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we współczesnej kulturze audiowizu-
alnej większą niż wcześniej rolę odgry-
wają techniki odżegnujące się od prostej 
rejestracji rzeczywistości inscenizowanej 
przed kamerą. zjawisko to przejawia się, 
oczywiście, w coraz częstszym wykorzy-
staniu cyfrowych symulacji, kreujących 
obrazy niemożliwe do zrealizowania 
w tradycyjny sposób, ale oznacza tak-
że – na bardziej uogólnionym poziomie 
obserwacji – wzrost znaczenia produkcji 
animowanych (o czym można się prze-
konać, przeglądając wideoklipy dostęp-
ne na portalach w rodzaju youtube). 
zmieniają się także sposoby budowa-
nia narracji filmowej – o ile w kinie kla-
sycznym nielogiczne punkty widzenia 
kamery musiały uzyskać rodzaj cudzy-
słowu, stwarzającego widzowi możliwość 
wyjaśnienia owej anomalii (na przykład 
jako subiektywne widzenie bohatera), 
o tyle w dzisiejszej kulturze audiowizu-
alnej występują w sposób niejako natu-
ralny, wzbogacający wizualną różnorod-
ność tekstu.
dla użytku dydaktycznego warto już 
w tym miejscu wymienić podstawowe 
cechy wideoklipu: ograniczenie drama-

turgicznej logiki na rzecz wizualnej atrak-
cji, filmowanie postaci zwracających 
się wprost do kamery, nietypowe usta-
wienia kamery, krótkie ujęcia, montaż 
dostosowany do rytmu muzyki, inkru-
stowanie narracji sekwencjami animo-
wanymi. cechy te można zaobserwować 
i przeanalizować na przykładzie filmu 
Krzysztofa Krauzego.
Gry uliczne mogą skłonić także do pod-
jęcia rozważań wykraczających swym 
zakresem poza problemy formy filmo-
wej, a dotyczących na przykład: prob-
lematyki zdrady, dwójmyślenia i ideo-
logicznego kompromisu (kontekstem 
niejako narzucającym się przy tej okazji 
jest Zniewolony umysł czesława Miłosza) 
bądź funkcjonowania aparatu represji 
w państwach bloku sowieckiego (sprawa 
zamordowanego stanisława pyjasa).
z uwagi na wulgaryzmy w dialogach 
warto rozważyć zasadność prezentowa-
nia filmu Krzysztofa Krauzego młodzie-
ży gimnazjalnej, dla której doskonałym 
materiałem pomocniczym (na lekcjach 
plastyki, muzyki i wiedzy o sztuce) może 
być natomiast film jerzego Kuci Strojenie 
instrumentów.



gry uliczne
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Reżyser filmowy; urodzony w 1953 
roku. ukończył wydział Operatorski 
pwsFtVit w Łodzi. w latach 1978-
-1983 związany ze studiem Małych 
Form Filmowych „se-Ma-For”, w latach 
1983-1985 ze studiem Filmowym im. 
Karola irzykowskiego. w latach 1985-
-1991 należał do zespołu Filmowego 
„tor”. w pełnym metrażu debiutował fil-
mem Nowy York – czwarta rano (1988), 
nagrodzonym za debiut  w Gdyni . 
Rozgłos przyniosły mu Gry ul iczne 
(1996), ale prawdziwym sukcesem oka-
zał się dopiero Dług (1999), uznany 
przez krytykę za wiarygodny obraz prze-

mian w polsce po 1989 roku. trzy kolej-
ne filmy – zrealizowane w telewizyjnym 
cyklu Wielkie rzeczy (2000) – problema-
tyzowały stosunek współczesnego czło-
wieka do świata przedmiotów: telewi-
zora (System, z udziałem matki reżysera, 
aktorki Krystyny Karkowskiej), samocho-
du (Gra) i telefonu komórkowego (Sieć). 
jego ostatnie filmy: Mój Nikifor (2004) 
oraz Plac Zbawiciela (2006) zostały obsy-
pane nagrodami na polskich i zagranicz-
nych festiwalach; współautorką scena-
riuszy do nich była żona reżysera joanna 
Kos-Krauze (także współreżyserka Placu 
Zbawiciela).

Reżyser, producent filmów animowanych, 
plastyk; urodzony w 1942 roku. absol-
went wydziału Malarstwa i Grafiki asp 
w Krakowie ,  gdz ie  s tud iował  także 
w pracowni Rysunku Filmowego, którą 
od 1981 roku prowadzi. Od 1970 roku 
związany ze studiem Filmów animowanych 
w Krakowie. w 1972 roku debiutował fil-
mem Powrót, za który zdobył Grand prix 
na festiwalu w Grenoble. jego filmy pozba-

wione są akcji w tradycyjnym rozumieniu 
tego terminu; logikę następstw zdarzeń 
zastępuje często logiką kapryśnej pamię-
ci. najważniejsze realizacje: Krąg (1978), 
Refleksy (1979), Odpryski (1984), Parada 
(1986), Przez pole (1992), Strojenie instru-
mentów (2000). członek zarządu stowa-
rzyszenia asiFa (association internationale 
du Film d’animation), a w latach 1990-
-1997 – jego wiceprezes.
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 ROK PRODUKCJI 1996
 PRODUKCJA apple FilM pROductiOn, 

telewizja pOlsKa s.a.
 REŻYSERIA KRzysztOF KRauze
 SCENARIUSZ jeRzy MORawsKi, KRzysztOF KRauze
 ZDJĘCIA ŁuKasz KOŚMicKi
 MONTAŻ ewa ROManOwsKa-RóŻewicz
 MUZYKA Maciej zieliŃsKi
 OBSADA Redbad KlijnstRa (janeK ROsa), 

RObeRt GOneRa (OpeRatOR 
witeK), GRaŻyna wOlszczaK 
(MaRia), andRzej pReciGs (senatOR 
MaKOwsKi), waldeMaR szczepaniaK 
(andRzej, szeF telewizji), 
justyna KulczycKa (anna, 
ŻOna tadeusza), tOMasz MĘdziK 
(tadeusz, pRzyjaciel pyjasa), 
aleKsandeR FabisiaK (pasieKa, 
byŁy pRacOwniK sb), jan GuntneR 
(adwOKat), MaRian dziĘdziel (Kuna, 
byŁy pRacOwniK sb)

 CZAS TRWANIA 100 Min

janek Rosa (dziennikarz) i jego przyja-
ciel witek (operator) realizują sensa-
cyjne materiały dla prywatnej telewizji. 
Rozpracowują siatkę handlarzy materia-
łem wybuchowym używanym przez ter-
rorystów. janek otrzymuje kasetę wideo, 
na której nieznany mężczyzna oskar-
ża  szanowanego pol i tyka,  senatora 
Makowskiego, że w 1977 roku był taj-
nym współpracownikiem służby bez-
pieczeństwa o pseudonimie „Ketman” 
i ponosi odpowiedzialność za śmierć swe-
go przyjaciela stanisława pyjasa, studen-
ta uniwersytetu jagiellońskiego, działacza 
opozycji. bohaterom sprawa ta nie wydaje 
się początkowo interesująca; janek zamie-
rza wyjechać do matki, do amsterdamu, 

jednak na prośbę przełożonego z tele-
wizji decyduje się przygotować materiał. 
podczas dziennikarskiego śledztwa, w trak-
cie którego ważne – jak się wydaje – infor-
macje przekazują dawni funkcjonariusze 
bezpieki, postać pyjasa zaczyna nabierać 
wyrazistości. janek zakochuje się w Marii, 
aktorce, która na początku lat 90. wery-
fikowała dawnych agentów sb. Ginie 
koronny świadek: była narzeczona sena-
tora Makowskiego. wątek sprawy pyjasa 
zaczyna krzyżować się z semteksową afe-
rą. janek uznaje, że nie jest w stanie ujaw-
nić wszystkich kulisów sprawy i decydu-
je się wyjechać z Marią do amsterdamu. 
Kilka godzin przed odlotem zostaje zamor-
dowany na krakowskim Rynku.
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 ROK PRODUKCJI 2000
 PRODUKCJA telewizja pOlsKa – aGencja FilMOwa, 

aGencja pROduKcji FilMOwej, 
jeRzy Kucia pROduKcja FilMów

 REŻYSERIA jeRzy Kucia
 SCENARIUSZ jeRzy Kucia 
 ZDJĘCIA janusz wieRciaK 
 ANIMACJA jewGienij siwaKOŃ, jeRzy Kucia, 

KRystyna GOlĘdzinOwsKa, 
wOjciecH sObczyK

 MUZYKA wadiM cHRapaczOw
 CZAS TRWANIA 15 Min

impresja animowana, w której zdarzenia 
pokazane są w formie „symfonii obrazowo-

-dźwiękowej”. wyjazd za miasto okazu-
je się podróżą przez labirynty pamięci.



strojenie instrumentów
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Gdy Gry uliczne Krzysztofa Krauzego 
pojawiły się na ekranach polskich kin 
w 1996 roku, były jednym z najchęt-
niej komentowanych filmów sezonu. 
zwróciły uwagę krytyków i widzów ory-
ginalną formą (chętnie pisano o „estetyce 
MtV”), a także problematyką – rozlicze-
niową wobec zbrodni komunizmu, choć 
potraktowaną inaczej niż wcześniejsze 
produkcje (na przykład Śmierć jak krom-
ka chleba Kazimierza Kutza). innymi sło-
wy, powstał film, który miał w założeniu 
prezentować tematykę historyczną (czy 
raczej: nawiązującą do historii) w atrak-
cyjnej wizualnie formie.
zapytajmy na wstępie: do kogo adre-
sowany jest ten film? – i wyliczmy argu-
menty, które mogą zostać przywołane 
celem udzielenia odpowiedzi. po pierw-
sze, dwójka głównych bohaterów to mło-
dzi mężczyźni, niezależni finansowo, ale 
nadal niedojrzali, poszukujący swojego 
miejsca w życiu osobistym (wyekspono-
wany wątek romansowy między jankiem 
a Marią jest uzupełniany przez dyskretne 
sygnały dotyczące jego romansu z kole-
żanką z pracy). tak poprowadzona fabuła 
apeluje do wyobraźni młodych widzów, 
do ich potocznego doświadczenia (sce-
na na dyskotece, której szerzej przyj-
rzymy się w dalszej części analizy) oraz, 
jak się wydaje, niezbyt oryginalnych aspi-
racji (które można ująć w formule „gorą-
ce dziewczyny i szybkie samochody”). 

po drugie, śledztwo prowadzone przez 
bohaterów dotyczy również młodego 
chłopaka, zamordowanego przez agen-
tów bezpieki. trudno nazwać go wpraw-
dzie rówieśnikiem janka i andrzeja, ale 
w toku rozwoju fabuły można dostrzec 
zamysł podkreślania podobieństw mię-
dzy nieżyjącym chłopakiem a dzienni-
karzami (dowiadujemy się na przykład 
o „pięknych dziewczynach” w otoczeniu 
stanisŁawa pyjasa). celowi temu słu-
ży interesujące wykorzystanie przestrzeni 
(brama, w której znaleziono ciało zamor-
dowanego – bramy, przez które przebiega 
janek podczas porannego joggingu) oraz 
rekwizytów (chlebak studenta – plecak 
dziennikarza), które skojarzone zostają 
tak ze staszkiem, jak z jankiem.
takie ukształtowanie dramaturgii fil-
mu pozwala przypuszczać, że widzem 
idealnym (tj. zamierzonym przez auto-
rów) miał być – ówczesny – nastolatek, 
a zatem ktoś, dla kogo śmierć pyjasa to, 
jak mówi się w filmie, „archeologia”. 
zastosowany przez Krauzego schemat 
narracyjny odsyła do Człowieka z mar-
muru: bohater, a za jego pośrednictwem 
widz, podąża tropem skrywanej prawdy 
historycznej (trzeba jednak powiedzieć, 
że agnieszka z filmu wajdy była osobą 
obdarzoną prawdziwą pasją, podczas 
gdy Rosa w fabule Krauzego nabywa jej 
stopniowo). Człowieka z marmuru godzi 
się w tym miejscu przywołać z jeszcze jed-

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
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nego powodu. Otóż podobnie jak w tym 
właśnie filmie, również w Grach ulicz-
nych pojawiają się fragmenty materiałów 
archiwalnych, a także ujęcia zrealizowa-
ne w sposób charakterystyczny dla poety-
ki reportażu. Opowieść o poszukiwaniu 
morderców stanisława pyjasa to jed-
nak – niezależnie od swych rozmaitych 
słabości (wykpionych bezlitośnie przez 
krytykę) – film bardziej od Człowieka 
z marmuru złożony pod względem sty-
listycznym. przyjrzyjmy się zatem kilku 
nietypowym rozwiązaniom wykorzysta-
nym przez Krauzego.

F O R M A
a n i M a c j e
w Grach ulicznych mamy do czynie-
nia ze specyficznym rodzajem anima-
cji – tzw. animacją non-camerową (któ-
rej mistrzem był polski realizator julian 
antonisz)  polegającą na rysowaniu 
wzorów i nanoszeniu plam barwnych 
bezpośrednio na taśmę celuloidową. 
Fragmenty te pełnią w filmie Krauzego 
funkcję dowcipnych interludiów, zwią-
zanych bezpośrednio z dialogami (sce-
na na lotnisku w 4. minucie filmu) lub 
komentujących wydarzenia na zasadzie 
luźnych asocjacji („bierz go” – w 5. minu-
cie filmu – jest zapewne czołówką pro-
gramu Rosy, ale zapowiada też podjęte 
przez bohatera w niedalekiej przyszłości 
śledztwo).
RucH z wOlniOny
wrażenie ruchu zwolnionego osiągane 
jest przez odmienną prędkość przesuwu 
statycznych klatek (czyli więcej niż stan-
dardowa proporcja 24 klatki na sekun-
dę). najczęściej efekt ten stosowany 

jest w filmach przyrodniczych; w typo-
wym filmie fabularnym wykorzystywany 
jest rzadko – na przykład w celu pod-
kreślenia pewnego istotnego momentu 
dramaturgicznego, który może umknąć 
uwadze widza (choćby lot wystrzelonej 
kuli). w filmie Krauzego trudno wskazać 
takie uzasadnienia, chodzi raczej o czy-
stą (nieumotywowaną dramaturgicz-
nie) atrakcję wizualną. widać to wyraź-
nie w otwierającej film sekwencji (pod 
napisami początkowymi). nabierają 
one sensu dopiero po chwili, gdy oka-
zuje się, że to swoista procedura rekru-
tacyjna, której zostaje poddany kan-
dydat na ochroniarza. wcześniej widz 
nie rozumie, co dokładnie przedstawia-
ją oglądane przez niego obrazy, i może 
jedynie dociekać, czy jest to chuligań-
ski wybryk, czy może rodzaj ekstremal-
nego sportu.
i n s c e n i z a c j a
wrażenie dynamizmu Gier ulicznych 
wynika między innymi ze sposobu pro-
wadzenia aktorów na planie. zwróćmy 
na przykład uwagę na scenę w redak-
cji (05:00) czy bieg bohatera (1:33:00). 
to upodobanie do przedstawiania posta-
ci w ruchu widać szczególnie w scenach 
pokazujących spektakl teatralny, ale także 
w krótkich, często umykających uwadze, 
szczegółowych rozwiązaniach insceniza-
cyjnych z użyciem rekwizytów (rzut kase-
ty – 05:43, rzut butelki – 22:55).
spOsób K adROwania
istotną cechą stylu Gier ulicznych jest 
nietypowy sposób obrazowania. nie-
kiedy służy on oddaniu subiektywnych 
doznań bohaterów, choć równie często 
nie ma takiego uzasadnienia. w nie-
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których scenach specyficzne ustawienie 
kamery daje wrażenie silnego wykreo-
wania przestrzeni – na przykład poprzez 
symetryczną (lub niemal symetryczną) 
kompozycję kadru, w większości przy-
padków sugeruje jednak sytuację pod-
glądania lub śledzenia bohaterów.
MOnta Ż
analizując f i lmy, używa się niekie-
dy określenia „szybki montaż”. jest 
ono nieprecyzyjne: czynność montażu 
nie może być „szybka” lub „wolna”, cho-
dzi raczej o długość ujęć. w Grach ulicz-
nych średni czas trwania ujęć jest krót-
ki; w niektórych scenach następują one 
po sobie w iście kalejdoskopowym tem-
pie. dobrym przykładem jest scena z 43. 
minuty filmu (gdy bohaterowie zbiegają 
po schodach), w której każde z sześciu 
ujęć trwa krócej niż sekundę.
naRR acja subieK t y wna
ważną cechą współczesnej  kul tury 
audiowizualnej jest wzrost znaczenia 
obrazów o charakterze subiektywnym. 
w największym skrócie można powie-
dzieć, że mamy do czynienia z dwoma 
ich rodzajami: ujęciami z punktu widze-
nia (jak gdyby źródło obrazu było ulo-
kowane w oczach bohatera) oraz uję-
ciami, które pozornie mają charakter 
obiektywny, lecz zarazem pokazują świat 
przefiltrowany przez wyobraźnię boha-
tera (na przykład: sceny snów czy halu-
cynacji). Gry uliczne dostarczają wielu 
przykładów obu tych trybów prowadze-
nia narracji subiektywnej.
większość z omówionych tu zabie-
gów styl istycznych, jakimi posłużył 
się Krzysztof Krauze, można zaobser-
wować w scenie imprezy (12. minuta 

filmu). początkowe ujęcia zrealizowa-
ne są w zbliżeniach (filmowany w deta-
lu zapalony papieros to prawdopodob-
nie cytat z filmu davida lyncha Dzikość 
serca); dopiero później widz otrzymuje 
informację, gdzie znajdują się bohatero-
wie. zanim janek rozpocznie swą opo-
wieść, pojawia się migawkowe ujęcie, 
którego pochodzenie zostanie po chwi-
li wyjaśnione – to retrospekcja. w uję-
ciu, w którym bohater mówi: „polizała 
mnie w ucho”, dzieje się coś dziwne-
go. po pierwsze, aktor patrzy wprost 
w obiektyw kamery; ma się wrażenie, 
że zwraca się wprost do widza. po dru-
gie, towarzyszy mu postać z retrospek-
cji, jak gdyby dwa porządki czasowe 
nałożyły się na siebie. zwróćmy uwagę 
na ustawienia kamery w kolejnych uję-
ciach (kamera faluje, oddając subiek-
tywne doznania bohatera, którego jed-
nakowoż widzimy w kadrze) oraz ich 
montaż (przy dwóch kwestiach – „cału-
je mnie” i „tak, tak” – mamy powtórzo-
ny ten sam fragment; podobny efekt 
zostaje wykorzystany w bójce z sutene-
rem). cała scena zbudowana jest z bar-
dzo krótkich ujęć, zmontowanych tak, 
by oddawały rytm muzyki.

H I S T O R I A
Gry uliczne traktują o najnowszej histo-
rii polski, zarówno tej z okresu pRl, 
jak i pierwszej dekady po upadku komu-
nizmu. Łącznikiem między tymi czaso-
przestrzeniami są losy protagonistów, 
janka i witka, ale też bohaterów, któ-
rzy znali stanisława pyjasa: jego mat-
ki, przyjaciół z opozycji czy wreszcie 
byłych funkcjonariuszy bezpieki. Różni 
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ich niemal wszystko – polityczna prze-
szłość i obecny status społeczny; łączy 
zaś jedno – przekonanie, że do sprawy 
pyjasa nie należy wracać. „zostawmy to” 
– mówi „wieczny opozycjonista”; „nie 
grzeb się w tych brudach” – radzi ban-
kier; „niech pan nie dotyka tych spraw” 
– instruuje mecenas. 
przywołane kwestie należą do żelaznego 
repertuaru politycznego thrillera; wystar-
czy wspomnieć choćby, ongiś popu-
larne, spiskowe”filmy alana j. pakuli. 
Również w Grach ulicznych intryga 
jest dość złożona i de facto – gdy idzie 
o kulisy sprawy – pozbawiona konklu-
zji. nie jest pewne, kto był „Ketmanem” 
(choć podejrzenia padają na senatora). 
nie wiadomo, jaką rozgrywkę prowa-
dzą służby specjalne (czy chcą szanta-
żować Makowskiego?). nie jest wreszcie 
jasne, dlaczego janek zostaje zamor-
dowany (czy dlatego, że wiedział zbyt 
wiele o sprawie „Ketmana”? czy chodzi 
może o aferę z semtekstem? czy wyda-
ła go Maria? a może zabójstwo bohate-
ra nie było wcale ukartowaną intrygą, 
a janek zginął z powodu o wiele bar-
dziej błahego – zabity przez mężczy-
znę, któremu wcześniej rozlał napój 
z postawionej przy chodniku butelki?). 
jak zwykle w przypadku politycznego 
thrillera na większość pytań nie otrzy-
mujemy odpowiedzi, pozostaje jedynie 
wrażenie ogólnej bezradności dążące-
go do prawdy człowieka wobec oplata-
jącego świat spisku. 
w Grach ulicznych taka konstrukcja 
fabuły ma jednak dodatkowe, szczegól-
ne uzasadnienie, związane z czasem 
powstania filmu. w latach 90. publicz-

ny dyskurs został zdominowany przez 
postulat „porozumienia ponad podziała-
mi” części dawnej opozycji z reprezen-
tantami byłego obozu władzy (to zapew-
ne dlatego w filmie pada nazwisko jacka 
Kuronia, utożsamianego z tą linią poli-
tyczną; nieprzypadkowo zostaje tak-
że podkreślone, że senator Makowski 
ma zostać „prezydenckim ministrem” 
– przy czym w czasie powstawania sce-
nariusza zapewne chodziło tu o lecha 
wałęsę, który zasłynął m.in. z działań 
mających na celu „wzmocnienie lewej 
nogi”, czyli partii postkomunistycznej). 
postulaty rozliczenia dawnych funkcjo-
nariuszy bezpieki zostały skompromi-
towane przez tzw. listę Macierewicza; 
w roku 1993 roku w wyborach par-
lamentarnych zwyciężyły partie post-
komunistyczne, a dwa lata później 
aleksander Kwaśniewski, dawny sekre-
tarz pzpR, został prezydentem Rp. dla 
części dawnych opozycjonistów sytua-
cja ta była trudna do zaakceptowania; 
w szczególności domagano się upub-
licznienia archiwów dawnej bezpieki, 
lustracji urzędników piastujących naj-
ważniejsze stanowiska w państwie oraz 
wyjaśnienia kulisów tzw. uwłaszczenia 
nomenklatury (w Grach ulicznych zjawi-
sko to zostało skomentowane poprzez 
postać prezesa banku).
postaci niegdysiejszych ubeków są w fil-
mie Krauzego przedstawione niezwykle 
barwnie, można by powiedzieć: soczy-
ście, niekiedy wręcz z poczuciem humo-
ru („ostatni esbek, co tak kosi”). na ich 
tle niezbyt ciekawie prezentuje się sena-
tor Makowski. to postać najbardziej 
mroczna, co zostało podkreślone przez 
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kostiumy (zapięty pod szyję garnitur), 
scenografię (po raz pierwszy widzimy 
go na wystawie krzyży, co może budzić 
skojarzenia z „narodową martyrologią”, 
później zaś zostaje pokazany na polu 
kapusty, które bardziej wyrobiony widz 
nieomylnie skojarzy z Zezowatym szczęś-
ciem andrzeja Munka, filmem o janie 
piszczyku, czyli „pierwszym konformi-
ście” polskiego kina), jak również dialo-
gi („pan mówi takimi okrągłymi zdania-
mi”). Gdy więc janek zapowiada, że uda 
się do jednego z esbeków, określając 
go „miłośnikiem sztuki”, widz ma pra-
wo zastanawiać się: czy chodzi o pre-
zesa banku, który pojawił się wcześniej 
na spektaklu, czy senatora przedstawia-
jącego się jako historyk sztuki.
znamienne, że stosunek młodych boha-
terów do byłych funkcjonariuszy komu-
nistycznego reżimu wyraźnie ewoluuje 
– zanim poznają sposoby ich działa-
nia, stać ich jedynie na prześmiewcze 
komentarze. Gdy w 4. minucie filmu 
janek i witek dostrzegają na ulicy nie-
przytomnego pacjenta przewożonego 
do karetki, następuje wymiana zdań 
utrzymana w konwencji niezbyt wyszu-
kanego skeczu: „za komuny facet trząsł 
krajem”, „teraz podpieprzył łyżecz-
kę”, „zabierzcie mu, już dosyć namie-
szał”. warto zwrócić uwagę, że scena 
ta zostaje otwarta i zamknięta specy-
ficzną klamrą – ujęciami pokazujący-
mi budynek stacji telewizyjnej, którym 
towarzyszy dźwięk przypominający dżin-
giel. czyżby w ten sposób twórcy fil-
mu sugerowali, że w mediach o komu-
nizmie mówi się najczęściej w tonacji 
„na wesoło”?

Recenzenci filmu niemal zgodnie narze-
kali na fatalny – ich zdaniem – poziom 
aktorstwa, jaki zademonstrowali młodzi 
aktorzy. zgoda. niektóre sceny filmu każą 
jednak podejrzewać, że scenariusz filmu 
został celowo ukształtowany tak, by udo-
wodnić sens niejako podskórnie wyła-
niający się z całego filmu: młode poko-
lenie zachowuje się sztucznie, kaleczy 
język, porozumiewa się ze sobą w spo-
sób sugerujący brak kultury osobistej. 
zwróćmy na przykład uwagę na następu-
jąca wymianę zdań: „powiedzieć ci coś?”, 
„i tak mi powiesz”, „to ci nie powiem”. 
Można by stwierdzić, że to ilustracja 
słynnego monologu z Rejsu, w którym 
bohaterowie skarżą się na „bardzo złe 
dialogi” w polskim filmie, warto jednak 
zapytać, dlaczego zostały one przypisane 
przez Krauzego właśnie młodym boha-
terom. wydaje się, że charakter dialo-
gów nie świadczy o miałkości scenariu-
sza, ale celowo odzwierciedla balangową 
mentalność bohaterów. co więcej, sce-
nariusz kilkakrotnie podkreśla nieuctwo 
dziennikarza – nie wie, kim był stanisław 
pyjas, o Grach ulicznych julio cortázara 
też  n ie  s łysza ł . . .  nieprzypadkowo 
były ubek podczas sesji alkoholowej 
po słowach „wierna rzeka” dopowia-
da: „Żeromski”, zerkając na janka, 
którego chyba słusznie podejrzewa 
o niezrozumienie aluzji.
tych zresztą w filmie Krauzego jest sporo, 
przy czym niekiedy mają charakter cyta-
tów pustych, wprowadzonych na zasa-
dzie atrakcji (przechadzający się w żół-
wim tempie portier w hotelu odsyła, 
ponownie, do Dzikości serca davida 
lyncha, i nie ma żadnego uzasadnie-
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nia dramaturgicznego; chyba że chodzi 
o kpinę ze standardów polskiego hote-
larstwa). jak słusznie zauważył jeden 
z komentatorów twórczości Krauzego, 
„nagromadzenie w filmie cytatów i obra-
zów różnego pochodzenia każe nam 
odbierać Gry uliczne tylko jako «film», 
świadomą kreację niemającą zakorze-
nienia w realnym świecie, w historii. 
takie rozchwianie nie wychodzi filmowi 
na dobre: nie wiemy, czy to, co ogląda-
my, wydarzyło się w rzeczywistości, czy 
jest tylko i wyłącznie kreacją”1.
interesującą cechą filmu Krauzego jest 
natomiast wprowadzenie do fabuły syg-
nałów budujących, by tak rzec, wątek 
europejski.  planowany wylot janka 
do amsterdamu jest motywem prze-
wijającym się przez cały film; wzmac-
nia go zresztą fakt, że grający tę postać 
Redbad Klijnstra wywodzi się z polsko-
-holenderskiej rodziny. nie chodzi tu jed-
nak wyłącznie o dramaturgiczne zawią-
zanie intrygi (wyjazd, który nie docho-
dzi do skutku) – temat „europa” pojawia 
się bowiem w filmie jeszcze dwukrot-
nie: gdy sekretarka czyta fragment 
listu do redakcji, w którym dzienni-
karz określony jest jako „cham, pedał 
i europejczyk” (uważny widz dostrzeże 
w telewizyjnej redakcji czarnoskórego 
pracownika), oraz w zakończeniu, w sce-
nie ulicznej sondy wśród cudzoziemców 
goszczących w Krakowie. Kobieta o ciem-
nym kolorze skóry (która nienaganną 
polszczyzną wyznaje, że „tu się urodzi-
ła”) nadaje wydarzeniom zupełnie inną 
– europejską? – perspektywę.

Z A K O Ń C Z E N I E
należy sądzić, że Gry uliczne mogą być 
nadal atrakcyjne dla młodego widza, 
zarówno ze względu na aktualność 
nieustannie powracających „kłopotów 
z lustracją”, jak i z uwagi na upowszech-
nienie chwytów stylistycznych, które jesz-
cze niedawno mogły uchodzić za awan-
gardowe. w filmie Krauzego przede 
wszystkim scenografia i rekwizyty trącą 
myszką: młodego widza może rozba-
wić widok wszechobecnych w filmie fia-
tów 125p, z pewnością będzie dociekał, 
dlaczego dziennikarz telewizyjny upiera 
się, by przegrano mu materiał na VHs, 
i czemuż to bohater, który chce natych-
miast porozmawiać ze swoją przyjaciół-
ką, nie sięga po komórkę, lecz korzysta 
z budki telefonicznej. Żartobliwie moż-
na powiedzieć, że o ile styl filmu jest 
jak najbardziej współczesny (w rozu-
mieniu: akceptowany przez młodego 
widza anno domini 2008), o tyle „fikcja 
nie nadążyła za rzeczywistością” i – bio-
rąc pod uwagę dzisiejsze realia – zda-
je się nieco staroświecka w detalicznym 
oglądzie.
Gry uliczne pozostaną w historii polskie-
go kina ważnym świadectwem lat 90.: 
światopoglądowych przewartościowań 
i politycznego zamętu; czasów odra-
dzającego się kapitalizmu i rozkwitu 
niezależnych mediów. a także wyzwań 
stojących przed młodym pokoleniem, 
rozdartym pomiędzy możliwościami 
oferowanymi przez odkrywaną na nowo 
europę a powinnościami wobec naro-
dowej historii.

1  K. Ociepa, Strategie autorskie Krzysztofa Krauzego (na przykładzie „Gier ulicznych” i „Długu”) [w:] Film: 
fabryka emocji, red.: K. Klejsa, t. Kłys, Kraków 2003, s. 58.
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Film jerzego Kuci określa się jako „impre-
sję animowaną”, zdarzenia przedstawione 
są w formie „symfonii obrazowo-dźwię-
kowej”. pojęcia te oznaczają, że widz 
nastawiony w pierwszym rzędzie na iden-
tyfikację fabuły, dostrzeże najpewniej 
niewiele ponad kontury i plamy, kształ-
ty i ich rozbłyski. toteż lektura tego fil-
mu wymaga zgody na wyciszenie oraz 
koncentrację; dopiero takie dostrojenie 
się pozwoli nadać obrazom i dźwiękom 
istotne znaczenia.
przyjrzyjmy się na początek strukturze 
filmu. bez trudu dostrzeżemy, że skła-
da się on z kilku segmentów. w pierw-
szym z nich widzimy postać wykonującą 
ćwiczenia gimnastyczne w mieszkaniu. 
dzień i noc zlewają się ze sobą. postać 
ma zasłoniętą, skrytą pod maską twarz, 
jest wyraźnie zmęczona jałowym wysił-
kiem. w drugim segmencie, pokazującym 
ablucje bohatera, pojawia się pęknięte 
lustro – symbol jaźni rozbitej, rozdar-
tej, niepewnej. trzecia sekwencja wypeł-
niona jest obrazami drogi, jaką przemie-
rza bohater – mija samochody, pociągi, 
kamienice, strudzonych przechodniów... 
zwróćmy uwagę, jak ważną funkcję peł-
ni tu ścieżka dźwiękowa. w pierwszych 

trzech sekwencjach dominuje uliczny 
zgiełk; słychać przeszukiwanie radio-
wych częstotliwości w celu odnalezie-
nia właściwej stacji, ale też irytujący, ryt-
miczny odgłos trzepania dywanów (lub 
uderzenia piłki tenisowej?). w kolejnej 
– leśnej – sekwencji wrażenie zamknię-
cia, zgiełku i chaosu ustępuje miejsca 
odczuciu harmonii, spokoju i ukojenia. 
niepokojące dźwięki ustają; teraz słychać 
już tylko dźwięki natury (kroki po leśnej 
ścieżce, plusk wody, szemranie owadów), 
którym towarzyszy muzyka smyczkowa. 
logika życia codziennego ulega swoiste-
mu zawieszeniu, zaś bodźce dostarcza-
ne przez świat zewnętrzny zyskują nową 
funkcję – stają się katalizatorami obra-
zów pamięci. przywołuje ona wydarze-
nia historyczne (maszerujący żołnierze), 
ale też ułamki wspomnień prywatnych, 
związanych z okresem, jak się wyda-
je, błogiego dzieciństwa, ewokowane-
go przez dźwięki (skrzypienie huśtawki, 
a może konia na biegunach?) i przedmioty 
(owoce, zabawki, dłonie dotykające kło-
sów żyta). w ostatniej sekwencji muzy-
ka i obraz splatają się w szczególny spo-
sób – dźwięki przekształcają się w ślady 
materialnej przeszłości.
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STANISŁAW PYJAS
działacz opozycyjny okresu pRl; urodził się w 1953 roku w Żywcu, zmarł w 1977 
roku w Krakowie. w latach 1976-1977 włączył się do organizowania protestów 
przeciwko represjom władzy wobec robotników Radomia i ursusa. współpracował 
z Komitetem Obrony Robotników. 7 maja 1977 został zamordowany w kamienicy 
przy ulicy szewskiej 7 w Krakowie. został pochowany na cmentarzu w Gilowicach. 
Śmierć pyjasa wywołała masowe demonstracje studentów („czarny Marsz” zorganizo-
wany przez bronisława wildsteina) oraz bojkot juwenaliów. wieczorem 15 maja 1977 
(na zakończenie „czarnego Marszu”) pod wawelem odczytano deklarację zawią-
zującą studencki Komitet solidarności w Krakowie. sprawcy morderstwa do dzisiaj 
nie zostali odnalezieni, a śledztwo milicji i prokuratury nie doprowadziło do wyjaś-
nienia okoliczności tej zbrodni. Oficjalną wersją śmierci stanisława pyjasa był „upa-
dek ze schodów” (taką opinię wydał biegły sądowy), choć chłopak stał się najpraw-
dopodobniej ofiarą samosądu służby bezpieczeństwa. we wznowionym w 1991 roku 
śledztwie ustalono, że pyjas został śmiertelnie pobity. jednak z powodu braku możli-
wości wykrycia sprawcy śledztwo zostało umorzone ponownie w 1999 roku. za naj-
bardziej prawdopodobną hipotezę uznano wtedy pobicie chłopca, na polecenie sb, 
przez byłego boksera cracovii Mariana węclewicza, który wkrótce potem także został 
zamordowany. w 2001 roku okazało się, że głównym źródłem informacyjnym służby 
bezpieczeństwa na temat stanisława pyjasa był jego bliski kolega i działacz sKs lesław 
Maleszka, występujący jako tw „Ketman” i tw „Return” (późniejszy długoletni dzien-
nikarz „Gazety wyborczej”, który wcześniej wielokrotnie wypowiadał się przeciwko 
lustracji). tożsamość „Ketmana” zdemaskował bronisław wildstein – dawny przyja-
ciel pyjasa i konsultant twórców Gier ulicznych – który kilka lat później zasłynął upub-
licznieniem katalogu instytutu pamięci narodowej zawierającego nazwiska współ-
pracowników i ofiar działań komunistycznej służby bezpieczeństwa. 23 września 
2006 stanisław pyjas został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Rp Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia.
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1 zapoznaj się z cechami charakterystycz-
nymi dla estetyki wideoklipu. Korzystając 
z nagrań telewizyjnych, płyt dVd lub mate-
riałów dostępnych w internecie, wybierz, 
zademonstruj i skomentuj fragment fil-
mowy, który nie byłby wideoklipem, lecz 
posługiwałby się środkami charakterystycz-
nymi dla tego rodzaju komunikatu.
2 Klasyfikacja gatunkowa Gier ulicznych 
Krzysztofa Krauzego może nastręczać pew-
nych trudności – to typowy film sensacyj-
ny, z intrygą kryminalną w tle czy może 
political fiction, a zatem fabuła, w której 
przyjemność odbiorcza wiąże się zazwy-
czaj z rozpoznaniem realiów politycz-
nych, najczęściej jedynie niuansowo róż-
niących się od faktycznych uwarunkowań? 

jak sądzisz: dlaczego scenarzyści postano-
wili ujawnić wprost nazwisko stanisława 
pyjasa? 
3 punktem wyjścia analizy filmu Strojenie 
instrumentów uczyńmy stwierdzenie: 
jest to opowieść o człowieku. pozwoli 
ono zapytać: Kim on jest? ile ma lat? co 
się z nim dzieje? co szczególnego odczu-
wa? wypisz emocje, jakie towarzyszyć 
mogły bohaterowi tego filmu; skonfron-
tuj swój wykaz z grupą i spróbuj wyjaś-
nić, na jakiej podstawie sformułowałeś/aś 
przedstawione sądy. czy emocje wyrażone 
w filmie można wyrazić w języku natural-
nym? spróbuj podjąć taką próbę, przygo-
towując list, jaki mógłby napisać do kogoś 
bliskiego bohater filmu Kuci.

Marcin Giżycki, Kino rozszerzone po trzy-
dziestu latach, „Kwartalnik Filmowy” 2001, 
nr 35/36
piotr sitarski, MTV i cylindry. Wideoklip jako 
druga młodość kina [w:] Język@Multimedia, 
pod red.: agnieszki dytman-stasieńko, jana 
stasieńko, wrocław 2005
Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława 
Py jasa ,  oprac.:  F lor ian pyjas ,  adam 
Roliński, jarosław szarek, Kraków 2001
bronisław wildstein, Stanisław Pyjas [w:] 
Solidarność. Kruszenie muru, pod red.: 
tomasza Gąsowskiego, adama Rolińskiego, 
wojciecha wiśniewskiego, Kraków 2000
tadeusz lubelski, Krzysztof Krauze – młod-
szy brat kina moralnego niepokoju [w:] 

Autorzy kina polskiego II, pod red.: Grażyny 
stachówny, bogusława zmudzińskiego, 
Kraków 2008
Krzysztof Ociepa, Strategie autorskie 
Krzysztofa Krauzego (na przykładzie „Gier 
ulicznych” i „Długu”) [w:] Film: fabryka 
emocji, pod red.: Konrada Klejsy, tomasza 
Kłysa, Kraków 2003
joanna spalińska-Mazur, W poszukiwaniu 
czystych wspomnień. O filmach animowa-
nych Jerzego Kuci [w:] Studia Filmoznawcze 
24, pod red.: sławomira bobowskiego, 
wrocław 2003
wojciech Mischke ,  Drogi  twórczych 
poszukiwań Jerzego Kuci, warszawa 1983 
(nadbitka)
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