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Amerykańskie ciężarówki czyli trucks1 od wielu lat zasiedlają 

masową wyobraźnię, pojawiają się także w filmach. Nie może być 
inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę zamiłowanie Amerykanów do 
wszystkiego co jeździ, pływa i lata. W końcu to w Stanach Zjedn-
oczonych narodził się gatunek filmowy zwany kinem drogi. Jak 
zauważył Jerzy Szyłak:  

 

Główny problem z filmami drogi i z drogą w filmach 
wiąże się z faktem, iż motyw podróży został w literaturze 
wyeksploatowany do cna i obrósł niemałą literaturą 

                                                 
1 Typowa duża amerykańska ciężarówka (ciągnik siodłowy) jest nazywana semi 

truck. Inne nazwy to big rig i eighteen wheeler (zestaw ciągnik z naczepą ma 
najczęściej 18 kół). Ciężarówki semi truck można podzielić na conventional i cab 
over. Na amerykańskich drogach przeważają dzisiaj te pierwsze. Znacznie różnią się 
wyglądem od europejskich odpowiedników. Ich cechą charakterystyczną jest 
mianowicie umieszczenie silnika przed kabiną kierowcy, co nadaje im specyficzną 
sylwetkę. Są one przez to dużo dłuższe od cab overów, w których kabina kierowcy 
znajduje się nad przednią osią. Trucking to transport samochodowy, przewóz 
towarów ciężarówkami, a termin trucker odnosi się do kierowców owych pojazdów. 
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krytyczną. Wszystko napisano i przeanalizowano. Droga 
jest – symbolem życia, metaforą egzystencji, alegorycz-
nym przedstawieniem właściwego i niewłaściwego po-
stępowania2.  
 

Jeśli do tego powszechnego zamiłowania dodamy, że coś jeździ 
i jest duże (albo bardzo duże) to już możemy być pewni, że Ame-
rykanie prędzej czy później wykorzystają to w literaturze i filmie. I nie 
tylko w filmie. Powstało bowiem całkiem sporo gier na PC oraz 
rozmaite konsole zainspirowanych dużymi amerykańskimi ciężarów-
kami. Nie amerykańskimi zresztą również. Co więcej, owe gry były 
także tworzone w Europie, np. w Rosji. Zdarzają się wśród nich 
typowe symulatory, w których gracz wirtualnie „siedzi za kółkiem” 
i prowadzi swoją ciężarówkę3, w różnych misjach mając do przewie-
zienia różne ładunki, etc. O jednej z tych gier jakiś rozentuzjaz-
mowany internauta wyraził się nawet „It is like sitting in the cab of an 
18 wheeler!!!”4. Wyobraźnia nie opuszcza twórców elektronicznej 
rozrywki – jeśli mamy ochotę możemy nawet wcielić się w rolę 
kierowcy śmieciarki i być dumnym z naszych wysiłków oczyszczania 
miasta!5 Z nieco innym rodzajem symulacji spotykamy się w tak 
zwanych symulatorach ekonomicznych. Tutaj głównym zadaniem 
gracza jest rozwijanie swojej firmy przewozowej, zaczynając od poje-
dynczej ciężarówki a kończąc na wielkim przedsiębiorstwie6. Jeśli 
mamy żyłkę sportowca możemy się także ścigać. Oferta gier z wyś-
cigami ciężarówek w roli głównej wcale nie jest uboga7. Sama jakość i 
popularność poszczególnych gier jest bardzo zróżnicowana. Niektóre8 
bywają wręcz oceniane jako najgorsze gry, jakie kiedykolwiek pow-

                                                 
2
 Szyłak J., Filmy drogi i filmy o podróżach [w:] Wędrować, pielgrzymować, być 

turystą. Podróż w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Opole 2003, s. 155. 
3
 Do takich zalicza się na przykład seria gier 18 Wheels of Steel lub Hard Truck. 

4
 “To jest jak siedzenie w kabinie ciężarówki!!!” [tłum. własne]. Cytat zaczerpnięty 

z:  http://www.gamestop.com/Catalog/ProductDetails.aspx?product_id=62719. 
5
 Przyznam, że pomysł gry Big City Rigs: Garbage Truck Driver mnie rozbawił. 

6
 Freight Tycoon Inc., Hard Truck Tycoon, etc. 

7
 Super Trucks Racing, Truck Racing, Mercedes-Benz Truck Racing, etc. 

8
 Pewien ukraiński produkt. 
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stały. Nie zawsze są też wierne życiu w realu, skoro czasem starano-
wanie jakiegoś pojazdu kończy się a otrzymaniem ekstra forsy9. 

Najpowszechniej chyba spotykanym stereotypem jest przedsta-
wienie kierowcy ciężarówki jako twardziela, swobodnego, nieskrępo-
wanego indywidualisty. Do tego musi on nosić kowbojki i dżinsy, 
a najlepiej żeby jeszcze miał kowbojski kapelusz. W jakimś stopniu 
owo przekonanie zakorzenione jest w rzeczywistości, albowiem część 
amerykańskich kierowców, zwłaszcza z południowo-zachodnich sta-
nów, rzeczywiście tak się ubiera. W powszechnym przekonaniu 
kierowca ciężarówki – trucker – jest współczesnym kowbojem, który 
zamienił konia na konie mechaniczne. Jak pisał James Thomas:  

 

The Appaloosa stallion and the six - gun were symbols of power 
for the cowboy; in more recent times, a diesel - powered 
Kenworth is the trucker’s steed, and command of a 60,000 – 
pound cargo wrapped in chrome and steel is the trucker’s 
power symbol. Courage is necessary to control such awesome 
power to turn a stampeding herd or to ride to the bottom of 
a mountain road when the brakes fail10.  

 

W tą konwencję doskonale wpisuje się11 tekst amerykańskiego 
zespołu Manowar:  

 

No one controls our goddamn lives 
We do just what we feel riding horses made of steel12. 

                                                 
9
 Np. gra Big Mutha Trucking. 

10
 “Ogier appaloosa i sześciostrzałowy rewolwer były dla kowboja symbolami siły; 

obecnie napędzany dieslem Kenworth jest wierzchowcem kierowcy ciężarówki, 
a dowodzenie 60 000 funtów ładunku opakowanego w chrom i stal jest jego 
symbolem mocy. Odwaga jest niezbędna by kontrolować tę fantastyczną potęgę, 
by zawracać pędzące stado albo jechać w dół górską drogą gdy zawiodą hamulce” 
[tłum. własne]. J. Thomas, The Long Haul: Truckers, Truck Stops & Trucking, 
Memphis 1979, [za:] Lipschultz J., Holtzman S., Classic American Semi Trucks, 
Osceola 2000, s. 9.  
11

 Mimo, iż odnosi się do motocykli. 
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Taki wizerunek truckera – kowboja, twardziela i indywidualisty, 
potrafią powielać i gloryfikować nawet książki o samych cięża-
rówkach13, na przykład określając kierowców-właścicieli mianem 
„dumnego bractwa”14. Zdaje się, że część truckerów próbuje sprostać 
owemu przekonaniu, gdyż nie dość, że nadają swoim ciężarówkom 
imiona, to jeszcze wcale często twórczo ozdabiają je wizerunkami 
krowich czaszek, kowbojów, szybujących amerykańskich bielików 
i nieodłącznymi od amerykańskich pojazdów custom made15, 
stylizowanymi płomieniami. A to wszystko w towarzystwie wręcz 
zalewającego co tylko się da w samochodzie chromu i lampek 
umieszczanych w niezwykłych wprost ilościach. Nie można temu 
wszystkiemu odmówić uroku. Jest to niewątpliwie wyraz swoistej 
amerykańskiej estetyki. Wielkość, błyszczące powierzchnie i patrio-
tyczne motywy są widoczne w wielu innych aspektach amerykańskiej 
codzienności, a amerykańscy kierowcy ciężarówek są zaledwie małą 
częścią większej całości. 

Ten wyidealizowany obraz truckera – wolnego jeźdźca – znalazł 
także swoje odbicie w muzyce i piosence:  

 

 I earn my pay driving night and day 
 Traveling from town to town 
 Coffee shops And Old Truck Stops 
 Don't Ever Get Me Down 
 I Hear The Engine Roar And 
 I'm Out The Door And 
 Headed Back Down The Road 
 The Only Thing You'll Find Ever On My 
 Mind Is Delivering My Load 

                                                                                                                   
12

 „Nikt nie rządzi naszym cholernym życiem/Robimy to, co czujemy - ujeżdżamy 
stalowe rumaki” [tłum. własne]. Fragment Return Of The Warlord z płyty Louder 
Than Hell, 1996. 
13

 Chociażby: Lipschultz J., Holtzman S., dz. cyt. 
14

 Phaneuf I., Menzies J., Świat ciężarówek, 2007, s. 285. 
15

 Są to pojazdy wykonane na indywidualne zamówienie klienta albo tylko lekko 
przebudowane czy uzupełnione detalami. W przypadku ciężarówek najczęściej są to 
albo powiększony i zmieniony sleeper (koja), albo grafiki na nadwoziu i wymiana 
części osprzętu na jego chromowane odpowiedniki. 
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  (Chorus) 
 I'm truckin'...I’m truckin' 
 I'm truckin'...I’m truckin' 
 On down the line 

 
 The highway signs and painted lines, 
 They keep me company 
 My tailpipe burnin' and my wheels a 
 Turnin' is the only life for me 
 I realize in some people's eyes, 
 I may be just a fool 
 'Cause I long for the feel of my 
 Hands on the wheel and 
 The smell of diesel fuel 
  (Chorus) 
 It's time to go turn on the radio 
 And get my rig in gear 
 The countryside goes flyin' by 
 Like a movie in my rearview mirror 
 With the road below and my trailer 
 In tow I’m back on the road again 
 And every mile, just for a while, I’m 
 Free as the blowin' wind 
  (Chorus)16. 

 

Prawdziwy kierowca tylko za kierownicą czuje się na miejscu, 
nigdzie nie może zagrzać miejsca, nie może na miejscu usiedzieć: 

                                                 
16 „Zarabiam jeżdżąc noc i dzień/ podróżując z miasta do miasta/Bary i stare truck 

stopy/nigdy mnie nie smucą/Słyszę ryk silnika i/już znikam za drzwiami/Znowu 
przemierzam drogi/Jedyną rzeczą która zawsze zaprząta/mą głowę jest troska o 
dostarczenie ładunku/(Refren:) Prowadzę ciężarówkę (x4) na trasie/Znaki drogowe 
i malowane linie/dotrzymują mi towarzystwa/Płonący wydech i skręcające/koła to 
całe moje życie/Dobrze wiem, że w oczach niektórych/jestem zwykłym 
głupcem/ponieważ tęsknię za dotykiem/kierownicy w dłoniach/i zapachem paliwa 
diesla/Czas włączyć radio/i wrzucić bieg/Krajobraz przelatuje/w lusterkach jak 
film/Droga pode mną i naczepa/za mną - znowu jestem w drodze/I z każdą milą, 
choć tylko przez chwilę/jestem wolny jak wiatr” [tłum. własne]. Tekst piosenki I'm 
Truckin' podaję za: http://www.songsforteaching.com/trucksongs/imtruckin.htm. 
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The only time he feels right is when he’s rollin17; 
 

She was born to a mother trucker 
Raised behind the wheel, 
So you can blame it on the highway 
For the way she can't sit still18. 

  

Trucker nawet po śmierci nie rozstanie się ze swoją ciężarówką:  
 

 When I get my call up to glory 
 They'll take me away from this land 
 I'll head this old truck up to heaven 
 'Cause I'm a truck drivin' man19. 

 

Powszechnymi motywami w truck songs20 są moc, wielkość, 
potężny ryk silnika i przede wszystkim niestrudzone pokonywanie 
tysięcy mil w koniecznie własnym, często o unikalnym imieniu, 
pojeździe. 

 

Diesel power, eighteen wheels to rollin' 
As I pull it on to the Interstate 
I've got thirteen hours to make my destination... 
Call me a prisoner of the highway 

                                                 
17

 „Tylko jadąc czuje się na swoim miejscu” [tłum. własne]. Podaję za: 

http://www.lyricsfreak.com/l/lynyrd+skynyrd/truck+drivin+man_20086109.html. 
18 „Urodziła się z matki kierowcy ciężarówki/Wychowała za kółkiem/Możesz więc 

winić autostradę/że ona nie potrafi usiedzieć na miejscu” [tłum. własne]. Podaję za: 
http://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/lyrics8.cfm. 
19 „Kiedy zostanę wezwany na łono Abrahama/i zabiorą mnie z tej ziemi/To 

skieruję tą starą ciężarówkę ku niebu/bo jestem facetem, co prowadzi ciężarówki” 
[tłum. własne]. Tekst piosenki Truck Drivin' Man podaję za: 
http://www.lyricsdownload.com/campbell-glen-truck-driving-man-lyrics.html. 
20

 Piosenki związane z ciężarówkami i ich kierowcami. 
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Driven on by my restless soul... 
Imprisoned by the freedom of the road, yeah21. 

 

Oczywiście, bycie człowiekiem drogi to nie tylko bycie indy-
widualistą, który „cannot be confined to a small 5 x 8 – foot office 
space, running a computer, with some clever phrase or family 
pictures adorning their cubicle”22. Jest tak dlatego, że:  

 

bycie ‘w drodze’ to stan duszy, specyficzna wizja kondycji 
ludzkiej, sprowadzająca się do bycia wykorzenionym, niezwią-
zanym z konkretnym miejscem, społecznością, innymi23.  

 

Takim ludziom także czegoś brakuje. Często tęsknią za 
kontaktem z rodziną, za prawdziwym, nieruchomym, cichym i spo-
kojnym, domem. Do bycia prawdziwie wolnym potrzeba wielkiej siły. 
Sama droga jest przestrzenią mediacyjną, na niej wszystko może się 
zdarzyć24, ale także – właśnie z powodu tej mediacyjności, nie-
określoności, nieuniknionej powierzchowności jej doświadczania – 
kierowca może odczuwać podobne nieokreślenie, brak zakorzenienia, 
kłopoty z tożsamością.  

 
Wracając do kina, nie można nie zauważyć, iż w Europie także 

powstawały filmy, w których ważną rolę odgrywały ciężarówki. Chyba 
najbardziej znanym, nagrodzonym m.in. w Cannes, jest Cena strachu 
(Le salaire de la peur). To dzieło Henri Georgesa Clouzot z 1953 roku 
niewątpliwie wpłynęło na postrzeganie kierowców ciężarówek 

                                                 
21

 „Moc diesla, kręci się osiemnaście kół/Kiedy wjeżdżam na międzystanową/mam 
trzynaście godzin by dotrzeć do celu/Nazwij mnie jeńcem autostrady/Napędzanym 
niespokojną duszą.../Więzionym wolnością drogi, o tak” [tłum. własne]. Podaję za: 
http://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/lyrics8.cfm. 
22

 “Nie może być ograniczony do ciasnego biura, pracując przy komputerze, z jakimś 
mądrym powiedzonkiem albo zdjęciami rodziny upiększającymi boks” [tłum. 
własne]. Lipschultz J., Holtzman S., dz. cyt., s. 9. 
23

 Szyłak J., dz. cyt., s. 157. 
24

 Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w 
kulturze współczesnej, Wrocław 2002, s. 184. 
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i cieszyło się takim uznaniem, iż powstało także kilka remake’ów, 
m.in. amerykański Sorcerer (Cena strachu) z 1977 roku. Głównym 
wątkiem Ceny strachu są bohaterskie zmagania małej grupki 
ochotników przewożących przez bezdroża Ameryki Południowej 
ładunek nitrogliceryny, niezbędnej do ugaszenia pożaru w kopalni. Do 
celu dociera tylko jeden. Ale to bynajmniej nie koniec historii. 
W drodze powrotnej, nieostrożny, szalony z radości kierowca spada 
w przepaść wraz z ciężarówką. Cena strachu wpisuje się w konwencję 
przedstawiania kierowców jako „prawdziwych”, twardych facetów. 
Facetów gotowych wiele, a może zbyt wiele, poświęcić dla zdobycia 
pieniędzy, choć może również dla udowodnienia sobie kim są 
naprawdę. 

W ten obraz kierowcy-twardziela wpasowuje się także główny 
bohater znacznie nowszego, amerykańskiego filmu, Czarny pies (Black 
dog) z 1998. Jack Crews (grany przez Patricka Swayze) wychodzi 
z więzienia, dokąd trafił za vehicular manslaughter czyli nieumyślne 
spowodowanie śmierci prowadzoną przez siebie ciężarówką. Nasz 
bohater desperacko potrzebuje pieniędzy. Mimo sądowego zakazu 
prowadzenia ciężarówek, dla dobra rodziny, podejmuje się nielegal-
nego przewozu broni. W drodze towarzyszą mu dźwięki muzyki 
country i... nieliche kłopoty. Ostatecznie wszystko dobrze się kończy 
dzięki odwadze i umiejętnościom kierowcy-weterana Crewsa. A do 
tego dochodzi niepokonany Peterbilt klasyk czyli jedna 
z najpopularniejszych (i moim zdaniem najładniejszych) amerykań-
skich ciężarówek starego typu, których nowe wcielenia wciąż są 
produkowane i chętnie kupowane.  

Kolejnego niezniszczalnego klasyka Peterbilta mamy we wczes-
nym filmie Stevena Spielberga czyli w Pojedynku na szosie (Duel) 
z 1971 roku. Przez cały film ani razu nie widać całej sylwetki kierowcy 
owej „złej”, starej, zniszczonej i brudnej, ciężarówki. Wiemy tylko, że 
nosi kowbojki i ma mocno owłosione przedramiona. Tutaj droga, 
z której nie ma ucieczki, jest koszmarem. Spielberg doskonale wpisuje 
czarny charakter w stereotyp amerykańskiego truckera. Co więcej, 
jest to kierowca opętany dziwną manią, prześladujący niewinnego 
użytkownika dróg publicznych. Mimo, zdawałoby się, niezbywalnej 
przewagi, demoniczna ciężarówka, wraz ze swoim kierowcą, prze-
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grywa waląc się w przepaść z rykiem rozdzieranego metalu. A wszyst-
ko to zanim w Stanach Zjednoczonych ukuto termin road rage25.  

Innego znów twardziela gra Mel Gibson jako Mad Max 
w australijskim filmie z roku 1981 Mad Max 2: Wojownik szos (The 
Road Warrior). Tutaj z kolei ciężarówka-cysterna jest kwestią życia 
i śmierci małej społeczności z zwariowanym, postapokaliptycznym 
świecie, zawiera bowiem juice („sok”) czyli paliwo26. Prowadzenie 
owej ostoi nadziei przetrwania powierzono najlepszemu wojow-
nikowi. Co więcej, ów wojownik jest jednocześnie outsiderem, nie 
przynależy do tej społeczności, jest więc wolny i niezakorzeniony; 
a trafił tam przypadkiem. Ostatecznie jego siła i umiejętności w pro-
wadzeniu pojazdów szybko zjednują mu szacunek.  

Jednak prawdopodobnie filmami, które wywarły największy 
wpływ na wizerunek truckera są, wyświetlane także w Polsce, Konwój 
(Convoy) i Mistrz kierownicy ucieka (Smokey27 and the Bandit). Oba 
filmy pochodzą z końca lat siedemdziesiątych, ten pierwszy z 1978, 
drugi z 1977.  

Głównym bohaterem Konwoju jest kierowca zwany „Gumowym 
Kaczorem”. Wskutek nieco przypadkowej bijatyki z przedstawicielami 
prawa zostaje wraz z przyjaciółmi – innymi kierowcami ciężarówek, 
zmuszony do ucieczki. Pierwotnym celem kilku ciężarówek był zwykły 
przejazd do innego stanu, wyjazd z obszaru jurysdykcji pobitych 
policjantów. Ale ta mała grupka wkrótce obrasta w coraz to dołą-
czające inne ciężarówki i przekształca się w prawdziwy, wielki konwój, 
a główny bohater mimo woli zostaje jego przywódcą. Konwój nie ma 
celu poza jednym – być w ruchu, nie dać się zatrzymać. I tak 
przemierza stany (chociaż zastanawiające jest na jak długo starcza 

                                                 
25

 „Szał drogowy” – rozmaite przejawy agresywnego zachowania na drogach. Za 
road rage może zostać uznana jazda po pijanemu ale także znaczne przekroczenie 
dozwolonej prędkości. Obecnie road rage jest uznawany za jeden z najbardziej 
palących problemów na amerykańskich autostradach – patrz: Adams A., Ryder A., 
A survival Guide for Truck Drivers: Tips from the Trenches, 2003, str. 87, 93. 
26

 Tak naprawdę okazuje się podpuchą-przynętą, ale mniejsza o to. 
27

 Smokey jest jednym z dawnych truckerskich slangowych określeń na 
funkcjonariusza policji. Dzisiaj większość zawodowych kierowców i innych 
użytkowników dróg publicznych używa słowa cop. 
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paliwa...). Ciekawostką może być fakt, iż ów film powstał na pod-
stawie popularnej truckerskiej piosenki. 

Cele bohaterów drugiego z wymienionych filmów są bardziej 
przyziemne. Sprowadzają się bowiem do pieniędzy, chociaż nie moż-
na zaprzeczyć, że oprócz tego ważną motywacją wydaje się chęć 
swoiście pojętej rozrywki, zademonstrowania swoich możliwości. 
Nasi kierowcy godzą się przewieźć nielegalny ładunek (piwo) w narzu-
conym limicie czasowym. Oczywiście kończy się to fantazyjnymi 
pościgami i próbami blokad drogowych. 

W obu dziełach uderza bardzo stereotypowe podejście do 
zagadnienia truckingu. Mamy tu nie tylko kierowców, silnych i opano-
wanych indywidualistów, ale całe środowisko owych kierowców cię-
żarówek zdaje się być mocno ze sobą związane, stanowić jedną 
zgraną grupę, gdzie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Nie 
ma znaczenia, czy jest się białym czy czarnym, mężczyzną czy kobietą 
– tutaj truckerzy tworzą jedna rodzinę. Owa wspólnota jest 
konsolidowana w dużej mierze przez CB radio, na którym każdy 
z kierowców ma swoją unikalną ksywkę. Radio staje się głównym 
kanałem komunikacji, umożliwia wyrażenie buntu wobec władz, 
narzuconych praw. Głównymi negatywnymi bohaterami stają się 
właśnie policjanci, często nie grzeszący inteligencją, nieudacznicy, 
których umiejętności w prowadzeniu pojazdów nijak się mają do 
zdolności królów szos. Takie lekceważące podejście do służb mundu-
rowych wydaje się niemożliwe w dzisiejszych czasach, chociaż 
z pewnością nie zmienił się do nich stosunek współczesnych 
truckerów. Co więcej, zarówno w Konwoju, jak i w Mistrzu kierownicy 
kierowcy cieszą się ogólnym poparciem społecznym, radośnie 
manifestowanym przez mijany tłum. Jak mówi jeden z bohaterów 
Konwoju – zachowanie kierowców odzwierciedla prawdziwego ducha 
Ameryki. A duch ten obyć się nie może bez muzyki country, 
niezniszczalnych klasycznych semi trucks i kowbojskich kapeluszy. 
Oba filmy wyrażają bez wątpienia pragnienie wolności, jeden 
z wielkich amerykańskich mitów od czasów pionierskich.  

Do innych ważnych produkcji zaliczają się Nocna wyprawa 
(They Drive By Night) z 1940 roku oraz Gorączka białej linii (White 
Line Fever) z 1975. Druga z nich opowiada o kierowcy z Arizony który 
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nie chce się godzić na wożenie nielegalnych ładunków – „this movie 
shows truckers as knights of the highways struggling against big 
business and politics”28. Gorączka białej linii zapoczątkowała rozkwit 
popularności filmów o ciężarówkach i ich kierowcach, najwięcej dzieł 
z truckami w roli głównej powstało właśnie w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych. Później formuła tego kina praktycznie 
się wyczerpała, jednak ciężarówki wciąż pojawiają się w kinie29, 
najczęściej jednak jako siła destrukcyjna. Muszą coś albo kogoś 
przejechać lub widowiskowo wybuchnąć. Zapewne wynika to z tego, 
że są duże, a więc robią wrażenie. Zresztą, nie można nie doceniać 
siły niszczącej ciężarówki z ładunkiem, której waga może wynosić 40 
ton. Takiego rozpędzonego potwora nie da się łatwo zatrzymać. 
Wykorzystanie ciężarówek w roli tarana albo bomby na kółkach 
widoczne jest przede wszystkim w filmach akcji, nieco starszych, 
takich jak chociażby Terminator, Terminator II, ale i w młodszych, jak 
dwie pierwsze części Matrixa. Nawet w takim filmie jak Thelma 
i Luiza (Thelma & Louise) mamy przykład eksplodującej ciężarówki, 
a do tego truckera próbującego chamsko poderwać kobietę. W Zakli-
naczu koni (The Horse Whisperer) z kolei, mimo rozpaczliwych wysił-
ków kierowcy, nie udaje się zatrzymać ciężarówki, która zmiata 
z drogi konie wraz z jeźdźcami. Do najnowszych filmowych wcieleń 
trucków zalicza się również „przystojny” Optimus Prime z obu części 
Transformers. W kinie najczęściej przedstawia się tzw. klasyki albo 
charakterystyczne dla Europy, a raczej nietypowe dla dzisiejszych 
Stanów, chociaż produkowane tam przez wiele lat, ciężarówki krót-
kie, z płaską maską, czyli cab over.  

Ale to nie koniec pomysłów na twórcze, nie związane zasad-
niczo z właściwym ich przeznaczeniem, wykorzystanie ciężarówek. 
Otóż ciężarówka może posłużyć także jako swoisty ‘koń trojański’. 
I taki właśnie użytek robią z niej gangsterzy w filmie Biały żar (White 
Heat) z 1949 z Jamesem Cagneyem w roli głównej. Najzabawniejsze 

                                                 
28

 „Ten film pokazuje kierowców ciężarówek jako rycerzy autostrad walczących 

z wielkim biznesem i polityką” [tłum. własne]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/White_Line_Fever_(film). 
29

 Także w grach, nie będących symulatorami jazdy, a nawet w anime i mangach – 
patrz: wydany także w Polsce Heat tom 5, s. 195.  
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jest to, iż ową ciężarówkę-cysternę, która posłuży za środek tran-
sportu dla złodziejskiej bandy, kupują przestępcy całkowicie legalnie. 
Możemy się przy okazji dowiedzieć, ile taki truck z naczepą wówczas 
kosztował – 12 000 dolarów. Obecnie sama naczepa kosztuje kilka-
krotnie więcej. 

Kino kinem a telewizja telewizją – dlatego też ciężarówek nie 
mogło zabraknąć w serialach, takich jak B.J. and the Bear czy Movin’ 
On. Mimo, iż nie jest to pozycja z górnej półki, nie wypada nie 
wspomnieć o wyświetlanej także w Polsce produkcji made in USA pod 
tytułem Sprawiedliwość na osiemnastu kołach (18 Wheels of Justice). 
Ów serial akcji liczy sobie dwa sezony – pierwszy, z roku 2000 ma 22 
odcinki, drugi, z 2001 – 2330. Głównym bohaterem (poza samą 
ciężarówką rzecz jasna) uczyniono agenta federalnego Michaela 
Catesa, który w ramach programu ochrony świadków został zmu-
szony do przekwalifikowania się na truckera. Jednak na samej jeździe 
ciężarówką się nie skończyło i nasz agent pod zmienionym naz-
wiskiem egzekwuje tytułową sprawiedliwość na amerykańskich 
highwayach31. 

 Ciężarówki znajdują swoje miejsce nawet na takich kanałach jak 
History Channel. Od 2007 roku emitowany jest na nim program Ice 
Road Truckers o kierowcach jeżdżących w skrajnie trudnych 
warunkach atmosferycznych na Alasce i w Kanadzie. Dzięki W wyniku 
wszechobecności produkcji made in Hollywood, trudno nam 
postrzegać Amerykę inaczej niż jest prezentowana w filmie. Nie ma 
co się temu dziwić, skoro „myśl o filmowym charakterze amerykań-
skiej rzeczywistości często pojawia się w europejskiej refleksji nad 
kulturą Stanów Zjednoczonych”32. 
 
 
 

                                                 
30

 http://www.locatetv.com/tv/18-wheels-of-justice/episode-guide 
31

 http://us.imdb.com/title/tt0221728/plotsummary. 
32

 Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 
2008, s. 16. 
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