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wobec prozy S$awomira Rawicza
Jedna z najbardziej znacz cych scen Niepokonanych (2010) Petera Weira
rozgrywa si! w po"owie seansu. Grupa uciekinierów z radzieckiego "agru
dociera do granicy, za któr rozpo#cieraj si! mongolskie pustkowia, gdzie –
jak w tym momencie akcji bohaterowie jeszcze wierz – czeka wolno#$. Mimo to nie wszyscy decyduj si! na dalsz w!drówk!. Jedyny w grupie Rosjanin, kryminalista Walka (Colin Farrell), zatrzymuje si! przy s"upie granicznym, wpatruj c si! w napis „ZSRR”. „Wiesz, %e ci! z"api , prawda?” – mówi
do niego g"ówny bohater, Janusz (Jim Sturgess), na co Walka odpowiada, %e
w wi!zieniu da si! %y$. „Wolno#$? Nie wiedzia"bym, co z ni zrobi$” –
stwierdza, %egnaj c si! z towarzyszami. Scen! t! mo%na uzna$ za przyk"ad
tego, co Michael Bliss, autor klasycznej monografii na temat twórczo#ci australijskiego autora1, okre#la jako moment przesilenia – szczególn chwil!,
w której na oczach widza rozgrywaj si! wydarzenia niezwyk"e lub wyj tkowo wzruszaj ce (Bliss 2000, 13), tak jak wtedy, gdy bohaterowie wiadka
(1985) wspólnymi si"ami wznosz stodo"!, uczniowie ekskluzywnej szko"y
ze Stowarzyszenia Umar!ych Poetów (1989) %egnaj swojego charyzmatycznego
1 Pos"uguj! si! w odniesieniu do Petera Weira kategori filmowego autora w rozumieniu bliskim Jonathanowi Raynerowi, który zauwa%a, %e twórczo#$ tego re%ysera stanowi rodzaj pomostu mi!dzy europejsko pojmowan filmow autorsko#ci a hollywoodzkim kinem gatunków.
W dorobku twórcy Niepokonanych ma wszak miejsce zarówno modyfikacja stylu w"a#ciwego kinu
artystycznemu, jak i rewizja ideologicznych uwarunkowa& kina gatunkowego (Rayner 2006, 9).
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nauczyciela, a protagonista Truman Show (1998) przeciwstawia si! swojemu
„stwórcy”, producentowi Christofowi. Sekwencje tego typu na ogó" pe"ni
rol! interpretacyjnych drogowskazów – kieruj uwag! ku najwa%niejszym
zagadnieniom poruszanym przez Weira, równocze#nie wyznaczaj c horyzonty jego autorskiego stylu. Podobnie rzecz ma si! w Niepokonanych, gdzie
w chwili odej#cia Walki ostatecznie zostaje zdefiniowany g"ówny temat filmu, a zarazem ujawnia si! strategia adaptacyjna, jak re%yser, a jednocze#nie
– obok Keitha Clarke’a – wspó"scenarzysta dzie"a, obra" w stosunku do literackiego pierwowzoru – ksi %ki D!ugi marsz S"awomira Rawicza.
Kontrowersyjne narracje
Mimo %e Niepokonani z pewno#ci nie nale% do najwybitniejszych dzie"
w dorobku australijskiego twórcy, to zajmuj w nim miejsce szczególne. Jest
to wszak pierwszy film zrealizowany przez Weira po siedmioletnim okresie
milczenia, na dodatek – obok Gallipoli (1981) oraz Pana i w!adcy: Na kra"cach
#wiata (2003) – obraz w twórczo#ci tego autora najbardziej epicki, a zarazem
najbardziej hollywoodzki.
Polska recepcja Niepokonanych zosta"a zdominowana przez – od#wie%one
przy okazji premiery tylko o dwa dni wyprzedzaj cej pierwsz rocznic! katastrofy smole&skiej – kontrowersje zwi zane z literackim pierwowzorem2.
Ksi %ka, opowiadaj ca o karko"omnej wyprawie, jak w 1941 roku podj!"a
grupa uciekinierów z radzieckiego "agru, pokonuj c na piechot! licz c
sze#$ i pó" tysi ca kilometrów tras! wiod c przez syberyjsk tajg!, pustyni!
Gobi oraz Himalaje do Indii, w powszechnej opinii funkcjonowa"a jako
przyk"ad literatury faktu. Tymczasem ju% w 2005 roku, krótko po #mierci
autora, sta"a si! ona zarzewiem konfliktów i licznych dyskusji. Wiarygodno#$ relacji Rawicza – kwestionowana zreszt nawet po pierwszym wydaniu
D!ugiego marszu w 1955 roku – zosta"a ca"kowicie podwa%ona, kiedy udowodniono, %e w czasie, kiedy rzekomo odbywa" opisan w ksi %ce w!drówk!, autor by" ju% cz"onkiem armii Andersa. Opowie#$ innego zes"a&ca, Witolda Gli&skiego, któr Rawicz mia" sobie przyw"aszczy$, te% nie zosta"a po2 Cykl artyku"ów po#wi!conych temu zagadnieniu, obejmuj cy równie% wywiad z re%yserem, opublikowano na "amach „Gazety Wyborczej” (Orli&ski 2011, 1; Orli&ski, Weir 2011,
12; Sobolewski 2011, 13; Szczerba 2011, 11). Równie% inne polskie omówienia dzie"a Weira
nie by"y wolne od aluzji do tych kontrowersji (Olszowska 2011, 20–23).
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twierdzona, a w tpliwo#ci na temat tego, czy tak marszrut! w ogóle da"oby
si! przetrwa$, okaza"y si! kwesti znacznie bardziej istotn ni% fenomen yeti,
od którego kariera Rawicza de facto si! zacz!"a: D!ugi marsz narodzi" si!
wszak w wyniku rozmów, jakie z autorem przeprowadzi" Ronald Downing,
dziennikarz „Daily Mail”, dowiedziawszy si!, %e pewien Polak mieszkaj cy
w Anglii natkn " si! niegdy# w Himalajach na istoty przypominaj ce owe legendarne stworzenia. Zafascynowany relacj Downing sta" si! ghost writerem
Rawicza – przygody uciekinierów z "agru zosta"y spisane jego piórem; Rawicz – jak sam stwierdza – „podyktowa"” t! ksi %k! (Rawicz 2001, 270).
Peter Weir w Niepokonanych nie odnosi si! do tych kontrowersji. Na swój
sposób u"atwiaj mu one zreszt do#$ swobodne traktowanie literackiej materii. W tpliwo#ci zwi zane z wiarygodno#ci relacji Rawicza sprawiaj , %e
twórcy filmu nie musz si! obawia$ zarzutów, jakie niechybnie pojawi"yby
si!, gdyby nie trzymali si! litery tekstu uznanego za fabularyzowan narracj!
na temat autentycznych wydarze&. Poniewa% w tym przypadku o faktach
trudno mówi$ – s one bowiem wci % nieustalone, a najprawdopodobniej
niepoznawalne – Weir i Clarke traktuj D!ugi marsz tylko jako inspiracj!,
czerpi c z niego wybrane w tki i zabiegaj c o to, by ich dzie"o by"o postrzegane
jako fikcyjna, a nie quasi-dokumentalna opowie#$ oparta na doniesieniach
o ucieczkach z radzieckich "agrów. Ow fikcyjno#$ ma podkre#la$ zarówno
zmiana personaliów i biografii wi!kszo#ci bohaterów, jak i modyfikacja dziejów
ich wspólnej w!drówki. S"awomir Rawicz staje si! tutaj Januszem Wieszczkiem,
osadzonym w "agrze po tym, jak torturowana %ona z"o%y"a obci %aj ce go zeznania. Weso"y urz!dnik z Ba"kanów, Eugeniusz Zaro, przekszta"ca si! w równie dowcipnego Zorana (Drago' Bucur), silny (otysz Kolemenos – w milcz cego by"ego ksi!dza Vossa (Gustaf Skarsgård), a polska uciekinierka z ko"chozu,
Krystyna – w córk! polskich komunistów, Iren! Zieli&sk (Saoirse Ronan). Zamiast wachmistrza Antoniego Paluchowicza, kapitana Korpusu Ochrony Pogranicza Zygmunta Makowskiego oraz m"odego litewskiego architekta Zachariasza Marcinkovasa pojawiaj si! w filmie niezrealizowany artysta Tomasz
(Alexandru Potocean) oraz cierpi cy na kurz #lepot! m"odziutki Kazik (Sebastian Urzendowsky). Postaci najmniej odbiegaj c od orygina"u okazuje si!
Amerykanin Mr. Smith (Ed Harris) – budowniczy moskiewskiego metra,
któremu jednak%e w filmie dopisano tragiczny w tek osobisty zwi zany
z utrat syna zastrzelonego przez komunistów. T! galeri! typów ludzkich
uzupe"nia nieobecny w ksi %ce Walka, obozowy urka.
Punkt wyj#cia historii nie ulega w filmie zmianie. Osadzony w "agrze polski oficer w towarzystwie kilku innych wi!)niów podejmuje brawurow
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ucieczk!, której celem staj si! odleg"e Indie. Ju% w trakcie w!drówki do
grupy do" cza m"odziutka Polka, równie% uciekinierka, która staje si! dobrym duchem wyprawy. Nie wszystkim udaje si! dotrze$ do celu: w filmie,
inaczej ni% w powie#ci, #mier$ zabiera jednego z cz"onków wyprawy jeszcze
na Syberii; dwoje kolejnych uciekinierów (tym razem w zgodzie z literackim
pierwowzorem) umiera na pustyni Gobi. Rawicz w D!ugim marszu opisuje
jeszcze dwa zgony (jeden na tybeta&skim pustkowiu, drugi w Himalajach),
bohaterowie filmu Weira odchodz jednak inaczej: Walka w ogóle nie przekracza granicy ZSRR, a Amerykanin Smith od" cza si! od towarzyszy, aby
dotrze$ do Lhasy. Pozostali cz"onkowie wyprawy przedostaj si! do Indii.
Wolno%& jak tlen
Wydaje si!, %e Weir osnu" fabu"! swojego filmu na dwóch zdaniach wyj!tych z ameryka&skiego pos"owia D!ugiego marszu. W 1997 roku Rawicz pisa"
w nim: „(…) wolno#$ jest jak tlen. I mam nadziej!, %e D!ugi marsz przypomina, i% wolno#$ raz utracon trudno jest odzyska$” (Rawicz 2001, 271).
Niepokonani to zatem traktat na temat wolno#ci, jej rozmaitych wymiarów
i sposobów interpretacji. Ka%dy z bohaterów skonfrontowanych z piek"em
"agru, a nast!pnie z nieujarzmion natur , musi okre#li$, czym jest dla niego
ta warto#$. Odpowiedzi bywaj ró%ne: stoj c na granicy ZSRR i Mongolii,
Walka zaczyna rozumie$, %e wolno#$ jest tym, czego najbardziej si! obawia;
Tomasz odnajduje jej namiastk! w tworzeniu swoich szkiców, Zoran w dystansie do siebie i #wiata, Voss w religii, a Irena w mo%liwo#ci opowiedzenia
swojej prawdziwej historii i w powrocie do polskiej to%samo#ci, niemal
zniszczonej przez lata pobytu w ZSRR. Najbardziej z"o%one postawy obieraj Smith i Janusz. Pierwszy z nich – zdruzgotany po #mierci syna – stwierdza,
%e wolno#ci by"aby dla niego #mier$; nieuleganie jej w radzieckim "agrze by"o
dla niego rodzajem protestu. Dla Janusza z kolei wolno#$ oznacza mo%liwo#$
udzielenia przebaczenia %onie, która z"o%y"a obci %aj ce go zeznania.
Mocno akcentuj c w tek rozliczania si! z przesz"o#ci oraz indywidualnego definiowania wolno#ci, Weir w zasadniczy sposób modyfikuje wymow!
literackiego orygina"u. Narracja Rawicza koncentruje si! bowiem przede
wszystkim na problemie przetrwania – znaczne jej partie zajmuj opisy poszukiwania %ywno#ci, wody oraz schronienia przed mrozem lub upa"em.
Wiele miejsca na kartach D!ugiego marszu po#wi!cono tak%e spotkaniom
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z mieszka&cami przemierzanych terenów, pocz wszy od syberyjskich samotników, po ca"e mongolskie i tybeta&skie osady. To cz!sto w"a#nie tym
kontaktom uciekinierzy zawdzi!czaj mo%liwo#$ przetrwania – od tubylców
otrzymuj #rodki niezb!dne do %ycia, a czasem tak%e ofert! komfortowego
noclegu. Poza w tkami zwi zanymi z trudami w!drówki opowie#$ Rawicza
serwuje czytelnikowi szereg konwencjonalnych rozwi za& dotycz cych relacji mi!dzy postaciami oraz poszczególnych etapów ich wyprawy. Ucieczka
z obozu staje si! na przyk"ad mo%liwa dzi!ki nieoczekiwanej (i w zasadzie
niezrozumia"ej) pomocy ze strony %ony komendanta, uczestnicy wyprawy
reprezentuj ten sam d%entelme&ski etos, a jedyna w ich gronie kobieta –
Krystyna – charakteryzowana jest niczym bohaterka melodramatu z okresu
mi!dzywojnia, jako uciele#nienie dobra i po#wi!cenia, uci#niona heroina ze
szlacheckiego dworku, która podejmuje trud ucieczki z powodu nastaj cego
na jej cnot! okrutnego kierownika ko"chozu.
Weir przynajmniej cz!#ciowo kwestionuje te narracje. Zupe"nie pomija zarówno pierwsz cz!#$ ksi %ki, szczegó"owo opisuj c tortury na (ubiance
oraz podró% z Moskwy na Syberi!, jak i niewiarygodny w tek %ony komendanta. Bardziej interesuje go dynamika obozowego %ycia. Partie, w których
ukazywane s brutalne praktyki urków oraz panuj ca w "agrze hierarchia,
a aktor Chabarow (Mark Strong) snuje plany ucieczki, których naprawd! nie
zamierza realizowa$, wydaj si! podszyte raczej duchem prozy Gustawa
Herlinga-Grudzi&skiego3 ni% spostrze%eniami S"awomira Rawicza. Grono
bohaterów filmu wydaje si! bardziej zró%nicowane ni% w powie#ci. Weir nie
tylko wprowadza do swego dzie"a brutalnego, cho$ na swój sposób sentymentalnego Walk!, w skrajnej sytuacji gotowego posun $ si! do kanibalizmu, lecz tak%e komplikuje psychologiczny portret Ireny, która po to, by
przetrwa$, nie cofnie si! przed k"amstwem. Co jednak najistotniejsze, bohaterowie Niepokonanych s ca"kowicie zdani na siebie – ich kontakty z mieszka&cami przemierzanych terenów wydaj si! mniej ni% sporadyczne i na
ogó", wy" czaj c jedn tybeta&sk osad!, do której docieraj ju% pod koniec
morderczej podró%y, naznaczone nieufno#ci . Ukazuj c protagonistów mierz cych si! z samotno#ci i w"asn przesz"o#ci w obliczu zatrwa%aj co
pi!knej, a równocze#nie gro)nej natury, Weir wydobywa z historii opowiedzianej przez Rawicza to, co najbli%sze jego w"asnej twórczo#ci: refleksj!
o cz"owieku osi gaj cym samo#wiadomo#$ w sytuacji ekstremalnej (Bliss
3 Któr re%yser – jak sam przyznaje – pozna" jeszcze przed kr!ceniem Niepokonanych (Orli&ski, Weir 2011, 12).
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2000, 15) – w tym przypadku niekoniecznie w kontakcie z przestrzeni snu,
mitu czy tajemnicy bliskiej sacrum (cho$ i takie motywy s w Niepokonanych
obecne), lecz w obliczu zagro%enia i przeczucia bliskiej #mierci.
Wyprawa, jak podejmuj bohaterowie, ma wszelkie znamiona podró%y
inicjacyjnej – droga przemierzana w #wiecie rzeczywistym jest symbolicznym
odpowiednikiem wewn!trznej w!drówki ka%dej z postaci. Nic dziwnego, %e
w jej trakcie pojawiaj si! wydarzenia i obrazy o metaforycznym lub alegorycznym znaczeniu, takie jak ten, w którym Smith dostrzega skalne szczeliny
uformowane w sposób przywodz cy na my#l ludzkie oczy. W uj!ciu tym "atwo dopatrze$ si! istotnego w wielu filmach Weira motywu tajemniczo#ci
przyrody, jak gdyby obdarzonej #wiadomo#ci i mo%liwo#ci poznawania.
Co ciekawe, w Niepokonanych spotykaj si! dwa charakterystyczne dla Weira
sposoby prezentowania natury, o których wspomina Michael Bliss: wywodz ca si! jeszcze z australijskiego okresu twórczo#ci wizja natury w zasadzie
niezrozumia"ej, oferuj cej co prawda istotne warto#ci, przede wszystkim
jednak stanowi cej wyzwanie i gro)b! kl!ski dla racjonalnie pojmuj cego
#wiat bohatera, a tak%e w"a#ciwe ameryka&skim filmom autora wiadka uj!cie natury jako azylu, miejsca ucieczki przed represywnymi systemami (Bliss
2000, 3–4). Z pierwszym z nich mamy do czynienia nie tylko w uj!ciu „patrz cej” ska"y, lecz tak%e w sekwencji, w której syberyjska tajga dos"ownie
poch"ania Kazika, zamykaj c mu drog! do niedalekiego przecie% obozu.
Drugim podszyte jest samo przes"anie filmu. Chocia% bowiem komendant
"agru powie osadzonym: „Natura jest waszym wi!zieniem”, to przecie% w"a#nie na jej "onie protagoni#ci filmu odzyskaj wolno#$. Natura – mimo %e
gro)na i nieposkromiona – stanowi tutaj przeciwwag! dla opresyjnego, totalitarnego systemu.
Najwi!cej symbolicznych w tków wi %e si! z postaciami Ireny i Vossa.
Spostrze%enie jednego z krytyków (Szczerba 2011, 11), jakoby Irena pe"ni"a
w filmie Weira funkcj! zbli%on do Maryi, wypada uzna$ za nietrafne, konotacje zwi zane z bohaterk gran przez Saoirse Ronan odsy"aj bowiem raczej do m!cze&skiej #mierci Jezusa. W trakcie przeprawy przez pustyni!
Gobi Irena nosi nakrycie g"owy przywodz ce na my#l koron! cierniow ;
nieco wcze#niej – niczym Chrystus aposto"om w dniu Ostatniej Wieczerzy –
obmywa stopy wzruszonemu Smithowi. Kiedy dziewczyna jest zbyt s"aba,
by i#$ dalej, przez piaski pustyni niesie j Voss – by"y ksi dz, który w tym
akcie najwyra)niej dostrzega mo%liwo#$ cz!#ciowej pokuty za pope"nion
zbrodni! (zamordowa" jednego z radzieckich %o"nierzy, którzy zdewastowali
jego ko#ció").
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W zako&czeniu filmu motyw w!drówki uzyskuje jeszcze jedno znaczenie –
na uj!cie stóp id cego Janusza na"o%one zostaj archiwalne zdj!cia prezentuj ce najwa%niejsze momenty w dziejach walki z komunizmem. Bohater, który podj " si! karko"omnej wyprawy po to, by powróci$ do rodzinnego domu
i udzieli$ przebaczenia %onie, otrzymuje tak mo%liwo#$ dopiero po 1989
roku, jego w!drówka jest wi!c w istocie bardzo d"uga, cho$ zwie&czona
sukcesem („Polska jest wolna” – g"osi jeden z ostatnich napisów w filmie).
Ideologiczny wymiar fina"u Niepokonanych, zrealizowanych w roku obchodów trzydziestolecia „Solidarno#ci”, mimo %e w zamierzeniu re%ysera stanowi$ mia" ho"d z"o%ony narodowi4, w polskiej recepcji dzie"a Australijczyka okaza" si! jednak do#$ k"opotliwym prezentem.
Obcy/Inny
B!d c filmem mocno zakorzenionym w hollywoodzkich konwencjach,
Niepokonani na swój sposób igraj z formu" based on a true story, chocia% bowiem opowie#$ jest fikcyjna, to jej historyczny kontekst zostaje do#$ skrupulatnie nakre#lony – twórcy filmu dbaj o to, by widz nieb!d cy Polakiem zrozumia" tragiczn sytuacj! narodu zaatakowanego równocze#nie przez III Rzesz! i ZSRR, ostatecznie za# wpisuj losy Rawicza/Wieszczka w dzieje
wzrostu i upadku komunizmu w Europie. Ju% po premierze Niepokonanych
podnios"y si! g"osy sprzeciwu wobec dokonanej w ten sposób „hollywoodyzacji polskiego losu”. Bohaterowie skrojeni pod kilka wzajemnie dope"niaj cych si! schematów, epicki temat, ostentacyjnie szcz!#liwe zako&czenie, patos budowany przez spektakularne zdj!cia Russella Boyda oraz podnios"
muzyk! Burkharda Dallwitza, a nawet wolno#$ prezentowana jako nadrz!dna warto#$ – Weir w istocie wykorzystuje szereg chwytów rodem z Fabryki
Snów, z któr zreszt ju% od lat osiemdziesi tych jest bardzo mocno zwi zany. W wi!kszo#ci opracowa& wyra)nie zaznaczana jest granica mi!dzy australijskim i ameryka&skim okresem jego twórczo#ci. Zdaniem Blissa wyznacza j Rok niebezpiecznego $ycia (1982) – film, w którym, jak twierdzi badacz,
dochodzi do istotnego przeobra%enia metody twórczej Weira: od tej pory
ograniczeniu ulegaj w niej w tki o charakterze symbolicznym, dzie"a staj
si! mniej „intelektualne”, za to bardziej „emocjonalne”, dowarto#ciowaniu
4 W wywiadach Peter Weir otwarcie mówi" o swojej fascynacji polsk histori , a zw"aszcza
walk z komunizmem (Orli&ski, Weir 2011, 12).
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ulega w nich idea samorealizacji, a formalnie wzbogacaj si! one o punkty
kulminacyjne, maj ce zapewni$ publiczno#ci satysfakcj! z seansu (Bliss
2000, 22).
Nie mo%na jednak zapomina$, %e Weir jest do#$ szczególnym filmowcem
– emigrantem. Krytycy cz!sto zwracaj uwag! na fakt, %e – funkcjonuj c
w kinie g"ównego nurtu – zachowa" w Hollywood pozycj! osobn , zdystansowan i wcale nie porzuci" w tków znanych z australijskiego etapu twórczo#ci, w którym notabene si!ga" ju% przecie% po i#cie hollywoodzkie konwencje (Olszowska 2011, 20). Specyfik! twórczo#ci Weira po 1982 roku dobrze oddaje przywo"ana przez Seren! Formic! opozycja mi!dzy „realnie
istniej cym” a „globalnym” Hollywoodem pojmowanym jako paradygmat
produkcyjny. Inaczej ni% jeszcze kilkadziesi t lat temu, dzi# filmowcy nie
musz fizycznie emigrowa$ do Hollywood, aby realizowa$ tam swoje kariery.
Peter Weir jest doskona"ym przyk"adem tej strategii, chocia% bowiem jego
filmy od lat sygnowane s przez wielkie ameryka&skie wytwórnie, to sam re%yser wci % mieszka w Australii (Formica 2012, 5).
Wszystko to sprawia, %e obecna perspektywa studiów nad twórczo#ci Petera Weira przybiera nieco inny ni% do tej pory kszta"t. W dominuj cych dotychczas odczytaniach dorobku tego autora, czego reprezentatywnym przyk"adem jest ksi %ka Blissa, nieustannie powraca"y opozycje: natura – kultura,
emocjonalne – intelektualne, australijskie – ameryka&skie. Tymczasem
w #wietle najnowszych bada& filmy re%ysera Pikniku pod Wisz%c% Ska!%
(1975) ujawniaj swój transnarodowy charakter, i to we wszystkich trzech
rozumieniach, jakie temu terminowi przypisuj Will Higbee i Song Hwee
Lim (Higbee, Lim 2010, 9–19). Kino Weira mo%na zatem opisywa$ jako
transnarodowe w aspektach produkcyjnych i dystrybucyjnych, w odniesieniu
do wp"ywu kinematografii narodowych (w tym przypadku australijskiej
i ameryka&skiej) na inne obszary kulturowe, wreszcie: w kontekstach migracji filmowców oraz wy"aniania si! kina postkolonialnego.
W przypadku Niepokonanych transnarodowy charakter dzie"a ujawnia si! nie
tylko na poziomie produkcji (jest to wszak projekt b!d cy efektem mi!dzynarodowej wspó"pracy), lecz ju% w samej fabule. „Mamy tu Lig! Narodów”
– powiedz o sobie w pewnym momencie bohaterowie. I chocia% w trakcie
ich niezwykle trudnej w!drówki niewiele jest okazji do wymiany kulturowych do#wiadcze& – musz przecie% walczy$ przede wszystkim o przetrwanie
– to owa wymiana nast!puje na poziomie metafilmowym, w dziele opartym
na spisanej piórem Brytyjczyka opowie#ci polskiego emigranta, nakr!conym
przez australijskiego re%ysera pracuj cego dla ameryka&skiej Fabryki Snów
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i opowiadaj cym o grupie z"o%onej z Polaków, (otysza, Rosjanina, Jugos"owianina i Amerykanina, którzy uciekaj z Syberii po to, %eby przez Mongoli!
i Tybet dotrze$ do Indii. W tym kontek#cie „hollywoodyzacja polskiego losu”, do jakiej dochodzi w Niepokonanych, zyskuje transnarodowy wymiar:
w filmie tym, niczym w kulturowym tyglu, spotykaj si! elementy ró%nych
narodowych perspektyw; ka%da z nich zostaje w pewien sposób ograniczona
i dostosowana do potrzeb realizacji projektu, w którym polsko-rosyjski historyczny kontekst #ciera si! z konwencjami ameryka&skiego kina gatunkowego oraz z wra%liwo#ci re%ysera wywodz cego si! z australijskiego kina
artystycznego. Jest to, rzecz jasna, perspektywa odmienna od przyj!tej przez
cz!#$ polskich krytyków narodowej optyki, upatruj cej w dziele Weira przede wszystkim uproszcze& i hollywoodzkiej standaryzacji, równocze#nie jednak perspektywa pozwalaj ca zobaczy$ Niepokonanych w szerszym kontek#cie
twórczo#ci Australijczyka, której protagonist jest zawsze:
Obcy postawiony wobec Innego – innej kultury, odmiennego spo"ecze&stwa; skonfrontowany z sacrum, natur i tajemnic . Obcy przeciwstawiony
Innemu, którego niekoniecznie musi rozumie$, ale spotkania z którym
musi do#wiadczy$ (Olszowska 2011, 21).
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Magdalena Kempna-Pieni#'ek: A very long walk: The Way Back by
Peter Weir and S awomir Rawicz’s creativity
The Polish reaction to Peter Weir’s film The Way Back (2010) was centred on a discussion
about the credibility of its literary prototype, S"awomir Rawicz’s book The long walk (1955).
The author of the article does not discuss this controversy; she prefers to concentrate on the
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adaptation that was chosen by the director, who combines different interpretations of the
phenomenon of freedom in his movie. Weir’s approach can be regarded as transnational and
such a perspective is suggested as a context for the interpretation of The Way Back.
Keywords: Peter Weir, transnational cinema

