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Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim  
– od Supermana do Wonder Woman 

Poszukiwanie bohaterów kszta tuj cych powojenn  histori  kina polskiego 
i specyfik  polskiego charakteru narodowego mo na podzieli  na kilka istot-
nych etapów, wyznaczanych cezurami tej e kinematografii. Pierwszy z nich 
to z ca  pewno ci  okres Polskiej Szko y Filmowej, czyli lata 1955–1965, 
drugi to czas zm czenia tematami rozliczeniowymi, kiedy w polskim kinie 
królowa y dzie a historyczne, kostiumowe, przywo uj ce czasy wietno ci 
narodu, dalej moment upadku komunizmu w Europie rodkowej – okres 
przemian spo ecznych, obyczajowych i kulturalnych i w ko cu przej cie do 
kina najnowszego, buntu, kontestacji, g os artystów m odego pokolenia. 

W czasach powojennych X Muza zacz a ze zdwojon  si  zast powa  
wszechobecn  do tej pory literatur . Wszystkie etapy naznaczone s  motywem 
przewodnim herosa, bohatera lub – w czasach najnowszych – antybohatera 
filmowego, który uosabia  potrzeby emocjonalne spo ecze stwa, konstytuow-
a  jego to samo  lub po prostu odzwierciadla  nastroje spo eczne danego 
momentu dziejowego, niejednokrotnie czyni c to w sposób przerysowany. 

Bohaterowie filmowi stwarzani s  „pod ug gustu publiczno ci” kinowej, 
spe niaj  wi c marzenia widzów ró nej p ci i wieku o ludziach herosach, 
jakich w rzeczywisto ci nie ma, ale widzowie bardzo by chcieli, aby oni 
jednak istnieli. Je li nie w yciu, to cho  na ekranie. Kino oferuje zatem 
utrwalone wizerunki, niezmienne charaktery, okre lony typ przygód i zwi -
zanych z nimi emocji. Pozwala ni  d ugi sen o ulubionym bohaterze, iden-
tyfikowa  si  z jego dokonaniami, czerpa  przyjemno  z zaspokajanych 
pragnie  i agodzi  cierpienia doznawane w yciu (Stachówna 2006, 10). 
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W kinie polskim (i nie tylko) omawiana figura – cz owiek, który kszta to-
wa  powojenne gusta spo eczne, a jednocze nie stawa  si  uciele nieniem 
potrzeb ca ego narodu, by  nieodmiennie, przez ca e dekady, m czyzn . 
Dopiero w ostatnich latach mo na zaobserwowa  przejmowanie przez ro-
dzim  kinematografi  tendencji wiatowej – stawiania na piedestale silnych 
i „historiotwórczych” postaci kobiecych. Co ciekawe, o ile do tej pory posta-
ci m skie zast powa y si  nawzajem, a ka da era i epoka wymaga a i wr cz 
wymusza a na kinie wykreowanie nowego bohatera, o tyle wspó cze nie po-
staci kobiece wyst puj  obok siebie raczej równolegle. Mamy zatem do czy-
nienia z postmodernistyczn  tendencj  przywo ywania dawnych wzorów, 
ich od wie ania i korzystania z nich niejako paralelnie, pod ug potrzeb i gu-
stów ju  nie ca o ci spo ecze stwa, ale konkretnej jego grupy. Warto zauwa-
y , i  od kilku lat coraz ch tniej si ga si  po silne kobiece postaci w ramach 

kina biograficznego, które w Polsce by o do tej pory bardzo wyra nie zdo-
minowane przez m czyzn. I tak w latach 2016–2017 powsta y dwa filmy, 
Maria Curie oraz Sztuka kochania. Historia Michaliny Wis ockiej – oba daj  na-
dziej  na od wie enie nurtu kina biograficznego zarówno pod wzgl dem fa-
bularnym, jak i formalnym. Co ciekawe, oba obrazy zosta y wyre yserowane 
przez kobiety i wida  to wyra nie w ich warstwie wizualnej. Zatem mo na 
przypuszcza , e kobiety zaczn  powoli przejmowa  nie tylko kinowe ekra-
ny, ale tak e cz ciej b d  stawa  z drugiej strony kamery. 

Lata 1955–1965 to najbardziej znacz cy i spójny okres polskiej kinemato-
grafii. M odzi twórcy, których prze yciem pokoleniowym by a II wojna 
wiatowa, zainspirowani w oskim neorealizmem, postanowili zaprezentowa  

inne, nowe spojrzenie na mo liwo ci, jakie dawa o tworzywo filmowe. Ta-
deusz Lubelski pisze: 

Podstawowym wyró nikiem sta o si  nawi zywanie przez twórców 
ogromnie emocjonalnego, niemal psychoterapeutycznego dialogu z pu-
bliczno ci  na najbardziej aktualne tematy – duchowej kondycji Polaka 
i perspektyw narodowego losu – za po rednictwem fabu  rozgrywaj cych 
si  w niedawnej przesz o ci, najcz ciej w czasie – wci  jeszcze wtedy 
na dobre w kraju nie przedyskutowanych – wydarze  niedawnej wojny1. 

Takie podej cie zaowocowa o w 1958 roku filmem-legend  i bohaterem-
-ikon . Mowa tu, oczywi cie, o Popiele i diamencie oraz o Ma ku Che mickim. 

1 T. Lubelski, Polska Szko a Filmowa, http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-

polskiego-filmu/artykuly/polska-szkola-filmowa/215 [dost p: 27.10.2014]. 
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Maciek to reprezentant pokolenia, którego m odo  zosta a przerwana 
przez II wojn  wiatow . Pojawienie si  filmu by o niejako wymuszone 
przez ogólne nastroje narodowe ko ca lat 50., a Andrzej Wajda by  jedynym 
re yserem, który móg  oczekiwaniom spo ecze stwa sprosta . Jerzemu An-
drzejewskiemu w warstwie fabularnej i re yserowi w warstwie wizualnej uda-
o si  (w stosunku do literackiego pierwowzoru) przes anie zuniwersalizo-

wa  i sprawi , e dzi ki „ahistorycznej konstrukcji g ównego bohatera Popió  

i diament sta  si  wyrazem goryczy i zawodu nie tylko pokolenia wojennego, 
ale tak e kolejnej, m odszej od Kolumbów generacji” (Kornacki 2014, 276)2. 
Ten ahistoryzm osi gni ty zosta  przede wszystkim za pomoc  prezencji 
g ównego bohatera, który nie wygl da na typowego cz onka Armii Krajowej 
z roku 1945. 

Pocz tkowo Wajda chcia  zmieni  Cybulskiego w Ma ka opisanego 
przez Andrzejewskiego w powie ci: ciemny blondyn, wysmuk y, ubrany 
w samodzia ow  marynark , bryczesy i d ugie buty. Tak wygl dali typowi 
„ch opcy z AK” w czasie wojny. Jednak – jak wspomina re yser: „{Cy-
bulski} przyszed  do tego filmu gotowy (…), ubrany (…) w pepegi – bu-
ty, które si  wtedy {w 1958 roku!} nosi o – obcis e d insy, zielon  kurt-
k . Oczywi cie móg bym z nim walczy , ale wiedzia em, e on by  mo e 
lepiej rozumie to pokolenie ni  ja” (Stachówna 2006, 265). 

Maciek sta  si  fabularnie reprezentantem pokolenia Kolumbów, mental-
nie jednak „reprezentowa  tak e wspó czesnych m odych ludzi, pokolenie 
Pa dziernika’56, które – jak twierdzi Tadeusz Lubelski – po raz kolejny tra-
ci o w a nie wiar , e »co  si  da zrobi  w tym kraju«” (Stachówna 2006, 
265). Poza ubiorem, stylem bycia i sposobem postrzegania rzeczywisto ci 
Ma ka Che mickiego okre la  jeszcze jeden, by  mo e najwa niejszy, rekwi-
zyt. Okulary Zbigniewa Cybulskiego3 sta y si  znakiem rozpoznawczym 
pewnej postawy spo ecznej, któr  reprezentowali m odzi ludzie czasów mu 
wspó czesnych, „wyra a y (…) stosunek do otaczaj cej rzeczywisto ci” 
(Stachówna 2006, 266). 

Co bardzo wa ne, okulary nie „umar y” razem z Ma kiem na wysypisku 
mieci, ani nawet sam Maciek tak naprawd  nie odda  na nim ycia. Jako 

2 Por. Synoradzka-Demadre 1997. 
3 „Nie zapominajmy o jeszcze jednym szczególe charakteryzuj cym wygl d Ma ka – ciem-

nych okularach, jakich nie nosi o si  w 1945 roku. Ciemne okulary by y atrybutem kolejnej 

generacji m odych Polaków, s u y y do ukrycia oczu, przes oni cia twarzy, podkre la y dy-

stans, a nawet prowokacj  wobec otoczenia” (Stachówna 2006, 266).  
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najistotniejsza posta  powojennego kina polskiego, potomek romantycznych 
bohaterów Mickiewicza i S owackiego, przetrwa  i prze y  nie tylko w kinie 
polskim (Wszystko na sprzeda , 1968, re . A. Wajda; Kontrakt, 1980, re . 
Krzysztof Zanussi; Chce mi si  wy , 1989, re . J. Skalski i w ko cu Pier cionek 

z or em w koronie, 1992, re . A. Wajda; W popielniczce diament, 2014, re . W. Pa-
tlewicz – sztuka teatralna autorstwa Jakuba Roszkowskiego), ale tak e wia-
towym, m.in. w postaci Travisa Bickle’a z filmu Taksówkarz Martina Scor-
sesego czy w Ulicach n dzy tego samego re ysera. 

Salman Rushdie w powie ci Ziemia pod jej stopami uto sami  Cybulskiego 
z Ma kiem Che mickim, tworz c jedn  ikon  polskiego patrioty: „Polski 
patriota Zbigniew Cybulski ginie na podwórku w ród powiewaj cej na 
sznurkach wie o wypranej po cieli. Krew plami bia e prze cierad o, któ-
re Cybulski przyciska do brzucha. Z r k wypada mu poobijany blaszany 
kubek; staje si  symbolem ruchu oporu. Nie – czcigodnym wi tym za-
bytkiem. Kapelusze z g ów” (Stachówna 2006, 268). 

Koniec lat 60. XX wieku to w Polsce okres znu enia tematami rozlicze-
niowymi. Pokolenie ówczesnych dwudziestolatków nie pami ta o ju  wojny 
i w zwi zku z tym potrzebowa o te  nowych bohaterów. Czasy, w jakich 
przysz o im prze ywa  sw  m odo , nadal nie by y atwe, a wolno  wy-
powiedzi mocno ograniczona. Nie by y to wi c korzystne warunki do kon-
struowania w kinie nowej postaci reprezentuj cej postawy spo eczne tych 
lat. Prawdziw  rewolucj  przechodzi jednak wówczas w Polsce telewizja. 

W latach 60. liczba widzów ros a w astronomicznym tempie. W roku 
1963 zarejestrowano milionowego abonenta, co by o wielkim wydarze-
niem. W roku 1969 liczba widzów przekroczy a naj mielsze oczekiwania 
i wynios a 3 miliony. Ten okres to równie  seria prze omów technologicz-
nych. W roku 1961 wyemitowano bezpo redni  transmisj  z ówczesnego 
Zwi zku Radzieckiego z powrotu Jurija Gagarina. We wrze niu 1963 r., 
za po rednictwem Eurowizji i ameryka skiego satelity, Telewizja Polska 
nada a relacj  z otwarcia 18. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ4. 

Widzowie odnale li bohatera „filmowego” na miar  nowych czasów w a-
nie w telewizji. By  nim Hans Kloss, g ówny bohater serialu Stawka wi ksza 

ni  ycie. Mo na stwierdzi , e jego popularno  spowodowana by a przede 

4 Trzy miliony abonentów i pierwsze klasyki, http://www.tvp.pl/retro/aktualnosci/trzy-miliony-

-abonentow-i-pierwsze-klasyki-tvp-lata-60/820307 [dost p: 19.01.2015]. 
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wszystkim pr nym rozwojem mediów w Polsce5. Pochodz cy z telewizji 
bohater sta  si  idealnym przed u eniem mitu romantycznego rycerza, jed-
nak zapocz tkowa  w polskiej tradycji inne spojrzenie na ten w a nie prze-
kaz. Bohater grany przez Stanis awa Mikulskiego to antyteza martyrologicz-
nego podej cia do historii, które dominowa o do tej pory w kinie polskim. 

Jest to chyba pierwszy w naszej tradycji przyk ad bohatera, w którego lo-
sie i postawie nie ma ani pora ki, ani tragizmu. (…) W tym sensie Stawka 
tworzy nowy mit – nie przesz o ci i mierci, ale pozytywnej przysz o ci, 
zaskakuj c widza oczywisto ci  takiego rozwi zania. Przewarto ciowuje 
dotychczasowe mity polsko ci i nadaje im nowe, pozytywne znaczenie 
(Giza 2005, 171). 

W ko cu polski Kloss, wzorowany na postaci Jamesa Bonda (pierwszy 
film z udzia em tego bohatera ukaza  si  w 1962 roku), musi reprezentowa  
(podobnie jak jego ameryka ski „pierwowzór”) postaw  yciow , jakiej ka -
dy „normalny obywatel” mo e mu pozazdro ci . Jednym z elementów le-
gendy s  z ca  pewno ci  pi kne kobiety (w Stawce by y to m.in. Iga Cem-
brzy ska, Beata Tyszkiewicz, Ewa Wi niewska oraz Barbara Brylska), dru-
gim jest „nie miertelno ”, o której pisze w ksi ce 30 najwa niejszych 

programów telewizyjnych w Polsce Barbara Giza: 

mier  by a w polskim my leniu o wojnie tematem oczywistym i stano-
wi a w a ciwie przeznaczenie wi kszo ci postaci przedstawianych 
w utworach wojennych. Tymczasem sensacyjno-szpiegowska konwencja 
Stawki sprawia, e Kloss jest ca kowicie bezpieczny, cho  fabu a balansu-
je na granicy prawdopodobie stwa, niekiedy wr cz j  przekraczaj c. (…) 
Jest to jednak konwencja, z któr  si  godzimy, cho  w sposób oczywisty 
ogranicza ona zakres podejmowanego przez bohatera ryzyka. Godzimy 
si , bo cho  naiwna i momentami zupe nie nieprawdopodobna, jest ona 
równie  elementem innego wizerunku wojny, gdzie bycie bohaterem na-
rodowym nie wi e si  z wyrokiem mierci wydanym przez lepy los i hi-
stori  (Giza 2005, 166). 

5 Por. wypowied  Barbary Gizy: „Bardzo znacz ce wydaje si  to, e polska telewizja osi ga-

a wtedy »próg umasowienia« (o ile w 1957 roku by o 22 tysi ce odbiorników, o tyle w 1964 

ju  1700 tysi cy), to znaczy, e wesz a w orbit  zasi gów kultury masowej i zacz a poddawa  

si  jej wp ywom. A potencjalni telewidzowie domagali si  przede wszystkim rozrywki. Istnieli 

bohaterowie literatury, nawet kina, ale nie telewizji, dlatego popularno  Klossa zasadza si  

przede wszystkim na odpowiednim czasie wprowadzenia serii na ekrany” (Giza 2005, 164). 



198 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20) 

Zatem Hans Kloss – polski James Bond – staje si  na prze omie lat 60. i 
70.6 uosobieniem nowych potrzeb spo ecznych, co zaowocowa o jego wie-
loletnim osadzeniem w kulturze masowej, podsycanym przez telewizj  za 
spraw  powracaj cych co jaki  czas na ekrany odcinków Stawki. Nie mier-
telny jest zatem serialowy bohater7, ale nie miertelna okaza a si  te  w pol-
skiej popkulturze sama posta 8. 

Okres po przemianach spo eczno-politycznych 1989/1990 to czas, 
kiedy spo ecze stwo polskie potrzebowa o bohatera nie tylko silnego, ale 
i nawi zuj cego swoj  osobowo ci  do idea ów kina ameryka skiego, 
które go ci o od lat na polskich ekranach kinowych i telewizyjnych. Film 
W adys awa Pasikowskiego Psy (prod. 1992) to bodaj najwa niejsze pol-
skie dzie o filmowe po zburzeniu muru berli skiego w listopadzie 1989 
roku. Film podzieli  spo ecze stwo na tych, którzy jego przes anie 
otwarcie negowali (krytyków) oraz na tych, którzy – zachwyceni obrazem 
– cytowali jego fragmenty i chcieli upodobni  si  do g ównego bohatera 
(widzów). Psy, które w ci gu dwóch tygodni obejrza o 300 tys. widzów, 

co jak na pocz tek lat dziewi dziesi tych by o wynikiem imponuj cym, 
wykreowa y przede wszystkim wizerunek Bogus awa Lindy jako twarde-
go macho, staj cego samotnie do walki przeciwko wiatu. Linda, który do 
tej pory za spraw  takich filmów, jak Przypadek Krzysztofa Kie lowskiego 
czy Kobieta samotna Agnieszki Holland kojarzony by  raczej z ambitnymi 
rolami, sta  si , ju  na zawsze, za spraw  roli Franza Maurera, uciele nie-
niem bohatera nowej odrodzonej Polski. Maurer jest oczywist  kontynua-
cj  postawy reprezentowanej do tej pory w mentalno ci polskiej przez An-
drzeja Kmicica i podobnie jak Sienkiewiczowska posta  nie jest to figura 
ca kowicie pozytywna. Jest to posta  zawieszona pomi dzy znan  i oswo-

6 Serial realizowany by  w latach 1967–1968. 
7 W tym czasie program telewizyjny nie by  jeszcze zdominowany przez opery mydlane 

i telenowele, zatem wiadomo  widzów nie oddziela a tak ci le (jak dzi ) serialu od filmu 

fabularnego. 
8 Jej miejsce w wiadomo ci wspó czesnych Polaków obrazuj  – mi dzy innymi – takie 

eksperymenty, jak: reklamy z udzia em Hansa Klossa (np. radiowa reklama sieci fast foodów 

Burger King); próba otwarcia w Katowicach muzeum Hansa Klossa w 2009 roku, a tak e to, 

i  w listopadzie 2014 roku, kiedy zmar  Stanis aw Mikulski (odtwórca g ównej roli w serialu), 

niemal ka dy z tysi cy artyku ów, jakie pojawi y si  na ten temat w internecie, obok nazwiska 

Mikulskiego w tytule przywo ywa  nazwisko Klossa. W 2012 roku podj to nawet prób  o y-

wienia i uwspó cze nienia postaci agenta J-23 w filmie Hans Kloss, stawka wi ksza ni  mier . 

Próba uznana dzi  mo e by  za nieudan  przede wszystkim dlatego, i  przez wi kszo  czasu 

na ekranie w roli Klossa widzimy innego aktora, a nie oswojon  twarz Stanis awa Mikulskiego. 
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jon  postkomunistyczn  rzeczywisto ci , a nowym, z za o enia lepszym, 
wiatem wolno ci i swobody. 

W adys aw Pasikowski, fotografuj c kryzys warto ci, wo a jednocze nie 
o ich czysto  i prawdziwo . Jego esbek rozpoczyna w drówk  w stro-
n , której istnienia nawet nie podejrzewa . Idzie ku Jasno ci – wbrew 
wszystkiemu, co do tej pory by o dla niego oczywiste. Traci prac , przy-
jaciela, ukochan , wreszcie wk ada sobie do ust luf  ka asznikowa (…). 
L duje w wi zieniu – ale jest ju  cz owiekiem, a nie funkcjonariuszem 
(Keff 2010, 27). 

Posta  Franza Maurera doczeka a si , rzecz jasna, swoich nast pców w hi-
storii polskiego kina. Najbardziej oczywist  kontynuacj  osadzon  ju  w rea-
liach nowej (jednak nie mniej skorumpowanej i zepsutej) Polski s  bohate-
rowie serialu i filmu Pitbull (pó niej nawi za  do nich Wojciech Smarzowski 
w Drogówce). Film jest wyra nie inspirowany Psami Pasikowskiego, co wida  
zarówno w konstrukcji bohaterów, jak i w realizacji poszczególnych scen. 
G ówny bohater, podobnie jak Maurer, to posta  mieszcz ca w sobie po-
mieszanie kategorii dobra i z a, z któr  widz jednak cz ciej sympatyzuje ni  
j  pot pia. Pozostali bohaterowie, znowu podobnie jak w Psach, stanowi cy 
t o dla postaci wiod cej, s  rozdarci wewn trznie, starzy (wychowani w po-
przednim systemie), pouczani bez ustanku przez m odych, którzy chc , nie-
zale nie od konsekwencji, zmienia  wiat na lepsze. 

W polskiej kinematografii nowego milenium posta  macho jest nadal kon-
sekwentnie realizowana. Nast pi a jednak wspomniana ju  we wst pie za-
sadnicza zmiana w jej konstrukcji. Si a i cechy macho zosta y przeniesione na 
postaci kobiece. Do tej pory w filmach, które z odpowiednim dystansem 
okre li  mo emy jako gangsterskie lub policyjne, kobiety stanowi y t o dla 
m skich „naprawiaj cych wiat” bohaterów. Jeszcze w 2011 roku ukasz 
Maciejewski pisa : 

Parytetów brak. Pojawiaj  si  chlubne wyj tki, ale wci , w ogromnej 
wi kszo ci, polskie filmy prezentuj  wy cznie m ski punkt widzenia. S  
seksistowskie, nierzadko szowinistyczne. Kobiety na ekranie staj  si  
mimowolnym konglomeratem stereotypów i m skich mrzonek. Funk-
cjonuj  w kinie najcz ciej jako matki, ony lub kochanki, ewentualnie 
pojawiaj  si  w roli wygodnego materaca dla um czonego wojownika9. 

9 http://www.filmweb.pl/article/Kobiety+w+polskim+kinie-78847 [dost p: 13.08.2017]. 
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Takie postaci nadal s , oczywi cie, obecne w kinie. Jednak nawet je li 
wci  nadaje im si  te „stereotypowe”, opisane cechy, to w a nie one, jak na 
przyk ad bohaterka Szcz cia wiata Micha a Rosy, okazuj  si  nie tylko bier-
nymi obserwatorkami wydarze , ale katalizatorem dzia a  m czyzn. 

Typy kobiecych bohaterek by y, rzecz jasna, ró ne – od kobiety fatalnej 
(Angela w Psach), po kruche, delikatne i cz sto ma o inteligentne bohaterki 
popularnych w Polsce komedii kryminalnych. Pierwowzorem postaci, które 
zostan  opisane dalej, mog aby by  potraktowana w kontek cie kryminal-
nym, Agnieszka z Cz owieka z marmuru Wajdy. Agnieszka to kobieta, która 
wie, czego chce i sk onna jest osi gn  cel za wszelk  cen . Silne postaci ko-
biece nie s  utrwalonym wzorcem w kinie polskim i oto dos ownie na na-
szych oczach10 sytuacja zaczyna radykalnie si  zmienia  zarówno w kinie 
wiatowym, jak i na rodzimym – polskim gruncie. Pierwsz  (któr  odnale  

mo na w najnowszych produkcjach) delikatnie jeszcze nakre lon  postaci , 
ju  z cechami po cz ci m skimi, jest prokurator Agata Szacka w filmie Jac-
ka Bromskiego Uwik anie. Pani prokurator, która nota bene w powie ciowym 
pierwowzorze Zygmunta Mi oszewskiego jest m czyzn , to posta  silna, 
nieust pliwa, nosz ca cechy swojego m skiego prototypu, nie poradzi aby 
sobie jednak ze z em otaczaj cego wiata, gdyby nie bohater m ski – komi-
sarz S awomir Smolar grany przez Marka Bukowskiego. Kolejnym etapem 
rozwoju b dzie grana przez Agat  Kulesz  w serialu Krew z krwi Carmen Ro-
ta-Majewska – córka mafiosa, niczym Michael Corleone z Ojca chrzestnego 
przejmuj ca interesy rodzinne, z którymi dot d nie chcia a mie  nic wspól-
nego. Carmen okazuje si  sprytniejsza, silniejsza i bardziej rozgarni ta 
w kwestii nielegalnych rozgrywek ni  wszyscy m scy bohaterowie serialu. 
W ko cu udaje jej si  wystrychn  na dudka nawet w asnego ojca (czyli „ojca 
chrzestnego”). Co istotne, przejmuj c charakterologicznie cechy typowo m -
skie, nie wyzbywa si  atrybutów kobiecych – pozostaje on , matk  i córk  
(a w drugiej serii nawet kochank ). Ostateczn  kontynuacj  i daleko posuni tym 
skrzy owaniem postaci Maurera i Carmen jest wykreowana w 2014 roku przez 
Patryka Veg  podporucznik Aleksandra Lach w filmie S u by specjalne. O ile 
jednak posta  Carmen wzbudza zarówno w m skiej, jak i w e skiej cz ci 
widowni podziw i powa anie, pozostaj c jednocze nie bohaterk  wiarygod-
n , o tyle podporucznik Lach zosta a przez Veg  przerysowana tak mocno, 
i  nie sposób si  z ni  identyfikowa . Przejmuje ona wszystkie m skie cechy 
w zbytnim nasileniu, posuwaj c si  nawet do podania tabletki gwa tu kole-

10 Radykalna zmiana dotyczy bowiem ostatnich kilku lat. 
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dze, z którym chcia aby nawi za  bli sz  znajomo . I tak, jak film S u by 

specjalne opisywany bywa jako autoparodia gatunku, tak i podporucznik Lach 
mog aby by  nazwana autoparodi  tak dobrze przecie  oswojonego ju , od 
lat 90. XX wieku, bohatera-macho. 

Dowodem na dobre przyj cie i zaakceptowanie przez widzów opisywanej 
przemiany jest ogromna popularno  filmu Pitbull. Niebezpieczne kobiety11. 
Obraz Patryka Vegi by  najch tniej ogl danym w 2016 roku filmem i z widow-
ni  2 871 181 widzów przebi  o prawie milion kolejn  produkcj  w zestawieniu, 
czyli Planet  singli12. Logicznym nast pstwem ogromnej popularno ci jest pre-
miera Botoksu (wrzesie  2017), którego akcja podobnie jak wspomnianej 
powy ej produkcji obraca si  wokó  spraw kobiecych i m skich. Zarówno 
opis filmu, jak i jego zwiastun13 wskazuj  jednak wyra nie, na czyich bar-
kach b dzie spoczywa a konieczno  „popychania” akcji do przodu. 

Szpital ukazany w Botoksie to zak ad pracy, gdzie codziennie wylewa si  
krew, pot i zy. W jego murach splataj  si  losy czterech kobiet. Daniela 
prac  w s u bie zdrowia zaczyna jako ratowniczka medyczna, je d c na 
akcje z bratem Darkiem. Poddaj c si  licznym zabiegom medycyny este-
tycznej, z brzydkiego kacz tka zmienia si  w bezwzgl dn , odnosz c  
sukcesy przedstawicielk  koncernu farmaceutycznego. Magda jest gine-
kologiem po o nikiem. Swoj  renom  zbudowa a jako etatowa specja-
listka od aborcji. (…) Pouk adany wiat cenionej chirurg – Patrycji roz-
sypuje si , gdy kobieta dowiaduje si  o zdradzie m a. Podkopane po-
czucie warto ci popycha j  w kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego 
libido. (…) Beata to lekarka SOR-u, która w wypadku motocyklowym 
traci narzeczonego. Samotna kobieta u mierza ból, uzale niaj c si  od 
silnych leków opioidowych, które wykrada w szpitalu14. 

Fabu a filmu kontynuuje nie najlepsze by  mo e wzorce pokazane ju  
przez filmy takie jak S u by specjalne i Pitbull, ale z ca  pewno ci  stawia bo-
haterki kobiece na piedestale i oddaje im pole dzia ania w m skim (ju  tylko 
z nazwy) wiecie. 

11 „Zwiastun Niebezpiecznych kobiet, który zanotowa  3,5 mln wy wietle  zwiastuna w 24 go-

dziny” - http://film.onet.pl/recenzje/pitbull-niebezpieczne-kobiety-baby-sa-jakies-silne-rece 

n zja/dpck3p [dost p: 19.08.2017]. 
12 https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/box-office/filmy-polskie?cat=26467 [dost p: 

30.08.2017]. 
13 https://www.youtube.com/watch?v=Efv1e16vurw [dost p: 30.08.2017]. 
14 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1243770 [dost p: 30.08.2017]. 
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Rozwini ciem koncepcji opisanych postaci s  z ca  pewno ci  tak e te 
wizerunki, które reprezentuj  postawy spo eczne m odzie y wychowanej 
w czasach nowego milenium. wiat ko ca drugiego i pocz tku trzeciego ty-
si clecia jest znudzony herosami. M odzi Polacy wybrali wzorce odmienne 
ni  pokolenie ich rodziców i dziadków. Bohater nowej generacji musia  
spe nia  inne standardy, przystawa  do opanowanej przez telewizj  i internet 
rzeczywisto ci. Wychowywanie wspó czesnej m odzie y odbiega daleko od 
tradycyjnych sposobów my lenia o kreowaniu warto ci i formowaniu cha-
rakteru m odego cz owieka. Edukowana jest ona przede wszystkim przez 
media, a nie, jak to by o do tej pory, przez dom i szko . Nowa rzeczywi-
sto , milenium up ywaj ce przede wszystkim pod znakiem rewolucji tech-
nologicznej, potrzebowa o zupe nie odmiennego wzoru, a fenomen tego 
zapotrzebowania na now  posta  realizuje si  w postaci „pokolenia nic”. 

Pokolenie nic to pokolenie dwudziestolatków, ledwie pami taj ce „trudne 
czasy” sprzed roku 1989, kiedy Europa rodkowa obala a komunizm. 
Pokolenie to ma du e mo liwo ci porównywania tamtych czasów ze 
wspó czesnymi, nap ywem zagranicznych towarów i wzorców z zakresu 
kultury popularnej; a tak e silnymi podzia ami spo ecznymi i oczywist  
na ka dym kroku korupcj  w polityce – czyli ze wszystkimi czynnikami 
kszta tuj cymi ich wiat na pocz tku nowego milenium (Osadnik 2010, 116). 

Nowy bohater, którego w istocie nazwa  nale a oby raczej antybohate-
rem, przechodzi przemiany, kszta tuje si  przez pewien czas, a „widzowie 
(zw aszcza ci najm odsi (…)) identyfikuj  si  z postawami, które jeszcze kil-
kana cie lat temu scenariusze (…) okre la y jako jednoznacznie negatywne” 
(Major 2011, 107). Inny typ postaci zdefiniowany zosta  ostatecznie dopiero 
w 2002 roku w powie ci Wojna polsko-ruska pod flag  bia o-czerwon  Doroty 
Mas owskiej. Po 15 latach, które up yn y od premiery, mo na powiedzie , 
i  Wojna polsko-ruska… sta a si  przyczynkiem do dalszego definiowania 
warto ci i idea ów, którym ho duje dzisiejsza m odzie . Drugim, po j zyku, 
elementem konstytuuj cym dzie o, zarówno w wersji ksi kowej, jak i fil-
mowej15 jest g ówny bohater – Silny. 

Silny jest i silny, i s aby, wygadany i niemy, t py i nad wiadomy, senty-
mentalny i ironiczny, lojalny i nieprzewidywalny. Silny jest konformist  
i buntownikiem, prze ladowc  i ofiar . Silny ma wszystkie pogl dy i nie 

15 Premiera adaptacji filmowej w re yserii Xawerego u awskiego odby a si  w roku 2009.  
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ma adnych. Wie czego chce i na czym stoi, a jednocze nie miota si  
i desperuje (Wi niewska, Marecki 2010, 229). 

Taka w a nie konstrukcja postaci obrazuje wszystkie powody, dla których to 

w a nie Silny jest bohaterem pokolenia m odych Polaków. Niemo no  odnale-

zienia si  we wspó czesnej rzeczywisto ci, niepewno  przysz o ci, dualizm cha-
rakteru to wszystko cechy charakteryzuj ce generacj  dzisiejszych dwudziesto-

latków. „Mas owska pokaza a, jak »rozsypana, p ynna jest to samo  m odego 

pokolenia (…) ludzi zagubionych, którzy desperacko poszukuj  punktu opar-

cia«, pokaza a ich kaleki j zyk, »swoist  nowomow , w której nie mo na wyrazi  

czystych, szlachetnych uczu «” (Wi niewska, Marecki 2010, 234). 

Obecnie, jak w przypadku opisywanego wcze niej Franza Maurera, zda-

wa  by si  mog o, e postacie pokroju Silnego zaczn  odchodzi  w zapo-

mnienie, a najnowsze filmy ukazuj ce pokolenie wspó czesnych nastolatków 

daj  obraz pozornie odwrotny od tego, który zarysowa  si  na przyk ad 

w utworze Mas owskiej. Pozornie, gdy  w swej konstrukcji to postacie po-

wierzchownie silne, jednak wewn trznie s abe i niewarte na ladowania. 

Ostatnim zatem etapem rozwoju bohatera XXI wieku jest Dominik z Sali 

samobójców Jana Komasy. Zarówno Silny, jak i Dominik to „bohaterowie” 

jedynie m odego pokolenia Polaków. Wp yw na konstrukcj  tego ostatniego 

mia o z ca  pewno ci  rozpowszechnienie si  subkultury emo, jednak za-

l kiem by o wewn trzne rozchwianie i niepewno , które cechowa o ju  

Silnego. Dominik – jak jego poprzednicy – nie radzi sobie z rzeczywisto ci , 

ale walk  z ni  podejmuje w zupe nie inny sposób. Nowy typ bohatera zo-

sta  ukazany nie tylko w Sali samobójców. Podobne charaktery przedstawiaj  

Obietnica Anny Kazejak i Galerianki Katarzyny Ros aniec. I znów, jak w przy-

padku bohatera-gangstera, si a i m skie atrybuty przeniesione zostaj  w tych 

filmach na postaci kobiece. M czy ni, a w a ciwe ch opcy, s  s abi i atwo 

(zbyt atwo) poddaj  si  manipulacji. To m ode dziewczyny (bo jeszcze nie 

kobiety) zmuszaj  ich do podejmowania konkretnych dzia a 16. Staraj c si  

nie zagubi  zewn trznych elementów kobiecych, wewn trznie pragn  si  by  

takie, jak bohaterowie ogl danych przez nie filmów. Pal , pij  i terroryzuj  

otoczenie oraz najbli szych – jednym s owem staraj  si  odtwarza  takie 

wzory, jakie do tej pory realizowali g ównie m czy ni. O tym, i  opisywana 

16 Warto pami ta , e z tak  sytuacj  mamy ju  do czynienia we wspomnianej Wojnie polsko-

-ruskiej. Gdyby nie kolejno pojawiaj ce si  kobiety, Silny nie by by bohaterem wartym uwagi 

widza b d  czytelnika. 
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tendencja jest ogólno wiatowa, wiadczy ogromny sukces kasowy takich za-

granicznych produkcji, jak Igrzyska mierci czy trylogia Niezgodna, w których 

to w a nie g ówna bohaterka bierze na swoje barki konieczno  zmagania 
si  ze z em otaczaj cego wiata i podejmuje si  ponownego zaprowadzenia 

adu, broni c przy tym m skich bohaterów historii. 
Zrozumienie bohaterów filmowych mo e sta  si  wa nym sposobem po-

dej cia do polskiej kinematografii. Ka da, nie tylko polska, kultura posiada 
w swojej pami ci narodowej postaci, których poznanie staje si  kluczowe dla 
zrozumienia mentalno ci ca ego spo ecze stwa. „Pami  narodowa (…) jest 
po czeniem historii i naszego stosunku do niej. To po czenie wiedzy 
o dziejach narodu i emocjonalnego (duchowego) podej cia do zaistnia ych 
faktów, które sprawi y, e jeste my tu, a nie gdzie indziej, e jeste my Pola-
kami”17. Tak te  jest w przypadku opisanych bohaterów filmowych. To oni, 
b d c integraln  cz ci  pami ci narodowej (zajmuj c dzi  w jej kultywowaniu, 
niezaprzeczalnie, zaszczytne miejsce obok bohaterów literackich), powoduj , 
e cz owiek wychowany poza kultur  polsk  mo e (dzi ki nim) zrozumie  

zakres pewnych poj , zbli y  si  do Polaków, a tak e uzna  ich tradycje i prze-
konania. W przypadku bohaterów kina polskiego znamienne jest, i  ka dy 
z protagonistów pojawiaj cych si  w ostatnich dziesi cioleci wyrasta wyra -
nie z tego samego wzorca. Stwierdzi  mo na, e pierwowzorem wszystkich 
tych postaci (zarówno m skich, jak i kobiecych) jest Andrzej Kmicic uosa-
biaj cy polskie t sknoty za romantyczn , waleczn  rzeczywisto ci : 

Kinowi bohaterowie kryj  si  w najg bszej i najbardziej zmistyfikowanej 
sferze naszej – widzów – wra liwo ci. Jedni zostali nam objawieni jesz-
cze w czasach dzieci stwa, ro li my i dojrzewali my wraz z nimi, ci gle 
zachowuj c ich w pami ci i szukaj c w kinie ich dawnych i nowych wize-
runków. Innych poznali my na pó niejszych etapach naszego ycia i za-
akceptowali my, nadaj c im status dobrych znajomych, przyjació , ulu-
bie ców (…). Wszyscy nale  do nas, ale w pewnym sensie tak e i my 
nale ymy do nich (Stachówna 2006, 9). 

Bohaterowie filmowi uosabiaj  t sknoty widzów, daj  mo liwo  identyfi-
kacji, „reprezentuj  okre lone ideologie, wyra aj  emocje, uciele niaj  ma-
rzenia, rekompensuj  braki, powoduj , e czujemy si  szcz liwsi” (Sta-
chówna 2006, 9). Mo na zatem z powodzeniem odwo ywa  si  do nich jako 
do wizualnej reprezentacji ca o ci charakteru narodowego. 

17 http://www.smalewski.c0.pl/index.php/pamiec-narodowa [dost p: 28.03.2015]. 
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Evolution of a hero in Polish postwar cinema –  
from Superman to the Wonder Woman 

The article presents the evolution of the heroes in Polish cinema after the Second World 

War, as well as while showing the characters that influenced the social awareness of Poles, it 

reveals those which have been created in response to the social needs. Although the Polish 

postwar cinema for decades used to be exclusively masculine, lately this tendency changed, 

and thus for, the author shows that the features and attributes of male characters have been 
transferred to the female characters by the scenarists and film directors. 

Key words: contemporary Polish cinema, woman, man, movie hero, Ashes and Diamonds, More 

Than Life at Stake, Pitbull, Polish-Russian War, Suicide Room, Secret Wars, Blood of my flesh 


