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TAJEMNICA WIARY I OFIARY.  
POWRÓT ANDRIEJA ZWIAGINCEWA 

„Byłeś wszakże jako ojciec, zbyt silny dla mnie, 
przygniatało mnie już samo istnienie twego ciała... 

tego olbrzymiego męża, mojego ojca, 
ostatniej instancji”1. 

Franz Kafka 

Film Powrót (2003) jest debiutem fabularnym Andrieja Zwiagincewa, aktora z wy-
kształcenia, który zrealizował wcześniej kilka odcinków kryminalnego serialu dla te-
lewizji oraz reżyserował sztuki teatralne. Jego film, w opinii krytyków, zwiastuje od-
rodzenie artystycznych tradycji kina europejskiego, a reżysera okrzyknięto następcą 
wybitnych postaci kinematografii rosyjskiej – Andrieja Tarkowskiego i Nikity Michał-
kowa. Barbara Hollender pisała: 

Zwiagincew potrafi opowiadać o spiętrzonych uczuciach, o ambicjach, o ranach duszy,  
o podstawowych wartościach, które uleciały gdzieś w chaosie świata, a które tworzą człowieka. 
Ta wzruszająca historia mogłaby się zdarzyć w każdym miejscu i w każdym czasie, bo sięga do 
archetypów. Wielkie brawa dla Rosjan i ich pięknego, magicznego obrazu2. 

Film zdobył uznanie w świecie – nagrodę Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym  
w Wenecji, a wśród publiczności amerykańskiej miano „rosyjskiej Prostej historii” (na 
wzór zagadkowości i jednocześnie prostoty filmu Davida Lyncha). 

Sam Zwiagincew nazywa siebie twórcą niezależnym i indywidualnym, nie wyobra-
żając sobie konieczności podporządkowania prawom kina komercyjnego. Chce two-
rzyć kino symboliczne, bliskie metafizyce, a w wywiadach często powtarza, by nie 
prosić go o rozwiązanie zagadki filmu, wierzy bowiem w intuicję widza i jego chęć 
osobistej interpretacji. „Przysiągłem, że nie będę mówić o tym, jak postrzegam swój 
film – uprzedza reżyser. – Chcę zostawić z nim widza sam na sam. Chciałbym, by 
widzowie sami zdecydowali, co im nie odpowiada w filmie, czego nie rozumieją, cze-
mu się im podoba. Komentarz reżysera może im tylko w tym zaszkodzić”3. 

                                                        
1 F. Kafka, List do ojca, cyt. za: Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 

1995, s. 318. 
2 Wypowiedź B. Hollender z „Rzeczpospolitej”, cytowana w materiałach dystrybutora filmu, dostęp-

nych na: http:// www.filmweb.pl 
3 Wypowiedź A. Zwiagincewa zaczerpnięta z materiałów dystrybutora filmu,  tamże. 
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Wydaje się, że funkcjonalną w przypadku filmu Zwiagincewa może okazać się in-
terpretacja antropologiczna. I to na kilku z poziomów interpretacyjnych. Po pierwsze, 
Powrót jest historią spotkania. Gdy do dwóch dorastających synów, po dwunastu la-
tach nieobecności, przyjeżdża ojciec, wyruszają we wspólną podróż. Film rekonstruuje 
proces ich stopniowego poznawania się, oswajania ze sobą oraz całą wewnętrzną wal-
kę, jaka towarzyszy rodzącym się między nimi relacjom. Jak zauważa Tadeusz Lubel-
ski: „Pierwsza lektura jest najoczywistsza, najbardziej elementarna: można traktować 
«Powrót» jako w pełni realistyczny utwór psychologiczny. Ta historia, opowiadająca 
o trudnej, od początku ocierającej się o tragizm relacji między najbliższymi sobie 
ludźmi [...] jest przecież w pełni wiarygodna, mogłaby się zdarzyć”4. Można więc in-
terpretować film jako dramat psychologiczny, zapis wewnętrznych zmagań bohaterów 
oraz niełatwej drogi do akceptacji dawno niewidzianego i właściwie nieznanego człon-
ka rodziny. W tej opowieści o bliskich sobie krewnych uda się również odszyfrować 
sposób funkcjonowania tradycyjnych ról istniejących w rodzinie, poznać status męż-
czyzny-ojca, kobiety-matki oraz dziecka. 

Na innym, bardziej symbolicznym poziomie, można potraktować wspólną wyprawę 
bohaterów jako schemat wędrówki  inicjacyjnej, w której nowicjusz, człowiek 
młody (w tym wypadku młodszy z chłopców), poddawany jest kolejnym próbom, ma-
jącym uczynić z niego, dojrzałego mężczyznę i pomóc mu wejść w trudny świat doro-
słych. To inicjacja rozumiana na sposób antropologiczny jako wprowadzenie w nowy 
etap życia i jednocześnie zmiana egzystencjalna, zawsze wiążąca się z koniecznością 
dopełnienia odpowiednich rytuałów i obrzędów. 

Owocną może okazać się również analiza motywów i inspiracji natury rel igi j -
nej. Chociaż trudno nazwać Powrót filmem o religii, to jest on niewątpliwie utworem 
parabolicznym, ze strukturą podobną biblijnej przypowieści. Można go również okre-
ślić mianem kina metafizycznego, poetyckiego. W tym sensie to opowieść o zagadce, 
tajemnicy, którą wnosi sobą ojciec. A niewątpliwie nasuwa on skojarzenia z bohatera-
mi biblijnymi. 

Zanim jednak poznamy kluczową postać przybywającego ojca, najpierw poznajemy 
synów – starszego Andrieja i młodszego Wanię. Film rozpoczyna scena rozgrywająca 
się na wieży stojącej na cyplu biegnącym w głąb jeziora. W ciemne, pochmurne popo-
łudnie, grupa kilkunastoletnich chłopców skacze z wysokości do wody. Tylko naj-
młodszy z nich, Wania, nie decyduje się na skok, przez co koledzy nazywają go „tchó-
rzem”, „kozłem” i pozostawiają samego. Dopiero gdy odnajdzie go matka, namówi 
zmarzniętego chłopca na zejście z wieży, pocieszy i przytuli. Cała ta sytuacja ośmiesza 
malca w oczach kolegów, nie gra już z nimi w piłkę, a starszy brat wręcz staje z nim do 
bójki. Andriej i Wania gonią się po ulicach miasteczka, by pod domem zastać stojącą 
w milczeniu matkę. Ta ucisza ich i oznajmia, że właśnie wrócił ich ojciec. Dowiadu-
jemy się, że nie było go z nimi przez dwanaście lat. Chłopcy obserwują przybysza 
z ciekawością, sprawdzają na rodzinnym zdjęciu, czy rzeczywiście jest do ojca podob-
ny. Po wspólnie zjedzonym posiłku okazuje się, że zabierze ich w podróż. Nie dowie-
dzą się gdzie i po co, ale ufają matce i zgadzają się z nim wyruszyć. Droga zajmie nie-
mal całą akcję filmu, co pozwala obserwować różnice charakterów oraz zmieniające 

                                                        
4 T. Lubelski, Tydzień z ojcem, „Kino” 2004, nr 3, s. 23. 
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się relacje pomiędzy trojgiem bohaterów – surowość i tajemniczość ojca, podporząd-
kowanie się Andrieja i buntowniczość Wani. Celem podróży okazuje się odludna wy-
spa, miejsce, gdzie ojciec szuka tajemniczej, zakopanej w ziemi skrzynki. Chłopcy zaś 
muszą stawić tu czoło własnym słabościom oraz nauczyć się samodzielnie i odpowie-
dzialnie podejmować decyzje. Tu też rozegra się prawdziwy dramat. Gdy zrozpaczony 
i zły na ojca Wania ucieka i wspina się wysoko na wieżę obserwacyjną, spieszący za 
nim rodzic nieszczęśliwie spada i ginie. Chłopcy postanawiają opuścić wyspę, zabiera-
ją jego ciało do łódki, która, pozostawiona sama przy brzegu, odpływa. Ciało tonie, 
Andriej i Wania w samotności i milczeniu wracają do domu. 

Zrekonstruujmy najprostszy schemat odczytania filmu, wskazujący lekturę dramatu 
psychologicznego. Definicja gatunku w Encyklopedii kina mówi, iż film psychologicz-
ny „skoncentrowany jest na opisie procesów zachodzących w psychice głównego bo-
hatera”, które zazwyczaj są niezależne od obiektywnych czynników świata zewnętrz-
nego, a motywy, wokół których buduje się akcję, to: niemożność porozumienia, aliena-
cja, emocjonalna atrofia czy rozpad osobowości5. Większa część akcji Powrotu to 
rzeczywiście prezentacja psychologicznych starć i emocjonalnych problemów, towa-
rzyszących procesowi poznawania się ojca i synów. Początkowo nic nie wskazuje na 
to, iż będą to relacje trudne, pierwsze zaskoczenie powrotem ojca zostaje szybko za-
stąpione uczuciem ciekawości i fascynacji nowo przybyłym członkiem rodziny. Jednak 
uczucia te zabijają dystans i powściągliwość mężczyzny, a wkrótce także surowość 
wobec synów. Co może dziwić w zachowaniu ojca, to również, iż nie czuje się nieswo-
jo w miejscu, w którym przez tyle lat był nieobecny. Doskonale odnajduje się 
w przestrzeni domu, zna swą pozycję i prawa w rodzinie, jest człowiekiem autoryta-
tywnym. Babka i matka milczą, wyrażając tym samym cichą akceptację na ingerencję 
męża w ich bezpieczny świat domowych rytuałów. 

Kluczową sceną, ilustrującą tradycyjny podział ról panujący w domu, jest scena 
wspólnego posiłku. Pamiętajmy, że centralnie ustawiony stół kuchenny to zawsze 
miejsce szczególne6. W kulturze tradycyjnej na co dzień jadano przy prostej ławie, do 
stołu zasiadając od święta. Stół podkreślał wyjątkowość sytuacji oraz wyróżniał usa-
dzonych tu gości. W dni powszednie był zaś jak domowy ołtarz z białym obrusem, 
świętym obrazkiem i krzyżem. Organizował sakralną przestrzeń domu oraz wymiar 
czasu odświętnego7. 

Posadzenie ojca wraz z całą rodziną przy stole jest więc wyróżnieniem i podkreśle-
niem wyjątkowości sytuacji. Również znane ikonograficzne wyobrażenia tego mebla, 
przy którym zasiada ojciec, świadczą o niecodzienności i powadze wydarzenia. Odtwa-
rzający historię ojcostwa, Jean Delumeau i Daniel Roche, piszą: „Otóż, kiedy ojciec 
przychodzi, aby zasiąść przy stole rodzinnym, posiłek staje się poważny, bliższy 
Ostatniej Wieczerzy niż Weselu w Kanie i zupełnie daleki śniadaniom z ostrygami 

                                                        
5 Por. hasło „Psychologiczny film” [w:] Encyklopedia kina, red. T. Lubelski, Kraków 2003, s. 772. 
6 Zob. P. Kowalski, hasło „Stół” [w:] tenże, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, War-

szawa 1998. 
7 Por. J. Bułat, Przestrzeń sakralna domu wiejskiego albo okno i stół, „Polska Sztuka Ludowa. Kontek-

sty” 1990, nr 4. 
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i szynką. Ojciec, zależnie od tego, czy znajduje się wśród rodziny, czy poza swoją 
rodziną, nie je ani w ten sam sposób, ani nie spożywa tych samych potraw”8. 

W filmowej scenie obiadu do stołu podaje babka. Po czym ojciec zasiada sam, cen-
tralnie przy dłuższym boku stołu. Kobiety – żona i jej matka – razem naprzeciw niego, 
synowie zaś po obu krótszych bokach stołu – starszy po prawej, młodszy po lewej 
stronie ojca. Zaskakuje uporządkowanie, symetryczność i majestatyczność tego układu. 
Stół rozdziela rodzinę na dwa światy – domowy żeński i zewnętrzny męski, pozosta-
wiając chłopców jeszcze „pomiędzy”, nie do końca określonych. Przynależą oni jesz-
cze do świata matki i babki, ale właśnie mogą wejść w świat ojca. Scena spożywania 
posiłku rozgrywa się w dłuższej ciszy, jest pełna przejmującego napięcia, któremu 
towarzyszą emocje targające dwójką braci, ich matką i babką. 

Żona i jej matka istnieją w tym rodzinnym układzie jako stały punkt odniesienia dla 
męża, ktoś, kto zawsze będzie czekał, strzegąc domowego ogniska. Uosabiają nie-
śmiertelną ideę oddanego macierzyństwa, przypisane są dzieciom i temu miejscu9. 
Bardzo wymowną w tym kontekście jest także scena, gdy po przyjeździe ojca babka 
siedzi w milczeniu przy stole na tle palącego się w piecu ognia. Coś wie, coś chciałaby 
powiedzieć, ale nie mówi ani słowa. 

Kulturowa historia rodziny wyraźnie oddzielała funkcje obydwojga rodziców, wska-
zując na mężczyznę jako osobę odpowiedzialną za wybór odpowiednich wzorców i nale-
żyte wychowanie oraz na kobietę jako opiekunkę domową10. Ksenofont pisał: „Natura 
uczyniła mężczyznę silniejszym, a kobietę słabszą, ażeby ona przez swoją bojaźń starała 
się być oszczędną i pilnować swoich spraw, on natomiast, aby dzięki swej sile był od-
ważniejszy i skłonniejszy do odpierania zniewag. Co się zaś tyczy dzieci, to urodzenie 
ich jest wspólnym dziełem, ale obowiązki są szczególne, ponieważ do niej należy wyży-
wienie, do niego zaś wychowanie ich”11. W średniowieczu dobry ojciec „żywił, kształcił 
i wychowywał”, ale i wymierzał cielesną karę. Od czasów renesansu panował popularny 
zwyczaj pozostawania małego dziecka tylko z matką i nawiązania kontaktów z ojcem 
dopiero w wieku, w którym zasługuje się na naukę i poważanie. A okres nowożytny 
wprowadził patriarchalny model rodziny – ojciec był niemal wszechpotężnym monarchą, 
matka zaś doradcą: „ojciec [...] miał przewagę nad matką, ponieważ on może najlepiej 
rządzić domową wspólnotą – czytamy w Historii ojców i ojcostwa – dostarcza jej środ-
ków do życia, czuwa nad jej interesami gospodarczymi, strzeże jej jedności i wiąże ją 
z poprzednimi pokoleniami. Jako ojciec może on tę władzę wykonywać, matka natomiast 
ma jedynie prawo do uczestnictwa i służenia radą”12. 

Na przełomie XIX i XX wieku pojawiło się pierwsze społeczeństwo „ojców nie-
obecnych” i rzadko widywanych: „Odtąd obok pater familias (ojca rodziny), panujące-

                                                        
8 Historia ojców..., dz.cyt., s. 220. 
9 Pamiętać należy, że w kulturach tradycyjnych kobietę postrzegano jako osobę nieczystą, która w róż-

nych etapach swego życia pozostawała w stanie izolacji od męża i rodziny (czas menstruacji, okres ciąży 
i porodu). Por. E. Nowina-Sroczyńska, Topos kobiety i matki [w:] tejże, Przezroczyste ramiona ojca. Stu-
dium etnologiczne o magicznych dzieciach, Łódź 1997. E. Dürkheim skonstatował: „Istota, którą oddala się 
i od której oddala się na całe tygodnie, miesiące czy lata, w zależności od tradycji, zachowuje coś ze stanu 
powodującego izolację nawet poza owymi szczególnymi okresami”. Cyt. za: tamże, s. 30. 

10 Por. Historia ojców..., dz.cyt. 
11 Ksenofont, O dochodach, cyt. za: tamże, s. 61. 
12 Historia ojców..., dz.cyt., s. 72. 
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go nad swymi domownikami, wyłania się z wolna ojciec migrujący, ojciec rozwiedzio-
ny, ojciec nieobecny”13. To ojciec, który nie musiał brać czynnego udziału w opiece 
nad dziećmi i być w rodzinie stale obecny, by pozostawać ważnym jej członkiem. Czę-
sto spełniał po prostu rolę łożącego na dom żywiciela, ale nieobecnego opiekuna. Mi-
mo to zawsze na niego czekano, był poważany i szanowany przez najbliższych. To 
bardzo tradycyjny model rodziny. Z podobnym mamy do czynienia w filmie Zwiagin-
cewa. Ojciec wraca po wielu latach nieobecności do dorastających już synów, niewiele 
mówi, niczego nie wyjaśnia, ale przez ich matkę jest przyjmowany z poszanowaniem 
i akceptacją. 

Zmieniające się, trudne relacje pomiędzy ojcem i synami najlepiej możemy zaob-
serwować podczas całej wspólnej podróży. Rodzic od początku jest bardzo surowy 
i wymagający. Odnosi się do obydwu synów w sposób zasadniczy, nie pyta ich o zda-
nie, tylko wydaje polecenia, niemal rozkazuje. Nie potrafi też okazywać uczuć. Jedyną 
wspólną chwilę zbliżenia, śmiechu podczas opowiadania żartów przy ognisku, szybko 
kończy i ucina stwierdzeniem: „co za dużo to niezdrowo”. 

W przypadku chłopców są to dwa różne sposoby zachowań. Starszy z braci zdaje 
się wpatrzony w postać ojca, w pełni mu wierzy i akceptuje. Nie ma oporów, by zwra-
cać się do niego słowem „tato”, słucha go, nawet podziwia. Ale to właśnie na Andrieja 
ojciec dwa razy podnosi rękę, uderzając go w twarz. Wobec Wani nie ośmieli się ani 
razu na siłowe rozwiązanie. 

Młodszy syn zachowuje dystans, nie słucha ojca i wciąż się buntuje. Wydaje się, że 
ma większy żal spowodowany tak długą nieobecnością; bardziej niż bratu brakowało 
mu męskiej opieki. Z tego żalu rodzą się jego gniew, złość i bunt. W końcu nie wierzy 
w dobre intencje ojca, oskarża go o znęcanie się. Do ostatecznych rozwiązań emocjo-
nalnych dochodzi na wyspie. Gdy chłopcy za późno wracają z połowu ryb i ojciec 
uderza Andrieja, Wania chwyta za nóż. Krzyczy, że nienawidzi ojca i go zabije. To 
starcie jest początkiem tragicznego finału. 

Jak nietrudno zaobserwować, dla młodszego z braci jest to podróż trudniejsza, wy-
maga od niego więcej zmian emocjonalnych i poświęceń. Myślę, że można postawić 
tezę, iż ma ona charakter inicjacyjny, wprowadzenie osoby w wieku młodzieńczym do 
społeczności dorosłych. Mircea Eliade tak opisuje ten proces: 

Na ogół przez inicjację rozumie się zespół obrzędów i pouczeń ustnych zmierzających do ra-
dykalnej modyfikacji statusu religijnego i społecznego inicjowanego podmiotu. Filozoficznie 
rzecz biorąc, inicjacja jest równoważna z ontologiczną przemianą porządku egzystencjalnego. Po 
zakończeniu swych prób neofita cieszy się egzystencją zupełnie inną niż przed inicjacją: stał się 
innym. Spośród różnych kategorii inicjacyjnych dla zrozumienia człowieka przednowoczesnego 
szczególnie ważna jest inicjacja okresu dojrzewania14. 

Wania ma około trzynastu lat, jest w wieku, gdy w kulturach tradycyjnych dziecko 
doświadcza zmiany – to najwłaściwszy moment, by chłopiec stał się mężczyzną i ze-
rwał z otoczeniem matki15. Bohater filmu Powrót nie jest już maluchem, ale nie jest 
                                                        

13 Tamże, s. 323. 
14 M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne, Kraków 1997, s. 8. 
15 Większość opisanych przykładów rytuałów inicjacyjnych dotyczy właśnie chłopców, co tłumaczy się 

tym, iż dziewczynki w tym wieku doświadczają wyraźnej fizjologicznej zmiany (pierwsza menstruacja), 
która zastępuje niejako konieczność zastosowania specjalnej obrzędowości. Por., np. J. Campbell, rozdz. 
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jeszcze człowiekiem dorosłym. Jego zachowanie wskazuje na to, iż bardzo chciałby 
być takim jak starszy brat, ale nadal odczuwa strach, lęki, płacze w chwilach bezsilno-
ści i zagrożenia. Doświadcza całej ambiwalencji uczuć związanej ze swym stanem 
marginalnym (stanem rite de marge, jak go określa Arnold van Gennep). Na przykład 
boi się skoku z wysokości, ale nie chce być gorszy niż koledzy. Płacze przy matce, ale 
prosi, by nikomu o tym nie mówiła. Nie radzi sobie ze swoimi uczuciami. 

Niedojrzałość Wani wymaga symbolicznej zmiany, bo, jak zauważa religioznawca 
Joseph Campbell: 

[...] dopóki chłopak nie ma dwunastu, czternastu lat, jest całkowicie uzależniony od rodziców  
i społeczeństwa. To powoduje rozwój psychologii zależności, psychologii podporządkowania, 
kiedy domagamy się aprobaty, ale spodziewamy nagany. Następnie pojawia się problem wyzwo-
lenia z niewoli psychicznej i stania się wolnym człowiekiem odpowiedzialnym za siebie, który 
ma odwagę akceptować i wyrażać myśli na temat własnego życia. Jest to problem zabicia dzie-
cięcego ego i ukształtowania ego cechującego osobę odpowiedzialną16. 

Takie wyzwolenie ze stanu dzieciństwa wiąże się także z ostatecznym pozbyciem 
się aury istoty magicznej. Moment zmiany inicjacyjnej jest bowiem także symbolicz-
nym wyjściem z czasu, w którym dziecko pozostawało kimś nie z tego świata, jeszcze 
nie w pełni ukonstytuowanym człowiekiem. Ewa Nowina-Sroczyńska, w rozprawie 
o figurze dziecka magicznego, pisze: „Stan dzieciństwa i stan młodości to stany głębo-
ko przedosobowe i obce, niosące ze sobą inne, nieznane dorosłym rozumienia oso-
by”17. Dlatego w ludowym typie kultury możemy wręcz mówić o istnieniu toposu 
zaświatowego przybysza. 

Twórcą koncepcji obrzędów przejścia, pomocnej w tłumaczeniu zmian inicjacyj-
nych, jest Arnold van Gennep18. Jego określenie rites de passage funkcjonuje w myśli 
antropologicznej jako synonim każdego obrzędu zmiany. „Przejścia” są rozumiane 
jako nieodłączny element każdej egzystencji, towarzyszą właściwie każdemu z nas na 
wielu etapach codziennego życia. Van Gennep pisał: 

Żyć – to wciąż rozpadać się i powstawać, zmieniać stan i formę, umierać i odradzać się, dzia-
łać, a potem zatrzymywać się, poczekać i odpocząć, aby znowu zacząć działanie, ale inaczej. 
Zawsze pojawiają się nowe granice do przekroczenia: pory roku, miesiące lub noce, czas naro-
dzin, młodości, wieku dojrzałego, starości, śmierci, a także granica następnego życia dla tych, 
którzy wierzą w reinkarnację19. 

Michał Buchowski przypomina, pomimo iż obrzęd przejścia jest rytuałem uniwer-
salnym i cechuje każdą społeczność, nie w każdej będzie ujawniał się z tą samą mocą 
obrzędową, by stopniowo zanikać w społeczeństwach industrialnych: 

Sekwencja właściwa obrzędom przejścia powtarza się w społeczeństwie każdego typu, ale 
najwyraźniej występuje w społeczeństwach pierwotnych, w których ma być zasadą i działania,  

                                                       
Inicjacje [w:] tenże, Kwestia bogów, Warszawa 1994; B. Bettelheim, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji 
i zazdrość męska, Warszawa 1989. Bettelheim uważa ponadto, że męskie rytuały inicjacyjne to wynik 
zazdrości o kobiecą seksualność. 

16 J. Campbell, Kwestia bogów, Warszawa 1994, s. 58. 
17 E. Nowina-Sroczyńska, Przezroczyste ramiona..., dz.cyt., s. 3. 
18 A. van Gennep, The rites of passage, Chicago 1960. 
19 Cyt. za: J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995, s. 31. 
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i myślenia [...]. Obrzędy splecione są, w szczególności w kulturach niecywilizowanych, z elemen-
tami sakralnymi20. 

W filmie Zwiagincewa mamy więc do czynienia ze współczesnym nawiązaniem do 
zachowań charakterystycznych dla wspólnot tradycyjnych. 

Według teorii van Gennepa, każdej zmianie statusu społecznego towarzyszy symbo-
liczny proces śmierci i ponownych narodzin. Również wtedy, gdy młody chłopiec miał 
zaistnieć jako mężczyzna, przechodził symboliczną śmierć dziecka. Proces ten miał 
ponadto charakter rytuału, którego strukturę można opisać poprzez trzy kolejne etapy 
zmiany. I tak pierwszą jest faza oddzielenia (rite de separation), w której inicjowany 
zostaje wyłączony z dotychczasowych warunków życia. Drugą – faza marginalna (rite 
de marge), gdy podany obrzędowi pozostaje bez statusu, w stanie izolacji, będąc poza 
społeczeństwem i jakby poza czasem. I ostania – faza włączenia (rite de agregation), 
gdy inicjowany wraca do społeczeństwa, posiadając już nowy status. Tak więc cechą 
wyróżniającą obrzęd zmiany jest czasowe wyłączenie, oddalenie osoby inicjowanej od 
jego codziennej rzeczywistości społecznej i zwykłego, domowego otoczenia oraz 
umieszczenie w przestrzeni, do której zwykli ludzie nie mają dostępu. Na przykład 
u Bruno Bettelheima znajdujemy opis izolacji młodych chłopców na jednej z wysp 
Indonezji, którzy podczas procesu inicjacji umieszczani byli w ciemnym szałasie: „to 
podłużna drewniana szopa, postawiona w najciemniejszej gęstwinie lasu i zbudowana 
tak, aby nikłe światło przedostające się do wnętrza nie pozwalało dojrzeć, co się w niej 
dzieje”21. 

Wania zostaje nagle oderwany od swej codziennej rzeczywistości, swego domu, 
matki, babki i dostaje się w przestrzeń drogi, a następnie odosobnionej wyspy. Tak 
rozpoczyna wędrówkę, zgodnie z zasadami, o których pisał Eliade: „Inicjacja dojrzało-
ściowa rozpoczyna się aktem przerwania: dziecko lub młodzieńca oddziela się od mat-
ki, a oddzielenie to dokonuje się niekiedy w sposób dość brutalny”22. Dostaje się 
w miejsce izolacji i zupełnej odmiany, życia niepodobnego do tego, które towarzyszyło 
chłopcu na co dzień. O wiele bardziej trudnego i wymagającego, stanowiącego dla 
niego ciężki sprawdzian. W całym procesie inicjacyjnym czeka go wiele prób; to prze-
cież podstawowy warunek dokonania sytuacji zmiany. 

Pierwszą jest niewątpliwie, otwierająca film, próba wysokości. Wania boi się sko-
czyć do wody, nie potrafi zachować się tak jak jego starszy brat i koledzy, w końcu 
pozostaje sam. Z opresji wyratuje go matka, przy której syn płacze, a ona obiecuje, iż 
nie wyjawi nikomu, że nie udało mu się powtórzyć wyczynu kolegów. W scenie tej 
widzimy, jak mocno jest on jeszcze od matki zależny, jak jej ufa i jest z nią związany. 
Dlatego ta pierwsza próba skoku może być również interpretowana jako nieudane wy-
zwolenie się spod jej opieki, chęć ucieczki przed dziecinnym zachowaniem. Powtórze-
niem tej sytuacji miał być skok z wieży na wyspie, tym razem jako desperacki akt 
ucieczki przed ojcem. Tadeusz Lubelski zauważa:  

Fabuła filmu rozpięta jest przecież pomiędzy dwoma symetrycznymi zdarzeniami: pomiędzy 
dwiema próbami skoku Iwana. Pierwszy skok, z wieży pływackiej do jeziora, jest zwykłą chło-

                                                        
20 M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993, s. 135. 
21 B. Bettelheim, Rany symboliczne..., dz.cyt., s. 231. 
22 M. Eliade, Inicjacja..., dz.cyt., s. 18. 
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pięcą próbą odwagi. Próba zostaje przegrana; dopiero matka – dzięki swojej czułości i zrozumie-
niu – pomaga Iwanowi przekształcić ją w próbę częściowo zwycięską. Próby drugiego skoku  
– z wieży triangulacyjnej na tajemniczej, bezludnej wyspie – stanowiącej kulminacyjną scenę 
filmu, nie będę opowiadał [...]. Powiem tylko, że jak sens pierwszej można sprowadzić do wy-
zwolenia się spod opieki matki, tak sens drugiej streszcza się w wyzwoleniu spod władzy ojca; 
droga od jednej do drugiej określa gorzki proces stawania się sobą23. 

W ten cykliczny sposób dopełnia się symboliczny proces dojrzewania i uwolnienia 
Wani spod opieki rodziców. 

Ale wróćmy do towarzyszących temu procesowi prób inicjacyjnych. Edmund Le-
ach, opisując zachowania rytualne, wymienia także cechy stanu izolacji: „Społeczna 
separacja jest ponadto podkreślona przez nałożenie na inicjowanego wielu rodzajów 
specjalnych nakazów i zakazów odnoszących się do pokarmu, ubierania i w ogóle ja-
kiegokolwiek działania”24. Podobnie najmłodszy bohater filmu Powrót musi stawić 
czoło wielu zakazom, podporządkować się i wykonywać polecenia ojca. To rodzic 
wyznacza czas i miejsce posiłków, karze chłopcom łowić ryby, naprawiać łódź, wio-
słować, gdy zepsuje się silnik, samodzielnie stawiać namiot i zbierać drewno na ogni-
sko. To on częstuje synów alkoholem, na co młodszy reaguje z obrzydzeniem i nie-
smakiem. 

Podczas całej podróży ojciec wystawia Wanię na próby samodzielności, wytrwało-
ści i odwagi. Dobrze ilustruje to scena, w której wysadza z samochodu marudzącego 
syna i zostawia go samego na środku drogi w strugach ulewnego deszczu. Gdy w koń-
cu po niego wróci, od razu wysyła braci do lasu po gałęzie potrzebne do wykopywania 
samochodu z namokniętej ziemi. Innym razem rozkazuje synom zbić młodocianego 
złodzieja, który wcześniej ukradł im portfel. Po czym, gdy odmówią, wysyła ich 
w drogę powrotną, umieszczając w najbliższym autobusie. W końcu zabiera ich 
w dalszą podróż, narzucając jasne reguły i zasady, wymagając posłuszeństwa. 

Już podczas pobytu na wyspie, bohaterowie dwukrotnie wchodzą na wysoką wieżę. 
Po raz pierwszy ojciec pokazuje ją synom, namawia na wejście i spojrzenie z góry. 
Mówi zachęcająco: „Wchodźcie za mną chłopaki, zaraz wszystko zobaczycie”. Andriej 
bez namysłu wykonuje polecenie, Wania boi się i z dołu spogląda na brata i tatę z za-
ciekawieniem i zazdrością. Gdy po jakimś czasie dotrą pod wieżę po raz drugi, to Wa-
nia szybko i bez lęku wspina się na nią, grożąc, że zeskoczy. Zapłakany i zły na ojca 
staje na barierce i krzyczy: „Potrafię! Ja wszystko potrafię!”. To moment ogromnej 
przemiany młodszego syna, zdania sobie sprawy z własnych możliwości, pokonanie 
lęku. To po prostu zwieńczenie procesu inicjacji, kształtowania osobowości, powtórne 
„narodziny”. 

Pamiętajmy, że tradycyjna zmiana inicjacyjna wiąże się często z uzyskaniem wie-
dzy, zdobyciem doświadczenia i dotarciem do tajemnic dotąd nieznanych i z racji wie-
ku nieosiągalnych. Inicjacja to także nauka. Toteż wieża w filmie Zwiagincewa staje 
się takim symbolicznym punktem granicznym, wyznaczającym przekroczenie progu 
dorosłości. Wejście na nią oznacza możliwość dotarcia do wiedzy i prawdy, która 
wcześniej jeszcze niedojrzałemu Wani, nie mogła zostać ukazana. Dlatego po raz 

                                                        
23 T. Lubelski, Tydzień z ojcem, dz.cyt., s. 24. 
24 E. Leach, Kultura i komunikowanie [w:] E. Leach, A.J. Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa 1989, 

s. 81. 
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pierwszy wspinają się na nią tylko dojrzali mężczyźni, Wani się to nie udaje. Gdy 
w końcu stanie na jej szczycie, będzie zupełnie innym człowiekiem. Eliade przypomina: 

W scenariuszu obrzędów inicjacyjnych „śmierć” odpowiada tymczasowemu powrotowi do 
„chaosu”, jest więc wzorcowym wyrażeniem kresu pewnego sposobu bycia – niewiedzy i dzie-
cięcej nieodpowiedzialności. Śmierć inicjacyjna umożliwia tabula rasa, na której zapiszą się 
wkrótce kolejne objawienia, mające na celu ukształtowanie nowego człowieka25. 

Inicjacja w kulturze tradycyjnej zakładała symboliczną śmierć neofity i jego po-
nowne narodziny. W filmie Powrót mamy do czynienia z sytuacją o wymiarze tragicz-
nym. Inicjowany styka się ze śmiercią prawdziwą, śmiercią osoby, która wprowadziła 
go w nowy etap życia i już nie będzie mu w nim towarzyszyć. Próbie inicjacyjnej, 
dążącej do zmiany i nowej rzeczywistości, często towarzyszy konieczność poniesienia 
ofiary. Nowina-Sroczyńska pisze: „W samej strukturze ofiary obecna jest dążność do 
przemiany. Światu należy zapewnić sensowne istnienie. Składając ofiarę, przekracza-
my granicę bytów, wkraczamy w mistyczny sposób bycia, musimy przejść wiele 
prób [...]”26. W filmie śmierć ponosi ojciec, ale nie jest to tak naprawdę ofiara przy-
padkowa. Chcąc ocalić syna, sam ginie, przyśpieszając w ten sposób jego proces wej-
ścia w dorosłość. Bowiem w starciu ze śmiercią prawdziwą Wania nie odczuje już 
lęku. Potrafi odpowiedzialnie zachować się w trudnej sytuacji i w skupieniu słuchać 
poleceń starszego brata, który niejako przejmuje teraz funkcję ojca. 

Poprzez wszechobecną w filmie aurę tajemniczości i metafizyki Powrót pozwala 
odwołać się do symboliki religijnej. Jej najbardziej widoczną reprezentacją jest takie 
przedstawienie postaci ojca, które wskazuje na stylizację na postać biblijną. Zwróćmy 
uwagę, w jaki sposób pojawia się ojciec w życiu rodziny. Pierwsza scena, w której go 
widzimy, to moment, gdy synowie zaglądają przez lekko uchylone drzwi do sypialni 
i spostrzegają go leżącego na łóżku. Sposób ukazania postaci śpiącego ojca jest wyraź-
ną stylizacją na XV-wieczny obraz Opłakiwanie martwego Chrystusa Andrea Monte-
gni. Przedstawia on, widziane z charakterystycznej perspektywy27, ciało zdjętego 
z krzyża Chrystusa, leżące na podwyższeniu i przykryte do połowy płótnem. Z tego 
samego punktu widzenia i w identycznym położeniu obserwujemy śpiącego ojca. Jego 
bierność, jeszcze niepełna obecność w tym pierwszym zetknięciu, może budzić niepo-
kój, ale i zaciekawienie synów. Dla widza to natomiast wskazówka, mogąca wskazy-
wać na sakralną naturę bohatera. 

Status ten potwierdza kolejna scena z jego udziałem. To opisywana już przeze mnie 
scena posiłku przy stole, podczas której ojciec wraz z rodziną wspólnie jedzą chleb, piją 
wino, co w sposób oczywisty nasuwa skojarzenia z biblijną wizją Ostatniej Wieczerzy. 

Już przed przybyciem ojciec zdawał się funkcjonować jako pewien mit, nieosiągal-
ny wzorzec istniejący tylko w pamięci i nadziei na powrót. Dowiadujemy się, że nie 
było go w domu przez dwanaście lat, to okres niemal całego życia chłopców. Widzimy 
ich na wspólnym zdjęciu – Wania mógł mieć wtedy około roku, Andriej nie więcej niż 
dwa, trzy lata. Ta fotografia, na której zgodnie stanęła cała rodzina – obydwoje rodzi-

                                                        
25 M. Eliade, Inicjacja, obrzędy..., dz.cyt., s. 11. 
26 E. Nowina-Sroczyńska, Przezroczyste ramiona..., dz.cyt., s. 194. 
27 Obraz ten jest najlepszym przykładem znanej z malarstwa i fotografii tzw. żabiej perspektywy, 

przedstawiającej ujęcie widziane od dołu, w tym wypadku od strony stóp postaci leżącej. 
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ce, Andriej siedzący na motorze, Wania trzymany na rękach taty – jest dla chłopców 
jak relikwia. Dlatego trzymają ją pomiędzy stronicami Biblii ukrytej w kufrze na stry-
chu. To miejsce symboliczne. Chłopcy traktują fotografię schowaną w Biblii jak nie-
omylne źródło wiedzy – ojca na niej porównują z przybyłym mężczyzną. Gdy podobi-
zna okazuje się zbliżona, oddychają z ulgą. Szukają wizerunku swojego rodzica wśród 
kart Biblii, co czyni gest podobnym szukaniu Boga Ojca, w którego się wierzy, lecz 
z nim bezpośrednio nie obcuje. 

Ilustrowana święta księga otwiera się na rycinie przedstawiającej Abrahama składa-
jącego ofiarę z syna Izaaka. Myślę, iż nie w sposób przypadkowy. Ta biblijna historia 
ojca, którego Bóg, w imię wiary, prosi o ofiarę z długo wyczekiwanego syna, mówi o 
wielkim oddaniu, miłości i gotowości do poświęceń. Abraham ostatecznie nie musiał 
zabić syna, Bóg pozwoli mu uśmiercić baranka, aby Izaak mógł żyć. Przemówił do 
niego: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz 
się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”28. Sens tej biblijnej opo-
wieści wskazuje na konieczność ponoszenia ofiary w sytuacjach wymagających odpo-
wiedzi ostatecznych. Ta krótka scena rozgrywająca się na strychu oraz nawiązanie do 
biblijnej historii Abrahama wprowadzają nas w wielką tajemnicę obcowania Ojca 
z synem oraz przygotowują na dramatyczny tok późniejszych wydarzeń. 

Cała podróż ojca i synów, poza wymiarem inicjacyjnym, może być również inter-
pretowana poprzez symbolikę religijną. Jeśli ojciec chłopców jest podobny Bogu Ojcu, 
który równie jak on jest kochający, ale surowy i wymagający, to podróż jest prezenta-
cją niełatwej drogi do bożej miłości. To obraz trudnych relacji z Bogiem oraz portret 
miłości, która wymaga poświęceń. Jak możemy przeczytać w Historii ojców..., sięga-
nie po religijny model ojcostwa jest w wyobrażeniach ikonograficznych powszechnym 
punktem odniesienia: „W czasach nowożytnych nadaje się ojcu w wyobrażeniach figu-
ralnych rozliczne oblicza. Jakkolwiek różne są te wizerunki świeckie czy religijne, 
należą jednak do świata, w którym Bóg Ojciec jest, co najmniej do początku XVIII 
stulecia, źródłem wszelkiego ojcostwa”29. 

Filmowy rodzic jest postacią bardzo tajemniczą, do końca niepoznaną i nieodgad-
nioną. Nic nie wiemy o jego przeszłości, skąd przybywa, gdzie spędził ostatnie dwana-
ście lat, po co udaje się na wyspę i w końcu co znalazł w odkopanej tam skrzynce. 
Reżyser filmu Powrót pozostawia pytania otwartymi i nie rozwiązuje zagadek. Czyni 
to w sposób celowy, bo jak mówi: „Nie patrzę na niego (na ojca – B.L.) jak na postać 
całkiem realną. Oczywiście całe jego postępowanie można uzasadnić w sposób bardzo 
życiowy, świecki [...]. Wszędzie pytano mnie, co jest w tej skrzynce? Odpowiedź wy-
daje mi się nieważna. Ojciec w filmie jest przede wszystkim kimś, kto ponosi ofiarę”30. 

W ten sposób zagadkowość ojca i jego finalna śmierć może być rozumiana jako ta-
jemnica wiary i ostatecznej ofiary. Mężczyzna, tak srogi dla swych synów, nauczył ich 
również: odpowiedzialności, samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji. 
Wszystkie starcia synów z ojcem były nieuniknione, jak konieczne są próby wiary, 

                                                        
28 Stary Testament, Rdz 22, 12 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół bibli-

stów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 1996, s. 41. 
29 Historia ojców..., dz.cyt., s. 201. 
30 Wypowiedź A. Zwiagincewa zaczerpnięta z rozmowy przeprowadzonej przez T. Sobolewskiego, 

„Gazeta Wyborcza”, 18.03.2004, cyt. za: http:// www. gazeta.pl 
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składane w imię miłości. Nie działy się przez przypadek i bez celu. Zaświadcza to 
twierdzenie samego reżysera, który uważa: 

Żadne spotkanie nie jest pozbawione znaczenia. Jeśli nie jest potrzebne, to się w ogóle nie wyda-
rzy. To nie jest zwykła historia, w której coś może zdarzyć się przez przypadek. Tutaj wszystko ma 
znaczenie, jest z góry określone. Czy to spotkanie w jakiś sposób pomogło bohaterom? Jeśli spoj-
rzymy na to z perspektywy duchowej, każdy z bohaterów tak samo na nim zyskuje31. 

W historii kina istnieją filmy, które zaliczyć można do tzw. nurtu kina religijnego32.  
Z jednej strony będą to obrazy, które wprost czerpią z opowieści Starego i Nowego Te-
stamentu i spełniają niejako funkcję ilustracyjną wobec treści Pisma Świętego, lub filmy 
hagiograficzne (odtwarzające dzieje postaci świętych). Z drugiej – filmy wykorzystujące 
wątki biblijne oraz odwołujące się do tematyki bliskiej sacrum dla opowiadania zupełnie 
nowych historii. Film Zwiagincewa mieściłby się niewątpliwie w tej drugiej kategorii,  
o której Tomasz Kłys pisze: „[...] określenie «film religijny» przywodzi na myśl dzieła 
twórców uprawiających wysokiej rangi kino artystyczne, będące wyrazem albo religijno-
ści autorów [...], albo ich metafizycznych pytań, wątpliwości, poszukiwania prawdy”33. 
Do tego rodzaju filmów badacz zalicza wybrane dzieła: Ingmara Bergmana, Andrieja 
Tarkowskiego, Roberta Bressona czy Krzysztofa Zanussiego. 

Powrót nie jest filmem religijnym w tym znaczeniu, iż nie odtwarza wątków obec-
nych w Biblii, nie sięga po wielkie tematy, by je przedstawiać czy reinterpretować. 
Wykorzystuje jednak schemat biblijnej przypowieści, by do historii zupełnie współczes-
nej wpleść elementy o znaczeniu metafizycznym czy wręcz mitycznym. I nadać jej 
w ten sposób znaczenie uniwersalne. Poprzez ten paraboliczny wymiar, film Zwiagin-
cewa bliski jest gatunkowi przypowieści. Według definicji słownikowej: „paraboliczny 
jest każdy utwór fabularny ważny nie ze względu na przedstawione postacie i wyda-
rzenia, ale w ten sposób ukierunkowany w odbiorze, że staje się wykładem uniwersal-
nych prawideł ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia i losu, znaczeń religijnych 
i filozoficznych. Właściwe rozumienie paraboli wymaga więc odejścia od znaczenia 
literalnego przekazywanego przez tekst i fabułę utworu w kierunku ukrytego znaczenia 
alegorycznego, które czasem nawet wyłożone jest wprost w postaci morału”34. Powrót 
jest paraboliczną historią o wymiarze religijnym. Poprzez fabularną opowieść o spo-
tkaniu mówi o tajemnicy i ofierze, ale i o buncie i zwątpieniu, czyli o elementach towa-
rzyszących każdej prawdziwej wierze. 

Wydaje się, iż nieprzypadkową, w kontekście kina posługującego się symboliką re-
ligijną, jest także konstrukcja filmowej czasoprzestrzeni. Przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie pewnej umowności czasu i miejsca akcji. Już miasteczko, w którym 
mieszkają chłopcy, jest przestrzenią nieco nierealną i opustoszałą. Miejsca zabaw braci 

                                                        
31 Wypowiedź A. Zwiagincewa zaczerpnięta z materiałów dostępnych na: http:// www.filmweb.pl 
32 Szerzej na temat związków między filmem a religią zob. np.: M. Lis, 100 filmów biblijnych, Kraków 

2005; „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 45 (Sacrum w filmie). Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, 
red. M.  Przylipiak, K. Kornacki, Gdańsk 2002, M. Marczak, Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000; Kino 
i religia, red. E. Modrzejewska, M. Ray-Ciemięga, Warszawa 1987. 

33 T. Kłys, Filmy (nie)religijne [w:] Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolar-
ska, Kraków 2005, s.185. 

34 Hasło „Parabola, paraboliczność” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. nauk. J. Sławiński, 
Wrocław 1993, s. 763. 
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i ich przyjaciół to kamienisty brzeg wody, hale opuszczonej fabryki – tereny nieprzy-
jazne i niebezpieczne. Podobnie wygląda przestrzeń podróży – pusta droga, prowincjo-
nalne miasto bez ludzi, z wielkim zakładem przemysłowym w tle, opuszczone ulice. 
Cel wyprawy jawi się chłopcom jako dotarcie do miejsca nieznanego, ale lepszego, 
niemal idealnego, gdzie z pewnością miło spędzą czas. Znamienną staje się obietnica 
ojca, iż u kresu wędrówki dotrą „nad wodospady”. To bowiem, podobnie jak wyspa, 
symboliczna figura przestrzeni rajskiej. Jean Delumeau przypomina, iż wedle wyobra-
żeń mitycznych raj często opisywany był jako odosobniona wyspa, gdzie tryskają czy-
ste strumienie, można obcować z dziką, bujną przyrodą i zbliżyć się do stanu natury35. 

I rzeczywiście krajobraz wyspy jest kontrastowo różny od miejsc dotychczasowych. 
Nieciekawe przestrzenie zostają zastąpione krajobrazami dziewiczej przyrody. Wyspa 
zaskakuje ogromem natury, jest pełna wysokich traw, drzew, nastrojowych kolorów 
błękitu nieba i zieleni. Wydaje się, że czas również płynie tu zupełnie innym rytmem. 
Eliade przypomina, iż w symbolicznym momencie powrotu do sytuacji rajskiej (bo 
człowiek tradycyjny wciąż pragnął powracać do czasu świętego) wstępowano także 
w inny czas, a właściwie w „bezczas”, bycie „poza czasem”: 

Człowiek religijny zawsze wpływa do czasu mitycznego i świętego, odnajduje czas Prapo-
czątku, który „nie przebiega”, nie ma udziału w świeckim trwaniu w czasie, ponieważ stanowi go 
dająca się nieskończenie często odzyskiwać wieczna teraźniejszość36. 

Chociaż w filmie mamy do czynienia z precyzyjnym odmierzaniem dni tygodnia 
(siedem kolejnych dni – od niedzieli do soboty), ogólny czas akcji rozgrywających się 
wydarzeń wydaje się umowny, trudny do określenia. Istnieją pewne wskazówki mogą-
ce sugerować, iż akcja filmu rozgrywa się w czasie tzw. postsowieckim, w momencie 
końca pewnej epoki w dziejach Rosji (tajemnicza przeszłość ojca odczytywana jako 
historia więźnia politycznego). Jednak nie sądzę, iż jest to istotne w konstrukcji świata 
przedstawionego. Umowność czasu pozwala bowiem traktować opowieść w sposób 
uniwersalny, odbiegający od wyraźnych wskazań historycznych czy aluzji społeczno-
-politycznych. Sam Zwiagincew potwierdza: 

Naszym zamiarem było zatrzeć wszelkie wyznaczniki czasu: nie pokazujemy na przykład 
pieniędzy. To mogło się wydarzyć w latach osiemdziesiątych, równie dobrze w dziewięćdziesią-
tych, a nawet w roku 2004. Poprzez odrzucanie konkretów chciałem sprawić, żeby film stał się 
przypowieścią. Ważne jest tylko to, co dzieje się między ludźmi na ekranie37. 

Tak więc filmową podróż możemy interpretować nie tylko jako inicjacyjną, ale ja-
ko podróż w poszukiwaniu raju, powrót do początku, do źródeł natury. Jako ucieczkę 
przed zrujnowanym pejzażem miejskim do „wysp szczęśliwych”, gdzie dane nam jest 
obcować z zupełnie innym czasem i inną przestrzenią. 

Również spokojny rytm i atmosfera niedopowiedzeń, charakteryzujące Powrót, po-
tęgują nastrój tajemniczości, zagadki, niezwykłości sytuacji. Film nie wyróżnia się 
dynamiką akcji, mimo to mamy do czynienia z wciąż rosnącym napięciem i z niepoko-
jem oczekujemy na rozwój zdarzeń. Zwiagincew opowiada nam historię w sposób 

                                                        
35 Por. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy, Warszawa 1996. 
36 M. Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa 1996, s. 72. 
37 A. Kołodyński, Przypowieść z tajemnicą, „Kino” 2004, nr 3, s. 21. 
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oszczędny, prosty i surowy. Jednocześnie operuje takimi środkami filmowego wyrazu, 
które czynią filmową wizję obrazem poetyckim i sugestywnym (poprzez nastrojowość 
muzyki, powolny ruch kamery, wprowadzenie wielu szerokich planów, ujęć panora-
micznych, ale i zbliżeń na twarze aktorów w chwilach dużych napięć emocjonalnych). 
Krytycy wskazują zaś na podobne rozwiązania formalne, stylistyczne czy wątki tema-
tyczne, jak te obecne w twórczości Michelangelo Antonioniego (inscenizacja prze-
strzeni, atmosfera pustki), Andrieja Tarkowskiego (symboliczne ukazanie upływu cza-
su) czy Roberta Bressona (wymiar religijny). 

Pod względem formalnym film ma precyzyjną konstrukcję (podział na siedem dni 
tygodnia) oraz ramowy układ fabuły, w którym prolog i finał powtarzają motyw zato-
pionej łodzi. W sposób symboliczny pierwsze sceny, ukazujące wrak zatopionego stat-
ku, oznaczać mogą tajemnicę pochłoniętą na wieki. Zapowiedź ta dopełni się w se-
kwencjach finalnych, gdy to łódź z ciałem ojca pójdzie na dno. To on zabiera ze sobą 
ostateczną tajemnicę. Końcowe momenty filmu, poważne i wzniosłe, przepełnione są 
aurą prawdziwej tragedii, a scena, w której chłopcy płyną łodzią ze zmarłym, przywo-
dzi na myśl mitologiczną przeprawę przez Styks. 

Oprócz odniesień mitologicznych, film Zwiagincewa przynosi też refleksję o czasie 
przeszłym. Końcowe sceny, przedstawiające czarno-białe zdjęcia – kadry ze wspólnej 
podróży oraz z czasów dzieciństwa chłopców – są jak symboliczne obrazy pamięci. 
Przywołanie ich w finale historii może być zwróceniem uwagi na rangę czasu minio-
nego. Zatrzymane w nieruchomym kadrze wydarzenia z przeszłości wydają się innymi, 
niż były w rzeczywistości. Cała podróż jawi się na nich jako wspaniałe doświadczenie 
młodych ludzi. Może dlatego też ze wspólnej fotografii rodzinnej znika w tajemniczy 
sposób wizerunek ojca, pozostają na nim sami chłopcy z matką. Taka jest przecież 
właściwość pamięci – potrafi wybrać z przeszłości to, co jedynie chcemy pamiętać, bo 
jak twierdzi w swych rozważaniach Marek Zaleski: „Jesteśmy tworem naszych wspo-
mnień i nasza świadomość jest funkcją naszej pamięci. Ta nasza przeszłość domaga się 
od nas upamiętnienia i pragnienie upamiętniania przeszłości stale znajduje wyraz 
w naszych poczynaniach”38. 

Powrót jest obrazem, który pozwala widzowi skupić się na sprawach najistotniej-
szych, wyłowić te najbardziej przejmujące. Wynika to, przede wszystkim, z takiej sty-
lizacji czasoprzestrzeni filmowej, która wyodrębnia trzy główne postaci, niejako izolu-
je je od osób i zdarzeń przypadkowych. Dlatego oglądamy chłopców i ojca niemal jak 
na teatralnej scenie, która pozwala im stać się bohaterami prawdziwego dramatu, 
współczesnego, ale wywodzącego się ze świata zdarzeń mitycznych. 

 

                                                        
38 M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004, s. 5. 


