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-----» Okres po 1989 roku to w Polsce czas 
gwałtownych przemian, wielkich nadziei, 
frustracji, rozczarowań, kolejnych kryzysów, 
ale również sukcesów. Przejście z gospodar-
ki centralnie sterowanej do wolnorynkowej 
stanowiło przez lata ważny kontekst dla 
twórców polskiego kina – zarówno tych, 
którzy opowiadali o świecie biznesu, polityki 
czy służb, jak i tych koncentrujących się na 
życiu codziennym zwykłych ludzi. Michał 
Piepiórka analizuje zarówno fabuły uznane, 
jak i popadające w zapomnienie ofiary  
tzw. filmoznawczej rzeźni. Często to właśnie 
te drugie mówią nam o Polsce, także dzisiej-
szej, rzeczy nowe i zaskakujące.

W książce tej przyglądam się uważnie  
sposobom, w jaki nasze filmy fabularne  
nakręcone po 1989 roku opowiadają 
 o zmieniającej się Polsce. Interesują mnie 
przede wszystkim te aspekty życia, na które 
wyraźnie wpłynęła transformacja gospodar-
cza: między innymi stosunek do pracy, rozwój 
przedsiębiorczości, napływ zachodniej 
popkultury, pojawienie się wzmożonego  
konsumpcjonizmu. Jednak polskiej kinema-
tografii przyglądam się w sposób szczególny. 
Bardziej niż od strony formalnej, filmy  
interesują mnie ze względu na dającą się  
z nich wyczytać wiedzę kulturową. Moim  
celem jest stworzenie mentalnej mapy 
polskiego społeczeństwa okresu transformacji.

(fragment)

NA 
JEDEN
TEMAT

Znany film Feliksa Falka Kapitał, czyli  
jak zrobić pieniądze w Polsce z 1990 roku  
zaczyna się od ujęcia lecącego nad War-
szawą pomnika Karola Marksa. To bardzo 
znamienny obraz, niemal proroczy. Jego 
symbolika w momencie premiery filmu była 
jednoznaczna, jednak w ciągu niemal  
trzydziestu lat, jakie upłynęły od wejścia  
do kin Kapitału, scena nabrała wielu nowych 
sensów. Dziś jej pierwotne znaczenie jest 
bodaj najmniej intrygujące. -----»
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Wstęp. Dokument mentalności, 
czyli wyjście z filmoznawczej 
rzeźni polskiego kina

Film Feliksa Falka Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce (1989), a tym 
samym całe polskie kino transformacyjne, zaczyna się od ujęcia le-
cącego nad Warszawą pomnika Karola Marksa. To bardzo znamien-
ny obraz, niemal proroczy. Jego symbolika w momencie premiery 
filmu była jednoznaczna, jednak w ciągu niemal trzydziestu lat, ja-
kie upłynęły od wejścia do kin Kapitału…, scena nabrała nowych sen-
sów. U Falka symbolizuje odchodzącą powoli przeszłość – kłopotliwą, 
z którą nie całkiem wiadomo, co zrobić. Ale już wkrótce stanie się 
symbolem krążącego nad Warszawą, a jednocześnie nad całą Pol-
ską, widma post komunistycznej mentalności, którą tak ochoczo będą 
piętnować kolejni reżyserzy. Polski homo sovieticus zostanie na lata 
obsadzony w roli czarnego charakteru, odpowiedzialnego za wszel-
kie zło w  zmieniającym się społeczeństwie: zbyt wolno wdrażane 
reformy, pogłębiające się bez robocie, spadek jakości życia, a nawet 
 małżeńskie kłótnie.

Ulubionymi bohaterami polskich filmowców przez długi czas będą 
natomiast rodzimi Rockefellerowie – ludzie, którzy biorą sprawy we 
własne ręce, kupują taniej, sprzedają drożej i niechybnie dorabiają się 
fortun, tak jak mali bohaterowie filmu Mów mi Rockefeller (1990) Wal-
demara Szarka. Rockefellerowie to ci, którzy zrozumieli sens przemian, 
nie blokowali inicjatywy, nie popadali w zniechęcenie, lecz działali jak 
sprawna, pracująca na najwyższych obrotach maszyna. Okres trans-
formacji gospodarczej to nie był czas dla słabych ludzi.

Jednak stopniowo entuzjazm wywołany uwolnieniem rynku zaczął 
słabnąć, aż w końcu dało się słyszeć pierwsze głosy nakłaniające do 
wywiezienia spiżowego Rockefellera w jakieś ustronne miejsce i do od-
kurzenia niedawno zdemontowanego pomnika Marksa. Te głosy przy-
bierają na sile. Sprzeciw wobec kapitalistycznej rzeczywistości, w której 
deweloperzy skazują na bezdomność, korporacje niszczą pracowników, 
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a rodziny górnicze żyją w pogłębiającym się ubóstwie, powoli staje się 
integralną częścią naszego świata.

W książce tej przyglądam się uważnie sposobom, w jaki nasze filmy 
fabularne nakręcone po 1989 roku opowiadają o zmieniającej się Polsce. 
Interesują mnie przede wszystkim te aspekty życia, na które wyraźnie 
wpłynęła transformacja gospodarcza: między innymi stosunek do pracy, 
rozwój przedsiębiorczości, napływ zachodniej popkultury, pojawienie 
się wzmożonego konsumpcjonizmu. Jednak polskiej kinematografii 
przyglądam się w sposób szczególny. Bardziej niż od strony formalnej, 
filmy interesują mnie ze względu na dającą się z nich wyczytać wie-
dzę kulturową. Moim celem jest stworzenie mentalnej mapy polskiego 
społeczeństwa okresu transformacji.

Książka ta wyrasta z przekonania, że filmy nie są niewinnymi fik-
cjami ukształtowanymi wyłącznie przez wyobraźnię autora. W każdym 
z nich ujawniają się głębsze procesy kulturowe, dlatego kino fikcji ni-
gdy nie jest w stu procentach fikcjonalne. Zrodziło się na fundamencie 
konkretnej kultury, która wyposażyła twórców w tę, a nie inną optykę. 
Chcę sprawdzić, jakie sposoby patrzenia stały się udziałem poszcze-
gólnych polskich filmowców, jakie narracje na temat zmieniającej się 
Polski udało im się udokumentować i czy w rodzimej kinematografii 
wykształciły się różne, być może nawet przeciwstawne, dyskursy wal-
czące o dominację i uznanie.

Liczba pozycji książkowych poświęconych polskiej  kinematografii 
po 1989 roku jest pokaźna. Można jednak odnieść wrażenie, że ich 
autorzy nieustannie przywołują te same filmy, tworzą coś na kształt 
kanonu. Uformował się on pod wpływem dominującej w rodzimym 
filmo znawstwie narracji na temat tego okresu w historii naszego kina. 
W centrum zainteresowania badaczy niemal zawsze stoi figura autora 
filmowego i jego styl, co sprawia, że faworyzowane są dzieła o wysokich 
walorach artystycznych, te zaś, które nie potrafią sprostać oczekiwa-
niom znawców, zostają przez nich zignorowane. W ten sposób duża 
liczba filmów znalazła się poza horyzontem zainteresowania badaczy.

Powodów zakrzepnięcia narracji filmoznawczej w formule autorsko -
-estetycznej można szukać w rozczarowaniu polskiego środowiska 
filmowego sytuacją rodzimego kina zaraz po demokratycznych prze-
mianach. Na początku lat dziewięćdziesiątych tematem podejmowanym 
przez filmowych komentatorów najczęściej było nagłe obniżenie się 
poziomu artystycznego polskich dzieł. Źródeł tego zjawiska upatrywa-
no przede wszystkim w zmianach zachodzących w systemie produkcji: 
utracie wsparcia państwa i konieczności zmierzenia się z wyzwaniami 
rynku. Nowy system ekonomiczny premiował filmy, które gromadziły 
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w kinach liczną publiczność, a co za tym idzie, przynosiły zyski pro-
ducentom i dystrybutorom. Tymczasem gust widowni rzadko pokrywał 
się z oczekiwaniami badaczy. Ci drudzy, jeżeli nawet pochylali się nad 
dokonaniami twórców radzących sobie w nowej sytuacji gospodarczej, 
to ograniczali się do analizy fenomenu ich nagłej popularności1, często 
wytykając im przy okazji estetyczną miałkość. Z czasem rygorystycz-
ność tej narracji osłabła2, ale do grona filmów interesujących znaw-
ców nadal najczęściej włączano tytuły najbardziej popularne. Osobną 
kategorię stanowiły obrazy „zrehabilitowane”, to znaczy dopisane po 
czasie do kanonu dzieł artystycznie spełnionych; takiego zaszczytu 
dostąpiły na przykład Psy (1992) Władysława Pasikowskiego.

Jak wspomniałem, te filmoznawcze praktyki sprawiają, że gros pol-
skich filmów jest pomijane w analizach. Stają się ofiarami filmoznaw-
czej rzeźni, przypominającej rzeźnię literatury, o której pisał Franco 
Moretti3. Ten włoski literaturoznawca zauważył, że „większość książek 
znika na zawsze […]. Jeśli założymy, że dzisiejszy kanon dziewiętna-
stowiecznych brytyjskich powieści składa się z dwustu tytułów […], 
to nadal będzie on obejmował zaledwie 0,5 procent wszystkich opub-
likowanych książek”4. Podobny problem dotyka kina, o czym wspo-
mina Ramon Lobato. Przeszczepia on termin Morettiego na grunt 
filmoznawstwa, ale nie po to, by opisać praktyki badaczy, lecz współ-
czesną rzeczywistość produkcyjną. Pisze mianowicie o tworzonych 
od razu z myślą o rynku kaset wideo filmach5, które nazywa ofiarami 
rzeźni kina, odbywającej się w świecie „cierpiącym” na inflację audio-
wizualnych produktów6.

Aby uwidocznić skalę rzezi dokonanej na polskich filmach stwo-
rzonych po 1989 roku, wystarczy podać kilka liczb: Tadeusz Lubelski 
w Historii kina polskiego7 wymienia 162 tytuły pełnometrażowych filmów 

1 Zob. G. Stachówna, My, psy, musimy trzymać się razem: „Psy”, w: Historia kina polskiego, 
red. T. Lubelski, K. J. Zarębski, Warszawa 2007.

 2 Zob. m.in. M. Przylipiak, J. Szyłak, Kino najnowsze, Kraków 1999; A. Lewicki Kino po-
pularne a polskie społeczeństwo po roku 1989, w: Polskie kino popularne, red. P. Zwierz-
chowski, D. Mazur, Bydgoszcz 2011.

3 F. Moretti, The Slaughterhouse of Literature, „Modern Language Quarterly” 2000, 
R. 61, nr 1. 4 Tamże, s. 207.

 5 R. Lobato, Shadow Economies of Cinema. Mapping Informal Film Distribution, London 
2012, s. 33.

6 Paolo Cherchi Usai podaje, że w 1895 roku wyprodukowano jedynie 40 minut 
filmów i cały ten materiał zachował się do dzisiaj, tymczasem w roku 1999 na-
kręcono już półtora miliarda godzin. Zdaniem Usaia, jeżeli ten trend się utrzy-
ma, to w 2025 roku zostanie wyprodukowanych 100 miliardów godzin filmów 
(The Death of Cinema: History, Cultural Memory and the Digital Dark Age, London 2001, 
s. 111–112).

 7 T. Lubelski, Historia kina polskiego: twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009.
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fabularnych wyprodukowanych po 1989 roku, Marek Haltof w Kinie 
polskim8 – 128, Ewa Mazierska w Polish Postcommunist Cinema9 – 130, 
Katarzyna Taras w Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej 
rzeczywistości po 1989 roku10 – 45, a w „Egoista” czy Edi. Bohaterowie naj-
nowszych polskich filmów – rekonesans11 – 34, natomiast w pracy zbioro-
wej Kino Polskie 1989–2009. Historia krytyczna, jak pisała redaktorka tomu, 
wyselekcjonowano 26 filmów zrealizowanych w latach 1989–2009 jako 
„najbardziej reprezentatywnych dla tego okresu”12. Natomiast Krzysz-
tof Kucharski podaje13, że tylko od 1990 do 2000 roku na ekranach kin 
zagościło 225 polskich filmów. Skoro tak, to mogłoby się wydawać, że 
wymienienie przez Lubelskiego 162 czy Mazierską 130 tytułów to bar-
dzo dobry wynik. Należy jednak pamiętać, że Lubelski badał okres do 
roku 2007, a Mazierska do 2005, a zatem mieli do dyspozycji więcej 
dzieł filmowych niż 225, o których wspomina Kucharski.

Ofiarami tej filmoznawczej rzeźni okazały się filmy tak istotne dla 
mojej książki, jak choćby Mów mi Rockefeller Waldemara Szarka, Komedia 
małżeńska (1993) Romana Załuskiego czy Fuks (1999) Macieja Dutkie-
wicza. Wiele innych ważnych dla mnie obrazów wymienia się jedynie 
z tytułu. Przed rzeźnią nie chroni dzieła ani fakt wyreżyserowania go 
przez uznanego autora, co widać po VIP-ie (1991) Juliusza Machulskie-
go, ani przyzwoity wynik frekwencyjny, czego dowodzi z kolei Spona 
(1998) Waldemara Szarka, która znalazła się w pierwszej dwudziestce 
najbardziej dochodowych polskich filmów lat dziewięćdziesiątych14. 
Jedyną prawidłowością jest, o czym już wspominałem, stawianie dzieł 
artystycznych, autorskich i „poważnych” ponad te mające dostarczyć 
rozrywki, wywodzące się z kina popularnego i realizujące konwencje 
gatunkowe.

Po kilku wcześniejszych akapitach z pewnością łatwo się domyś lić, 
że moją ambicją jest porzucenie dominującego w rodzimym filmo-
znawstwie wartościującego klucza artystycznego oraz przyjrzenie się 
polskiej kinematografii po 1989 roku bez jakiegokolwiek filtra od-
dzielającego dzieła ważniejsze od mniej ważnych. Interesowały mnie 

 8 M. Haltof, Kino polskie, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk 2002.
 9 E. Mazierska, Polish Postcommunist Cinema. From Pavement Level, Bern 2007.
 10 K. Taras, Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 

1989 roku, Warszawa 2012.
 11 K. Taras, „Egoista” czy Edi. Bohaterowie najnowszych polskich filmów – rekonesans, 

Warszawa 2007.
 12 A. Wiśniewska, Wstęp. Historia krytyczna, czyli co ty wiesz o polskim kinie, w: Kino polskie 

1989–2009. Historia krytyczna, red. A. Wiśniewska, P. Marecki, Warszawa 2010, s. 5.
 13 K. Kucharski, Kino plus: film i dystrybucja kinowa w Polsce w latach 1990–2000, Toruń 

2002, s. 383–387.
 14 Podaję za: tamże, s. 387.
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wszystkie filmy, które opowiadają o Polsce po roku 1989, a naliczyłem 
ich około 300. Nie mogło być inaczej, skoro zależało mi na opisaniu 
wszystkich istniejących w polskiej kinematografii narracji na temat 
współczesnej Polski. Przy czym nie miałem ambicji, by każdemu filmowi 
realizującemu którąś z wymienionych przeze mnie strategii opowiada-
nia o zmieniającym się kraju poświęcać tyle samo miejsca.

Rezygnacja z selekcji filmów ma jasno sprecyzowane cele. Po pierw-
sze, jest reakcją na obiegową opinię, popularną w rodzimej publicy-
styce, że polska kinematografia nie nawiązuje do transformacji, że 
brakuje w niej obrazów codzienności, omówienia konsekwencji prze-
mian ekonomicznych i nie ma tematów politycznych. Poszerzając licz-
bę analizowanych filmów, chciałem sprawdzić, czy faktycznie nasza 
rzeczywistość po 1989 roku pozostaje nieprzedstawiona. To zadanie 
wymaga rozstrzygnięcia kwestii poniekąd równoległej: z jakich bądź 
czyich perspektyw rzeczywistość naszego kraju była pokazywana w ki-
nie? Dopiero analiza wszystkich filmów da nam pełną wiedzę na ten 
temat i pomoże zweryfikować powszechne przeświadczenie, że brakuje 
w naszym kinie jakichś tematów lub sposobów opowiadania.

Po drugie, jak już wspomniałem, rezygnacja z selekcji jest prostą 
konsekwencją odrzucenia optyki autorskiej i estetycznej, co jest moim 
nadrzędnym założeniem. Każdy film jest wytworem jakiejś wspólnoty 
kulturowej, czyli niezinstytucjonalizowanej grupy ludzi o tych samych 
przeświadczeniach na temat jakiegoś wycinka rzeczywistości 15, i dla-
tego może posłużyć jako materiał do badań.

Podejmując się opisania sposobów opowiadania o Polsce w okresie 
transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu zmian, jakie 
przyniósł kapitalizm, trzeba wybrać odpowiednią metodę badawczą. 
Z góry odrzuciłem powrót do tak zwanych SLAB theories 16, ponieważ 
podzielam pogląd na temat słabości tych ujęć, sformułowany przez 
Davida Bordwella i Noëla Carrolla, którzy krytykowali je głównie 
za „tauto logiczność i niefalsyfikowalność, traktowanie rzeczywistości 

15 Kategorię wspólnoty kulturowej rozumiem więc podobnie jak Stanley Fish „wspól-
notę interpretacyjną”: najkrócej mówiąc, to grupa ludzi podzielająca wiedzę na temat 
tego, „jak jest” (zob. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, tłum. A. Grzeliński, 
w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2008).

16 Ten ironiczny termin odsyła do tak zwanej Wielkiej Teorii Filmu, będącej swoistą 
syntezą podejścia psychoanalitycznego, poststrukturalistycznego, semiotycznego 
i wywodzącego się z krytyki ideologii. Nazwa to akronim utworzony od nazwisk 
najpopularniejszych dla tej tendencji badawczej teoretyków: de Saussure’a, Lacana, 
Althussera i Barthesa. (D. Bordwell, Historical Poetics of Cinema, w: The Cinematic Text: 
Methods and Approaches, red. R. Palmer Burton, New York 1989). W krytyce wykorzy-
stywania prac tych badaczy istotne jest, że nie pisali oni o filmie. Dopiero później 
ich teorie przeniesione zostały na grunt filmoznawstwa.
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kina jedynie jako rezerwuaru arbitralnie wybieranych i dogodnych 
przykładów, «opowiadanie historyjek» w pseudonaukowym żargonie, 
metodologiczny eklektyzm, a także mylenie teorii z interpretacjami 
dowolnie wybranych filmów”17. Sięgnięcie po praktyki badawcze po-
pularyzowane przez tak zwaną szkołę z Wisconsin, skupioną wokół 
Bordwella, także nie wchodziło w grę, gdyż koncentrują się one na 
cechach samego dzieła filmowego, nie umieszczając go w szerszym 
kontekście społeczno-kulturowym i nie dostrzegając w nim efektu 
praktyk kulturowych, instytucjonalnych czy politycznych.

Tym bardziej bezcelowe z mojego punktu widzenia byłoby czer-
panie inspiracji z badań kultury produkcji18 czy Nowej Historii Kina19, 
które skupiają się na analizie modeli odbioru, praktyk producenckich, 
dystrybutorskich i wszystkiego, co składa się na kontekst powstania 
i funkcjonowania dzieła filmowego. Dlatego być może jedynym wyj-
ściem dla kogoś zainteresowanego zarówno tekstem filmu, jak i jego 
kontekstem, jest połączenie metod filmoznawczych z praktykami wy-
wodzącymi się z innych nauk o kulturze20.

Metodologicznych sojuszników szukam więc wśród tych teoretyków, 
którzy, czytając dzieła filmowe, uwzględniali historyczny i kulturowy 
moment ich powstania, a nawet traktowali filmy jako materiał do ba-
dań nad społeczeństwem, które je „wyprodukowało”21. Prace te, zwy-
kle z pogranicza filmoznawstwa i socjologii, antropologii oraz historii, 
widziane w szerszym kontekście badań kulturowych, zainspirowały 
mnie do ukucia terminu „dokument mentalności”.

 17 Surową charakterystykę SLAB theories autorstwa Bordwella i Carrolla przytacza 
Marcin Adamczak (Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie 
filmu, Poznań 2014, s. 21–22).

 18 Badania produkcji rozwijają się na polskim gruncie bardzo prężnie. Do najciekaw-
szych książek z tego obszaru należą: E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia pol-
ska 1896–2005, Warszawa 2009; A. Wróblewska, Rynek filmowy w Polsce, Warszawa 
2014; E. Gębicka, Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia 
po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej, Katowice 2006; M. Adamczak, 
 Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010; tenże, 
Obok ekranu…

 19 Rozwój tego nurtu w filmoznawstwie opisał Michał Pabiś-Orzeszyna w tekstach 
Nowa Historia Filmu, Nowa Historia Kina. Część pierwsza: bedeker oraz pogodne woła-
nie o historię teorii i historię historiografii, „Ekrany” 2013, nr 6, s. 50–55 oraz Nowa 
Historia Filmu, Nowa Historia Kina. Część druga: rewidowanie rewizjonistów, „Ekra-
ny” 2014, nr 1, s. 55–60. Warto również zwrócić uwagę na książkę Łukasza Bi-
skupskiego Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku, 
 Warszawa 2013.

 20 O czym pisałem już w innym miejscu: M. Piepiórka, Koty, koguty i filmy. Zapomniana 
tradycja kulturowych badań nad filmem, „Perspektywy Kulturoznawcze” 2014, nr 4.

 21 Pisząc o „produkowaniu” filmu przez społeczeństwo, mam na myśli wpływanie 
kulturowych sił na ukonstytuowanie się konkretnej narracji, która nadaje dzie-
łu sens, nie zaś formalne działania związane z fizycznym powstawaniem obrazu.
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Podążając za intuicjami takich teoretyków jak Siegfried Kracauer, 
Aleksander Jackiewicz, Dorota Skotarczak czy Rafał Marszałek, chciał-
bym udowodnić, że odpowiednio przyglądając się filmom, można do-
strzec w nich dokumenty zaświadczające o wiedzy kulturowej, która 
wpływa na światopoglądową mozaikę badanego społeczeństwa. Właś-
nie przez kategorię „dokumentu mentalności” – a nie poprzez procesy 
produkcyjne, struktury formalne czy sylwetki autorów – będę spoglądał 
na polskie kino po 1989 roku.

Inspiracją, która ujawnia się już w nazwie proponowanej kategorii, 
jest dziedzictwo badaczy ze szkoły Annales, prekursorów wykorzysta-
nia w historii metod pochodzących z nauk społecznych. Ich celem było 
zastąpienie klasycznej historii politycznej badaniami procesów „dłu-
giego trwania”22 i to właśnie na tym gruncie powstało pojęcie historii 
mentalności. Jak twierdzi Paul Ricoeur, badacze ci w znacznym stop-
niu przyczynili się do poszerzenia sfery tego, co dokumentalne, dzięki 
czemu „każdy ślad stał się zbiorowym świadectwem epoki”23.

Prekursorem traktowania filmów jako materiału badawczego do 
zgłębienia wiedzy na temat mentalności społeczeństwa jest  Siegfried 
Kracauer, autor pracy Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu nie-
mieckiego24, którą rozpoczął słowami: „Książka ta nie zajmuje się wy-
łącznie filmem niemieckim jako takim; jej celem jest raczej wzboga-
cenie, i to pod specyficznym kątem, naszych wiadomości o Niemczech 
przedhitlerowskich”25. To ważna dla mnie deklaracja. Autor przyznaje 
w niej, że traktując tekst filmowy jako materiał badawczy, pozbawia 
go wartości autonomicznej26. To znaczy, że dociekania Kracauera nie 
ograniczają się do poszerzania wiedzy z zakresu nauk o filmie. Per ana-
logiam mógłbym stwierdzić, że moja książka nie zajmuje się wyłącz-
nie filmem polskim jako takim, bo jej celem jest poszerzenie, i to pod 
specyficznym kątem, wiedzy o Polsce potransformacyjnej.

Niestety, bardzo interesujące rozważania niemieckiego badacza czę-
sto są dyskredytowane ze względu na inne, mniej fortunne założenia 
teoretyczne jego pracy. Kracauer uwikłał się w rozważania psychologi-
styczne, a także operował niezupełnie jasną i teoretycznie uzasadnioną 
kategorią ducha narodu. Przyjęta przez niego metodo logia obciążona jest 
afiliacją z psychoanalitycznymi założeniami Ericha Fromma, związane-
go, podobnie jak Kracauer, ze szkołą frankfurcką. Otóż symptomy – czyli 

 22 Zob. A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2011.
 23 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2012, s. 262.
 24 S. Kracauer, Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, tłum. E. Skrzy-

wanowa, W. Wertenstein, Gdańsk 2009.
 25 Tamże, s. 5. 26 Tamże, s. 8.
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Od przedsiębiorczego boomu do kryzysu,  
czyli zmieniające się wizerunki przedsiębiorców

U progu kapitalizmu, czyli entuzjazm i sceptycyzm

Wielu z tych, którzy prowadzili najbardziej dochodowe interesy w la-
tach dziewięćdziesiątych, zaczynało swoją działalność jeszcze w PRL-u. 
Co więcej to właśnie oni najlepiej radzili sobie w nowych warunkach8. 
Jednak prawdziwy przedsiębiorczy boom rozpoczął się wraz z wejściem 
w życie ustawy o działalności gospodarczej, uchwalonej pod koniec 
1988 roku. W pierwszych latach transformacji liczba zarejestrowanych 
przedsiębiorstw, wśród których dominowały małe i średnie, zwiększyła 
się 2,6 razy9. Na rynku zapanowała euforia. Niestety, wkrótce zamie-
niła się ona w gorycz rozczarowania, które przyszło wraz z pierwszymi 
oznakami recesji. Do czasu pojawienia się negatywnych skutków tera-
pii szokowej zaaplikowanej gospodarce w ramach planu Balcerowicza 
aprobata dla wolnego rynku była w Polsce powszechna – szczególnie 
w jego wersji polegającej na zakładaniu nowych, zazwyczaj drobnych, 
rodzinnych interesów.

Ten pełen entuzjazmu pionierski okres polskiego kapitalizmu udo-
kumentowano w dwóch filmach, wartościujących go diametralnie róż-
nie. Mam na myśli wspomniany obraz Feliksa Falka Kapitał, czyli jak 
zrobić pieniądze w Polsce oraz Waldemara Szarka Mów mi Rockefeller 
(1990). Data produkcji pierwszego z nich to rok 1989, co oznacza, że 
scenariusz prawdopodobnie powstawał w chwili przełomu i czas ak-
cji filmu przypadł na koniec starego systemu i narodziny nowego10. 

 8 J. B. Sobczak, Polski small business – próba rekonstrukcji jego kulturowych wzo-
rów, w: Buddenbrookowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, 
red. G. Skąpska, Kraków 2002, s. 37.

 9 Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Rządowe Centrum Studiów Strate-
gicznych, Warszawa 2002, s. 174.

 10 Bożena Janicka w swojej recenzji Kapitału… uznała, że największą wadą filmu jest 
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Akcja filmu Szarka toczy się w tym samym momencie krótkotrwałego 
przedsiębiorczego entuzjazmu, na chwilę przed wprowadzeniem planu 
Balcerowicza. Na ekrany filmy weszły w odstępie zaledwie trzech mie-
sięcy (Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce miał premierę 12  lutego 
1990 roku, a Mów mi Rockefeller 14 maja 1990 roku). Ponadto charak-
teryzują się podobnie lekką formą (obraz Falka jest komediową sa-
tyrą, a Szarka filmem dla młodzieży). Nic zatem dziwnego, że były 
zestawiane i porównywane ze sobą przez ówczesną krytykę filmową.

Ujawniające się w tych dziełach odmienne wartościowanie skutków 
transformacji gospodarczej dobrze oddaje nastroje społeczne tamtych 
czasów. Nadzieja, z jaką Polacy wciąż odnosili się do kapitalizmu, tak 
bardzo zmitologizowanego w PRL, mieszała się z pierwszymi oznakami 
niezadowolenia, manifestowanymi choćby podczas strajków grupowo 
zwalnianych robotników. Jak pisał David Ost, w społeczeństwie zapano-
wała wtedy konfuzja. Na wiosnę 1990 roku odtrąceni przez Solidarność 
robotnicy zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie z wprowadzanej eko-
nomicznej terapii szokowej, lecz nie wiedzieli, gdzie szukać powodów 
swojej radykalnie pogarszającej się sytuacji materialnej. Lech Wałęsa 
wykorzystał ten moment do zaatakowania liberałów (inteligenckiej 
frakcji Solidarności z Tadeuszem Mazowieckim na czele) za ich reformy 
i zapowiedział przyśpieszenie wprowadzania nowego systemu gospo-
darczego. Lekarstwem na skutki aplikacji kapitalizmu miało więc być 
szybsze tempo jego przeszczepiania na polski grunt11.

Choć w filmie Falka nie widać jeszcze strajków ani pierwszych symp-
tomów nadciągającej recesji, to da się w nim zauważyć poczucie za-
gubienia podobne do tego, jakie rozpowszechniło się w polskim spo-
łeczeństwie. Komedia Falka jest satyrą na wczesny, bardzo gwałtowny 
i w dużej mierze niekontrolowany rozwój polskiego kapitalizmu. Kry-
tycznie ocenia ludzi wręcz rzucających się na robienie pieniędzy, a przy 
tym nieprzykładających wagi do sposobu, w jaki mają zamiar je zarabiać. 
Nie jest to jednak film antykapitalistyczny, podkopujący fundamenty 
zmian i nowych ekonomicznych pryncypiów, lecz krytykujący nie-
odpowiednie postawy. Falk przedstawił nowych przedsiębiorców jako 
cwaniaków gotowych za wszelką cenę osiągnąć sukces. Twórcy Kapitału… 

przedstawienie nieaktualnych już realiów. Scenariusz, według niej, był spóźnio-
ny, bo pisany rok przed premierą, a sytuacja w Polsce była w tym okresie na tyle 
dynamiczna, że zaledwie kilka miesięcy rozdzielało różne epoki. Nie oznacza to 
jednak, że losy Nowosada nie dokumentowały polskiej rzeczywistości roku 1989. 
Spóźniony, w opinii Janickiej, nie oznaczał przekłamany (zob. Ściskając w ręku parę 
zielonych, „Film” 1990, nr 10).

11 D. Ost, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum. H. Jan-
kowska, Warszawa 2007, s. 26.
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nie doszukiwali się przyczyn negatywnych zmian w nowym systemie 
gospodarczym, lecz w mentalności nowego człowieka – kapitalisty – 
który wciąż tkwił głęboko w PRL-u. Ten typ człowieka został nazwany 
przez księdza Józefa Tischnera homo sovieticus12. Kolejne bankructwa 
podejmowanych inicjatyw spowodowane były zatem także brakiem 
odpowiednich zasobów, choć niekoniecznie tych finansowych. Ta re-
fleksja również wydaje się konsekwencją wpływu ideologii liberalnej, 
stawiającej na indywidualizm jednostek, ganionych i chwalonych za 
osobiste porażki bądź sukcesy.

Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce opowiada o Piotrze Nowo-
sadzie, który powraca do Polski z USA, gdzie odbywał staż naukowy. 
Od razu spotyka starych znajomych, a ci mówią mu, co powinien zrobić 
z kapitałem nagromadzonym podczas pobytu za granicą. Namawiają 
go do założenia własnego interesu, stawiając siebie za przykład. Jeden 
z nich ma zakład krawiecki, choć w ogóle nie zna się na szyciu, inny, 
jak mówi, „małą manufakturkę”, czyli tkalnię. Pod wpływem nacisków 
Nowosad próbuje z punktem ksero, frytkarnią, hodowlą żab, a nawet 
z biurem matrymonialnym. Żadna z podejmowanych przezeń inicjatyw 
nie przynosi oczekiwanych zysków, a przywieziony kapitał topnieje. 
Biznesową epopeję domorosłego przedsiębiorcy Falk kończy ironicz-
nie. Nowosad bankrut nieoczekiwanie otrzymuje europejską nagrodę za 
książkę naukową, co rozpala w nim chęć rozkręcenia biznesu na nowo.

W nowej, kapitalistycznej Polsce najpopularniejszym słowem jest 
według Falka „kombinowanie”, pozbawione w ustach nowobogackich 
biznesmenów pejoratywnych konotacji. Praktyka ta stała się powszech-
na i chwalebna, ci, którzy kombinują, po prostu starają się coś w życiu 
osiągnąć, wszystkich innych można zaliczyć do grona ofiar reformy. 
Tych drugich chce bronić żona Nowosada wraz z grupką zaangażo-
wanych znajomych. W tym celu zakładają stowarzyszenie o nazwie 
Ochrona Przed Skutkami Reformy. Nikt z domorosłych przedsiębior-
ców nie przejmuje się etycznymi konsekwencjami własnych działań – 
nastał czas ekstremalnego egoizmu, napędzanego społeczną presją, by 
nieustannie obracać pieniądzem. Ta nowa, gospodarcza „zaradność” 
to jednak nic innego, jak naprędce przeszczepiona z lat osiemdzie-
siątych strategia przetrwania w sytuacji permanentnego niedoboru. 
Zatem mentalność społeczeństwa po przełomie niewiele się zmieniła 
i pozostało ono przywiązane do starych nawyków zarówno w bizne-
sie, jak i życiu prywatnym. To właśnie najmocniej piętnuje film Falka. 

 12 J. Tischner, Homo sovieticus. Między Wawelem a Jasną Górą, „Tygodnik Powszechny” 
1990, nr 25.
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il. 1. Kadr z filmu Kapitał, czyli jak zrobić 
pieniądze w Polsce (1989), reż. Feliks Falk
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Wiedza kulturowa udokumentowanej w nim wspólnoty nie pozwalała 
jej członkom na właściwe rozpoznanie sytuacji, to znaczy dostrzeżenie, 
że problemy wolnego rynku biorą się ze zbyt szybko przeprowadzonych 
reform i luk w prawie niedostosowanym do nowych okoliczności. Oso-
by należące do tej wspólnoty upatrywały ich natomiast w zbyt wolnym 
tempie przechodzenia od starego do nowego.

Pierwszym ważnym elementem pochodzącym z poprzedniego ustro-
ju, w znaczący sposób utrudniającym rozwinięcie Nowosadowi skrzy-
deł, były urzędy i archaiczna, rozbudowana biurokracja. Jak pisał 
w 1993 roku Edmund Wnuk-Lipiński:

Nowe siły społeczne napotykają starą strukturę instytucjonalną (przede 

wszystkim – rozrośnięty aparat administracyjny i gospodarczy), która 

była stworzona w celu stabilizacji i utrzymywania poprzedniego systemu 

społecznego. Pojawia się więc rosnąca sprzeczność pomiędzy starą struk-

turą administracyjną (szczególnie na średnim i niższym poziomie, gdzie 

jest ona najmniej elastyczna i najmniej podatna na zmiany) a nowymi siła-

mi społecznymi, ujawniającymi się po erozji systemu komunistycznego13.

W Kapitale… biurokrację uosabia Marian Dusza (to nazwisko  wygląda 
na znaczące, lecz na zasadzie kontrastu: kamienna i bezwzględna twarz 
kontrolera – w tej roli Andrzej Mrowiec – przywołuje na myśl kogoś 
bezdusznego), czterokrotnie zmieniający w filmie swoją tożsamość. Gdy 
Nowosad prowadzi frytkarnię, Dusza zjawia się jako inspektor sanepi-
du, do punktu ksero przychodzi jako funkcjonariusz policji, w biurze 
matrymonialnym reprezentuje urząd skarbowy, a hodowli żab kładzie 
kres jako przedstawiciel Społecznej Ligi Ochrony Przyrody. Za każ-
dym razem, gdy Nowosad przypomina sobie, że już go widział,  Dusza 
zaprzecza i twierdzi, że nigdzie indziej nie pracował. Zabieg Falka 
kreuje kafkowski klimat nieludzkiej biurokracji. Postać Duszy znako-
micie ilustruje słowa Wnuka-Lipińskiego o najmniejszej elastyczności 
przedstawicieli średniego i niższego poziomu administracji. Urzędnik 
zawsze pojawia się bez konkretnego powodu – dostał jakiś anonim lub 
przybywa z rutynową kontrolą, a wykonywanie działań szkodliwych dla 
firmy, choć nie do końca umotywowanych, tłumaczy posłuszeństwem 
wobec przełożonych.

Złowroga postać Mariana Duszy, który niósł bankructwo wszę-
dzie tam, gdzie się pojawił, nie jest jedynie symbolem bezduszności 

 13 E. Wnuk-Lipiński, Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, War-
szawa 1993, s. 97.
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