
Giuseppe w Warszawie
Jerzy eisler

„Buty żołnierzy włoskich jako zdobywców nie 
stukały po brukach Warszawy, Poznania czy 
Krakowa. W Grecji i Jugosławii, gdzie – agresorzy 
i okupanci – zapisali się wieloma okrucieństwami, 
widziano ich podobnie jak Niemców. W Polsce 
natomiast na stereotyp żołnierza włoskiego 
z czasów II wojny światowej składa się sporo 
powstałych ówcześnie dowcipów i kpiarskich 
wierszy oraz komedia filmowa o szeregowcu 
uciekającym z włoskiej armii ekspedycyjnej 
w Związku Radzieckim – Giuseppe w Warszawie. 
Banał o czarnowłosym muzykalnym amancie, 
kochającym piękne kobiety, śpiew, wino i makaron. 
Nie dramat, a właśnie komedia”. W taki sposób 
o stale żywym wśród wielu Polaków stereotypie 
Włochów pisał w latach siedemdziesiątych 
jeden z najwybitniejszych znawców faszyzmu 
Jerzy W. Borejsza. 

  Kadr z fi lmu: Jan Matyjaszkiewicz, 
Wojciech Siemion, Antonio Cifariello
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CChociaż – pozostając jeszcze na moment przy ty-
tule książki, z której zaczerpnąłem powyższy 
cytat – rzeczywiście Mussolini był pierwszy…, 
a faszyzm włoski poprzedzał niemiecki narodo-

wy socjalizm, to jednak w Polsce – ze względu na ogrom 
niemieckich zbrodni popełnionych tutaj w latach II wojny 
światowej – często i łatwo zapominamy o tym, że „ludzie 
Mussoliniego” potrafi li być nie mniej okrutni i brutalni od 
„ludzi Hitlera”. Nie ma jednak tutaj miejsca na porówny-
wanie totalitaryzmu czarnego z brunatnym.

Jak mówić o wojnie?
Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na zupełnie inną sprawę. 
Pamiętając o tym, że II wojna światowa była bodaj najważ-
niejszym, a na pewno najtragiczniejszym wydarzeniem w po-
nadtysiącletnich dziejach Polski, trudno się dziwić, iż przez 
prawie dwadzieścia lat od jej zakończenia w kinie polskim 
powracano do niej niemal zawsze w tonie martyrologiczno-
-dramatycznym. Zresztą przez kilka lat, w okresie apogeum 
stalinizmu w Polsce, o ile nie liczyć kilku obrazów o charakte-
rze jawnie propagandowym, prawie wcale nie realizowano fi l-
mów wojennych. Potem, po przemianach politycznych 1956 
roku, w ramach określonych przez cenzurę odreagowywano 
to w wielu dziełach „polskiej szkoły fi lmowej”. 
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Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych po-
wstały obrazy, które na zawsze weszły do kanonu polskiego 
filmu wojennego. Ukazywały one, jak Wolne miasto w reży-
serii Stanisława Różewicza, Orzeł Leonarda Buczkowskiego 
czy Lotna Andrzeja Wajdy – przy wszystkich ograniczeniach 
oraz historycznych błędach, nieścisłościach czy wręcz prze-
kłamaniach – różne aspekty Września 1939 roku. Częściowo 
zapomniany, a zawierający znakomite dokumentalne wstaw-
ki z walk lotniczych w czasie Bitwy o Anglię, film Historia 
jednego myśliwca w reżyserii Huberta Drapelli opowiadał 
o udziale w tych walkach polskich lotników. Z kolei Zamach 
Jerzego Passendorfera – nawiązujący do najgłośniejszej 
akcji bojowej Armii Krajowej w okupowanej Warszawie, 
czyli zastrzelenia w biały dzień w centrum tzw. niemieckiej 
dzielnicy gen. Franza Kutschery – początkowo krytykowany 
za nadmierną swobodę w traktowaniu faktów (na przykład 
ukazanie akcji, która w rzeczywistości została przeprowa-
dzona 1 lutego 1944 roku, w realiach wiosenno-letnich), 
z czasem został zaakceptowany także przez przedstawicieli 
środowiska akowskiego, a nawet niektórych uczestników 
tamtej głośnej akcji. Wreszcie, w Kanale i Eroice Andrzej 
Wajda oraz Andrzej Munk sięgnęli po wątki związane z Po-
wstaniem Warszawskim, o którym do niedawna w Polsce 
publicznie mówiono jedynie w sposób skrajnie tendencyjny, 
urągający pamięci bohaterów.
Na parę rzeczy warto jednak zwrócić uwagę. Po pierw-

sze – w latach triumfów „polskiej szkoły filmowej” – od 
czasu wprowadzenia na ekrany w 1955 roku filmu w re-
żyserii Jana Rybkowskiego Godziny nadziei przez ponad 
dziesięć lat – nie zrealizowano ani jednego filmu, który 
opowiadałby o zwycięskich walkach „ludowego” Wojska 
Polskiego w końcowym okresie II wojny światowej. Po 
drugie – w przeciwieństwie do pierwszych lat powojennych, 
kiedy to m.in. w Zakazanych piosenkach, Mieście nieujarz-
mionym, Ostatnim etapie czy zwłaszcza w Ulicy granicznej 
podejmowano kwestię relacji polsko-żydowskich w czasie 
okupacji i poruszano problematykę Zagłady ludności ży-
dowskiej – w popaździernikowym filmie problematyka ta 
była raczej słabo reprezentowana, co było nie tylko następ-
stwem ograniczeń cenzuralnych.
Wreszcie, po trzecie, a to dla niniejszych rozważań jest 

najważniejsze, chociaż wątki komediowe, nawiązujące do 
okupacyjnej codzienności, pojawiały się już we wcześniej 
zrealizowanych filmach, takich jak Zakazane piosenki, Café 
pod Minogą czy Eroica, to jednak długo nie mogła powstać 
polska komedia wojenna. Wydaje się, że filmowcy trafnie 
odczytywali nastroje społeczne i dobrze rozumieli, że po 
tak wielkiej traumie, jaką społeczeństwo przeżyło w latach 
1939–1945, Polacy sami zdecydują, w którym momencie 
będą w stanie śmiać się na filmach tego typu. Pewien prece-
dens zresztą już był. W początku lat sześćdziesiątych sporym 
powodzeniem w Polsce cieszyła się francuska komedia Ba-
bette idzie na wojnę w reżyserii Christiana-Jaque’a, w której 

tytułową rolę zagrała będąca u progu wielkiej międzynaro-
dowej kariery Brigitte Bardot.

Okupacja na wesoło
Jednak na oryginalną polską komedię wojenną trzeba było 
poczekać jeszcze parę lat. Dopiero w 1964 roku w odstępie 
siedmiu miesięcy miały swoje premiery dwa pierwsze filmy 
tego typu: najpierw w styczniu obraz Tadeusza Chmielew-
skiego Gdzie jest generał (nawiasem mówiąc, zarazem je-
den z pierwszych filmów o walkach żołnierzy „ludowego” 
Wojska Polskiego z Niemcami w końcowym okresie woj-
ny), później, w sierpniu, Giuseppe w Warszawie w reżyserii 
Stanisława Lenartowicza. Te dwa filmy łączy osoba grającej 
główne role kobiece, jednej z najpopularniejszych ówczes-
nych polskich aktorek, Elżbiety Czyżewskiej.
W filmie Giuseppe w Warszawie wcieliła się w rolę Marii, 

młodziutkiej harcerki mieszkającej w okupowanej Warsza-
wie i działającej w konspiracji. Jej starszy brat Stanisław jest 
artystą malarzem, który zarabia na utrzymanie domu ma-
lowaniem tandetnych obrazów. Bardzo śmiałym, ale i uda-
nym pomysłem twórców filmu było powierzenie roli nieco 
safandułowatego, nieco zalęknionego, nieco zwariowanego 
malarza Zbigniewowi Cybulskiemu, który od chwili gdy 
w Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy wcielił się w rolę 
Maćka Chełmickiego, dla wielu  ludzi był prawdziwym  
idolem i symbolem akowskiego pokolenia.
Jednak prawdziwą gwiazdą filmu okazał się grający tytu-

łową rolę włoski aktor Antonio Cifariello, który w momen-
cie przyjazdu na zdjęcia do Polski miał 33 lata i w dorobku 
około dwudziestu kreacji filmowych. Niestety, Giuseppe 
w Warszawie był jednym z jego ostatnich filmów. 12 grud-
nia 1968 roku Cifariello zginął bowiem w Lusace w Zambii 
w katastrofie samolotu podchodzącego do lądowania. Przy-
gotowywał się tam do kolejnej roli filmowej. 
Przygody włoskiego żołnierza w okupowanej Warsza-

wie, z czasem dezertera z armii ekspedycyjnej na Froncie 
Wschodnim, są same w sobie zabawne. Dodatkową atrak-
cją filmu są oczywiście podejmowane przez Włocha próby 
mówienia po polsku. Jest przy tym zrozumiałe, że zgodnie 
z konwencją mamy do czynienia z czymś na kształt komedii 
pomyłek. Śmieszne są perypetie Stanisława paradującego 
po mieście we włoskim mundurze – żołnierza bądź co bądź 
wrogiej armii. Zabawne są podejmowane przez Włocha 
próby zdobycia (nawet drogą symulowania ataku wyrostka 
robaczkowego) względów ślicznej Polki. W filmie jest też 
trochę celnych obserwacji codziennego życia okupacyjne-
go: jest scena ze szmuglerami w pociągu nieodparcie na-
suwająca skojarzenia z podobną sekwencją w Zakazanych 
piosenkach, jest „łapanka” na dworcu i na targowisku, jest 
pokazany pokątny handel dosłownie wszystkim, nawet skra-
dzioną bronią palną, jest rzucanie wydmuszkami z tuszem 
w wystawy lokali „Nur für Deutsche”, są ukazane karykatu-
ralnie zajęcia „podchorążówki” z konspiracyjnymi hasłami 



  Kadr z fi lmu: na pierwszym planie Elżbieta Czyżewska i Zbigniew Cybulski
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w rodzaju: „Czy żaba zniosła skrzek?” albo zakonspirowa-
nymi komunikatami w stylu: „Przywieziono pokarm dla 
kanarków” itp.
Ale jest także w fi lmie scena jak gdyby nakręcona „ku 

pokrzepieniu serc”, kiedy to niemieccy żołnierze z różnych 
formacji wzajemnie rozbrajają się na ulicach, przy okazji 
niejednokrotnie ostrzeliwując się i wywołując chaos w ca-
łym mieście. Następnie jesteśmy świadkami, jak są karani 
przez przełożonego karą śmierci bądź zesłaniem na front 
wschodni. Szczególna rola w całej tej sekwencji przypadła 
Jaremie Stępowskiemu, który brawurowo zagrał będące-
go sprawcą całego zamieszania strażnika więzienia Wehr-
machtu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w fi lmach 
tego typu historia kończy się dobrze. W ostatniej scenie 
widzimy, że nawet włoskiemu żołnierzowi, któremu śnił się 
powrót do domu nad morzem na południu Włoch, udało 
się zrealizować to marzenie.

Ochy i achy
Ciekawe, że ta bezpretensjonalna komedia fi lmowa zyskała 
całkiem przychylne recenzje, także wśród zwykle surowych 
krytyków fi lmowych. Janusz Skwara napisał w „Filmie”: 
„Giuseppe w Warszawie jest już zabawą pełną gębą”. Zyg-
munt Kałużyński na łamach „Polityki” poszedł jeszcze da-
lej i stwierdził: „Giuseppe w Warszawie jest to wydarzenie 
sensacyjne w dziejach martyrologii polskiej: pierwsza gro-

teska na temat wojny”. Z kolei Aleksander Jackiewicz pisał: 
„Komedia Lenartowicza, wydaje się, osiągnęła to, czego 
nie osiągnęła u nas chyba żadna, w każdym razie w takim 
stopniu; pośrodku białego dnia, pośrodku zainscenizowa-
nego wiernie życia – pokazała okupacyjny swoisty dowcip 
jednego z najdziwniejszych miast”.
Na koniec jeszcze jedna uwaga natury ogólnej. W 2011 

roku Giuseppe w Warszawie, podobnie jak w ostatnich latach 
wiele innych polskich fi lmów, został poddany rekonstruk-
cji cyfrowej. Muszę jednak stwierdzić, że w tym wypadku 
efekt nie jest tak piorunujący, jak na przykład w wypad-
ku kolorowych Krzyżaków Aleksandra Forda czy czarno-
-białego fi lmu Pociąg w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, 
które nigdy nie wyglądały tak, jak obecnie po remasteringu. 
U Lenartowicza bodaj najwięcej zyskała ścieżka dźwiękowa 
fi lmu. Mam tutaj na myśli wspaniałą, inspirowaną włoski-
mi motywami, muzykę autorstwa Wojciecha Kilara, którą 
obecnie w pełni możemy podziwiać i docenić jej wartość. 
W następnych latach Kilar – między innymi za sprawą iście 
„westernowej” muzyki do Pana Wołodyjowskiego, Hubala 
i w końcu wspaniałego poloneza z Pana Tadeusza – stał się 
królem polskiej muzyki fi lmowej.

prof. dr hab. Jerzy Eisler – historyk, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie; 
zajmuje się dziejami PRL, a także najnowszą historią Francji i historią kina; autor 
m.in. Polski rok 1968 (2006), „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL (2008)

Fo
t.

 F
ilm

ot
ek

a 
N

ar
od

ow
a


