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NA STYKU KULTUR
Ponowoczesny świat zdominowała 

polityka liberalnego multikulturalizmu. 
Definiuje ją poszanowanie wszelkiej 
odmienności i  życzliwe zainteresowanie 
reprezentantami innych kultur (o czym 
świadczy poczytność biografii ludzi 
o  skomplikowanych rodowodach etnicz-
nych i  popularność, jaką cieszą się egzo-
tyczne kinematografie). 

Zdaniem antropologów kultury, tak 
powszechna dzisiaj fascynacja „pogra-
niczami”, bierze się z  kryzysu uniwersa-
lizmu, kryzysu myślenia faworyzującego 
centralistyczny, autorytatywny i  zhierar-
chizowany model kultury. 

W kontekście rodzimej twórczości 
szczególnego znaczenia nabiera możli-
wość dyskusji na temat wielokulturowej 
struktury polskiego społeczeństwa. 

Po transformacji ustrojowej z  1989 
roku, w  publicznym dyskursie podjęto 
problem Kresów Wschodnich, stanowiący 
w dobie PRL-u temat tabu (jedną z nielicz-
nych – uwikłanych jednak w  konteksty 
ideologiczne – prób przełamywania 
owego tabu był kultowy tryptyk Sylwestra 
Chęcińskiego Sami swoi). 

Polskie sentymenty narodowe „od 
zawsze” kierowały się w  stronę wschod-
nich kresów Pierwszej Rzeczypospolitej, 
utraconych pod koniec XVIII stulecia 
– w  stronę Litwy, Ukrainy, Białorusi, 
w  stronę Wilna i  Lwowa. Pogranicze 
wschodnie – w  dużej mierze za sprawą 
traumatycznych wydarzeń powojennych 
– zajęło szczególne miejsce w  obszarze 
narodowej pamięci. W  kulturze doby 
PRL-u, na skutek działania cenzury, nara-
stała tendencja do mitologizacji tych ziem. 
Narodził się mit Kresów jako ziemskiej 
Arkadii, w której bezkonfliktowo egzysto-

wali przedstawiciele odmiennych kultur: 
polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej czy żydow-
skiej. 

PRL-owska propaganda forsowała ideę 
państwa jednonarodowego i  monokul-
turowego. „Socjalizm” – jak podkreśla 
Dobrochna Dabert – „ze swoją utopią 
tworzenia nowego społeczeństwa rozpo-
czął jej formowanie od wykorzenienia, 
rujnowania wrażliwości, niszczenia 
tradycji”. Jakby na przekór „oficjalnie 
zadekretowanej” zasadzie homogenizacji 
społecznej powstawały filmy manifesta-
cyjnie głoszące potrzebę obrony wielokul-
turowej tożsamości Polaków (wystarczy 
wspomnieć chociażby arcydzieła Wajdy 
Ziemię obiecaną i Kronikę wypadków miło-
snych, trylogię śląską Kazimierza Kutza 
czy twórczość Filipa Bajona ewokującą 
– rzadko obecny na polskich ekranach 
– temat relacji polsko-niemieckich). Jak 
zanotował jeden z recenzentów przy okazji 
premiery Austerii Jerzego Kwalerowicza 
w  1983 roku: „Jesteśmy w  tej części 
Europy wrażliwi na rytuał. Rytuał łatwiej 
pozwala znieść niebezpieczeństwo. To 
część wspólnego nam wszystkim dzie-
dzictwa, wspólny mianownik pozwalający 
za „polskie” uważać także to, co rusińskie, 
litewskie, białoruskie, żydowskie. Polskie 
są na równi Pan Tadeusz, Dolina Issy, 
Austeria.”

W latach 90., wraz ze zmianą kultu-
rowego paradygmatu, pojawiła się pono-
woczesna literatura regionalna. Nurt 
ten, zainicjowany debiutancką powie-
ścią Pawła Huelle Weiser Dawidek z 1987 
roku, w sposób modelowy realizować miał 
terapeutyczne funkcje sztuki: pomagać 
w  odzyskaniu niezafałszowanej tożsa-
mości, służyć rekonstrukcji przeszłości, 
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zakorzeniać w  tradycji. Była to proza 
stanowiąca do pewnego stopnia kontynu-
ację tzw. „twórczości kresowej” Vincenza, 
Stempowskiego, Wittlina czy Miłosza. 

Eksplozja „literatury kresowej” 
w latach 80. i 90. była wynikiem zniesienia 
cenzury, jaką po wojnie nałożono na twór-
czość podejmującą problematykę rejonów 
objętych ustaleniami konferencji w Jałcie. 
Twórczość ta miała charakter rozrachun-
kowy, a  jej celem stało się odzyskiwanie 
obszarów przeszłości przez lata skutecznie 
zakłamywanej. Zdaniem Małgorzaty 
Czermińskiej, „demaskatorskie” utwory 
pisarzy nowej generacji wyróżniał sposób 
ujmowania tematyki Kresów, które dla 
większości tych autorów były jedynie 
mitem rodzinnym, a  nie bezpośrednim, 
osobistym doświadczeniem. Kryterium 

wiarygodności tej literatury nie mogła być 
już zatem – jak w przypadku Miłosza czy 
Konwickiego – „sprawdzalność życiory-
sowa”. Pisarze, tacy jak Paweł Huelle czy 
Stefan Chwin ocalili żywotność mito-
logii „pogranicza” włączając ją w  obszar 
duchowy swojej własnej, przez siebie 
wyznaczanej, małej ojczyzny. 

Śladem ponowoczesnej literatury 
podążyło także współczesne polskie kino. 
Rezygnując z  uprzywilejowanej przez 
„pokolenia kresowe” estetyki nostalgii, 
młodzi twórcy opowiadają o  spotkaniu 
z  kulturową innością. Te spotkania, jak 
dowodzi film Wojciecha Staronia, nie 
muszą być obciążone „przekleństwem 
pamięci”. Na styku kultur nie rodzą się 
już mity, lecz zapisy osobistych, czystko 
subiektywnych doświadczeń.
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TADEUSZ KONWICKI
Urodzony w  1926 roku na 

Wileńszczyźnie. Jedna z  najwybitniej-
szych postaci polskiej kultury powojennej. 
Pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy. 
W  czasie II wojny walczył w  akowskiej 
partyzantce na terenie Wileńszczyzny. Po 
okresie ideowego buntu, który zaowo-
cował kilkoma utworami socrealistycz-
nymi, rozpoczął publikację powieści 
ukazujących degrengoladę człowieka 
wegetującego w  systemie totalitarnego 
zniewolenia. W  najwybitniejszych utwo-
rach prozatorskich Konwickiego zasad-
niczym tematem jest pamięć traktowana 
jako fatum zmuszające człowieka do 
nieustannego rozliczania z  przeszłością. 
Obrazoburczy i  demaskatorski stosunek 
wobec rzeczywistości PRL sprawił, że od 
połowy lat 70. swoje utwory artysta publi-
kował w wydawnictwach podziemnych. 

Niezależnie od momentu historycz-
nego Konwicki jest wierny modelowi 
twórczości ufundowanej na własnej 
biografii. W dziełach pisarza pojawiają się 
bohaterowie, których losy odzwierciedlają 
najbardziej traumatyczne doświadczenia 
osobiste twórcy (epizod partyzancki, 
utrwalanie nowej władzy, ideologiczne 
rozczarowanie, dramat wygnania). 

Równie istotnym obszarem dzia-
łalności Konwickiego jest kino: uważa 
się go za jednego z  współtwórców tzw. 
Szkoły Polskiej (jest autorem scena-

riuszy Zimowego zmierzchu Stanisława 
Lenartowicza, Matki Joanny od Aniołów 
i  Austerii Jerzego Kawalerowicza). 
W  latach 1956-1968 pełnił funkcję 
kierownika literackiego legendarnego 
Zespołu Filmowego „Kadr” (w kolej-
nych dekadach pracował w  Zespołach 
„Kraj”, „Pryzmat”, „Perspektywa”). Jego 
debiutancki film Ostatni dzień lata z 1958 
roku uznany został za prekursorki na 
rodzimym gruncie przykład kina nowo-
falowego. Gorzkim rozliczeniem z kinem 
narodowych stereotypów stało się Salto 
z  1965 roku. W  latach 80. Konwicki po 
raz pierwszy sięgnął po gotowe utwory 
literackie (Dolina Issy Czesława Miłosza, 
Dziady Adama Mickiewicza). W  filmach 
powstałych na gruncie cudzych tekstów 
odnaleźć można jednak wyraźną sygna-
turę autorską Konwickiego. Zrealizowana 
w  1989 roku Lawa stała się pożegna-
niem Konwickiego z  kinem. Ten symbo-
liczny gest zamilknięcia wybitnego artysty 
można odczytywać w  kontekście wypo-
wiedzi Marii Janion, która w tym samym 
1989 roku ogłosiła koniec panowania 
paradygmatu romantycznego w  polskiej 
kulturze. 

FILMOGRAFIA: Ostatni dzień lata 
(1958), Zaduszki (1961), Salto (1965), 
Matura (1965) Jak daleko stąd, jak blisko 
(1971), Dolina Issy (1982), Kronika 
wypadków miłosnych (1985), Lawa (1989)
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WOJCIECH STAROŃ
Urodzony w  1973 roku w  Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Operator (autor zdjęć 
do Placu Zbawiciela Joanny Kos-Krauze 
i  Krzysztofa Krauze), twórca filmów 
dokumentalnych i  realizacji telewizyj-
nych, fotografik. Absolwent Wydziału 
Operatorskiego łódzkiej PWSFTv 
i  T) oraz studiów podyplomowych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Autor licz-
nych wystaw fotograficznych i  projektów 
multimedialnych. W  latach 2001-2003 
współpracował z  Centre National de 
Dance Contemporaire w Angers. 

Najbardziej znanym filmem Staronia 
pozostaje nagradzana na licznych festi-
walach (m.in. Grand Prix na łódzkim 

Festiwalu Mediów „Człowiek w  zagro-
żeniu” i  paryskim „Cinema du Reel”) 
Syberyjska lekcja. Po kilku latach Staroń 
powrócił do „tematu syberyjskiego”, 
uczestnicząc w  filmowej realizacji spek-
taklu Zaduszki narodowe 2000, który na 
Placu Teatralnym w  Warszawie wyreży-
serował Olgierd Łukaszewicz (w spek-
taklu wykorzystano teksty Mickiewicza, 
Wyspiańskiego, Lenartowicza, a  także 
zapiski Sybiraków z  okresu terroru stali-
nowskiego).

FILMOGRAFIA: Czas trwania (1998), 
Syberyjska lekcja (1998), El Misionero 
(2000), Babilon.PL (2004), Na chwilę 
(2005), Pani Nikifor (2005)
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DOLINA ISSY

SYBERYJSKA LEKCJA

Rok produkcji:
Produkcja:

Scenariusz i reżyseria: 
Zdjęcia:
Muzyka:

Scenografia
Montaż:
Obsada:

Rok produkcji:
Produkcja:

Realizacja, scenariusz i zdjęcia:
Muzyka:
Montaż:

1982
Studio Filmowe „Perspektywa”
Tadeusz Konwicki
Jerzy Łukaszewicz
Zygmunt Konieczny
Andrzej Borecki
Krystyna Rutkowska
Obsada: Anna Dymna (Magdalena), 
Maria Pakulnis (Barbarka), Ewa 
Wiśniewska (Helena), Edward 
Dziewoński (dziadek Surkont), Jerzy 
Kamas (Romuald), 

1998
Studio Filmowe Kronika, Telewizja Polska
Wojciech Staroń
Agata Steczkowska
Zbigniew Osiński

Poetycki film rozgrywający się 
w  dwóch planach czasowych. Przeszłość 
to historia dojrzewania kilkunastoletniego 
chłopca Tomasza Surkonta, pozostawio-
nego przez rodziców w majątku dziadków 
we wsi Ginie na Wileńszczyźnie. Na plan 
współczesny składają się liczne odwołania 
do emigranckiego doświadczenia autora 
literackiego pierwowzoru (kontrapunk-
towe w stosunku do zasadniczej opowieści 
fabularnej „interludia amerykańskie”, 
którym towarzyszą recytacje wierszy 

Czesława Miłosza), a także elementy auto-
tematyczne (realizacja filmu z  okresu II 
wojny; kontekst polityczny, w  którym 
powstawała Dolina Issy).Z połączenia tych 
dwóch płaszczyzn powstał film opowia-
dający o zagładzie pewnego świata, który 
może być przywoływany jedynie we wspo-
mnieniu i  artystycznej wizji. Niezwykle 
osobisty film Konwickiego, którego 
łączy z  Miłoszem pewien szczególny typ 
doświadczenia egzystencjalnego („etos 
wygnańca”). 

Małgosia, młodziutka absolwentka 
polonistyki i Wojtek, świeżo po dyplomie 
w Szkole Filmowej, decydują się na roczny 
wyjazd na Syberię. Dziewczyna dostaje 
przydział do szkoły w Usolu Syberyjskim 
nad Angarą. Początkowe przerażenie 
warunkami bytowymi ustępuje miejsca 
fascynacji odmienną kulturą. W  nauczy-
cielce, która do końca nie pozbędzie 
się poczucia obcości, rodzi się współ-
czucie i  potrzeba nawiązania głębokich 

kontaktów z  ludźmi przychodzącymi na 
organizowane przez nią lekcje polskiego. 

Dzięki Małgosi poznajemy nieefek-
towną codzienność mieszkańców Usola, 
dotykamy dramatów ludzi wegetujących 
w świecie pozbawionym „obowiązkowych 
ideałów”. Towarzyszymy bohaterce w  jej 
podróży duchowej, której zwieńczeniem 
jest końcowa deklaracja: Chcę żeby zawsze 
było tak dobrze nam w życiu, jak tam, na 
Syberii.
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K O N T E K S T Y :
Kresy – „prywatna ojczyzna” Tadeusza 

Konwickiego
W kulturze polskiej funkcjonuje od 

wielu lat pojęcie „małej ojczyzny”. Tę 
ugruntowaną w  naukach społecznych 
kategorię wykorzystał Stanisław Ossowski, 
wprowadzając pojęcie „ojczyzny 
prywatnej” jako świata wyobrażonego. 
„Ojczyzna prywatna” jest funkcją rzeczy-
wistości subiektywnej: przestrzenią zako-
rzenioną w  micie i  symbolu. Określenie 
„prywatna” służy podkreśleniu subiek-
tywnego aspektu doświadczenia prze-
strzeni zwanej ojczyzną. Proces prywa-
tyzacji związków pomiędzy człowiekiem 
a przestrzenią zainicjowała jednak nie tyle 
nauka, ile tzw. literatura kresowa (m. in. 
Miłosza i Konwickiego).

Uczestnicząc w  procesie konstru-
owania „prywatnej ojczyzny”, jednostka 
daje wyraz dążeniu do zakorzenienia 
w obszarze nacechowanym aksjologicznie, 
w  świecie wartości. Posiadanie własnego 
miejsca jest nie tylko potrzebą biolo-
giczną, lecz w równym stopniu duchową. 
Odzwierciedleniem tej potrzeby jest 
podejmowany przez człowieka wysiłek 
strukturalizacji przestrzeni. Dokonuje 
się to na wyższym poziomie artykulacji 
symbolicznej – poprzez słowa i  obrazy. 
W  procesie aksjologicznej waloryzacji 
dochodzi do przekształcenia abstrakcyjnej 
„przestrzeni” w  konkretne „miejsce”, 
któremu zostaje przypisana wartość, a tym 
samym znaczenie.

Pojęcie „ojczyzny prywatnej” wykracza 
poza zakres odniesień czysto teryto-
rialnych i  obejmuje obszerny zespół 
treści i  wartości składających się na tzw. 

„uniwersum symboliczne”. Koncepcja 
„ojczyzny” jako wspólnoty symbolicznej 
lokuje się w  paradygmacie specyficznie 
polskiej historiozofii, odpowiada bowiem 
fenomenowi narodu, który przetrwał wiek 
XIX bez instytucjonalnego bytu państwo-
wego. Wzorcem o  charakterze arche-
typicznym stało się w  polskiej kulturze 
Mickiewiczowskie Soplicowo – synek-
docha wyobrażonej ojczyzny narodu. 
Jego realna lokalizacja nie miała istotnego 
znaczenia dla tych, których prywatna mała 
ojczyzna mieściła się w  innym regionie 
Polski, gdyż było ono tylko symbolem 
narodowego uniwersum.

Antropologia i  socjologia kultury 
zwracają uwagę na rolę mitów w kształto-
waniu się pojęcia „ojczyzny”. Kontynuacją 
mitotwórczej aktywności społeczeństw 
tradycyjnych jest twórczość artystyczna, 
której przyświeca podobny cel – ufundo-
wanie własnego „miejsca” na odwiecznych 
podstawach symbolicznych.

Sztuka przekracza granicę między 
rzeczywistością obiektywną i  subiek-
tywną. Opozycja „przestrzeni” i „miejsca” 
w formie radykalnej manifestuje się w dzie-
łach Tadeusza Konwickiego. „Miejsce” jest 
fundamentem wartości i  wyraźnie prze-
ciwstawia się wrogiej, obcej i nie dającej się 
oswoić „przestrzeni”. „Miejsce” jest jednak 
fantomem, powstałym dzięki aktywizacji 
mechanizmów pamięci i wyobraźni.

Prywatna ojczyzna Konwickiego lokuje 
się poza Historią. To bezczasowa prze-
szłość; kraina, o  której mówi się w  arka-
dyjskich mitach; obszar przenikania się 
różnorodnych porządków czasowych 
i ontologicznych (zmarłych obcowanie).

To także obszar koegzystencji – nie 

DOLINA ISSY
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pozbawionej wprawdzie konfliktów – 
wielu narodowości i  grup wyznanio-
wych (polskich, litewskich, białoruskich, 
żydowskich, niemieckich). Taki wize-
runek „ojczyzny prywatnej” jako „naro-
dowej ekumeny” odnaleźć można również 
w  Dolinie Issy Czesława Miłosza, której 
filmowej adaptacji dokonał Konwicki 
w 1982 roku. 

Cała twórczość Konwickiego odzwier-
ciedla „dramat człowieka, który nagle stał 
się bezdomny w  tym najszerszym, egzy-
stencjalnym znaczeniu: wykorzeniony 
ze swej „małej ojczyzny”, pozbawiony 
miejsca oswojonego pod niebem świata, 
którego postać przeminęła, a  z którą to 
postacią wiąże się pamięć odziedziczo-
nych wartości i  ciągłość świadomego 
życia.”

Konwickiemu towarzyszy pragnienie, 
by osobiste doświadczenie wygnania 
uogólnić, by je przełożyć na język uniwer-
salnych symboli. W świetle słów, którymi 
w Księdze Rodzaju określony został status 
pierwszego człowieka, każde wygnanie, na 
jakie zostaje skazana jednostka czy zbio-
rowość ujawnia swą najgłębszą archety-
piczną naturę. Wygnanie Konwickiego 
ma zatem charakter wzorcowy – stanowi 
bowiem realizację biblijnego mitu „raju 
utraconego” – a jednocześnie jest w pełni 
rzeczywiste, uwarunkowane konkretnymi 
procesami historycznymi, w  wyniku 
których nastąpiła fizyczna zagłada miejsca, 
z  którym pisarz przez całe życie się  
identyfikuje. Perspektywa egzystencjalna 
nierozerwalnie łączy się tu z perspektywą 
etyczną, a wygnanie oznacza jednocześnie 
wykorzenienie z przestrzeni geograficznej 
i z „miejsca” – przestrzeni waloryzowanej 
aksjologicznie. Bez względu na stopień 
idealizacji, jakiej w  dziele Konwickiego 
nieuchronnie uległ obszar utracony, jest 
on nie tylko wyznacznikiem wartości, ale 

i sam staje się samoistną wartością. 
Dzieła Konwickiego można rozpa-

trywać jako wyobrażoną drogę przez 
piekło pamięci zatrutej przez przeszłość. 
Tę drogę odbywają z  pisarzem stworzeni 
przez niego bohaterowie. I  to nieustanne 
„bycie w  drodze” do pewnego stopnia 
j e s t  ich wspólną egzystencją, w  nim 
bowiem realizuje się istota losu wygnańca. 

Konwicki odnosi się w  swojej twór-
czości do obszaru realnie utraconego, 
ogniskując tę twórczość wokół obsesyjnie 
powtarzanego tematu pamięci przeklętej. 
Czas „spycha” nietrwałe wspomnienia 
w  coraz odleglejsze kręgi nie-pamięci. 
A sztuka jest wobec tego procesu bezsilna. 
„Literatura” – konstatuje pisarz – „jest 
po prostu aktem pożegnania, to żegnanie 
odchodzącego czasu. I ja, w moich książ-
kach, żegnam się z  czasem mojego dzie-
ciństwa. To mnie ukształtowało, ale to jest 
przeszłość, do której nie ma już powrotu.”

W przypadku Tadeusza Konwickiego 
powrót do kraju dzieciństwa wiąże się 
z  nieuchronnym bolesnym rozczarowa-
niem. Pisarz wielokrotnie podkreślał, 
iż miejsca, z  którymi wiążą się jego 
najwcześniejsze wspomnienia uległy 
zmianie i  obecnie nie przypominają już 
tych, które zachował w pamięci: „Umiera 
ziemia guślarzy i  wróżbitów, umiera 
ziemia proroków i  mesjaszy, co już nie 
zdążyli zbawić świata”. Mimo świado-
mości „dokonanej Apokalipsy”, Konwicki 
wciąż postrzega swoją Dolinę jako biblijny 
Eden. W powieści Bohiń pisarz zanotował: 
„Myślę, że tu był w  ogóle raj, o  którym 
rozpisuje się Biblia. Stąd wypędzono 
pierwszych ludzi i oni szli wzdłuż tej rzeki, 
aż doszli do Niemna, który płynął na 
południe, czyli wtedy na północ. I dlatego 
Wilia jest taka kręta, bo oni kluczyli, zwle-
kali, oszukiwali Pana Boga i siebie. Tak im 
było żal odejść, aż wreszcie zrozumieli, że 
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trzeba odejść, żeby kiedyś powrócić, a  w 
innym miejscu dodaje: Mnie się wydaje 
(...), taką mam pewność, że cały świat 
pochodzi stąd. Jak Boga kocham, cała 
dusza współczesnej ludzkości wywodzi się 
stąd, z wideł Niemna i Wilii.”

Konwicki czuje się w  pełni odpowie-
dzialny za stworzenie i powielanie kreso-
wego mitu w  jego arkadyjskiej formie. 
Świadczą o tym chociażby słowa: „ten mój 
zaścianek, moja Wileńszczyzna, wydaje 
mi się urodziwszy, lepszy, podnioślejszy, 
bardziej magiczny. Zresztą ja sam, w pocie 
czoła, pracowałem przy upiększaniu mitu 
tamtego pogranicza Europy i Azji, prako-
lebki europejskiej przyrody i  azjatyckich 
demonów, kwiecistej doliny wiecznej 
zgody i przyjaźni ludzkiej. Dopóty upięk-
szałem, aż uwierzyłem w wyidealizowaną 
krainę, gdzie miłość była intensywniejsza 
niż gdzie indziej, gdzie kwiaty były większe 
niż na innych ziemiach, gdzie ludzie byli 
bardziej ludzcy niż na całym świecie.”

Dążenie do idealizacji przeszłości 
wynika z  faktu, iż artysta uporczywie 
odmawia czasom współczesnym jakiejkol-
wiek wartości (symbolem dehumanizacji 
jest dla niego „neopogańskie” axis mundi 
– warszawski Pałac Kultury), a  za cenne 
uznaje wyłącznie to, co zostało osadzone 
w przeszłości i co bezpośrednio wiąże się 
z bezpowrotnie utraconą Doliną: „Tak, to 
prawda, stąd pochodzi cały świat. Może 
nie cały, ale ta jego najlepsza część. Stąd 
wyemigrowali za chlebem albo uciekli 
gnani tęsknotą za nieskończenie wielkim 
światem, stąd wywędrowali pędzeni 
boskim niepokojem i  Szekspir, i  don 
Kichot, i  Einstein, i  Chaplin. Kto wie, 
czy Chrystus nie urodził się pod Nową 
Wilejką albo pod miasteczkiem zwanym 
Oszmiana.”

Teza, iż Tadeusz Konwicki jest autorem 
jednego tematu i  we wszystkich swoich 

utworach – zarówno literackich, jak 
i  filmowych – przywołuje świat, którego 
już nie ma, wydaje się, zarówno w świetle 
wypowiedzi krytycznych, jak i  uwag 
samego pisarza, sprawą oczywistą. 

Całokształt twórczości Konwickiego 
potraktować można zatem jako wciąż 
nieukończony, powstający w  materiale 
pamięci i  wyobraźni, szkic jednego 
tylko, szczególnego fragmentu. Dolina – 
„ojczyzna prywatna” – jest archetypem, 
na którym została ufundowana cała arty-
styczna biografia artysty. 
O C A L I Ć  P R Z E S Z Ł O Ś Ć 
O D  N I E Z N A C Z E N I A

Czesław Miłosz umieścił w  Dolinie 
Issy zdanie, które stanowić może klucz do 
powieści: „Opowiadając nie wie się, jaki 
wybrać czas, teraźniejszy czy przeszły, 
jakby to, co minęło, nie było całkowicie 
minione, dopóki trwa w pamięci pokoleń 
– czy tylko jednego kronikarza.”

Pamięć to magiczne słowo, bez którego 
niemożliwa staje się jakakolwiek próba 
interpretacji utworu Miłosza, jak również 
jego filmowej adaptacji, dokonanej przez 
Tadeusza Konwickiego. 

O ile jednak świat wykreowany 
przez Miłosza podporządkowany został 
pamięci-teraźniejszości (tonacja konso-
lacyjna dominuje tu nad tonacją katastro-
ficzną), o tyle światem Konwickiego rządzi 
pamięć-przeszłość.

Konwicki w  kinie polskim zajmuje 
pozycję sceptycznego obserwatora. 
Przyjęcie strategii milczącego świadka, 
okazuje się gestem sprzeciwu artysty 
wobec rzeczywistości, w  której absolutna 
wolność (także wolność ekspresji arty-
stycznej) wyparła potrzebę autorytetów 
i  wzorców moralnych. A  także wobec 
takiej rzeczywistości, w  której przeszłość 
i  tradycja kulturowa stały się ziemią 
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jałową, nie będącą już rezerwuarem 
żywotnych wartości. 

W każdym dziele Konwickiego bez 
trudu udaje się rozpoznać indywidu-
alny i  niepowtarzalny „charakter pisma”. 
Dotyczy to zarówno filmów w  pełni 
autorskich, jak i adaptacji, które stanowią 
doskonały przykład tzw. twórczej zdrady

Sięgając w  roku 1982 po Dolinę Issy, 
Konwicki dokonał dekonstrukcji pierwo-
wzoru literackiego i  zrealizował filmowy 
esej. Swoją decyzję umotywował następu-
jąco: „Może ktoś dziwić się, że ja – bez mała 
klasyk filmu autorskiego – palnąłem nagle 
znienacka dwa filmy [drugi wspomniany 
przez reżysera film to Lawa. Opowieść 
o  „Dziadach” Adama Mickiewicza] nie 
ze swojego materiału. Otóż zrobiłem tak 
nie dlatego, że chciałem nakręcić film 
i  szukałem odpowiedniej fabuły, tylko 
pewne okoliczności – czasów, nastrojów, 
rekompensat moralnych – skłoniły mnie 
do sięgnięcia po „Dolinę Issy”. Sięgnąłem 
po Miłosza, bo uważałem wtedy, że 
należy mu się coś od ludzi zajmujących 
się sztuką w kraju, wielokrotnie wyrażają-
cych się o nim obelżywie. Uważałem więc 
za swój obowiązek przedstawić – poprzez 
filmową „Dolinę Issy” – dramat jego losu. 
Chciałem tą drogą połączyć ten mały dwór 
litewski z drogą na Zachód, gdzie polskość 
była wypędzana.”

Punktem odniesienia dla filmu 
Konwickiego nie może być zatem wyłącznie 
powieść Miłosza. Interpretacyjny kontekst 
wyznacza bowiem „nadbudowana” 
zarówno nad utworem literackim, jak i nad 
dziełem ekranowym wspólnota losów 
współczesnych wygnańców z  „prywatnej 
ojczyzny” – litewskiej Arkadii. Definiuje 
ową wspólnotę tożsamość doświadczenia, 
które można by określić jako „zerwanie 
ciągłości” – zarówno w  wymiarze czasu, 
jak i  w wymiarze przestrzeni. Miłosz 

wpisuje tę wspólnotę w  szeroki kontekst 
kulturowy, odnosząc się do tradycji i histo-
riozofii romantycznej (Mickiewiczowskie 
Księgi narodu i  pielgrzymstwa polskiego). 
Dwudziestowieczne kataklizmy Historii, 
„poświadczone” biografiami Miłosza 
i Konwickiego stworzyły sytuację, w której 
możliwe stało się wskrzeszenie roman-
tycznego wzorca. 

W swoim dzienniku emigranta Miłosz 
zanotował: „Dostaję z  Polski teksty 
o  Litwie i  czytam o  Litwie w  polskiej 
prasie. Skąd ta mania, skąd to mitologi-
zowanie? Oczywiście dowód jak silnie, 
silniej niż w  innych krajach działa na 
wyobraźnię literatura, Wilno romantyków, 
ballady Mickiewicza, „Grażyna”, „Konrad 
Wallenrod”, „Pan Tadeusz”, a  potem ten 
Miłosz czy inni, Konwicki”. Ustanowienie 
takiej „wspólnotowej” perspektywy 
pozwala odczytywać wpisaną w  dzieło 
konstrukcję „ojczyzny prywatnej” w kate-
goriach opowieści mitycznej. „Polskie 
pisanie o  Kresach miało najczęściej ton 
nostalgiczny, przenoszący kresowe życie 
w  krainę mitu. Literacki mit kresów, 
rozpięty pomiędzy biegunami tonacji 
idyllicznej i  apokaliptycznej, stał się 
jednym z najbardziej wrażliwych emocjo-
nalnie miejsc polskiej wyobraźni zbio-
rowej”. Zarówno powieść Miłosza, jak i jej 
filmowa adaptacja, przekraczają jednak 
granice wyznaczone przez mitologię 
kresową. Mit „rozrasta się” poprzez „przy-
rastanie przeszłości”, zagarniając coraz to 
inne obszary indywidualnego doświad-
czenia. Ponad historią osobistą – zmistyfi-
kowaną przez pamięć i idealizujące wspo-
mnienie – lokuje się to, co uniwersalne 
i  ponadczasowe, odtwarzalne w  innym, 
niż jednostkowy, porządku – w wymiarze 
ludzkiego trwania: „Współcześni 
wygnańcy, podobnie jak pierwsi rodzice, 
zaczynają tęsknić do utraconej ojczyzny, 
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zachowując w  marzeniach i  wspomnie-
niach jej obraz sprzed naruszenia natu-
ralnego porządku, w końcu zaczynają ten 
obraz idealizować. Wtedy na porządek 
mitu o  wygnaniu nakłada się porządek 
mitu arkadyjskiego. Los dwudziestowiecz-
nych tułaczy jest powtórzeniem mitu, 
wprowadza tych, którzy go doświad-
czają w wymiar mityczny, dlatego też czas 
i  przestrzeń minione a  wspominane dają 
się opisać tylko w tym wymiarze”.

Opowieść mityczna sytuuje się poza 
Historią, w  jej obrębie czas fizykalny 
zostaje raz na zawsze „unieruchomiony”- 
mit przekształca każde „wczoraj” i  każde 
„jutro” w  wieczne „teraz”. Rozpatrywana 
z takiej perspektywy Dolina Issy Czesława 
Miłosza wpisuje się w paradygmat tekstów 
mitycznych o  wygnaniu. Dominująca 
w  narracji forma czasu teraźniejszego 
a  także nagromadzenie równoważników 
zdań i konstrukcji bezosobowych sprawia, 
że spisane przez Miłosza wspomnienia 
z dzieciństwa spędzonego nad brzegami 

Issy-Niewiaży to nie kronika o świecie 
bezpowrotnie zaginionym, lecz opowieść 
o krainie, która trwa. 

Uzasadnione zatem zdaje się pytanie, 
na ile Miłosz odtworzył we wspo-
mnieniu kraj zapamiętany z  lat dziecin-
nych, a  na ile wykreował nie istniejącą 
nigdy w  takim kształcie Arkadię? Ani 
okolice Nowogródka opisywane przez 
Mickiewicza, ani święte miejsca nowych 
wygnańców nie muszą być podobne do 
rzeczywistych. Niemniej prawem sztuki 
stają się prawdziwe. Taki sposób potrak-
towania motywu arkadyjskiego sytuuje 
Miłosza w  kręgu tej tradycji kulturowej, 
która – począwszy od Jana Jakuba Rousseau 
– widzi w Arkadii przede wszystkim topos 
pocieszenia. Topos ten przywoływany 
będzie odtąd zwłaszcza w  tych szczegól-
nych momentach, kiedy człowiek mocniej 

odczuje zagrożenie swego bytu jednostko-
wego i  społecznego, gdy dokona bardziej 
pesymistycznej oceny swojej współcze-
sności oraz gdy coraz mroczniejsza będzie 
jego prognoza przyszłości. 

W tym samym kontekście usytuować 
należałoby także twórczość Konwickiego. 
O  specyfice tej twórczości decyduje fakt, 
iż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem 
swoistego „nakładania się” mitu arkadyj-
skiego (należącego do porządku uniwer-
salnego) i „sygnatury” (elementu indywi-
dualizującego). Nieświadomość zbiorowa 
użycza marzeniu pewnego uniwersalnego 
symbolu. Jest nim obraz Doliny. Z  kolei 
nieświadomość indywidualna niweluje 
nieco tę uniwersalność, ponieważ nadaje 
obrazowi konkretny kształt i  cechy zapa-
miętane w dzieciństwie. 

Wspomnianą „sygnaturą”, obok 
zasady „ukonkretniania” i  indywiduali-
zowania archetypu, jest także stosowana 
powszechnie przez Konwickiego strategia, 
polegająca na podkreślaniu umowności 
„doświadczenia Doliny” (bohaterowie 
często odwiedzają Dolinę we śnie lub 
w stanie zaburzonej świadomości) . 

W każdym ze swych utworów 
Konwicki nieustannie podkreśla, iż pier-
wowzór Doliny jest nieosiągalny, a  my 
oglądamy jedynie zniekształconą przez 
pamięć kopię czy odzwierciedlony 
w  podświadomości obraz. Dzięki temu 
zostaje poddana w  wątpliwość zasadność 
sięgania po mit arkadyjski w jego czystej, 
kanonicznej postaci, a tym samym zasuge-
rowana fikcyjność samego mitu. Podobnej 
perspektywy na próżno byłoby szukać 
w powieści Miłosza. 

Dolina Issy wyróżnia się wprawdzie na 
tle „zorientowanej idyllicznie” literatury 
kresowej, ale ze względu na dominującą 
w  powieści wizję arkadyjską wpisuje się 
w pokrewny tej literaturze krąg problema-
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tyczny. Z tego powodu zajmuje w dorobku 
twórczym Miłosza miejsce szczególne 
i nietypowe. Próżno bowiem szukać u tego 
autora dwóch podstawowych wyróżników 
„kresowości” – sentymentalizmu kompen-
sującego wygnanie i  realizmu służącego 
odtworzeniu zapamiętanego konkretu. 
Dyskretnie zaznaczająca się w  powieści 
postawa konsolacyjna, owa perspektywa 
„otwarcia ku nadziei”, to kolejna próba 
rozrachunku Miłosza z  katastrofizmem 
wczesnych wierszy z okresu Żagarów. Tak 
głębokie przekonanie, że istnieje ocalenie 
– choć fundament wiary w  jego urze-
czywistnienie stanowi jedynie pamięć 
„świadka” – jest jakby odpowiednikiem 
odzyskania stanu łaski w tradycyjnej auto-
biografii duchowej. Nawet jeśli obecna 
jest u  Miłosza świadomość zagłady, jego 
opowieść o  domu nad brzegami Issy-
Niewiaży jest jednak opowieścią o raju. 

Do Miłoszowej Arkadii nad Issą nie 
docierają pożoga i  wojenny chaos 1918 
roku (Światem toczyła się wielka wojna 
i  Kraj Jezior w  samym jej początku prze-
stał należeć do cesarza rosyjskiego, którego 
wojska zostały pobite. Niemców Tomasz 
widział tylko raz. Było ich trzech, na pięk-
nych koniach...Wojna miała ten tylko 
skutek dla Ginia, że nie warto było jeździć 
do miasteczka, bo nic tam nie dawało się 
kupić). Nawet śmierć, oglądana z  bliska, 
nie ma w  sobie niczego z  przerażającej 
swą nieodwołalnością traumy. Śmierć 
jedynie wpisuje się w odwieczny porządek 
praw natury, aby ten porządek ostatecznie 
utrwalić. 

Struktura świata mitycznego oparta 
jest w  swych podstawach na koncepcji 
tak zwanego „długiego trwania” – raj, 
z którego zostali wypędzeni pierwsi rodzice 
istnieje wszakże nadal w idealnej, nieska-
lanej grzechem postaci. Postać tę zachowa 
on tak długo, jak długo czas w nim odmie-

rzany pozostanie „zamknięty” na Historię, 
a „otwarty” na mit.

U Miłosza, wygnanie z  ziemskiego 
Edenu ma charakter symboliczny; wiąże 
się ono bowiem z  narodzinami świa-
domości, dzięki której człowiek uzmy-
sławia sobie odrębność własnego „ja”. To 
doświadczenie jednostkowej „osobności” 
w  świecie radykalnie zmienia ontolo-
giczny status człowieka, przekreśla jego 
mistyczną unię z  naturą i  skazuje na los 
wygnańca. Historia Baltazara, stano-
wiąca w obrębie struktury powieści auto-
nomiczną i  zamknięta całość, w  sposób 
modelowy ilustruje nieprzezwyciężoną 
antynomię pomiędzy potrzebą schro-
nienia w  oswojonym („prywatnym”) 
„miejscu” o  precyzyjnie wytyczonych 
granicach, a  tęsknotą do przestrzeni – 
obcej, lecz niczym nie ograniczonej 

W Dolinie Issy Miłosz posłużył się 
metodą podwójnej perspektywy (bohater-
-dorosły, określający się mianem „kroni-
karza”; bohater-dziecko, Tomasz Surkont). 
Różnica pomiędzy „ja” dorosłym a  „ja” 
dziecięcym nie jest tylko różnicą doświad-
czenia i  wiedzy, ale także różnicą czasu, 
upływającego między dwoma etapami tej 
samej biografii, dwoma stadiami formo-
wania się tej samej osobowości. Ta różnica 
okazuje się więc pochodną ciągłości, 
pochodną trwania, owocem pamięci. 
Wysiłek pamięci nakierowany zostaje na 
to, by czas dzieciństwa odzyskać, nie rezy-
gnując ani na chwilę z  teraźniejszości. 
Minione odnaleźć tak, by obecnego nie 
utracić. U  Miłosza dwie formy świado-
mości nieustannie nakładają się na siebie. 
W efekcie tworzą jedną postać, uchwyconą 
w  różnych momentach egzystencjalnych. 
Dzięki takiemu zabiegowi formalnemu, 
zafałszowany i  oparty na konwenan-
sach, a zatem pozostający w sprzeczności 
z naturą, świat dorosłych zaprezentowany 
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został – przy zachowaniu dziecięcego 
punktu widzenia – ze specyficzną ironią 
i „gombrowiczowskim” dystansem.

Wewnętrzna dychotomia na płasz-
czyźnie narracji nie dezorganizuje usta-
nowionego w powieści Miłosza centrum. 
Przy całej fragmentaryczności opowia-
dania, podzielonego na kilkadziesiąt 
epizodycznych „nowel”, zostaje zacho-
wany pewien dający się zrekonstruować 
nadrzędny porządek. 

Dolina Issy – mityczna powieść 
o  wygnaniu z  Arkadii dzieciństwa jest 
w  głównej mierze powieścią inicjacyjną. 
Jej akcja rozwija się w  ścisłym związku 
z  ewolucją duchową bohatera (Tomasza 
Surkonta), przekraczającego kolejne kręgi 
wtajemniczenia w  sacrum (naturę, 
erotykę, śmierć). W  ten sposób powieść 
zyskuje, oprócz wymiaru historycznego 
i  osobistego, wymiar bardziej uniwer-
salny: staje się archetypiczną opowieścią 
o inicjacji w dorosłość. 

W adaptacji Doliny Issy Tadeusza 
Konwickiego szczególną uwagę zwraca 
brak owego bohatera-centrum. Nie 
oznacza to jednak rezygnacji z „perspek-
tywy centralnej” – personalistycznej. 
Eseistyczny utwór Konwickiego jest 
bardzo silnie nacechowany subiektywi-
zmem. Instancji nadrzędnej, organizującej 
całościową strukturę filmowego tekstu 
należy zatem poszukiwać poza płasz-
czyzną diegezy. 

Esej głównym przedmiotem refleksji 
czyni subiektywne przeżycie twórcy. 
W  gatunku tym, w  sposób szczególny, 
przejawia się indywidualność autora. Przy 
takim stosunku do przedmiotu wypo-
wiedzi autor sam staje się materią swego 
dzieła. W  Dolinie Issy Konwicki- autor 
(enigmatyczna postać, której twarz odbija 
obiektyw kamery) pojawia się na ekranie 
we „współczesnej” scenie z  filmowego 

planu. 
Esej Konwickiego to rozproszona medy-

tacja – nielinearny, fragmentaryczny 
wykład, w którym poszczególne segmenty 
wywodu nie dają się połączyć w  jedno-
lity ciąg przyczynowo-skutkowy. Taki 
sposób potraktowania materiału fabular-
nego sprawia, iż filmowa Dolina Issy jest 
zbiorem luźnych epizodów („intermedia 
amerykańskie” dodatkowo rozbijają 
dyskusyjną spójność diegezy). Nieustanne 
napięcie pomiędzy tym, co współ-
czesne, a tym, co retrospektywne sprawia, 
że sekwencje umieszczone w  „prze-
szłości” nie układają się w  nieprzerwany 
łańcuch zdarzeń nadających strukturę 
całości opowiadania. Powstała pomiędzy 
poszczególnymi epizodami ciągłość nie 
ma charakteru logicznego – ciągłość 
tę narzuca bowiem meandryczny ruch 
pamięci, wydobywającej z  mrocznych 
zakamarków podświadomości najistot-
niejsze lub najbardziej wyraziste szczegóły 
i  zdarzenia (na zasadzie refrenu powra-
cają u Konwickiego wizyjne, utrzymane – 
za sprawą „Vermeerowskiego” oświetlenia 
– w  onirycznej poetyce sceny: nocna 
wędrówka rosyjskiego plennika, zjawa 
Baltazara ukazująca się w  lustrze, konna 
przejażdżka Romualda i Heleny). 

Konwicki, próbując odtworzyć mecha-
nizm działania pamięci, dąży do swoistej 
synestezji wrażeń i  na tym nieomal 
„sensualnym” poziomie lektury powieści 
wydaje się najbliższy Miłoszowi, który tak 
oto wspomina: „Mieszkałem w  różnych 
miastach i  krajach. W  ciągu całego tego 
czasu Litwa pozostała dla mnie taką krainą 
szczęścia, to znaczy dziecinnego szczęścia, 
pierwszych obrazów, pierwszych zapa-
chów i  nawet muzyki, dlatego że moja 
wrażliwość muzyczna, jeżeli istnieje, to 
była kształtowana przez te śpiewy litew-
skie po drugiej stronie rzeki”.
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Dokonując selekcji wspomnień 
i  wprowadzając w  ich obręb własny 
porządek aksjologiczny, Konwicki oparł 
się powszechnej i  specyficznej dla arty-
stów wygnanych tendencji do idealizacji 
tego, co bezpowrotnie minione i utracone 
na zawsze: W  mojej ojczyźnie, do której 
nie wrócę... to słowa otwierające filmową 
Dolinę Issy. 

Esej daje możliwość snucia na tle obcej 
twórczości szeregu osobistych impresji, 
przekształcających często treść cytowaną. 
W  tym sensie Dolina Issy jest propo-
zycją nowego – w  kontekście powieści 
Miłosza – odczytania toposu arkadyj-
skiego. Konwicki nie tylko ujmuje świat, 
o  którym opowiada w  odmiennej niż 
Miłosz perspektywie (tj. w  perspektywie 
„apokalipsy spełnionej”), lecz wyklucza 
ponadto możliwość jakiejkolwiek konso-
lacji. W  jego interpretacji Arkadia to 
przede wszystkim obszar, na którym 
nieustannie toczy się manichejska walka 
kosmicznych Sił. Bóg jest w  tej Arkadii 
pustym znakiem transcendencji, drama-
tycznie poszukiwanym – zarówno przez 
bluźniercę Domcia, jak i  grzesznika 
Baltazara – „Wielkim Nieobecnym”. W tak 
wrogim człowiekowi świecie najsilniej 
manifestującym się pierwiastkiem jest zło. 
Znakami owego zła są pierwszoplanowe 
w  filmie postacie: zbuntowanego prze-
ciwko Bogu Domcia oraz podwójnego 
mordercy – Baltazara, a  także epizody, 
w których wyeksponowany został motyw 
umierania (śmierć babki Tomasza, samo-
bójstwo Magdaleny i jej rytualny, pogański 
„pogrzeb”). 

„Prywatna ojczyzna” Konwickiego 
to Litwa magiczna, w  której pierwiastki 
chrześcijańskie [sekwencja współczesnego 
cudu z krzyżem spływającym krwią; „cudu 
zgrzebnego, prowincjonalnego, biednego 
jak cała ta ziemia i  wszyscy ci ludzie, co 

klęczą na mokrym żwirze ze złożonymi 
pobożnie ogorzałymi i  bardzo spracowa-
nymi rękami”] nierozerwalnie łączą się 
z  elementami zagrażającej człowiekowi 
pogańskiej mitologii. Ale zło to również 
Historia. 

Konwicki przywołuje nie tylko 
zdarzenia minione, lecz odwołuje się 
także do historycznej aktualności [terror 
stanu wojennego], usiłując w ten sposób –
„uwikłać Miłosza w historię”. 

Powieściowa Dolina Issy należy do tej 
odmiany dyskursów autobiograficznych, 
które obejmują wyłącznie okres dzie-
ciństwa i  kończą się w  momencie, kiedy 
następuje nieuchronne „wyjście w  świat”, 
a  dom traci ostatecznie swą uprzywile-
jowaną pozycję ośrodka wszechświata. 
Przestrzeń przedstawiona jest tu w sposób 
modelowy dla tego rodzaju dyskursów 
ustrukturowana i  przyjmuje postać czte-
rech koncentrycznie ułożonych obszarów.

U Miłosza, dom – owo Bachelardowskie 
centrum dysponujące mocami kosmicz-
nymi – to przestrzeń magiczna, umiesz-
czona poza czasem, w  sferze sacrum. 
U  Konwickiego, dom „otwiera się” na 
Historię, zaś sacrum umiejscowione 
zostaje na zewnątrz. Jako ilustracja 
posłużyć może w tym miejscu następujący 
przykład: w filmie dwukrotnie pojawia się 
podobnie skonstruowana scena – Tomasz 
obserwuje przez otwarte okno ogród, 
w  którym tańczy ubrana na biało Onutè 
towarzyszka dziecięcych zabaw. W pierw-
szej scenie chłopiec dowiaduje się o zapla-
nowanym przez matkę wyjeździe z Ginia 
(decyzję tę przyspiesza intensyfikacja 
działań wojennych), w  drugiej- o  „zdra-
dzie” Józefa Czarnego i  jej możliwych 
konsekwencjach (parcelacja rodowego 
majątku Surkontów). W obu przypadkach 
Historia stanowi zagrożenie dla symbo-
licznego ładu domowego ogniska. Ale 



17

i  ten ład „ekumenicznego raju” okaże się 
ostatecznie pozorny i nietrwały – gdy do 
pokoju pogrążonego we śnie Tomaszka 
wpada granat, ujawnione zostają zadaw-
nione urazy i  odwiecznie istniejące 
podziały: „my” i „oni”’, panowie i  chłopi, 
Litwini i Polacy. 

Z wielu pojawiających się w  powieści 
scen dotyczących skomplikowanych 
relacji etnicznych pomiędzy ludnością 
zamieszkującą Wileńszczyznę Konwicki 
wybrał zaledwie trzy. 

Pierwsza z  nich rozgrywa się w  gabi-
necie dziadka, próbującego wprowadzić 
Tomaszka w  genealogię rodu Surkontów. 
Dziadek wspomina niechlubną przeszłość 
Hieronima Surkonta – kalwina i heretyka, 
który w czasie potopu szwedzkiego stanął 
po stronie Radziwiłłów. Hieronim uważał 
się za Liwina i  to od niego wywodzi się 
znaczna część rodziny Surkontów, którzy 
wśród sąsiadów uchodzą za Polaków. 

Kolejna scena ma miejsce tuż po 
zamachu na dom Surkontów. Józef 
Czarny, nauczyciel Tomasza, składa wizytę 
„zamachowcy”, aby przestrzec go przed 
dalszymi zbrodniczymi działaniami. 
Z rozmowy wynika wniosek, iż przyczyną 
nienawiści do Surkontów jest ich polskie 
pochodzenie, które w  oczach rdzennych 
Litwinów bezpośrednio kojarzy się z klasą 
wyzyskujących lud panów:

– Panowie krew naszą pili i nam 
ich nie potrzeba. Zabijesz jednego, 
drugiego, uciekną do swojej Polski. 
A ziemia nasza. (...) Każdy Polak to 
nasz wróg. 
– Surkonty to Litwini od wieku 
wieków. 
– Jaki on Litwin, jeżeli pan?

Nieoczekiwanie sprzymierzeńcem 
Józefa Czarnego zostaje ksiądz 
Monkiewicz. Konwicki pominął obecny 

w  powieści dialog, z  którego czytelnik 
dowiaduje się, iż to właśnie ksiądz 
podsunął Józefowi plan odebrania 
Surkontom ziemi. W  trakcie filmowego 
spotkania Józefa z  duchownym okazuje 
się, że i  ksiądz uznaje Surkontow za 
odszczepieńców, którzy wyrzekli się litew-
skich korzeni:

Ksiądz: A co ojciec Tomasza: 
Jozef: Nie ma i co mówić. Pewnie 
nie wróci. Za to, że służył w wojsku 
polskim, u nas poszedłby do 
więzienia. A i syna pewnie zabierze do 
ich Polski. 
Ksiądz: Nie przyznają się do małego 
kraju. Dla nich kultura, wielkie 
miasta, Polska... 
Józef: Myślę, że na ludzi spada jakiś 
dur. 
Ksiądz: Nie, to tak pomieszało się. 
Stara Surkontowa, babka Tomasza, 
z Niemców. A w Prusach, litewskie czy 
polskie nazwisko, a wszystko Niemcy. 
Żeby z tego pomieszania tylko czego 
złego nie było.

Kilka dni po incydencie z  granatem 
odbywa się narada rodzinna. W  obliczu 
zagrożenia parcelacją majątku odżywają 
zadawnione animozje. Babka Surkontowa 
daje upust swojej nienawiści do Litwinów, 
oskarżając męża o  zbytnią pobłażliwość 
wobec Józefa. O  tubylcach wyraża się 
pogardliwie: „Ci twoi Litwini...”

W omówionych scenach zaryso-
wany został problem wielokulturowego 
dziedzictwa Kresów. Etniczne konflikty 
pozornie nie dotyczą małego Tomaszka, 
w  którym – jak pisze Miłosz – „z tego 
jej [tj. babki Surkontowej] patriotyzmu 
ulokowanego gdzieś daleko, z  tolerancji 
dziadka, dla którego sprawy narodowo-
ściowe były raczej obojętne, i  z odezwań 
się Józefa: „my”, „nasz kraj”, zalęgło się 
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przyszłe niedowierzanie, kiedy w  jego 
obecności ktoś zanadto powoływał się 
na godła i  sztandary, rodzaj podwójności 
przywiązań.”

Dzieciństwu Tomasza towarzyszą 
katolickie procesje Świąt Wielkiej 
Nocy i  pogańskie rytuały pogrzebowe, 
wieczorne modlitwy babki i  litew-
skie przyśpiewki dziewczyn z  czeladnej. 
Tomasz jest świadkiem romansu 
Romualda z Litwinką – służącą Barbarką, 
który – wbrew woli matki mężczyzny 
– kończy się ślubem. Ojciec walczący 
w  polskiej armii i  matka patriotka (wraz 
z listem przysyła Tomaszkowi zdjęcie taty 
w  żołnierskim mundurze) są praktycznie 
nieobecni w życiu chłopca. Nienawidząca 
Litwinów babka Surkontowa nie wtrąca 
się do wychowania wnuka, który lekcje 
polskiego pobiera pod okiem... Józefa 
Czarnego. Dziadek Surkont uczy Tomasza, 
by z  jednakowym szacunkiem traktować 
wszystkich ludzi („Wiadomo, że inaczej 
trzeba odnosić się do szlachcica, Żyda 
i  chłopa, a  on tę zasadę obchodził nawet 
wobec strasznego Chaima”). Być może 
zadecydowała o tym wstydliwa przeszłość 
Hieronima Surkonta, a  może nurtujące 
dziadka pytanie, którym kończy wykład 
o historii rodu: „Jak to jest, że jest się tym, 
kim się jest? Od czego to zależy?”

Nic więc dziwnego, iż Tomasz 
w  momentach zagrożenia (perspek-
tywa rychłego wyjazdu z  Ginia, utrata 
rodowej ziemi) spogląda przez okno, za 
którym bawi się Litwinka Onutè. Ta mała, 
ubrana na biało dziewczynka symbolizuje 
świat oswojony, bezpieczny i pozbawiony 
konfliktów. 

Idyllicznym (choć niepozbawionym 
subtelnego erotycznego podtekstu) 
zabawom z  Onutè na łące towarzyszą 
tęskne litewskie pieśni. To ten szczególny 
nastrój absolutnej harmonii, sprawi, że – 

mimo granatu wrzuconego przez nacjona-
listę Wackonisa – wspomnienia znad Issy 
przybiorą później kształt „snu o Arkadii”. 

Arkadyjska atmosfera domu nie łagodzi 
jednak napięcia, będącego wynikiem 
narastania konfliktów narodowościowych 
i społecznych (podczas – wyobrażonego – 
spotkania z matką Tomaszek wyzna wsty-
dliwie: „Bo ja jestem gorszy. Bo tak!”). 
Dzięki temu świadomość bliskiej zagłady 
„raju” – która „dopowiedziana” zostaje 
w  pozadiegetycznych, współczesnych 
partiach filmu – towarzyszy również boha-
terowi wewnątrzdiegetycznemu.

Symbolika domu odzwierciedla dialek-
tykę osiedlenia i  wygnania. Siedziba 
Surkontów to jednocześnie dom rodzinny 
i  dom oniryczny – archetypiczny dom 
wspomnień, do którego wiernie powra-
camy zasnąwszy. Nierzeczywisty charakter 
domu w  pełni oddaje „malarska” na 
wzór rembrandtowski, rozgrywająca się 
nocą scena, w której skupione przy pracy 
kobiety gromadzą się w  kuchni wokół 
rozedrganego źródła światła. Przywołana 
scena ma znaczenie archetypiczne i w tym 
sensie wpisuje się w  Bachelardowską 
„fenomenologię płomienia”: „Światło 
utrzymuje obecność nieobecnego, z  cier-
pliwością lampy wyczekuje wygnańca.” 
Lampa utrzymuje przy życiu wszelkie 
wspomnienia życia rodzinnego, wszelkie 
wspomnienia dzieciństwa. Widziany z tej 
perspektywy dom lokuje się poza czasem, 
dlatego też okazuje się dla małego Tomasza 
ostoją odwiecznego ładu. Mikrokosmos 
rozświetlonego wątłym blaskiem domu 
restytuuje zachwiany w  świecie porządek 
wartości moralnych. Dom oniryczny 
w  całej swojej pełni, z  piwnicą – korze-
niami, z  gniazdem na dachu to obraz, 
który w  marzeniach i  snach staje się siłą 
opiekuńczą. Odzwierciedla bowiem 
fundamentalną potrzebę psychiki dziecka 
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– potrzebę zakorzenienia w świecie rozpo-
znanym, gwarantującym bezpieczeństwo. 
Światło „projektuje” arkadyjskie dzieciń-
stwo bohatera w groźną i nieznaną przy-
szłość. Obdarzone darem metaforyzo-
wania rzeczywistości koncentruje w sobie 
kluczowe dla życia wewnętrznego wspo-
mnienie utraconego na zawsze raju. „Tam, 
gdzie władała lampa, włada wspomnienie”.

Symboliczna struktura przestrzeni 
przedstawionej wyraża opozycję 
pomiędzy światem męskim i  żeńskim. 
Dom to sfera panowania kobiet – ostoja 
intymnego ładu i  bezpieczeństwa. To, co 
topograficznie bliskie otoczenie domu – 
las, do którego zapuszcza się Tomaszek, 
by samodzielnie podejmować próby 
łowieckie – jest już domeną mężczyzn-
-myśliwych. Doświadczenie śmierci 
niweluje jednak wspomnianą opozycyj-
ność, zaciera granice pomiędzy strefami 
„wpływów” (w domu umiera babka boha-
tera, w puszczy chłopiec obserwuje agonię 
wiewiórki). Śmierć oznacza zatem osta-
teczne „przekroczenie” idyllicznej wizji 
świata. 

Istotnym elementem dyskursywnej 
polemiki z  arkadyjskim światopoglądem 
Miłosza okazała się w ujęciu Konwickiego 
także poezja autora powieściowej Doliny 
Issy. Jako swoisty „antydekalog” został 
wykorzystany w  filmie poemat Dziecię 
Europy:

Nie kochaj żadnego kraju: kraje łatwo 
giną 
Nie kochaj żadnego miasta: łatwo 
rozpada się w gruz.  
Nie przechowuj pamiątek bo z twojej 
szuflady  
Wzbije się dym trujący dla twego 
oddechu. 
Nie miej czułości dla ludzi: ludzie 
łatwo giną  

Albo są pokrzywdzeni i wzywają 
twojej pomocy. 
Nie patrz w jeziora przeszłości: tafla 
ich rdzą powleczona 
Inną ukaże twarz niż się spodziewałeś.

Przytoczony wiersz Miłosza recy-
tuje w  filmie aktor odgrywający rolę 
czarownika Masiulisa. W  tle widzimy 
kolejno trzy symbole religijno-etnicznej 
odmienności: katolicki kościół, cerkiew 
i meczet. Być może, posługując się wyra-
zistym syntetycznym skrótem, Tadeusz 
Konwicki dowodzi, iż przyczyną wszel-
kich konfliktów, w  wyniku których 
„ludzie łatwo giną a miasta rozpadają się 
w gruz”, jest brak zrozumienia dla kultu-
rowej inności. Ta konstatacja nie odnosi 
się wyłącznie do wileńskiej przeszłości 
„wygnańców” ewokowanej w  filmie, lecz 
stanowi czytelny komentarz do współcze-
snych zdarzeń.

W filmie Konwickiego nakładają się 
na siebie i  wzajemnie dookreślają dwie 
płaszczyzny temporalne: teraźniejszość – 
ponura rzeczywistość stanu wojennego, 
do której „przenikają” obrazy dzisiej-
szego Nowego Jorku, Warszawy i  Wilna 
oraz przeszłość – manichejska Arkadia. 
Elementy teraźniejsze stanowią integralną 
część ustrukturowanego łańcucha zdarzeń 
rozgrywających się w przeszłości. W przy-
padku Konwickiego rozwarstwienie 
wymiarów to jedyny sposób realizacji czasu 
filmowego. Zakwestionowana zostaje 
tym samym tożsamość postaci, które 
swobodnie przekraczają granice prze-
strzenno-czasowe: współczesny Baltazar 
„mówi Miłoszem” wśród powstańczych 
nagrobków 1863 roku. W  efekcie takich 
zabiegów formalnych struktura świata 
przedstawionego jest płynna i amorficzna. 

Wybór określonej metody prezentacji 
zdarzeń pociąga za sobą daleko idące 



20

konsekwencje o  charakterze aksjolo-
gicznym: gdy żadna ze sfer czasu nie może 
być waloryzowana dodatnio, czas sam 
w  sobie traci sens. Wspominanie prze-
szłości nie poddającej się idealizującym 
mechanizmom pamięci i wyobraźni prze-
staje być zabiegiem o  charakterze auto-
terapeutycznym. Jakże ironicznie brzmi 
w  tym kontekście Mickiewiczowska 
formuła „widzę i  opisuję, bo tęsknię po 
tobie”.

Wspólnota traumatycznego doświad-
czenia wygnania z  „ojczyzny prywatnej”, 
jak również przynależność do tej samej 
tradycji kulturowej, nie oznacza tożsa-
mości spojrzenia. Pomiędzy współ-
czesnymi wygnańcami: Miłoszem 

i  Konwickim – w  „przestrzeni sporu” – 
toczy się dialog. Być może zatem, iż w tym 
do końca nierozstrzygniętym sporze 
o kształt i znaczenie toposu Arkadii rację 
ma właśnie Miłosz, kiedy pisze: „Nikt nie 
żyje sam: rozmawia z tymi, co przeminęli, 
ich życie w niego się wciela, wstępuje po 
stopniach i zwiedza idąc ich śladem zakątki 
domu historii. Z ich nadziei i przegranej, 
ze znaków, jakie po nich zostały, choćby 
to była jedna litera wykuta w  kamieniu, 
rodzi się spokój i powściągliwość w wypo-
wiadaniu sądu o  sobie. Dane jest wielkie 
szczęście tym, co umieją je zdobyć. Nigdy 
i nigdzie nie czują się bezdomni, wspiera 
ich pamięć o wszystkich dążących jak oni 
do nieosiągalnego celu”.

SYBERYJSKA LEKCJA
Syberyjska lekcja Wojciecha Staronia to 

„dokumentalny” zapis spotkania z  kultu-
rową Innością. 

Pierwsze kadry filmu ukazują główną 
bohaterkę, Małgosię, w  pociągu. Jej 
monolog, prowadzony konsekwentnie 
w  trakcie całego filmu poza kadrem, 
ujmuje najważniejsze wydarzenia ostat-
nich miesięcy: ukończenie studiów polo-
nistycznych, szybką obronę pracy magi-
sterskiej, natychmiastowy wyjazd. 

Z faktu, że bohaterkę poznajemy 
„w  drodze”, płyną określone konse-
kwencje. Małgosia i  towarzyszący jej 
z kamerą Wojtek podjęli decyzję o podróży 
znacznie wcześniej. Film rozpoczyna się 
w  momencie, kiedy wszystko już zostało 
przesądzone. Pociąg wiezie bohaterów 
na miejsce przeznaczenia. Przewidziany 
został także dokładny czas pobytu 
w wybranym miejscu: rok. To także infor-
macja o  dużym ładunku semantycznym. 
Małgosia i Wojtek, niezależnie od rozwoju 
sytuacji, uznali za przesądzony powrót do 

Polski po upływie ściśle wyznaczonego 
czasu. 

Przedstawiony powyżej tryb przed-
stawienia wyjściowej sytuacji bohaterów 
sytuuje nas w  kręgu refleksji kulturowej 
poświęconej zjawisku turyzmu. 

Erik Cohen wyróżnił pięć trybów 
doświadczenia turystycznego. Podstawowym 
kryterium wyboru stała się relacja podró-
żującego do tego, co można by określić 
jego własnym światem, tj. rzeczywistością 
społeczną, w  której na co dzień funkcjo-
nuje. 

Idąc tropem Cohena, bohaterów 
Syberyjskiej lekcji dałoby się zaklasy-
fikować jako turystów podróżujących 
w trybie odmiany lub w trybie doświad-
czania. W  obu przypadkach wyjazd jest 
swego rodzaju ucieczką od bezsensu życia, 
od rutynowych, pozbawionych znaczenia 
działań. Środowisko, z  którego turyści 
wymienionych trybów się wywodzą, 
nie wskazuje wartości pozwalających na 
trwałe zakorzenienie. Podróż pozwala im 
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– na pewien ściśle określony czas – zapo-
mnieć o dyskomforcie alienacji. 

Małgosia, próbując w pierwszych pada-
jących z ekranu słowach zobiektywizować 
motywy, które spowodowały wyjazd 
z  kraju, mówi: „Zostawiłam w  Polsce 
wszystkie swoje sprawy. Wszystkie sprawy, 
które mnie zajmowały na co dzień. Bardzo 
chciałam zostawić tam to wszystko. 
Bardzo chciałam się oderwać... dlatego, 
żeby móc tu wyjechać i... jakby porozma-
wiać ze sobą.”

A zatem to nie tyle chęć poznania obcej 
kultury, ile poczucie zagubienia, towa-
rzyszące człowiekowi w  przełomowych 
momentach życia, podyktowało bohaterce 
wybór „drogi” jako skutecznej metody 
dotarcia do głębokiego „ja”. Realna podróż 
staje się w tej sytuacji podróżą wewnętrzną. 

Ogromną zaletą filmu Staronia jest 
brak łatwego optymizmu towarzyszą-
cego zazwyczaj obrazom ilustrującym 
spotkanie „turysty” z  obcą kulturą. 
Autor Syberyjskiej lekcji od początku 
pozbawia odbiorcę możliwości este-
tycznej kontemplacji Inności (skrajnie 
estetyczny sposób obrazowania odnaj-
dziemy chociażby w Cyruliku syberyjskim 
Nikity Michałkowa). Film utrzymany jest 
w  jednolitej tonacji barwnej. Przeważają 
zimne odcienie niebieskiego, fioletu 
i  szarości, dzięki czemu nowe otoczenie 
wydaje się nieprzyjazne czy wręcz odpy-
chające. Większość ujęć kręcona była zimą, 
w trakcie najtęższych mrozów. Miasteczko, 
do którego została przydzielona Małgosia 
momentami sprawia wrażenie wymarłego 
i niemal dosłownie zamrożonego.

Nowa nauczycielka nie żywi żadnych 
złudzeń, co do czekającej ją w najbliższych 
miesiącach przyszłości („Zdawałam sobie 
sprawę, że będzie mi trudno”). Co więcej, 
dziewczyna jest świadoma, iż mimo podej-
mowanych wysiłków, pozostanie do końca 

jedynie „turystką” w  egzotycznej rzeczy-
wistości („Wiedziałam, że nie można 
całkowicie uciec od świata, w którym się 
żyło”). 

Wojciech Straroń, na zasadzie wizu-
alnych lejtmotywów, wprowadza liczne 
ujęcia symbolizujące samotność bohaterki 
w  obcym świecie. Twarz Małgosi często 
portretowana jest na tle okna separującego 
ją od otoczenia. Przez zalaną strugami 
deszczu szybę nie przenika do wnętrza 
obskurnego mieszkania potok życia toczą-
cego się „na zewnątrz”. O poczuciu zagu-
bienia mówi także znamienne ujęcie, 
w  którym niewielka postać skulonej 
z  zimna dziewczyny ukazana jest na tle 
przygnębiającego, szarego zimowego 
pejzażu.

Te dwa światy – sfera emocji i przeżyć 
bohaterki oraz przestrzeń „zewnętrzna” 
– są oddzielone i  hermetyczne. Kamera, 
jakby dla spotęgowania poczucia alienacji, 
skupia się na szczegółach klaustrofobicznej 
przestrzeni mieszkania. Wydobywa szcze-
góły otoczenia, świadczące o  chaosie 
panującym w  umyśle bohaterki (bałagan 
panujący w pokoju, rozbebeszone łóżko). 
Wnętrze domu koresponduje z jej stanem 
psychicznym („Bardzo czuję się zmęczona 
i przerażona tym, co tu zastałam”). Kamera 
filmuje Małgosię w  wąskich przejściach, 
przez półotwarte drzwi, aby w ten sposób 
wzmocnić wrażenie osaczenia bohaterki 
przez wrogą i nie dającą się oswoić rzeczy-
wistość.

Autor filmu obiera bardzo szczególną 
metodę oglądu świata. Wprowadza boha-
terkę w  świat pozbawiony kulturowych 
odniesień. 

Siłę obecności „mitu syberyjskiego” 
w  świadomości Polaków można by 
porównać do skali oddziaływania mitu 
kresowego. Syberyjska lekcja nie ewokuje 
jednak żadnych mitycznych kontekstów. 
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Nie znajdziemy tu odwołań do naro-
dowej historii, w  której Syberia jawi się 
jako miejsce kaźni kolejnych pokoleń 
zesłańców: ofiar polskich powstań, rewo-
lucji czy – w latach późniejszych –represji 
stalinowskich. Taki mit Syberii utrwalało 
– poczynając od okresu międzywojennego 
– także kino polskie. 

Monologi Małgosi (która z racji swego 
wykształcenia – jest polonistką – byłaby 
szczególnie predestynowana do przywo-
ływania przeszłości zapisanej w rodzimej, 
zwłaszcza romantycznej, literaturze), 
odnoszą się całkowicie do współczesności. 
Jedynie krótkie informacje biograficzne 
sugerują, iż uczniowie mogą być potom-
kami polskich zesłańców. Ten wątek 
nie zostaje jednak w  filmie rozwinięty. 
Małgosia, podobnie jak jej podopieczni, 
nie chce zagłębiać się w powikłane historie 
rodzinne. Dla niej liczy się jedynie bolesna 
teraźniejszość „tubylców” wegetujących 
na obrzeżach dawnego Imperium. 

Metoda dokumentalnego zapisu zasto-
sowana przez Staronia w Syberyjskiej lekcji 
przywodzi na myśl założenia formalne 
„szkoły Kazimierza Karabasza”. Chodzi 
tu przede wszystkim o  pewien prefero-
wany model moralnej postawy doku-
mentalisty wobec portretowanego świata. 
W  myśl założeń „szkoły” obowiązkiem 
reżysera jest długotrwała, wnikliwa obser-
wacja rzeczywistości społecznej, z  której 
wynikać mogą dopiero wnioski o charak-
terze metaforycznych uogólnień. Aby 
tę metodę uwiarygodnić, na bohaterów 
filmowych wybierano zazwyczaj ludzi 
typowych, których zachowania i postawy 
można uznać za charakterystyczne 
dla pewnych zbiorowości, a  jednocze-
śnie noszące znamiona indywidualizmu 
i niepowtarzalności. 

Małgosia poznaje obcą kulturę poprzez 
takich właśnie zwyczajnych, na pozór 

niczym nie wyróżniających się ludzi. 
A  jednak anonimowa zbiorowość, którą 
w  oczach przybysza tworzą mieszkańcy 
Usola, zostaje „rozpisana” na pojedyncze 
ludzkie dramaty. 

Stosując metodę syntetycznego skrótu, 
Staroń prezentuje widzom losy postaci, 
z  którymi Małgosia wchodzi w  bardziej 
osobiste relacje. W ten sposób poznajemy 
księdza Ignacego („Pierwszym człowie-
kiem, który stał mi się naprawdę bliski 
był ksiądz Ignacy. Ksiądz był moim takim 
przewodnikiem po tamtym świecie. Było 
mi dobrze, o  wiele spokojniej tam być 
z  taką myślą, że on też tam jest i  zawsze 
może pomóc.”), miejscowego trenera 
(„Trener był Tatarem. Wszyscy w mieście 
się go bali. Cała jego rodzina to przestępcy, 
ale dla mnie Zinat był dobrym człowie-
kiem.”), stróża Walerego („Współczuję mu 
bardzo”), pana Aleksandra („Był patolo-
giem. Zajmował się sekcjami zwłok. Na 
każdą lekcję przynosił mi jabłka i  list.”), 
malarza Żenię („W zasadzie to jedyny 
człowiek, którego myśli pokrywały się 
z tym, co ja czułam.”).

W doświadczeniu współczesnego 
turysty wszyscy Obcy – reprezentujący 
inną kulturę – tworzą niezróżnicowaną 
masę i  egzystują „w stanie kwarantanny”. 
Ich rola ogranicza się do funkcji usłu-
gowej, a  formy kontaktu są ściśle okre-
ślone przez scenariusz podróży. 

W Syberyjskiej lekcji, dzięki metodzie 
dyskretnej obserwacji życia pojedynczych 
mieszkańców Usola, dochodzimy do 
wniosków o  charakterze uniwersalnym. 
Ujęciom, ilustrującym ostatnie chwile 
Małgosi spędzone z  uczniami, akom-
paniują znamienne słowa: „Od tej pory 
Rosja kojarzy mi się już właśnie z  tymi 
konkretnymi dziećmi. Po prostu czuję, 
że poznałam do głębi jakiś jeden fragment 
tamtej rzeczywistości.”
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Obcą kulturę możemy poznać i zrozu-
mieć wyłącznie poprzez kontakt z drugim 
człowiekiem. Ten kontakt oparty być musi 
na wzajemnym poszanowaniu inności. 
Obcość zyskuje indywidualne ludzkie 
oblicze (jednym z  najbardziej przejmują-
cych momentów filmu jest scena, w której 
Małgosia otrzymuje od dzieci propozycję 
pomocy żywnościowej, by mogła prze-
trwać zimę).

W bohaterce, towarzyszącej (o pełnym 
uczestnictwie nie może być mowy) miesz-
kańcom Usola w  ich dramatycznych 
zmaganiach z  biedą i  głodem, rodzi się 
współczucie, a  jednocześnie świadomość 
nieustannego pozostawania „na zewnątrz”. 

Obcość bohaterki ma charakter funda-
mentalny, choć przejawia się w najbardziej 
prozaicznych, banalnych czynnościach. 
Dowodzi tego genialna w  swej prostocie 
sekwencja przygotowywania posiłku, 
której towarzyszy refleksja Małgosi: „Po 
tych paru miesiącach zdałam sobie sprawę, 
że jestem inna od tych ludzi, nawet biorąc 
pod uwagę taką małą rzecz, jak to, co ja jem, 
a  to, co oni jedzą.” Namiastką polskiego 
domu pozostaje skromnie zastawiony stół 
ze słoikiem, na którym widnieje odręczny 
i swojsko brzmiący napis miodek. 

Małgosia jedynie „dotyka” powierzchni 
zjawisk. Niekiedy udaje się jej doświadczyć 
„prawdziwie” wspólnego losu (jak choćby 
w scenie podejmowania wynagrodzenia za 
pracę: „wszystko odbyło się w  milczeniu 
i  tak jakbyśmy byli robotami” – w tej 
wypowiedzi zwraca uwagę posłużenie się 
liczbą mnogą: „my”), zazwyczaj jednak 
„wchodzi w  rolę”, by poczuć się częścią 
zbiorowości (spędza jedną noc w  zamie-
nionym na szpital psychiatryczny dawnym 
carskim więzieniu, uczestniczy w  pięcio-
dniowych obchodach Dnia Kobiet). 
Dziewczyna akceptuje radykalną odmien-
ność Innych (bierze udział w  „pikniku” 

– z  nieodłącznym piciem wódki przy 
grobach – w  dniu Święta Zmarłych, 
które na Syberii wypada w  maju), co nie 
oznacza, iż potrafi tę inność w pełni zrozu-
mieć (obca jej mentalności wydaje się 
zarówno bierność strajkujących nauczy-
cieli, jak i powszechna euforia w uroczy-
ście obchodzonym Dniu Zwycięstwa). 

A jednak doświadczenia zebrane 
w kontaktach z Innymi sumują się, prowa-
dząc do wewnętrznej przemiany boha-
terki. Ta przemiana nie będzie miała 
charakteru spektakularnego. Dokona się 
w  sposób niedostrzegalny (początkowo 
Małgosia ma sny związane wyłącznie 
z Polską, a później, „po dwóch miesiącach 
śniło mi się wszystko tam, w Usolu”) i nie 
spowoduje jakiegoś gwałtownego prze-
wartościowania (kobieta nie zdecyduje się 
wszakże, by na stałe osiedlić się w Rosji). 
Symbolicznym wyrazem przemiany jest 
sekwencja ślubu, którego parze bohaterów 
udziela ksiądz Ignacy (wcześniej zoba-
czymy jeszcze ślubną wiązankę Małgosi, 
którą kwiaciarka zawija w stronicę gazety 
Prawda), a  także ostatnie słowa mono-
logu: „Chcę, żeby zawsze było tak dobrze 
nam w życiu, jak tam, na Syberii.” 

W ujęciu Wojciecha Staronia niewielkie 
syberyjskie miasteczko nad Angarą staje 
się metaforą wielokulturowego tygla 
(obok siebie żyją tu potomkowie polskich 
zesłańców, Rosjanie, Tatarzy i  Niemcy 
o polskich korzeniach). 

Podjęcie dialogu z  inną kulturą to 
wyraz odwiecznej potrzeby człowieka, 
wyrastającej z  tęsknoty za czymś sytu-
ującym się poza codziennym doświadcze-
niem. Podstawowym walorem Syberyjskiej 
lekcji jest subiektywna perspektywa oglądu 
zjawisk i głęboko osobisty stosunek wobec 
rejestrowanej rzeczywistości. Dzięki temu 
widz odnosi wrażenie, iż wszystko, co 
znalazło się przed obiektywem kamery 
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jest autentyczne (nawet jeśli pewne ujęcia 
wydają się nieomal surrealistyczne – jak 
choćby sekwencja połowu ryb na zamar-
zniętej rzece). Mimo pewnej zamierzonej 
surowości, do filmu ukradkiem przenika 
piękno obserwowanego świata. Wzorem 
poetyckich dokumentów Karabasza, 
Staroń stosuje łagodne ruchy kamery, 
powolny rytm montażu i powtarzające się 
frazy pełniące funkcję wizualnych lejtmo-
tywów. Dzięki takim środkom formalnym, 
film – mimo drastyczności niektórych 
scen – nie przekształca się w  społeczny 
reportaż interwencyjny. 

Staroń pokazuje, jak trudny jest wszelki 
kontakt z Innością. Każda za stron dialogu 
reprezentuje odmienne środowisko 
kulturowe i, mimo okazywanej serdecz-

ności, pozostaje zamknięta w  granicach 
własnego świata. 

W tym uczciwym dokumentalnym 
zapisie relacji rodzącej się na styku kultur 
nie odnajdziemy optymistycznego zapew-
nienia, że egzystencja mieszkańców 
Usola – dzięki ingerencji przybyszów „z 
zewnątrz” ulegnie poprawie. Autorzy, 
wobec ogromu krzywdy ludzi skazanych 
na życie w świecie pozbawionym „progra-
mowych” ideałów, są bezradni. To, że 
Syberyjska lekcja nie stała się opartym na 
zdystansowanej obserwacji reportażem 
społecznym, zawdzięczamy wspomnianej 
wcześniej subiektywizacji. A  także pełnej 
pokory postawie dokumentalisty wobec 
nie dającego się w pełni oswoić świata.
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ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI
•	 Jak rozumiesz pojęcie: „pogranicze 

kultur”?
•	 Czy globalizacja oznacza zanik kultu-

rowych partykularyzmów?
•	 Jaką wizję Litwy realizuje film 

Tadeusza Konwickiego: historyczną 
czy mityczną?

•	 Jakie elementy filmu tworzą obraz 
wielokulturowego pogranicza?

•	 Jakie motywy powodują Tomaszem, 
kiedy mówi o sobie: Jestem gorszy?

•	 W jaki sposób autorzy Syberyjskiej 
lekcji przeciwstawiają się roman-
tycznej martyrologii?

•	 Scharakteryzuj postawę turysty.
•	 W czym przejawia się kulturowa 

odmienność bohaterów Syberyjskiej 
lekcji?

•	 Porównaj stosunek autora wobec 
opisywanego świata w omówionych 
filmach. Czy różnice wynikają jedynie 
z odmienności rodzajów wypowiedzi 
(dokument/film fabularny)? 

•	 Opisz własne spotkanie z kulturową 
innością. 
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Program edukacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
www.filmotekaszkolna.pl

W broszurze wykorzystano kadry z filmów:

Tytuł Reżyser Rok Licencjodawca

Dolina Issy Tadeusz Konwicki 1982 SF Zebra

Syberyjska lekcja Wojciech Staroń 1998 SF Kronika


