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KIM JEST AUTOR? O PROBLEMIE AUTORSKIEJ 
PODMIOTOWOŚCI W POLSKIM KINIE WSPÓŁCZESNYM 

Słynne stwierdzenie Rolanda Barthesa o śmierci autora jest nieaktualne, nie dlate-
go, że autora już nie ma, ale dlatego, że jest on wszędzie. Koncepcja autora wzrastała 
w bezpośredniej proporcji do akademickich wobec niej „dymisji” i potępień; im bar-
dziej autor był dyskwalifikowany jako mit, konstrukcja, akt złej wiary, tym silniej się 
ujawniał. 

Ostatni wzrost liczby osobistych stron internetowych i blogów – zamiast osłabiać 
koncepcję autora – spowodował raczej wykreowanie tyranicznej autorskiej obecności, 
gdzie wyniesienie prywatności na poziom publiczny tylko nasiliło jego kult. Wszyscy 
jesteśmy pisarzami. Wszyscy jesteśmy twórcami filmów. Wszyscy jesteśmy teorety-
kami, ponieważ to, co robimy, jest teorią samą w sobie. Zamiast wykluczać autora, 
wzrost hegemonii technologii cyfrowych tylko wzmocnił jego koncepcję i wykreował 
nowe formy autorstwa, coraz szerzej uznawane. 

Dzisiaj bycie autorem oznacza tyle, co zaistnieć publicznie, ujawnić się. Wszelka 
anonimowość jest znakiem winy albo porażki. 

„Łatwość publikowania płodów własnej myśli i wyobraźni obala granice pomiędzy 
prawdziwą sztuką a jej pozorem, nawyk pisania zastępuje pisarstwo [...]. Udawanie, że 
się pisze w masce pisania. Taki jest współczesny styl. Wszyscy paplają, ględzą, otacza 
nas wielka ilość cudzych książek i przekazów elektronicznych. Kto milczy, sam sobie 
winien. Wypada z gry”1. Sytuacja ta jest wynikiem przełomu, jaki nastąpił w tradycyj-
nych modelach i systemach komunikacji, a który poprzez powszechne upodobanie do 
przyspieszania tempa życia, zapatrzenie w przyszłość, rozproszył tradycyjne systemy 
myślenia i działania. 

Kompetencje do tej pory przypisane tylko niewielu posiada teraz każdy: wszyscy 
mogą pisać książki, tworzyć filmy, malować. Jest to sytuacja nowa, której wyjaśnienie 
stanowi być może jedno z ważniejszych zadań współczesnej refleksji nad kulturą. 

Dochodzi bowiem do zmiany całej definicji autorstwa i procesu twórczego, które 
tracą wymiar niezwykłości dyktowanej tajemnicą przetwarzania własnego doświad-
czenia na język sztuki. Równocześnie pojawiają się alternatywy – według nich autorem 
jest każdy, kto samodzielnie stworzy cokolwiek, ale też każdy, kto, używając fragmen-
tów innych utworów, poprzez pastisze, przeróbki, parodie i cytaty kreuje nowe dzieło; 
obok autorstwa indywidualnego mamy też autorstwo zbiorowe. Pojawiło się wreszcie 

                                                        
1 B. Bakuła, Komediant i Szecherezada, czyli autor w kulturze współczesnej [w:], red. M. Hopfinger, 

Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Warszawa 1997, s. 78. 
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autorstwo, które najogólniej polega na wynoszeniu własnej prywatności do sfery pu-
blicznej, epatowaniu treściami przez nikogo nieoczekiwanymi, zabieganiu  
o chwilową choćby uwagę kogokolwiek, na ekshibicjonizmie wreszcie, z którego naj-
częściej nic dla szerszej publiczności nie wynika. 

Nicholas Rombes2 upatruje przyczyn eksplozji autorstwa w tych samych mechani-
zmach, które miały go zakwestionować. Gwałtowny rozwój nowych mediów, umożli-
wiających każdemu własną ekspresję, odbiera jednocześnie poczucie prywatności – bo 
tylko to, co publiczne, w ogóle istnieje. 

Pozbawieni aury, tajemnicy, dystansu, jesteśmy dzisiaj znani jako oznaczone ele-
menty w bazie danych. Inwigilowani, nagrywani stajemy się funkcją naszych kompo-
nentów – zdekodowanych genów, naszych kupowanych on-line historii. 

Jest być może ironią, że w tych właśnie wielu formach autorstwa, które posthuma-
nistyczni krytycy usiłowali wyeliminować, poszukujemy szansy teoretyzowania i pod-
trzymywania naszego własnego znikania. 

Czy jest jakąkolwiek niespodzianką, że każdemu postępowi technologicznemu, któ-
ry przynosi bardziej doskonałą, nieskazitelną rzeczywistość – czy jest to klasyczny 
hollywoodzki niewidzialny styl, czy nowe filmowe technologie, które oferują bardziej 
czysty i ostry obraz, czy hiperrealizm high definition, albo czysty cyfrowy dźwięk – 
towarzyszy rodzaj antytezy w postaci błędów, pomyłek, degradujących nieskazitelność 
obrazu? 

Włoski neorealizm, „cinéma-vérité”, filmy eksperymentalne, nawet porowaty, ama-
torski kształt filmów Dogmy’95 – wszystko to przynosi antidotum na perfekcję, której 
poszukujemy. Autor jest dzisiaj silniejszy niż kiedykolwiek, ponieważ przypomina o 
tożsamości pełnej pomyłek. A tego rodzaju przypominanie świadczy o tym, że jeste-
śmy ludźmi. Być może łatwiej było zanegować autora, kiedy tak niewiele było do stra-
cenia. Teraz jednak, kiedy zagrożone jest nasze „jestestwo”, okazuje się, że w samej 
istocie autorstwa – z jego pomyłkami, błędami, poślizgnięciami, dwuznacznościami, 
jego zwrotami i sprzecznościami, nieracjonalnością i niespodziankami – leży szansa na 
uniknięcie destrukcji. 

Opinia ta interesująco tłumaczy przyczyny eksplozji autorstwa amatorskiego, odno-
sząc ją do lęku przed nieistnieniem, które dzisiaj jest równoznaczne z nieobecnością  
w mediach. W konkluzji trzeba jednak podkreślić, że o ile z pewnością nie zagraża ono 
autorstwu profesjonalnemu, to wpływa na cały jego kontekst. 

Rodzi się wobec tego naturalne pytanie o postawy profesjonalistów i ich reakcje na 
opisaną zmianę sceny komunikacyjnej. Oczywiście, dotyczy to wszystkich dziedzin 
twórczej aktywności. Jednak w niniejszym tekście chciałabym zająć się kwestią filmu 
polskiego ostatniego dziesięciolecia i za Tadeuszem Lubelskim zapytać: „jakie konse-
kwencje dla decyzji artystycznych dzisiejszego autora filmowego ma fakt, że każdy 
może teraz zrobić film? Czy ta powszechna dostępność warsztatu zachęca profesjonali-
stów do podkreślania swojej fachowości, nieosiągalnej dla każdego? Czy przeciwnie, 
skłania ich do obniżania profesjonalnej poprzeczki, nawet do naśladowania amator-
stwa?”3. Kim jest dzisiaj autor – czy i w jaki sposób broni swojej podmiotowości? Jak 

                                                        
2 N. Rombes, 1000 days of Theory: The Rebirth of the Author, www.ctehory.net 
3 T. Lubelski, Odpowiedź dyskutantom [w:] red. M. Hopfinger, Od fotografii..., dz.cyt., s. 104. 
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– między profesjonalizmem artysty a potrzebą ekspresji każdego – mówić o autorskich 
postawach i czy w ogóle jest to możliwe? 

Dodam, że inspiracją dla powstania tego referatu był z jednej strony, zamieszczony 
w książce Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej tekst o społecznych rolach autora 
filmowego na przestrzeni stu lat istnienia kina oraz towarzysząca mu dyskusja, z dru-
giej zaś – książka dotycząca strategii autorskich w polskim filmie fabularnym4. 

Nie ma tutaj potrzeby przywoływania całej historii dyskusji o autorze filmowym, 
polityce autorskiej, kinie autorskim. Niewątpliwą rację ma Marek Hendrykowski, 
stwierdzając (choć w odwrotnej kolejności), że „1. w ciągu całego swojego rozwoju,  
tj. od najdawniejszych początków aż po współczesność, historia kina nie zna epok 
bezautorskich, a właściwa jest im jedynie wielopostaciowa zmienność kolejnych – 
indywidualnych i ponadindywidualnych – wariantów historycznych tego zjawiska;  
2. zjawisko autorstwa ulegało w dziejach sztuki filmowej określonej ewolucji, której 
towarzyszyły głębokie zmiany funkcjonalne jego specyficznej struktury”5. Autorstwo, 
„jawne” czy „przezroczyste”, jest zatem cechą immanentną utworu filmowego i zawie-
ra się w samej jego idei. Nawet w przypadku kina popularnego nie zanika zupełnie, 
a pozostaje indywidualną decyzją twórcy co do formuły, ram wypowiedzi i społeczne-
go wymiaru kina. 

Jak twierdzi Andrzej Werner: 

autorskiej legitymacji nie wyznaczają dane formalne: fakt reżyserii, podpis pod scenariuszem. 
Autorstwo, jak je tu proponuję rozumieć, jest ostatecznie określone przez kształt filmu i tylko na 
tej podstawie możliwe do identyfikacji. Jest pewnym sposobem widzenia świata, wadzeniem się  
z nim – od akceptacji po negację, wnoszeniem do niego własnej korekty, wymierzaniem sprawie-
dliwości jego widzialnemu kształtowi. Bardziej lub mniej świadomie, bo nie sprowadza się to 
przecież do wyrazu idei, cały ten proces zaklęty zostaje w swoistą formę i tylko poprzez nią staje 
się możliwy do odczytania. W niepowtarzalny styl? – to już przywilej wybitnych artystów, ale 
niemniej ważne jest choćby dążenie do tego celu6. 

Według tej opinii wyrazem autorstwa jest przyjęcie określonej postawy wobec 
świata i wyrażenie jej poprzez obranie takiej, a nie innej strategii autorskiej. Do pojęcia 
tego wrócimy w dalszej części wypowiedzi, w tym miejscu trzeba natomiast powie-
dzieć o samej kondycji współczesnego autorstwa. 

Otóż obserwacje filmu polskiego prowadzą raczej do wniosku, że stanowi on teren 
poszukiwania nowych znaczeń w tym zakresie, jakby badania możliwości wypełnienia 
luk w paradygmacie autora, który nagle stracił na sile. Zresztą jest to o tyle charaktery-
styczne, że splatają się tu przemiany szersze, globalne, wynikające z tendencji kultu-
rowych, z rodzimymi, wynikłymi ze specyfiki miejsca i czasu. 

Zmiana sytuacji komunikacyjnej polegała przede wszystkim na tym, że do 1989 ro-
ku istniała wspólnota zainteresowań, języka symbolicznego, było pole porozumienia 
pomiędzy artystą a odbiorcami. Po tym roku sytuacja ta uległa radykalnej przemianie  
– publiczność utraciła zainteresowanie dotychczasową problematyką, rozmył się 
wspólny język symboliczny, a przede wszystkim rangę utracił poromantyczny para-

                                                        
4 T. Lubelski, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, Kraków 2000. 
5 M. Hendrykowski, Autor jako problem poetyki filmu, Poznań 1988, s. 6. 
6 A. Werner, Autor, autor!, „Kino” 1997, nr 9, s. 20 
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dygmat, który nie tylko wyznaczał tę wspólnotę, ale nadawał szczególne znaczenie roli 
autora – artysty. 

Nadto nastąpiły przemiany kulturowe, związane z upowszechnianiem możliwości 
własnej ekspresji, które umożliwiły każdemu – biernemu dotąd – odbiorcy objęcie roli 
autora, poprzez wypowiedzi na własnych stronach internetowych, w dyskusjach, blo-
gach, operacje dokonywane dzięki karcie wideo i wiele innych aktywności, które moż-
na było upubliczniać. W tym właśnie powiązaniu okoliczności można upatrywać dzi-
siejszej, specyficznej sytuacji polskiego kina. 

Andrzej Werner pyta: 

czy były to okoliczności wyłącznie zewnętrzne wobec autorów, może i oni zmieniali się równole-
gle? Zmieniali się, to znaczy przestawali być autorami w dotychczasowym rozumieniu tego poję-
cia. Bo teraz autor już nie mówi od siebie do publiczności w języku przez obie strony zrozumia-
łym o sprawach, które zarówno jego, jak i publiczność interesują. Twórca chce (musi) mówić  
o tym, czego żąda publiczność [...]. Charakterystyczną dla sztuki sytuację komunikacyjną zastę-
puje prosty układ produkcyjno-rynkowy [...]. Jedynym wspólnym językiem staje się w takim 
przypadku zhomogenizowany język kultury masowej7. 

Ta kategoryczna w gruncie rzeczy odpowiedź wskazuje na (celową chyba) jedno-
stronność w ocenie sytuacji. Autorstwo jest w niej bowiem łączone z artyzmem, który 
wiąże formę i treść w całość zwaną dziełem sztuki, zdolnym wejść z odbiorcą w ten 
szczególny, osobisty kontakt. Tymczasem dzisiaj – właśnie dlatego, że autor jest wszę-
dzie – pojawia się widzenie autorstwa w innych kategoriach. 

Bogusław Bakuła mówi w odniesieniu do współczesnych autorów profesjonalistów 
o syndromie komedianta i Szeherezady. 

Autor dziś mniej boi się nicości niż jednostajności, jednej roli, funkcji. Wciąż zmienia maski 
– z woli własnej i cudzej. Znakomicie orientuje się, że sens maski wynika z odniesienia do innej 
maski. W tym samym studiu, przed telewizorem, w ilustrowanym magazynie. Właściwie nie ma 
autora, są tylko maski sytuacyjne, ideologiczne, egzystencjalne, maski masek. Wreszcie w tym 
procesie nieustannego kontrolowania, porozumiewania się z publicznością ponad własnym dzie-
łem, autor degraduje własną maskę i czyni to z pełną świadomością reguł gry. Autokreacja, auto-
analiza i autodestrukcja pozostają instrumentami autora w jego grze ze światem8. 

Syndrom Szeherezady polega zaś na – wynikającej z syndromu komedianta – ko-
nieczności wymyślenia i przedstawienia porywającej historii, która uwiodłaby publicz-
ność i w istocie pozwoliła autorowi uniknąć wyrzucenia poza nawias mediów. 

Są też autorzy, którzy decydują się na inne jeszcze posunięcie – oddanie kompeten-
cji odbiorcy i zaproponowanie dzieła jako artefaktu do samodzielnej konstrukcji. 

Zmienia się zatem sam autor, w przypadku kina polskiego zmienił się także cały je-
go kontekst. Powtórzmy wobec tego pytanie o autorską podmiotowość w polskim kinie 
ostatniego piętnastolecia. Podkreślam także, że prezentowane opinie nie mogą preten-
dować do roli ostatecznych wniosków. Są raczej propozycją w zawsze bardzo trudnej 
dyskusji nad problemem autora filmowego. 

                                                        
7 Tamże, s. 21. 
8 B. Bakuła, Komediant i Szecherezada..., dz.cyt., s. 80. 
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Przede wszystkim nasuwa się wniosek o dalekiej polaryzacji postaw współczesnych 
autorów filmowych, która wynika z faktu, że konieczne okazało się odnalezienie na 
nowo języka, w którym możliwe byłoby porozumienie z odbiorcą. 

Sytuacja filmu zmienia się w wyniku rozwoju technologii informacyjno-komunika-
cyjnych oraz powstania multimediów, bo zmienia się samo kino (powstanie i rozwój 
kina elektronicznego), kontekst funkcjonowania kina (intermedialność), a rozwój kom-
puterowych technologii interaktywnych powołuje do istnienia różne formy kina inter-
aktywnego. 

Tradycyjne kino traci swoją dotychczasową, dominującą pozycję w pejzażu współczesnej au-
diowizualności. Ale równocześnie w rozproszeniu, w swoistej diasporze, właściwości kina (fil-
mu) trwają w dalszym ciągu, a nawet rozwijają się – i to bez większych perturbacji. W rezultacie 
stajemy dziś nie tyle wobec perspektywy finalnego unicestwienia kina i filmu, lecz wobec coraz 
bardziej prawdopodobnej możliwości ich dalszego rozproszenia i roztopienia się w różnorodności 
mediów i form coraz bardziej od nich odległych, coraz mniej do nich podobnych. Kino – źródło 
sztuki audiowizualnej – przestaje powoli być jej celem, przestaje wyznaczać i określać jej para-
dygmat. Nie przestaje natomiast aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu jej nowych form9. 

Jednocześnie jednak musi odnaleźć się w tej nowej sytuacji i – nie rezygnując ze 
swojego z gruntu autorskiego charakteru – stworzyć adekwatny do niej wizerunek 
autora lub dokładniej: możliwe jego wizerunki. Paradoksem kina polskiego pozostał 
bowiem fakt, że nadal jest ono w gruncie rzeczy kinem autorów, nawet jeśli w swych 
poszukiwaniach obiera skrajnie odmienne kierunki. 

Mirosław Przylipiak i Jerzy Szyłak w książce Kino najnowsze przedstawiają kie-
runki rozwoju polskiego filmu po 1989 roku10. Pierwszym z nich jest odnoszące się do 
epoki poprzedniej kino „rozrachunków z historią”, do którego należą m.in. filmy Pier-
ścionek z orłem w koronie, Korczak i Wielki Tydzień Andrzeja Wajdy; Zawrócony, 
Pułkownik Kwiatkowski, Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kutza; Cwał Krzyszto-
fa Zanussiego; Kuchnia polska Jacka Bromskiego; Pożegnanie z Marią Filipa Zylbera. 
W filmach tego nurtu, różnych skądinąd, historia w większości pokazana jest z per-
spektywy zwycięskiego obozu politycznego, a poprzedni system oceniany jako zły, 
pełen zbrodni, strachu i szarości, co wyraźnie stanowi o żywotności tendencji martyro-
logicznych, romantycznych. Z tych tendencji wyrastają także filmy, które próbują mó-
wić o historii w tonie humorystycznym: Zawrócony, Cwał i Pułkownik Kwiatkowski. 
W gruncie rzeczy odnoszą się one do tradycji munkowskich, w szczególności ze 
względu na role, jakie odgrywają postaci w zetknięciu z fatalnym losem. 

Drugim nurtem byłoby tzw. kino bandyckie, którego najważniejszym przedstawi-
cielem pozostaje Władysław Pasikowski i jego filmy Kroll, Psy i Psy II. Inne tytuły 
w tym nurcie to: Młode wilki (Jarosław Żamojda), Sara (Maciej Ślesicki), Déjà vu 
(Juliusz Machulski), Miasto prywatne (Jacek Skolski). Nurt ten, dzisiaj już zamknięty, 
pokazywał zbrodnię, przemoc, wulgarność i sensację. „Jednak kluczowe dla Psów  
i – choć w mniejszym stopniu – całego kina «bandyckiego» tego okresu jest to, że stały 
się one wyrazicielami bardzo określonych nastrojów i niepokojów społecznych”11. 
                                                        

9 R.W. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kra-
ków 2002, s. 23. 

10 M. Przylipiak, J. Szyłak, Kino najnowsze, Kraków 1999, s. 172 i nn. 
11 Tamże, s. 183. 
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Dotyczyły przede wszystkim gwałtownego rozwoju gospodarki rynkowej z wszech-
władną rolą pieniądza, skorumpowanej władzy, skompromitowanej przeszłości (scena 
z piosenką o Janku Wiśniewskim), upadku międzyludzkich wartości. Nurt ten został 
zamknięty przez Kilera Juliusza Machulskiego, w którym wszystkie te lęki potrakto-
wano z humorystycznym dystansem. 

Do nurtu trzeciego należy kino artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem kina 
„prowincjonalnego”, programowo zrywającego z dynamiką, pośpiechem wielkich 
miast, przemocą i materializmem, zwróconego zaś w stronę spokoju prowincji i warto-
ści człowieka oraz stosunków międzyludzkich. Wymienić tutaj należy Andrzeja Barań-
skiego (Nad rzeką, której nie ma), Andrzeja Kondratiuka (Wrzeciono czasu, Słoneczny 
zegar), a nade wszystko Jana Jakuba Kolskiego, którego siedem filmów z lat dziewięć-
dziesiątych wykreowało mityczną krainę – Jańcioland12 – i który uważany jest za naj-
bardziej wyrazistego reżysera polskiego realizującego założenia polityki autorskiej. 

Czwarty nurt rozwoju polskiego kina mieściłby filmy, które opisują rzeczywistość 
kraju przechodzącego transformacje ustrojowe. Bardzo charakterystyczne, że jest to nurt 
najuboższy, w którym dokonywane próby nie dają wielu satysfakcjonujących efektów. 
Przykładem są Panna Nikt Andrzeja Wajdy; Opowieści weekendowe Krzysztofa Zanus-
siego; Lepiej być piękną i bogatą Filipa Bajona; Pora na czarownice Piotra Łazarkiewi-
cza czy Nocne graffiti Macieja Dutkiewicza. Opisują one wąski wycinek rzeczywistości, 
dotyczący najczęściej rodzenia się klasy biznesmenów w realiach „Polski przaśnej  
i siermiężnej”, pomijając wiele innych sfer polskiego życia społecznego. 

Charakterystyczna jest w odniesieniu do tego nurtu opinia Barbary Koseckiej, która 
(chyba zbyt autorytatywnie) stwierdza brak zainteresowania widzów polskimi filmami 
i tłumaczy go rozczarowaniem i niewiarą, że będzie się potraktowanym serio oraz 
z niedowierzania samym filmom, w których tkwi to „coś”. „Co? Fałsz, zgrywa, men-
torski ton? Może i tak, choć przecież nie zawsze [...]. Tym czymś jest [też] niewiara 
samych twórców w to, co ukazują. Postawa obronna wobec rzeczywistości. Barykado-
wanie się za pomocą idei, ważnego problemu, efektownego konceptu. Nieustanne 
znajdowanie usprawiedliwienia”13. 

Pojawiają się bowiem filmy jednostkowe, ważne, bardziej koncepcyjne, aniżeli 
prawdziwe. Pręgi Magdaleny Piekorz; Cześć, Tereska Roberta Glińskiego; Edi (Piotra 
Trzaskalskiego; Warszawa Dariusza Gajewskiego; Ono Małgorzaty Szumowskiej na-
wet Jestem Doroty Kędzierzawskiej, składają się ze scen, które „[...] nie odsyłają do 
żadnej esencjonalnej rzeczywistości, do żadnego uniwersum, znajdującego swe odbicie 
we wrażliwości, wyobraźni, duchowości widza [...]. Odsyłają nas za to do odgórnie 
założonych idei, o których to ideach poczytać sobie można wyczerpująco w pressbo-
oku”14. Są wyrazem konwencjonalnego traktowania rzeczywistości, gotową natrętną 
koncepcją, do której dopasowana jest formalna i treściowa strona filmu. Opinia Kosec-
kiej, jakkolwiek kategoryczna, potwierdzałaby jednak tezę, że polscy twórcy w więk-
szości nadal poszukują języka, w którym możliwe byłoby porozumienie z odbiorcami 
w sferze rozważań nad rzeczywistością, która okazuje się konieczna do konceptualiza-

                                                        
12 Por. G. Stachówna, Filmowy Jańcioland Jana Jakuba Kolskiego, „Kino” 1998, nr 12, s. 23. 
13 B. Kosecka, O pewnej tendencji filmu polskiego, „Kino” 2005, nr 1, s. 28. 
14 Tamże, s. 29. 
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cji, inscenizacji nawet. Tymczasem po 2000 roku w nurcie tym pojawiają się również 
filmy, które są w stanie „unieść” własną ideę, jak choćby Wesele Wojciecha Smarzow-
skiego, które – mocno przecież koncepcyjne – jest jednak spójną wizją określonej rze-
czywistości, ukazanej poprzez odniesienia do tradycji. 

Dokonany przegląd nurtów rozwoju polskiego filmu stanowi tło do rozważań o au-
torskiej w nich podmiotowości. Przydatne okazuje się tu pojęcie strategii autorskiej, 
czyli pewnego stałego sposobu posługiwania się przez autorów konwencjami, wspól-
nymi – na przestrzeni jakiegoś czasu i miejsca – dla różnych dziedzin kultury15. Tade-
usz Lubelski mówi w swojej książce o kilku typach strategii w polskim kinie fabular-
nym: profesjonalisty, świadka, psychoterapeuty i dramaturga. Były one charaktery-
styczne dla okresu popaździernikowego, ale – być może ze względu na swoją nośność 
dla okresów przełomowych – okazują się, z całą świadomością możliwych zastrzeżeń 
– transponować do teraźniejszości. Strategię dramaturga „ze strategią świadka wiąże 
zainteresowanie swoim czasem, jego stylem i osobliwością, przeświadczenie o niepowta-
rzalności zdarzeń, które można zaobserwować «tu i teraz». Ze strategią psychoterapeuty 
łączy ją – dążenie do postawienia diagnozy własnej epoce, a także funkcja katartyczna, 
dominująca we wpisanym w dzieła «scenariuszu odbioru». Ze strategią profesjonalisty  
z kolei – położenie akcentu na zawodowej sprawności autora, przywiązywanie wagi do 
kształtu samego spektaklu”16. Strategia dramaturga bierze się natomiast z przekonania, że 
pokazywana rzeczywistość musi zostać zainscenizowana tak, aby wyrazić istotę epoki 
oraz artyzm autora. 

Jak wskazują omówione nurty, świadek rzeczywistości to obecnie funkcja najsłab-
sza, być może dlatego, że rolę tę przejęły seriale, których powstaje coraz więcej. Ich 
realne związki z rzeczywistością pozostają jednak kwestią wymagającą oddzielnego 
omówienia. Wydaje się jednak, że kino, podobnie jak kiedyś literatura, zostało przez 
inne media (telewizję i Internet) zwolnione z obowiązku opowiadania i tłumaczenia 
rzeczywistości, a może skupić się na własnej „materii”. Seriale są zresztą drugim bie-
gunem rozwoju polskiego filmu; fakt, że powstaje ich coraz więcej, pozwala mówić 
o wyrazistej dwudzielności polskiego kina, a co za tym idzie – istnienia typu autorstwa 
polegającego tylko na dostarczaniu rozrywki. 

Można zatem postawić tezę, że najlepiej realizuje się strategia dramaturga profesjo-
nalisty i to może być dowodem na swoistą samoobronę kina, szukanie w samej jego 
istocie obrony przed utratą swojej roli poprzez uwypuklanie charakteru autorskiego. 
Dzieje się tak zresztą w każdym z omówionych nurtów. Wyrazistym przykładem są 
tutaj choćby filmy Juliusza Machulskiego, który stworzył autorską wersję kina gatun-
ków. W przypadku nurtu „bandyckiego” było to kino Władysława Pasikowskiego, 
który swoimi filmami, niewątpliwie kreacyjnymi, dawał wyraz niepokojom początków 
lat dziewięćdziesiątych i prezentował spójną ich wizję. Kino artystyczne reprezentuje 
wymieniany już Jan Jakub Kolski, kontynuujący z kolei tradycję filmu autorskiego 
jako wypowiedzi autotematycznej. 

Przedstawiona koncepcja jest jednak tylko „jedną stroną medalu”, bardzo zresztą 
niejednorodną, świadczącą raczej o sytuacji, w której tradycyjna postawa autorska jest 

                                                        
15 T. Lubelski, Strategie..., dz.cyt., s. 19. 
16 Tamże, s. 176. 
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tylko alternatywą wobec wielu innych możliwości. Alternatywą jak dotąd silną siłą 
tradycji, ale coraz bardziej uwikłaną w powiązania do tej pory nie brane pod uwagę. 
Myślenie w kategoriach twórczego indywidualizmu – jakkolwiek silnie u nas zakorze-
nione – musi bowiem uwzględniać fakt, że jesteśmy świadkami powstawania ciągle 
nowych typów autorstwa, relacji między producentami i konsumentami, nowych mo-
deli dystrybucji. Krótko mówiąc, o ile kulturę wysoką i kulturę konsumencką różni 
przede wszystkim rozumienie pojęcia autorstwa, o tyle trudno dzisiaj utrzymać wyraź-
ną między nimi granicę i w tym, jak się zdaje, tkwi podstawa problemu. 

Lev Manovich, autor książki The Language of New Media, wymienia modele, które 
odnoszą się do szerokiej ekonomii kulturowej, i obok współpracy różnych jednostek 
i grup, między producentem i użytkownikami, między autorem a oprogramowaniem, 
interaktywności, remiksowania i samplingu (w muzyce), modelu open source (w pro-
gramowaniu), uwzględnia także autorstwo marki17. W tym też sensie nowych wymia-
rów nabiera choćby wymieniane już kino Machulskiego, którego „znak firmowy” jest 
dla odbiorcy wyraźnie identyfikowany, właśnie jako swoisty model kina gatunków. 
Zastosowanie tutaj pojęcia marki pozwala dostrzegać autorstwo nie tylko reżysera, ale 
innych osób czy instytucji. Marką staje się wobec tego nazwisko Zbigniewa Preisnera 
czy Witolda Sobocińskiego18. Marką jest w tym sensie także na przykład firma Gutek 
Film, kojarzona przez odbiorców z określonym, ambitnym typem kina. Pojęcie marki 
może być tutaj rozumiane wielorako. Kulturowo – jako rozpoznawalny, warunkujący 
efektywną komunikację z odbiorcą znak nadawcy, a ekonomicznie – jako element 
reklamy przyciągający określonego konsumenta. W przypadku refleksji nad kinem oba 
te znaczenia muszą być dzisiaj brane pod uwagę. 

Trzeba stwierdzić, że romantyczny model autorstwa indywidualnego traci dziś sta-
tus na rzecz wielu innych modeli autorstwa zbiorowego. Manovich postuluje nawet 
stworzenie słownika terminów krytycznych, który odnosiłby się do różnych mediów  
i katalogował różne przypadki autorstwa. Jest to bowiem kategoria ciągle żywa, choć 
dziś mocno niejednoznaczna. Jak twierdzi Ulf Poscardt: 

choć mamy za sobą wiele cytowania, samplowania i podkradania, ostatecznie są to te same stare 
motywy, które przechodzą jedynie etap modernizacji. Nawet analiza technologii i warunków pro-
dukcji nie uratuje estetyki przez koniecznością podtrzymania wiary w autora. Tutaj po prostu wy-
gląda on inaczej19. 

Kino polskie polaryzuje się pod względem postaw i zainteresowań, jest terenem 
swoistego starcia modelu tradycyjnego, indywidualnego z tymi, które powstają pod 
wpływem kultury nowych mediów. Autor istnieje, istnieje na pewno jego potrzeba, ale 
jest on dzisiaj o wiele mniej „uchwytny” i bardziej wieloznaczny. I jest to sytuacja,  
z którą trzeba się zmierzyć. 

 

                                                        
17 L. Manovich, Models of Authorship in New Media, http://switch,sjsu, edu Wspomniana w tekście 

książka Manovicha ukazała się w języku polskim: L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryań-
ski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. 

18 Nawiasem mówiąc, odbywający się w Polsce festiwal Camerimage jest również wyraźnym sygnałem 
umacniania się autorskiej pozycji operatora, bardzo silnie wyodrębniającego się w systemie produkcji 
filmowej. 

19 U. Poscardt, DJ Culture, London 1998, s. 284. 


