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Tematyka obozowa w filmie na przykładzie „Zgody” Macieja 
Sobieszczańskiego 

Grupa docelowa: indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, odbiorcy oferty 
festiwalowej, miłośnicy filmów, dziennikarze. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tematyka wojenna czy obozowa jest dosyć często poruszana w polskiej kinematografii. 
W wielu przypadkach pełni funkcję martyrologiczną lub edukacyjną, chociaż zdarzają się 
wyjątki, jak w przypadku filmu „Zgoda” w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Reżyser 
wziął na warsztat temat trudny, gdyż niepoprawny politycznie (Polacy nie zawsze byli 
ofiarami wojny, katami również), co wielu widzom w Polsce nie przypadło do gustu. Z 
tego też powodu twórcy mówią w rozmowie, że film nie odniósł ogromnego sukcesu 
komercyjnego w postaci nagród na różnego typu festiwalach w Polsce czy długich 
owacji widowni po jego projekcjach. Tytuł filmu ze względu na poruszany temat może 
wydawać się na pierwszy rzut oka przewrotny, a nawet ironiczny, jednak to tylko 
złudzenie.  

Posłuchajcie, jak reżyser filmu „Zgoda”, Maciej Sobieszczański mówi o kwestii związanej 
z wyborem jego tytułu. (00:00 – 01:56) 

Mieszkańcy Śląska dopominali się o pamięć w związku z tym miejscem, jednak film nie 
powstał jako lekcja historii o bardzo mało znanym okresie. Sięgnięcie po tematy 
historyczne nie było spowodowane chęcią gloryfikowania historii. W poszczególnych 
scenach ukazane są autentyczne wydarzenia, jakie miały miejsce pod koniec II wojny 
światowej i w pierwszych latach budowania nowego systemu na tych terenach, kiedy to 
Polacy nie zawsze byli tymi dobrymi. Jednak przedstawieni bohaterowie są fikcyjni. 
Twórcy sami zaczęli bardzo zgłębiać ten temat, aktorzy nie dowierzali, że takie 
wydarzenia miały miejsce w przeszłości, co jest spowodowane bardzo słabo 
rozpowszechnianą wiedzą odnośnie tego okresu historycznego. Jednak wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że tego typu film jest potrzebny społeczeństwu i powinien 
prowokować do dialogu. 

Posłuchajcie, w jaki sposób producent filmu Zbigniew Domagalski mówi na temat 
motywacji do zrealizowania filmu „Zgoda”, a także o trudnościach i obawach 
związanych z jego wyprodukowaniem oraz odtworzeniem scenerii obozowej. (01:56 – 
04:25) 

Maciej Sobieszczański w swojej twórczości stara się z reguły szukać balansu odnośnie 
nastrojów, jednak na spotkaniu sam stwierdził, że w przypadku tego filmu ze względu na 
poruszany w nim temat było to niemożliwe. „Zgoda” jest więc obrazem ponurym  
i mrocznym.  

Posłuchajcie, jak reżyser filmu mówi na temat nastroju ukazanego w „Zgodzie” oraz 
tego, co chce opowiedzieć w swoim dziele. A także, dlaczego zbalansowanie klimatu i 
wniesienie odrobiny światła do obrazu, było w tym przypadku niemożliwe. (04:25 – 
06:44) 

Owa powaga, ponurość i posępność podkreślone są zdjęciami, a także w wielu scenach 
bardzo okrojonymi dialogami pomiędzy bohaterami. Twórcy starali się stworzyć film 
uniwersalny, stąd też pojawiły się sukcesy na międzynarodowych festiwalach filmowych, 
m.in. w Montrealu. Uniwersalność ta jest bowiem ukazana poprzez miłość w kontrze do 
opresji obozowej, co jest właśnie najciekawszym punktem filmu dla publiczności 
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zagranicznej oraz najsilniej przez nią odbieranym. Dzieje się tak, gdyż ten podstawowy 
język jest rozumiany w każdej części świata.  

Posłuchajcie, jak Maciej Sobieszczański mówi na temat tego, czy faktycznie zadaniem 
reżysera i innych twórców filmowych jest edukowanie społeczeństwa pod kątem 
różnych kwestii i czy konieczne jest szczegółowe wyjaśnienie tematu ukazanego w filmie 
np. poprzez rozbudowany opis na początku obrazu. (06:44 – 10:20) 

Film „Zgoda” jest więc przejawem głębokiej potrzeby, a historia w nim ukazana jest 
opowiedziana tylko i wyłącznie poprzez prawdę emocjonalną bohaterów. Widzowie są 
potraktowani w sposób wymagający, zmuszający do przemyśleń i poszukiwań wiedzy w 
różnych źródłach.  

Posłuchajcie, jak reżyser „Zgody” opowiada na temat języka użytego w filmie oraz 
okrojonej warstwy dialogowej w wielu scenach. (10:20 – 12:54) 

Twórcom zależało na tym, żeby szukać człowieka, bohatera uniwersalnego, usunęli więc 
z postaci wszystkie elementy historyczności, np. że kat – Niemiec w pewnym momencie 
staje się ofiarą, a ofiara, czyli Polak - katem. Chcieli też poniekąd walczyć ze 
stereotypem, że Polacy w trakcie wojny i po jej zakończeniu byli tylko ofiarami, natomiast 
Niemcy tylko katami. To warunki i otoczenie stwarzają człowieka, jego charakter, a nie 
jego narodowość czy przekonania. Reżysera Macieja Sobieszczańskiego w trakcie 
realizacji filmu najbardziej interesowała zarówno warstwa intelektualna, jak i 
emocjonalna.  

Posłuchajcie, jak twórcy filmu: producent Zbigniew Domagalski, aktorzy Julian 
Świeżewski i Jakub Gierszał oraz reżyser Maciej Sobieszczański opowiadają o 
największych wyzwaniach związanych z pracą przy „Zgodzie”. (12:54 – 19:29)  

 


