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ГІСТОРЫЯ І КУЛЬТУРАЛОГІЯ

Katarzyna Waszczyńska 
(Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

BIAŁORUŚ W KADRACH REŻYSERKI VOLHI SHVED 
I FOTOGRAFA ALISHERA SHARIPOVA1 — REFLEKSJE 
ETNOLOGA

Poznawanie rzeczywistości społeczno-kulturowej jest możliwe na różne 
sposoby. Część z nich jest związana z doświadczeniem i zmysłami, część 
zaś z procesem komunikowania2. W tym ostatnim, za sprawą zachodzących 

zmian cywilizacyjnych i technologicznych, coraz częściej dostrzega się, że obraz 
i wizualność podporządkowują, a często nawet dominują nad słowem — tekstem 
czy wypowiedzią. Badacze wskazują wręcz na «zwrot wizualny» oraz podkre-
ślają multimodalność3 informacji i dowodzą, że «ludzie w komunikacji chętniej 
sięgają po inne niż język kody» [2, s. 14; por. 1, s. 44 i dalsze]. Praktyka ta doty-
czy zróżnicowanej tematyki, w tym tej białoruskiej. Biorąc to pod uwagę, warto 
przyjrzeć się dwóm materiałom wizualnym, w których została ona zaprezentowana. 
Pierwszym jest film dokumentalny w reżyserii Volhi Shved i zdjęciami Maksima 
Shveda i Mikoły Malochki, zatytułowany «Wszystko wymyślone przez Boga» 
(«Усё прыдумана Богам»), dostępny na stronie http://belsat.eu/pl4. Drugim 
zaś — fotoreportaż Alishera Sharipova pod tytyłem «Les patelins du Bélarus: 

1 Przyjmuję zapis nazwiska fotografa w wersji umieszczonej przy omawianym 
fotoreportażu, choć na samych zdjęciach jest podpisany: Alisher Sharip. Warto dodać, że 
takie nazwisko (Sharip) widnieje również przy innych projektach, jak i na jego stronie: 
https://alishersharip.weebly.com .

2 Proces komunikowania rozumiem tu jako zapośredniczony poprzez różnego typu 
media przekaz informacji. 

3 Multimodalność informacji oznacza wielość kodów (systemów semiotycznych), które 
pozwalają na jej przekaz. 

4 Film jest prezentowany przez telewizję «Biełsat» («Белсат») i udostępniony na jej 
oficjalnej stronie z datą: 25.02.2015 roku — http://belsat.eu/pl/films/wszytko-wymyslone-
przez-boga . Można go również obejrzeć na stronie http://youtube.com — https://youtu.be/
sOW463OaRaI . Film ma napisy polskie.
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Délabrement ou redémarrage?» («Беларуская глыбінка: Упадак цi ўздым?»), 
opublikowany w czasopiśmie internetowym «Regard sur l’Est»1. Oba materiały 
łączy podjęty temat wsi białoruskiej oraz rok powstania — 2014, to zaś co różni, 
to nie tyle wybór gatunku wypowiedzi (film dokumentalny — fotoreportaż), ile 
sposób podjęcia tematu. Dlatego też, analizując te obrazy, warto zwrócić uwagę na 
sposób przedstawianej i kreowanej w nich rzeczywistości społecznej. Jak bowiem 
zauważa Gillian Rose «przedstawienia wizualne proponują jakieś obrazy świata. 
Jednak żadne z nich <...> nie ukazują go w sposób niewinny. Przedstawienia te 
nigdy nie są przezroczystymi oknami na świat — są jego interpretacjami» [5, s. 20]. 
Jaką zatem wieś białoruską pokazują?

Dokument «Wszystko wymyślone przez Boga» («Усё прыдумана Богам») 
trwa 26 minut i 47 sekund, podczas których widz ogląda kadry z regionu głęboc-
kiego (Глыбоцкі раён) i wsi: Dylevichi (Дылевічы), Zabortsy (Заборцы), Zale-
s’ye (Залессе), Zubki (Зубкі), Las’kiye (Ласькія), Luchayka (Лучайка), Saroki 
(Сарокі). Tych konkretów jednak dowiaduje się dopiero z napisów końcowych. 
Czy kwestia lokalizacji nie była ważna dla twórców filmu? A może chodziło o 
skoncentrowanie uwagi na sytuacji osób mieszkających poza ośrodkami miejskimi, 
a nie na konkretnej społeczności. Niestety, tego nie można jednoznacznie stwier-
dzić, choć zamieszczone na końcu podziękowania mieszkańcom wymienionych 
wsi wskazują, że sam ich wybór nie był przypadkowy.

Pierwsze kadry filmu przybliżają wczesnowiosenny2 pejzaż, w którym na pierw-
szym planie znajduje się łąka (ugór?) z niskimi zaroślami. Na drugim zaś, na tle 
rzadko rosnących drzew i krzewów, widać przemieszczający się biały samochód 
dostawczy. Chwilę później kamera znajduje się w jego wewnętrzu i porusza wraz 
z nim, a wzrok widza przyciąga droga — nieutwardzona, z koleinami i kałużami; 
w tle słychać radio. Następne ujęcia, już stabilne, przenoszą się przed wiejski, 
parterowy, drewniany dom, o intensywnie żółtym kolorze szalunku ścian. Przed 
jedną z nich, na niskiej ławce siedzi grupa starszych osób — cztery kobiety i 
mężczyzna. Można przysłuchać się ich rozmowie, a ta koncentruje się na zacho-

1 «Regard sur l’Est» to czasopismo francuskie, założone w 1996 roku przez pracowników 
i studentów Narodowego Instytutu Języków i Kultur Orientalnych (INALCO), od 2000 
roku ukazuje się tylko w wersji cyfrowej pod adresem: http://www.regard-est.com. № 67 
(06/2014) czasopisma był numerem tematycznym, zatytułowanym «Portrait du Bélarus» 
(«Portret Białorusi»). To w nim znalazł się omawiany fotoreportaż: http://www.regard-est.
com/home/breve_contenu.php?id=1519 . Komentarze pod zdjęciami są w języku francuskim, 
angielskim i białoruskim.

2 W ujęciach, w których widać ludzi, łatwo dostrzec, że są oni ciepło ubrani, mimo że 
zadbano, by zdjęcia były robione w słoneczne i prawie bezchmurne dni. Ze słów jednej 
z bohaterek, które padają w połowie trzynastej minuty wiadomo z kolei, że film kręcono 
przed Świętami Wielkanocnymi.
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dzących zmianach — zamknięciu urzędu pocztowego, skasowanych autobusach. 
Jedna z osób konstatuje: «już w ogóle ludzi porzucili na wsi», inna dodaje, że «jak 
trzeba będzie za coś płacić <...> to przyjadą i wezmą pieniądze». Rozmowa toczy 
się dalej, mimo że część osób odchodzi. Wreszcie, jedna z pozostałych stwierdza: 
«sklep na kołach przyjeżdża na czas — wszystko tu jest dobre». W tej wymianie 
zdań pobrzmiewa skarga i bezsilność, a jednocześnie pogodzenie się z losem, 
czego gwarantem mają być regularnie dowożone produkty. Ową systematyczność 
potwierdza zbliżenie (zrobione w ósmej minucie filmu) na drzewo i zawieszoną 
na nim informację o czasie pracy sklepu. To co może zaskakiwać to fakt, że jest 
on otwarty jedynie piętnaście minut, choć z drugiej strony, to potwierdzenie jego 
mobilnego charakteru.

Kolejne kadry filmu stanowią przeplatających się sekwencje. Po pierwsze — 
przejazdu autosklepu po drogach piaszczystych, ale i asfaltowych, przez różne 
okolice i miejscowości, obok zadbanych domów i tych zaniedbanych, a także 
pustych zabudowań wiejskich i kołchozowych (mieszkalnych i gospodarczych). 
Po drugie — scen, których bohaterami są stojący, siedzący, czy kucający ludzie 
(pojedynczo lub grupowo) wyczekujący na ów sklep. Po trzecie — on sam, jego 
obsługa i asortyment1. Okazuje się, że przybycie tego samochodu przerywa mono-
tonię i w pewien sposób «ożywia» przestrzeń społeczną. Staje się bowiem tematem 
rozmów, a także pretekstem i kontekstem wymiany zdań między sprzedawczynią 
a kupującymi oraz nimi samymi. Co prawda dialogi, które można usłyszeć są 
krótkie, urywane, jakby zarejestrowane «przypadkowo», ale pozwalają dostrzec, że 
prowadzące je osoby nie są sobie obce. Dzielą się w nich konkretnymi problemami, 
takimi tak: samotność, śmierć bliskich, praca w gospodarstwie, wysokość emerytur, 
dzieci, które zabierają emerytury rodzicom, nadużywanie alkoholu. Ostatni motyw 
pojawia się kilkakrotnie, a co warte podkreślenia w zróżnicowany sposób — jako 
kupowany produkt, jeden z wątków skargi/wymówki, ale i żartobliwej wymiany 
zdań2, a także jako temat kadru. Szczególnie dobrze widać to w obrazie, w którym 
kamera zostaje wprowadzona do jednego z domów i skoncentrowana na stole. 
Uwagę przykuwa to co na nim jest: otwarty słoik z widelcem i niedojedzoną za-

1 Można w nim kupić podstawowe produkty: chleb, ser, śmietanę, mleko, kiełbasę, 
mięso (kurczak wędzony i nie), drożdże, pomidory, ale także cytryny. Są także różne rodzaje 
alkoholu: piwo, «jabol» (wino owocowe), wino («We dwoje»), pieprzówka, balsam. Można 
również odebrać zamówiony tort — tak jak czyni to jedna z pań w jedenastej minucie filmu.

2 Jedna z kupujących pyta o wino. W odpowiedzi słyszy, że jest tylko takie o nazwie: 
«Noc we dwoje». Wówczas odpowiada żartobliwie: «Aj, samotna ja jestem». Na co 
sprzedawczyni podchwytując żart — zachęca mówiąc: «No to będzie noc we dwoje 
wtedy», a kupująca kwituje: «I krótka noc». Ta wymiana zostaje jednakże skrytykowana 
przez innych kupujących, którzy ją komentując zwracają uwagę, że pijacy wypiją wszystko 
(minuta: 21:52 do 22:00).
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wartością, kromki i okruchy czarnego chleba, otwarty srebrny scyzoryk, kieliszek 
z grubego szkła, brudny talerz i kolejny z jedzeniem, stojący za plastikową, pustą 
butelką, wreszcie jeszcze jeden słoik z kilkoma pomidorami (?) na dnie. Choć na 
stole nie ma alkoholu, to trudno oprzeć się wrażeniu, że mógł być. 

Opisana scena, to również pierwsze wprowadzanie kamery do wnętrza, ale nie 
ostatnie. W kolejnych minutach filmu widz jeszcze kilkakrotnie ma szansę zajrzeć 
do domów i zobaczyć wybrane pomieszczenie — najczęściej jest nim pokój go-
ścinny, o mniej lub bardziej zasobnym wyposażeniu. 

W filmie pojawia się również wątek przybliżający życie codzienne na wsi. 
Pokazany jest on przez pryzmat funkcjonującej pomocy sąsiedzkiej (nie wszyscy 
bowiem mogą sami zrobić zakupy, przynieść drwa, czy wiadro z wodą, ale mogą 
liczyć na osoby, które im w tym pomogą) oraz pracy w gospodarstwie, szczególnie 
tej związanej z zajmowaniem się zwierzętami domowymi (świnie, krowy). Zresztą 
do tego ostatniego motywu nawiązuje jedna z końcowych wypowiedzi. Starszy 
mężczyzna filozoficznie konstatuje: «mój dziadek pracował, przekazał sztafetę 
pracy tacie mojemu, a tata przekazał sztafetę mi», a patrząc wprost w obiektyw 
kamery dodaje: «Wszystko jest wymyślone przez Boga… dla mnie» (minuta 25:39 
do 25:57). W całości tej wypowiedzi można wyczuć, podobnie jak w pierwszym 
dialogu, nutę rezygnacji połączoną z pogodzeniem się z losem. Co jednak cieka-
we — ów mężczyzna podporządkowuje swój los sile wyższej — Bogu, z kolei 
w dialogu kierowcy ze sprzedawczynią, który słychać wcześniej (minuta 6:42 do 
6:57) pojawia się inny sprawca — władza1. Mówią oni tak: «ludziom lepiej nie 
będzie. To na sto procent. Przy każdej władzy to samo będzie… Komuś gorzej, 
komuś lepiej. I już! A zwykłemu człowiekowi jak było, tak i będzie. Będziesz 
tyrać, pracować, dusić się, nic nie wiedzieć i nie mieć». Bez względu jednak na 
przekonanie o odpowiedzialnym za los mieszkańców wsi, to co jest pokazane 
to ich bezsilność, połączona jednakże z uporem trwania mimo wszystko. Mimo 
uciążliwości życia, wymierającej i niszczejącej wsi. Podkreślenia wymaga fakt, że 
dominującymi bohaterami filmu są osoby starsze. Kadry pokazujące młodszych, 
to w sumie tylko dwie krótkie sceny: dzieci grające w hokeja na zamarzniętej sa-
dzawce (minuta 6:34) i siedzące na motorze dziecko, które towarzyszy młodemu 
mężczyźnie (minuta 22:24). Film pokazuje zatem wieś zamieszkałą przez starych 
ludzi. Dlatego, wątek życia codziennego nie tylko dopełnia pozostałe, ale wpływa 
na wymowę całego dokumentu.

Finał filmu budują natomiast dwa obrazy o podobnej wymowie. W pierw-
szym — sprzedawczyni zamyka drzwi sklepu obwoźnego, co kończy ich dzień 
pracy (minuta 26:12). W drugim zaś, bocian wzbija się z gniazda, nad bezlistnymi 
konarami drzew i odlatuje (minuta 26:24). I choć, wiadomo, że zdjęcia do filmu 

1 W filmie wątek polityczny jest stosunkowo słabo uwidoczniony, co nie znaczy, że się 
w ogóle nie pojawia. Nie jest on jednak w nim najważniejszy.
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kręcone są wczesną wiosną, to trudno oprzeć się wrażeniu, że scena ta ukazuje 
symbolicznie kres, ulatujące życie. 

Powyższy opis treści filmu warto uzupełnić jeszcze paroma uwagami tech-
nicznymi. Po pierwsze, kwestia prowadzenia kamery i mieszania ujęć stabilnych i 
niestabilnych — kręconych «z ręki»1 oraz nagrywanie dźwięku tzw. prawdziwego, 
czyli np. prowadzonych rozmów (nie mających charakteru wymuszonego/wywoła-
nego). Zabiegi te dają wrażenie rejestracji danego wydarzenia, podpatrzonej sceny 
i ich przebiegu, co ma dowodzić prawdziwości dokumentowanej rzeczywistości. 
Po drugie, sposób budowania kadru2, w którym wykorzystywane jest szerokie 
(otwarte) i wąskie pole obrazu (np. zbliżenia). Pozwala to rozgraniczyć wątki 
opowiadające (oczekiwanie i przyjazd sklepu oraz sprzedaż towarów, podupadająca 
wieś, prace w gospodarstwie) od kontekstu, w którym są one umieszczane (plenery, 
przejazdy między miejscowościami). Po trzecie — dźwięk, na który składają się 
wspomniane już rozmowy — rejestrowane podczas kręconych ujęć oraz specjalnie 
dobrana muzyka — odgłos tykającego zegara, szum wiatru «zaplątanego» w pustej 
butelce. I tak, ten pierwszy wpisuje się w działania służące przekonaniu odbiorcy, 
że prezentowany obraz/film dokumentalny jest odbiciem rzeczywistości, o której 
opowiada. Z kolei, ten drugi, wskazuje na intencjonalność twórców filmu, by i w 
ten sposób zaznaczyć upływający czas i odchodzący świat wsi białoruskiej. 

Fotoreportaż Alishera Sharipova «Les patelins du Bélarus: Délabrement 
ou redémarrage?» («Беларуская глыбінка: Упадак цi ўздым?») składa się 
z ośmiu czarnobiałych zdjęć, krótkiego wstępu oraz jedno lub trzyzdaniowych 
tekstów, stanowiących podpisy pod siedmioma z nich. Już we wstępie autor 
zawiera informacje dotyczące czasu i miejsca wykonanych ujęć. I tak, były one 
robione w maju 2014 roku we wsi — Łysa Sloboda (Лысая Слабада) z rejonu 
Horeckiego (Горацкі раён), w której obecnie zamieszkuje dwadzieścia osób. 
Rozpoczyna również od stwierdzenia, że: «istnieje przekonanie, że stare wsie 
na Białorusi odchodzą w przeszłość» i zadaje pytanie: «czy naprawdę tak jest». 
W udzieleniu odpowiedzi ma pomóc wspomniany fotoreportaż. Rozpoczyna go 
portret dwójki osób — kobiety i mężczyzny w średnim wieku, siedzących na ławce 
przed drewnianym, niemalowanym budynkiem. Trudno stwierdzić, czy jest to dom 
mieszkalny, czy zabudowania gospodarcze, bo zdjęcie jest tak skadrowane, by 
jego centralnym i dominującym tematem byli wspomniani ludzie. Zwraca uwagę 
ekspresja ich twarzy — kobieta patrzy w obiektyw i szeroko się uśmiecha, podob-
nie czyni to mężczyzna, choć spogląda w bok. W ich otoczeniu widać przedmioty 

1 Warto dodać, że ujęcia nieustawiane i kręcone «z ręki» stały się szczególnie popularne, 
nie tylko w filmach dokumentalnych, w połowie lat 90. XX wieku. Był to jeden z postulatów 
manifestu artystycznego «dogma 95», sformułowanego przez duńskich filmowców. Szybko 
jednakże znalazł naśladowców i poza tym środowiskiem.

2 Warto też zwrócić uwagę na to, że film jest kolorowy, a niektóre kadry/obrazy mają 
wręcz rys malarski.
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przydatne w gospodarstwie, a także reprezentantkę ptactwa domowego — kurę. 
Podobnie zrobione zdjęcia, mające charakter portretowy są jeszcze trzy. Jedno 
przedstawia starszego mężczyznę siedzącego na przekrzywionej, drewnianej 
ławce przed takim samym płotem i parterowym domem z dobrze widoczną anteną 
satelitarną. Mężczyzna ubrany jest w ciepłą kurtkę, walonki, na głowie ma czapkę 
z daszkiem, nie patrzy w obiektyw, ale wzrok kieruje gdzieś obok niego. Drugie 
pokazuje stojącego na środku drogi, młodego mężczyznę w kraciastej koszuli i 
walonkach, trzymającego konia za uzdę (w tle również widać drewniany, parterowy 
dom) — zarówno człowiek, jak i zwierzę patrzą na fotografa. Na trzecim jest zaś 
starsza kobieta w swetrze i chustce na głowie, siedzi ona przy stole, w jednym 
ręku trzyma kubek. Jej postać dominuje w kadrze. Nie patrzy jednak w obiektyw, 
mimo że została uchwycona w trakcie mówienia. Takie ujęcie może sugerować, 
że jej wypowiedź ma charakter wspomnieniowy (interpretację tę podsuwa rów-
nież tekst pod zdjęciem). Pozostałe cztery zdjęcia rejestrują toczące się życie na 
wsi. I tak, drugie w kolejności fotoreportażu przybliża scenę robienia zakupów w 
sklepie obwoźnym. Widać plecy kilku kupujących kobiet oraz stojącego z boku 
młodego mężczyznę. W tle, we wnętrzu samochodowej budy dostrzec można po-
chylającego się sprzedawcę. Kolejne, które jest jednocześnie jedynym ujęciem z 
szerokim kadrem, rejestruje — na pierwszym planie — młodą kobietę (w płaszczu 
i chustce na głowie) idącą drogą oraz jadące obok niej w samochodziku dwoje 
dzieci (notabene to na nich skoncentrowany jest obiektyw — znajdują się one w 
środku ujęcia). Na drugim planie widać zabudowania wsi. Jeszcze jedna fotografia, 
której tematem jest życie na wsi, została zrobiona przy studni. Jej bohaterkami 
są trzy starsze kobiety (czwarta, widoczna jest na drugim planie), uchwycone w 
trakcie rozmowy. Wszystkie ubrane są ciepło i mają chustki na głowie. Ostatnie 
zdjęcie (zamyka ono też fotoreportaż) ma podobny charakter — «podpatrzonej 
sceny». Dowodzi tego fakt, że pokazani na nim mężczyźni są odwróceni do foto-
grafa plecami. Jest ich pięciu, ale tylko czterech siedzi na kamiennej ławce. Jeden 
z siedzących jedną ręką obejmuje drugiego, a drugą ma uniesioną i zaciśniętą w 
pięść (?). Dwóch innych mężczyzn — stojący i siedzący rozmawia. W dolnym 
lewym rogu można dostrzec fragment grobu, co sprawia, że scenę tę można łączyć 
z wizytą na lokalnym cmentarzu. Podpis pod zdjęciem wyjaśnia, że jest ona zwią-
zana z Radaunicą — świętem zmarłych, obchodzonym w kościele prawosławnym 
we wtorek po Wielkanocy. 

Przyglądając się wszystkim wyżej opisanym zdjęciom można dostrzec, że bez 
względu na rejestrowaną scenę i liczbę bohaterów, to właśnie oni są w centrum 
uwagi fotografa. Odnosi się także wrażenie, że jest on przez nich «uwodzony», 
podobnie jak przez ich opowieści. W tekstach towarzyszących fotografiom znalazły 
się bowiem informacje, które mogą zaskakiwać1. I tak, przy zdjęciu autosklepu 

1 Niestety nic nie wiadomo o zebranych wypowiedziach i sposobie ich doboru do tekstów 
towarzyszących zdjęciom.
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znalazła się adnotacja o skardze, którą składają mieszkańcy do lokalnej władzy 
(przewodniczącego kołchozu), jeśli sprzedawany im towar jest nieświeży. Okazuje 
się również, że droga, po której jadą dzieci samochodzikiem i idzie ich matka, 
powstała na prośbę jednej ze starszych mieszkanek, która w tej sprawie napisała 
list do prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To ciekawa wzmianka, podobnie jak 
komentarz «o odrodzeniu wsi dzięki owej drodze», wiadomo bowiem, że mieszka 
w niej dwadzieścia osób, choć wcześniej było nawet ponad 100 (wspomina o tym 
inna bohaterka — Olga).

Wśród komentarzy zwracają uwagę również te, które dotyczą konkretnych 
osób. W ten sposób można poznać dwójkę najstarszych Słobodzian — Parfiona 
(P[M]arfon, П[М]арфон)1 i Olgę (Olga, Вoльга) oraz młodego mężczyznę Igora 
(Igor, Ігар). W krótkiej charakterystyce tego pierwszego zaakcentowane zostało to, 
że jest on postrzegany jako «najzdrowszy człowiek we wsi». Wszystko zaś dzięki 
temu, że «nie je mięsa i spędza dni na zbieraniu grzybów w miejscowych lasach 
albo na paleniu tytoniu zawiniętego w gazetę». Z kolei w opowieści o Oldze, ważna 
okazała się informacja, że mimo wieku pracuje ona w przydomowym ogrodzie, 
by móc wspierać dzieci i wnuki mieszkające w mieście. Te dwa wątki, tak od 
siebie różne, stanowią jednakże jedną opowieść o starszych mieszkańcach wsi. 
Zasygnalizowana długowieczność Parfiona, to podkreślenie jego wyjątkowości, 
na wsi bowiem (zresztą nie tylko białoruskiej), sędziwego wieku dożywają czę-
ściej kobiety, niż mężczyźni2. Natomiast postać Olgi — wpisuje się i potwierdza 
stereotypowe postrzeganie żyjących na wsi rodziców, przede wszystkim, jako 
zaplecza żywnościowego młodych.

Pozostała historia Igora, to zupełnie inna opowieść. Jest on młodym rolnikiem, 
a na jego gospodarstwo składają się: dwa konie, kilkadziesiąt gęsi i kaczek, parę 
świń oraz duże pole, obsiane jęczmieniem. W charakterystyce tej postaci, ważnym 
okazuje się wyartykułowany zamiar, by «kupić nową pralkę automatyczną». W ten 

1 W tekście nazwany został Marfionem (Marfon, Марфон) — jest to jednak błędny 
zapis imienia Parfion (Parfon, Парфён).

2 Według danych statystycznych umieszczonych na stronie http://www.belstat.gov.by, na 
wsi białoruskiej zamieszkuje 1 290 253 kobiet i 1 149 025 mężczyzn; w zestawieniu wieku 
łatwo dostrzec, że wraz z osiągnięciem 60 roku życia liczba mężczyzn mieszkających na 
wsi zmniejsza się i wynosi 52 214 do 64 883 kobiet; 80.roku życia, jak Parfion dożywa już 
tylko 23 138 mężczyzn, natomiast 69654 kobiet — więcej patrz: http://www.belstat.gov.
by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/2.1-0.pdf (dostęp: 19.08.2018); warto 
dodać, że ogólna średnia długość życia kobiet na Białorusi wynosiła w 2009 roku 76,4 
lat, a mężczyzn — 64,7 (w 2017 roku wzrosła odpowiednio do 79,2 i 69,3) patrz: http://
www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/ozhidaemaya-
prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenschin-pri-rozhdenii-po-oblastyam-i-g-minsku 
(dostęp: 19.08.2018).
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sposób zostaje podkreślone to, że jest on typowym młodym «na dorobku», który 
jednakże organizuje swoje życie na wsi. 

Fotoreportaż, w zasadzie nie ma zakończenia w postaci podsumowującego 
tekstu, w którym znalazłaby się odpowiedź na postawione we wprowadzeniu py-
tanie. Wygląda na to, że autor zestawiając zdjęcia i teksty chce, by odbiorca sam 
sobie na nie odpowiedział.

Zaprezentowane powyżej materiały wizualne podejmują podobny temat — wsi 
białoruskiej i jej mieszkańców, ale — jak można się było przekonać — czynią to w 
odmienny sposób. Różnice, wynikające z wyboru techniki wypowiedzi, są jednakże 
drugorzędne. Tym bardziej, że film dokumentalny rości «sobie pretensje do prawdy i 
faktograficzności» [4, s. 126], ale także «zapisy fotograficzne dostarczają dowodów 
rzeczowych. Coś o czym słyszeliśmy i w co wątpimy, wygląda na dowiedzione, 
jeżeli pokażemy to na zdjęciu» [6, s. 12]. Obydwa jednakże, nie stanowią prostego 
odzwierciedlenia rzeczywistości, a co więcej stosują różne zabiegi (choćby pre-
ferując nieustawiane, «podpatrzone» sceny), by nadać jej pozory autentyczności. 
Kamera i aparat fotograficzny utrwalają dany obraz, przez co go uprzywilejowują 
i sprawiają, że staje się on znaczący, ale nie mają «nieomylnego oka». Obydwa 
zależne są bowiem od tego kto się nimi posługuje oraz od pomysłu/idei, stojących 
za decyzją o ich użyciu i rejestracji sceny, wydarzenia. Poza tym, przygotowując 
materiał (tak filmowy, jak fotograficzny) wykonuje się zdecydowanie więcej ujęć, 
kadrów niż trafia do wersji ostatecznej — czyli i ów wybór jest wartościujący. 
Jednym słowem, oglądając film dokumentalny czy fotoreportaż, ogląda się wizję 
danej rzeczywistości jaką mają ich twórcy/autorzy. Wspomniana odmienność więc, 
będzie wynikała z innej wizji. I tak, reżyserka Volha Shved w filmie «Wszystko 
wymyślone przez Boga» ukazuje wieś starzejącą się, biedną, zdegradowaną, po-
godzoną z losem (ostatnie, sugeruje nawet sam tytuł filmu1). Wrażenia te budują 
powtarzające się sceny oczekiwania, powracający wątek alkoholu, trudu życia oraz 
kadry pokazujące zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze (także kołcho-
zowe), zbliżenia, na przykład, na przewrócony, zniszczony samochód itd. Obrazu 
tego dopełnia dźwięk tykającego zegara, odgłos wiatru, ale także «podsłuchane» 
dialogi. Tego odczucia nie zmienia nawet fakt, że film jest kolorowy, a niektóre 
kardy cechuje malowniczość. Z kolei, w fotoreportażu Alishera Sharipova «Les 
patelins du Bélarus: Délabrement ou redémarrage?» — wieś jest pokazana jako 
sprawcza (chodzi o wątek składanej skargi i listu w sprawie drogi). Faktem jednak 
jest, że decydują o tym nie tyle zdjęcia, co towarzyszące im teksty. Co więcej, sam 
tytuł nie narzuca jednej odpowiedzi i daje odbiorcy szansę na własne wnioski. 

1 Wydaje się jednakże, że nie jest on adekwatny do treści filmu. Jego osią bowiem, 
spinającą wszystkie wątki jest sklep obwoźny i to on powinien znaleźć się w tytule.
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Co ciekawe, bohaterami obydwu materiałów są, przede wszystkim, starsi 
mieszkańcy wsi, zmagający się z podobnymi problemami — brakiem stacjonarnego 
sklepu, uciążliwościami życia codziennego, młodym pokoleniem. Tyle tylko, że 
w fotoreportażu pojawiają się również kwestie, które przełamują wizję wymie-
rającej, podupadającej wsi. Tak jak w wątku dotyczącym młodych, pokazana w 
nim postać młodego rolnika — Igora, o może niezbyt wielkich, ale jednak planach 
na przyszłość, jest tu znacząca. W jakimś stopniu za takie można również uznać 
dzieci jadące samochodzikiem — wieś jest zatem nie tylko przeszłością, ale i (być 
może) przyszłością.

Te dwa spojrzenia: pesymistyczne i pozytywne sprawiają, że warto zadać 
pytanie o motywacje zajęcia się właśnie tematem wsi. Pytanie to jest o tyle zasad-
ne, że według danych statystycznych od połowy lat 70. XX wieku, na Białorusi 
postępuje proces urbanizacji, który wpływa na zmianę charakterystyki społeczeń-
stwa białoruskiego z chłopskiego na miejskie. Już ponad 74 % osób mieszka w 
mieście [31, s. 5]. Czy zatem chodziło o rejestrację odchodzącego świata? Czy 
może pobudzenie refleksji. Jeśli to drugie, to w przypadku filmu Volhi Shved to 
się udało. Pod filmem bowiem, udostępnianym na portalu youtub.com znalazły się 
komentarze, choć tylko dwa. Na jeden z nich warto szczególnie zwrócić uwagę. 
Internauta podpisujący się Forget ’Bout It napisał: «Film super, ale nejak sumna 
zrabilasia paslia pragliadu. Shkada shto zhyvem u takim balocie». Wyrażony w 
tej wypowiedzi smutek wskazuje, że film tylko potwierdził stereotypowy pogląd o 
marazmie społeczeństwa białoruskiego, wynikającego z jego sytuacji ekonomicznej 
i politycznej. Można tylko żałować, że reżyserka nie zdecydowała się na mniej 
jednoznaczny przekaz, który dałby podstawy pod polemikę z tym przekonaniem. 
Możliwości komentowania nie było przy fotoreportażu.

W przypadku wizji Alishera Sharipova warto zastanowić się z kolei, czy nie 
wynikała ona, podobnie jak podjęcie tematu wsi, z przyjętego przez niego zachod-
niego spojrzenia na wschód. Warto przypomnieć, że fotoreportaż został opubliko-
wany w czasopiśmie francuskojęzycznym «Regard sur l’Est» w trzech wersjach 
językowych, ale to francuska była tą pierwotną. Być może więc, rację ma Gillian 
Rosa, która stwierdza, że «ludy niezachodnie przedstawiano na Zachodzie jako 
należące do “natury”» [5, s. 92], co wpływało na podejmowane tematy, takie jak: 
obrzędowość, życie na wsi, ubiór. Rzeczywiście dwa ze wspomnianych wątków 
odnaleźć można i w fotoreportażu. Podejście Sharipova i jego inne spojrzenie 
może jednakże wynikać również z faktu, że jest on nie tylko fotografem, ale i 
antropologiem kultury, uwrażliwionym na szukanie tego co zadziwia, a nie tylko 
tego co potwierdza posiadaną wiedzę.

Podsumowując, obydwa zanalizowane materiały wizualne starają się przekonać 
do zaprezentowanej w nich wizji wsi białoruskiej i jej mieszkańców. I choć stanowią 

1 http://census.belstat.gov.by/pdf/BOOK-ru-RU.pdf 
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tylko autorskie interpretacje zarejestrowanej rzeczywistości społecznej, to wpisują 
się dyskurs o Białorusi współczesnej. Warto zatem pamiętać, że nie tylko tekst, ale 
również obraz (wizualność) może stać się i niejednokrotnie staje się mediatorem 
do zrozumienia, może też stanowić ciekawą materię do przemyśleń. 
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АЎГЕН БАРТУЛЬ НА ФОНЕ ПОЛЬСКА-БЕЛАРУСКІХ 
АДНОСІНАЎ ХХ СТ.

Пачнем з цытаты: «Праступкам будзе, калі мы аддаючыся ўласнаму шча-
сьцю хоць на хвілю забудзем, што Народ наш у няволі. <...> Народзе 
наш, прысягаем Табе шумам ніў родных, усходам сонца — сымбалям 

Твайго адраджэньня; прысягаем на хаты старыя, мохам парослыя, на 
магілы — курганы слаўныя прадзедаў нашых, што мы — Твае непадзельна, 
толькі Твае. Думка наша, мрыя наша — гэта Ты. Адкідаем усё і ідзем служыць 
Табе. Народ наш — і ўсё! Служэньне яму — вось мэта жыцьця нашага! <...> 
Куды мы ідзем? Што чакае нас? Мы ідзем у сьвет новы, у краіну працы і 


