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Czy zatem mamy w tym wypadku do czynienia z kla-
sycznym obrazem fabularnym, czy może z fi lmem 
dokumentalnym albo przynajmniej paradokumen-
talnym? W precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie 

nie pomagają wcześniejsze dokonania reżysera. Andrzej Trzos-
-Rastawiecki bowiem to wybitny polski dokumentalista, ale też 
autor zrealizowanego w 1971 roku bardzo ciekawego debiu-
tanckiego fi lmu kryminalnego Trąd, w którym krytycy – nie 
bez pewnej racji – dopatrywali się śladów jego zainteresowań 
dokumentalnych. Można to zresztą dostrzec także w …Gdzie-
kolwiek jesteś, Panie Prezydencie…, który to obraz, udanie łą-
czący elementy fi lmu fabularnego i dokumentu, miał premierę 
12 września 1978 roku.

Historia oczyma Starzyńskiego
Twórcy specjalnie zdecydowali się na zrealizowanie fi lmu na 
taśmie czarno-białej. Pozwoliło im to na swobodne łączenie 
materiałów dokumentalnych (zaczerpniętych z polskich i nie-
mieckich kronik fi lmowych, a także tych zrealizowanych przez 
amerykańskiego fotografa i fi lmowca Juliena Bryana, przeby-
wającego we wrześniu 1939 roku w oblężonej Warszawie) ze 
stylizowanymi na dokumentalne kadry ujęciami nakręconymi 
przez wybitnego operatora fi lmowego Zygmunta Samosiuka, 
którego dokonania artystyczne w tym wypadku uhonorowano 
w 1978 roku nagrodą na Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdańsku (od połowy lat osiemdziesiątych festiwal 
jest organizowany w Gdyni, od 2012 roku pod nazwą Gdynia 

…  Gdziekolwiek jesteś, 
Panie Prezydencie…
jerzy eisler

„Film ten nie jest dokładną 
rekonstrukcją zdarzeń
historycznych. Obok postaci 
prawdziwych występują w nim 
postacie zmyślone. Chcieliśmy, 
aby w ich losach odbiły się losy 
ludzi, którzy żyli, walczyli i umie-
rali w Warszawie we wrześ-
niu 1939 roku”. Taka informacja 
rozpoczyna film …Gdziekolwiek 
jesteś, Panie Prezydencie…
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  Tadeusz Łomnicki 
po mistrzowsku 
i z ogromnym 
zaangażowaniem 
wcielił się w rolę 
Stefana Starzyńskiego



46 prawda czasów, prawda ekranu

Film Festival). Na tym samym festiwalu obraz ...Gdziekolwiek 
jesteś, Panie Prezydencie… otrzymał nagrodę specjalną jury. 
Z pewnością przyczyniła się też do tego sukcesu patetyczna 
muzyka Jerzego Maksymiuka, wykonywana w fi lmie przez 
Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji 
w Katowicach pod dyrekcją kompozytora.

Montaż fi lmu jest po prostu świetny. Widzimy na przykład, jak 
prezydent Warszawy Stefan Starzyński – znakomicie zagrany 
przez Tadeusza Łomnickiego – ogląda zbombardowane przez 
Luftwaffe hangary na Okęciu i jakby jego oczyma patrzymy (za 
sprawą doskonale wkomponowanych dokumentalnych kadrów) 
na zniszczone polskie samoloty. W podobny sposób „oczyma 
Starzyńskiego” obserwujemy proces systematycznego niszczenia 
Warszawy, przy czym znowu ujęcia archiwalne po mistrzowsku 
wręcz zostały połączone z sekwencjami pieczołowicie odtwarza-
nymi z udziałem aktorów i statystów. Trzeba przy tym pamiętać, 
że w Polsce po raz pierwszy na szerszą skalę posłużono się tą 
metodą zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej – w trakcie re-
alizacji Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy.

Jedna gwiazda, jeden Niemiec
Warto w tym miejscu także podkreślić, że Andrzej Trzos-Ra-
stawiecki – z wyjątkiem doskonale odtwarzającego, ba, wcie-
lającego się wręcz bez reszty w rolę prezydenta Warszawy 
Tadeusza Łomnickiego – nie zaangażował do fi lmu innych 
znanych aktorów. Trudno dziś powiedzieć, czym się kierował, 
podejmując taką właśnie, a nie inną decyzję. Nie przypusz-
czam, aby o tym przesądziły względy fi nansowe. Wydaje się, 
że chodziło raczej o to, aby znane twarze popularnych aktorów 
nie odwracały uwagi widzów od historii ukazywanej w pa-

radokumentalny sposób. Jeżeli jednak o obsadzie mowa, to 
o jednej rzeczy koniecznie trzeba tutaj wspomnieć. Otóż jedną 
z głównych ról – amerykańskiego dziennikarza, dla którego bez 
wątpienia pierwowzorem był (chociaż jego nazwisko nie pada 
z ekranu) Julien Bryan – zagrał niemiecki aktor Jack Recknitz, 
który w 1965 roku przeniósł się z NRD do Polski, gdzie kilka 
lat później zagrał główną rolę w całkowicie dziś zapomnianym 
propagandowym, „antyimperialistycznym” fi lmie opowiada-
jącym o wojnie w Wietnamie Nie ma powrotu Johnny. Jack 
Recknitz zagrał zresztą w stosunkowo wielu polskich fi lmach, 
zwykle jednak występując w epizodach lub rolach drugoplano-
wych. Często – podobnie jak w fi lmie ...Gdziekolwiek jesteś, 
Panie Prezydencie… – bywał obsadzany w rolach cudzoziem-
ców mówiących po polsku z obcym akcentem.

Tadeusz Łomnicki, jak miał to w zwyczaju, bardzo staran-
nie przygotowywał się do roli Stefana Starzyńskiego. Postarał 
się nawet naśladować jego charakterystyczny niski, chropawy 
głos, znany z archiwalnych nagrań. Wydaje się, że doskonale 
wczuł się w rolę prezydenta Warszawy, który wbrew polece-
niu premiera nie opuścił stolicy i wziął na swoje barki wielką 
odpowiedzialność, której z mocy prawa brać nie musiał, a na-
wet – w ocenie niektórych przełożonych – nie powinien był. 
Charakteryzatorzy i kostiumolodzy zadbali zaś o możliwie 
wierne upodobnienie fi zyczne wielkiego aktora do prezydenta 
Warszawy. Wszystko to razem dało rzadko spotykany w kinie 
efekt tak skutecznego „podrobienia” postaci historycznej – 
znanej z licznych fi lmów i fotografi i.
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Oprócz Starzyńskiego i Bryana na ekranie pojawiają się 
zresztą także inne postaci historyczne: wybitny działacz Pol-
skiej Partii Socjalistycznej, redaktor naczelny „Robotnika”, 
Mieczysław Niedziałkowski, zastępca i następca Starzyńskie-
go, wiceprezydent Warszawy Julian Kulski, generałowie Wa-
lerian Czuma, Juliusz Rómmel i Michał Tokarzewski-Karasze-
wicz. Twórcy fi lmu zadbali zresztą o najdrobniejsze szczegóły. 
Chociaż nie ma w tym dziele wielkich scen batalistycznych, 
które na przykład wykreowano na planie Lotnej, Westerplatte 
czy Hubala, to jednak w kręceniu scen masowych (np. ewa-
kuacji ludności cywilnej na wschód) uczestniczyły setki staty-
stów. Trudno też nie zauważyć, że z ekranu wielokrotnie padają 
znane zdania – często przy różnych okazjach przywoływane. 
Najczęściej są to kwestie pochodzące z radiowych przemówień 
prezydenta Starzyńskiego.

Radio na ekranie
Zresztą radio odgrywa w tym fi lmie, podobnie jak to było w rze-
czywistości, dużą rolę – jest obecne w tle właściwie przez cały 
czas. Ta ogromna troska twórców o pozornie nawet mało istotne 
detale jest lepiej zrozumiała, gdy przypomni się, że – obok re-
żysera – współscenarzystą fi lmu był pisarz Władysław Terlecki, 
autor wielu opowiadań i powieści historycznych. Trzeba także 
pamiętać, że konsultantem historycznym został Marian Marek 
Drozdowski, który dwa lata wcześniej opublikował biografi ę 
zatytułowaną Stefan Starzyński – prezydent Warszawy.

Można chyba powiedzieć, że pod względem warsztatowo-
-formalnym fi lm Trzosa-Rastawieckiego był dziełem prekursor-
skim. Z czasem takie dokumentalno-fabularne realizacje stały 
się bardzo popularne i zyskały miano docudrama, co oznacza 
dokument fabularyzowany. Współcześnie twórcy bardzo czę-
sto, a chyba i chętnie, posługują się tą formą w rozmaitych 
fi lmach dokumentalnych. W zasadzie w tego typu produk-
cjach normą stało się – oprócz archiwalnych materiałów fi l-
mowych i fotografi cznych oraz tzw. gadających głów (świad-
ków i uczestników ukazywanych wydarzeń oraz ekspertów) 
– włączanie w narrację historycznych rekonstrukcji, w których 
(w celu lepszego ukazania szczególnie ważnych wydarzeń) 
aktorzy wcielają się w historyczne postaci i odgrywają sceny 
z przeszłości.

Wspomniałem, że Starzyński–Łomnicki mówi głosem akto-
ra, i dzieje się tak nawet w scenie przemawiania przed mikrofo-
nami Polskiego Radia. Twórcy nie posłużyli się zachowanymi 
oryginalnymi płytami z przemówieniami prezydenta Warsza-
wy. Można się tylko domyślać, że chcieli być w tej sprawie 
konsekwentni. Ale nie jest też wcale pewne, czy w czasie, 
gdy powstawał fi lm, choćby niektóre z tych płyt były dostępne 
i można je było wykorzystać. Jeden z moich naukowych mi-
strzów, zmarły przed dwudziestu laty najwybitniejszy znawca 
dziejów Polskiego Radia, prof. Maciej Józef Kwiatkowski, 
przez długie lata poszukiwał płyt z oryginalnymi przemówie-
niami prezydenta Starzyńskiego. W swojej wydanej w 1984 
roku monografi i Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Pol-
skiego Radia, w której przytacza wszystkie dostępne wówczas 
radiowe przemówienia Starzyńskiego, napisał: „spośród ura-
towanych nagrań oryginalnych z września 1939 roku [wszyst-
kich, nie tylko tych z przemówieniami Stefana Starzyńskie-
go – JE] w zbiorach Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 
znajdują się 2 płyty, w zbiorach Fonoteki Archiwalnej PRiTV 
– 35, w zbiorach autora – 58. Łącznie odnaleziono dotychczas 
95 płyt. Brakuje dotąd zbioru powierzonego na przechowanie 
Mirosławowi Panufnikowi, zawierającego głównie przemó-
wienia prezydenta Stefana Starzyńskiego (»czarny neseser«), 
którego ślad urywa się po kapitulacji Powstania Warszawskie-
go. Zawierał on około 50 płyt”. Z czasem, ku wielkiej radości 
(nie tylko) Macieja Józefa Kwiatkowskiego, płyty te odnalazły 
się, ale jest to opowieść na inną okazję…

Na koniec – dla osób mniej zorientowanych w temacie – po-
zostało mi wyjaśnienie mało czytelnego tytułu fi lmu. Otóż są 
to słowa zapożyczone ze swoistego meldunku, jaki za pośred-
nictwem Polskiego Radia prezydent Stefan Starzyński przeka-
zywał, będącemu już poza granicami państwa, prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacemu Mościckiemu. Informo-
wał go w tym meldunku, że stolica broni się i trwa w oporze 
przed Niemcami.
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