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Srdan Golubovic: „Pułapka” (27.02.2013) 

 

(Fakultet: Zagadnienia egzystencji i dylematu moralnego w kinie światowym) 

 

M.Bogaczyk-Vormayr: Głos w dyskusji 

 

Czy historia opowiedziana w „Pułapce” mogłaby wydarzyć się gdziekolwiek, wydarzyć się 

wszędzie? Zapewne. Jest na tyle nieprawdopodobna (filmowa) i na tyle prawdopodobna (ma 

za punkt wyjścia śmiertelną chorobę, czyli tzw. tragedię codzienną a za finał przede 

wszystkim i po prostu skrajne wyczerpanie). Ale ta historia rozgrywa się w Serbii i to ten kraj 

okresu, czy już może epoki, post-miloschewiczańskiej zdaje się być jej głównym bohaterem.  

Nenad Teofilovic i Srdan Golubovic, twórcy tej fikcji, obaj urodzeni są w Belgradzie na 

początku lat siedemdziesiątych, para bohaterów Marija i Mladen to ich równieśnicy, ze 

wspólnym doświadczeniem Jugosławii, z traumą Sarajewa, Belgradu, Srebrenicy, Grbavicy – 

miejsc do dzisiaj albo wyludnionych albo reklamowanych hasłem „po wielokroć zniszczone, 

dziś europejską metropolią nocnego życia”.  

Golubovic w wywiadzie udzielonym podczas konkursowego pokazu filmu w Toronto, 

w roku 2007, powiedział:  „Żyjąc w Serbii, żyjemy w kraju, w którym zazwyczaj nie mamy 

możliwości dokonywania szeregu wyborów, albo te szanse, możliwości, wszystkie są 

niedobre. Tutaj ustawicznie dokonujemy wyboru mniejszego zła. To jest aspekt tej historii, 

który mnie zainteresował. Zainspirowało mnie też zagadnienie wybaczenia. W moim 

odczuciu tym, czego najbardziej potrzebuje serbskie społeczeństwo, nadal, dzisiaj, są 

catharsis i wybaczenie. Nie jesteśmy jedynie winni, ale dopuszczaliśmy się rzeczy okrutnych.  

Każde społeczeństwo i każdy człowiek potrzebuje doświadczenia własnego catharsis, bez 

którego nie można ruszyć naprzód.”1   

Wybaczenie jako dyspozycja i potrzeba opisująca ludzki byt składa się na najbardziej 

uniwersalne i zarazem najintymniejsze z naszych doświadczeń, z szeregu przeżyć budujących 

naszą psychiką moralną, nasze życie moralne, wewnętrzne (to, co zwykliśmy nazywać 

sumieniem) to wybaczenie jest z natury swej głęboko ambiwaletne. To dialektyka krzywdy i 

zadośćuczynienia czyni z wybaczenia jakość niedefiniowalną. Jakikolwiek definicyjny opis 

                                                 
1
 “... in  Serb ia, we live in the country, where we really do not have a choice, or else both choices are wrong. We 

live in a country where we are constantly choosing the lesser of the two evils. This was one aspect of the story 

that I liked. Another aspect that inspired me was that it is a story about redemption. And my feeling is that the 

whole society in Serb ia has to go through redemption and catharsis, because during the wars we did many bad 

things. We are not only guilty, but we are more guilty than others, and  many terrib le things happened. The whole 

society and each person has to have his own catharsis, because without it we cannot move fo rward.”  Cyt. za: 

http://www.austinfilm.org/Essential-Cinema/Program-Notes-THE-TRAP-KLOPKA  
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fenomenu wybaczenia stanowi jego zaciemnienie – zafałszowanie językiem prawa, religii, 

obyczaju, ekonomiki stosunków społecznych. Wybaczenie jest albo utylitarystyczne – jest 

handlem, albo altruistyczne –  jest credo jakiejś wiary, światopoglądu. Wybaczenie musi 

tymczasem pozostać w sferze absolutnie wewnętrznej, jest tym, co może zostać okazane, 

wymykając się językowi. Stąd potrzeba innego uchwytywalnego społecznie i politycznie 

fenomenu i takim stało się pojednanie. Ono jest tym, co nazywa i tym, co sankcjonuje. 

Podjednanie ustala też pewne ramy czasowości, jest tym co po i tym, co otwiera na potem:       

 

 

Wydarzenie wybaczenia zatem, wypowiedź wybaczenia, odbywa się niejako „bez 

słów”. Dlatego, że wybaczenie następuje po słowach, ma miejsce tylko wtedy, gdy jest 

uznaniem/potwierdzeniem już wypowiedzianego, utrwalonego słowami, przyznania się do 

winy. Najtrudniejszą pracą psychiczną i moralną, jaką ma do wykonania winny jest 

pojednanie ze sobą. Pojednanie jest właśnie tym procesem scalania przeszłości i 

teraźniejszości, niezbędnym aby jakakolwiek przyszłość, ten „ruch naprzód” były możliwe. 

W pojednaniu też następuje uświadomienie sobie bezprawnych roszczeń do wybaczenia – 

wybaczenie jest absolutnie na zewnątrz wszelkiej pracy, jaką wykonał winny; ostatecznie i tak 

nie ma prawa domagać się wybaczenia, ono może mu być tylko dane.  

Gdy Mladen przychodzi wypowiedzieć swoją winę, nie przychodzi po wybaczenie, 

lecz po karę. Jego tragedia po lega na tym, że nie jest w  stanie wykonać pracy pojednania, 

dlatego przychodzi nie tylko po karę ale po karę śmierci – tym jest ostatnia scena filmu. 

Mladen nie pozbawia się jednak decyzyjności, inaczej: odzyskuje ją; nie wmawia sobie, że 

znalazł się w pułapce, w tym, co nazywamy jednak dość eufemistycznie sytuacją moralnego 

dylematu, lecz wydaje się dokonywać oceny swojej sytuacji: scalenie nie będzie możliwe, to 

znaczy: nie pozostało mu wystarczająco dużo z poprzedniego życia, aby mógł funkcjonować 

w nim dalej, teraz m.in. jako morderca.    

I oto wśród szeregu wersji pytania, czym jest zabójstwo którego się dopuścił – czy jest 
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rozwiązaniem, metodą pokonania innego nieszczęścia, czy jest ofiarą cudzego i własnego 

życia na rzecz innego istnienia, pojawia się pytanie, czy ten mężczyzna urodzony przed 

wojną, doświadczający jej jako człowiek dorosły, podczas wojny nie był już kiedyś 

mordercą? Czy zwraca naszą uwagę ta scena, gdy bierze pistolet do ręki i ta broń do tej ręki 

pasuje, wie jak ją odbezpieczyć i jak jej użyć? Czy Mladen wierzy rzeczywiście, choć przez 

chwilę w tę opowieść o zbiorowej potrzebie, i jeśli tak, czy ta postwojenna wiara odgrywa 

istotną rolę w jego decyzji, czy wierzy, że nie morduje, lecz wykonuje wyrok? Mówi: 

„zostałem wynajęty” – czy tworzy w ten sposób dystans, czy podkreśla intencjolanlość swego 

działania?  

Czym jest piętnaście lat? Wojna – a wojna bałkańska nie była przede wszystkim 

nalotem, była przede wszystkim ruchem oddziałów i bojówek, wchodzeniem do wiosek i 

miast i mordowaniem na miejscu oraz, czasami, kopaniem masowych grobów – sprzed 

piętnastu lat to jak historia z wczoraj. Interesujące jest zatem w filmie Golubovica pokazanie 

powrotu do stanu świadomości bohatera z zupełnie innego momentu jego życia.        

Moglibyśmy zadawać szereg pytań: dlaczego bohater nie dokonuje, pow iedzmy, 

„rozeznania w sytuacji”, nie sprawdza, kim jest przyszła ofiara, może: dlaczego nie decyduje 

się pójść do tego człowieka i opowiedzieć mu o planie jego znajomego, o planie, w który 

tamten zapewne uwierzy, i snujemy dalej nasz filmowy scenariusz: może uprzedzony i 

oszczędzony ojciec kilkuletniej dziewczynki uratuje życje jego syna? Itd., itp. A jednak: 

sytuacja takiej propozycji, zabójstwa na zlecenie, dotyczy świata pseudobiznesu, relacji, w 

jakich tkwią ludzie znający swoją przeszłość w kraju, który dopiero się buduje, w którym 

własna wina, osobiste sytuacje, wybory i zaniechania, zostały zakryte językiem nie historii, 

nie pamięci, lecz upamiętniania i ideologizowania – tzw. doświadczeniem wspólnym, czyli 

doświadczeniem wypierania lub martyrologizowania, w którym własna przeszłość staje się 

anonimowa.  

Stąd mój wniosek, że Mladen wystawia się na karę śmierci, gdyż kontynuacja 

dotychczasowego powojennego losu po morderstwie jest niemożliwa. Jego życie osobowe 

przypominałoby dużo bardziej wcześniejsze doświadczenia przemocy. Sytuacja choroby, tej 

normalności życia, jaką choroba i nawet choroba śmiertelna jednak są, spowodowała u niego 

działania spoza tej postwojennej normalności.  

Oglądając „Pułapkę” przypomniałam sobie fragment z książki reportażowej Wojciecha 

Tochmana, zatytułowanej „Jakbyś kamień jadła”. W 1992 r., już po zakończeniu działań 

wojennych, Tochman towarzyszył Ewie Klonowski, antropolożce i lekarce, oraz Jasnej 

Ploskic z Bośniackiej Komisji ds. Poszukiwania Zaginionych,  w ich codziennej, opłacanej 

przez ONZ, pracy na terenie byłej Jugosławii:  otwieranie kolejnych zbiorowych mogił,  
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scalanie ludzkich szczątek, rekonstrukcja ciała i ustalanie tożsamości, wreszcie poszukiwanie 

rodziny ofiary. W relacjonującej to książce Tochmana znajdujemy następujący zapisek 

zatytułowany „Szczęście matek”: 

 

„Dzieci zagin ione w Nevesinju w czerwcu 1992 roku :  

Szipkovic - 7 dn i, bez imienia  

Asim Szipkovic – 17 lat  

Huso Szipkovic – 3 lata 

Huso Aliczic – 8 lat  

Melima Aliczic – 5 lat 

Nazika A liczic – 11 lat  

Saudin Aliczic – 5 lat  

Salih Alibaszic – 16 lat  

Alja Mahin ic – 1 rok 

Ibrahim Mahinic – 12 lat 

Lejla Mahinic – 7 lat  

Omer Mahinic –  10 lat  

Amina Omerika – 1 rok 

Agan Ploskic – 1 rok 

Amra Ploskic – 5 lat  

Emin Ploskic – 1 rok 

Samra Ploskic – 4 lata 

Alja Ploskic (9 miesięcy). Dziś miałaby dziewięc lat. Jasna Ploskic liczy  lata swoim dzieciom. Nie ma 

zdjęcia córki, n ie zdąży li jej sfotografować.  

Amar Ploskic (4 lata), w czerwonych kaloszach. Dziś miałby czternaście lat. Na zdjęciu  siedzi na 

rowerku. Jasna jest jedyną matką, która przeżyła kotłownię. Inne matki miały więcej szczęścia: zaginęły 

razem z dziećmi. Nie pytamy Jasny o dzieci: ile waży ły, kiedy przychodziły na świat? Jak d ługo karmiła 

je piersią? Czy były mądre, wesołe, grzeczne? Jaki był numer czerwonych kaloszy?”
2
  

 

To pytanie pokoleniowe obecne jest w filmie Golubovica: czy żyć można tylko 

przyszłością? Gdy Tochman i Jasna Ploskic przejeżdżają przez miejscowość, w której 

mieszkała przed wojną, z której była wywieziona, kobieta mówi:  

 

„ - Tutaj się urodziłam, tutaj umarłam.  

Uchyla okno, wiatr rozwiewa jej włosy.  

- Życie to imitacja.  

Mijamy miasteczko, ludzie spacerują, p iją kawą w kawiarn iach.  

- W każdym z nich widzę mordercę.”
3
 

                                                 
2
 W. Tochmann, Jakbyś kamień jadła, Wołowiec 2008, s. 88-89. 

3
 j.w., s 77. 
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 Zleceniodawca Mladena odwołuje się właśnie do wspólnej im pamięci instytucji  

samosądu, rozstrzygania o życiu. Nic tak nie zaskakuje w tej historii, jak pewność, spokój, z 

którymi zleceniodawca zwraca się do Mldana.  

Pytanie zatem: mamy rzeczywiście do czynienia z sytuacją dylematu moralnego? To 

pytanie chciałabym nam wszystkim postawić. Czy na szali położone są dwa życia, z których 

jedno przepadnie? Czy na szali są dwie możliwe śmierci, jedna z desygnatem niewinności 

(życie chorego dziecka), druga zdewaluowana stygmatem jakiejś mało jasnej winy, biografii 

skażonej już decyzjami i winami dorosłego człowieka? Zdaje się, że ten scenariusz tylko 

przez chwilę przemawia do Mladena – jest de facto człowiekiem nazbyt moralnym, aby dać 

się uwieść takiej wersji lepszego zła. Nasz bohater wie, że po jednej stronie jest śmiertelna 

choroba a po drugiej morderstwo i że między nimi nie istnieje znak równości „śmierć”. Jego 

własna śmierć, ta kara śmierci, na którą się wystawia, jest dopiero owym wyrównaniem.  

Znamienne, że bohater nie próbował i wcześniej uniknąć kary, próbował jednak 

uniknąć odwetu – chciał żeby jego zbrodnia była zbrodnią a jego kara karą w obliczu prawa 

(absurdalna scena na komisariacie, przyznanie się do winy). To najważniejszy motyw w 

ocenie samej kondycji moralnej tego bohatera – nie unikać kary, ale uniknąć odwetu, to 

znaczy: nie cofać się w schemat przemocy, w prawo wojny, lecz szukać kary w strukturach 

prawno-państwowych, demokratycznych. Natomiast w momencie konfrontacji z nimi, z ich 

fiaskiem, bohater szuka kary gdzie indziej. Chyba nic bardziej błędnego niż powtórzenie 

powiedzenia, że prawda przynosi ulgę – Mladen nie szuka ulgi, wie, że jej nie znajdzie.  

 

*** 

Na koniec inne jeszcze wspomnienie: W „Biegunach” Olgi Tokarczuk znajdujemy  bardzo 

krótką, ciekawą scenę spotkania alter ego narratorki, amatorki psychologii podróży, czyli 

choroby odrywania się od własnej tożsamości, z młodym mężczyzną, Serbem. Kobieta 

podróżująca samochodem zabiera autostopowicza – młodego, otwartego, aż do znudzenia 

sformatowanego na wszystkie kody wielokultrurowości i tolerancji Europejczyka. Jest 

„sformatowany”: dopasowany powierzchownie, bezrefleksyjnie. Kiedy chłopak wysiada z 

samochodu, kobieta nie przestaje myśleć o jego imieniu – ma na imię Nebojsa, „Nie bój się”.  

W krajach byłej Jugosławii to bardzo popularne imię, mające właśnie taką wykładnię. Jest w 

niej jakoś obecny mit o ruszeniu w świat, w dorosłość, w sytuacje wyborów, obecna jest tu 

myśl, że sam ten ruch – jak mówił Golubovic w cytowanym wywiadzie –,  ruch do przodu, ku 

pogodzeniu i pojednaniu, ma w sobie jakiś ciężar strachu.  

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr 


