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Umieszczenie autorskiej twórczości Lecha Majewskiego (ur. 1953) 
w pejzażu kinematografii polskiej ujawnia kilka zależności, zarówno 
na płaszczyźnie pokoleniowej, jak i w obrębie wyborów artystycz
nych. Wątek dotyczący związków Majewskiego z Polską i kinem pol
skim pojawia się w wielu jego wywiadach. Motywacji do pytań na ten 
temat dostarcza życiorys reżysera, który przez wiele lat mieszkał za 
granicą i kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku pojawił 
się w kraju, nawet zawodowi krytycy nie znali jego twórczości. Reali
zował i realizuje filmy w międzynarodowej obsadzie, finansowane 
przez zagranicznych inwestorów, ale wyreżyserował też utwory wy
produkowane w polskim systemie organizacyjno-ekonomicznym. 
Z równą siłą podkreśla swoje zakorzenienie w dwóch miejscach za
mieszkania - w Katowicach i Wenecji - ale jednocześnie opisuje swe 
nieustanne podróże, co sugeruje wykorzenienie i zerwanie z uwarun
kowaniami motywowanymi osiadłym stylem życia. Wyraźnie unika 
etykietki „nasz człowiek w Hollywoodzie” i pozycji przybywającego 
zza oceanu odnowiciela polskiego przemysłu filmowego. Często pod
kreśla, że najwyżej ceni filmy europejskie, które pod koniec lat pięć
dziesiątych i w latach sześćdziesiątych stworzyli Federico Fellini, 
Michelangelo Antoniom, Ingmar Bergman. Nie poddając się dyktato
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wi kina producenckiego, w którym reżyser jest profesjonalistą do wy
najęcia, Majewski stwierdza: 

Nie mam żadnych programów. Po prostu podążam za swoją wizją. Robię to, 
co uważam za uczciwe1. 

1 Artysta innego czasu, z Lechem Majewskim rozm. Barbara Hollender, „Rzeczpo
spolita” 1999, nr 260, s. 17. 

2 Nota biograficzna, http: //www. lechmajewski. art. pl/biografia. php. 
3 Barbara Mruklik, Młody film polski - próba sondażu, „Kino” 1978, nr 7, s. 3. 

Chociaż w czasie realizacji filmów pełni funkcję reżysera oraz czę
sto także scenarzysty i producenta wykonawczego, w wywiadach 
podkreśla, że przede wszystkim jest malarzem. W swojej aktywności 
twórczej wykracza poza granice kina. Reżyseruje przedstawienia te
atralne i operowe, ma w dorobku tomiki wierszy i publikuje powieści, 
realizuje też utwory wideo art2. 

W 1978 roku miesięcznik „Kino” podjął próbę wyodrębnienia ko
lejnego pokolenia reżyserów. W lipcu opublikowano artykuł Barbary 
Mruklik, w którym autorka przedstawiła wyznaczniki formujące po
kolenie. Odwołując się do koncepcji pokolenia Kazimierza Wyki, 
przyjęła, że głównym spoiwem zjawiska jest

wiek jako swoiste wspólne przeżycie czasu; pokolenie byłoby zatem zbiorowo
ścią rówieśników, w swych cechach zasadniczych kształtowaną przez zdarzenia 
i przemiany, które zachodziły w okresie ich młodości i stworzyły stały układ od
niesienia do przeżyć późniejszych3. 

Przeżycie pokoleniowe ma siłę kształtującą wtedy, kiedy jest ono 
wielkim wstrząsem duchowym. Jednocześnie warunkiem powstania 
pokolenia nie jest ogłoszenie wspólnego programu lub publicznie wy
rażona deklaracja twórcy. Związki pokoleniowe mogą istnieć, chociaż 
sami twórcy ich sobie nie uświadamiają albo pomijają je i marginali
zują, podkreślając w wywiadach dzielące ich różnice. 

W stosunku do tak zarysowanych ram znaczeniowych pojęcia „po
kolenie” Mruklik opisuje grupę reżyserów. Wyliczenie łączących ich 
cech rozpoczyna od metryk: 

Wszyscy urodzili się między rokiem 1943 a 1948 przy czym przeważająca 
większość w 1946. Oto najważniejsze nazwiska: Tomasz Zygadło, Radosław 

http://www.lechmajewski.art.pl/biografia.php
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Piwowarski, Agnieszka Holland, Krzysztof Rogulski, Jerzy Sztwiertnia, Filip 
Bajon, Zbigniew Kamiński, Paweł Kędzierski, Andrzej Titkow, Piotr Szulkin, 
Jerzy Domaradzki, Wojciech Wiszniewski4. 

4 Tamże, s. 3. 
5 Tamże, s. 4. 

Lata intensywnego dojrzewania wewnętrznego przypadły im na 
koniec lat pięćdziesiątych i pierwszą połowę lat sześćdziesiątych XX 
wieku. Rocznik 1943 miał szesnaście lat w roku 1959, a urodzeni 
w 1948 zostali szesnastolatkami w 1964. Był to okres stabilizacji go
spodarczej oraz ożywienia życia artystycznego i intelektualnego. Dru
ga łącząca cecha to wykształcenie: wszyscy ukończyli studia z zakre
su reżyserii filmowej. Trzecią cechą pokoleniową jest wspólny okres 
debiutu fabularnego - lata 1976-1977 - oraz to, że swe pierwsze fil
my zrealizowali w telewizji. Czwartą jest często praktykowana reali
zacja filmów według własnych scenariuszy. Piątą - podobne wątki 
tematyczne: konflikt jednostki ze zbiorowością znajduje wyraz 
w analizach procesów społecznych i psychicznych przebiegających 
w niewielkich grupach środowiskowych; w złożonych uwarunkowa
niach, w których bohaterowie muszą podejmować decyzje, przede 
wszystkim są akcentowane kwestie etyczne; pytania o sens egzysten
cji człowieka w określonej sytuacji historycznej na ogół prowadzą do 
współczesności; twórcy zwracają także uwagę na problem granic nie
zależności jednostki w grupie i społeczeństwie; jednym z głównych 
tematów było ukazanie rozpadu więzi międzyludzkich i spetryfikowa- 
nia życia emocjonalnego; wreszcie pojawiła się krytyka stosowania 
manipulacji socjotechnicznych w celu kształtowania relacji społecz
nych. Jeśli w ogóle można, pomimo wszystkich różnic, objąć styl fil
mów tej grupy reżyserów jednym hasłem, to Mruklik proponuje okre
ślenie: „realizm intymny”, aby wydobyć to, że jest w nich

obserwacja sposobu istnienia. Mozolne, drobiazgowe szukanie śladów odciśnię
tych przez jednostkę w określonej zbiorowości, warunkującej jej egzystencję5. 

Podkreśla też, że dramaturgia filmów młodych reżyserów z reguły 
ma strukturę otwartą. Widz zapoznaje się z fragmentem życia bohate
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rów i nie otrzymuje odpowiedzi na większość pytań dotyczących 
motywacji oraz skutków podejmowanych przez nich działań. Młodzi 
reżyserzy na ogół przeznaczają widzowi rolę obserwatora potoku ży
cia. 

Redakcja „Kina” opublikowała też wypowiedzi młodych reżyse
rów, którzy albo w tym czasie rozpoczynali pracę na debiutem, albo 
niedawno ją zakończyli, sugerując, że to właśnie oni, jako grupa, są 
podmiotem opisu tak rozumianego pokolenia. Redakcja zadała reżyse
rom następujące pytania: 

1. Jaki film chcieliby zrobić w najbliższym czasie: adaptację, współczesny 
czy historyczny, komedię czy dramat itp.? 2. Jak oceniają „młody film” - de
biuty kinowe i telewizyjne z lat 1976-1977? Czym te filmy wyróżniają się wo
bec poprzednich okresów, jakie są ich ewentualne niedomogi? Czy filmy te mają 
w sobie coś nowego, co mogłoby je wyróżnić jako „filmy pokolenia”? 3. Czego 
chcieliby od filmu polskiego w ogóle? Jak wyobrażają sobie kino polskie w la
tach osiemdziesiątych? Jakiego ideału i jakich wartości powinno być ono reali
zacją? 6

6 [Bez tytułu], „Kino” 1978, nr 7, s. 5. 
7 Lech Majewski [Odpowiedź na ankietę redakcji „Kina”], „Kino” 1978, nr 8, s. 11. 

W odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pokolenia reżyserów 
Majewski kategorycznie stwierdził, że

o „filmach pokolenia” nie ma w ogóle co mówić, ponieważ kategoria „pokole
nia” zupełnie rozmyła się; debiutantów dzielą kosmiczne odległości artystyczne 
i światopoglądowe, a także odległości faktyczne: lat i kilometrów7. 

Przegląd danych metrykalnych i filmograficznych ujawnia, na jak 
wątpliwych podstawach redakcja „Kina” próbowała ukształtować ko
lejne pokolenie w historii polskiej kinematografii. Rację miał Majew
ski, manifestując dystans do tej inicjatywy. Rocznikowo Majewskie
mu bliżej do grupy reżyserów urodzonych w pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych niż do grupy ograniczonej datami 1943-1948. Nie 
zamierzam przesądzać w tym miejscu o istnieniu takiego pokolenia, 
tym bardziej że nie można tej tezy oprzeć na mocnej podstawie. Stan 
wojenny, z którym zapewne wiązałby się wstrząs pokoleniowy, poja
wia się w życiorysach osób urodzonych pomiędzy rokiem 1950 
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a 1955 wtedy, gdy są one już dorosłe, w wieku 25-30 lat. Przypomnę, 
że - zgodnie z przyjętą przez Mruklik koncepcją pokolenia - wstrząs 
powinien przypadać na okres intensywnego dojrzewania wewnętrzne
go, to znaczy wiek szesnastu, siedemnastu lat. Gdyby jednak sięgnąć 
do danych metrykalnych, to Majewski znalazłby się wśród takich 
twórców, jak: Krzysztof Lang (1950), Robert Gliński (1952), Sławo
mir Kryński (1952), Waldemar Krzystek (1953), Waldemar Szarek 
(1953), Łukasz Wylężałek (1953), Krzysztof Krauze (1953), Piotr 
Łazarkiewicz (1954), Magdalena Łazarkiewicz (1954), Maciej Dej
czer (1955), Juliusz Machulski (1955), Ryszard Zatorski (1955). Ma
jewski (1953) mógłby należeć do tej potencjalnej grupy pokoleniowej, 
spełnia bowiem kryterium metrykalne, gdyby nie data premiery 
pierwszego, pełnometrażowego, filmu fabularnego. Rycerz pojawił się 
w kinach w 1980 roku, czyli zdecydowanie za wcześnie, żeby powią
zać go zgodnie z chronologią premier z utworami wymienionych re
żyserów. 

Umieszczenie filmowej twórczości Lecha Majewskiego w pejzażu 
kinematografii polskiej wymaga zarysowania jeszcze innych kwestii. 
Jedną z nich jest miejsce spotkania starszego pokolenia z młodszym, 
miejsce, w którym przekazuje się doświadczenie mistrza uczniowi. 
W wywiadach Majewski przyznaję, że wielkim szacunkiem darzy 
Wojciecha Hasa i jego twórczość8. Analiza dorobku obu reżyserów, 
której celem byłoby odsłonięcie artystycznego pokrewieństwa między 
nimi, zajęłaby sporo miejsca i przypuszczam, że wykazałaby także 
liczne rozbieżności, na przykład na płaszczyźnie stylu i fabuły. Ale 
głównym obszarem, na którym wyraziście zarysowuje się podobień
stwo pomiędzy Hasem i Majewskim, jest wspólna postawa wobec 
sztuki. Pokażę to, zestawiając przedstawioną przez Marię Komatow- 
ską charakterystykę Hasa jako twórcy z występującymi w różnych 
wywiadach wypowiedziami Majewskiego o własnych wyborach arty
stycznych. Komatowska piszę o Hasie: * 10

8 Lech Majewski Poszukiwanie raju, wyw. Tadeusz Sobolewski, „Kino” 1990, nr
10, s. 17. 
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Był Artystą. Artystą w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. W duchu ro- 
mantyczno-modemistycznym. Artystą, który wskutek osobliwego zbiegu oko
liczności zabłąkał się w show-biznesie. Krótko przed śmiercią oświadczył nawet 
publicznie, że trafił do kinematografii właściwie przez przypadek. Chciał być 
malarzem. Podczas niemieckiej okupacji uczęszczał do Kunstgewerbeschule 
w Krakowie. Potem studiował na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Ilustro
wał książki. Istotą sztuki filmowej był dla niego obraz. Fabule, akcji, dialogom 
przypisywał rolę drugoplanową. Nie należał do gatunku storytellerów. Wypo
wiadał się poprzez obraz. Obraz jako medium i przesłanie jednocześnie. Adre
sowany do wyobraźni i wrażliwości widza, wyzwalający emocje i skojarzenia, 
działający na podświadomość. Sugerujący raczej niż cokolwiek objaśniający. 
Sens Hasowskich obrazów jest rozchwiany, niejasny, migotliwy, jak we śnie. 
Z nich brała się siła jego filmów. I kłopoty z ich interpretacją. Niejednoznacz
ność i tajemnica9 10. 

9 Maria Komatowska, Księga iluzji, księga snów, [w: ] Kino polskie w trzynastu se
kwencjach, red. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005, s. 50-51. 

10 Lech Majewski o kinie kultowym... [niepodpisany wywiad z Lechem Majewskim], 
„Gazeta Uniwersytecka”, WWW. gu. us. edu. pl, cyt. za: http: //www. lechmajewski. art. 
pl/wywiady. php? id=40. 

Majewski podkreśla w wywiadach, że czuje się malarzem. 
Ja w jakimś sensie jestem człowiekiem obrazu, zaczynałem jako malarz 

i dlatego tak bardzo przemawia do mnie kino Wojciecha Hasa10. 

Majewski studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale 
przerwał studia, gdy dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Fil
mowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Decyzję o zmianie kierun
ku studiów podjął, kiedy podczas zwiedzania weneckich muzeów 
i galerii sztuki zobaczył obraz Giorgionego Burza. Patrząc nań, nie 
mógł oprzeć się wrażeniu, że obraz wciąga widza do środka. I nagle 
pojawiła się myśl, że identyczny rezultat uzyskał Michelangelo Anto
nioni w scenie w parku w Powiększeniu (1966). Ze słów Majewskie
go da się wywnioskować, że niezwykle poruszyło go wówczas spo
strzeżenie, iż w różnych dziedzinach sztuki można wywoływać takie 
same wrażenia, posługując się odmiennymi technikami. W innym 
wywiadzie Majewski dodaje: 

Jestem w ogóle malarzem. Lubię nieruchomą kamerę, kondensację czasu, 
zatrzymanie czasu. Lubię obraz prowadzić w głąb. Wplątuję zawsze detale, które 

http://WWW.gu.us.edu.pl
http://www.lechmajewski.art
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również mają ukryte znaczenia. Poszedłem do kina dlatego, że chciałem być 
malarzem11. 

11 Gościem „Pegaza” był Lech Majewski - retyser, malarz, poeta i prozaik, 
WWW. tvp. pl/pegaz (wydanie z 6 grudnia 2001), cyt. za: http: //www. lechmajewski. 
art. pl/wywiady. php? id= 1. 

Z jednej strony można więc przypuszczać, że dla Majewskiego - 
w przeciwieństwie do Hasa - wybór zawodu reżysera filmowego był 
świadomą decyzją, ale z drugiej, jeśli zapadła ona pod wpływem roz
myślań nad Burzą Giorgionego, to przypadkiem było to, że właśnie 
w tym momencie swojego życia zetknął się z tym obrazem. 

Majewski, podobnie jak Has, przyznaję fabule rolę drugoplanową. 
Nie koncentruje się na przedstawianiu akcji. Nawet w Więźniu Rio 
(1988), który przez sam temat porwania zdawał się narzucać koniecz
ność wyeksponowania zdarzeń, reżyser wprowadził wiele scen odcią
gających uwagę widza od losów głównych bohaterów. Wykorzystał 
w tym celu miejsce i czas akcji, czyli Rio de Janeiro w czasie karna
wału. To miejsce i czas uprawdopodobniają mieszanie się różnych 
obrazów. Tam bohaterowie nie muszą szukać specjalnych trybów 
przechodzenia z jednego świata do innego, na przykład wchodząc pod 
łóżko. Wystarczy, że przemieszczają się zgodnie z logiką akcji. Wyj
ście na balkon w upalną noc pozwala przenieść się z funkcjonalnego 
pokoju hotelowego w sferę wyrafinowanej, pozbawionej obciążenia 
praktycznością, czystej sztuki baletu; gwarne, zatłoczone ulice, skrzą
ce się wszystkimi odmianami kiczu, znajdują się nieopodal opuszczo
nych domostw w odludnej okolicy; z luksusowych willi, przypomi
nających rezydencje patrycjuszy w starożytnym Rzymie, blisko jest 
do współczesnych slumsów. Przesunięcie przez Majewskiego akcentu 
z akcji na obraz powoduje, że zamknięta struktura thrillera przekształ
ca się w otwartą strukturę podróży i widz, zamiast niczym turysta wę
drować od miejsca do miejsca, zapoznając się z topografią przestrzeni 
miasta, przenosi się od obrazu do obrazu. W przestrzeni obrazowej 
z minimalistycznego stylu przechodzi w symbolizm, a następnie przez 

http://WWW.tvp
http://www.lechmajewski
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realizm dociera do klasycyzmu, groteski i kiczu, stykając się w tej 
wędrówce z nową rzeczowością i surrealizmem. 

Wreszcie, obok dominacji obrazów i marginalizacji fabuły, trzecią 
cechą zbliżającą twórczość filmową Majewskiego do dzieł Hasa jest 
akcentowanie tajemnicy. W rozmowie na temat Ogrodu rozkoszy 
ziemskich, filmu wyprodukowanego w 2003 roku, Majewski stwier
dza stanowczo: 

Najważniejszą rzeczą w sztuce i w życiu jest tajemnica. Staramy się ową ta
jemnicę zredukować do zera, my się jej po prostu boimy. Właściwie większość 
rzeczy, na które wydajemy pieniądze, sprowadza się do odstawienia tajemnicy 
do kąta, do zamknięcia jej w jakimś schowku. [... ] Ja tymczasem twierdzę, że 
tlenem duszy jest owa niewiedza12. 

12 Lech Majewski oprowadza po „Ogrodzie rozkoszy ziemskich”, wyw. G. Wojto
wicz, Stopklatka 12. 03. 2004, (www. stopklatka. pl), cyt. za: http: //www. lechmajewski. art. 
pl/wywiady. php? id=6. 

13 Sztuka, czyli cudowność doświadczenia zwanego życiem, wyw. Tomasz Gil, Han
na Gil, Jagoda Sondej, Venedi. com, cyt. za: http: //www. lechmajewski. art. pl/wywiady. 
php? id=26. 

Ważne, że to zdanie zostało wypowiedziane z perspektywy twórcy 
mającego już bogate doświadczenia artystyczne. Nie chcę sugerować, 
że jest to podsumowanie twórczości, ale na pewno credo oparte na 
solidnym fundamencie własnych przemyśleń i wyborów artystycz
nych. Ten wątek Majewski podejmował już wcześniej; należy zwrócić 
uwagę na to, że ściśle wiąże w nim sztukę i życie: 

Sztuka jest religią, ma charakter religijny (ja jestem wyznawcą Schellinga), 
bo mniej lub bardziej ukazuje cudowność doświadczenia zwanego życiem. Jeżeli 
mam do czynienia z dziełem sztuki, które pobudza mnie duchowo, to przede 
wszystkim nobilituje moje życie codzienne i nadąje mu rangę. Na ogół jest to 
związane z poczuciem tajemnicy życia i obecności siły wyższej. Jest to sztuka 
w najczystszym wydaniu13. 

Tajemnica jest zatem tym, co łączy życie i sztukę, co scala ludzką 
egzystencję. Widać to wyraźnie w takich filmach Majewskiego, jak 
Wojaczek (1999), Angelus (2001), Ogród rozkoszy ziemskich (2003), 
w których osią fabularną jest zmaganie się bohaterów ze śmiercią 
prowadzone za pośrednictwem sztuki. O ile w dwóch pozostałych 

http://www.stopklatka.pl
http://www.lechmajewski.art
Venedi.com
http://www.lechmajewski.art.pl/wywiady
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filmach zmaganie to jest pokazane w wymiarze indywidualnym, o tyle 
w Angelusie śmierć grozi całej ludzkości. Uderzenie promienia Satur
na wydaje się nieprawdopodobne, ale nie dla niewielkiej grupy ślą
skich malarzy, którym sztuka umożliwia doświadczanie egzystencji 
nasyconej tajemnicą. Dzięki temu, chociaż nie potrafią wyjaśnić do 
końca przyczyn i mechanizmu takiej aktywności Saturna, to mogą 
uratować świat. Bohater (Piotr Skarga) Rycerza (1979) dąży do roz
wiązania tajemnicy złotostrunnej arfy i dopóty spotykają go niepowo
dzenia, dopóki swoje wysiłki koncentruje na działaniu. Dopiero gdy 
przyjmuje postawę kontemplacyjną, właściwą artystom - akcja filmu 
toczy się w średniowieczu, więc odwołanie się dwudziestowiecznych 
praktyk artystycznych negujących kontemplację wymagałoby specjal
nego uzasadnienia - odnajduje drogę prowadzącą do arfy. 

Z pytaniem o to, co znajduje się poza granicami materialnego 
świata, wiąże się zniknięcie Starego (Franciszek Blada) w noweli 
Zwiastowanie (1978). Stary niszczy swój dom tak, jakby był pewien, 
że wraz z rozpadem materii wszystko się kończy, jakby nie chciał 
zostawić obcym niczego z tego, co najbardziej ukochał. Ale kiedy 
znika, nie można tego wytłumaczyć unicestwieniem ciała w wyniku 
wypadku lub samobójstwa. Trudno też uwierzyć, że Stary, tak jak 
zapowiadał, po prostu pojechał do sanatorium. W filmie Ewangelia 
według Harry’ego (1993), na pierwszy plan wysuwa się problem sa
motności współczesnego człowieka, ale w tle pojawia się ważny ko
mentarz. W jednej ze scen Karen (Jennifer Rubin) zauważa, że znikła 
przybita do krzyża postać. Nikt nie spostrzegł zniknięcia ciała. 
Śmierć, a może zmartwychwstanie, nie wzbudziła niczyjego zaintere
sowania. Bohaterowie obojętnie przyjmują wiadomość, że nie ma już 
ukrzyżowanego, ujawniając w ten sposób całkowitą nie wrażliwość na 
obecność tajemnicy w swoim świecie. 

Natomiast w Locie Świerkowej Gęsi (1985) Majewski opisuje 
świat pozbawiony tajemnicy. Powód, który sprawił, że matka Terry, 
pani Gordon (Karen Black), nie została śpiewaczką, nie jest tajemnicą 
dla widza, to raczej niedopowiedzenie. Opuściwszy ścieżkę łączącą 
życie i sztukę, matka popycha córkę w kierunku show- 
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-biznesu, tam jednak króluje mitologia dla mas, nieoferująca niczego 
ponad spreparowany wizerunek. To przesłanie można odnaleźć 
w scenie rozmowy Adama (Dan O’Shea) z reżyserem Gromero (Geo
rge A. Romero), który jest zaskoczony bezinteresownością i szczero
ścią motywacji, z jaką Adam stara się o pracę dla Terry (Jennifer Ru
nyon) - coś takiego w świecie show-biznesu się nie zdarza. Również 
w scenie, w której Adam i Terry zwiedzają gabinet figur woskowych, 
ujęcia kamery pokazujące figury największych gwiazd kina sugerują, 
że tylko tyle po nich pozostanie. Są jeszcze poszczególne kadry, 
z których przede wszystkim jedno trzeba przywołać, bo wyraźnie pod
suwa autorską wypowiedź. Po wyjściu Adama z domu pani Gordon, 
kończącym pierwsze spotkanie z matką Terry i jej agentem, kamera 
panoramuje rozległy miejski pejzaż. Sprawia to wrażenie, jakby ktoś 
rozglądał się w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy w tym 
świecie naprawdę nie ma już niczego więcej. 

Symbiotyczny związek śmierci i życia prezentuje Pokój saren 
(1997), w miarę jak ojciec zbliża się do śmierci, rosną siły witalne 
syna. Tajemnica tkwi w niejednoznaczności tej relacji. Cały proces 
dojrzewania syna jest bowiem silnie związany z umieraniem ojca. 
W Więźniu Rio inspektor Scotland Yardu, MacFarland (Steven Ber
koff), balansuje na granicy życia i śmierci dopóty, dopóki zajmuje się 
jedynie sprawami praktycznymi, czyli zadaniem porwania Ronalda 
Biggsa - głównego sprawcy tak zwanego napadu stulecia w 1963 roku 
(Paul Freeman). Z powodu przedziurawionej łodzi MacFarland mógł 
się utopić, mogli zabić go gangsterzy, gdyby ich nie przekonał, że nie 
otrzymali zapłaty bez jego wiedzy, mógł go także zabić Biggs. Jednak 
od chwili, gdy poddaje się niezwykłej sile brazylijskiego karnawału, 
porzucając cel, z jakim przyjechał do Rio de Janeiro, granica pomię
dzy życiem i śmiercią przestaje być istotna. Bo czym jest śmierć dla 
kogoś, kto, zatraciwszy się w tańcu i muzyce, jest poza życiem? 

Uważam, że zarysowane podobieństwa wskazują na powinowac
two postaw artystycznych Hasa i Majewskiego, ale to powinowactwo 
nie wyczerpuje opisu charakteru twórczości Majewskiego. Istotna 
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różnica między filmami obu reżyserów tkwi właśnie w samym sto
sunku do obrazu. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że Majewski, mówiąc o obrazie, ma na 
myśli nie tylko obrazy malarskie. W wywiadzie udzielonym w 1977 
roku zapewniał: „Uważam się przede wszystkim za poetę” i dodawał: 

Dla mnie każdy wiersz jest filmem. Ciągiem obrazów, zmontowanych, prze
nikających się, utrzymanych w odpowiednim klimacie i nastroju14. 

14 Uważam się przede wszystkim za poetę, wyw. B. Słowikowski, „Życie Warszawy” 
1977, nr 146, s. 6. 

15 Sztuka, czyli cudowność doświadczenia zwanego tyciem, dz. cyt. 
16 Malarstwo, które przerodziło się w świat, wyw. Ewa Kara, „Nowy Dziennik” 

(Nowy Jork) nr 8462, 17. 05. 2002 - dod. „Przegląd Polski” s. 5. 

W dwadzieścia pięć lat później znów przypomniał o kodzie for
mującym jego autorski punkt widzenia: 

[... ] moją genealogią jest poezja i obraz, zaczynałem jako poeta i malarz. To, co 
robię teraz, jest operowaniem skrótem i obrazem15. 

Majewski przechodzi zatem od jednego medium do następnego, ale 
robi to w taki sposób, jakby wciąż pracował w tym samym medium. 
Stosując kolejne techniki, dąży do wypełnienia programu zapisanego 
w tym podstawowym kodzie, który zapoczątkował kształtowanie jego 
podmiotu autorskiego. 

Mam pewną treść do opowiedzenia i ona narzuca język. Jedne rzeczy lepiej 
wyrazić przy pomocy filmu, inne w teatrze, a jeszcze inne - na papierze. 
W moim przypadku wszystko zaczyna się od obrazu. Potem już forma i technika 
zapisu obrazów jest różna. Jestem malarzem, ale maluję nie na płótnie, lecz na 
taśmie, papierze i w przestrzeni. Wyszedłem z malarstwa, które przerodziło się 
w świat, nawet w tę rozmowę16. 

Dzięki takiemu podejściu powstają utwory, które łączą cechy róż
nych mediów. W dziełach Majewskiego są oczywiście: montaż, usta
wienia i ruchy kamery, oświetlenie i inne środki wyrazu filmowego, 
ale jednocześnie widz patrzy na nie jak na nieruchome fotografie lub 
obrazy malarskie. Reżyser osiąga ten efekt, wykorzystując interme
dialny charakter filmu. Intermedialność umożliwia przenoszenie 
z jednego medium do drugiego doświadczeń wyniesionych z pracy 
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z aktorami w teatrach niemieckich, analiz rysunków Leonarda da Vin
ci i malarstwa renesansowego. 

W swoich rozważaniach na temat intermedialności Yvonne Spiel
mann piszę: 

[... ] intermedialne kształtowanie obrazu dokonuje się głównie tam, gdzie ma 
miejsce proces autorefleksji. Intermedialna autorefleksja oznacza procesy, w któ
rych specyficzne cechy strukturalne rozmaitych mediów (malarstwa, filmu, me
diów elektronicznych) zostają połączone ze sobą na płaszczyźnie formalnej17 18. 

17 Yvonne Spielmann, Klocki do teorii intermedialności obrazu, tł. Andrzej Gwóźdź, 
[w: ] Współczesna niemiecka myśl filmowa. Od projektora do komputera, red. Andrzej 
Gwóźdź, Katowice 1999, s. 160-161. 

18 Tamże, s. 158. 

Intermedialność nie polega zatem na tym, że dany film powstał na 
wzór obrazu malarskiego, lecz na tym, iż w jakimś stopniu jest także 
obrazem malarskim. Znaczy to, że nie musi istnieć pierwowzór malar
ski, z którym dałoby się porównać dany film. Wystarczy, że film 
przepracowuje rozwiązania stylistyczne stosowane na przykład 
w malarstwie, wiążąc je z filmowymi środkami wyrazowymi. Spiel- 
mann wysuwa tezę, „iż powstanie intermedialności idzie w parze 
z powstaniem mediów technicznych”. W odniesieniu do filmu tezę 
tę można zinterpretować, sięgając do pojęcia „reprodukcji”. Otóż jeśli 
intermedialność filmu opiera się na technicznym fundamencie, to zna
czy, że kamera nie tylko reprodukuje materialną rzeczywistość, na 
przykład płótno pokryte farbami, lecz także kopiuje sposoby jej 
kształtowania. Przez skopiowanie praktyki formowania rzeczywistości 
zostają uprzedmiotowione i mogą się oderwać od obiektu, którego 
powstaniu służyły. W ten sposób powstaje metoda realizacyjna, która 
umożliwia kopiowanie tych samych działań artystycznych niezależnie 
od materialnej rzeczywistości. Kamera kopiuje różne obiekty poja
wiające się przed obiektywem i jednocześnie powtarzające się wobec 
nich działania twórcze. 

Łączenie przez Majewskiego różnych praktyk medialnych zostało 
zauważone już wcześniej. Wspominając powstanie i przedstawienie 
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publiczności Pokoju saren, reżyser zaznacza, że film telewizyjny nie 
jest rejestracją spektaklu operowego: 

Później przyszła propozycja sfilmowania opery, ale ja nie chciałem mieszać 
gatunków i nakręciłem przepływające mi przed oczami obrazy, które z pierwo
wzorem scenicznym nie mają nic wspólnego i które Włosi nazwali wideo- 
-freskiem19. 

19 Okradanie śmierci, wyw. Grażyna Arata, „Kino” 2004, nr 3, s. 26. 
20 Sztuka, czyli cudowność doświadczenia zwanego życiem, dz. cyt. 
21 Nauka oduczania, wyw. M. Placek, „Ekran” 1996, nr 3-4, s. 110—111. 

A zatem dzięki technicznemu środkowi reprodukcji, którym w tym 
wypadku była kamera elektroniczna, Majewski odtworzył różne 
praktyki artystyczne, filmując zmienioną, w stosunku do spektaklu 
scenicznego, scenografię i inną grupę aktorów. Reprodukcja objęła 
praktyki malarskie, kompozytorskie i reżyserskie stosowane w filmie, 
teatrze i operze. W innym wywiadzie Majewski przywołał jedną 
z wypowiedzi po prezentacji zapisu wideo Pokoju saren: 

Zobaczył to kurator Muzeum Sztuki Współczesnej w Buenos Aires i stwier
dził, że jego zdaniem to jest malarskie dzieło sztuki, używające nowoczesnych 
środków i chce je wystawić jako, padło określenie, wideo-fresk20. 

Z kolei sam Majewski, omawiając wpływ sztuki filmowej na operę, 
podkreślał: 

Dzięki filmowcom warstwa wizualna opery zaczęła żyć własnym życiem. 
Obraz płynie, rozwija się - jak fraza muzyczna. Nie jest zafiksowany. Posiada 
własną dramaturgię. Tworzy coś w rodzaju symfonii dla oka21. 

Pomijając kwestię tego, kto pierwszy użył określenia „wideo-fresk” 
w stosunku do Pokoju saren, trzeba zauważyć, że widzowie starali się 
za pomocą nazwy oddać intermedialny charakter utworu. Rzecz 
w tym, że nie mieli do dyspozycji gotowego terminy. Nawet reżyser, 
mówiąc o swoich utworach, posługuje się deskrypcją, zamiast na
zwami. Ujawnia się w ten sposób złożoność praktyk odbiorczych po
wstająca w wyniku obcowania z utworami Majewskiego. W rezultacie 
takiego wykorzystywania przez reżysera intermedialności odbiorca 
musi przekonstruować swój aparat odbiorczy, czyli procedury uczest
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nictwa w dziele sztuki. Nastawienie odbiorcze sprawdzające się 
w czasie projekcji filmowej blokuje przyjemność, którą mają wywo
ływać filmy Majewskiego. Z drugiej strony, nie wystarczy patrzeć na 
nie jak na dzieła malarskie, fotografie, przedstawienia sceniczne, bo 
zdradzają cechy filmowe. 

We wspomnianej już ankiecie „Kina”, na pytanie dotyczące pla
nowanego filmu, Majewski odpowiedział, że zamierza zrobić

film „historyczny”, ale nie dotyczący historii rzeczywistej, historii opisującej 
zewnętrzne zjawiska polityczne, społeczne czy obyczajowe, lecz historii polskiej 
(słowiańskiej, a nie śródziemnomorskiej) świadomości mitycznej. Film, który 
byłby kompilacją podań, wierzeń i baśni - archetypów, które stały się kolebką 
naszej kultury. Film poszukujący tożsamości psychicznej i kulturowej (nowelę 
Rycerz, będącą podstawą mojej dalszej pracy w tym kierunku, opublikował 
„Dialog” w numerze listopadowym 1976); film - oczyszczenie. Pragnę tego, po
nieważ jestem przekonany, iż obecna kultura polska (głównie film) znów gubi 
swój charakter w łańcuchu zapożyczeń i mód (co tak często się tej kulturze już 
zdarzało) przy ogólnym aplauzie krytyków podsuwających nieosiągalne wzorce, 
na przykład z kina amerykańskiego. Oczywiście, kino amerykańskie żyje tak in
tensywnie, bowiem jest rozkochane we własnej mitologii i w toku ewolucji 
stworzyło idealnie przystający system przekazywania owej mitologii. Lecz pro
ste przeniesienie tego systemu na nasz grunt jest z gruntu fałszywe i bezpłodne; 
„fizjologia” naszej wyobraźni (a więc odpowiadający nam system opowiadania - 
forma) jest całkowicie odmienna (a jesteśmy na najlepszej drodze do zagubienia 
jej) o czym zapomniała chyba większość krytyków filmowych w Polsce. Chodzi 
o różnice między Dyliżansem a Rublowem: różnice między filmami w równym 
stopniu mitycznymi i „fizjologicznie” wiernymi wobec własnych kultur22. 

22 Lech Majewski [odpowiedź na ankietę redakcji „Kina”], dz. cyt. 

A zatem Majewski umieszcza w programie autorskim zadanie do
tarcia do archetypicznych wyobrażeń kształtujących polską kulturę. 
Z takim samym zadaniem mierzyli się najbardziej cenieni przez Ma
jewskiego europejscy reżyserzy-autorzy. Im również do osiągnięcia 
celu nie wystarczały konwencje filmowe wypracowane w Hollywoo
dzie. Przełamując te konwencje, zmuszali widza do wypracowania 
innych form odbioru filmu niż te stosowane w ramach kina gatunku. 
W ich utworach intencje autorskie były zakodowane w postaci sym
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boli i znaków, które należało zdekodować w procesie odbioru. W ko
munikacji z widzem posługiwali się własnym, swoistym językiem. 

Majewski nie może podążać tą drogą, ponieważ deklaruje: 
W przeciwieństwie do Ludwiga Wittgensteina wierzę w niewyrażalność 

świata, tzn. wierzę, że człowiek składa się głównie z niewyrażalnych doznań, 
widzeń, obrazów. Dla Wittgensteina świadectwem bytu jest język, istnieje tylko 
to, co jest zwerbalizowane. A ja wierzę głęboko, że człowiek w ogromnym stop
niu istnieje poza słowami, głównie w niezwerbalizowanych doznaniach wzro
kowych - złożonych i niejednoznacznych, a zawierających często „współist- 
ność” przeciwieństw23. 

23 Gdyby Giorgione miał kamerę, byłby Antonionim, wyw. Ola Grzonkowska, Roma 
Piotrowska, Maks Bochenek, Modelator. blogspot. com, cyt. za: http: //www. lechmajew- 
ski. art. pl/wywiady. php? id=48. 

24 Majewski napisał powieść Basquiat - nowojorska opowieść filmowa (Poznań 
1997), był współproducentem filmu Basquiat Juliana Schnabla, zamierzał go też reżyse
rować, ale zrezygnował. 

25 Lech Majewski, Błędny rycerz, wyw. Danuta Lubina-Cipińska, „Rzeczpospolita” 
1998, nr 297, s. 13. 

W zgodzie z tą deklaracją Majewski nie może kształtować tworzo
nych przez siebie obrazów, jakby należały do wypowiedzi słownej. 
Znaczy to, że intencją autorską nie jest skłonienie widza do dekodo
wania obrazów przesuwających się przed jego oczami. Obrazy te od
działują na widza samą powierzchnią. Nie stanowią zapisu znaczenia 
mitu, lecz są zapisem jego przeżywania. Majewski wielokrotnie sy
gnalizował subiektywne nacechowanie swoich filmów: 

Wojaczek jest mitem. I Basquiat24 też. A mitologia jest jedyną rzeczą, jaka 
moim zdaniem ma sens w dzisiejszych czasach. Całe życie koncentruje się na 
mitologii. Inscenizacja Odysei - najpierw u Szajny w Warszawie, a potem 
w Londynie - to przecież mitologia. Chłopak, który porywa dziewczynę do 
Hollywood w Locie Świerkowej Gęsi, to mitologia kultury masowej. Rio de Ja
neiro w filmie Więzień Rio to też pewnego rodzaju mitologia. Cały czas podą
żam śladami moich mitów, głównie z młodości. Nie tknąłbym Basquiata, gdyby 
nie moje przeżycie Wojaczka i jego poezji25. 

W innym miejscu dodaje: 
Jestem osobą, która słucha swojego wewnętrznego głosu. [... ] Poezji rzeczy

wiście nie daje się przekazać w kinie bezpośrednio. Zwłaszcza poezji takiej, jaką 
tworzył Wojaczek. [... ] Dlatego starałem się stworzyć ekwiwalent wizualny tej 

Modelator.blogspot.com
ski.art.pl/wywiady
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poezji. Zrozumiałem, że chcąc zachować uczciwość, mogę tylko opowiedzieć 
moją historię Wojaczka, powiedzieć, kim jest on dla mnie, czym jest dla mnie 
jego legenda26. 

26 Artysta innego czasu, dz. cyt. 
27 Uważam się przede wszystkim za poetę..., dz. cyt., s. 6. 

Majewski jest zatem nastawiony na tworzenie przedstawień prze
żywania archetypicznych wyobrażeń. Rola widza nie polega na roz
poznaniu znaczenia, ale na współuczestnictwie w doświadczaniu nie
wyrażalnego. Jak w czasie odbioru Burzy Giorgionego, kiedy można 
odczytać znaczenie tytułu obrazu i znaku burzy, jakim jest błyskawica 
(zresztą słabo widoczna) na tle zachmurzonego nieba, ale nie można 
w obrazie znaleźć znaków zagrożenia, strachu, obawy przed burzą. To 
właśnie z napięcia pomiędzy symptomami burzy a brakiem znaków 
świadczących o reakcji na nią rodzi się w odbiorcy lęk, właśnie taki, 
jakiego można doświadczyć, gdy burza nadciąga rzeczywiście. Po
dobny efekt stara się w swoich filmach wywołać Majewski. Obrazy 
filmowe mają inicjować i sterować przeżyciami widza. Nie chodzi 
o komunikację opartą na wspólnocie języka, w której twórca, wypra
cowawszy własny idiolekt, wciąga widza w krąg intymnego porozu
mienia. I widz czerpie przyjemność z rozkodowywania przesłanych 
przez artystę przekazów, podążając za pozostawionymi przez autora 
znakami obecności. W filmy Majewskiego jest wpisana intencja na
wiązania kontaktu z widzem na zasadzie współodczuwania, co wynika 
z identycznej wrażliwości na świat. 

Rodzaj porozumienia z widzem, na jaki są nastawione filmy reali
zowane przez Majewskiego, reżyser charakteryzuje następująco: 

Pamiętam wyraziście jeden moment sprzed lat. Jako dziecko widziałem 
w telewizji Osiem i pół Felliniego, niczego nie zrozumiałem. Ale arcydzieło 
Felliniego uwiodło i zauroczyło mnie. Film śnił mi się nocami. Widocznie, bez 
względu na „trudność” i „niezrozumiałość” filmu, Fellini poruszył najgłębsze, 
pierwotne odczucia wspólne wszystkim ludziom, nie zważając na ich płeć i sto
pień poziomu intelektualnego27. 

Aby osiągnąć ten rezultat, Fellini stworzył formułę filmu autote- 
matycznego. Majewski w tym celu wykorzystuje intermedialność fil
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mu. Z jej pomocą nieustannie próbuje rozbić spetryfikowane sche
maty odbioru, którymi widz posługuje się w codziennym uczestnic
twie w komunikacji medialnej, i zaktywizować zablokowaną nimi 
wrażliwość. Innymi słowy, widza można by opisać jak odbiornik za
programowany do odbioru wybranych stacji. Może przeskakiwać od 
jednego programu, czyli trybu wrażliwości, do drugiego, tak jakby już 
nic pomiędzy tymi programami nie było. Utwory Majewskiego mają 
anulować to zaprogramowanie, wymusić ponowne przeszukanie przez 
odbiornik całego pasma sygnału. Umożliwi to widzowi wykrycie 
i dostrojenie się do częstotliwości doświadczania życia (a w nim sztu
ki, oczywiście) wyeliminowanych z pola percepcyjnego. 

Być może ten opis jest zbyt techniczny, jak na charakterystykę 
więzi duchowych, ale proponuję go ze względu na jego komunika
tywność. Współcześnie bardzo często stykamy się z procesem dostra
jania się różnych urządzeń do nadawanego dla nich sygnału. Nato
miast w innym polu znaczeniowym, mam na myśli koncepcję aparatu 
Vilema Flussera28, termin „program” umożliwia trafną, moim zda
niem, interpretację odbioru filmów Majewskiego. We Flusserowskim 
sensie Majewski prowadzi grę z aparatem, którym w tym wypadku 
jest film. Intermedialność jest cząstką programu regulującego funk
cjonowanie aparatu. Majewski w jej obrębie poszukuje granic możli
wości medium i form ich przekraczania. Tylko w ten sposób może 
wyzwolić siebie i odbiorców z niewoli narzuconej przez programy 
podporządkowujące aktywność człowieka współczesnym matrycom 
technokulturo wym. 

28 Zob.: Vilćm Flusser, Ku filozofii fotografii, tł. Jacek Maniecki, Katowice 2004. 

Filmografia
1978 - Zwiastowanie, nowela w filmie Zapowiedź ciszy
1979 - Rycerz
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1985 - Lot Świerkowej Gęsi {Flight of the Spruce Goose)
1988 - Więzień Rio (Prisoner of Rio)
1993 - Ewangelia według Harry ’ego (Gospel According to Harry)
1997 - Pokój saren - TV
1999 - Wojaczek
2001 -Angelus
2003 - Ogród rozkoszy ziemskich (The Garden of Earthly Delights) 
2006 - Szklane usta
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