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CZY JEST MOŻLIWE PRZEJRZENIE SI Ę W LUSTRZE? 

REFLEKSJE NA TEMAT KUBA ŃSKIEGO FILMU „C ONDUCTA”  

(„Z ACHOWANIA ”) 

Zaintrygowana bardzo pochlebnymi słowami ze strony moich przyjaciół na 
temat nowego kubańskiego filmu „Conducta”, wykorzystałam swój pobyt na Kubie 
i wybrałam się do kina, żeby zobaczyć ten film wyreżyserowany przez Ernesto Darana-
sa, ze zdjęciami Alejandro Pereza. Obejrzałam go najpierw w osiedlowym kinie 
w hawańskiej dzielnicy Marianao, a potem jeszcze dwa razy w prywatnych domach, 
aby przekonać się, czemu zawdzięcza tak ogromny szum wokół siebie. 

Nie kłamią ani plakaty, które obwołały go najbardziej popularnym filmem 
ostatnich dwóch lat, ani moi przyjaciele, którzy zwracali uwagę na wrażenie, jakie wy-
wołał u widzów. Z czego wynika ten cały zgiełk? 

Jeśli spojrzeć na film z perspektywy gender, „Conducta” to melodramat, 
w którym głównym wątkiem jest bunt dorastającego chłopca, nie zgadzającego się 
z obowiązującymi zasadami zachowania. Sprzeciwia się szkodliwemu autorytaryzmo-
wi, za którym opowiadają się, znajdujące się pod kontrolą ideologiczną, władze szkoły. 
Występuje przeciwko zasadom i normom, które nie mają nic wspólnego z rozwojem 
społecznym i intelektualnym młodzieży, szczególnie w kontekście problemów, z któ-
rymi w trakcie swojego dorastania zmierza się główny bohater. 

Chala, wokół którego rozgrywa się główny wątek jest jedenastolatkiem buntu-
jącym się przeciw zasadom zachowania narzuconym przez społeczeństwo. Społeczeńs-
two naznaczone przemocą, niedostatkiem, straconymi złudzeniami, tęsknotą za prze-
szłością i obawami o przyszłość. Jej reprezentantami są nauczyciele, dyrektorzy, poli-
cjanci, młodociani przestępcy, matka, treser psów i koledzy ze szkoły.  

Z pomocą Chali przychodzą różne osoby, a wśród nich: Ignacio – treser psów, 
który daje chłopcu pracę stróża zwierząt wystawianych do nielegalnych walk, Yeni – 
koleżanka ze szkoły i narzeczona, której zachowanie diametralnie różni się od tego, któ-
re cechuje Chalę i jego kolegów oraz Carmela – nauczycielka, która doskonale zna swo-
jego podopiecznego. 

                     
* Dr Maria Zielina – pracownik naukowy i dydaktyczny w Szkole Języków i Kultury na Kalifor-
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Chala nie może liczyć ani na wsparcie moralne, ani materialne ze strony swo-
ich rodziców. Sonia, jego matka, samotnie wychowująca syna, prowadzi rozwiązły tryb 
życia, jest alkoholiczką i narkomanką. Na szczęście dla głównego bohatera, Carmela 
zauważa sytuację, w jakiej znalazł się chłopiec i postanawia go chronić, mimo nieko-
rzystnej reakcji środowiska zawodowego i oporu samego zainteresowanego. 

Wytłumaczenie przyczyn tych podstawowych deficytów w życiu nastolatka, 
reżyser dostarcza widzowi poprzez postacie, które wchodzą w interakcję z głównym 
bohaterem. Dzięki dobrze zarysowanym postaciom drugo- i trzecioplanowym, jak Car-
mela i pozostali mieszkańcy wyspy – mężczyźni i kobiety, którzy poruszają się po uli-
cy, wracają do swych domów, zasiadają przed telewizorami po całodniowym „mean-
drowaniu” między prywatną i publiczną przestrzenią w szkole, szpitalach, fabrykach 
i innych instytucjach, widz otrzymuje dużą dawkę wiedzy na temat życia codziennego 
Kubańczyków. 

W filmie „Conducta” analizie poddana zostaje nie tyle historia chłopca i jego 
chorej matki, co cała rzeczywistość kubańska – będąca konsekwencją wprowadzania 
odgórnie „moralnej busoli”, składającej się z zasad i dogmatów narzuconych przez gro-
no planistów, którzy nie akceptują ani sprzeciwu, ani nie dopuszczają możliwości ja-
kichkolwiek zmian. Przeciw tej rzeczywistości buntują się niektórzy bohaterowie filmu, 
tworząc własne „moralne kierunkowskazy”. Tak właśnie postępuje Carmela. Stara się 
wprowadzać w życie uniwersalne wartości społeczne i czuje się usatysfakcjonowana 
mogąc przekazać je swoim wychowankom. Jej dążeniem jest osiągnięcie zamierzonego 
celu, mimo problemów zdrowotnych wynikających z jej podeszłego wieku, reakcjom 
kolegów z pracy i licznym rozczarowaniom. Chce zapobiec demoralizującemu wpły-
wowi takich postaci, jak Sonia i Ignacio na Chalę i jego kolegów. 

Tragiczna sytuacja Soni, nielegalny biznes Ignacio czy nieudokumentowany 
pobyt „Palestyńczyka” stają się świadectwem stanów emocjonalnych, powszechnych 
wśród Kubańczyków, takich jak niecierpliwość i rozpacz. Niecierpliwość tych, którzy 
nie mogli albo nie potrafili „przeczekać”,  tych, co nie zapisali się na listę oczekujących, 
ani też nie uciekli za granicę za pośrednictwem wątpliwych kontraktów hiszpańskich 
przedsiębiorców. Daranas nie zajmuje się ani losem Soni, ani Ignacio, unika sentymen-
talizmu poprzez pomijanie takich wątków, jak i walka matki z nałogiem celem odzy-
skania syna, czy powrót skruszonego ojca, bądź też pojawienie się opiekuńczego oj-
czyma. Jego film pozbawiony jest swoistego humoru charakterystycznego dla takich 
filmów, jak „Guantanamera” czy „Fresa y chocolate”, pomija takie cechy, jak odpor-
ność i samozaparcie bohaterów z „Habana Blues”, „Habana Suite” i „Lista de espera”. 

W filmie „Conducta” najważniejszą postacią jest Carmela i jej „zachowanie”, 
które spowodowało tak ożywione dyskusje i poruszenie wśród widzów na Kubie. Ob-
serwujemy Carmelę, która przegląda się w postaci Chala jak w lustrze, tyle że pięćdzie-
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siąt trzy lata później. Carmela, która być może miała to szczęście, że spotkała na swej 
drodze ludzi – nauczycieli i sąsiadów, którzy poddawali w wątpliwość konieczność bez-
refleksyjnego stosowania kar za naganne, zdaniem społeczeństwa, zachowania młodych 
ludzi. Byli tymi, którzy uznawali prawa dzieci do własnych poszukiwań i którzy trak-
towali bunt nastolatków nie jak zbrodnię, ale jako naturalny proces rozwoju indywidu-
alnego i społecznego. 

Carmela pomaga nam zidentyfikować różne postawy bohaterów filmu, takie 
jak brak wiary Marty w efekty swojej pracy wychowawczej, nieustępliwość Raquel, 
moralne i psychologiczne zobojętnienie Soni i Ignacio, bezczelność, niewinność i wik-
tymizację dzieci w szkole i członków gangu młodocianych. 

Carmela zdaje sobie sprawę, że udziałem Chalo stają się okoliczności i zdarze-
nia podobne do tych, z którymi ona sama miała do czynienia w 1959 roku, kiedy zwy-
ciężała Rewolucja wprowadzająca wobec wszystkich Kubańczyków własne zasady mo-
ralne i ideologiczne. Te same, które powodują wzburzenie i reakcję Yeni, zawieszającej 
na tablicy szkolnej obrazek Matki Boskiej z El Cobre. Carmela, kobieta ponad sześć-
dziesięcioletnia nie może ignorować konsekwencji, wynikających z noszenia przez ty-
siące Kubańczyków na szyi medalików stanowiących ewidentną deklarację wiary. To 
właśnie postać Carmeli – niegdyś również nastolatki, która obecnie „przegląda się 
w lustrze”, wzbudziła tyle emocji i wywołała tyle oklasków wśród kubańskich widzów. 

Użyłam wcześniej czasownika „meandrować”, bo każda z postaci w filmie 
przemyka się i meandruje, tak jak robi to Sonia czy Ignacio wierzący w przepowiednię 
związaną ze starym pociągiem. Ten pociąg w niczym nie przypomina szybkich i lśnią-
cych, nowoczesnych pociągów z filmów akcji. Ten pociąg – to główny motyw dzieła. 
Jedzie tak powoli, że daje szansę wyskoczenia z niego w ostatnim momencie Chali i je-
go kolegom. To pociąg bez rozkładu jazdy, nie wiadomo, kiedy przejedzie ni dokąd 
zmierza. To pociąg bez pasażerów i bez ładunku, który staje się częścią gry, a jego pod-
stawowym zadaniem staje się rozjeżdżanie metalowych blaszek, które trzymają, stojący 
naprzeciwko siebie, chłopcy. Pociąg, który daje dzieciom „możliwość ucieczki”. 

W filmie nie jest powiedziane, jak potoczą się losy młodych bohaterów, bo za-
kończenie, jakie Daranas przewidział dla swojego dzieła to pozostawienie pustki – 
otwartej na spekulacje i interpretacje. Przyszłość jego bohaterów pozostaje niezdefinio-
wana, ich losy – niedopowiedziane. Nie dowiemy się, ilu z nich popadnie w alkoholizm, 
ilu dołączy do organizacji przestępczych. Pomimo takiego zakończenia mamy jednak 
nadzieję, że działania Carmeli zakończą się sukcesem. Ta nadzieja przemycana jest po-
przez symbolikę wielu scen, w których pojawiają się gołębie, schody, balustrady czy 
wachlarz – metaforyczne obrazy, które sugerują zmiany, transformację, w odróżnieniu 
od ciężaru i ospałości pociągu, który podąża donikąd. 
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Daranas może czuć się usatysfakcjonowany recenzjami, jakie zebrał jego film 
„Conducta”. Większość była bardzo pozytywna. Komentarze odnosiły się zarówno do 
scenariusza, jak i zdjęć, dramatyzmu i doboru wykonawców. Dariela Aquique, na przy-
kład, odnosi się entuzjastycznie do dzieła Daranasa, którego uważa za „jednego z bar-
dziej obiecujących kubańskich twórców filmowych naszych czasów”1.  

Do tej oceny dołącza recenzja uznanego reżysera kubańskiego, Enrique Pinedy 
Barneta, który twierdzi, że „Conducta” to film, którego kraj potrzebuje („film, na który 
kraj czekał (…), poruszył nas i wstrząsnął naszymi sumieniami”).  

Na stronach kubańskiego periodyku Juventud Rebelde wieje krytycyzmem. 
Jednak i autor tej recenzji określa film jako „film-katharsis” i podkreśla, że: 

dla wzmocnienia (…) efektu konfliktu między światem dobrych i złych norm, w którym 
porusza się Chala, pojawia się wątek konfrontacji pomiędzy matką a nauczycielką, 
dzięki któremu widz może sam dokonać oceny postawy każdej z bohaterek2. 

Możliwość obejrzenia filmu w prywatnych domach na Kubie pozwoliła mi na 
obserwację bezpośrednich reakcji moich znajomych. Podkreślali oni, że na Kubie mu-
siały zajść zmiany, skoro pozwolono na nakręcenie takiego filmu. Komentowali rów-
nież nieefektywność władz kubańskich, instytucji politycznych, kulturalnych jak i edu-
kacyjnych. Wskazywali na nietolerancyjność, dysproporcje społeczne wynikające 
z nierównych zarobków i związanego z tym dostępu do dóbr. Moi rozmówcy podkreśla-
li brak odpowiedzialności rodziców wobec własnych dzieci i nauczycieli wobec wy-
chowanków. Debatowali nad „wielkim eposem 1959 roku”. Widzowie filmu byli zgod-
ni co do jednego: „Conducta” była wydarzeniem społeczno-kulturowym, którego cieni 
politycznych nie można było ukryć, a tym bardziej zignorować. Osoby, które w latach 
sześćdziesiątych mogły mieć tyle lat, co filmowy Chala obecnie, przyjęły film z naj-
większym entuzjazmem, ocierającym się nawet o egzaltację. 

„Conducta” nie jest filmem wybitnym; reżyser nie uniknął powielania pew-
nych stereotypów. I tak na przykład, czarnoskóry chłopiec jest brutalnym nieokrzesań-
cem i zarazem lizusem, zaś hiszpańskie dziedzictwo budzi nostalgię. W filmie jest wiele 
niedopowiedzeń: brak jest, na przykład, wyjaśnienia, dlaczego nadal istnieją większe 
możliwości w Hawanie, niż na prowincji albo, dlaczego Pablo nazywany jest „Palestyń-
czykiem”. Nie jest wytłumaczone, dlaczego brak jest dobrej komunikacji między nau-
czycielami a inspektorami i dlaczego istnieje Szkoła Kształcenia Zintegrowanego 
(Escuela de Formación Integral, EFI), czyli „poprawczak” dla dzieci, które nie ukończy-

                     
1 Aquique, D., http://www.havanatimes.org/?p=101804. 
2 Juventud Rebelde, . http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2014-02-14/conducta-que-reclama-
y-estremece. 
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ły 16 roku życia. Wszystkie te niedomówienia wskazują i sprawiają, że jest to film na 
potrzeby rynku wewnętrznego, gdzie czarnoskórych obywateli nadal postrzega się w 
sposób stereotypowy i rasistowski. „Reformy zachowania” pozostają często poza ko-
deksem cywilnym, i widzowie niejednokrotnie nadinterpretują takie sceny, jak zawie-
szenie obrazka Matki Boskiej na tablicy w szkole czy też nazywanie kogoś „Palestyń-
czykiem”.  

W filmie „Conducta” reżyser osiągnął to, co wielu innym filmowcom kubańs-
kim się nie udało. W sposób szczery i wiarygodny przedstawił współczesne problemy 
wychowawcze i społeczne młodzieży kubańskiej. Pozwolił przejrzeć się „jak w lustrze” 
wielu Kubańczykom. Pozwolił identyfikować się z Carmelą, Chalą, a przede wszystkim 
przyjrzeć się krytycznie „moralnej busoli”, którą w niedalekiej przyszłości, być może, 
będą mieli okazję zakwestionować. „Conducta” stała się publicznym zwierciadłem, wy-
rocznią, która pozwala zrozumieć, że los i przyszłość społeczeństwa i kraju nie leży 
w ręku garstki. 

Słowa, które wypowiada prawie na zakończenie filmu Carmela i które powo-
dują, że ludzie w kinach zrywają się ze swych miejsc, to słowa, które codziennie wy-
powiadają i przemycają Kubańczycy w szkołach, miejscach pracy, targowiskach. 

A brawa? Uważam, że mają trzy wytłumaczenia: pierwsze – pochwała filmu, 
reżysera i aktorów; drugie – podnieść na duchu te wszystkie Carmele i Carmelów, któ-
rzy zmierzają się z podobnymi sytuacjami, trzecie – bić brawo sobie samym. Bić brawo 
sobie za posiadanie odwagi, żeby solidaryzować się z Carmelą, chociaż ten gest sponta-
nicznej solidarności ma miejsce w przyciemnionych salach skromnych kin albo w czte-
rech ścianach własnych domów. 

 

 

Tłumaczenie z hiszpańskiego: Katarzyna DEMBICZ 


