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Debiutancki film Paw∏a Kloca
Ko∏ysanka z Phnom Penh
na 51. Krakowskim Festiwalu
Filmowym otrzyma∏ nagrody
Konkursu Krajowego:
Srebrnego Lajkonika oraz
Mi´dzynarodowego Konkursu
Dokumentalnego: Srebrny Róg.
Wed∏ug jurorów, Ko∏ysanka
z Phnom Penh „poprzez
wyrazisty j´zyk filmu,
przedstawia niekonwencjonalnà
walk´ o mi∏oÊç i akceptacj´
w ci´˝kich warunkach
egzystencjalnych. Du˝y nacisk
na rozwój postaci sprawi∏, ˝e
film trzyma∏ jury w napi´ciu 
do samego koƒca”.

Twój film opowiada o pewnej rodzinie,
mieszkajàcej w stolicy Kambod˝y. Nie jest to
kino familijne, tylko mroczna opowieÊç, która
zaskakuje widza niepokojàcymi faktami z ˝ycia
i przesz∏oÊci tych ludzi. Pochodzàcy z Izraela
Ilan od wielu lat mieszka w Phnom Penh.
Zwiàzany jest z Khmerkà Saran. I pomimo ˝e on
jest bia∏y, a ona tutejsza, ich zwiàzek nie
przypomina typowej postkolonialnej relacji,
jakich wiele w tej cz´Êci Êwiata. Opowiedz,
w jaki sposób ich pozna∏eÊ. Jak stali si´ oni
bohaterami Twojego filmu?

Dosyç d∏ugo si´ zastanawia∏em nad swoim de-
biutem pe∏nometra˝owym i mo˝na powiedzieç,
˝e ten film sam mnie odnalaz∏. Pod koniec
2007 roku pojecha∏em zawodowo do Kambo-
d˝y. W czasie podró˝y samolotem rozmawia-
∏em z operatorem Przemkiem Niczyporukiem,
jak by∏oby wspaniale znaleêç tam temat na
film. No i pierwszego wieczoru w Phnom Penh

rykszarz zawióz∏ nas na 51. Ulic´. Nocà staje
si´ ona piek∏em, choç zapewne wiele jest po-
dobnych miejsc na Êwiecie. Sutenerzy, burdele
zakamuflowane w klubach nocnych, dyskote-
kach albo barach. Podchodzà ludzie, którzy
proponujà ka˝dego rodzaju narkotyki, propo-
nujà seks z dzieçmi niemal w ka˝dym wieku.
A wszystko to si´ dzieje pod czujnym okiem
przekupionej policji, która tak naprawd´
ochrania te kluby. Bardzo trudno tam przeby-
waç, bo to zmienia perspektyw´ na ca∏y Êwiat.
Widzisz te uÊmiechni´te twarze ludzi, którzy
podchodzà i sprzedajà dzieciaki, i jesteÊ wobec
tego bezradny. Nic nie mo˝esz zrobiç. Tego
pierwszego wieczoru na tamtej ulicy zobaczy-
∏em Ilana, wyró˝nia∏ si´ typem urody. Zaintere-
sowa∏ mnie i zacz´liÊmy rozmawiaç. Okaza∏o
si´, ˝e od oÊmiu lat nie by∏ w swoim kraju,
zwiàzany jest z Khmerkà Saran, majà dwie ma-
leƒkie córki. Na bardzo skromne utrzymanie
rodziny Ilan zarabia wró˝eniem z kart tarota na
ulicach Phnom Penh. Moim pierwszym wra˝e-
niem by∏o, ˝e to Ikar, tonàcy cz∏owiek, którego
nikt ju˝ nie widzi. W trakcie rozmowy odkry-
wa∏em, jak bardzo historia Ilana jest wielopo-
ziomowa. Nocny tryb ˝ycia tej pary stanowi∏
dla nas szcz´Êliwy zbieg okolicznoÊci. Ka˝de-
go dnia po pracy przyje˝d˝aliÊmy tam z Przem-
kiem, mogliÊmy ich lepiej poznaç, a dzi´ki nim
ca∏à Ulic´ 51.

Czy ju˝ wtedy zacz´liÊcie zdj´cia do filmu?

Pierwsze zdj´cia zrobiliÊmy ostatniej nocy na-
szego pobytu w Phnom Penh w mieszkaniu
Ilana i Saran. To sà te pierwsze sceny w filmie,
kiedy on jej wró˝y, bujajà hamak z ma∏à Jas-
mine. Rozmawiajà o by∏ym m´˝u Saran, który
jà zostawi∏, chocia˝ dopiero pod koniec filmu
oka˝e si´, ˝e w tej rozmowie by∏o drugie dno.
Za pierwszym razem to miejsce wyda∏o nam
si´ straszne, jak jakieÊ wi´zienie, z którego si´
nie wydostaniemy. W pobli˝u kr´cili si´ nar-
komani, którzy brali crack i mogli si´ staç
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agresywni. Kompletnie zrujnowana klatka
schodowa, wystajàce z betonu zbrojenia.
W ciasnym, wilgotnym mieszkaniu by∏a tylko
jedna Êwietlówka, którà Ilan podpià∏, i przy
tym oÊwietleniu nagrywaliÊmy przez par´ go-
dzin. Z czasem odkryliÊmy to miejsce z innej,
lepszej strony. Sàsiedzi okazali si´ przyjaêni,
pozytywnie odbierajà Ilana. To charakterystycz-
ne dla naszego pobytu w Kambod˝y – nic nie
by∏o takie, jakie si´ wydawa∏o na pierwszy rzut
oka. Odbiór i ocena tego miejsca i ludzi ciàgle
si´ zmienia∏y – od fascynacji, przez aprobat´,
do niezgody, odrzucenia. To si´ odbija w kon-
strukcji i dramaturgii filmu. Przez takie stany
przechodzi∏em i chcia∏em prowadziç widza. 

Zdj´cia trwa∏y przez trzy tygodnie w lutym
2008 roku. Jestem ogromnie wdzi´czny Przem-
kowi oraz Mateuszowi Adamczykowi, dêwi´-
kowcowi, ˝e zdecydowali si´ polecieç ze mnà
do Phnom Penh troch´ w ciemno. Nie mieli-
Êmy pewnoÊci, ˝e odnajdziemy Ilana. Jednak
uda∏o si´, Ilan i Saran byli zaskoczeni, ale si´
ucieszyli. Wszyscy ca∏kowicie zaanga˝owali-
Êmy si´ w realizacj´ filmu, co by∏o dla mnie
bezcennym doÊwiadczeniem. Po powrocie
wiedzia∏em, ˝e mam materia∏ na dokument.
Sam go produkowa∏em, co mia∏o dobre i z∏e
strony. Film mog∏em zrobiç ca∏kowicie po swo-
jemu, ale ca∏a produkcja skoƒczy∏a si´ dopiero
w tym roku z powodów czysto finansowych. 

Co Ci´ zafascynowa∏o w Ilanie albo szerzej –
w tej nietypowej parze? Ledwo si´ dogadujà 
po angielsku, za to ch´tnie prawià sobie
z∏oÊliwoÊci… 

Wiele osób po obejrzeniu po raz pierwszy fil-
mu pyta∏o mnie, co t´ par´ w ogóle ze sobà
trzyma. Dlaczego sà razem? 

Wydaje mi si´, ˝e oprócz uczuç,
emocjonalnoÊci, tego, co jest tajemnicà 
w relacji dwojga ludzi, u nich dzia∏a jakiÊ 
instynkt przetrwania. Oboje sprawiajà wra˝enie
outsiderów, a Êwiat wokó∏ jest wrogi. 

Tak, oni trzymajà si´ siebie, aby przetrwaç.
Oboje majà ogromnà potrzeb´ mi∏oÊci. Wyko-
nujà naprawd´ bardzo ci´˝kà emocjonalnie
robot´, ˝eby razem ˝yç. Zwiàzek bia∏ego m´˝-
czyzny z Khmerkà od razu narzuca pewien
postkolonialny stereotyp, z którego oni si´ wy-
∏amujà. Âwiat wokó∏ nich wydaje si´ tym
straszniejszy, ˝e oni pokazujà, jak bardzo si´
bojà zostaç w nim sami. Fascynuje mnie te˝,
jak taka bliska relacja wp∏ywa na naszà to˝sa-
moÊç. To uniwersalne pytanie, w jaki sposób
zwiàzek, który staje si´ najwa˝niejszym punk-
tem odniesienia w ˝yciu, nas zmienia. Fascy-
nuje mnie komunikacja mi´dzy ludêmi. A Ilan
i Saran porozumiewajà si´ na innym poziomie,
to znaczy nie za pomocà j´zyka, jak robi to
wi´kszoÊç ludzi, zarazem podÊwiadomie reje-
strujàc komunikacj´ pozawerbalnà, mow´ cia∏a.
U nich te proporcje sà odwrotne. Saran pos∏ugu-
je si´ slangiem angielskim, takim jakby prywat-
nym j´zykiem, a Ilan te˝ mówi ∏amanà angielsz-
czyznà. Ich relacja jest zdeterminowana przez
j´zyk. I ten j´zyk tak˝e sta∏ si´ tematem filmu.
J´zyk jako narz´dzie wyobcowania w przy-
padku Ilana czy w przypadku Saran – unie-
mo˝liwiajàcy komunikacj´ w∏asnych potrzeb.
Z j´zyka wynika wi´c wi´kszoÊç nieporozu-
mieƒ mi´dzy nimi. Natomiast oni si´ znakomi-
cie wyczuwajà. ¸àczà ich te˝ dzieci. Bardzo
dla mnie wa˝ne by∏o to, ˝e majà dzieci, i te
dzieci sà ca∏y czas zagro˝one, mogà na przy-
k∏ad zostaç porwane. Takie sà realia ˝ycia ubo-
gich ludzi w Kambod˝y. 

Ilan i Saran sà te˝ naznaczeni wojnà. Ilan
w jednej ze scen opowiada, ˝e jego dziadek
i babcia mieszkali w Polsce, „kiedy wjecha∏y
niemieckie czo∏gi, uciekli, bez niczego”. A teraz
on ucieka z Izraela przed bezrobociem
i konfliktem z Palestyƒczykami, sàdzàc, ˝e
w Kambod˝y lepiej u∏o˝y sobie ˝ycie. Saran
prawdopodobnie urodzi∏a si´ nied∏ugo po
upadku krwawego re˝imu Czerwonych
Khmerów...
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To niewàtpliwie ich ∏àczy, choç nie sàdz´, ˝e-
by byli Êwiadomi wzajemnych doÊwiadczeƒ.
W Kambod˝y ludzie nie odreagowali ani ame-
rykaƒskich bombardowaƒ, ani ludobójstwa
Czerwonych Khmerów, o tym si´ tam nie mó-
wi. Pierwszy raz us∏ysza∏em, ˝e to para ludzi
wyrzuconych ze spo∏eczeƒstwa przez powo-
jennà traum´, od profesora Jerzego Wójcika,
a potem od pewnej starszej pani w Toronto,
a potem znowu i znowu ten kontekst wojny
wraca∏ w rozmowach z widzami. WczeÊniej
dla mnie to by∏o ukryte w tle. Nie sàdzi∏em, ˝e
kontekst powojennej traumy oka˝e si´ tak sil-
ny. Zdarzy∏o si´ coÊ, na czym mi zale˝a∏o –
w filmie to, co indywidualne i intymne, splot∏o
si´ z tym, co uniwersalne i symboliczne.

OÊ dramaturgicznà filmu tworzy wàtek dwuletniej
córki tej pary – Marie, którà Ilan i Saran
odbierajà z rodziny zast´pczej. „Za du˝o tu
uÊmiechów, kiedy tu przychodzimy – mówi
bohater filmu. – CoÊ tu ukrywajà, jakieÊ
tajemnice”. Para wyje˝d˝a z córkami, pó∏rocznà
Jasmine i jej starszà siostrà, do rodzinnej wioski
Saran. Chcà oddaç Marie na wychowanie
rodzinie. Nie staç ich na wychowanie dwójki
dzieci. W trakcie podró˝y okazuje si´, ˝e Saran
ma jeszcze inne dzieci, i nie sà to jedyne
tajemnice odkrywane w filmie. Atmosfera
zagro˝enia wokó∏ Marie g´stnieje. W dodatku
zdj´cia z podró˝y przeplatane sà sekwencjami
pokazujàcymi conocne ˝ycie tej rodziny na
niebezpiecznej Ulicy 51. Czy nie mieliÊcie
wàtpliwoÊci etycznych, realizujàc ten film? 
Nie baliÊcie si´, ˝e dojdzie do tragedii?

Realizujàc taki film, nie mo˝na nie mieç wàt-
pliwoÊci etycznych. Bardzo trudno, b´dàc
przybyszem z innego Êwiata, wyczuç i zrozu-
mieç ca∏à sytuacj´, co oczywiÊcie nie zwalnia
nas z odpowiedzialnoÊci. To, co si´ dzieje
przed naszà kamerà, zdarza si´ naprawd´
w czyimÊ ˝yciu. Wierz´, ˝e bardzo pomaga
intuicja. Jednak pojawiajà si´ sytuacje, kiedy
trzeba wy∏àczyç kamer´ i dowiedzieç si´, co
si´ tak naprawd´ dzieje. Omal nie zrezygno-
wa∏em z realizacji tego filmu. Chodzi∏o o sytu-

acj´ odebrania Marie z tej tak zwanej rodziny
zast´pczej. Mówi´ „tak zwanej”, bo zupe∏nie nie
jest to regulowane prawnie. Ilan podejrzewa∏
ich o najgorsze, ˝e coÊ knujà, ˝e wychowajà jà
na prostytutk´. PojechaliÊmy razem z Ilanem
i Saran do tej rodziny. I nagle widzimy normal-
ny dom, troskliwych ludzi opiekujàcych si´
dziewczynkà. I my teraz z tego domu, w którym
to dziecko jest zadbane i uÊmiechni´te, jedzie-
my na Ulic´ 51., którà ju˝ Êwietnie znam. Po-
czu∏em si´ za to odpowiedzialny. A co, jeÊli za
godzin´ ktoÊ jà porwie? No i tu si´ pojawi∏o
has∏o „stop”. Nie kr´cimy dalej, wracamy
i wyjaÊniamy sprawy, sà granice w filmie do-
kumentalnym. Nie zostawialiÊmy ich samych
ani na moment. Patrzy∏em na Marie, czy coÊ
si´ z nià nie dzieje. Potem wróciliÊmy razem
z nimi do domu. D∏ugo rozmawialiÊmy o tym,
co si´ tam wydarzy∏o. No i oni dosyç precyzyj-
nie nam wyjaÊnili, ˝e b´dzie jej lepiej u brata
Saran ni˝ u obcych osób. Po tych rozmowach
z Ilanem i Saran wydawa∏o mi si´, ˝e sytuacja
jest jednak dostatecznie bezpieczna, byÊmy
mogli dalej realizowaç film. Wtedy uÊwiado-
mi∏em sobie performatywny kontekst zwiàza-
ny z pojawieniem si´ kamery w czyimÊ ˝yciu
i zwiàzanà z tym odpowiedzialnoÊç. ObecnoÊç
kamery sk∏ania do dzia∏ania. Nie jestem pew-
ny, czy Ilan i Saran podj´liby pewne decyzje,
gdybyÊmy nie pojawili si´ w ich ˝yciu, mi´dzy
innymi czy odebraliby Marie z tej rodziny.

Twój film jest dokumentem obserwacyjnym, ale
przypomina gatunek fabularny – thriller. Tak jak
w thrillerze, Ilan to protagonista w sytuacji,
w której nic nie jest takie, jakie si´ wydaje. 
Kto chcia∏ lub nadal chce skrzywdziç ich córki?
Ilan twierdzi, ˝e rozpozna∏ samochód, którym
próbowano porwaç Jasmine, podejrzewa nawet
w pewnym momencie Saran, która jest nieufna
wobec Ilana. Dziadkowie dziewczynki równie˝
si´ obawiajà o jej los. W Twoim filmie ˝adna
z zagadek nie wyjaÊni si´ do koƒca, a thriller to,
wed∏ug niektórych teorii, gatunek filmu, który ma
zaspokajaç „˝àdz´ wiedzy”. Chcemy poznaç
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prawd´, uk∏adajàc poszczególne elementy
∏amig∏ówki, rozpoznaç antagonist´ i jego
prawdziwe motywy. JeÊli jednak przejÊç na
metapoziom interpretacji Twojego
„dokumentalnego thrillera”, to protagonistà
okazujà si´ tamtejsze kobiety z ubogich warstw,
a antagonistà – postkolonialne spo∏eczeƒstwo
kambod˝aƒskie i równie˝ zachodnie,
akceptujàce handel ludêmi i przemoc…

Ilan jest protagonistà, z nim si´ najbardziej
uto˝samia∏em, ale chcia∏em przede wszystkim
pokazaç zbiorowego bohatera, stara∏em si´
przedstawiç sytuacj´ kambod˝aƒskich kobiet.
Dla mnie prawdziwymi bohaterkami filmu sà
Marie i Jasmine oraz ich matka Saran. Od po-
czàtku by∏o dla mnie bardzo wa˝ne, ˝e to sà
dziewczynki i ˝e w tle jest ta masowa prosty-
tucja. Uwa˝am ten los kobiet za bardzo istotny,
bo odbija si´ on w ca∏ej naszej kulturze, nie
tylko w Trzecim Âwiecie. Saran jest oczywistà
ofiarà postkolonialnej sytuacji. Jako pi´tnasto-
letnia dziewczyna zosta∏a zmuszona do wyj-
Êcia za mà˝, zacz´∏a rodziç dzieci, które jej za-
bierano. Ona emocjonalnie jest bezbronna jak
dziecko. Nikt jej nigdy nie nauczy∏, jak kochaç
dzieci, co to wszystko znaczy. Ona mówi
w którymÊ momencie: „They don’t speak love.
They speak marry marry marry”. Nikt jej nigdy
nie mówi∏ o mi∏oÊci. Od poczàtku by∏a uczona
podporzàdkowania si´ m´˝czyênie. Urywko-
wo poznajemy jej wczeÊniejsze losy, ale kiedy
opowiada o poprzednim m´˝u, Johnnym, to
widaç, ˝e ju˝ gorzej nie mog∏a trafiç. To cz∏o-
wiek, który traktuje kobiety jak towar, rzecz.
W postkolonialnym spo∏eczeƒstwie Saran po-
zbawiono podmiotowoÊci. Jej atrakcyjnoÊç jako
obiektu wymiany mi´dzy m´˝czyznami zale˝y
od tego, jak d∏ugo jest atrakcyjna seksualnie,
a wi´c równie˝ bez dzieci. Spotka∏em jà w mo-
mencie, kiedy ona – kobieta po przejÊciach –
wreszcie zacz´∏a si´ domagaç realizowania
swoich potrzeb, mi´dzy innymi w macierzyƒ-
stwie. Stara∏em si´ ods∏aniaç przesz∏oÊç Saran
ma∏ymi porcjami informacji rozrzuconymi

w wielu miejscach filmu, tak by zmieniaç za
ka˝dym razem perspektyw´ odbioru jej posta-
wy czy – mówiàc umownie – postaci. To odpo-
wiada jednej z moich koncepcji monta˝owych,
polegajàcej na wplataniu ró˝nych, cz´sto bar-
dzo minimalnych informacji i powracaniu do
nich z czymÊ nowym. Ukrywam te „punkciki”,
a one wracajà do mnie w rozmowach z widza-
mi, którzy odkrywajà mojà prac´ na nowo. Dla
mnie ten kontakt z publicznoÊcià jest najcen-
niejszy. Twoja interpretacja dotyczàca tych
zabiegów te˝ stanowi przyk∏ad takiego odkry-
wania filmu. Mówisz, ˝e kojarzy ci si´ z thril-
lerem. Jest tam na pewno zagro˝enie, i sposób,
w jaki buduj´ to zagro˝enie, mo˝na skojarzyç
z thrillerem, ale nie jest to na pewno kino ga-
tunkowe. G∏ównym za∏o˝eniem monta˝owym
by∏o wykorzystanie „filmu na ˝ywo” i tego,
jak si´ zrywa∏, jak nas zaskakiwa∏ podczas kr´-
cenia. A czy antagonistà jest patriarchalne spo-
∏eczeƒstwo? Na pewno zagro˝eniem dla tych
kobiet sà wszyscy ci, którzy czerpià profity
z ich upokarzajàcej sytuacji i nie sà zaintereso-
wani zmianà ich po∏o˝enia.

Niektóre kambod˝aƒskie kobiety, na przyk∏ad
Somaly Mam1, odzyska∏y g∏os. ˚eby us∏yszeç
g∏os Saran, trzeba si´ jednak mocno ws∏uchaç.
Wtedy si´ okazuje, ˝e ma potrzeb´ stworzenia
harmonijnej rodziny, chcia∏aby byç dobrà matkà,
zdaje sobie spraw´ ze swojej trudnej sytuacji.
Przejmujàca jest jedna z ostatnich scen, kiedy
Ilan i Saran oddajà Marie na wychowanie
rodzinie Saran. Pojawia si´ pytanie: czy córki
Saran powielà scenariusz ˝ycia swojej matki?

W filmie widaç, jak Saran wchodzi w rol´ mat-
ki. Temu s∏u˝y ta scena, w której Ilan na wsi
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1 Por. Mam S., The Road of Lost Innocence: The True
Story of a Cambodian Heroine, Londyn 2007.
W swojej autobiografii Somaly Mam opisuje koszmar
zmuszanej do prostytucji dziewczynki, ucieczk´ z tego
Êwiata i powrót, by pomagaç innym. Od wielu lat
prowadzi fundacje pomagajàce kobietom – ofiarom
handlu ludêmi. Do dziÊ uda∏o si´ jej uwolniç
z kambod˝aƒskich domów publicznych prawie 
5 tysi´cy dziewczynek i kobiet.



wró˝y jej oko∏o dziesi´cioletniej córce, ˝e za
4 lata wyjdzie za mà˝. Saran jest wÊciek∏a,
chce, ˝eby córka dalej si´ uczy∏a. Pytasz, czy
córki Saran powielà jej los. Rodzeƒstwo Saran
lepiej sobie poradzi∏o, ˝yje ju˝ w innej rzeczy-
wistoÊci. Siostra z m´˝em mieszka w tej samej
wiosce, co rodzice. Mà˝ prowadzi dom kultu-
ry. Brat Saran jest nauczycielem j´zyka angiel-
skiego. To on ze swojà ˝onà zabiera Marie. Te-
raz mieszkajà w Phnom Penh. Tego nie ma ju˝
w filmie, ale wiem, ˝e wzià∏ na wychowanie
tak˝e Jasmine. Teraz te dwie dziewczynki wy-
chowujà si´ razem, wi´c dla nich ta sytuacja
jest korzystna. Majà normalny dom, szans´ na

edukacj´ i zupe∏nie inne ˝ycie, niestety bez
prawdziwej matki i ojca.

Czy utrzymujesz z Ilanem i Saran jakiÊ kontakt?
Czy widzieli ju˝ film?

Pozostawanie w kontakcie z Ilanem i Saran
jest bardzo trudne. Nie majà telefonu i sta∏ego
adresu. Czasem Ilan do mnie dzwoni, ostatni
raz w styczniu tego roku. Nadal byli razem.
Teraz staram si´ przez t∏umacza, który poma-
ga∏ nam na miejscu, odnowiç kontakt i przeka-
zaç im film.

Warszawa, lipiec 2011
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