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konań o charakterze poznawczym oraz – co ważniejsze – aksjologicznym 
(światopoglądowym, obyczajowym, etycznym oraz estetycznym)”4. Zgodnie 
z koncepcją Charlesa Taylora zasadniczą wartością współczesnej demokracji 
jest uznanie inności oraz przekonanie, że istnieją sposoby życia odmienne 
od naszego i na swój sposób wartościowe. Uznanie powinno zostać opar-
te na akceptacji tożsamości grup, które mogą się swobodnie określać, przez 
co egalitaryzm w tym rozumieniu nie polegałby na eliminowaniu różnic, ale 
na uznaniu wyjątkowości ludzi lub grup5. Należy zauważyć, że przeciwnicy 
takiego podejścia utrzymują, iż kultura zachodnia znajduje się „w stanie ob-
lężenia, nękana atakami obcości, pragnącej dokonać na niej, na jej normach 
i wartościach, kulturowego ludobójstwa”6. 

We współczesnym kinie europejskim coraz częściej powraca problem 
mniejszości etnicznych żyjących w wielokulturowym społeczeństwie, grup 
poddanych opresji i naciskom politycznym, zachęcanych do asymilacji lub 
spychanych na margines. Przykładem może być kinematografi a francuska 
ostatniego dwudziestolecia, pokazująca naród w stanie kryzysu. Sztuka fi l-
mowa stała się odzwierciedleniem sytuacji politycznej, pogłębiających się nie-
równości społecznych, alienacji młodego pokolenia i poczucia wykluczenia. 
Od roku 1994 krytycy piszą o „kinie blokowisk” (franc. cinéma de banlieue) 
– utworach młodych reżyserów opisujących życie w podmiejskich osiedlach, 
pokazujących przepaść między centrum a peryferiami oraz konsekwencje nie-
świadomie prowadzonej polityki segregacji7. W tym samym czasie na ekranach 
kin wyświetlono fi lmy: Mathieu Kassovitza, Jeana-François Richeta, Thomasa 
Gilou, Merzaka Allouache’a i Malika Chibane’a, które powstały w wyniku 
zachodzących wówczas przemian w życiu społecznym8. 

Marginalizacja i poczucie bezsilności jako formy opresji zostały w tych 
fi lmach przedstawione za pomocą metafor przestrzennych, służących jedno-
cześnie ukazaniu problemów związanych z wykluczeniem. Wieloetniczny pej-
zaż paryskich przedmieść, na terenie których rozgrywa się akcja większości 
dzieł, zdominowany jest przez betonowe wieżowce, swoisty odprysk projektu 

4  S z a h a j, dz. cyt., s. 171.
5  Por. Ch. T a y l o r, Politics of Recognition, w: tenże, Multiculturalism: Examining the Politics 

of Recognition, Princeton University Press, Princeton 1992, s. 25-73.
6  T. R a c h w a ł, Dylematy wielokulturowości, w: Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. 

W. Kalaga, L. Drąg, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 14.
7  W roku 1994 ukazał się monografi czny numer czasopisma „Cahiers de la Cinémathèque” 

(1994, nr 59-60) poświęcony „kinu blokowisk”. Rok później Thierry Jousse opublikował artykuł 
Le banlieue-fi lm existe-t-il? („Cahiers du Cinéma” 1995, nr 492, s. 37-39).

8  W roku 1993 wybory wygrała partia prawicowa, ministrem spraw wewnętrznych został Char-
les Pasqua, który zainicjował szereg reform prowadzących do zaostrzenia prawa wobec imigrantów. 
W roku 1995 wszedł w życie zatwierdzony przez Jacques’a Chiraca plan integracji narodowej, który 
ułatwiał deportację cudzoziemców.
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modernizacyjnego, uboczny skutek utopii w duchu Le Corbusiera. Po wojnie 
na obrzeżach Paryża miały powstać osiedla robotnicze, otoczone zielenią, 
położone w pobliżu fabryk, jednak z upływem czasu, po zamknięciu zakła-
dów przemysłowych, dzielnice te upodobniły się do getta, a ich mieszkańców 
zaczęto postrzegać jako zagrożenie i kojarzyć z gangami młodzieżowymi. 
Stopniowej degradacji środowiska miejskiego towarzyszyło rosnące ubóstwo 
i poczucie zamknięcia9. 

Wyrosłe na przedmieściach blokowiska stały się jednym z motywów prze-
wodnich w dyskusji na temat tożsamości narodowej, wskazywano je jako przy-
kład przestrzeni negatywnej, naznaczonej przemocą. W ostatnich latach politycy 
z przekonaniem mówili o klęsce idei wielokulturowości (między innymi Nicolas 
Sarkozy i Angela Merkel), zmienili przy tym język opisu rzeczywistości, swój 
stosunek do kwestii rasowych i mniejszości etnicznych, podkreślali konieczność 
wprowadzenia nowych regulacji prawnych10. Z upływem czasu w społeczeństwie 
francuskim narastało przekonanie, że przedmieścia są obcymi terytoriami; ucie-
leśniały one zagrożenie dla wspólnoty narodowej, stając się źródłem „moralnej 
paniki”. Przyczyniały się do tego również media, podtrzymujące wyobrażenie 
o podmiejskich osiedlach położonych w osławionym departamencie Seine-
-Saint-Denis jako „wydzielonych strefach, barbarzyńskich enklawach, całkowi-
cie różnych od kultury narodu”11.

Twórcy fi lmowi konsekwentnie uczestniczą w tej debacie, pokazują spo-
łeczeństwo w stadium anomii, wskazują na przepaść między centrum miasta 
a jego obrzeżami (nawet jeśli rzeczywista odległość między nimi jest znacznie 
mniejsza niż się wydaje). Banlieues przedstawiane są przez nich jako peryfe-
ryjne nie tyle ze względu na lokalizację przestrzenną, ile na status społeczny 
ich mieszkańców. Bohaterami są najczęściej bezrobotni młodzi ludzie, po-
chodzący z imigranckich rodzin, świadomi niskiego statusu, braku perspek-
tyw i możliwości zmiany na lepsze. Azouz Begag, francuski pisarz, socjolog 
i polityk, posłużył się terminem „młodzi etnicy” (franc. jeunes ethniques) na 
określenie grup mniejszościowych, których przedstawiciele urodzili się we 

9  Należy zwrócić uwagę, że sceneria przedmieść pojawiła się w fi lmach francuskich już w la-
tach trzydziestych, później zaś, w nieco innym kontekście, w dziełach nowofalowych, między inny-
mi u Jeana-Luca Godarda (Kobieta zamężna, 1964; Dwie lub trzy rzeczy, które o niej wiem, 1966). 
Zob. J. B a l d i z z o n e, Villes et banlieus dans le cinéma français, „Cahiers de la Cinémathèque” 
1994, nr 59-60, s. 75-80; por. G. V i n c e n d e a u, Designs on the Banlieue: Matthieu Kassovitz „La 
Haine” (1995), w: French Film: Texts and Contexts, red. S. Hayward, G. Vincendeau, Routledge, 
London 2000, s. 312.

10  Por. D. T h o m a s, Africa and France: Postcolonial Cultures, Migration, and Racism, Indiana 
University Press, Bloomington 2013, s. 61-63.

11  B. L e v a s s e u r, De-essentializing the Banlieues, Reframing the Nation: Documentary 
Cinema in France in the Late 1990s, „New Cinemas: Journal of Contemporary Film” 6(2008) nr 2, 
s. 104. Jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie fragmentów obcojęzycznych – K.L. 
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Francji, poddani zostali naciskom integracyjnym, następnie pozbawieni ko-
rzeni i wydziedziczeni z tradycji12. Drugie pokolenie imigrantów wychowa-
ło się w otoczeniu blokowisk, w miejskich gettach, wyrosło w przekonaniu 
o niesprawiedliwości systemu, który tylko z pozoru gwarantuje wszystkim 
równość. Młodzi ludzie nie czuli się związani z kulturą dominującą, zamiast 
niej wybierali strategię „nie-przynależności” (franc. departenance), polegającą 
na odrzuceniu  przymusu jednoznacznego określenia  tożsamości. Konstrukcja 
przestrzeni fi lmowej odzwierciedla sytuację życiową bohaterów, ich społeczne 
wykluczenie i uwięzienie w pułapce bez wyjścia. Dotyczy to zarówno ob-
szarów otwartych, czyli ulic i placów między blokami, jak i zamkniętych, 
zwłaszcza budynków szkolnych, symbolizujących proces akulturacji.

Należy zaznaczyć, że przedmieścia nie są bynajmniej jednolite, cechuje 
je wewnętrzne zróżnicowanie, mieszkańcy nie tworzą wspólnoty rasowej, 
pochodzą z różnych regionów Afryki, Ameryki Środkowej i Azji Południo-
wo-Wschodniej. Kultura przedmieść wyraża się w języku, stroju, muzyce czy 
sztuce ulicy, jednak reżyserzy – mniej lub bardziej świadomie – podkreślają 
czynniki negatywne, zwłaszcza naznaczenie przestrzeni miejskiej przemocą, 
utrwalając tym samym stereotypowe wyobrażenia. Najsłynniejszym przy-
kładem jest niewątpliwie Nienawiść14 Mathieu Kassovitza, przez część fran-
cuskich krytyków odczytywana jako dowód potwierdzający nieskuteczność 
polityki asymilacji. Bohaterami są trzej młodzi mężczyźni – Żyd Vinz (w tej 
roli Vincent Cassel), Arab Saïd (Saïd Taghmaoui) i Afrykanin Hubert (Hubert 
Koundé) – skłonni do agresywnego zachowania, mówiący slangiem i spędza-
jący czas na wałęsaniu się po mieście. 

Zdjęcia kręcono na osiedlu Cité de la Noé, położonym w gminie Chanteloup-
-les-Vignes, na którym mieszkało wówczas siedem tysięcy ludzi pochodzą-
cych z sześćdziesięciu czterech grup etnicznych15. Francuskiego reżysera mniej 
jednak interesowały kwestie etniczne, bardziej zaś nierówności ekonomiczne, 
przepaść między centrum a obrzeżami. Od początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku narastały bowiem niepokoje społeczne, które stopniowo prze-
radzały się w regularne bitwy ze służbami porządkowymi na przedmieściach 
Paryża, Marsylii i Lyonu. Pesymistyczna diagnoza rzeczywistości wyrastała 

12  Por. A. B e g a g, Ethnicity and Equality: France in the Balance, University of Nebraska 
Press, Lincoln 2007, s. 23n.

13  Określenie „departenance” jest neologizmem powstałym ze zbitki francuskich słów „départ” 
(odejście) i „appartenance” (przynależność). Por. M. R o s e l l o, R. B j o r n s o n, The „Beur Nation”: 
Toward a Theory of Departenance, „Research in African Literatures” 24(1993) nr 3, s. 23.

14  La Haine, 1995; Francja; premiera polska 1996; scenariusz M. Kassovitz; zdjęcia P. Aïm; 
muzyka Assassin. 

15  Por. C. T a r r, Reframing Difference: Beur and Banlieue Filmmaking in France, Manchester 
University Press, Manchester 2005, s. 68.
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