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Polski film kosmonautyczny  
w perspektywie transnarodowej

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tomasz Bagiński, realizując serię krótkometrażowych filmów na zlecenie grupy  
Allegro, dokonuje twórczego przetworzenia najsłynniejszych polskich legend, w tym 
również tej o pierwszym człowieku na księżycu. Twardowsky (2015) jest trwającą bli-
sko dziewięć minut, uwspółcześnioną wersją bajki Pan Twardowski na księżycu. Pro-
dukcja powstała w celu popularyzacji polskiej kultury literackiej oraz jako narzędzie 
promocji znanego serwisu aukcyjnego. Ta humoreska o patriotycznym zabarwieniu 
zawiera wiele cech charakterystycznych dla filmów o podróżach kosmicznych. W ar-
tykule chciałbym przyjrzeć się tego typu produkcjom, przede wszystkim ze względu 
na obecną w nich filmową transnarodowość. Badania nad tym zagadnieniem pozwa-
lają inaczej odczytać analizowane filmy.

Transnarodowość i kosmos

Twardowsky stanowi punkt wyjścia do rozważań nad trzema pełnometrażowymi pro-
dukcjami wpisującymi się w zdefiniowany przeze mnie nurt kosmonautyczny. Milcząca 
gwiazda (1959) Kurta Maetziga, Sygnały MMXX (1970) Gottfrieda Kolditza oraz Test 
pilota Pirxa (1979) Marka Piestraka są jednymi z nielicznych produkcji science fiction, 
które powstały w  ramach polskiej kinematografii. To, co je dodatkowo odróżnia od 
innych przykładów w obrębie gatunku, to estetyka kosmonautyczna oraz sam temat po-
dróży kosmicznych, niejako nadający filmom transnarodowy charakter. Ponadto wszyst-
kie trzy są koprodukcjami, co w przypadku bardzo wąskiego postrzegania tego zjawiska 
można uznać za wyznacznik filmowej transnarodowości. Sygnały MMXX oraz Milcząca 
gwiazda zostały zrealizowane przez Polskę i NRD, a Test pilota Pirxa przez Polskę i Es-
tonię (oficjalnie figuruje jako ZSRR). Jednak realizacja międzynarodowa nie wystarcza, 
by mówić o kinie transnarodowym. Takie rozumienie tego pojęcia jest bowiem zbytnim 
uproszczeniem, nie odpowiada też współczesnym badaniom tego zjawiska.

Transnarodowość ma stosunkowo krótką historię. Dziedzina ta pojawia się dopie-
ro w latach 80. ubiegłego wieku, chociaż już wcześniej pojęcie to było obecne w ba-
daniach socjologicznych oraz naukach społecznych. Kluczowe zdają się osiągnięcia 
niemieckiego naukowca Stevena Vertoveca, autora monografii omawianego zjawiska. 
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Transnarodowość to typ formacji społecznej rozciągającej się ponad granicami, ale 
również pewien rodzaj świadomości: indywidualnej, zbiorowej, zwielokrotnionej, 
diasporycznej, określający transnarodowy charakter wspólnoty1. Vertovec wspomina 
jeszcze o niezwykle istotnym dla badacza kultury czynniku definiującym transnaro-
dowość – jest nim forma reprodukcji kultury:

Jedno ze znaczeń transnarodowości, stanowiące skrót dla kilku procesów kulturowej 
interpretacji i kulturowego łączenia różnych elementów, często kojarzone jest z płyn-
nością wytwarzanych stylów, instytucji społecznych i codziennych praktyk. Opisuje się 
je często w terminach synkretyzmu, kreolizacji, bricolage’u, kulturowej translacji i hy-
brydowości. Moda, muzyka, filmy i sztuki wizualne to najbardziej rzucające się w oczy 
dziedziny, w których można tego rodzaju procesy zaobserwować2.

Dla Vertoveca elementarne są jeszcze trzy sposoby rozumienia transnarodowo-
ści: to droga przepływu kapitału, miejsce politycznego zaangażowania czy (re)kon-
strukcja „miejsca” lub lokalności3. Kluczowe dla koncepcji kina transnarodowego jest 
dostrzeżenie wieloaspektowości tego zjawiska i – jak zauważa Vertovec – nie należy 
poszczególnych ujęć traktować jako wzajemnie się wykluczających, bowiem wiele 
z nich pozostaje ze sobą powiązanych4.

Koprodukcyjny charakter badanych filmów może wskazywać na ich transnaro-
dową naturę, ale wyłącznie wtedy, kiedy relacji tej towarzyszą także inne związki. Ta 
wątpliwość nasuwa się, gdy uwzględnimy pewne pojęciowe rozróżnienie wprowadzo-
ne przez Vertoveca. Określenie „międzynarodowe” odnosi on do interakcji zachodzą-
cych między rządami narodowymi, jak oficjalne porozumienia, konflikty, wymiana 
handlowa. Transnarodowymi zaś można określić relacje, w których istotną rolę od-
grywają interakcje o charakterze kulturowym, a zarazem długotrwałym5. Sądzę więc, 
że sam fakt inwestowania kapitału przez różne państwa w produkcje filmowe nie jest 
wystarczający do uznania wyników takich przedsięwzięć za transnarodowe dzieła.

Badacze sztuk wizualnych od jakiegoś czasu starają się analizować filmy pod ką-
tem ich „narodowości” bądź „transnarodowości”. Jednym z pierwszych działających 
na tym polu był Andrew Higson. Powszechnie zakłada się, iż każdy kraj ma swoje 
„kino narodowe”. Często można uznać, że film wyprodukowany w danym państwie 
staje się częścią kina narodowego. Ma mieć ono jasno określone wyznaczniki oraz 
musi być powiązane nie tylko ze wspólnotą wyobrażoną, zazwyczaj w rozumieniu 
Benedicta Andersona6, ale również z terytorium w rozumieniu geograficznym. Hig-
son w Idei kinematografii narodowej podziela takie rozumowanie i proponuje cztery 

1 Por. S. Vertovec, Transnarodowość, tłum. I. Kołbon, Kraków 2012, ss. 5–7.
2 Ibidem, ss. 7–8.
3 Por. ibidem, ss. 8–14.
4 Por. ibidem, s. 4.
5 Por. ibidem, s. 3.
6 Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonali-

zmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
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sposoby pojmowania kina narodowego, poczynając od wspomnianego aspektu wy-
miany ekonomicznej, polegającej na udostępnianiu zarówno zasobów finansowych 
oraz ludzkich, jak i potencjału geograficznego. Drugim sposobem rozumienia kina 
narodowego jest określanie go przez problematykę. Trzeci stanowi definiowanie ze 
względu na recepcję, a czwarty – wydzielenie filmów uważanych za artystyczne, ta-
kich które miałyby stanowić element dziedzictwa narodowego7.

Badacz rozszerza nie tylko sposób rozumienia tego zjawiska, ale także – kina 
w ogóle. Z jego teorii można wyciągać wnioski o dalece posuniętym procesie przeni-
kania się różnych płaszczyzn społecznych i kulturowych, co paradoksalnie prowadzi 
do osłabienia idei zamanifestowanej w  tytule artykułu. Gdyby dokonać pewnego 
odwrócenia wypunktowanych przez badacza wyznaczników, można by otrzymać 
„receptę” na kino transnarodowe. Higson raczej sugeruje, jakie miałoby być kino 
narodowe, niż przedstawia stan faktyczny. Gdyby uznać, że istnieje coś takiego jak 
kinematografia narodowa, czysta i esencjonalna, należałoby przyjąć, że jest ona mimo 
wszystko składową większego, transnarodowego fenomenu kinematograficznego.

Z wymienionych czterech cech niezwykle przydatne w niniejszej pracy będą te 
dotyczące problematyki oraz recepcji filmu. Właśnie one najlepiej oparły się próbie 
czasu. Zostały również twórczo uwzględnione we współczesnym dyskursie o transna-
rodowości, którego wiodącym przedstawicielem jest William Higbee8. W swojej kry-
tycznej teorii tego zjawiska proponuje on określenie „kino transwergencji” w miej-
sce pojęcia kina narodowego czy transnarodowego. Koncepcja ta oparta jest na idei 
kłącza Gilles’a Deleuze’a oraz Félixa Guattariego9, która przede wszystkim zakłada 
decentralizację, wprowadzając zmienną, nomadyczną perspektywę oglądu zjawisk 
filmowych. Drugim fundamentem, na którym opiera się Higbee, jest wprowadzona 
przez Marcosa Novaka kategoria transwergencji10, zakładająca pewne rozproszenie, 
a nawet chaos, co stanowi przeciwieństwo zmierzającej do ujednolicenia konwergen-
cji. Kino to ma dekonstruować dychotomię, podkreślając znaczenie procesów indy-
genizacji, kreolizacji i hybrydyzacji, co sugeruje, że obiektem badań powinny stać 
się obecne w filmach różnice kulturowe, których należy szukać na każdym poziomie 
dzieła: fabularnym, wizualnym, audialnym czy instytucjonalnym. W takim ujęciu 
temat zdaje się tylko jednym z wielu aspektów transnarodowości filmu. Higbee po-
stuluje uznanie współdziałania wszystkich obecnych idei, metod i technik czyniących 
produkcję transnarodową11. 

7 Por. A. Higson, Idea kinematografii narodowej, tłum. M. Loska [w:] Kino Europy, red. P. Sitarski, 
Kraków 2001.

8 W. Higbee, S. H. Lim, Concepts of transnational cinema: towards a critical transnationalism in film 
studies, „Studies in French Cinema” 2010, t. 1, nr 1.

9 Por. G. Deleuze, F. Guattarie, A Thousand Plateaus, London 2005.
10 Por. M. Novak, Speciation, transvergence, allogenesis: Notes on the production of the alien, „Architec-

tural Design” 2002, nr 72.
11 Por. W. Higbee, Beyond the (trans)national: towards a  cinema of transvergence in postcolonial and 

diasporic francophone cinema(s), „Studies in French Cinema” 2007, t. 7, nr 2, ss. 80–84.
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Transponowanie tej teorii na grunt polskich badań nad filmem może być nieco 
kłopotliwe. Higbee swoją koncepcję odnosi w dużej mierze do kina diasporycznego czy 
też etnicznego, które w Polsce ze względów historycznych i socjologicznych nie miało 
okazji się rozwinąć po II wojnie światowej. Jednak już w momencie pojawienia się kina 
na ziemiach polskich perspektywa transnarodowa była możliwa, a nawet konieczna. 
Mowa tutaj o filmie Pruska kultura (1906) Mordechaja Towbina. Dzieło posiada cechy 
filmu transnarodowego na wielu poziomach. Jest uważane za polskiego prekursora ga-
tunku, mimo że w momencie jego tworzenia polska państwowość nie istniała. Ponadto 
autorem filmowym, czyli ówczesnym odpowiednikiem reżysera, producenta, a często 
także kamerzysty, była osoba o podwójnej tożsamości. Szczególnie interesowała ją reali-
zacja kina jidysz, przyjmującego perspektywę mniejszości narodowej12.

Badacze filmowej transnarodowości definiują ją w oparciu o różne aspekty: naro-
dowość reżysera, skład obsady, miejsce realizacji zdjęć. W przypadku wymienionych 
kryteriów film często zbyt pochopnie określa się mianem transnarodowego. Znacznie 
precyzyjniejsze jest bazowanie na przetwarzaniu pewnych kodów kulturowych, w tym 
przypadku – na transponowaniu schematów gatunkowych, które w różnych kręgach 
przyjmują odmienne formy13. Zachodzi wówczas owo Vertovecowskie łączenie róż-
nych elementów14. Estetyka kosmonautyczna, która pojawia się w badanych filmach, 
została wypracowana głównie w amerykańskiej kinematografii i polega na stosunko-
wo wiarygodnym imitowaniu realiów podróży kosmicznych. Chodzi tutaj o ukaza-
nie rozwiniętej technologii, pozornie możliwej do zaistnienia w rzeczywistości, dobór 
scenografii, kostiumów, rekwizytów, a także kreacji bohaterów, ich zmilitaryzowane-
go stylu zachowania, oddanego przez podział hierarchiczny postaci oraz sformalizo-
wane wypowiedzi. Określone wzorce, ikonografia i schematy narracyjne kształtowa-
ły się w kolejnych epokach rozwoju wytwórni hollywoodzkich, pokazując światu, 
jak powinno się tworzyć filmy o nowoczesnej technologii15. Film kosmonautyczny  

12 Obszerniej piszę o tym filmie w: F. Nowak, Transnarodowość niealternatywna, „16 mm” 2015, nr 8, s. 2–3.
13 W niniejszym artykule nie widzę konieczności szczegółowego omówienia istoty gatunku filmowego, 

bowiem wymyka się ona sztywnym schematom, zwłaszcza w przypadku polskiej kinematografii. Opie-
rając się na diagnozie Alicji Helman o nieostrości teorii gatunku, zawartej w omówieniu badań Ricka 
Altmana: („Jak wspomniałam, punktem wyjścia dla sformułowania […] rozszerzonej teorii, którą 
Altman głosił wcześniej, jest krytyczny do niej stosunek. Uznał, że jest ona w pełni satysfakcjonująca, 
póki służy celom analitycznym. Jej słownictwo wystarcza dla opisu i interpretacji poszczególnych tek-
stów i atrybucji do określonych grup. Zawodzi, gdy bierzemy pod uwagę teoretyczne problemy ogólne 
i aspekt historyczny. [Altman – F.N.] Przyznaje, iż nie docenił faktu, że gatunki odbierane są różnie 
przez odmienne grupy publiczności […]” – A. Helman, Teoria gatunku Ricka Altmana, „Ekrany” 
2011, nr 1–2, s. 63), będę posługiwał się tą teorią w ograniczonym zakresie. Na potrzeby niniejszej 
pracy gatunek będę identyfikował w oparciu o ikonografię, z pełną świadomością zagrożeń, jakie niesie 
ze sobą takie uproszczenie. Por. J. P. Telotte, Science fiction film, Cambridge 2004, ss. 20–22.

14 Por. S. Vertovec, op. cit., ss. 7–8.
15 Ważne, by źródeł powstania filmowego SF nie wiązać z  literackimi źródłami. Filmowe SF czer-

pało ikonografię raczej z  innych wzorców wizualnych: powieści graficznej, malarstwa ekspresjo-
nistycznego. Zwraca na to uwagę Agnieszka Ćwikiel, przywołując również spostrzeżenia Johna 
Baxtera, że samo SF przynosi ład i logikę, podczas gdy filmowe SF prezentuje chaos i brak logiki.  
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można rozumieć jako podgatunek science fiction, chociaż nie jest to regułą. Wystar-
czy przywołać takie produkcje jak Apollo 13 (1995) Rona Howarda czy nawet Ko-
smiczni kowboje (2000) Clinta Eastwooda, które do tego gatunku trudno zaliczyć, 
ale nie ma wątpliwości, że zastosowano w nich estetykę kosmonautyczną. Są one, 
podobnie jak filmy science fiction, bliskie odbiorcy, niezależnie od jego pochodze-
nia16. Tworzą bowiem kontekst relacji pomiędzy widzem a krajobrazem filmowym 
oparty na zasadzie ziemianin – obcy wszechświat, wyznaczając mu przy tym jeden 
cel – okiełznanie przestrzeni kosmicznej. Mają charakter internacjonalny, by nie rzec 
– transnarodowy. Dzięki tej cesze przewyższają one takie odmiany jak western, który 
silnie powiązany jest z konkretnym kręgiem kulturowym – USA. Transnarodowość 
wpisana jest w omawiane filmy o podróżach w kosmos, czerpiące z SF, a ściślej z fan-
tazji realistycznych – jak określa je Agnieszka Ćwikiel17 – które nie posiadają jednego  
pnia kulturowego.

Kosmos i polityka

W  polskiej kinematografii brakuje fabularnych produkcji kosmonautycznych par 
excellence, za jakie uchodzi wiele amerykańskich oraz rosyjskich filmów typu Pierw-
szy krok w  kosmos (1983) Philipa Kaufmana czy nawet Papierowy żołnierz (2008) 
Aleksieja Germana (tutaj wprawdzie nie dochodzi do kosmicznej podróży, a film jest 
przykładem kina autorskiego, wyraźne inspirowanego bardziej dramatami Antoniego 
Czechowa niż Gwiezdnymi wojnami (1977) George’a Lucasa, ale zachowano w nim 
wyżej opisaną estetykę). Znikome zaangażowanie polskich filmowców w realizację 
tych filmów wynika z braku socjologicznej i gospodarczej determinanty. Wprawdzie 
sukces Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jakim był udział majora Mirosława Her-
maszewskiego w wyprawie kosmicznej w roku 1976, oczywiście z pomocą i za przy-
zwoleniem ZSRR, mógłby stanowić kanwę filmu kosmicznego, ale zobrazowanie syl-
wetki i losów majora ograniczyło się do reportażu i filmu dokumentalnego. Również 
bogaty dorobek jednego z najpoczytniejszych polskich znawców astronautyki i losów 
Hermaszewskiego, Andrzeja Marksa, dokumentalisty historii lotów w kosmos, ustę-
puje bardziej fantastycznej prozie Stanisława Lema.

Dlaczego tak spektakularne wydarzenie, jak podróż Polaka w kosmos, nie docze-
kało się ekranizacji? Odpowiedzią może być kryzys ekonomiczny panujący w epoce 
późnego Gierka oraz związane z nim narastające niezadowolenie społeczne, poprze-
dzające porozumienia sierpniowe i następujące po nich słynne szesnaście miesięcy So-
lidarności. Co więcej, dominacja kina moralnego niepokoju, kontestującego zastaną 
rzeczywistość, skłania do wniosku, że nie było miejsca dla filmu portretującego wiel-
kiego polskiego astronautę, ale zarazem bohatera znienawidzonego PRL-u. Z kolei  

Por. A. Ćwikiel, Próba opisu ikonograficznego filmów science fiction [w:] Zagadnienia interpretacji 
dzieła filmowego, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1986, s. 197.

16 Por. ibidem, ss. 194–195.
17 Por. ibidem.
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wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku radykalnie ograniczyło rozwój kultury, 
a w szczególności kinematografii, oddalając perspektywę realizacji takiej produkcji.

Pod względem sytuacji politycznej oraz kinematograficznej Polski powstanie 
każdego z  analizowanych filmów przypada na odmienne czasy. Milcząca gwiazda 
zachowuje ducha przebrzmiałego już wówczas socrealizmu, czerpiąc z owego nurtu 
to, co najgorsze, w przeciwieństwie do literackiego pierwowzoru – wczesnej powie-
ści Stanisława Lema Astronauci, która uchodzi za jedno z  lepszych dzieł gatunku. 
Jest to zarazem okres odwilży gomułkowskiej, czyli względnej stabilizacji i swobody 
w sferze kultury. Trzeba zaznaczyć, że, wyjąwszy komedie, niezbyt dobrze rozwijało 
się wówczas kino gatunkowe. Porażka Milczącej gwiazdy wynikała przede wszyst-
kim z licznych nieporozumień między koproducentami, o czym wspomnę w dalszej  
części artykułu.

Również Sygnały MMXX zdają się nie przystawać do realiów epoki. Produkcja 
powstała w  momencie zastąpienia Władysława Gomułki, piastującego stanowisko 
sekretarza partii KC PZPR, przez Edwarda Gierka, co szybko doprowadziło do nie-
popularnej decyzji o zacieśnieniu relacji z ZSRR, wyrażonej wprowadzeniem do kon-
stytucji wzmianki o „wieczystej przyjaźni” ze wschodnim sąsiadem. Podobne nastroje 
panowały u partnera produkcyjnego – NRD, gdzie już w 1968 roku wprowadzono 
nową konstytucję zakładającą bliską współpracę ze Związkiem Radzieckim. Wpraw-
dzie bardzo szybko sytuacja we wschodnich Niemczech uległa zmianie, ale filmowcy 
tamtejszego giganta produkcyjnego, Defy, wykazywali szczególną gorliwość w podpo-
rządkowywaniu swoich produkcji dominującej ideologii, co było wyraźnie widać pod-
czas realizacji Milczącej gwiazdy. Wymowa Sygnałów… zdaje się umykać wiodącemu 
wówczas w obu krajach nurtowi myślowemu. Indywidualizm bohaterów konfrontują-
cych się z przełożonymi musiał być wówczas niezbyt przychylnie postrzegany w bloku 
komunistycznym, a zwłaszcza w Polsce tego okresu, gdzie kinematografia lat 60. była 
szczególnie skrępowana obostrzeniami dotyczącymi pisania scenariuszy. Ponadto po-
wstające w tym okresie kino popularne zostało zaprzęgnięte do służby ideologii, na co 
zwraca uwagę Stanisław Barańczak, pisząc o kulturze masowej tego okresu:

[…] mając w swoim wyłącznym władaniu tak potężny instrument, jakim jest zespół 
środków masowego przekazu, aparat rządzący pragnie go używać do kształtowania 
świadomości społecznej, do przechylania powszechnych opinii i  nastrojów na swoją 
stronę: jest do tego w pewnym sensie zmuszony – właśnie przez to, że społeczeństwo 
w swej przeważającej masie objawia niechęć wobec panującej ideologii. To zapotrzebo-
wanie z kolei musi być realizowane przez funkcje perswazyjne kultury masowej […]18.

Z pewnością konwencja gatunkowa, koprodukcyjny charakter oraz nieporządek 
panujący w strukturach polskiego producenta (Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów 
Zespoły Filmowe) pozwoliły w jakiś sposób przemycić „nieprogramową” wymowę. 
PRF Zespoły Filmowe powstało po niepokojach rewolucyjnego roku 1968. Zgodnie 

18 S. Barańczak, Czerwone sztandary nad dyskoteką [w:] idem, Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja 
w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż 1983, s. 11.
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z nowym modelem zespoły filmowe działały poza wytwórnią, a ich reprezentantem 
był reżyser, który kontaktował się z kierownikiem produkcji (przedstawiciele PRF). 
Była to jedyna więź między instytucjami realizującymi ten sam projekt, często jed-
nak działającymi niezależnie i podejmującymi decyzje w oparciu o  różne kryteria. 
Nierzadko dochodziło do nieporozumień pomiędzy ekonomistami z PRF Zespołów 
Filmowych a filmowcami odpowiadającymi za realizację filmu, co prowadziło nie 
tylko do zwiększenia biurokracji, ale również chaosu decyzyjnego19.

Transnarodowość okołofilmowa

Ogólne zarysowanie politycznego i historycznego tła powstania opisanych filmów 
ukazuje, w jak odmiennych okolicznościach były one produkowane. Mimo to zacho-
wują spójność w kwestiach estetycznych. Znakomitym przykładem wykorzystania es-
tetyki kosmonautycznej jako wyrazu transnarodowości filmu jest Milcząca gwiazda. 
Ukazana tam rzeczywistość to obraz zjednoczonych narodów pod sztandarem ZSRR, 
inicjatora rewolucyjnego lotu na Wenus. O doniosłości wydarzenia świadczy fakt, że 
uczestniczą w nim przedstawiciele różnych nacji i ras: czarnoskóry astronauta Tulus, 
ale również obywatel Rosji, polski inżynier Sołtyk, amerykański naukowiec, który 
wbrew swoim uprzedzonym, amerykańskim kolegom bierze udział w tej wyprawie, 
japońska lekarka Sumiko czy hinduski matematyk. Wykładnia filmu sprowadza się 
do pokojowego przesłania o przerwaniu destrukcyjnego wyścigu zbrojeń. Astronauci 
odkrywają, że mieszkańcy Wenus planowali inwazję na Ziemię, ale w swej pogoni 
za rozwojem technologii militarnej doprowadzili do samozagłady. Bohaterowie po-
wracają i przekazują przesłanie ludzkości, w końcowej scenie chwytając się za ręce 
w geście braterstwa.

Film ten jest efektem pierwszej, ale fatalnej w skutkach współpracy polskich fil-
mowców pod wodzą Ludwika Starskiego ze słynną Defą – niemiecką wytwórnią 
filmową kierowaną przez Alberta Wilkeninga. W wyniku licznych, wymuszonych 
przez stronę niemiecką ustępstw produkcja okazała się niedopracowanym, zideologi-
zowanym i kosztownym „przeciętniakiem”. W projekt ten zaangażował się sam Sta-
nisław Lem, który podobnie jak Starski był bardzo zawiedziony końcowym efektem 
i ostatecznie zbojkotował całe przedsięwzięcie, twierdząc, że film był:

[…] okropną chałą, bełkotliwym socrealistycznym pasztetem. Dla mnie to bardzo 
smutne doświadczenie. Jedynym pożytkiem wynikającym z faktu realizacji tego kno-
ta była możliwość obejrzenia zachodniej strony Berlina. Mur dzielący Berlin na dwie 
części jeszcze nie istniał, zatem w przerwach pomiędzy ciągłym awanturowaniem się 
z reżyserem, wymykałem się na stronę zachodnią20.

19 J. Zajdel, Zespół filmowy – towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] Idea zespołu filmowego. 
Historia i nowe wyzwania, red. T. Szczepański, A. Pachnicka, Łódź 2013, ss. 64–82.

20 Ł. Maciejewski, Boks DVD „pojechane w kosmos”, „Dwutygodnik” 2010, nr 45 [on-line:] http://
www.dwutygodnik.com/artykul/1719-boks-dvd-pojechane-w-kosmos.html [2.02.2015].
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Wszystkie niuanse tej współpracy opisuje Lars Jockheck, wskazując, że to stro-
na niemiecka skutecznie hamowała artystyczne i  ambitniejsze podejście polskich 
filmowców, w znacznej mierze przejmując stery nad całym projektem21 Wytknięcie 
socrealistycznego charakteru tej produkcji można uznać za potwierdzenie, iż film 
w  założeniu nie miał być kojarzony konkretnie z  blokiem radzieckim i  jego sate-
litami. Należy zachować dozę krytycyzmu wobec pejoratywnego wartościowania 
socrealizmu filmowego oraz spróbować spojrzeć na te filmy w szerszym kontekście 
kulturowym22. Jest to sytuacja warta rozpatrzenia w  oparciu o  trzecie rozumienie 
transnarodowości zaproponowane przez Vertoveca. Socrealizm miał unifikować ki-
nematografię państw komunistycznych, chociaż rozumienie i  realizacja tej zasady 
wyglądały odmiennie w różnych krajach. Dochodzi tutaj do zderzenia dwóch spo-
sobów sytuowania się wobec tej ideologii. Milcząca gwiazda jest również ciekawym 
przypadkiem odczytywania transnarodowości w oparciu o  recepcję. Odbiór filmu 
w Polsce zmieniał się w czasie, przyjmując ostatecznie bardzo negatywny kształt23, na 
co mogło wpłynąć też posłużenie się niepopularną i wypaloną formułą socrealistycz-
ną. Zupełnie inaczej potoczyła się historia tego filmu w Niemczech, gdzie od samego 
początku cieszył się popularnością. Można wręcz powiedzieć, że owa popularność 
wzrastała z czasem, a ostatecznie stał się on jedną z kultowych produkcji Defy. Aż 
do końca lat 80. można było zobaczyć Milczącą gwiazdę na kinowych ekranach24. 
W kontekście recepcji tego filmu warto zwrócić uwagę na fakt, że wspomniany astro-
nauta Tulus został uznany przez zachodni portal filmowy Indiewire za pierwszego 
czarnoskórego astronautę pojawiającego się w historii kinematografii25. Za niezwykle 
znaczące należy uznać dostrzeżenie przez zachodnich odbiorców aspektu problemów 
rasowych w filmie, bowiem wprowadzono do niego tematykę etniczną, która nie wy-
nika jasno z treści – można powiedzieć, że pojawiła się w efekcie odbioru konkretnej 
grupy widzów.

Napastliwej retoryki nie odnajdujemy w Sygnałach MMXX, które idą nieco pod 
prąd dominującej ideologii. W filmie pojawia się natomiast podobny do wspomnia-
nego wyżej sposób ukazywania technologii (również wykorzystano możliwości Defy), 
czyli prezentacja wysterylizowanych, kafelkowych wnętrz statku. Jednak w przypad-
ku tej produkcji widać wyraźny postęp. Również przedstawienie przestrzeni kosmicz-
nej przypomina to, czego dokonał Lucas za pomocą specjalnie przygotowanych mo-
deli w Gwiezdnych wojnach. Uznaję ten fakt za dodatkowy argument uzasadniający 
posługiwanie się pojęciem „estetyki kosmonautycznej”. W  Sygnałach… wciąż wi-

21 L. Jockheck, „Jesteśmy internacjonalistami”. Enerdowsko-polska koprodukcja filmu Milcząca gwiazda 
[w:] Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa, red. K. Klejsa, Wrocław 2012, ss. 111–127.

22 P. Zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 
2000, s. 16.

23 L. Jockheck, op. cit., s. 111.
24 S. Fritzsche, Milcząca gwiazda, „German Studies Review” 2004, t. 27, nr 3, s. 682.
25 First Black Man In Space (In The Movies That Is…) Flashback [on-line:] http://blogs.indiewire.com/

shadowandact/first-black-man-in-space-in-the-movies-that-is-flashback [20.04.2016].
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doczna jest fascynacja technologią przekraczającą ówczesne osiągnięcia, ale głęboko 
zakorzenioną w rzeczywistości astronautycznej i przez to może nieco niezrozumiałą 
dla odbiorcy. Podobnie jak w  adaptacji Lema, skład załogi jest międzynarodowy, 
z tą jednak różnicą, że nie znajdziemy w filmie postaci typowych dla socrealizmu. 
Z obrazu wyłania się już bardziej nowoczesna, modelowa postać astronauty-dowódcy 
– typowa dla współczesnych narracji o kosmosie. Sygnały MMXX ukazują losy załogi, 
która wyrusza w podróż, by wyjaśnić okoliczności zniknięcia innego statku – Ikarosa. 
Film zdaje się najbliższy realistycznej wizji filmów kosmonautycznych, w których za-
miast prowadzić do konfrontacji z Innym/Obcym, afirmuje się wytrwałość i intelekt 
człowieka, zmuszonego nie do zmierzenia się z najeźdźcą, ale z własnymi słabościami 
i ograniczeniami. Kimś takim jest komendant Weikko (grany przez Piotra Pawłow-
skiego). Bohater ten to nie tylko doświadczony astronauta i  żołnierz, ale również 
indywidualista, który wbrew przełożonym podąża za intuicją. Komendant ujawnia 
w finale, że zdecydował się na wyprawę poszukiwawczą w wyniku przypadkowego 
spostrzeżenia i głosu instynktu. Okłamał więc dowództwo oraz załogę, przedstawia-
jąc bardziej przekonywujące, ale fałszywe argumenty przemawiające za misją ratun-
kową. Twórcy filmu ukazują wreszcie fizyczność astronauty w początkowej i końco-
wej sekwencji. Widać tam, jak załoganci wraz z rodzinami beztrosko spędzają czas na 
plaży, prezentując nie tylko niebywałą sprawność, ale i piękno fizyczne.

Obraz ten jest tożsamy z wizerunkiem komandora Pirxa w filmie Piestraka. Pro-
dukcja była znaczącym wydarzeniem, choć nie aż takim, jak zakładali niektórzy. Nie 
stanowiła ona bowiem, jak twierdzi Piotr Kletowski, pierwszej polskiej odpowiedzi 
na modne w  latach 70. widowiska kosmiczne26. Pod względem wizualnym Sygna-
ły… i  Milcząca… znacznie przewyższają Test Pilota Pirxa, w  którym uszczuplone 
możliwości finansowe skutecznie ograniczały realizację fantazyjnej koncepcji reżyse-
ra. Piestrak ułomności przemienił w zalety, projektując scenografię wnętrz niewiele 
odbiegającą od ówczesnej rzeczywistości, co stwarzało wrażenie „normalności” przed-
stawionego świata – surowe, zmilitaryzowane wnętrza zamiast kafelkowych, przeeste-
tyzowanych „salonów”27. Co najważniejsze – film na podstawie opowiadania Lema 
Rozprawa w  jakiś sposób wykorzystał legendę majora Hermaszewskiego. Filmowa 
wizja odpowiada również wizerunkowi tej postaci ukazanej przez Marksa w książce 
Polak w kosmosie28. Pirx jako doświadczony pilot zostaje wytypowany do eksperymen-
talnego lotu, mającego dowieść przydatności rewolucjonizującego osiągnięcia – stwo-
rzenia cyborga. Ten ostatni zostaje incognito wcielony do załogi, która wie jedynie, 
że sztuczny człowiek jest jednym z nich. Pełen nieufności komandor próbuje odkryć, 
pod kogo podszywa się cyborg, co w ostateczności prowadzi do konfrontacji między 
nimi. Także w  ten sposób komandor, podobnie jak Weikko, prezentuje witalność  

26 Por. P. Kletowski, Surrealizm w kamp przemieniony – o filmowej twórczości Marka Piestraka [w:] Kino 
polskie wczoraj i dziś. Polskie kino popularne, red. P. Zwierzchowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2011, s. 138.

27 Por. ibidem, ss. 138–139.
28 A. Marks, Polak w kosmosie, Warszawa 1978, ss. 8–13.
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astronauty-lidera, żołnierza doskonałego, tak udatnie odmalowanego w książce An-
drzeja Marksa o Hermaszewskim, złotego chłopca-perfekcjonisty.

Chociaż w historii kinematografii polskiej pojawia się wiele chlubnych przykła-
dów kina science fiction – dość wspomnieć chociażby dorobek Piotra Szulkina – to 
jednak w porównaniu do zagranicy to bardzo niewiele. Odmiana filmu kosmonau-
tycznego jest jeszcze rzadsza, co może wynikać z faktu, że sama kosmonautyka nie 
stanowi elementu historii i  kultury polskiej. W Polsce nie wykształcił się również 
system produkcji na wzór niemieckiej Defy, która realizowała wiele filmów gatunko-
wych za stosunkowo niewielkie pieniądze. Takie podejście, jak wykazano na przykła-
dzie Milczącej gwiazdy, było obce polskim twórcom o znacznie bardziej autorskim 
i artystycznym podejściu do kina. Przedstawiona grupa filmów o kosmosie stanowi 
znakomity materiał do analizy w kontekście koncepcji transnarodowości filmowej. 
Pozwala dostrzec zmaganie się z adaptowaniem schematów gatunkowych oraz pro-
blematyką, która ma zasięg międzynarodowy. W toku badania tych dzieł konieczne 
jest przyjęcie wielu perspektyw i ich zestawianie: od analizy tekstualnej, przez ujęcie 
aspektów produkcyjnych, po recepcję filmu. Właśnie badając aspekty okołofilmowe, 
jesteśmy w stanie odkrywać nowe znaczenia i powiązania kulturowe oraz wskazać, że 
pojawiły się one wiele lat po powstaniu dzieła. Perspektywa transnarodowa pozwala 
spojrzeć na film jako strukturę dynamiczną, której sens wymaga powracania, reinter-
pretacji i weryfikacji.
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Summary

Polish aeronautics film as example of transnational cinema

The subject of the following article is centered around the theory of the transnational 
cinema. Author analyzes a group of films which depict space travel, and tries to 
prove their transnationality. Firstly, the author describes the political influence on 
Polish cinematography. Then, the theory of the transnational cinema is presented – 
the author introduces Steven Vertovec’s and Will Higbee’s conceptions. Afterwards, 
the text describes the connection between the transnational cinema theory and the 
aeronautics film.
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