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Gatunek filmowy

Definicja wyjaśnia, że gatunek filmowy to jeden ze spo-
sobów systematyzacji dzieł filmowych, odnoszący się 
do charakterystyki produkcyjnej i rozpoznawalnych 
typów wypowiedzi1. Innymi słowy, gatunek filmowy 
pozwala nam podzielić filmy na mniejsze podgrupy; 
a więc za wielkimi klasami, czyli rodzajami filmowymi 
(film fabularny, film dokumentalny, film animowany, 
film oświatowy oraz film eksperymentalny), możemy 
wyodrębnić mniejsze podgrupy, czyli właśnie filmy 
gatunkowe. Koncepcja gatunku filmowego w Europie, 
w tym także w Polsce, została zaczerpnięta z literatu-
roznawstwa i stamtąd właśnie wywodzi się podział na 
rodzaje i gatunki. Współcześnie częściej definiuje się 
gatunki filmowe jako składnik relacji między twórcami 
a publicznością w obiegu komunikacyjnym2. W tym 
znaczeniu gatunki filmowe będą zmiennymi – w czasie 
i przestrzeni – konwencjami porozumiewania się stron 
biorących udział w akcie komunikacji filmowej. Nadaw-
ca, czyli w tym przypadku twórca filmowy, musi brać 

pod uwagę tzw. horyzont oczekiwań odbiorcy (widza 
filmowego). Oznacza to, że realizując film, wybiera on 
takie środki filmowe, które będą adekwatne do oczeki-
wanych rezultatów związanych z deklarowanym gatun-
kiem filmowym. Filmy gatunkowe wywołują w widzach 
określone emocje, przykładowo komedia – śmiech, hor-
ror – lęk, melodramat – wzruszenie. Zadaniem twórców 
filmowych jest zrealizowanie filmu gatunkowego, który 
będzie „inny, ale taki sam”, czyli z jednej strony będzie 
realizował gatunkowy schemat, a równocześnie zaspo-
koi u widza potrzebę nowości, zaskoczenia. Wyznaczni-
ki niektórych gatunków filmowych są bardziej oczywi-
ste (np. filmów science fiction, musicali czy westernów), 
a innych zdecydowanie bardziej enigmatyczne (np. 
jeśli myślimy o wyznacznikach gatunkowych dramatu, 
thrillera czy filmu psychologicznego). Chociaż pojęcie 
gatunku filmowego jest często pomocne zarówno dla 
twórców, jak i widzów, badaczom i historykom kina 
sprawia wiele trudności jego ścisłe zdefiniowanie i być 
może najostrożniej będzie po prostu stwierdzić, że jest 
to kategoria płynna i zmienna w czasie. Bywa też tak,  

Co to jest gatunek filmowy? Do czego jest nam, widzom, a także twórcom 
filmowym, potrzebny? Czym różnią się między sobą filmy gatunkowe? Do jakiego 
gatunku filmowego możemy przyporządkować Kuriera, najnowszy film Władysława 
Pasikowskiego?

Powstanie warszawskie (2014), reż. Jan Komasa – pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction zmontowany z materiałów 
dokumentalnych, fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

1Hasło gatunek filmowy, [w:] Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, Kraków 2010, s. 354–355.
2 Tamże.
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że gatunki filmowe krzyżują się ze sobą, a wzorce gatun-
kowe nakładają się na siebie i wtedy powstaje dzieło, któ-
re jest swoistą hybrydą gatunkową; stąd możemy mówić 
np. o komedii wojennej, komedii romantycznej czy hor-
rorze science fiction.  W polskim kinie fabularnym od lat 
dużą popularnością cieszy się tematyka II wojny świato-
wej. W obszar ten wpisuje się także najnowszy film w re-
żyserii Władysława Pasikowskiego pt. Kurier (2019). Ten 
pełnometrażowy obraz powstał na podstawie biografii 
słynnego Kuriera z Warszawy, czyli Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego (w tej roli Philippe Tłokiński). Akcja filmu nie 
obejmuje jednak całego życiorysu Nowaka-Jeziorań-
skiego, a skupia się jedynie na jego niewielkim fragmen-
cie: Kurier rozgrywa się podczas wojennych wydarzeń 
w roku 1944, kiedy Nowak-Jeziorański otrzymał zada-
nie przedostania się z Londynu do okupowanej Polski,  
z rozkazami dotyczącymi wybuchu powstania warszaw-
skiego. 

Film fabularny, a zwłaszcza gatunkowy, podlega pew-
nym dramaturgicznym i ikonograficznym regułom; 
chociaż oparty na faktach, jest jednak przede wszyst-
kim podporządkowany wymogom dramaturgicznej 
konstrukcji dzieła, razem ze zwrotami akcji i punktami 
kulminacyjnymi. Nie jest to jednak film dokumentalny 
– od dokumentu wymagamy bowiem ścisłej faktogra-
fii, opierania się na relacjach świadków, prezentowania 

informacji i dokumentów przechowywanych w archi-
wach, a przede wszystkim wyrażenia prawdy i dotarcia 
do faktów. Jeśli zajrzymy na stronę serwisu filmpolski.
pl, to Kurierowi zostały w nim przyporządkowane dwie 
główne kategorie gatunkowe: film sensacyjny oraz film 
historyczny. Jeśli mielibyśmy jednak szukać dalszych 
klasyfikacji, to z pewnością moglibyśmy wyodrębnić 
także film wojenny i film biograficzny. Być może w dal-
szej kolejności także film kostiumowy, film akcji czy film 
szpiegowski. Przyjrzymy się jednak bliżej najważniej-
szym kategoriom gatunkowym związanym z Kurierem 
Władysława Pasikowskiego. 

Film historyczny

Monika Woźniak w książce Historia na ekranie. Gatunek 
filmowy a przekład audiowizualny tak pisze o proble-
mach z filmem historycznym jako filmem gatunkowym: 
„Nieoznaczoność gatunku filmowego zdaje się wzra-
stać wprost proporcjonalnie do rozległości spektrum 
filmów, jakie się w nim mieszczą, a pod tym względem 
film historyczny jest przypadkiem szczególnie nie-
wdzięcznym, zarówno dlatego, że bardzo trudno jest 
znaleźć zespół stałych cech charakteryzujących wszyst-
kie obrazy historyczne, jak też z racji ich stałego krzy-
żowania się z innymi gatunkami. [...] Badacze zgodni są 
właściwie tylko co do tego, że aby dany film mógł zostać 

Kurier (2019), reż. Władysław Pasikowski, fot. Bartosz Mrozowski
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zaklasyfikowany jako historyczny, musi rozgrywać się  
w przeszłości i odnosić się do prawdziwej, a nie legen-
darnej czy baśniowej historii. Ten warunek sine qua non 
nie jest jednak ani wystarczający, ani w pełni jedno-
znaczny”3. I dalej: „[...] wolno założyć, iż w odniesieniu do 
produkcji filmowych za historyczny można uznać film, 
który przedstawiać będzie rzeczywistość na tyle odle-
głą, że jest ona odbierana przez widza jako inna, niema-
jąca punktów odniesienia w jego własnych przeżyciach 
i doświadczeniach życiowych. Należy tu podkreślić, że 
od perspektywy odbiorcy, którego percepcja historycz-
ności zależeć będzie od jego wieku czy erudycji, waż-
niejsza jest intencja twórcy filmu, by wykreować wizję 
świata wykraczającego poza bezpośrednie doświadcze-
nie empiryczne widza”4. 

Możemy więc uznać, że o ile większość z nas bez pro-
blemu rozpozna film historyczny na pierwszy rzut oka,  
o tyle jego dokładna definicja wydaje się co najmniej 
problematyczna. W przypadku Kuriera zakończona po-
nad siedemdziesiąt lat temu II wojna światowa jest cza-
sem odległym, odbiegającym od życiowego doświad-
czenia przeciętnego widza. Poszukajmy jednak także 

innych ram gatunkowych, w jakie można wpisać film 
Pasikowskiego. 

Film wojenny

Historyk kina Piotr Zwierzchowski rozpoczyna swoją 
książkę pt. Kino nowej pamięci. Obraz II wojny świa-
towej w kinie polskim lat 60. od przywołania ankiety 
z dwutygodnika „Film” z listopada 1946 roku. Temat  
ankiety brzmiał: „Jakie tematy chcemy oglądać na 
ekranie?”, a wzięło w niej udział prawie 10 tys. osób; aż 
36% wybrało film wojenny (dalsze miejsca zajęły: film 
społeczny – 13% głosów oraz film historyczny – 12%)5. 
Wydaje się, że w 1946 roku przekonanie o tym, że film 
wojenny jako gatunek dotyczy przede wszystkim II woj-
ny światowej, było czymś więcej niż oczywistym. Wśród 
tematów, jakie wskazywali ówcześni czytelnicy „Filmu”, 
pojawiły się bowiem: filmy o powstaniu warszawskim,  
o życiu codziennym pod okupacją, o partyzantce,  
o bitwie pod Lenino, Dywizjonie 303, bitwie pod Monte 
Cassino, obronie Westerplatte. Warto zauważyć, że co 
najmniej część z tych tematów wzbudza zainteresowa-
nie także współczesnych widzów, a twórcy kinemato-

Miasto 44 (2014), reż. Jan Komasa, fot. Ola Grochowska

3 M. Woźniak, Gatunek filmowy w przekładzie: historia na ekranie, [w:] A. Hołobut, M. Woźniak, Historia na ekranie. Gatunek filmowy  
a przekład audiowizualny, Kraków 2017, s. 71.
4 Tamże, s. 72.światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013, s. 27. 
5Jakie tematy chcemy oglądać na ekranie?, Film 1946, nr 7, s. 3, cyt. za: P. Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w 
kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013, s. 27.
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grafii w Polsce nadal chętnie po nie sięgają. Wystarczy 
wymienić jedynie kilka tytułów z ostatnich lat: Dywizjon 
303. Historia prawdziwa (2018, reż. Denis Delić), Mia-
sto 44 (2014, reż. Jan Komasa), Tajemnica Westerplatte 
(2013, reż. Paweł Chochlew). Część z tych produkcji to 
tytuły szeroko komentowane w mediach, popularne, 
często wzbudzające ożywioną dyskusję nie tylko wśród 
widzów, lecz także historyków spierających się zarów-
no o fakty, jak i o sposób prezentowania wydarzeń hi-
storycznych na ekranie.  Zwierzchowski odnotowuje 
ponadto, że pierwszym polskim powojennym filmem 
fabularnym, który pojawił się na ekranach kin, były Za-
kazane piosenki (1947/1948) w reżyserii Leonarda Bucz-
kowskiego, a ich tematyka dotyczyła właśnie okresu  
II wojny światowej6. W kinie powojennym ogromną 
rolę odegrała także premiera Ostatniego etapu (1947) 
w reżyserii Wandy Jakubowskiej, ponieważ film został 
nakręcony na terenie obozu w Auschwitz, a jego realiza-
cją zajęły się osoby doświadczone przez okrucieństwa 
II wojny światowej, mające za sobą pobyt w obozach 
koncentracyjnych7.

Można więc odnotować, że zainteresowanie filmem 
wojennym jako gatunkiem filmowym rozpoczęło się 
w Polsce tuż po zakończeniu II wojny światowej wraz  
z odbudowywaniem się polskiej kinematografii (a w za-
sadzie jej powstawaniem na nowo, w zmienionych wa-
runkach politycznych i społecznych). Tematyka wojenna 
pozostawała m.in. główną inspiracją dla nurtu polskiej 
szkoły filmowej (1956–1963), który został ufundowany 
na pokoleniowym doświadczeniu wojennym. Do tego 
nurtu możemy zaliczyć m.in. filmy: Kanał (1956, reż. An-
drzej Wajda), Popiół i diament (1958, reż. Andrzej Wajda), 
Eroica (1957, reż. Andrzej Munk), Krzyż Walecznych 
(1958, reż. Kazimierz Kutz), Świadectwo urodzenia (1962, 
reż. Stanisław Różewicz)8. Brak miejsca na dokładniejszą 
analizę tego tematu, ale może wystarczy tu stwierdzić, 
że aż do roku 1989 tematyka II wojny światowej była 
stale obecna w polskim kinie, w różnych zresztą od-
mianach gatunkowych. W swoim czasie trafiła także na 
ekran telewizyjny, przykładami są dwa niezwykle po-
pularne seriale o tematyce wojennej: Czterej pancerni  
i pies (1966–1970) oraz Stawka większa niż życie (1967–
1968). Jak już napisałam powyżej, tematyka wojenna  

6 P. Zwierzchowski, Kino nowej pamięci..., dz. cyt., s. 27. 
7 Więcej na temat samej Wandy Jakubowskiej, a także o okolicznościach powstania filmu można przeczytać w monograficznej książce 
Moniki Talarczyk-Gubały poświęconej reżyserce: Wanda Jakubowska. Od nowa, Warszawa 2015. 
8 Hasło polska szkoła filmowa, [w:] Encyklopedia kina, dz. cyt., s. 773–774.

Kurier (2019), reż. Władysław Pasikowski, fot. Bartosz Mrozowski
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nie zniknęła z polskiej kinematografii wraz z transforma-
cją ustrojową, nadal sięgają po nią nie tylko reżyserzy 
starszego pokolenia, lecz także młodsi twórcy. 

Encyklopedia kina podaje, że film wojenny to jeden  
z klasycznych gatunków filmowych, wyróżniany w kinie 
amerykańskim w dwóch podstawowych formach. Są to 
film batalistyczny oraz dramat wojenny. Filmy pierwsze-
go typu skupiają się na działaniach zbrojnych jednostek 
wojskowych lub grup partyzanckich; w drugim przy-
padku mamy do czynienia raczej z analizą postaw i reak-
cji psychicznych bohaterów, najczęściej żołnierzy, choć 
czasami również cywilów9. W definicji filmu wojennego 
możemy również wyczytać, że kategoria ta przynależy 
zazwyczaj działaniom wojennym toczonym w XX i XXI 
wieku; dla pozostałych batalistycznych filmów histo-
rycznych częściej stosuje się określenie film kostiumo-
wy. Warto w tym miejscu jednak zauważyć, że film ko-
stiumowy niekoniecznie musi być filmem historycznym, 
ponieważ zawarta w nim historia może być całkowicie 
fikcyjna, a występujące postacie nieprawdziwe (filmem 
kostiumowym będą np. Cyrano de Bergerac, Tytus Andro-
nicus, Pan Tadeusz czy Niebezpieczne związki)10.

Łukasz Plesnar w swoim tekście o filmie wojennym jako 
gatunku filmowym dodaje także, że film wojenny musi 
pozostawać w zgodzie ze swoiście rozumianą prawdą 
historyczną. Może jednak opowiadać o wydarzeniach 
fikcyjnych, ale kontekst historyczny musi pozostać 
prawdziwy11. Plesnar próbuje także dokonać ikono-
graficznej identyfikacji filmu wojennego jako gatunku 
i wśród obrazów, które powinny znaleźć się w filmach 
tego typu, wymienia m.in. elementy lokalizacji (okopy, 
zasieki z drutu kolczastego, bunkry itp., itd.), kostiumy, 
czyli w tym przypadku mundury, oraz rekwizyty, czyli 
broń. Do tego dodaje postaci bohaterów, zauważając, 
że często obok postaci historycznych w jednym utworze 
występują postaci fikcyjne12.

Ponieważ akcja Kuriera rozgrywa się podczas II wojny 
światowej, będziemy mieli do czynienia z filmem histo-
rycznym, który jednocześnie jest filmem wojennym. Ze 
względu na skupienie na postaci głównego bohatera 
będzie to dramat wojenny. Janowi Nowakowi-Jezio-
rańskiemu towarzyszymy przez cały film, to on staje się 
naszym przewodnikiem po świecie wojennym: czy to  
w Londynie, w Warszawie, czy na polskiej prowincji. 

9 Hasło wojenny film, [w:] Encyklopedia kina, dz. cyt., s. 1055. 
10 Por. hasło kostiumowy film, [w:] Encyklopedia kina, dz. cyt., s. 53. 
11 Ł.A. Plesnar, A jak poszedł Johnny na wojnę... czyli o kinie wojennym, [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loska, 
Kraków 2001, s. 115. 
12 Tamże, s. 115–150.

Kurier (2019), reż. Władysław Pasikowski, fot. Bartosz Mrozowski
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Realia filmu, ale także kostiumy filmowe i rekwizyty 
(mundury i broń, ale także cywilne stroje z epoki), prze-
noszą nas w czasie do lat 40. XX wieku. Pojawiające się  
w filmie obrazy: narad wojennych, żołnierzy, ucieczek, 
pościgów, strzelanin, ulicznych łapanek, działalności 
siatki konspiracyjnej, samolotów bojowych itp. stają się 
nie tylko świadectwem realiów tamtych czasów, lecz 
także składnikiem ikonografii filmu wojennego jako 
gatunku filmowego. Bez nich nie potrafilibyśmy rozpo-
znać gatunku tudzież klasyfikacja gatunkowa filmu nie 
byłaby dla nas zbyt oczywista. 

Film biograficzny

Jeszcze innym gatunkiem filmowym, który możemy 
wskazać w Kurierze, jest film biograficzny. Co na jego te-
mat mówi nam definicja? Film biograficzny to gatunek 
filmowy, opowieść o życiu i dokonaniach słynnych lu-
dzi: przywódców, polityków, mężów stanu, bohaterów 
narodowych, artystów, uczonych etc. Nie musi wiernie 
oddawać faktów z życia bohatera, tylko wydobywać 
jego szczególnie dramatyczne epizody. Rozkwit gatun-

ku nastąpił w kinie dźwiękowym, zyskując utrzymujące 
się do dziś zainteresowanie publiczności13. Gdybyśmy 
mieli szukać przykładów w polskim kinie współcze-
snym, mogłoby się okazać, że w zasadzie to jeden z naj-
popularniejszych gatunków, często wchodzący w rela-
cje z innymi gatunkami. Wśród przykładów z ostatnich 
lat możemy odnaleźć m.in. następujące tytuły: Jesteś  
Bogiem (2012, reż. Leszek Dawid; film o zespole Pakto-
fonika), Bogowie (2014, reż. Łukasz Palkowski; film o ży-
ciu Zbigniewa Religi), Powidoki (2016, reż. A. Wajda; film  
o Władysławie Strzemińskim), Sztuka kochania (2017, 
reż. Maria Sadowska; film o życiu Michaliny Wisłockiej). 
W każdej z tych realizacji gatunek filmowy, jakim jest 
film biograficzny, łączy się z innymi gatunkami, takimi 
jak film muzyczny, dramat czy melodramat. W przy-
padku Kuriera mamy na ekranie przedstawiony frag-
ment biografii Zdzisława Jeziorańskiego („Jan Nowak” 
to jeden z jego okupacyjnych pseudonimów). Oczywi-
ście, przedstawione w filmie wydarzenia zostały pod-
dane linii fabuły dramaturgicznej, skupiając się przede  
wszystkim nie na dniu codziennym tytułowego Kuriera 
z Warszawy, a na misji, którą ma do wykonania. 

Kurier (2019), reż. Władysław Pasikowski, fot. Bartosz Mrozowski

13 Hasło biograficzny film, [w:] Encyklopedia kina, dz. cyt., s. 106.  
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Film sensacyjny

Spróbujmy więc na koniec przyjrzeć się jeszcze jedne-
mu gatunkowi filmowemu, który nie został tu dotąd 
omówiony, a który wydaje się także odzwierciedlać 
gatunkową strukturę filmu Kurier, czyli filmowi sen-
sacyjnemu. Jak już wspomniałam na początku tek-
stu, kategoria filmu sensacyjnego została przypisana  
Kurierowi w popularnym polskim serwisie filmpolski.pl. 
Encyklopedia kina podaje, że film sensacyjny to utwór 
filmowy o trzymającej w napięciu, bogatej w niezwy-
kłe wydarzenia i zaskakujące zwroty akcji fabule. W fil-
mie sensacyjnym nie ma zbędnych wątków, wszystkie 
poboczne służą rozwojowi intrygi i nie zwalniają toku 
akcji. Tak pojmowana formuła jest szeroka i nieprecy-
zyjna, wyznacznikiem gatunkowym nie jest też treść. 
Toteż filmu sensacyjnego nie traktuje się jako gatunku 
filmowego, lecz jako swoistą odmianę rodzajową, typ 
struktury rozwijanej i uzupełnianej przez inne gatunki 
(odmiany filmu sensacyjnego to: film szpiegowski, film 
gangsterski, film kryminalny, film detektywistyczny, film 
policyjny czy thriller)14. 

W przypadku Kuriera sztafaż filmu sensacyjnego po-
zostaje zachowany, wątki poboczne wyeliminowane, 
podporządkowane głównej narracji. W zasadzie od 
samego początku filmu poznajemy naszego bohatera 

w akcji: począwszy od potajemnej rozmowy z Winsto-
nem Churchillem, poprzez wykonywanie za wszelką 
cenę powierzonych mu misji, aż po działania na terenie 
Polski. Bohatera filmu Kurier określa misja, którą ma do 
wykonania, stąd też nie poznajemy jego dalszych losów, 
skupiając się przede wszystkim na powierzonym mu za-
daniu.

Krzyżowanie się gatunków

Chociaż udało się wpisać film Władysława Pasikowskie-
go w kilka wyraźnych tropów gatunków filmowych, nie 
sądzę, że jest to lista zamknięta. Z pewnością udałoby 
się odnaleźć także dodatkowe tropy w postaci np. filmu 
akcji, filmu szpiegowskiego i może jeszcze kilku innych. 
Patrząc na współczesne kino, wydaje się, że krzyżowa-
nie się gatunków filmowych, ich hybrydyzacja jest nie-
uniknionym procesem. Dzieje się tak dlatego, że sztuka 
filmowa ma ponad sto lat, a widzowie są przyzwyczaje-
ni do schematów opowiadania, jakie podpowiada nam 
gatunek. Aby przyciągnąć widzów przed ekrany, twór-
cy filmowi sięgają z jednej strony po sprawdzone już 
schematy, z drugiej ciągle szukają nowych rozwiązań, 
nowych bohaterów i nowych historii. Stąd możemy być 
pewni, że w kwestii kina historycznego czy kina wojen-
nego opowiadającego o II wojnie światowej z pewno-
ścią nie wszystko jeszcze zostało powiedziane.

Kurier (2019), reż. Władysław Pasikowski, fot. Bartosz Mrozowski

14 Hasło sensacyjny film, [w:] Encyklopedia kina, dz. cyt., s. 887.


