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 Ð Andrzej Kmicic 
(Daniel Olbrychski) 
ze swoją słynną szablą 
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Pod takim tytułem, zaczerp
niętym z popularnej kome
dii Stanisława Barei Miś, co 
miesiąc na łamach tego pis

ma będę publikował swoje rozważania 
na temat polskich fi lmów historycz
nych, a zwłaszcza wykorzystywania 
ich dla celów edukacyjnych. Refl eksje 
te obejmą zarówno obrazy dotyczące 
II wojny światowej, jak i okresu Polski 
Ludowej. W tym ostatnim wypadku 
analizie poddam fi lmy, których akcja 
dzieje się w PRL, zrealizowane przed 
zmianami ustrojowymi w 1989 roku 
i po nich. Będę też pisał o tych, któ
rych twórcy pierwotnie wcale nie mieli 
ambicji tworzenia fi lmów historycz
nych i ich obrazy w swoim czasie były 
kwalifi kowane jako komedie, dramaty 
psychologiczne, kryminały, fi lmy oby
czajowe czy kino dla młodzieży. Wsze
lako, niezależnie od fabuły, wszystkie 
one utrwaliły obraz Polski, której już 
nie ma. 

Mógłby ktoś zapytać, a właściwie 
dlaczego to akurat ja mam pisać o fi l

mach? Nie jestem fi lmoznawcą czy 
krytykiem fi lmowym, lecz histo

rykiem. Jednym z uzasadnień 
jest to, że w ramach 

przeznaczonego dla młodzieży szkol
nej cyklu Kino w PRL – PRL w kinie, 
prowadzonego przez Oddział IPN 
w Warszawie od ponad dziesięciu lat, 
wygłosiłem największą liczbę prelek
cji wprowadzających. Ponadto, fi l
mem – w wymiarze więcej niż hob
bystycznym – interesuję się od prawie 
pół wieku. 

Warto wiedzieć, że inaczej niż dzi
siaj, studia reżyserskie w łódzkiej „Fil
mówce” były w czasach PRL studiami 
drugiego stopnia, to znaczy przed przy
stąpieniem do konkursowych egzami
nów wstępnych trzeba było ukończyć 
wyższe studia na innej uczelni i legity
mować się tytułem magistra. Z zamia
rem dalszych studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej Telewi
zyjnej i Teatralnej im. Leona Schil
lera poszedłem więc w 1971 roku na 
Uniwersytet Warszawski na Wydział 
Historyczny. Był to dla mnie wybór 
w praktyce naturalny – z nauk ścisłych 
byłem beznadziejny, a historią, szcze
gólnie tą najnowszą (wtedy znaczyło to 
tyle, co dzieje II wojny światowej), in
teresowałem się właściwie od zawsze. 
Zresztą i tak przecież chciałem zostać 
później reżyserem fi lmowym. W swo
ich planach wytrwałem jednak tylko do 
trzeciego roku studiów. Coraz mniej 
interesowałem się fi lmem. Doskonale 
pamiętam dzień, w którym w tym za
kresie nastąpiło u mnie „przesilenie”.

W 1974 roku oglądałem audycję 
telewizyjną, w której Jerzy Hoffman 
opowiadał o nieprawdopodobnych zu
pełnie trudnościach, jakie musiał prze
zwyciężać, pracując nad ekranizacją 
Potopu. Wspominał np., jakie emocje 
społeczne (trudne dziś do wyobraże

nia!) wywołało powierzenie głów
nych ról Małgorzacie Braunek 

i Danielowi Olbrychskie
mu. Niektórzy przy 

tej okazji nie szczę
dzili mu inwek

tyw, insynuacji 

Prawda czasów 
– prawda ekranu
Jerzy Eisler
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i pomówień. Szczególnie wielu prze-
ciwników miała decyzja o obsadzeniu 
Olbrychskiego w roli Andrzeja Kmi-
cica. Przecież – tłumaczono – w Panu 
Wołodyjowskim grał on Azję Tuchaj-
bejowicza i…zginął pod koniec filmu! 
Gdy jednak w końcu Potop trafił na 
ekrany, kreacja Olbrychskiego zdoby-
ła powszechne uznanie. A aktor dość 
chętnie utożsamiał się w życiu pub-
licznoprywatnym z tą właśnie rolą. 
Po niezapomnianych dla polskich ki-
biców Mistrzostwach Świata w Piłce 
Nożnej w Republice Federalnej Nie-
miec w 1974 roku, w symbolicznym 
geście Olbrychski podarował Jano-
wi Tomaszewskiemu – który strzegł 
naszej bramki niczym Kmicic Jasnej 
Góry przed Szwedami – szablę, którą 
posługiwał się na planie Potopu. Po 
latach okazało się, że „szabli Kmicica” 
było więcej. W listopadzie 2000 roku 
Olbrychski – w geście protestu przeciw 
prezentowanej w Zachęcie wystawie 
Naziści – pociął szablą fotografie zna-
nych aktorów przebranych w niemiec
kie mundury z lat II wojny światowej.

We wspomnianej audycji telewi-
zyjnej Jerzy Hoffman mówił m.in. 
o trudnościach organizacyjnych i fi-
nansowych w trakcie realizacji filmu, 
a przecież Potop był najkosztowniejszą 
produkcją w całych dziejach PRL. Był 
to zarazem pierwszy polski film stereo-
foniczny. W zdjęciach, które kręcono 
także w Związku Radzieckim, łącznie 
wzięło udział siedemdziesięciu ak-
torów pierwszoplanowych, sześciu-
set drugo i trzecioplanowych, wszy-
scy polscy kaskaderzy i w sumie aż 
czterdzieści tysięcy statystów, w tym 
specjalny pułk kawalerii „Mosfilmu” 
z zaprawionymi (udziałem w wielu 
filmach) specjalistami od upadków 
z koni. Dla potrzeb osób występują-
cych w filmie kostiumolodzy przygo-
towali 23 tys. kostiumów.

Jednak w tamtym systemie – w co 
dzisiaj czasem trudno jest uwierzyć – 
to nie samo zagwarantowanie pienię-
dzy potrzebnych dla wyprodukowania 
filmu stanowiło największy problem. 
Znacznie trudniejszym wyzwaniem 

było „zdobycie” na rynku permanen-
tnych braków i niedoborów rozmai-
tych produktów i usług, które można 
byłoby za te pieniądze nabyć. Trzeba 
było zapewnić na planie wyżywienie – 
dziś powiedzielibyśmy: catering – dla 
kilkuset, a czasem nawet kilku tysięcy 
osób. Niełatwe było zorganizowanie 
transportu i wyżywienie setek koni. 
Ostatecznie jednak wszystko skończy-
ło się dobrze, a Potop w 1975 roku zo-
stał nawet – jako jeden z zaledwie kilku 
(jak dotąd) polskich filmów – nomino-
wany do nagrody Oscara dla najlepsze-
go obrazu nieanglojęzycznego. Może 
jeszcze warto dodać, że w 1999 roku 
Potop zajął piąte miejsce w ankiecie 
Najciekawsze filmy polskie XX wieku 
tygodnika „Polityka”.

Jednak sukcesy i uznanie przyszły 
później. Tymczasem we wspomnianym 
programie telewizyjnym Jerzy Hoff-
man opowiadał także o tym, że paro-
krotnie zdjęcia były przerywane, gdyż 
zarzucano mu przekroczenie zaplano-
wanego budżetu. Grożono nawet ode-
braniem filmu, ale ostatecznie wiele 
spraw rozstrzygnięto na bardzo wyso-
kim szczeblu politycznym. Nie obeszło 
się nawet bez interwencji członków 

Biura Politycznego, którzy w realizacji 
tego filmu dostrzegli okazję do zapre-
zentowania siebie po raz kolejny w roli 
mądrych mecenasów sztuki, a zarazem 
dobrych polskich patriotów. Wydaje 
się, że było to szczególnie ważne właś-
nie w latach siedemdziesiątych, gdy 
ekipa Edwarda Gierka w większym niż 
poprzednicy stopniu starała się grać na 
„patriotycznej nucie” i prezentować 
jako swojska, tutejsza, po prostu ty-
powo polska. 

Pamiętam, że – słuchając tego 
wszystkiego – pomyślałem wówczas, 
że przecież ja nikomu nie zabiłem ani 
ojca, ani matki, więc za jakie grzechy 
miałbym się tak w przyszłości męczyć. 
Po programie wiedziałem już, że do 
„Filmówki” nie będę zdawał, przy 
czym wcale nie byłem przekonany, że 
faktycznie miałbym jakiekolwiek szan-
se, by się tam dostać. Miłość do filmów 
(a może już tylko sentyment?) pozosta-
ła mi jednak na zawsze… 

 Ð Na planie Potopu : Tadeusz Łomnicki jako Michał Wołodyjowski (na koniu)  
i ekipa operatorska
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