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Człowiek renesansu

Gdyby postrzegać świat, czy raczej kulturę, na zasadzie dwóch przeciwstaw-
nych biegunów, które w pewnym sensie są jedynie potwierdzeniem istnieją-
cych podziałów społecznych, należałoby podzielić ją na elitarną i popularną. 
Wydaje się, że właściwie celem każdego reżysera, zarówno tego z kręgu kultu-
ry popularniej, jak i elitarnej, jest pokazanie prawdy o człowieku. Takie ambi-
cje zdradza zarówno kino komercyjne, jak i twórcy zaliczani do tak zwanego 
kina autorskiego. Podobnie jak każde inne dzieło sztuki (i w ogóle: każdy wy-
twór kultury) kino jest o ludziach i dla ludzi. Zawsze jednak próba dotarcia 
do prostego, nieskażonego „wysoką” kulturą człowieka natrafi ała na pułapkę 
intelektualizmu, bo przecież kino dość szybko stało się sztuką intelektualną 
i utrwaliło jedynie istniejące w społeczeństwie podziały na elitę i masę. Dla-
tego taka próba wydaje się skazana na porażkę. Do odbioru kina potrzebna 
jest kompetencja, co wynika niejako z natury tego medium. Czym innym jest 
jednak umiejętność odbioru samego przekazu wizualnego w jego warstwie 
formalnej, a czym innym zrozumienie znaczenia, które wymaga czasami od-
powiedniej wiedzy.

W odniesieniu do tradycyjnego rozróżnienia na sztukę elitarną i masową 
twórczość Lecha Majewskiego zdecydowanie plasuje się po stronie tej pierw-
szej, czego zresztą sam twórca wcale nie ukrywa. Reżyser powiada bowiem, że 
obecnie znaczenie słów uległo całkowitej dewaluacji1. Dziś galeria to synonim 
centrum handlowego, a człowiek renesansu to ten, który jednocześnie gra w se-
rialu, śpiewa i jeszcze tańczy. Jednakże, dzięki zdystansowaniu się od kultury 

1 Wypowiedź ze spotkania z Lechem Majewskim przy okazji projekcji fi lmu Szklane usta podczas 
festiwalu Era Nowe Horyzonty, Wrocław 2007.
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postmodernistycznego wyczerpania możemy dostrzec, że to właśnie Lecha 
Majewskiego można by określić mianem „człowiek renesansu” w pierwotnym 
znaczeniu tego pojęcia. Wystarczy przypatrzeć się jego twórczej aktywności. 
Zaczynał jako poeta, potem dostał się do szkoły fi lmowej i zaczął realizować 
fi lmy, obecnie pisze także powieści, jest autorem i reżyserem oper, pracuje na 
deskach teatru, zajmuje się tworzeniem wideoartów, komponuje muzykę do 
swoich obrazów. W maju 2006 roku w Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku odbyła się retrospektywa jego fi lmów, przy czym Majewski jest jak dotąd 
najmłodszym spośród twórców, którzy takiego zaszczytu dostąpili.

Czystość jest poza klasowością

Wydaje się, że kluczowym pojęciem dla zrozumienia twórczości Lecha Ma-
jewskiego jest metajęzyk, o którym mówi często sam reżyser2. Oczywiście nie 
chodzi tu o metajęzyk w rozumieniu językoznawczym, czyli taki, który służy 
do opisywania samego języka. Metajęzyk w teorii Majewskiego jest rodzajem 
kodu, dzięki któremu ludzie komunikują się poza mową i pismem, posługu-
jąc się zbiorem symboli, intuicji oraz skojarzeń, których rozumienie wynika 
zarówno ze znajomości odpowiedniego kodu, jak i obcowania z kulturą (ro-
zumianą przez Majewskiego jako kultura elitarna). Jednak Majewski nie prze-
kreśla możliwości porozumienia z prostym człowiekiem. Obrazy, takie jak ten 
pochodzący z rozgrywającej się w basenie symbolicznej sceny oczyszczenia 
z grzechów toksycznego ojca (Szklane usta, 2006), są czytelne dla każdego. Jest 
to koncepcja bardzo śmiała. Sztuka jawi się tu jako uniwersalny język opisu-
jący istotę rzeczywistości, odwołując się do tego, co w człowieku pierwotne: 
instynktów, archetypów, atawizmów. Jest metajęzykiem, który dotyka tego, co 
kryje się pod powierzchnią widzialności, bo czystość, jak zwykł mawiać Lech 
Majewski, jest poza klasowością3. W świecie sztuki, o ile tylko potrafi my po-
czuć jej podskórne oddziaływanie, wszyscy jesteśmy równi. To prowadzi nas 
do kolejnego pojęcia, kluczowego dla zrozumienia twórczości Majewskiego, 
pojęcia perwersji. Nie mam tu oczywiście na myśli perwersji w sensie psycho-
logicznym, rozumianej jako zboczenie seksualne, naruszanie pewnego kultu-
rowego tabu (choć i o takiej można by tu mówić). Perwersyjność defi niowana 
jest również jako przewrotność i to znaczenie wydaje się zdecydowanie bliższe 
temu, które wysnuć możemy z fi lmów Majewskiego. Perwersyjność jego fi l-
mów polega na uprzedmiotowieniu człowieka, postrzeganiu go bardziej jako 
obiektu estetycznego niż nośnika wartości. Ludzkie ciało traktowane jest tu 

2 Tamże.
3 Tamże.
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jak materia, z której Majewski tworzy swoje dzieła. Dzięki temu zabiegowi 
powstaje metajęzyk, który opisuje to, co w człowieku głębokie, metafi zyczne, 
wychodzące poza ciało. 

God has been replaced by entertainment

Cielesność jest dla Majewskiego nośnikiem krytyki współczesnej kultury kon-
sumpcyjnej: ciało i poddawanie się czysto fi zjologicznym instynktom są sym-
bolami zezwierzęcenia człowieka, który odrzuca wartości duchowe na rzecz 
cielesnych przyjemności. Znamiennym symbolem tej postawy może być jed-
na z początkowych scen Ogrodu rozkoszy ziemskich (2003), gdy Chris ćwiczy 
w mieszkaniu na „wioślarzu”. Oczywiście działanie to możemy wytłumaczyć 
jego osobistymi zainteresowaniami (zajmuje się analizą konstrukcji statków), 
ale czy nie przywodzi to na myśl również rozważań na temat obowiązku do-
skonalenia ciała, jaki nakłada na nas współczesna kultura? Jak pisze Zygmunt 
Bauman w Ciele i przemocy w obliczu ponowoczesności4, w kulturze nowoczes-
nej człowiek usprawniał swoje ciało po to, by móc kreować i zmieniać świat 
wokół siebie. W kulturze ponowoczesnej instrumentem oddziaływania staje się 
nasz własny organizm, który poprzez doskonalenie się ma być zdolny do kon-
sumowania i doświadczania coraz to nowych zmysłowych podniet. Widać to 
szczególnie wyraźnie w Szklanych ustach. Postacią centralną jest tu poeta, który, 
przebywając w szpitalu dla umysłowo chorych, jednocześnie wspomina i pod-
sumowuje swoje życie. Źródeł jego traumatycznych przeżyć możemy upatry-
wać w postaci toksycznego ojca. On to właśnie zakłóca domową sielankę, naj-
pierw znęcając się nad synem (podczas obiadu przywiązuje go do nogi od stołu 
i każe jeść z talerza na podłodze), a potem opuszczając matkę dla atrakcyjnej 
sekretarki. Seksowna asystentka również staje się ofi arą przymusu cielesnego 
doskonalenia. W jednej ze scen widzimy, jak – ubrana w szpilki i czarną wie-
czorową suknię – ćwiczy, uderzając pięściami w bokserski worek! To wysiłek, 
na jaki musi się zdobyć, aby podtrzymać zainteresowanie partnera.

Zatem rodzinna idylla zostaje zakłócona przez poddanie się fi zycznym, sek-
sualnym podnietom. W tej sytuacji ojciec sam skazuje się na zagładę. Może już 
tylko szukać coraz to nowych cielesnych przyjemności, które stają się mecha-
niczne, wręcz zwierzęce i prowadzą do wyzbycia się jakiejkolwiek duchowości. 
Do jego zimnego i pustego mieszkania przychodzi kochanka, którą przybija on 
za płaszcz do ściany w pozycji ukrzyżowanego Chrystusa, po czym dochodzi 
między nimi do fi zycznego zbliżenia. Ojciec, zamiast jeść z talerza, półnagi, na 

4 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 1995.



264 Monika Nahlik

kolanach wyjada karmę z miski dla psa. Podobnie w pracy: łapczywie opróżnia 
palcami zawartość taniej konserwy, zachowując się niczym włóczęga, którego 
spotyka przed swoim biurowcem. W jednym z kolejnych obrazów ten sam bez-
domny poluje na czarnego barana, po czym smaży go na ognisku i zachłannie 
pożera, oblizując kości, by następnie dokonać gwałtu na kobiecie dostrzeżonej 
w pobliskiej bramie. Obie postaci (ojca i włóczęgi), mimo odmiennego statusu 
materialnego, są do siebie zaskakująco podobne. Ograniczają się do zaspoka-
jania najprostszych cielesnych potrzeb: jedzą i kopulują, niczym nie różniąc 
się od zwierząt. To ograniczenie się do najbardziej podstawowych instynktów 
i wyrzeczenie się duchowości na rzecz prostych podniet symbolizują również 
pornografi czne akcesoria spadające na włóczęgę z nieba: kolorowe gazety i gu-
mowe lalki wywołujące w mało skomplikowany sposób podniecenie seksual-
ne, będące jednocześnie protezą głębszych duchowych przeżyć, których boha-
terowie zostali pozbawieni (czy też sami się ich wyrzekli).

Ten duch zezwierzęcenia prześladuje również poetę. Widzimy go piszącego 
przy biurku, gdy tymczasem obok niego pracownik rzeźni gromadzi wiszące 
na hakach wieprzowe półtusze. W jednym z kolejnych obrazów obok rozpoło-
wionych zwierzęcych trupów pojawia się półnaga kobieta, w sukience opusz-
czonej do pasa. W podobnej pozie widzimy również samego poetę. Zaskakuje 
tu czysto estetyczna zbieżność: powierzchowne podobieństwo między posta-
ciami w pofałdowanych u pasa sukienkach a wiszącymi na hakach połówkami 
martwych świń. Obrazy te kojarzą się ze sceną, w której stojące w lesie roz-
negliżowane kobiety pieszczone są przez mężczyzn. Po raz kolejny odnosimy 
wrażenie, że jedyne, co może zaistnieć między ludźmi, to cielesna przyjem-
ność. Ojcu po śmierci matki zostaje tylko gumowa lala, z którą nie kopuluje 
nawet, a tańczy. Czy zatem doświadczenie czegoś tak ostatecznego jak śmierć 
umożliwiło mu spojrzenie na świat z perspektywy wieczności? Wywołało 
w nim tęsknotę za czymś duchowym, metafi zycznym? I czy ten współczesny 
świat doskonalenia się w doświadczaniu cielesnych podniet kryje w sobie jesz-
cze możliwość odczuwania jakichś głębszych uniesień? Zbawienie przychodzi 
poprzez sztukę, a winy ojca zostają zmyte, niczym w symbolicznym obrazie 
Lucasa Cranacha Źródło wiecznej młodości.

Znamiona opisanego wyżej kryzysu człowieczeństwa obecne są już we 
wcześniejszym dziele Majewskiego pt. Ogród rozkoszy ziemskich, choć w tym 
akurat fi lmie stosunek reżysera do cielesności jest dwojaki: oddawanie się fi -
zycznym przyjemnościom poprzez odgrywanie scen z obrazu Hieronima Bos-
cha jest dla bohaterów próbą stworzenia raju na ziemi, a tym samym ochroną 
przed przemijalnością ludzkiego ciała. Jak mówi bohaterka Claudia: „Abso-
lutna wolność sprawia, że stajemy się równi Bogu”. Z drugiej jednak strony 
dostrzega ona kryzys drążący współczesne społeczeństwo: „świątynie, biblio-
teki, wszystkie one są puste, nie ma już żadnych zasad ani ideałów”. Zmiany 
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paradygmatu bohaterka upatruje w zerwaniu łączności człowieka z Bogiem, 
któremu kiedyś służyli zarówno fi lozofowie, rzemieślnicy, naukowcy, jak i ar-
tyści. Dziś artyści służą rozrywce, a więc nie ma możliwości ocalenia człowieka 
przed śmiercią i rozpadem. 

Cielesne piękno i duchowa refl eksja

Majewski w swojej twórczości pragnie, jak się wydaje, powrócić do epoki 
sprzed panowania nowoczesnego paradygmatu. Nie miejsce tu na rozstrzy-
ganie, czy taki powrót jest w ogóle możliwy. Warto jednak zauważyć to dąże-
nie reżysera, który w swoich fi lmach często i otwarcie nawiązuje do czasów 
średniowiecza i wczesnego renesansu – epok, w których istniał ściśle okreś-
lony porządek: człowiek-sztuka-Bóg. Sztuka nie była bytem samym w sobie, 
nie służyła rozrywce, ale miała głosić Boską chwałę i zapewniać człowiekowi 
łączność ze sferą sacrum. Do tej właśnie koncepcji sztuki odnosi się w swojej 
twórczości Majewski. Obcowanie z czysto estetycznym pięknem ma wywoły-
wać w odbiorcy refl eksję nad tym, co kryje się pod sferą widzialności. Talent 
artysty ma go przenosić w obszar metafi zyki, a nawet właśnie w sferę sacrum. 
Władysław Tatarkiewicz w swojej Historii estetyki przytacza takie oto świa-
dectwo średniowiecznego odbierania sztuki: „Rozkoszowałem się pięknością 
domu bożego, a wielobarwność i kształtność gemm odrywała mnie od trosk 
zewnętrznych i przenosząc ze sfery materialnej do niematerialnej, skłania do 
refl eksji nad różnorodnością świętych cnót; wtedy wydawało mi się (...) że 
dzięki łasce bożej mogę być analogicznym sposobem przeniesiony z niższego 
do wyższego świata”5. Także i w fi lmach Majewskiego cielesność bywa po pro-
stu elementem czysto estetycznym, pięknie wyglądającym obrazem. Człowiek 
i jego ciało stają się nie tyle podmiotem, co przedmiotem sztuki. Cielesność 
ma na celu wywołanie w odbiorcy refl eksji nie tylko na temat piękna ludzkie-
go ciała i wykorzystania go jako elementu w malarskiej kompozycji, powinna 
również uwydatniać istotę człowieka, jego trwałe i najdoskonalsze cechy, bo: 
„piękno cielesne (...) było poszukiwane, ale w połączeniu z pięknem d u c h o -
w y m, które z obrazów miało świecić nie mniej od cielesnego”6.

W przypadku fi lmów Majewskiego problem rysuje się jednak o tyle od-
miennie, że cielesność, pozostając dlań sposobem na dotarcie do istoty rzeczy 
i próbą odkrycia prawdy o człowieku, nie jest drogą do poszukiwania ducho-
wej doskonałości. Wręcz przeciwnie, uwydatniając cielesność, snuje on refl ek-

5 Sugier Opat z Saint Denis, De administratione, XXXIII, Panofsky, s. 60–64. Cyt. za: W. Tatarkie-
wicz, Historia estetyki. Estetyka średniowieczna, t. 2, Arkady, Warszawa 1989, s. 161.

6 W. Tatarkiewicz, dz.cyt., s. 133.
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sję nad upadkiem współczesnego człowieka oraz nad przemijalnością ludzkie-
go ciała, ukazując swego bohatera, który, porzuciwszy wszelkie ideały i zasady, 
wyrzekł się duchowości na rzecz cielesności. 

Dzieje się tak w Wypadku (1998), wideo-arcie zrealizowanym przez reżyse-
ra w katowickim BWA. Podstawą wystawy była idea wybudowania wewnątrz 
galerii mauzoleum dla kobiety, która zginęła w wypadku samochodowym. 
Stąd w fi lmie widzimy zabandażowane, niejako zmumifi kowane przedmioty 
do niej należące: telefon, buty, książkę. Reżyser snuje refl eksje nad ludzkim 
przemijaniem, pokazując pierwiastki chemiczne, z których składa się ludzkie 
ciało (temat ten rozwinie w Ogrodzie rozkoszy ziemskich). Głównym elemen-
tem fi lmu jest jednak kobieta, w białej, prostej i skromnej sukience, z długi-
mi czarnymi włosami, która początkowo przechadza się po galerii. W końcu 
dociera do podestu, na którym ustawione jest krzesło, obok krzesła stoi biała 
miska i wiadro z czerwoną, przypominającą krew cieczą. Dziewczyna siada na 
krześle i polewa sobie rękę od łokcia w dół czerwonym płynem. Abstrahując 
od znaczenia symbolicznego tej sceny, ma ona wymiar również czysto estetycz-
ny, reżyser dba o kompozycję kadru: biel sukienki, wiadra, pustej emaliowa-
nej miski doskonale komponuje się z krzyczącą czerwienią oznaczającą krew. 
Wraz z przybywaniem coraz to nowych kobiet, które przewijają się na pode-
ście, oświetlenie zmienia się z zimnoniebieskiego na ciepłą żółć. Ciała kobiet 
stają się elementem estetycznym, służącym kompozycji zarówno kształtów, 
jak i kolorów, zgodnie z którym niewinność i neutralność bieli żywo kontra-
stuje ze szkarłatem krwi, wywołując u widza zachwyt połączony z poczuciem 
trwogi wynikającym z zestawienia kontrastujących z sobą czystych barw. Film 
kończy się ujęciem kartki, na której spisany został skład chemiczny ciała zabi-
tej kobiety ważącej 60 kilogramów. Zatem estetyczne piękno zarówno samych 
kobiet, jak i kompozycji kadru, prócz tego, że zachwyca, uzmysławia nam też 
kruchość ludzkiego ciała, a tym samym przemijalność człowieka.

Nie zapominajmy jednak, że akty wykorzystujące ludzką cielesność bywają 
również u Majewskiego nośnikami wartości pozytywnych. W jednej z pierw-
szych scen Szklanych ust widzimy nagą matkę bawiącą się z dzieckiem na 
kanapie, w tle zaś starszy mężczyzna gra na wiolonczeli. Możemy przypusz-
czać, że jest to wspomnienie poety z dzieciństwa. Nagość bohaterów jest tu 
symbolem pewnego naturalnego, a tym samym idealnego stanu nieskażonego 
obecnością kultury, cywilizacji czy toksycznego ojca. Muzyka towarzysząca tej 
scenie wzmaga poczucie idylli. Kolejną metaforyczną sceną nawiązującą do 
sielankowego dzieciństwa poety jest obraz matki stojącej nago w wannie. Poe-
ta w szpitalnym pokoju spogląda na jej zdjęcie z czasów młodości, po czym 
fotografi a „staje się” jej odbiciem w łazienkowym lustrze; kobieta nuci jakąś 
melodię, pije mleko prosto z butelki, po czym polewa nim swoje nagie piersi. 
Ten obraz niewinnej, młodej, płodnej (czego oczywistym symbolem jest mle-
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ko) matki skontrastowany został z kolejną sceną, w której chłopiec bawi się 
kolejką w towarzystwie sekretarki ojca, kobiety seksownej (czego symbolem 
są jej długie nogi w pończochach), lecz oziębłej, która swą czułością obdarza 
jedynie wilczura biegającego po pokoju.

Idylliczny, pełen niewinności obraz młodości pojawia się z kolei w fi lmie 
Pokój saren (1997). We śnie ojca – o czym informuje nas głos śpiewaczki – nagi 
syn i młoda kobieta spotykają się nocą. Dziewczynę poznajemy już w poprzed-
niej scenie, gdy pojawia się w oknie naprzeciwko mieszkania syna, którego 
widzimy w dużym zbliżeniu zwróconego przodem do kamery. Możemy do-
myślać się, że kobieta jest obiektem jego pożądania. Spotykają się nocą, nadzy, 
osnuci lekką mgiełką, która spowija obraz. Najpierw ona, potem on wędrują 
od łóżka do gabinetu ojca. Scena ta, jak może się wydawać, jest symbolicz-
nym obrazem etapu życia człowieka, w którym jest on jeszcze niewinny, po-
szukujący dopiero wiedzy (jej symbolem jest biblioteka) i ponadto nieskażony 
uczuciami. Co ciekawe, to właśnie uczuciowy chłód jest często relacją łączącą 
mężczyznę i kobietę w fi lmach Majewskiego. Tak rzecz się ma w Pokoju saren, 
autobiografi cznej operze fi lmowej. Rodzice głównego bohatera de facto są ra-
zem, a jednak wciąż się mijają, śpią w osobnych łóżkach, każde z nich ma swoje 
zajęcia: ojciec zafascynowany jest zbieraniem znaczków z wizerunkiem księ-
życa, matka natomiast skupia się na dbaniu o dom. Sytuacja jeszcze poważniej 
przedstawia się w Szklanych ustach: toksyczny ojciec stosunkowo szybko nisz-
czy rodzinną idyllę, traktując syna jak psa i porzucając matkę. Opuszczona 
kobieta umiera w samotności przy okrzykach i śmiechu dobiegających z tele-
wizora. Zawsze więc obraz niewinnego, naturalnego (czego symbolem często 
jest właśnie nagość) życia wydaje się tylko mglistym wspomnieniem, niedo-
ścignioną tęsknotą. Życie bohaterów zostaje skażone przez uczuciowy chłód, 
skupienie na dobrach doczesnych i oddawanie się cielesnym przyjemnościom, 
które na pewnym etapie wydają się jedynym sposobem na osiągnięcie o ile 
nie szczęścia, to przynajmniej pewnej satysfakcji. Nie przypadkiem więc poeta 
w szpitalu psychiatrycznym najpierw przypina do drzewa kolorową fotogra-
fi ę nagiej kobiety, do której próbuje się przytulić, by następnie to samo robić 
z jedną z pacjentek. W obydwu przypadkach zostaje powstrzymany siłą przez 
personel szpitala. Czy zatem możliwe jest jakiekolwiek życie duchowe, głębia 
uczuć, czułość i intymność w świecie skupionym na cielesnych przyjemnoś-
ciach, gdzie naturalny, nieskażony zepsuciem obraz człowieka jest już tylko 
mglistym wspomnieniem?



268 Monika Nahlik

Absolutna wolność czyni nas równymi Bogu

W tym miejscu musimy powrócić do średniowiecznej, a także i wczesnore-
nesansowej koncepcji sztuki, bo właśnie do tych epok często odwołuje się 
w swoich fi lmach Majewski. Tematem fi lmu Ogród rozkoszy ziemskich jest 
obraz Hieronima Boscha pod tym właśnie tytułem. Bohaterka Claudia wy-
jaśnia swojemu partnerowi, Chrisowi, zawiłe znaczenie tego dzieła, a ponadto 
zabiera go na liczne wycieczki po muzeach, przedstawiając inne dzieła Bo scha, 
a także Zaślubiny Arnolfi nich pędzla Jana van Eycka. W fi lmie Szklane usta 
bohaterowie skupieni w muzeum przed płótnem Rogiera van der Weyde-
na Zdjęcie z krzyża sami przebierają się za postaci z malowidła i odgrywają 
żywy obraz. Ostatnia scena fi lmu jest z kolei, o czym pisałam wyżej, aluzją do 
obrazu Lucasa Cranacha Źródło wiecznej młodości. Prace wymienionych arty-
stów odzwierciedlają światopogląd, wedle którego tak artysta, jak i człowiek 
w ogóle, służy Bogu. Sztuka zaś ma nie tylko ukazywać świat, ale również być 
pośredniczką między człowiekiem a Bogiem, przenosząc kruchą i doczesną 
istotę ludzką w świat metafi zyki, w sferę sacrum. „W myśl ówczesnej ideologii 
sztuka miała przedstawiać świat realny nie dla niego samego, lecz aby ukazać 
mądrość i potęgę Stwórcy; było więc naturalne, że nie zatrzymywała się na 
przypadkowym, przemijającym wyglądzie rzeczy, lecz uwydatniała ich istotę, 
cechy trwałe i najdoskonalsze”7.

Stąd skomplikowana i odwołująca się do wielu tradycji symbolika obrazów 
wczesnego renesansu i średniowiecza. Anna Boczkowska całą swoją książkę 
Triumf Luny i Wenus poświęca analizie obrazu Hieronima Boscha Ogród roz-
koszy ziemskich, rozszyfrowując jego ukryte znaczenie: „Artysta w sposób po-
średni, za pomocą symbolicznego szyfru, ukrytego w jednej, najważniejszej 
formie, wprowadza nas w istotę treści dzieła. Jest ona nosicielem skomplikowa-
nych skojarzeń, które rozwijają się we właściwą fabułę obrazu. Forma ta, w któ-
rą zamyka się wieloznaczna treść dzieła, przeznaczona dla wtajemniczonych, 
nie jest nigdy przedstawiona dosłownie (...)”8. W obrazie Hieronima Boscha 
tym naczelnym symbolem, kryjącym w sobie klucz do rozwiązania jego zagad-
ki, jest fontanna przypominająca swoją formą kraba, który z kolei odwołuje się 
do zodiakalnego znaku Raka. Jego konstelacja – zgodnie z tradycją średnio-
wiecza – jest astrologicznym domem dwóch planet: Słońca i Księżyca. Właśnie 
w 1504 roku doszło do koniunkcji Słońca i Księżyca w znaku Raka, nazywanej 
przez astrologów „Złotą Koniunkcją”. Można zatem podejrzewać, że „Hiero-
nim Bosch podjął się w swoim dziele śmiałego zadania religijnej, psycholo-
gicznej i alchemicznej interpretacji koniunkcji Księżyca i Słońca w znaku zo-

7 Tamże, s. 133.
8 A. Boczkowska, Triumf Luny i Wenus, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 33.
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diakalnego Raka”9. Jak można interpretować to rzadkie zjawisko? Czego było 
symbolem dla tego średniowiecznego malarza? Odpowiedzi możemy szukać 
w książce Lecha Majewskiego pt. Metafi zyka, która zresztą stała się podstawą 
scenariusza fi lmu Ogród rozkoszy ziemskich. Bohaterka zarówno książki, jak 
i fi lmu wierzy, że Bosch był przekonany o możliwości stworzenia raju na ziemi, 
który de facto jest jedynym nam dostępnym. Według Claudii nie liczy się dla 
nas ani niebiański, pusty i spokojny raj, ani też tchnące grozą piekło, którego 
mieszkańcy są poddawani najwymyślniejszym torturom. 

Innego raju nie ma, tylko ten, który sami sobie stworzycie tu, na Ziemi, podczas krót-
kiego żywota, nie sądząc, a oglądając go szeroko rozwartym okiem, bez zmrużenia 
powiek, obejmując go spojrzeniem i dłońmi, dotykając bliźnich i ścian, przedmiotów 
i zwierząt, pieszcząc ich gładkie, suche, wilgotne i szorstkie powierzchnie, smakując 
miąższ owoców, bowiem są wam dozwolone. W ogrodzie rozkoszy ziemskich nie ma 
zakazów. Są niepotrzebne. Absolutna wolność czyni nas równymi Bogu (...)10. 

Dla bohaterki fi lmu odgrywanie wraz ze swoim kochankiem scen zaczerp-
niętych bezpośrednio ze średniowiecznego tryptyku było rozpaczliwą próbą 
stworzenia raju na ziemi, dzięki któremu chciała ona uciec od nieuchronnego 
przemijania i wizji śmierci. 

Podobnie jak w omawianych wyżej fi lmach, cielesność jest tu sposobem na 
powrót do świata idealnego, w którym stajemy się „równi Bogu”, ponieważ nie 
ma już rozróżnienia na Dobro i Zło. Na początku fi lmu, tuż po tym, jak Claudia 
i Chris wynajmują mieszkanie, widzimy nagich bohaterów zamkniętych w wa-
lizce, niczym kochanków schowanych w muszli, znajdujących się u dołu środ-
kowej części tryptyku. Wyobraźnia zafascynowanej Boschem Claudii podpo-
wiada jej coraz to nowe sytuacje, będące inscenizacją scen z obrazu. Para nago 
kąpie się nocą w jednej z weneckich fontann, niczym postaci w górnej części 
obrazu (ich szczęście i radość zostają jednak zakłócone przez nadjeżdżający 
wóz policyjny). Chris i Claudia budują pośrodku salonu foliową kulę, w której 
nadzy pieszczą się i kochają, odgrywając kolejny motyw z Ogrodu rozkoszy 
ziemskich. Bohaterom nieobce jest również piekło, którego starają się doświad-
czyć. Nagi Chris w łazience balansuje jajkiem (symbol perfekcji), próbując je 
przeturlać z głowy na plecy, zupełnie jak postać z prawej części tryptyku. Pew-
nego dnia Claudia prosi ukochanego o znalezienie ropuchy, którą kładzie sobie 
na nagich piersiach na podobieństwo kobiety z części przedstawiającej piekło. 
Bezpośrednio po tej scenie widzimy nagą Claudię leżącą na łóżku i malują-
cą na pośladkach Chrisa nuty, przypominające te, będące rekwizytem postaci 
przygniatanej w piekielnej wizji Boscha olbrzymią lutnią. Jednakże to właśnie 
w raju cielesność jest symbolem wolności, idylli, miejsca, gdzie nie obowiązu-

 9 Tamże, s. 45. 
10 L. Majewski, Metafi zyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 99.
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ją żadne zasady, bo znajduje się ono poza moralnością. W świecie idealnym 
wszelkie wartości zostają zniesione, a ludzie cieszą się i trwają we własnym, 
błogim i niezależnym istnieniu.

Z jednej strony mamy zatem do czynienia z pesymistycznym punktem wi-
dzenia związanym z poddaniem się człowieka czysto fi zjologicznym instynk-
tom, co w skrócie można opisać jako współczesny prymat cielesności nad du-
chowością, a co szczególnie widoczne jest w Szklanych ustach. Z drugiej – Ogród 
rozkoszy ziemskich uświadamia nam, że cielesność jest symbolem pewnego 
stanu idealnego, czystości człowieka nieskażonego cywilizacją i normami kul-
turowymi. Po trzecie zaś – co już sygnalizowałam, omawiając Wypadek – cie-
lesność jest dla Majewskiego kluczem do refl eksji nad ludzkim przemijaniem. 
Motyw ten pojawia się właśnie w przytaczanym już przeze mnie wideoarcie. 
Majewski poprzez swoje bohaterki poszukuje odpowiedzi na pytanie, co sta-
nowi o istocie życia. Z punktu widzenia biologii czy chemii człowiek jest tylko 
zbiorem pewnych związków, które reżyser stara się nam unaocznić. Żywa ma-
teria zostaje zatem zredukowana do sumy martwych pierwiastków, i to właśnie 
działanie powinno nam ułatwić znalezienie czegoś, co nazywamy życiem. Wy-
daje się, że żadna forma sztuki nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, które 
ludzkość zadaje sobie od początku swego istnienia. Do tej właśnie odwiecznej 
kwestii powraca umierająca na raka krtani bohaterka Ogrodu rozkoszy ziem-
skich. Leżąc nago w wannie z bandażem na szyi, zadaje Chrisowi pytanie: czym 
jest życie i czym różni się skład chemiczny żywego ciała od martwego. Clau-
dia, owijając swoje ciało mokrym prześcieradłem niczym całunem, mówi, że 
chciałaby zobaczyć siebie w formie osobnych substancji. Chris, podobnie jak 
Majewski w Wypadku, organizuje więc w ich mieszkaniu wystawę: akwarium 
wypełnia woda stanowiąca, jak wiadomo, ¾ ludzkiego ciała, jest tu i saletra 
amonowa (azot), węgiel, paczka kredy (wapń), trzy gwoździe (żelazo), spinacz 
do papieru (miedź) i śrubka (cynk). Jest jednak też coś więcej, co powoduje, że 
związek tych wszystkich substancji to właśnie życie. Po wywiezieniu Claudii 
do szpitala zrozpaczony Chris wrzuca chemikalia do akwarium z wodą, ale ta 
niejednorodna mieszanina nie przywraca mu ukochanej. Bezsilny płacze.

Zarówno według średniowiecznych i wczesnorenesansowych twórców, 
których cytuje Majewski, jak i według Claudii, zbawienie (rozumiane również 
jako odkupienie win, a nie jedynie życie wieczne) jest możliwe poprzez sztukę. 
Sztukę, która zbliża nas do Absolutu i umożliwia transcendencję, wyjście poza 
ulotną cielesność oraz wszystko to, co jawi nam się jedynie na powierzchni 
zdarzeń. Dlatego nieprzypadkowo Majewski odwołuje się do uniwersalnych 
symboli: woda – odkupienie, nagość – niewinność, piersi i mleko – płodność. 
Jeśli nawet nie zawsze są to proste i oczywiste znaki, to ich sens mogą odczy-
tywać sami widzowie na podstawie posiadanej kompetencji kulturowej. Ten 
właśnie symboliczny, intuicyjny, odwołujący się do ludzkich atawizmów me-
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tajęzyk ma na celu odbudowanie utraconego mitu, czyli pewnej stałej sum-
my, zrozumiałej dla wszystkich wiedzy. Sporo uwagi poświęca się obecnie 
utraconemu mitowi, płynnej tożsamości czy kryzysowi religii. Jednocześnie 
niewielu z nas pojmuje prawdziwe konsekwencje tej genezy współczesności. 
Światopogląd średniowiecza charakteryzował uniwersalizm rozumiany jako 
wspólnota wyznawanych wartości, obejmująca swym zasięgiem całą kultu-
rę zachodnioeuropejską. Gwarantem tego uniwersalizmu była religia, dzięki 
której wszyscy podzielali jeden wspólny, niewzruszony osąd na temat świa-
ta. Choć ze współczesnej perspektywy można powątpiewać w możliwość ist-
nienia jednego, wspólnego wszystkim paradygmatu, nie ulega jednak wątpli-
wości, że średniowieczny uniwersalizm dawał ludziom jasną odpowiedź na 
pytania dotyczące szeroko rozumianej „ostateczności”. Majewski, odwołując 
się właśnie do pewnego wszechstronnego języka symboli, zrozumiałego dziś 
już tylko w obrębie kultury elitarnej, w pewien sposób próbuje odbudować 
utraconą jedność. Symbole tworzą mit, mit zaś jest rodzajem transcendencji, 
odnalezieniem ukrytego porządku w chaotycznym świecie codzienności, to 
pewna forma metafi zyki, której nośnikiem w kulturze zachodnioeuropejskiej 
była właśnie religia. Stanowiąc wyznacznik najważniejszych i podstawowych 
wartości, jest ona pewną wersją mitu. Zbawienie okazuje sie również możliwe 
poprzez sztukę, która z defi nicji (mowa o sztuce średniowiecznej) jest religijna 
(nie zawsze przedstawia religijne wyobrażenia, ale to nośnik religijnego świa-
topoglądu). Majewski, choć jest twórcą współczesnym, odwołuje się w swoich 
dziełach właśnie do takiej funkcji sztuki. Nie brak także w jego fi lmach licz-
nych religijnych odniesień. 

Zbawieni poprzez sztukę

Najczęściej występującym w fi lmach Majewskiego motywem religijnym jest 
ukrzyżowanie. W Pokoju saren bohater zawiesza na ścianie obraz przedsta-
wiający Jezusa wiszącego na krzyżu. W pewnej chwili z miejsca, w którym 
wbity został gwóźdź, zaczyna płynąć krew. Następnego dnia pod obrazem leży 
na kanapie matka, która, podług słów libretta, jest właśnie osobą „krzyżowa-
ną”, czyli dręczoną i cierpiącą. Motyw ukrzyżowanej kobiety powraca również 
w Szklanych ustach: ojciec spotykając się w mieszkaniu ze swoją kochanką, 
symbolicznie krzyżuje ją do ściany. Również poeta przybija do drzewa roz-
postarte ramiona jednej z pacjentek, po czym próbuje się do niej przytulić, co 
z jednej strony możemy odczytać jako zaspokojenie czysto fi zycznego instynk-
tu pożądania, z drugiej zaś rozumieć symbolicznie jako próbę zbliżenia się do 
Chrystusa (religii, transcendencji, Boga). 
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Aluzja porównująca samego poetę do cierpiącego na krzyżu Jezusa pojawia 
się zresztą już wcześniej. Gdy jako mały chłopiec w ubraniu komunijnym mod-
li się on samotnie w kościele, z drewnianego krzyża, w miejscu ran na stopach 
i dłoniach Chrystusa, płynie krew. Słyszymy odgłos wbijania gwoździ, w rytm 
którego drgają dłonie chłopca, jak gdyby to jego raniono. Sceny modlitwy są 
obecne również w Ogrodzie rozkoszy ziemskich. Najpierw, dowiedziawszy się 
o nawrocie choroby, modli się Claudia, Chris czyni to w kościele po tym, gdy 
jego ukochana zostaje zawieziona do szpitala. 

Jednakże kluczowa dla zrozumienia religijnego światopoglądu zawartego 
w fi lmach Majewskiego wydaje się scena stanowiąca transpozycję biblijnej 
ofi ary Abrahama. W Szklanych ustach poeta wchodzi wraz z niosącym drewno 
ojcem na kopiec, prawdopodobnie po to, by na jego szczycie zapalić ognisko. 
Będąc już na szczycie, bohaterowie rozglądają się dokoła. W kolejnym kadrze 
widzimy ojca trzymającego nóż przy gardle leżącego w jego ramionach syna. 
W następnym ujęciu na szczycie kopca płonie ognisko. Rusza samochód, któ-
rym przyjechali mężczyźni, nie widzimy jednak, kto jest w środku, gdyż pa-
nuje noc. Paul Johnson w swojej książce Historia Żydów tak pisze o ofi erze 
Abrahama: „Izaak został wybrany na ofi arę nie tylko dlatego, że Abraham nie 
miał nic droższego, ale i dlatego, że stanowił szczególny – przyrzeczony – dar 
od Boga (...). Uwidacznia się tutaj ostateczny sens ofi ary, która jest symbolicz-
nym przypomnieniem, że w s z y s t k o, c o  c z ł o w i e k  p o s i a d a ,  p o c h o -
d z i  o d  B o g a  [podkreślenie M.N] i powinno Mu być zwrócone”11. Najważ-
niejszym wnioskiem płynącym z tej starotestamentowej historii jest właśnie 
świadomość, że wszystko, co jest nam dane – zarówno rzeczy materialne, jak 
i otaczający nas świat – pochodzi od Boga. Stąd transcendencja, zbawienie, 
a tym samym odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego życia zawierają się właś-
nie w istnieniu Boga. Chociaż takie pojmowanie świata w dzisiejszej rzeczy-
wistości wydaje się niemożliwe, Majewski przypomina nam, że może to być 
odpowiedź na dręczące współczesnego człowieka dylematy egzystencjalne. 
Jako artysta możliwości powrotu do religii Majewski upatruje właśnie w sztu-
ce. Bohaterka Ogrodu rozkoszy ziemskich zajmująca się obrazami Hieronima 
Boscha w jednej ze scen zabiera Chrisa do National Gallery w Londynie, by 
pokazać mu Naigrawanie się z Chrystusa, dzieło przedstawiające dwie postaci 
nakładające na głowę Zbawiciela koronę cierniową. Idea zbawienia poprzez 
sztukę najwyraźniej doszła do głosu w ostatniej scenie Szklanych ust stano-
wiącej wariację na temat obrazu Lucasa Cranacha Źródło wiecznej młodości. 
Na początku w niebieskim oświetleniu widzimy, jak stare, pomarszczone, pra-
wie nagie kobiety zanurzają się w basenie, po czym wychodzą z niego piękne 
i młode, a wszystko to pokazane jest w żółtych, ciepłych barwach. Jedna z ko-

11 P. Johnson, Historia Żydów, tłum. M. Godyń, M. Wójcik, A. Nelicki, Platan, Kraków 2004, s. 28.
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biet to matka poety, na którą czeka ojciec. Woda symbolizuje obmycie z win, 
odkupienie ojca, które dokonuje się właśnie poprzez sztukę. Po pierwsze dla-
tego, że cała ta scena nawiązuje do przywołanego powyżej obrazu, po drugie, 
ponieważ ujęcia z basenu przeplatane są ujęciami piszącego poety. To właśnie 
jego poświęcenie dla sztuki pozwala na zbawienie ojca i zapewnia ostateczne 
szczęście skłóconym rodzicom. 

Lech Majewski postrzega kino jako formę sztuki. Film jest dla niego me-
dium, poprzez które szuka on odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące sen-
su ludzkiego istnienia, umierania, religii. W swoich dziełach usiłuje odbudo-
wać utracony niegdyś światopogląd, który porządkował i tłumaczył otaczający 
człowieka chaos. Jego artystyczny projekt polega, jak się wydaje, na przywró-
ceniu widzom utraconego języka uniwersalnych symboli, dzięki którym mog-
libyśmy porozumiewać się i opisywać otaczający nas świat. Kino więc staje 
się sztuką, która ma możliwość stworzenia nowego mitu. „To zadziwiające, że 
obraz jest trwalszy od ciała. Ślad trwalszy od życia”12. 

12 L. Majewski, dz.cyt., s. 10.


