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Premiera kwartalnika „Pleograf“ 2/2022  

 

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny zaprasza 20 czerwca o godz. 18:00  do siedziby FINA 

przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 na premierę najnowszego wydania kwartalnika Pleograf. Letni numer 

dotyczący ludowych historii Polski podejmuje namysł nad „chłopskim” obliczem rodzimego kina 

w  kontekście toczącej się obecnie debaty demitologizującej pańszczyznę i demaskującą logiki władzy 

wynikające z historycznych zaszłości. Publikacja stawia pytania o to, czym była chłopskość dla oka 

kamery oraz jak przedstawiano opór ludu – czy i w jaki sposób polskie kino konstruowało społeczne 

relacje poddaństwa i w jakim stopniu może stać się narzędziem ich redefinicji? W ramach premiery 

zapraszamy Państwa na pokaz filmu Pałac w reżyserii Tadeusza Junaka oraz debatę z ekspertami. 

Portal Ninateka.pl w dniach 20-26 czerwca zaprezentuje online wybrane filmy korespondujące 

z  tematyką numeru, m.in.: Konopielkę, Chłopów, Znachora i Bukolikę. 

 

 
 

 



 
 

 

Pokaz filmu Pałac, reż. Tadeusz Junak, Polska, 1980, 89 min 

godz. 18:00 

 

Ostatnie dni II wojny światowej. Nasilające się odgłosy wybuchów zapowiadają zbliżanie się frontu. 

Dworski pasterz, Jakub, stojąc pośród stada owiec, obserwuje paniczną ucieczkę mieszkańców pałacu, 

dziedzica i jego służby. Dwór stoi przed nim otworem. Jakub nieśmiało przekracza pałacowe progi, 

z  bojaźnią spogląda na śledzące jego kroki dostojne oblicza z portretów wiszących na ścianach. Powoli 

oswaja się z otoczeniem. Wielkie pałacowe lustro daje jego rzeczywiste odbicie - bosego, w nędznym, 

futrzanym kubraku. Ale wyobraźnia pozwoli mu po chwili zobaczyć siebie "po pańsku" – w bogatym 

odzieniu, z upierścienionymi, białymi rękami.  

 

Debata na temat numeru Ludowe historie Polski 
godz.19:30 
Debatę poświęconą tematowi numeru poprowadzi redaktor naczelny kwartalnika dr. Mikołaj 

Mirowski. W debacie wezmą udział: prof. Natasza Korczarowska-Różycka,  dr. Karol Samsel i Piotr 

Korczyński. 

 

Dr Mikołaj Mirowski – historyk, publicysta, pracownik Muzeum Historii Polski, redaktor naczelny 

kwartalnika Pleograf. Współpracownik Forum Żydów Polskich i Muzeum Tradycji Niepodległościowych 

w Łodzi. Naukowo zajmuje się historią ZSRR lat 1917–1941, a także tematyką stosunków polsko-

żydowskich. Wydał książki: Rewolucja permanentna Lwa Trockiego (2013) i tom rozmów Piłsudski 

(nie)znany. Historia i popkultura (2018). 

 

Prof. Natasza Korczakowska-Różycka – dr hab. profesor w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych 

Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w historii filmu polskiego, 

amerykańskim i brytyjskim kinie współczesnym oraz problematyce historiofotii. Opublikowała 

książki: Ojczyzny prywatne (2007) oraz Inne spojrzenie (2013, poświęcona wyobrażeniom historii 

w polskim filmie fabularnym po 1965 roku. Od 2008 roku współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki 

Filmowej oraz Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy projekcie edukacyjnym 

Akademia Polskiego Filmu. 

 

Dr hab. Karol Samsel – poeta, literaturoznawca, filozof, doktor doktor habilitowany nauk 

humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu i kierownik Pracowni Historii Dramatu 

1864-1939 Wydziału Polonistyki UW. Redaktor Zeszytów Poetyckich, członek Związku Literatów 

Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Autor dwunastu tomów wierszy oraz poematu 

Autodafe. Laureat nagrody imienia Władysława Broniewskiego (2010) i zdobywca statuetki imienia 

Wandy Karczewskiej (2011). Zajmuje się twórczością Cypriana Norwida i Josepha Conrada. 

 



 
Piotr Korczyński – historyk, dziennikarz. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, były 

redaktor Oddziału Krakowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Autor m.in. książek Elitarne 

jednostki specjalne Wojska Polskiego 1939–1945 (2013) i Wojownicy, żołnierze i śmierć nie zawsze 

pełna chwały (2015). Publikuje regularnie w czasopismach: Ale historia, Focus Historia, Newsweek 

Historia, Do Rzeczy Historia czy Mówią wieki. Obecnie redaktor naukowy i autor tekstów publikacji 

wydawanych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie: Polski Zbrojnej Historia i Polski 

Zbrojnej. Na UJ przygotowuje się do doktoratu na temat oddziałów karnych w II wojnie światowej. 

Specjalizuje się w historii powszechnej XIX i XX wieku, z naciskiem na historię wojskowości. Historia 

Dzikiego Zachodu i jej recepcja w westernie, zwłaszcza jego europejskiej odnodze – spaghetti westernie 

– jest jego prawdziwą pasją.  

 

20 – 26 czerwca, Ninateka.pl, filmy dostępne bezpłatnie online 

 
Pałac, reż. Tadeusz Junak, Polska, 1980, 89 min 
 
Konopielka, reż. Witold Leszczyński, Polska, 1981, 88 min 
 

Film jest adaptacją znakomitej powieści Edwarda Redlińskiego, która stanowiła trudne wyzwanie dla 

filmowca. Leszczyński, rezygnując z wielu wątków, w dużej części pozostaje wierny literackiemu 

pierwowzorowi. Zdołał uchwycić jego specyficzną i niepowtarzalną humorystyczno-refleksyjną 

atmosferę, a także wiarygodnie i bardzo soczyście zarysować charaktery postaci. 

Akcja filmu rozgrywa się we wsi Taplary – zapadłej osadzie, zamieszkałej przez solidarną społeczność 

chłopską, z uporem usiłującą przeciwstawić się wszelkim zmianom i nowościom. Spokój mieszkańców 

niweczy przyjazd nowej nauczycielki Joli, ponętnej i bardzo nowoczesnej. Przybywają także agitatorzy, 

usiłujący namówić opornych gospodarzy do tak rewolucyjnych wynalazków, jak elektryczność. Edward 

Redliński mówił o Konopielce: To rzecz o przeszłości, o „kulturze statycznej", życiu tradycyjnym, a nie o 

tym, skąd przyszliśmy, co w nas jeszcze w środku, co przezwyciężyliśmy... 

Chłopi, reż. Jan Rybkowski, Polska, 1973, 166 min 
 
Kinowa wersja serialu telewizyjnego, opartego na epopei z życia wsi polskiej końca XIX wieku. 

Pięćdziesięciosześcioletni bogaty gospodarz Maciej Boryna żeni się z młodą, piękną Jagną. Kocha ją 

jego syn Antek, zaniedbujący żonę Hankę i dzieci. Antek spotyka się z Jagną potajemnie, a kiedy łapie 

ich ojciec i podpala stóg, ledwie uchodzą z życiem . . . Dziedzic sprzedaje las użytkowany przez chłopów. 

Dochodzi do starcia między chłopami i dworskimi. Antek broniąc ojca zabija człowieka. Wraz z innymi 

zostaje uwięziony. Boryna umiera, przekazując Hance pieniądze na uwolnienie Antka. Hanka bierze 

w  swe ręce gospodarstwo. Żyje pod jednym dachem z Jagną, która w tym czasie ma romans z żonatym 

wójtem. Hance udaje się doprowadzić do zwolnienia z więzienia Antka. Nie jest jednak w stanie obronić 

Jagny przed nienawiścią mieszkańców wsi. 

 



 
Znachor, reż. Michał Waszyński, 1937, 105 min 
 

Rafał Wilczur jest znanym i cenionym chirurgiem. Pewnego dnia opuszcza go żona Beata, zabierając ze 

sobą także małą córeczkę, Marysię. Zdruzgotany Rafał błądzi ulicami miasta i trafia do podrzędnej 

knajpy, gdzie zostaje okradziony i pobity, wskutek czego traci pamięć. Nie znając swojej tożsamości, 

włóczy się od wsi do wsi. Zostaje przygarnięty przez młynarza Prokopa. W całej okolicy szybko zaczyna 

być znany jako znachor. Jego los odmienia się, kiedy ratuje młodą dziewczynę, ciężko ranną w wypadku 

motocyklowym. Film powstał na podstawie popularnej książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, wydanej 

w 1937 roku, a w rolach głównych wystąpili Kazimierz Junosza-Stępowski i Elżbieta Barszczewska. 

Słońce wschodzi raz na dzień, reż. Henryk Kluba, Polska, 1967, 90 min 

Beskidzka wieś Odkrzask w pierwszych latach po wyzwoleniu. Dochodzi tam do konfliktu między nową 

władzą ludową a miejscową ludnością na tle interpretacji prawa własności. Specyficznie ukształtowani 

przez warunki historyczne, przyzwyczajeni do izolacji, samowystarczalności i walki z przeciwieństwami, 

egoistyczni i nieufni górale budują pod przywództwem Haratyka tartak, szkołę i cegielnię. Uważają to 

wszystko za własność społeczną, ale nie pozwalają korzystać z nich sąsiadom. Władzy ludowej 

natomiast brakuje czasu oraz umiejętności przekonywania i stosuje zasadę: kto nie z nami, ten przeciw 

nam, wspartą represjami i więzieniem.  

Wieczna pretensje, reż. Grzegorz Królikiewicz, Polska, 1974, 70 min 
 
Film o upadku postaw moralnych, zatraceniu celów i idei. „Problematyka Wiecznych pretensji – mówił 

w jednym z wywiadów reżyser – sprowadza się do poszukiwania w zwykłej, szarej biografii 

uniwersalnych motywów ludzkiej egzystencji. W gruncie rzeczy można streścić moją ideę 

w  następującym zdaniu: jest nią poszukiwanie zasady odpowiedzialności nie w instytucjach, które 

wymierzają karę lub przyznają nagrodę, ale w sobie; a więc szukanie autonomii lub zniewolenia 

w  ramach wyznaczonych przez nas samych. Stąd w fabule »Wiecznych pretensji« obowiązuje reguła 

izolacji, wyabstrahowania, odcięcia realistycznych akcesoriów i scenerii od uwikłań codzienności: stąd 

też owe pozornie błahe, banalne wydarzenia zyskują nadwartość, urastają do rangi symbolu, 

metafory...“. 

 
Arizona, reż. Ewa Borzęcka, Polska, 1997, 46 min 
 
Arizona to tanie wino. Artykuł pierwszej potrzeby, fundament sprzedaży w sklepiku w Zagórkach, 

obiekt uwielbienia stałych rezydentów tej handlowej placówki. Przeznaczony dla widzów dorosłych 

wstrząsający obraz niewielkiej społeczności obracającej się w zaczarowanym kręgu biedy ciemnoty, 

bierności i bezradności. Ani młodzi, ani tym bardziej starzy, schorowani ludzie nie potrafią zrobić 

czegokolwiek dla poprawy swego losu. Złorzeczą, narzekają, wzdychają "za komuną", piją, marzą. 

Rozpaczliwie pragną zachować odrobinę ludzkie godności, cień szacunku wobec siebie 

w  odmienionym, wrogim i niepojętym świecie. 

 



 
 
Bukolika, reż. Karol Pałka, Polska, 2021, 70 min 
 

Danusia i jej dorosła córka Basia żyją gdzieś na obrzeżach świata, zgodnie z rytmem i prawami natury, 

wśród zwierząt i duchów umarłych. Ich enklawa daje spokój i poczucie bezpieczeństwa, ale także 

powoduje tęsknotę za kontaktem z drugim człowiekiem. Bukolika to dokumentalna przypowieść 

o   ludziach żyjących inaczej oraz czuła obserwacja, z której rodzi się ciekawość i próba zbliżenia. 

 

Organizator: 

Pleograf, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Ninateka 

 

Promocja: 

Beata Żurawska tel.  + 48 662 099 200 

e -mail:  beata.zurawska@fina.gov.pl; promocja@fina.gov.pl 
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