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Śmiech Dogmatyka 
Lars von Trier napisał komedię! Jeden z ważniejszych scenarzystów i reżyserów filmowych. twórca tak poważnych 
i trudnych filmów, jak Europa, Przefamujqc fale czy Tańcząc w ciemnościach, będący w trakcie realizacji tzw. trylogii 
ameryka ń skiej (Dogville, Manderlay, i zapowiadany na 2009 rok Washington), postanowił nakręcić lekki, niezaangażowany 
film. Sam w wywiadach podkreślał, że jest zmęczony istotnymi tematami, doprowadzaniem aktorów do stanów 
ekstremalnych i . .. językiem angielskim. Zdecydował się więc na nakręcenie w swojej ojczystej Danii niskobudżetowej, 
prostej, biurowej komedii. W ten sposób powstał Szef wszystkich szefów - śmieszna błahostka, której nie wróżono 
międzynarodowej kariery, skierowana przede wszystkim do widzów duńskich. 
Sytuacja, w której właśnie ten reżyser zabiera się za lekką komedię, skłania do myślenia . Przecież mówimy tu 
o Larsie von Trie rze, reżyserze o wielkim ego, z poczuciem misji. To on 13 marca 1995 roku, wraz Thomasem 
Vinterbergiem, Christianem Levringiem oraz Sorenem Kragh-Jacobsenem, stworzył manifest Dogma95, który stał 
się deklaracją niemal równie wa ż ną, jak ideologia twórców francuskiej Nowej Fali. Dogma95 narodziła się 

w 25 minut w jednym z kopenhaskich pubów. Jej naczelną zasadą są słowa: "Kino to człowiek wobec samego 
siebie, a nie tylko aktor przed kamerą". Filmy z certyfikatem Dog my mają być jak najbardziej prawdziwe, jak 
najbliższe życia , pozbawione filmowych efektów specjalnych. Kręcić je wolno tylko w plenerach lub naturalnych 
wnętrzach, bez użycia statywów pod kamery i sprzętu oświetleniowego . Film nie może być zrobiony w żadnej 
konkretnej konwencji , stylu; w napisach nie może też pojawić się nazwisko reżysera . Wszystko po to, by opowiadana 
historia była jak najbliższa widzom, a nie wyciągała na plan pierwszy indywidualizmu reżyse ra. Jednym ze 
sztandarowych filmów Dogmy95 są Idioci właśnie Larsa von Triera. 
Wobec tego warto zastanowić się, czy pod komediową przykrywką Szefa nie kryje się coś więcej . Czy gest oderwania 
się od swojego, świetnie wykreowanego wizerunku jest tylko próbą zaczerpnięcia oddechu, nabrania dystansu, czy 
też poniekąd próbą spojrzenia na te same, ciągle stawiane przez siebie problemy, ale z innej, jasnej strony. 

Lekka komedia biurowa 
Figura wymyślonego szefa, który - w opowieści jednej z postaci, niewidoczny - kieruje poczynaniami swoich 
podwładnych, jest zabiegiem nienowym, powtarzającym się i w komedii dell'arte, i siedemnastowiecznej komedii 
francuskiej czy hiszpańskiej. Najczęściej korzystano jednak z tego motywu w sensie stricte gagowym, używano go 
jako jednego z konceptów z repertuaru wygadanych, dowcipnych służących, co pozwalało im wywinąć się z kolejnych 
tarapatów. 
Lars von Trier potraktował jednak ten zabieg - jak przystało na członka Dogmy - na poważnie. Przeniósł go w nasze 
czasy, do duńskiej firmy informatycznej, a jeden gag rozciągnął na cały tekst. Ravn, prawdziwy właściciel firmy, 
wmawia swoim pracownikom, że tak naprawdę wszystkim włada mityczny, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych 
Szef. I to jego obarcza odpowiedzialnością za wszystkie swoje zie, uderzające w pracowników decyzje. Wysyła im 

pisane przez siebie maile od Szefa, steruje ich uczuciami, odcina się od złych poczynań Szefa, by samemu bogacić 
się, jednocześnie pozostając lubianym i szanowanym przez wszystkich pracowników. 
Farsowy gag zostaje zastąpiony przez nakręcającą się - owszem, śmieszną i groteskową - spiralę manipulacji. 
Manipulacji ludźmi, ich uczuciami, faktami, pieniędzmi. Słaby, nie potrafiący powiedzieć prawdy swoim pracownikom 
Ravn z wygadanego, niewinnego służącego przedzierzga się w egoistycznego, bezwzględnego w swej słabości mani
pulatora. Do momentu, kiedy Ravn nie zdecyduje się na kolejny, ostateczny krok, kiedy będzie zmuszony wprowadzić 
na scenę kolejnego gracza. Do momentu, kiedy manipulator nie zmieni się w manipulowanego. 

Teatr mój widzę ogromny 
Ten cytat z Wyspiańskiego , tak w Polsce przez reżyserów i krytyków lubiany i powtarzany, można by odnieść też 
do Kri stoffera - głównej postaci spektaklu, bezrobotnego aktora , który podejmuje się - na prośbę Ravna - zagrać 

rolę Szefa, by przeprowadzić transakcję sprzedaży firmy. Jest on aktorem niespełnionym, przeświadczonym o własnej 
sile i talencie i jego artystyczny egocentryzm nie pozwala mu odegrać tylko roli figuranta i zlożyć podpisu na 
umowie. Caly czas przywołuje on wielkiego - czy ktoś o nim słyszał?! - włoskiego dramatopisarza, Antonio Stavro 
Gambiniego i jego jednoaktówkę Powieszony kot. To stamtąd pochodzi ukochany tekst Kristoffera - Monolog 
kominiarza z miasta bez kominów. Powiedzenie tych słów na scenie jest jego największym , i dotychczas niespełnionym, 
pragnieniem. A skoro udało mu się wreszcie dostać rolę, skoro wreszcie dano mu możliwość wykazania si ę , to 
Kristoffer próbuje tę szansę wykorzystać. Biuro staje się sceną, pracownicy aktorami, lub raczej statystami, którzy 
mają pomóc mu wykreować swoją wielką rolę. 
Skoro nie ma komina, należy komin stworzyć . 

Szef szefa wszystkich szefów 
„Oto spektakl teatralny. Występuję w nim w roli refleksji, ale właściwie ten spektakl nie jest jej wart. To nieszkodliwa 
komedia ." To pierwsze słowa, które padają w spektaklu. Wypowiada je Reżyser, od razu zdradzając, że mamy tu 
do czynienia z motywem teatru w teatrze. Od razu też - prowokacyjnie - mówi, że jest to bezrefleksyjna, prosta, 
bazująca na najniższych instynktach komedia. „Czy można znaleźć lepszy punkt wyjścia dla przyjemności niż 
wyśmianie kultury wysokiej??" Właśnie. Ponieważ to, co wydaje się najciekawsze, z punktu widzenia teatralnego, 
w Szefie wszystkich szefów, to autoironia w podejściu do rzeczonej kultury wysokiej: Teatru, Aktora, Reżysera, Roli, 
itd . Von Trier bezlitośnie śmieje się z kabotyństwa, z napuszenia artystów, obnaża ich niskie, egoistyczne pobudki, 
które już dawno zastąpiły idealistyczne myśli o wysokiej sztuce. Tak jak w postaci Ravna pokazuje, co dziś znaczy 
- tak ceniony kiedyś - etos pracy, tak Kristoffer, swoją osobą, swoim zachowaniem staje się karykaturą Sztuki. 



Nie jest to jednak tylko proste wyśmiewanie się, proste wskazanie palcem na brudy naszego świata. W filmie to 
von Trier gra Reżysera, to on obnaża ten świat, a jednocześnie - poprzez swoją w nim obecność - sam się w niego 
wpisuje. Tak samo jak z innych, kpi z siebie, z własnej sztuki. To odważny gest jak na reżysera, który w pewnym 
momencie swojej drogi artystycznej sam dopisał sobie von do nazwiska (od razu nazywając to zresztą kabotyń
stwem ... ). W Dogmie szło o ukrycie ego artysty, tu - prowokacyjnie - von Trier wyciąga je na plan pierwszy. 
Zdanie sobie sprawy z zepsucia i jednocześnie absurdu świata, w którym się żyje, próba ciepłego na niego spojrzenia, 
zastąpienia świętego gniewu śmiechem jest ciekawą próbą odnalezienia się w naszym, brutalnym świecie. Czy więc 
lekka komedia ma być jednocześnie orężem w walce o Słuszną Sprawę? To chyba za daleko posunięte. Lekka komedia 
musi pozostać lekką komedią, musi bawić. Jednak samo nazwanie problemu, ciepłe wyśmiewanie się z niego, już 
go oswaja, przybliża i czyni mniej bolesnym niż mogłoby się wydawać. 
Manipulowanie, wykorzystywanie ludzi, egoizm osób, które powin ny ludziom służyć - mógłby to być materiał na 
poważny, prawdziwie von trierowski film. W finale Przełamując fale widzimy niebiańskie dzwony, będące inną, 

lepszą rzeczywistością wobec brutalnego świata pokazanego w filmie; możliwość zbawienia w świecie, gdzie 
wydawało się, że Boga nie ma. W Szefie wszystkich szefów nie ma tak podniosłych tematów, w końcu jest to -
ciekawy, który raz to określenie znajdzie się w tym tekście - lekka komedia. W Szefie wszystkich szefów mamy tylko 
Szefa wszystkich szefów i Szefa szefów wszystkich szefów. Strażnika moralności, Boga, reżysera -artystę . .. 
Nie zajmujmy się tym - to przecież lekka komedia. 

Wielki przytulak 
Kto nas z imienia zwie i zna? 
Ravn! 
I w swe objęcia bierze nas? 
Ravn! 
... i zaspokaja każdy brak ... ? 
Ravn ... Ravn ... Ravn!!! 

Jakub Roszkowski 
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