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pytanie „kim jestem?” związane jest 
z koncepcją tożsamości człowieka. 
pojęcie tożsamości jest kategorią psy-
chologiczno-filozoficzną, określającą 
podmiotową świadomość bycia i bycia 
w świecie. wieloznaczność i kontro-
wersje związane z tym terminem mają 
swoje źródło w różnej interpretacji isto-
ty i treści pojęcia. niektórzy teorety-
cy twierdzą, że każdy człowiek posiada 
wiele tożsamości, zmieniających się suk-
cesywnie w ciągu życia. inni podkreśla-
ją stałość tożsamości każdej jednostki. 
Definicje tożsamości odnajdujemy w róż-
nych dyscyplinach naukowych, każda 
z nich bierze pod uwagę określone wizje 
rzeczywistości społecznej, w ramach któ-
rych jednostka, społeczeństwo i kultura 
wchodzą w złożone relacje. Tym, co spa-
ja wielość koncepcji, jest ich osadzenie 
w ogólniejszej interpretacji rzeczywistości  
społeczno-kulturowej. 
specyficzną przestrzeń tożsamości two-
rzy sztuka, która wiąże to zagadnienie 
z bogatymi możliwości intelektualne-
go, estetycznego i moralnego dyskursu. 
Toteż i w kinie możemy odnaleźć różne 
próby podejścia do zagadnienia tożsa-
mości zarówno pojedynczego człowieka, 
jak i grup społecznych czy nawet całych 
narodów. każdy film jest bowiem „teks-
tem” zanurzonym w kulturze, jest nie tyl-
ko formą sztuki, ale i rodzajem komuni-
katu, w którym istotna jest wypowiedź 
autora dzieła i reakcja odbiorcy. Film 

zawiera w sobie pewien zbiór wyobra-
żeń, wartości, sądów dotyczących rze-
czywistości społecznej, z którymi widz 
może się identyfikować lub polemizo-
wać. Oferuje odbiorcy ciekawą propozy-
cję spojrzenia na rzeczywistość, wzboga-
cenia samego siebie o przeżycia innych 
(fikcyjnych) osób, a co za tym idzie, pro-
ponuje drogę prowadzącą ku odkrywa-
niu własnej tożsamości. 
andrzej Jakimowski filmem Zmruż oczy 
zaprasza nas do swojego bardzo intym-
nego świata. Reżyser nie opowiada 
cudzych historii, ale odkrywa swoje wnę-
trze. w filmowych bohaterach kryją 
się fragmenty życia autentycznych ludzi, 
zawarte są elementy prawdziwego świa-
ta, współczesnej polski. w kreacje posta-
ci filmowych wpisane jest pragnienie 
określenia ich tożsamości, zaś znalezie-
nie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” 
jest kluczem do zrozumienia zarówno 
fikcyjnych historii bohaterów, jak i twór-
czości autora filmu.
krzysztof kieślowski realizując film Ga-
dające głowy, pragnął opisać fragment 
współczesnego mu świata. próba zaryso-
wania ogólnego stanu świadomości pola-
ków żyjących w reżimie socjalistycznym 
zostaje w filmie zderzona z charakte-
rystyczną dla twórczości tego reżysera 
potrzebą podkreślenia niepowtarzalno-
ści każdego człowieka, z chęcią stworze-
nia indywidualnych portretów polaków 
lat 70.



zmruż oczy
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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 ukończył 
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 
Fe l iksa  w roku 1988) .  Te lewizy jny 
Dekalog stał się światowym przebojem. 
kolejne filmy realizował dla producen-
tów francuskich. Niebieski (z cyklu Trzy 
kolory) otrzymał złotego Lwa na MFF 
w wenecji w 1993 roku, Czerwony był 
nominowany do Oscara w trzech katego-
riach. kieślowski wykładał reżyserię i sce-

nopisarstwo na uczelniach w katowicach 
(1979-1982), berlinie zachodnim (1984), 
Helsinkach (1988) oraz w szwajcarii 
(1985, 1988, 1992) i Łodzi (1993-1996).  
w 1990 roku został honorowym człon-
kiem brytyjskiego instytutu Filmowego, 
a w 1995 roku zaś członkiem akademii 
Filmowej w usa. wybrane filmy fabu-
larne: Personel (1975), Spokój (1976), 
Amator  (1979) ,  Przypadek  (1981) , 
Dekalog (1987-1988), Podwójne życie 
Weroniki  (1991), Trzy kolory (1991- 
-1994). wybrane filmy dokumentalne: 
Fabryka (1970), Byłem żołnierzem (1970), 
Robotnicy 1971: Nic o nas bez nas 
(1972), Pierwsza miłość (1974), Życiorys 
(1975), Z punktu widzenia nocnego por-
tiera (1977), Siedem kobiet w różnym 
wieku (1978), Dworzec (1980), Gadające 
głowy (1980).

Reżyser filmowy; urodzony w 1963 roku  
w warszawie. absolwent wydziału Filo- 
zoficznego uniwersytetu warszawskiego 
i wydziału Radia i Telewizji uniwersytetu 
Śląskiego w katowicach. karierę reżyser-
ską rozpoczął od realizacji filmów doku-
mentalnych: Miasto cieni (1994) oraz 
Dzyń, dzyń… (1997). za debiut fabu-
larny Zmruż oczy (2003), zrealizowany 
według własnego scenariusza, otrzymał 

wiele nagród (m. in. „Orzeł” w katego-
riach „Reżyseria” oraz „najlepszy film 
roku 2003”). w 2005 roku zrealizował 
nowelę Torba, wchodzącą w skład tele-
wizyjnego filmu Solidarność, Solidarność. 
Film Sztuczki z 2007 roku otrzymał złote 
Lwy na FFF w Gdyni oraz wiele nagród 
na festiwalach zagranicznych (m.in. 
nagroda europa cinema dla najlepszego 
Filmu europejskiego na MFF w wenecji).
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	 Rok	pRodukcji	 2003
	 pRodukcja	 zJeDnOczenie aRTysTów 

i RzeMieŚLników, MaRTis,  
TOMasz GąssOwski, pOsT MeRiDian, 
ŚMieTanka i syn, sepHia, sTuDiO 
FiLMOwe JakiMOwski

	 ReżyseRia	 anDRzeJ JakiMOwski
	 scenaRiusz	 anDRzeJ JakiMOwski
	 zdjęcia aDaM baJeRski, paweŁ ŚMieTanka
	 Montaż	 cezaRy GRzesiuk
	 Muzyka	 TOMasz GąssOwski
	 obsada	 zbiGniew zaMacHOwski (Jasiek), 

MaŁGORzaTa FOReMniak (MaT-
ka MaŁeJ), anDRzeJ cHyRa (OJciec 
MaŁeJ), anDRzeJ MasTaLeRz 
(euGeniusz), OLa pRószyńska 
(MaŁa), JeRzy ROGaLski (DyRek-
TOR MusiaŁ), kRzyszTOF Ławniczak 
(LikwiDaTOR więcek), RaFaŁ 
Guźniczak (sOsnOwski)

	 czas	tRwania	 86 Min

Dziesięcioletnia dziewczynka ucie-
ka z domu i ukrywa się u byłego kore-
petytora Jaśka, który pracuje jako stróż 
w likwidowanym pegeerze. w poszu-
kiwaniu dziewczynki do wioski pod 
ełkiem próbuje dotrzeć policja, ale 
samochód grzęźnie na podmokłej dro-
dze. Małej poszukują również rodzice, 
jednak dziewczynka ukrywa się przed 
nimi. stróż próbuje namówić dziecko 
do powrotu do domu, zarazem uświa-
damia rodzicom fakt, że nie zdobędą 

zaufania i miłości dziecka, oferując mu  
jedynie dobrobyt materialny. zabudo- 
wania stróża odwiedzają mieszkańcy 
wsi: dziwak eugeniusz, młody „wiejski 
filozof” sosnowski oraz urzędnik przyno-
szący Jaśkowi coraz to nowe dokumenty 
dotyczące piastowanej przezeń funkcji 
stróża. Gdy Jaśkowi udaje się pogodzić 
Małą z rodzicami, postanawia opuścić 
wieś i ruszyć w dalszą wędrówkę. przy-
jaciele zatrzymują go i próbują namówić 
do powrotu.
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	 Rok	pRodukcji	 1980
	 pRodukcja wyTwóRnia FiLMów DOkuMenTaLnycH 

(waRszawa)
	 Realizacja	 kRzyszTOF kieŚLOwski
	 zdjęcia	 Jacek peTRycki
	 Montaż	 aLina sieMińska
	 dźwięk	 MicHaŁ ŻaRnecki 
	 czas	tRwania	 14 Min

w roku 1979 krzysztof kieślowski przepro-
wadził sondę socjologiczną, setkom ludzi 
zadając pytania: „w którym roku się uro-
dziłeś?”, „kim jesteś?”, „co jest dla cie-
bie najważniejsze?”, „czego byś chciał?”. 
z zarejestrowanych na taśmie wypowiedzi 
różnych osób wybrał czterdzieści cztery 
i ustawił je w porządku chronologicznym 

– od kilkumiesięcznego dziecka do stulet-
niej staruszki – przedstawiając w ten spo-
sób galerię „gadających głów”: przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawowych 
i średnich, studentów, ale przede wszyst-
kim osób dorosłych, wykonujących różne 
zawody. stworzył w ten sposób zbiorowy 
portret polaków lat 70. 



gadające głowy
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w a R s t w a 	 p R o b l e M o w a
pytanie o tożsamość związane jest z wie-
loma zagadnieniami. Jednym z nich jest 
problem autonomii jednostki wobec ota-
czającego ją świata. Film Zmruż oczy 
andrzeja Jakimowskiego można zinter-
pretować jako rozgrywającą się na pogra-
niczu rzeczywistości i bajki opowieść 
o poszukiwaniu przez bohaterów włas-
nej tożsamości.
Gdy do popegeerowskiej wsi leżącej 
gdzieś pod ełkiem przybywa mała ucie-
kinierka z „wielkiego świata”, fakt ten 
wywiera wpływ nie tylko na mieszkań-
ców wioski, ale również na dziecko. 
Dziewczynka mieszka w starym, zruj-
nowanym gospodarstwie, razem z pil-
nującym zabudowań stróżem Jaśkiem, 
jej byłym korepetytorem, też uciekinie-
rem z miasta. Mała uciekła powodowana 
dziecięcym buntem (skierowanym głów-
nie przeciwko rodzicom), mężczyzna 
zrobił to, aby zakosztować smaku życia 
wędrowca. z jego wypowiedzi wynika, 
że kiedyś mieszkał w mieście, miał samo-
chód i ukochaną kobietę. Teraz cały jego 
dobytek materialny mieści się w barcha-
nowym worku. stróż to jednak człowiek 
bogaty wewnętrznie: jest wykształcony, 
kulturalny, posiada umiejętność słucha-
nia innych i doradzania w życiowych 
problemach. podejmuje próby pogo-
dzenia Małej z rodzicami; tłumaczy 
dziewczynce, że rodzice na swój sposób 

kochają ją i troszczą się o nią. Rodzicom 
sugeruje natomiast, że zbyt mało cza-
su poświęcają dziecku i tak naprawdę, 
pomimo zapewnień, że w domu wszyst-
ko toczy się wokół niej, nie interesują 
się nią. stróż pomaga również swoim 
przyjaciołom zrozumieć rzeczywistość; 
z sosnowskim prowadzi proste dysputy 
na oczywiste tematy, wiejskiego dziwa-
ka eugeniusza uczy języka greckiego. 
stróż ma cierpliwość do ludzi, rozmawia 
ze wszystkimi, którzy rozmowy potrzebu-
ją. Tematy są zazwyczaj błahe, dotyczą 
spraw banalnych i codziennych. istotny 
jest sam fakt bycia z kimś choć przez 
chwilę, możliwość posiedzenia przy dru-
gim człowieku, zamienienia z nim kilku 
słów, wspólnego patrzenia w niebo czy 
w pustą przestrzeń. stróż jest przyby-
szem, człowiekiem z zewnątrz, dla któ-
rego pobyt na „końcu świata” to kolej-
ny przystanek w wędrówce ku osobistej 
wolności. eugeniusz, sosnowski i inni 
mieszkańcy wsi są osadzeni w ukazanej 
w filmie prowincjonalnej rzeczywisto-
ści. kontakt z ludźmi spoza tego świata 
daje im możliwość urozmaicenia mono-
tonnej codzienności.
w filmie widać wyraźnie, że konstruo-
wanie i poszukiwanie tożsamości biegnie 
różnymi torami. Odmiennie ten proces 
wygląda u ludzi prowadzących wędrowny 
tryb życia, podróżników, którzy poznając 
wciąż nowe środowiska, uzupełniają swo-

scenaRiusze	analizy	FilMowej
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je doświadczenia. Dla bohaterów przy-
pisanych do konkretnej rzeczywistości 
i trwale związanych z określonym miej-
scem doświadczanie życia często ograni-
cza się do przelotnych kontaktów z przy-
byszami z zewnątrz, dzięki którym mogą 
nauczyć się spoglądać na świat z innej niż 
dotychczasowa perspektywy (np. spod 
„przymrużonych powiek”).

k o n s t R u k c j a 	 F i l M u
w filmie Zmruż oczy mamy do czynie-
nia z fabułą otwartą; wątki nie zostają 
do końca rozwiązane ani domknięte, 
dzięki czemu odbiorca ma możliwość 
wyboru jednej spośród dróg rozumie-
nia dzieła, jednego spośród wielu suge-
rowanych w nim sensów. Film opie-
ra się w dużej mierze na schemacie 
bajki. w terminologii literackiej gatu-
nek ten można najogólniej zdefinio-
wać jako krótki utwór narracyjny, któ-
rego podstawą jest paraboliczna fabuła 
sugerująca pouczenie, sąd moralny lub 
inny ogólny pogląd przez przytoczenie 
jednostkowego przykładu. Od innych 
krótkich opowieści różni bajkę właśnie 
konstrukcja paraboliczna, która oferuje 
dwa plany znaczeń: przenośnych i ogól-
nych. paraboliczne ukształtowanie fabu-
ły zazwyczaj prowadzi do redukcji ele-
mentów świata przedstawionego, gdyż 
ich nadmiar mógłby przesłonić sens 
utworu.
w filmie Zmruż oczy możemy wyróżnić 
plany znaczeń dosłownych oraz metafo-
rycznych. płaszczyzna znaczeń dosłow-
nych jest budowana na podstawowym 
poziomie komunikacji; film opowiada 
prostą historię spotkania pewnej gru-

py ludzi w określonym miejscu i czasie. 
Możemy jednak wydarzenia przedstawio-
ne w filmie odczytać na planie bardziej 
uniwersalnym, metaforycznym. wówczas 
film będzie opowieścią o poszukiwaniu 
przez człowieka sensu życia, wolności 
osobistej, o próbie odkrycia własnej toż-
samości. w tym przypadku istotne jest 
nie tylko miejsce (popegeerowska wieś) 
i czas (czasy współczesne) akcji, ale prze-
de wszystkim konstrukcja postaci, a tak-
że wymiar metaforyczny filmu.

p o s t a c i 	 F i l M o w e
w filmie Zmruż oczy postać filmowa peł-
ni funkcję dominanty kompozycyjnej. 
bohaterowie, zwłaszcza pierwszoplano-
wi, skupiają na sobie uwagę, co powodu-
je, że zdarzenia, w których biorą udział, 
stanowią jedynie dodatkowy element ich 
charakterystyki. Opis życia wewnętrzne-
go bohaterów jest jednym z głównych 
tematów filmu, a większość wydarzeń 
ukazana zostaje z ich punktu widzenia 
(narracja subiektywna). Reżyser ograni-
cza pole obserwacji obyczajowej, liczbę 
rekwizytów, scenerię (głównym miejscem 
akcji jest gospodarstwo rolne pilnowa-
ne przez stróża Jaśka). w losach każdej 
z filmowych postaci możemy dostrzec 
próbę uogólnienia ludzkiego doświad-
czenia w całym jego bogactwie. z jed-
nostkowych doświadczeń rodzi się sens 
bardziej uniwersalny, pewna perspek-
tywa moralna.
sTRóŻ Jasiek – wykształcony i kultural-
ny mężczyzna w średnim wieku. zostawił 
wygodne życie w mieście, by rozpocząć 
swoją życiową podróż. Jednym z przy-
stanków jest mała, nadmorska, popege-
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erowska wieś. Tu odnalazł spokój i wol-
ność, jest szczęśliwy. pomaga innym 
w odkrywaniu ich tożsamości.
euGeniusz – Dziwak, outsider, mężczy-
zna małomówny, skryty, wrażliwy i dobry. 
Opiekuje się starym orłem, dokarmia 
go codziennie. uczy się od stróża języ-
ka greckiego.
Dziewczynka (MaŁa) – Ma mniej 
więcej dziesięć lat, ubiera się i zacho-
wuje jak chłopiec (kopie piłkę, chodzi 
po drzewach). Jest mądra, sprytna, upar-
ta i gadatliwa. uciekła z domu i miesz-
ka u Jaśka. prowadząc z dorosłymi dys-
puty niemal filozoficzne, żąda od nich 
szczerości i dotrzymywania obietnic. 
uczy się od stróża trudnej umiejętno-
ści patrzenia na świat ze „zmrużony-
mi oczyma”.
sOsnOwski – Młody, naiwny chłopak; 
nie pracuje, nie uczy się. nie wie nic 
o życiu: nie wie, czego chce, co będzie 
robił, co jest dla niego ważne; jest zawie-
szony pomiędzy byciem dzieckiem 
a dorosłym mężczyzną. 
RODzice Dziewczynki – Mieszkańcy 
miasta skażeni „syndromem współczes-
ności”. Goniąc za sukcesem, powoli 
gubią to, co kiedyś było ważne: miłość, 
umiejętność wzajemnego komuniko-
wania się, radość z możliwości prze-
bywania ze sobą. chcą odzyskać cór-
kę i jej uczucia, ale nie bardzo wiedzą, 
jak to uczynić.
syMbOLe i MeTaFORy
andrzej Jakimowski zdradza wyraźną 
skłonność do metaforycznego ujmowa-
nia pewnych zjawisk. charakterystyczną 
cechą funkcjonowania w filmie Zmruż 
oczy symbolu jest to, że elementy rea-

listyczne (przedmioty, zdarzenia, miej-
sca) – w odpowiednim zestawieniu czy 
kontekście – uzyskują głębszy sens, rów-
nolegle mogą należeć do porządku rea-
listycznego i metaforycznego. w filmie 
bardzo wiele jest strategii metaforycz-
nych zmierzających do jak najpełniej-
szego ukazania życia wewnętrznego 
bohaterów. pojawiają się liczne motywy 
obdarzone zdolnością ewokowania sen-
sów naddanych, sygnały służące wydoby-
waniu dwuznacznego charakteru świata 
przedstawionego. wszystko to nada-
je specyficzne piętno prezentowanym 
postaciom i wydarzeniom, czyni z filmu 
poetycko-nostalgiczną bajkę ukazującą 
rodzaj współczesnego raju, który gdzieś, 
dla kogoś naprawdę istnieje. zwróćmy 
uwagę na kilka najważniejszych metafor 
budowanych przez reżysera.
buRza – Jest wieczór, nadchodzi burza. 
Dziewczynka ucieka na drzewo, aby 
zaszantażować Jaśka: zejdzie pod warun-
kiem, że on nie opuści wsi. Mężczyzna 
obiecuje jej to, ale stawia swój warunek: 
Mała musi wrócić do domu. wydarzenia 
rozgrywające się w czasie burzy stanowią 
punkt kulminacyjny całej sytuacji zwią-
zanej z ucieczką Małej i niemożnością 
porozumienia się z rodzicami. burza jest 
metaforycznym tłem przełomowej, peł-
nej dramatyzmu sceny.
ORzeŁ – ptak jest stary i nie potrafi latać. 
całe dnie spędza w jednym z budyn-
ków. w każdej chwili może opuścić 
swoje schronienie, wykorzystując dziu-
rę w ścianie, ale nie robi tego. pewnego 
dnia przestaje jeść, dziewczynka posta-
nawia zawieźć go do weterynarza. aby 
nie mógł uciec z przyczepy samochodu, 
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zostaje przywiązany do jednej z baniek 
na mleko. po chwili szamotaniny wzbija 
się w powietrze i zaczyna krążyć po nie-
bie, wzbudzając zdziwienie i zachwyt 
dziecka. Orzeł występuje tu jako sym-
bol wolności, a jego ucieczkę może-
my odczytać jako metaforę ludzkiego 
życia. człowiek w każdej chwili może 
stać się naprawdę wolny, jeśli tylko bar-
dzo będzie tego pragnął.
MOsT – stróż opuszcza wieś, przy moście 
spotyka Małą i sosnowskiego. Tam właś-
nie tłumaczy dziecku, jak można patrzeć 
na życie, by dostrzec to, co najważ-
niejsze. Jednym ze sposobów jest spo-
glądanie na świat spod przymrużonych 
powiek; można wówczas więcej zoba-
czyć, zauważyć, że nic nie przemi-
ja, nie odchodzi na zawsze, a jedynie 
oddala się i nadal istnieje w naszych ser-
cach. Dziewczynka spogląda na most, 
mrużąc oczy. przez chwilę widzi prze-
biegającego galopem źrebaka, spoglą-
da raz jeszcze i źrebak biegnie już wol-
no, a po chwili zawraca i staje tuż przed 
nią. Most możemy zinterpretować w tej 
scenie jako symbol sytuacji granicznej, 
moment przejścia, przestrzeń spotkania, 
punkt przecięcia się wielu dróg życio-
wych człowieka. przejście przez most 
dla Jaśka związane jest z wkroczeniem 
w inny czas, stanowi początek nowego 
etapu w jego życiu. wybór nowej drogi 
może okazać się szczęśliwy lub nie – stąd 
też w zachowaniu bohatera widocz-
ne jest wahanie. natomiast w wizual-
nej metaforze źrebaka możemy odna-
leźć kolejny symbol wolności, która jest 
głęboko ukryta w każdym z nas i tylko 
od nas zależy jej uwolnienie. za figurą  

źrebaka może być również ukryta sama 
bohaterka: dzięki naukom stróża zrozu-
miała, że jej życie jest podobne do życia 
młodego konia, który gna na oślep 
przed siebie i nie chce się zatrzymać, 
a w życiu są jednak momenty, kiedy trze-
ba przystanąć i zastanowić się na swoją  
egzystencją.
pŁOnąca sukienka – pewnego upal-
nego dnia matka Małej przyjeżdża do  
gospodarstwa stróża. ubrana w piękną,  
zwiewną, niebieską suknię i buty na  
wysokich obcasach przypomina postać 
z zupełnie innej bajki. znużona cze-
kaniem na stróża, zasypia na krześle. 
Gdy się budzi, spostrzega Jaśka palą-
cego ogień pod dużym kotłem z wodą. 
Mężczyzna ostrzega ją, aby nie pod-
chodziła zbyt blisko, bo sukienka może 
się zapalić. ignorując ostrzeżenie, kobieta 
okrąża kocioł i przystaje. nagle jej ubra-
nie zajmuje się ogniem, kobieta zaczy-
na krzyczeć. Jasiek szybko zdziera z niej 
sukienkę i wrzuca do wody, a po chwi-
li wyciąga nadpalone strzępy. „nie sza-
ta zdobi człowieka” – zdaje się nam 
podpowiadać autor filmu. cennym dla 
ludzi rzeczom materialnym przypisa-
na jest cecha nietrwałości i ulotności. 
większość przedmiotów, którymi lubi-
my się otaczać, w ułamku chwili może 
przemienić się w „wielkie nic”, pozo-
stawiając człowieka sam na sam z nagą 
prawdą o sobie.
kOniec ŚwiaTa – przyjaciele Jaśka, 
po mile spędzonym dniu w pilnowanym 
przez niego gospodarstwie, wyjeżdżają. 
Jedzie też z nimi eugeniusz, gdyż obiecał 
pokazać im koniec świata. Jest noc. Grupa 
ludzi wysiada z samochodów i zaczyna 
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chodzić po delikatnie oświetlonej łące. 
Rozglądają się ze zdziwieniem, bez więk-
szego zainteresowania: więc to ma być 
koniec świata? zwykły kawałek pola i nie-
bo oglądane nocą? Obraz „końca świata”, 
tak banalny i nieciekawy dla mieszkań-
ców miasta, dla eugeniusza jest cudow-
ny i niepowtarzalny, napawa go dumą. 
piękna wizualna metafora mówiąca o tym, 
że każdy z nas na świat patrzy zupełnie 
inaczej i dla każdego inaczej wygląda ta 
sama, obiektywna rzeczywistość. Obraz, 
w którym dla jednych zawiera się esencja 
wszechświata, dla innych może być frag-
mentem banalnej codzienności.

pRow inc ja 	 i 	 M e tRopol i a
akcja filmu toczy się na wsi. z kontekstu 
wypowiedzi bohaterów oraz pojawiają-
cego się w jednej ze scen dźwięku syre-
ny statku możemy domyślać się, że miej-
sce to położone jest gdzieś na pograniczu 
Mazur i suwalszczyzny, prawdopodob-
nie blisko ełku. wieś i okolica są opusto-
szałe i zaniedbane. Mieścina leży z dala 
od wszelkich szlaków komunikacyjnych, 
a co za tym idzie – od cywilizacyjne-
go zgiełku, zawirowań polityki i gospo-
darki. Ludzie żyją tu zgodnie z cyklem 
przyrody, nie noszą zegarków, nigdzie im 
się nie spieszy, na wszystko mają czas. 
wieś, a zwłaszcza główne miejsce akcji, 
czyli gospodarstwo pilnowane przez stró-
ża, ukazane są jako niemal idylliczny raj. 
sielankowa kraina zostaje wyeksponowa-
na za pomocą filmowych środków wyra-
zu, takich jak szerokie i długie panoramy, 
zmierzające do uchwycenia jak naj-
większej połaci cudownego krajobrazu. 
kamera często skupia się na jakimś punk-

cie w przestrzeni, aby tym harmonijnym 
trwaniem stworzyć nastrój spokoju i wyci-
szenia. pojawiają się sentymentalne uję-
cia zachodzącego słońca czy zachwyca-
jących obrazów przyrody z jej otwartymi 
przestrzeniami, niemożliwymi do ogar-
nięcia ludzkim okiem. Dodajmy do tego 
pastelowe, ale intensywne kolory, aby 
uzupełnić malarskie kompozycje „krainy 
łagodności”. To miejsce, w którym ludzie 
mogą czuć się naprawdę wolni.
zupełnie inaczej wygląda obraz miasta 
i jego przedstawicieli. znajomi stróża, 
którzy w większej grupie przyjechali, 
by go odwiedzić, nie potrafią doce-
nić piękna i spokoju wiejskiej okolicy. 
przybyli pięknymi samochodami, przy-
wieźli piwo i głośną muzykę, a przede 
wszystkim ruch, hałas, krótkie, niewie-
le znaczące rozmowy. w mieście, gdzie 
większość ludzi stawia sobie za cel pogoń 
za sukcesem i karierą, mało kto ma czas 
na prawdziwe przebywanie z innymi. 
Rodzice małej uciekinierki też są prze-
siąknięci atmosferą metropolii. po spo-
sobie, w jaki komunikują się ze sobą, 
widzimy, jak mało ich łączy, a jak wiele 
dzieli. Rozmawiając, unikają kontaktu 
wzrokowego, wzajemny dotyk sprawia im 
niemal ból. w mieście nikt nie ma cza-
su na spoglądanie na życie spod „przy-
mrużonych powiek”.

F i l M 	 n o s t a l g i c z n y
przestrzeń w filmie Jakimowskiego służy 
jako miejsce akcji, ale przede wszystkim 
podporządkowana jest charakterystyce 
bohaterów. bohaterowie filmu kształtu-
ją i zmieniają jej charakter; możemy ją 
potraktować jako zwierciadło ich pej- 
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kino	dokuMentalne	lat	70.
w latach 70. w polskim kinie pojawiła 
się grupa debiutantów, którzy odmieni-
li oblicze polskiego dokumentu. Marek 
piwowski (Psychodrama, Korkociąg), 
krzysztof kieślowski (Fabryka, Byłem 
żołnierzem ) ,  Grzegorz król ikiewicz 
(Wierność, Bracia ), Tomasz zygadło 
(Szkoła podstawowa, Ziemia), krzysztof 
Gradowski (Konsul  i  inni ) ,  andrzej 
Titkow (W takim niedużym mieście), 
krzysztof  wojc iechowski  (Wyszedł 
w jasny, pogodny dzień ) ,  wojciech 
wiszniewski (Opowieść o człowieku, 

który wykonał 552% normy) zamanife-
stowali w swoich filmach zupełnie nowe 
rozpoznanie rzeczywistości. na kon-
ferencji prasowej podczas Festiwalu 
Filmów krótkometrażowych w krakowie, 
na przełomie maja i czerwca 1971 roku 
doszło do skandalu: młodzi dokumen-
taliści zaatakowali swoich mistrzów, 
zarzucając im konformizm. swoimi rea-
lizacjami udowodnili, że pomimo licz-
nych ograniczeń można być kronika-
rzem swojego czasu, można odważnie 
spoglądać na rzeczywistość, przyjmu-
jąc dla swoich realizacji różne formuły: 

zażu wewnętrznego, kreacji psychicz-
nych. sposób prezentowania prze-
strzeni prowadzi do ograniczenia roli 
i znaczenia wydarzeń, do spowolnie-
nia rytmu filmu, co jest zabiegiem cha-
rakterystycznym dla filmów nostalgicz-
nych. estetyzacja rzeczywistości w filmie 
Zmruż oczy idzie w dwóch kierunkach. 
z jednej strony, autor zmierza do stwo-
rzenia na ekranie miejsc uniwersalnych, 
z którymi identyfikować może się każ-
dy. z drugiej, aby uwiarygodnić swoją 
opowieść, stara się nadać im jak naj-
większą konkretność (np. poprzez kon-
tekst geograficzny i czasowy). Filmowa 
przestrzeń nabiera charakteru krai-
ny prywatnej, sugerując w ten sposób 
nostalgię za utraconym światem, istnie-
jącym w sposób realny i mityczny zara-
zem. Film w swojej konstrukcji, zwłasz-
cza ikonografii, proponuje interpretację 
sprowadzającą się do odczytywania go  

jako obrazu przesyconego emocjonal-
ną tęsknotą za szczęśliwym światem, 
który być może już odszedł w prze-
szłość. widz może go uznać za swój, 
jeśli zwróci uwagę na podobieństwa 
do miejsc czy sytuacji, które zna z włas-
nego doświadczenia.
Film Zmruż oczy andrzeja Jakimowskiego, 
reżysera, który mottem swojej twórczo-
ści uczynił słowa: „nie chcę opowiadać 
cudzych historii”, jest wariantem filmowej 
autorefleksji autora. poprzez swoją for-
mę – niczym zwierciadło – odbija i zara-
zem oswaja obiektywną rzeczywistość, 
a co najważniejsze, uruchamiając bogaty 
kontekst kulturowy, może służyć widzom 
jako narzędzie jej poznania. Dlatego wie-
lu z nich znajdzie w filmie wskazówki, 
w którą stronę powinni zmierzać, by móc 
odnaleźć odpowiedź na jedno z ważniej-
szych pytań zadawanych przez każdego  
z nas: „kim jestem?”.
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od plakatu filmowego, poprzez filmową 
publicystykę, aż po film polityczny. ich 
dokumenty były zarówno świadectwem 
ówczesnych zdarzeń, jak i świadomo-
ści społecznej, upadku oficjalnych ide-
ałów. Dokumentaliści, zwłaszcza mło-
dego pokolenia, ukazując negatywne 
zjawiska społeczne, demonstrowali swój 
niepokój moralny, zajmowali podobne 
stanowisko wobec otaczającej ich rze-
czywistości, jak ich koledzy realizujący  
filmy fabularne.

g e n e z a 	 i 	 t y t u ł 	 F i l M u	
Tytuł  f i lmu nawiązuje do polemiki 
krzysztofa kieślowskiego z krytykiem 
f i lmowym zygmuntem kałużyńskim 
prowadzonej na łamach czasopisma 
„polityka”. burzliwe wystąpienie mło-
dych dokumentalistów odbiło się szero-
kim echem w prasie krajowej. zygmunt 
kałużyński, jako jeden z nielicznych, bar-
dzo sceptycznie odnosił się do manifestu 
„nowej zmiany” w polskim dokumencie. 
w swoim artykule Jak skompromitowa-
łem się w Krakowie („polityka” 1971, nr 
24) próbował zakwestionować artystycz-
ną wartość filmów młodych dokumenta-
listów, zarzucając im zależność od roz-
powszechniających się praktyk reportażu 
telewizyjnego, przejęcie maniery „gadają-
cych głów”, skupianie się na pojedynczym 
bohaterze oraz skłonność do publicysty-
ki, krzykliwość i eklektyzm warsztatu (lub 
jego brak). w artykule Dokumentarzyści 
o dokumencie („polityka” 1971, nr 28) 
trzej autorzy – podpisujący się, co zna-
mienne, z zasygnalizowaniem swej przy-
na leżnośc i  poko len iowej :  bohdan 
kosiński (lat 44), krzysztof kieślowski 

(lat 30), Tomasz zygadło (lat 29) – przy 
okazji sporu o film dokumentalny sfor-
mułowali założenia programowe gru-
py, podkreślając świadomość demaska-
torskiej siły i znaczenia swoich filmów. 
Miały być one skierowane przeciw nega-
tywnym zjawiskom w życiu społeczno- 
-politycznym w naszym kraju. Filmowcy 
zadeklarowali, że interesują ich miejsca, 
gdzie na pozór wszystko działa prawidło-
wo, lecz w których kryje się przemilczana 
choroba. sytuacje tego typu traktowane 
były jako modelowe, a reżyserzy posługi-
wali się nimi, by przedstawić powszech-
ność danego zjawiska i zakwestionować 
struktury wypaczające sens dążeń spo-
łeczeństwa. każdy z ich filmów miał być 
filmem skrajnym, wyrażającym poglądy 
w sposób jaskrawy, filmem protestem. 
chcieli, aby materia, jaką dysponują 
– żywy, realny człowiek – stała się punk-
tem wyjścia uogólnień moralnych, etycz-
nych i światopoglądowych.

konstRukcja	i	pRobleMatyka
w poglądach krzysztofa kieślowskiego 
dotyczących praktyki filmowej zauwa-
żalne jest przekonanie, że istotą każdego 
dzieła jest wpisany w nie proces myślo-
wy. Odbiorca powinien odkryć zawartą 
w dziele myśl, podążać za linią drama-
turgiczną, aby móc dany utwór w pełni 
odczytać. powstaje pytanie: w jaki sposób 
reżyser naprowadzić nas może na ideę 
zawartą w filmie? Metod, za pośredni-
ctwem których artyści próbują oddać 
prawdy ukryte w rzeczywistości, jest bar-
dzo wiele. Mogą należeć do nich mon-
taż, czysta obserwacja, ale też prowoka-
cja i inscenizacja.
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w dokumencie Gadające głowy reży-
ser zdecydował się na opis rzeczywisto-
ści metodami klasycznymi. przeważają 
statyczne ujęcia, dramaturgia jest bar-
dzo uboga, słowo znacząco góruje nad 
obrazem. zresztą we wszystkich pra-
wie filmach dokumentalnych krzysztofa 
kieślowskiego słowo mówione pełni 
funkcję dominującą. Dlaczego tak jest? 
Odpowiedź jest prosta: dokumentalne 
filmy kieślowskiego były egzemplifika-
cją określonego problemu, miały pośred-
niczyć w dialogu społecznym. poprzez 
wypowiedzi bohaterowie filmów wyra-
żali swój stosunek do świata i określali 
swoje w nim miejsce. bohater zbiorowy, 
który najczęściej występował w jego fil-
mach, miał twarz pojedynczego człowie-
ka. Również w dokumencie Gadające gło-
wy, jak sugeruje tytuł, pojawia się bohater 
zbiorowy, jego obraz jednak złożony jest 
z indywidualnych, jednostkowych por-
tretów. w tym filmowym portrecie bar-
dzo istotny jest fakt skupiania się kamery 
na twarzach postaci. Film jest swoistym 
studium ludzkiej twarzy, dzięki czemu 
występuje równowaga między wizual-
ną a dźwiękową płaszczyzną utworu. 
koncentracja na pojedynczych ludzkich 
twarzach zdradza nastawienie artysty 
na bezpośredni kontakt z drugim człowie-
kiem. w konsekwencji prowadzi do pene-
tracji ludzkiego wnętrza, czyniąc z filmu  
również studium ludzkiej duszy.
w filmie Gadające głowy grupie osób 
zadawane były te same pytania: „kim 
jesteś?”, „czego byś chciał?”. Odpowiedzi 
bohaterów wskazują na to, jak bardzo 
ludzie ci uwikłani byli w rzeczywistość 
pRL. przyjrzyjmy się odpowiedziom. 

są one zróżnicowane z wielu powodów: 
w filmie wypowiadają się osoby w różnym 
wieku, o różnym statusie społecznym, 
wykonujące różne zawody. bohaterów 
moglibyśmy podzielić na trzy zasadnicze 
grupy wiekowe. Grupę pierwszą stanowią 
dzieci i młodsi uczniowie szkolni (ujęcia 
1-8); do grupy drugiej zaliczymy młodzież 
(ujęcia 9-17), do grupy trzeciej należą 
osoby dorosłe (ujęcia 18-44), co do któ-
rych możemy przypuszczać, że mają już 
ugruntowane spojrzenie na świat.
Dzieci na zadawane im pytania odpowia-
dają, podkreślając zazwyczaj material-
ną stronę rzeczywistości (np. chciałyby 
być samochodem lub koniem). Raz tyl-
ko uczeń zaznacza, że zależy mu na tym, 
aby na świecie pojawiło się więcej miło-
ści i aby ludzie szanowali się nawzajem. 
wypowiedzi młodzieży są bardziej zróż-
nicowane. Dominują stwierdzenia o cha-
rakterze idealistycznym: „chciałbym, 
żebym nie miał tylu wad, i wtedy byłbym 
szczęśliwym”; „żeby wszyscy ludzie robi-
li coś dla kogoś, a także by zrozumieli, 
że dążenie za takimi materialnymi rze-
czami nie daje zupełnie szczęścia”; „żeby 
każdej osoby dzieciństwo było piękne”; 
„chcę, myślę, że wszyscy tego pragnie-
my, to znaczy szeroko rozumianej wolno-
ści”; „nie podoba mi się agresja u ludzi”. 
podczas prób samookreślenia padają sło-
wa: „jestem trochę samolubny, nie mam 
szacunku do wszystkich ludzi”; „jestem 
człowiekiem raczej bezproblemowym, 
bezkonfliktowym”; „jestem bezproblemo-
wym marzycielem, optymistą”. zarówno 
z kontekstu wypowiedzi, jak i sposo-
bu zachowania się młodych ludzi przed 
kamerą możemy wnioskować, iż znale-
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zienie odpowiedzi na tak proste pytania 
sprawia im niemałą trudność, że do koń-
ca nie wiedzą, kim są i czego oczeku-
ją od życia. Możemy odnieść wrażenie, 
że ich wypowiedzi mają w dużej mierze 
charakter życzeniowy.
Trzecia grupa bohaterów jest najliczniej-
sza i najbardziej zróżnicowana. w więk-
szości wypowiedzi zauważalny jest scep-
tycyzm i nuta rozczarowania. wspólny 
wniosek dotyczy tego, jak mały bohate-
rowie mają wpływ na kształtowanie rze-
czywistości, w której żyją, jak niewie-
le od nich samych zależy, jak bardzo 
uwikłani są w rzeczywistość pRL. stąd 
pragnienia: „żeby ludzie w polsce lepiej 
pracowali”; „żebyśmy wszyscy żyli odważ-
nie”; „żeby ludzie nie bali się innych”; 
„żeby każdy mógł swobodnie decydować 
o własnym losie i żeby każdy miał swobo-
dę możliwości wyboru”; „wprowadzenia 
w sposób nie werbalny, ale rzeczywisty 
dwóch pojęć: demokracja i tolerancja”; 
„chciałbym żyć w świecie, który byłby 
rzeczywisty, a nie byłby fikcją i pozora-
mi”. na uwagę zasługuje fakt, że tego 
typu stwierdzenia padają z ust osób 
mających wyższe wykształcenie (huma-
nistów, socjologów). w wypowiedziach 
bohaterów wykonujących prace fizyczne 
możemy odnaleźć pragnienia dotyczące 
zapewnienia sobie i rodzinie wygodnego 
bytu, uratowania komuś życia, posiada-
nia własnego domu, zadowolenia z życia. 
Odpowiedzi na pytanie: „kim jesteś?” 
są dość podobne (zazwyczaj bohatero-
wie wymieniają uprawiany przez siebie 
zawód), jednak intelektualiści podkreśla-
ją trudność w ustaleniu właściwej odpo-
wiedzi na to pytanie.

p o e t y k a 	 F i l M u
Równie istotne, jak treść i styl wypowie-
dzi bohaterów filmu, są też inne elementy 
utworu, składające się w sumie na metodę 
prowadzącą autora filmu do odnalezienia 
prawdy ukrytej w rzeczywistości. zwróćmy 
uwagę, że wszystkie postaci są ujmowa-
ne w półzbliżeniach, co pozwala zbliżyć 
się do nich, ale zarazem jest komfortowe 
dla bohaterów. kamera nie ingeruje w ich 
intymność, nie przekracza granicy, poza 
którą zbyt nachalne przyglądanie się posta-
ciom zlikwidowałoby bezpieczny dystans, 
konieczny w przypadku tej formy dialo-
gu. zbliżenia mogłyby wywołać niezbyt 
korzystny dla odbioru filmu efekt: widz 
koncentrowałby się na twarzach, na mimi-
ce i grymasach, zamiast skupić się na tre-
ści wypowiedzi. Reżyser wprowadził też 
inny zabieg: tło, na którym obserwujemy 
bohaterów, jest zaznaczone i uwypuklone 
przede wszystkim za pomocą dźwięków. 
w większości scen tło przestrzenne jest 
bardzo rozmyte i niewyraźne, a widzo-
wie, nie mogąc przyjrzeć się dokładnie 
temu, co dzieje się na drugim planie, 
nie koncentrują na nim swojej uwagi. 
słyszalne dźwięki, szumy, gwar dookre-
ślają całą sytuację związaną z umiejsco-
wieniem bohaterów. Dodatkową cechą 
tej metody jest duża naturalność sytua-
cji, w której znajdują się ludzie występują-
cy przed kamerą, likwiduje to sztuczność 
będącą swoistą cechą ankiety jako formy 
wywiadu. podstawowy zabieg kompozy-
cyjny polegał na ujęciu wszystkich boha-
terów w ten sam statyczny sposób, uka-
zaniu ich w półzbliżeniach i zachęceniu 
do udzielenia odpowiedzi na te same pyta-
nia, co w sumie przypominało konwen-
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cję rozmów czy wywiadów prowadzonych 
w telewizji. uwagę zwraca przezroczysty 
montaż, który pozwala widzom koncen-
trować się na treści przekazu. celem fil-
mu nie było bowiem dostarczenie rozryw-
ki, lecz próba uświadomienia polakom, 
jacy naprawdę są.
Tu jednak powinniśmy się na chwi-
lę zatrzymać i zastanowić nad tym, czy 
w przypadku fi lmu dokumentalnego 
możemy mówić tylko o próbie oddania 
rzeczywistości. Obserwując dokładnie 
postaci, możemy zauważyć, że niektó-
re odpowiedzi brzmią sztucznie, gdyż 
większość osób znała wcześniej treść 
pytań. być może ze strony autora fil-
mu jest to więc podpowiedź sugerują-
ca nam, że jako widzowie powinniśmy 
szczególnie ostrożnie podchodzić do tego, 
co na ekranie (filmowym lub telewizyj-
nym) pokazywane nam jest jako „praw-
da życia”. w filmie kieślowskiego mamy 
do czynienia z pewnymi procedurami 
obiektywizującymi, które zachęcają nas 
do tego, abyśmy w tę prawdę uwierzy-
li. wierzymy, bo jest to film dokumen-
talny, który z samych założeń powinien 
odzwierciedlać realny świat. wierzymy, 
bo w ujęciu owej rzeczywistości zapre-
zentowano nam wiele punktów widze-
nia, które na dodatek w danym kontek-
ście mogą być uznane za powszechnie 
przyjęte. wierzymy, bo forma dzieła 
doskonale zgrana jest z jego treścią (sta-
tyczność, precyzja, ascetyzm). kieślowski 
udowadnia zatem, że w prawdziwość 
dokumentalnego przekazu filmowego 
wierzą zazwyczaj ci, którzy nie znają 
wszystkich faktów towarzyszących jego 
realizacji. Jest to związane z charaktery-

styczną cechą dokumentu: z jednej stro-
ny opisuje on rzeczywistość, ale z dru-
giej – oddziałuje na odbiorcę, kształtując 
jego poglądy. nie zapominajmy też o tym, 
że film powstał na bazie sondy ulicznej, 
przeprowadzonej przez reżysera z setka-
mi przypadkowych osób, a to, co oglą-
damy na ekranie, jest tylko fragmentem 
wielkiego przedsięwzięcia, ilustrującym 
wybraną przez twórcę logikę wywodu 
pojęciowego. Obrazy mają ilustrować 
nie tyle rzeczywistość, ile porządek myśli 
autora. kompozycja filmu i występujące 
w nim środki stylistyczne służą zaprezen-
towaniu określonego dyskursu problemo-
wego. nie bez przyczyny warstwa obra-
zowa filmu podporządkowana została 
wywodowi werbalnemu, prowadzonemu 
na dodatek na kilka sposobów: w formie 
napisów (daty urodzin jako sygnał okre-
ślający wiek postaci oraz zabieg porząd-
kujący materiał dokumentalny), komen-
tarza pozakadrowego (zadawane pytania) 
oraz montażu wypowiedzi.
Film krzysztofa kieślowskiego Gadające 
głowy  był dziełem zorganizowanym 
nie wokół jakiejś fabuły, ale wokół pew-
nej idei; miał spełniać funkcje dyskur-
sywne, być głosem w dyskusji związanej 
z określonym kontekstem historyczno-
społecznym. Dowodził, że w kulturze 
kolektywistycznej poczucie tożsamości 
warunkowane jest przez okoliczności 
zewnętrzne i zazwyczaj odnosi się do sto-
sunków społecznych, do posiadanej pozy-
cji i odgrywanych ról społecznych czy 
zawodowych. istotną wartość tego dzie-
ła stanowił (i wciąż stanowi) przedsta-
wiony w nim stan świadomości polaków 
przełomu lat 70. i 80.
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1	 Odwołując się do definicji terminu „gro-
teska”, spróbuj odnaleźć specyficzne dla 
niej cechy w filmie Zmruż oczy.
2	 spróbuj określić cel zastosowania przez 
twórców filmu Zmruż oczy określonych 
środków estetycznych i plastycznych. 
scharakteryzuj związany z nimi kontekst 
symboliczny filmu.
3	 zanalizuj grę aktorów występujących 

w filmie Zmruż oczy. Jak określiłbyś pre-
zentowany przez nich typ gry aktorskiej?
4	 Odwołując się do definicji terminu 
„esej”, zastanów się, czy film krzysztofa 
kieślowskiego Gadające głowy można okre-
ślić jako „esej dokumentalny”? 
5 Dokonaj analizy filmu Gadające głowy 
pod kątem cech charakterystycznych dla 
poetyki filmu dokumentalnego.
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