członko-
wie gangu, przestępcy a przedstawicie-
le prawa, ale również reprezentujący 
odmienne interesy johnny pollack i nikita 
niczyporuk. charakterystyczna dla filmu 
gangsterskiego jest także struktura fina-
łu wnoszącego przesłanie, iż „zbrodnia 
nie popłaca” – nikita niczyporuk zostaje 
w końcu aresztowany, zaś główny bohater, 
który przecież również nie stał po stro-
nie prawa, wyjawiwszy swój prawdziwy 
cel wizyty w Odessie, uznany zostaje za 
niespełna rozumu.
Déjà vu nawiązuje do kina gangsterskie-
go jako całości, przez co przypomina 
skonstruowane na podobnej zasadzie 
Dawno temu w Ameryce leone. Oprócz 
tego jednak zawiera również cytaty 
i mniej lub bardziej wyraźne odwołania 
do konkretnych filmów amerykańskich, 
przede wszystkim do sztandarowego 
dzieła gatunku, czyli Ojca chrzestnego 
coppoli. zauważamy to już w jednej 
z pierwszych scen w chicago, która roz-
grywa się w podziemnym kasynie. jest 
ona dokładnym odwzorowaniem sceny 
z filmu coppoli. na zapleczu odbywa 
się zebranie członków mafii chcących 
wydać wyrok na mężczyznę, który ich 
zdradził. widzimy siedzących w fotelach, 
palących cygara gangsterów, na hono-
rowym zaś miejscu – ojca „Rodziny”, 
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don cimino (w tej roli jan Machulski, 
ojciec reżysera). Rozpoznajemy zna-
ną nam z filmu coppoli muzykę, panu-
jący w pomieszczeniu półmrok, zbli-
żenia zaciemnionych twarzy, a także 
gesty, na przykład całowanie w rękę. 
Mamy tu do czynienia z jedną z cech, 
które w swojej publikacji dotyczącej fil-
mu gangsterskiego alicja Helman nazy-
wa nostalgicznością4 – czyli odwoływa-
nie się do „starych, dobrych czasów”, ale 
też do „starego, dobrego kina”.

PASTISZ FILMÓW RADZIECKICH
w Déjà vu widoczne są również nawią-
zania do klasyków kinematografii radzie-
ckiej, filmów tendencyjnych, a nawet 
propagandowych,  opowiadających 
historię Rosji (zwłaszcza rewolucji paź-
dziernikowej i wojny domowej), które, 
by oddać autentyzm postaci i zdarzeń, 
często przybierają charakter paradoku-
mentalny. w radzieckich filmach z lat 
50. bardzo dokładnie zilustrowane zosta-
ją tło historyczne oraz kontekst społecz-
ny, zaś komunizm, jak pisze aleksander 
jackiewicz, jest w tych filmach „sprawą 
żywą, przechodzącą ewolucję i przeży-
wającą wstrząsy”5. podobnie jest w filmie 
Machulskiego, który portretuje mieszkań-
ców Odessy roku 1925, ich specyficz-
ną mentalność i wiarę w jedynie słuszny 
system, symbolizowany przez motyw sier-
pa i młota, schody odeskie czy pomnik 
księcia Richelieu.
Déjà vu stylizowane jest na jedną z naj-
ciekawszych radzieckich komedii niemych 
Niezwykłe przygody Mr Westa w kraju 

bolszewików (1924) kuleszowa, w któ-
rej pewien amerykanin wraz ze służą-
cym kowbojem przyjeżdża do Moskwy 
i  podobn ie  j ak  po l l ack  n ie  po t ra -
fi się tu odnaleźć. Gdy oglądamy film 
Machulskiego, na myśl przychodzą rów-
nież takie filmy jak: Czapajew (1934) 
wasiliewów – przykład sowieckiego kina 
rewolucyjnego obrazującego walkę żoł-
nierzy armii czerwonej z białogwardzi-
stami; My z Kronsztadu (1936) dzigana 
– film propagandowy i klasyk sowieckiej 
batalistyki rewolucyjnej, a także Tragedia 
optymistyczna samsonowa, gdzie ukaza-
ne są tragiczne portrety ludzi występu-
jących przeciwko rewolucji. najbardziej 
oczywistym odwołaniem w Déjà vu jest 
niemal dokładna rekonstrukcja słynnej 
sekwencji na schodach odeskich pocho-
dząca z Pancernika Potiomkina (1925) 
eisensteina, arcydzieła sowieckiej klasyki 
niemej, przez wielu uważanego za jeden 
z najlepszych filmów wszech czasów. 
w Déjà vu również widzimy schodzą-
cych po schodach oficerów radzieckich, 
którzy strzelają do miejscowej ludności, 
wywołując popłoch i panikę. zauważamy 
też pojawiający się u eisensteina zjeż-
dżający po schodach dziecięcy wózek 
oraz pollacka przebranego w biały mun-
dur oficera radzieckiego, który niby 
eisensteinowski przywódca wydaje rozka-
zy strzelania do proletariatu. w scenie tej 
pojawia się również muzyka z udźwięko-
wionego na nowo w 1976 roku Pancernika 
Potiomkina (fragment symfonii Xi dymitra 
szostakowicza) oraz postać nadzorujące-
go pracę nad filmem reżysera.

4  a. Helman, Film gangsterski, warszawa 1990, s. 17-19.
5  a. jackiewicz, Moja filmoteka. Kino na świecie, warszawa 1983, s. 355.
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ROZLICZENIE Z MINIONĄ EPOKĄ
dzięki  temu systemowi odnies ień 
świadomy widz ma nieustanne wraże-
nie, iż reżyser prowadzi z nim pewną 
GRĘ inteRtekstualną, która nada-
je filmowi dodatkowe znaczenia, skła-
nia odbiorcę, by zastanowił się głębiej 
nad tym, co widzi na ekranie, i odkrył 
to, co niebezpośrednio chce mu prze-
kazać twórca. Machulski nie bez przy-
czyny sięgnął po konwencję kina gang-
sterskiego właśnie w roku 1989, kiedy 
w polsce nastał czas zmian, wielkich 
nadziei i planów. kino to jest bowiem 
metaforą ludzkiej wolności, pokazu-
je możliwość sprzeciwu wobec polity-
ki, obowiązujących norm społecznych, 
mówi również o potrzebie poświęce-
nia się w imię ideałów. dlatego Déjà 
vu można potraktować jako próbę roz-
liczenia się z epoką pRl. Machulski 
nie robi tego wprost, ale po raz kolejny 
gra z widzem, zestawiając ze sobą dwa 
całkowicie odmienne światy (amery-
kę lat 20. oraz czasy nep-u w Rosji), 
dwa różne systemy (kapitalizm i komu-
nizm), dwie narodowe mentalności 
(demokratyczną i totalitarną). 
aby wydobyć ów kontrast, Machulski 
wprowadza do filmu komizm, który 
przejawia się na różne sposoby. w komi-
zmie słownym: komunistyczne hasła 
widniejące w różnych miejscach Odessy 
(„komunizm zmiecie wszystkie granice”; 
„Gastronomia – wyzwoleniem od kuch-
ni domowej”) oraz zabawne slogany 
i naiwne przekonania wypowiadane 
przez spaczonych ideologicznie Rosjan 
(„idee rewolucji francuskiej to u was tyl-
ko słowa, a u nas czyny”, „kapitalizm 

zły, robotnik dobry”). w komizmie sytu-
acyjnym: wydobycie różnic kulturowych 
(powitanie w porcie pollacka, później 
zaś gangstera o nazwisku de niro przez 
przedstawicieli „Rusfłotu”; pojawiają-
cy się w pokoju hotelowym bohate-
ra współlokatorzy; system dostarcza-
nia bagażu do hotelu), a także liczne 
pomyłki i gagi (często powstałe na sku-
tek chwilowej utraty świadomości boha-
tera). w komizmie samych bohaterów: 
przekonani o wyższości swojego narodu 
niemieccy rowerzyści, którzy przybyli 
do Odessy na wyścig; rodzinni Ormianie 
biorący johnny’ego pollacka za dawno 
niewidzianego brata; ditta i zazdrosny 
o nią francuski narzeczony; zapatrzeni 
w jedynie słuszny system agłaja Głuszko 
i jej koledzy z „Rusfłotu”; pracownicy 
hotelu – typowi przedstawiciele zindok-
trynowanego społeczeństwa rosyjskiego; 
profesor baboczkin – marzyciel, który 
nie potrafi się w tym systemie odnaleźć. 
na tym tle, by uwidocznić przepaść, jaka 
dzieli oba kraje, pojawiają się typowo 
amerykańskie akcenty lub wypowiedzi 
dotyczące ameryki (pollack w szlafro-
ku we wzór flagi amerykańskiej; amery-
kańskie „wynalazki”: karabin w wózku, 
naboje w czekoladkach i zasuszonych 
okazach motyli, rewolwer w okładce 
książki; dolary, których nie chce przyjąć 
pracownica hotelu, mówiąc: „to nie pie-
niądze, ruble proszę”; seks, jazz i boks 
– rzeczy, które pollack lubi najbardziej, 
a których nie mogą mu zapewnić przed-
stawiciele „Rusfłotu” – oraz stwierdze-
nia typu: „to nie ameryka”; „to hotel, 
a nie wall street”; „w ameryce za pie-
niądze można wszystko, a u nas liczy 



13

się dobro człowieka”; „jak wy w tej 
ameryce możecie żyć?”; „dopóki rzą-
dzi u was oligarchia, wady społeczne 
trudno przeciąć”).
przybysz z ameryki nie potrafi się w tym 
świecie odnaleźć, co doskonale wyra-
ża twarz bohatera, często filmowana 
za pomocą zbliżeń, na której zauważa-
my zagubienie i konsternację. jednak 
my, polacy, odbieramy ów świat bar-
dzo dosłownie, od razu rozpoznajemy 

w nim polskę czasów pRl. jak powie-
dział juliusz Machulski: „zrobiłem to dla 
tych, którzy znają i czują kino. wszystkie 
te f i lmy widziałem, pewne rzeczy 
są świadome, a pewne nie. wynikało 
to z tego, że poruszając się w przestrze-
ni stworzonej sztucznie dla potrzeb 
filmu, człowiek wchodzi na te same 
szlaki. (...) wszystko się kojarzy, ponie-
waż te filmy istnieją gdzieś w naszej 
świadomości”6.

6  j. Machulski, Déjà vu, oprac.: w. piątek, „Filmowy serwis prasowy” 1989, nr 21/22, s. 4.

przełom lat 80. i 90. w kinie polskim 
to czas wielkich zmian. dotychczasowe 
tematy i sposoby ukazywania rzeczywi-
stości przestały mieć rację bytu w świe-
cie, w którym nareszcie można mówić 
o wszystkim i wszystko można poka-
zać. Filmowcy stracili nagle przeciw-
nika, którym była cenzura i ówczesna 
władza, ale napotkali nowe przeszko-
dy. kinematografia polska, finansowa-
na do tej pory przez państwo, przeszła 
na system rynkowy, reżyserzy zaś sami 
musieli szukać producentów swoich fil-
mów, a później często dostosowywać 
się do ich wymogów. zmieniły się rów-
nież potrzeby widzów. publiczność już 
w latach 80. przestała chodzić na polskie 
filmy – komunikacja między autorem 
filmu a widzami była skutecznie zagłu-
szana, natomiast widownia oczekiwała 
prawdy – zaś na przełomie lat 80. i 90. 
zaczęła szukać w kinie przede wszyst-
kim rozrywki, co wiązało się z postę-
pującą komercjalizacją społeczeństwa, 

większym wpływem mass mediów oraz 
łatwiejszym dostępem do amerykań-
skiego filmu rozrywkowego. to wszyst-
ko sprawiło, że polscy filmowcy poczuli 
się niepewnie. 

A U T O T E M A T Y Z M  F I L M O W Y
Film Wyjście na jaw robotników kina 
z fabryki snów Michała dudziewicza 
jest próbą zastanowienia się nad isto-
tą kina i sztuki f i lmowej w obliczu 
zaistniałych przemian społeczno-poli-
tycznych. to krótkometrażowy doku-
ment, w którym gra filmowa z widzem 
polega – nie jak w przypadku Déjà 
vu Machulskiego – na odniesieniach 
do konwencji gatunkowych i znanych 
filmów, lecz na kolażu konkretnych scen 
z piętnastu polskich filmów, począw-
szy od Człowieka z marmuru wajdy 
z 1968 roku, przez Misia barei z roku 
1981, aż po Ucieczkę z kina „Wolność” 
Marczewskiego z roku 1990. dudziewicz 
ilustruje w ten sposób to, co samo kino 
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powiedziało o kinie. ale dobór scen 
nie jest przypadkowy – reżyser celo-
wo przypomina te właśnie filmy, każdy 
z nich był bowiem w jakimś sensie ważny 
dla polskiej kinematografii, każdy mówił 
coś o sytuacji kina, zadaniach i sposo-
bach realizacji filmu, ale równocześnie 
– o ówczesnej rzeczywistość, zniewole-
niu i rozgoryczeniu polaków.
Wyjście na jaw... jest rodzajem dokumen-
tu kreacyjnego, którego rozwój można 
było obserwować w polsce w latach 70. 
(m.in. filmy królikiewicza, koterskiego 
czy wiszniewskiego). Reżyser nie ukry-
wa w nim swojej obecności, wręcz prze-
ciwnie – przez stosowanie kreacyjnych 
środków wyrazu, staranną kompozy-
cję filmu (wyraźny wstęp, rozwinięcie 
i zakończenie oraz podział na rozdzia-
ły, które obrazują etapy pracy nad fil-
mem), a przede wszystkim przez sto-
sowanie cytatów filmowych daje nam 
do zrozumienia, że ma do przedstawie-
nia pewien zamysł. podobną rolę odgry-
wają wprowadzone przez dudziewicza 
napisy z tytułami poszczególnych czę-
ści filmu, stylizowane na te, które obec-
ne były w kinie niemym. są one rodza-
jem trzecioosobowej narracji, za ich 
pomocą reżyser zwraca się do widza 
i nawiązuje z nim grę, nakazuje zasta-
nowić się nad pewnymi kwestiami, 
przemyśleć to, co widzi na ekranie. 
Formą prowokacji są również nietypowe 
napisy końcowe: „wydobycie na jaw” 
– Michał dudziewicz, „nożyce i klej” 
– lucyna dąbrowska, „tony, stukoty, 
krzyki” – krzysztof Grabowski, „taperka” 
– Małgorzata przedpełska-bieniek, 
„dyrektoriat” – anna Gryczyńska.

P O W R Ó T  D O  Ź R Ó D E Ł
tytuł filmu dudziewicza to czytelne odwo-
łanie do dwuminutowego filmu augusta 
i louisa lumière Wyjście robotników 
z fabryki – pierwszego filmu w dzie-
jach kinematografii, który 28 grudnia 
1895 roku otwierał półgodzinny seans 
Kinematografu Lumière w podziemiach 
paryskiej Grand café. dudziewicz powra-
ca w ten sposób do początków kinema-
tografii, źródeł sztuki filmowej i pierw-
szych założeń dotyczących kina, kiedy 
to głównym celem reżyserów była jedy-
nie rejestracja rzeczywistości, bez żadnej 
kreacji, zafałszowań i aluzji. Od tamte-
go momentu bardzo wiele się zmieniło, 
pojęcie filmu uległo wielu modyfikacjom, 
w wyniku czego trudno jest jednoznacz-
nie stwierdzić, jakie są wyznaczniki fil-
mu. dudziewicz zaprzecza również 
słowom louisa lumière, który pod-
czas pierwszego pokazu kinematogra-
fu miał stwierdzić, iż „film to wynalazek 
bez przyszłości”
przyjrzyjmy się scenie rozpoczynającej 
film, która pochodzi z przedwojennej 
ekranizacji Znachora (1937) w reżyserii 
waszyńskiego: „Mechanizacji brak abso-
lutnie – mówi bileter – żeby tak dźwięko-
we kino – o!”, zaś kierowniczka kina sły-
sząc to, odpowiada: „dźwiękowe? nigdy! 
Żeby tak ludzie na płótnie gadali? takie 
oszustwo?”. Reżyser zwraca w ten sposób 
naszą uwagę na zjawisko ewolucji kina, 
początki filmu dźwiękowego i związane 
z tym obawy. nawiązując do pierwsze-
go filmu w dziejach kinematografii oraz 
zestawiając scenę z filmu przedwojenne-
go z fragmentami filmów z lat 70. i 80., 
chce nam uświadomić, jak przez sto lat 
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zmieniły się techniki realizacji, sposób 
myślenia, ale też funkcje i zadania ekipy 
filmowej. „wyjście na jaw...” – a zatem 
ujawnienie, odkrycie, odtajnienie, „robot-
ników kina...” – reżyserów, scenarzy-
stów, operatorów i aktorów, „z fabryki 
snów”. sens owego wyrażenia doskonale 
wyjaśnia andrzej werner: „kino to wielki 
przemysł, gigantyczna fabryka snów... tu 
produkuje się granice wyobraźni, realny 
kształt marzeń, ideał kobiety, mężczyzny 
i miłości, wymyśla potrzeby, które sta-
ją się droższe niż życie, określa, czym 
jest moralność, albo raczej przekreśla 
dotychczasowe jej rozumienia, słowem: 
wytwarza prefabrykaty, z których zbudo-
wana będzie mentalność członka naszej 
cywilizacji”7.
dudziewicz ma na celu odkrycie praw-
dziwego oblicza polskiej kinematografii. 
Robi to właśnie w jej „momencie zero-
wym”, kiedy ta refleksja, zarówno pol-
skim filmowcom, jak i widzom, jest bar-
dzo potrzebna. kiedy nie dziwią słowa 
wypowiadane przez kinooperatora z fil-
mu Kocham kino Łazarkiewicza: „O chole-
ra, znowu przysłali polski film. na to nikt 
nie przyjdzie, drugi seans możemy sobie 
odwołać”.

O  K I N I E  W  S Z C Z E G Ó L E
ta część filmu ilustruje przepaść, jaka 
dzieli  kinematografię polską od ob-
cej. bohaterka Pociągu do Hollywood 
piwowarskiego prosi złotą rybkę o moż-
liwość wyjazdu do Hollywood, chce 
zostać gwiazdą i pragnie, by wszyscy 
ją kochali. podobnie bohaterka Historii 

niemoralnej sass twierdzi, że gdyby gra-
ła w Rosji, byłaby „narodnaja artystka” 
i miałaby wszystko. sceny w tej czę-
ści ukazują aktora polskiego w opozycji 
do aktora zagranicznego. polscy akto-
rzy zdają sobie sprawę z tego, że w kra-
ju nie mają możliwości rozwoju, zaś ich 
jedyną szansą na prawdziwą karierę jest 
wyjazd za granicę. ale ta część również 
uświadamia nam, co o kinie polskim myślą 
sami polacy: nie doceniają go, uważają 
za gorsze w stosunku do kina zagranicz-
nego. bohater Rejsu piwowskiego twierdzi 
na przykład, iż twarz aktora zagraniczne-
go coś wyraża, natomiast neguje sposób, 
w jaki swoją rolę odgrywa polski aktor. 
znowu bohater Człowieka z żelaza wajdy, 
obejrzawszy film, postuluje wyświetlanie 
go wszystkim robotnikom, by „nie mieli 
złudzeń”, sugerując, że to, co w swoich 
filmach proponują filmowcy, nie wpływa 
na widza tak, jakby mogło. O potrzebie 
oddziaływania filmu na odbiorcę mówi 
również scena z Ucieczki z kina „Wolność” 
Marczewskiego, w której cenzor nie może 
uwierzyć, iż w trakcie seansu jeden z akto-
rów z ekranu zabronił mu palić papiero-
sa. z każdej z tych scen odczytać może-
my również wielką potrzebę wolności, 
wyrwania się do lepszego świata, ale też 
odfałszowania otaczającej rzeczywistości, 
zniewolonego przez system kraju.

O  S C E N A R Z Y S T A C H
scenariusz to pierwszy etap pracy nad 
filmem. scenarzysta jest pomysłodaw-
cą, autorem idei, przetwarza rzeczy-
wistość na język filmu. ta część filmu 

7  a. werner, To jest kino, warszawa 1999, s. 10-11.
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dudziewicza prezentuje rozterki scena-
rzystów, którzy zastanawiają się, o czym 
powinni pisać i co powinni brać pod 
uwagę, sięgając po dany temat. czy 
powinni rozważać to, „co się spraw-
dza, a co się nie sprawdza w kinie” (Jak 
to się robi? kondratiuka), co spodoba 
się producentowi, widzom i krytykom. „te 
wasze scenariusze – mętne, pokręcone 
– nudziarstwo. kino jest wtedy, jak facet 
w dobrze skrojonym garniturze wyjmuje 
rewolwer i strzela. albo świetna dziew-
czyna w wannie pełnej piany – to jest 
kino” – twierdzi bohater Łabędziego 
śpiewu Glińskiego. dudziewicz zauważa, 
iż zdarza się również tak, że scenariusz 
zostaje odrzucony na złość jego auto-
rowi, czego obawia się bohater Pociągu 
do Hollywood, i w związku z czym sce-
narzyści przeżywają załamania i kryzysy 
twórcze. prezentowane w tej części sce-
ny również obrazują zniewolenie i brak 
poczucia pewności polskich twórców, 
którzy od początku pracy nad filmem 
muszą się liczyć z różnymi zależnościa-
mi. to, co w efekcie powstaje, nie jest 
wynikiem jedynie ich przemyśleń i zamie-
rzeń, często zagubiona gdzieś zostaje 
główna idea filmu. 

O  R E Ż Y S E R A C H
Reżyser nazywany jest zazwyczaj autorem 
filmu, ma swoją wizję realizacji scenariu-
sza, to jemu głównie przypisuje się zasłu-
gi za końcowy kształt dzieła i faktycznie 
nadzoruje on niemalże wszystkie etapy 
pracy nad filmem – zaczynając często 
od scenariusza, kończąc zaś na monta-
żu filmu – kieruje ekipą na planie, daje 
wskazówki aktorom, ma swoją koncepcję 

muzyki, zdjęć i scenografii. dudziewicz 
w tej części pomija kwestie zadań reżyse-
ra i jego wpływu na poszczególne etapy 
realizacji filmu oraz współpracy z ekipą 
filmową. prezentuje natomiast (często 
stereotypowe) opinie na temat reżyse-
rów. zwraca uwagę na to, że nie stro-
nią oni od alkoholu („to jest whisky 
– ulubiony napój reżyserów”, Pociąg 
do Hollywood), wykorzystują swą pozy-
cję, utrzymując przygodne kontakty 
z aktorkami, którym w zamian obiecu-
ją rolę w swoim filmie (Jak to się robi), 
zaś jako artyści często przeżywają roz-
chwianie emocjonalne, stany załama-
nia nerwowego i zwątpienia („ja mam 
chorą duszę – na to nie ma lekarstwa”, 
„jestem taki niezdolny... O boże!” – skar-
ży się bohater Pociągu do Hollywood). 
te opinie są również przejawem kryzy-
su w polskiej kinematografii. być może 
w ten sposób dudziewicz daje do zrozu-
mienia, iż tradycyjne rozumienie sztuki 
filmowej i zadań artysty straciło współ-
cześnie na znaczeniu.

O  O P E R A T O R A C H
Operator z pozoru jedynie dokumentu-
je rzeczywistość (film dokumentalny) lub 
za pomocą zdjęć oddaje wizję reżysera 
lub scenarzysty (film fabularny), w isto-
cie jednak to on nadaje ostateczny kształt 
ich idei. zdarza się, że kreuje rzeczywi-
stość, by uzyskać lepszy efekt lub poka-
zać coś istotnego, jak to miało miejsce 
w Człowieku z żelaza wajdy: „jak włą-
czę kamerę, to wy będziecie pracowali, 
jakbyście śpiewali piosenkę: lekko, swo-
bodnie – zwraca się reporter do birkuta 
– a jak powiem stop, to wy już będzie-
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cie pracować normalnie”. podobnie 
jak innym filmowcom, operatorowi rów-
nież towarzyszą rozterki dotyczące tego, 
co może, a czego pokazywać nie powi-
nien. Obrazuje to fragment Przyspieszenia 
Rebzdy, w którym operator jest zachwy-
cony nakręconą przed chwilą sceną, zaś 
reżyserka nieco zdegustowana. w tej czę-
ści filmu dudziewicz zastanawia się nad 
tym, co i w jaki sposób filmowiec może 
pokazać, czy ma prawo „robić, co chce” 
(Przyspieszenie), na nowo kształtować 
rzeczywistość, oraz gdzie leży granica 
ingerencji w nią. przytacza w ten spo-
sób odwieczny spór zwolenników wier-
nej rejestracji rzeczywistości z tymi, któ-
rzy ją kreują, co również stanowi aluzję 
do sytuacji, jaka miała miejsce w polsce 
za czasów pRl. 

O  A K T O R A C H
kim jest aktor – czy jedynie odtwór-
cą roli, idei reżysera i scenarzysty, czy 
może właśnie to on odpowiada za kre-
ację bohatera na ekranie? czy powi-
nien utożsamiać się z postacią, którą 
gra, angażować się w rolę niezależnie 
od tego, co dzieje się w jego prywatnym 
życiu? tak jak bohaterka Historii nie-
moralnej, która prosi reżysera o kolejny 
dubel sceny, gdyż ma przekonanie, że jest 
w stanie zagrać to jeszcze lepiej, czy też 
zdenerwowana i nieco smutna aktor-
ka z Wszystko na sprzedaż, która wbrew 
temu, czego oczekujemy, stwierdza, 
iż woli grać śmieszne role. czy w tym 
wszystkim aktor nie zatraca gdzieś sie-
bie? Może to sugerować zdanie jedne-
go z bohaterów Przyspieszenia wypowie-
dziane do poległych żołnierzy: „potraficie 

pięknie umierać, ale nie wiem, czy to 
wystarczy, by mieć własną ojczyznę”, 
które metaforycznie można traktować 
jako opinię na temat autonomii aktora. 
zagrożeniem dla niej może być również 
reżyser, który wbrew wszystkiemu upie-
ra się przy swojej wizji filmu. przeciwko 
temu buntuje się daniel, bohater filmu 
Wszystko na sprzedaż, który ma przejąć 
rolę po sławnym aktorze: „nasz film, dla 
naszego filmu, masz być taki... – przyta-
cza słowa, które usłyszał. – drzewo w tym 
samym miejscu takie samo nie wyroś-
nie. co dopiero człowiek!” – stwierdza. 
coraz częściej też aktor zabiega o twórczą 
współpracę z reżyserem, chce mieć wpływ 
na realizację filmu (bohater Wszystko 
na sprzedaż prosi, by w filmie zostawić 
scenę, gdy patrzy na swoje brudne paznok-
cie), może decydować, w co się anga-
żuje, a czego robić nie chce („nie będę 
grać w tym głupim filmie” – mówi wypro-
wadzona z równowagi aktorka, boha-
terka Łabędziego śpiewu, zaś bohaterka 
Ucieczki z kina „Wolność” z oburzeniem 
stwierdza, iż aktor odmówił występowa-
nia w filmie, a inny bohater tego filmu 
zastanawia się: „jak to jest – ci z ekra-
nu mówią naprawdę to, co chcą?”). 
dudziewicz zastanawia się również, czy 
aktor – w związku z tym, że jest sławny 
– może, a nieraz nawet powinien wpły-
wać na rzeczywistość: „Mam teraz swo-
je pięć minut i przez te pięć minut mnie 
będą słuchać – w radio, w telewizji, 
w gazetach i wszędzie powiem, co o tobie 
myślę...” – mówi bohater Maskarady 
kijowskiego. dudziewicz rozważa rów-
nież relację pomiędzy aktorem, a reży-
serem. zastanawia się, czy reżyser w jaki-
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kolwiek sposób ma prawo manipulować 
aktorem, wykorzystywać go na potrze-
by filmu: „ja nie wiem, czy ty masz pra-
wo tak wszystko plątać. twój film, ale 
nasze życie. będziesz żałował” – stwier-
dza bohaterka filmu Wszystko na sprze-
daż, natomiast reżyserka z Historii niemo-
ralnej uważa, iż „aktor oddaje się w ręce 
reżysera i nie ma nic do gadania (…). 
to ja jestem odpowiedzialna za wszystko, 
tylko ja”. ale czy rzeczywiście?
dudziewicz powraca w tej części rów-
nież do relacji między filmem a rze-
czywistością: „na każdą rzecz możemy 
patrzeć z dwóch stron – jest praw-
da czasów, o których mówimy, i praw-
da ekranu, która mówi...” – stwierdza 
bohater filmu Miś barei, po czym każe 
operatorowi sfilmować kota na drzewie 
tak, by udawał zająca. i po raz kolejny 
nasuwa się pytanie – jak daleko można 
się posunąć w fałszowaniu rzeczywistości, 
nawet na potrzeby filmu?

O  K I N I E  W  O G Ó L E
„czy ty wiesz, co to jest film, tak napraw-
dę?” – zdaje się pytać dudziewicz słowami 
bohaterki filmu Kocham kino. przypomina, 
iż film jest dziełem zespołu ludzi, wypad-
kową ich osobowości i pomysłów. zwraca 
również uwagę, że jest on produktem 
rynkowym, podlega różnego rodza-
ju manipulacjom, ale sam także może 
wpływać na rzeczywistość. w związku 
z tym w tej części filmu reżyser przywo-
łuje kwestie, nad którymi zastanawiano 
się od początków kinematografii: funk-

cjonowanie filmu w kulturze, jego miej-
sce wśród innych sztuk (czy rzeczywiście 
„Film to najważniejsza ze sztuk” – jak gło-
szą słowa lenina przytoczone w jednej 
ze scen Amatora kieślowskiego?), ale prze-
de wszystkim to, w jaki sposób oddzia-
łuje na odbiorcę: „to tak jakbyś otwo-
rzył drzwi i wszedł do zupełnie innego 
świata (...), na ekranie on jest lepszy, 
piękny, bardziej prawdziwy” – twierdzi 
bohaterka filmu Kocham kino. a zatem 
film jako próba oderwania się od szarej 
rzeczywistości, marzenie o nowym lep-
szym świecie? ale z drugiej strony: „to 
tylko film” – jak twierdzi bohaterka fil-
mu Łazarkiewicza, uspakajając chłopca 
wzruszonego tym, co zobaczył na ekra-
nie. dla niektórych natomiast film to całe 
życie, poświęcili się mu i nie wyobrażają 
sobie, w jakiej innej dziedzinie mogliby 
się sprawdzić: „co ja mam zrobić? ja w fil-
mie pracuję trzydzieści lat. Gdzie mam 
iść?” – słyszymy głos zza kadru w finale 
filmu Kocham kino.
w Wyjściu na jaw robotników kina z fa-
bryki snów dudziewicz prezentuje to, 
co kino powiedziało o kinie w przecią-
gu ostatniego dwudziestolecia (licząc 
do 1995 roku, kiedy ów film powstał). 
zwraca uwagę, jak wiele zmieniło sie 
od czasów braci lumière. przede wszyst-
kim jednak stawia pytania, nie daje goto-
wych odpowiedzi, prowadzi z odbiorcą 
swoistą grę. prezentuje widzowi pewien 
materiał i od niego oczekuje refleksji nad 
przyczynami kryzysu kina, który nastąpił 
po roku 1989.



DEJA VU



WYJŚCIE NA JAW ROBOTNIKÓW KINA Z FABRYKI SNÓW
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Rozpowszechniony w kinie lat 80. prąd myślowy wywodzący się z poczucia końca 
epoki, wyczerpania się sztuki filmowej; mający związek z rozwojem cywilizacyj-
nym, wykształceniem się społeczeństw konsumpcyjnych, liberalizacją obyczajów, 
rozwojem techniki, ekspansją mass mediów; negujący wszelkie systemy wartości, 
osiągnięcia kulturowe oraz możliwość poznania prawdy; oferujący w zamian róż-
norodność stylów, eklektyzm form, intertekstualność, autotematyzm, wielość zna-
czeń, pastisz i parodię tego, co zastane.

POSTMODERNIZM FILMOWY

GRA INTERTEKSTUALNA
Forma dialogu między tekstami literackimi, filmowymi lub malarskimi; rozgrywa-
na za pomocą cytatów, aluzji, komentarzy lub innego rodzaju nawiązań; zakłada-
jąca dwa poziomy odbioru danego dzieła: narzucający się bezpośrednio, dostęp-
ny dla widza masowego, oraz głęboko ukryty, dostępny jedynie dla wytrawnych 
znawców kina.

O K R E S  N E P - U
powszechnie używana nazwa nowej ekonomicznej polityki funkcjonującej w latach 
1921-1927 w Rosji radzieckiej, wprowadzona podczas wojny domowej przez lenina 
po okresie komunizmu wojennego. w jej ramach dopuszczono do względnej libe-
ralizacji gospodarki, przywrócono w ograniczonej formie mechanizmy rynkowe, 
co doprowadziło kraj do katastrofy gospodarczej.
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1 zjawisko postmodernizmu w kinie, 
teatrze, literaturze i sztuce.
2 sytuacja w kinie polskim przełomu 
lat 80. i 90. – reakcja na czasy pRl i stan 
wojenny.
3 porównanie kultur wschodu i zachodu 
oraz dwóch systemów: komunizmu i kapi-
talizmu, dyktatury i demokracji.

4 pojęcie kinematografii jako „fabryki 
snów”.
5 kino ambitne a kino komercyjne – co 
decyduje o wartości filmu?
6 zagadnienie ewolucji kina i przyszłości 
filmu.
7 Rola i zadania kina we współczesnym 
świecie.
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