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Fi lmy o m łodzieży i dla m łodzieży w twórczości Roberta 
Glińskiego na przyk ładzie f i lmu „Czuwaj” 

Grupa odbiorców: indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, odbiorcy oferty 
festiwalowej, miłośnicy filmów, dziennikarze. 
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Najnowszy film reżysera Roberta Glińskiego zatytułowany „Czuwaj” jest kolejnym już w 
bardzo istotnej serii obrazów ukazujących polską młodzież. Jego poprzednie filmy, m.in. 
„Cześć, Tereska”, „Świnki” czy „Kamienie na szaniec” są niejako diagnozą młodości i 
wynikiem głębokiej obserwacji młodzieży. Pierwszym tego typu filmem w twórczości 
tegoż reżysera były „Niedzielne igraszki”, nakręcony w latach 80.-tych, wyświetlany 
początkowo na tajnych pokazach w Krakowie. Bohaterami byli młodzi ludzie w wieku 10-
12 lat. Były to początki pracy reżysera z młodymi aktorami i generalnie filmami, gdzie 
grają oni główne postaci. Z tego też powodu Robert Gliński odczuwa niejako nieustanną 
tęsknotę, żeby obserwować i słuchać młodych ludzi. W wielu swoich kolejnych 
projektach filmowych podejmował on próbę przedstawienia świata polskiej młodzieży, 
ich problemów i życiowych rozterek.  

Pos łuchajcie, jak Robert Gliński ,  reżyser takich f i lmów, jak „Cześć ,  Tereska” 
czy ostatniego „Czuwaj”,  mówi, dlaczego na świecie pokazywanych jest tak 
wiele f i lmów, gdzie bohaterami jest m łodzież .  (F ILMY O MŁODZIEZY I  DLA 
MŁODZIEŻY [00:00 – 01:23])   

Na twarzach młodych ludzi widać pewne emocje oraz napięcia wyjątkowo czytelnie. 
Człowiek dorosły bardzo często przywdziewa różnego typu maski, wyczytanie emocji czy 
nastrojów nie jest więc zadaniem prostym. Jeśli twórcy chcą postawić na ekranie jakąś 
tezę, to jest ona w przypadku bohaterów nastoletnich wyrazista i określona. Jeszcze 
kilka lat temu młodzi bohaterowie reprezentowali z reguły postawy bierne, w ostatnim 
czasie widać na ekranie duże zmiany pod tym względem. Są oni obecnie 
reprezentantami wartości wyższych, duchowych, zarażeni są niejako pewną ideą.  

Pos łuchajcie, jak o zmianach w postawach m łodzieży mieszkającej w 
Polsce oraz o motywacjach do nakręcenia tego typu f i lmów opowiada ich 
twórca, reżyser Robert Gliński .  (F ILMY O MŁODZIEZY I  DLA MŁODZIEŻY [01:23 
– 03:20]) 

Nastolatkowie w końcu stają się „ludźmi” i pełnokrwistymi bohaterami filmowymi. 
Występuje często metaforyzacja sytuacji, w której młodzi ludzie bardzo wyraźnie chcą 
się opowiadać za tym, co jest dobre lub złe, czarne lub białe. Nie chcą oni już być 
przezroczyści, czasem owa wyrazistość poglądów przejawia się wręcz zachowaniami 
ekstremistycznymi. Młodzież podąża z duchem czasu, zmienia się, szuka idei, tożsamości 
i samookreślenia. Tak było zawsze, jednak działo się to z reguły na marginesie, obecnie 
jest bardziej powszechne.  

Pos łuchajcie, jak Robert Gl iński opowiada na temat pomys łu na f i lm 
„Czuwaj” oraz pracy z m łodymi ludźmi, zarówno aktorami, jak i  
wspó łpracownikami ekipy f i lmowej.  (F ILMY O MŁODZIEZY I  DLA MŁODZIEŻY 
[03:20 – 08:04]) 

Ukazany w filmie obraz harcerstwa nie jest całkowitą fikcją, wymyśloną przez twórców 
na potrzeby scenariusza. Stworzono go poniekąd na podstawie własnej autopsji 
reżysera, który również w młodości brał udział w tego typu obozach, ale także jeździł na 
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nie przed nakręceniem filmu, żeby dokonać obserwacji i sprawdzić czy różnią się od tych 
z przeszłości. Porównując obozy sprzed lat z tymi dzisiejszymi, reżyser stwierdza, że 
dawniej było na nich więcej luzu. Obecnie spotykamy się z większym rygorem, licznymi 
zakazami i nakazami. Młodzi ludzie czasem są też jednak pozostawieni tam sami sobie, 
bez większego nadzoru czy opieki ze strony drużynowego, co skutkuje raz na jakiś czas 
nieprzyjemnymi zdarzeniami.  

„Czuwaj” jest nie tylko filmem o młodości, ale można go określić jako film – schemat 
ideowy. W pewnym stopniu wydarzenia w nim ukazane oraz postawy czy zachowania 
bohaterów można odnieść do obecnej sytuacji w Polsce.  

Pos łuchajcie, jak reżyser f i lmu mówi, kto stanowi grupę  odbiorców f i lmu, 
jakie by ły reakcje publiczności po pokazach oraz jakie są  interpretacje 
wydarzeń  w nim ukazanych. Odpowiada on też  na pytanie, dlaczego f i lm 
zosta ł  nakręcony w dwóch wersjach: kolorowej i  czarno-bia łej.  (F ILMY O 
MŁODZIEZY I  DLA MŁODZIEŻY [08:04 – 09;04]) 

Po wypowiedzi Roberta Glińskiego można wywnioskować, że tworząc filmy o młodzieży, 
ich emocjach i wyznawanych ideach, trafia się przede wszystkim do rówieśników 
bohaterów filmowych. Niektórzy z nich widzą siebie w postaciach przedstawionych na 
ekranie, mogą się z nimi utożsamiać. Pozostali mogą poznać i zaobserwować odmienne 
charaktery i postawy niż ich własne. W obu przypadkach po pokazach wybuchały 
gorące dyskusje, film spełnia więc swoje zadanie i wzbudza emocje.  

Pos łuchajcie, jak Robert Gliński mówi na temat tego, czy f i lm „Czuwaj” 
stanowi niejako paralelę  do obecnej sytuacji  pol itycznej w Polsce. (FILMY O 
MŁODZIEZY I  DLA MŁODZIEŻY [09:04 – 10:27])  

Sytuacje polityczne się zmieniają, natomiast filmy zostają. Celem reżysera nie było więc 
stworzenie filmu „na raz”, odnoszącego się tylko i wyłącznie do obecnej sytuacji. Chciał 
stworzyć film skromny i uniwersalny, który za kilka lub kilkanaście lat będzie również 
aktualny. Pojawiają się także skojarzenia do „Iwony, księżniczki Burgunda” Gombrowicza, 
co jest pokazane poprzez pojawienie się w społeczności harcerskiej kogoś nowego, 
obcego, czyli chłopców z zakładu poprawczego. Narusza to pewien spokój grupy 
harcerzy i powoduje liczne intrygi.  

Film był pokazywany w środowisku harcerskim i wzbudził tam ogromne emocje. Harcerze 
zazwyczaj bronią swojej organizacji i nie zgadzali się z wieloma wątkami 
przedstawionymi na ekranie. Jednak reżyser zapewnia, że jego celem nie była krytyka 
harcerstwa jako takiego, a organizacja przedstawiona w filmie jest całkowicie fikcyjna.  

Pos łuchajcie, jak Robert Gliński ,  reżyser wielu f i lmów o m łodzieży, mówi o 
sposobie pracy przy f i lmie „Czuwaj” .  (F ILMY O MŁODZIEZY I  DLA MŁODZIEŻY 
[10:27 – 11 :38])  


