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„Onirica” to oszałamiająca, bardzo plastyczna wizja filmowa. Poznajcie jej
części składowe i przeczytajcie, co mówił o niej reżyser podczas
wrocławskiej premiery.
Pięknie skomponowane kadry, nieśpieszna, kontemplacyjna narracja,
nastrojowa muzyka, a także czerpanie inspiracji z własnych snów, z języka poezji i
z malarstwa – oto, co wyróżnia filmy autorskie Lecha Majewskiego na tle
postępującej komercji kina. Jego najnowsze dzieło – „Onirica” jest – wedle
deklaracji reżysera – ostatnią częścią tryptyku, po „Ogrodzie rozkoszy ziemskich”
oraz „Młynie i krzyżu”. W istocie, wszystkie je łączy wspólny temat: miłości,
cierpienia i śmierci. O ile jednak dwa pierwsze zostały zainspirowane konkretnymi
obrazami (Boscha i Bruegla), o tyle „Onirica” zdaje się być próbą stworzenia
własnego obrazu. Obrazu utkanego ze snów, lektury Dantego, malarskich
fascynacji, a także współczesnej rzeczywistości – oczywiście twórczo
przetworzonej.

Podczas wrocławskiej premiery filmu (10 kwietnia w Kinie Nowe Horyzonty),
Majewski poruszył wiele istotnych tematów. Mówił m.in. o wpływie „Boskiej
komedii” Dantego na swój film, o języku symboli, o swoich snach i o tym, że
współczesny człowiek stał się bytem wirtualnym. Fragmenty tych wypowiedzi
uzupełnią moją próbę analizy filmu.
Obraz jako artystyczna wizja
U źródeł twórczości Majewskiego zawsze leży obraz – artystyczna wizja. Taka też
jest pierwsza sekwencja filmu: wnętrze kościoła, z dominującą postacią Anioła
(śmierci?), który swoim skrzydłem osłania leżącą na ławie postać kobiecą. W
pobliżu siedzi mężczyzna z przymkniętymi powiekami. Okazuje się, że to jego
wizja, jego sen…
W „Oniryce” co prawda istnieje pewien rodzaj narracji, ale rządzi się ona
regułami snu – jest (zgodnie z tytułem) oniryczna. Obrazy płynnie przechodzą z
jednego w drugi, jawa miesza się ze swym przeciwieństwem. Realnością są
przeżycia bohatera, który straciwszy w wypadku ukochaną, nie potrafi pogodzić
się z ową utratą i błąka się w rzeczywistym świecie, co i rusz się z niego
wyłączając i zapadając w marzenia senne. Zresztą całą tę
rzeczywistość należałoby również wziąć w cudzysłów, czymże bowiem jest
wnętrze hipermarketu o przewrotnej nazwie „Real” albo ekran telewizora, z
którego płyną informacje o powodziach, kataklizmach, o katastrofie smoleńskiej..?
– Jeżeli się porusza rzeczywistość i wizualnie nią potrząsa, to ona podsuwa nam
różnego rodzaju rzeczy, o których myśmy nawet nie pomyśleli. W 2008 roku
napisałem w scenariuszu, że dziewczyna bierze ślub z brzozą. A ile teraz to ma
konotacji… Nagle ta wizja, poprzez to, co się wydarzyło w Smoleńsku, nabiera
dodatkowego znaczenia.
Kiedyś widziałem na cmentarzu kobietę, która trzymała malutkie dziecko i kiedy
zadzwonił telefon, położyła je na grobie. Zobaczyłem w tej scenie początek i
koniec – taki niebywały skrót. Trochę to potem zmieniłem w „Angelusie”, gdzie
jest czaszka i dziecko, a z kolei w „Ogrodzie rozkoszy ziemskich” kobieta zdejmuje
pantofel i dotyka bosą stopą kamienia na cmentarzu w Wenecji.
Od starożytności istnieją wierzenia, że tylko kamień jest w stanie przechować
nasze tchnienie. W prymitywnych kulturach umarłemu daje się własnie kamień. W
kulturze żydowskiej kładzie się je na grobach. To oksymoron – ale kamień jest

„przechowalnią” dusz. Ulegam pewnym swoim wizjom, ale nie wszystkie do końca
rozumiem. Np. te woły w supermarkecie. Aby zrealizować tę wizję, poświęciłem
półtora roku, a scena trwa 29 sekund…
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Paralele z „Boską komedią” Dantego
Ważnym elementem filmowej narracji są także fragmenty „Boskiej komedii”
Dantego. Nie chodzi jednak tylko o paralele związane z utratą ukochanej. W
swoim wcześniejszym poemacie „Vita nuova” („Nowe życie”) włoski poeta opisał
własne przeżycia związane ze śmiercią ukochanej Beatrice. Jemu również ukojenie
przyniósł sen, w którym zmarła mu się ukazała. Odtąd będzie podążał za nią,
sublimując swoje uczucie. Beatrice pojawia się także w „Boskiej komedii” – jako
przewodniczka Dantego, prowadząca go do Raju. Zanim to jednak nastąpi, poeta
doświadczy kryzysu duchowego i załamania moralnego. Będzie musiał przejść
Piekło i Czyściec – poznać grzech i karę, pokutę i nadzieję. Zobaczy nie tylko
ukochaną, ale także zagrożoną katastrofami ludzkość. Tę główną myśl
odnajdziemy także w filmie Majewskiego.
– „Boską komedię” Dantego znałem od bardzo dawna, ale nie jest to tekst, który
można łatwo przyswoić. Potraktowałem poetę bardziej jako malarza, gdyż stwarza
on niesamowity gąszcz obrazów, wśród których idąc człowiek może się dotkliwie
poranić. Potem te obrazy ulegały przetworzeniu, pojawiały się w moich snach,

pojawiały się też w rzeczywistości. W sposób pełny objawił się Dante w
rzeczywistości roku 2010. Cały film nie opiera się na Dantem, ale jest peryfrazą i
parafrazą „Boskiej komedii”.
Otóż ten 2010 rok rozpoczął się od tego, że zobaczyłem takie zdjęcie: pod
Częstochową – bezkresne białe pole, z szeregiem pokrzywionych słupów, które
skrzywił i pogiął szron i lód. Wyglądają jak szereg kostuch z kosami, które idą
zebrać żniwo 2010 roku. Taka scen znajduje się na początku mojego filmu.
W wyniku zmian pogody Polskę zalało wówczas pięć dużych powodzi. To były
prawdziwe tragedie dla wielu ludzi, którzy potem mieszkali na zalanych terenach,
bo musieli tam wrócić, gdyż nie stać ich było na przeprowadzenie się gdzie
indziej.
Kiedy robiłem kwerendę we wszystkich stacjach telewizyjnych, znalazłem
materiały nakręcone przez operatorów, które były tak przerażające, że nigdy ich
nawet nie wyemitowano. Płynące trumny, a obok nich napęczniałe zwłoki krów,
które były pożerane przez szczury… Były to prawdziwe sceny dantejskie. Potem
nastąpiła tragedia w Smoleńsku – przerażające wydarzenie, które do tej pory
budzi zażarte spory.
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Pytania o istotę cierpienia i śmieci

Początkowo bohater zupełnie nie radzi sobie z cierpieniem. Poszukuje jego sensu
w wierze, ale ta okazuje się zawodna. Próbuje też racjonalizować swój stan, a
właściwie czyni to jego ciotka, u której pojawia się od czasu do czasu. Przytacza
ona słowa perskiego poety, mówiące o tym, że z ciemności rodzi się światło.
Próbuje także przywoływać rozważania filozofów, szczególnie Seneki i
Heideggera, wedle których śmierci de facto nie ma. Nie daje to jednak
nieszczęśnikowi żadnej pociechy.
Tej doznaje przede wszystkim w wizjach sennych, które stają się jego
alternatywnym życiem. Porzuca stałe zajęcie (jest profesorem uniwersyteckim,
specjalistą zajmującym się znaczeniem symboli), podejmuje pracę w
hipermarkecie, ale z miernym skutkiem. Wędrówki odbywa nie tylko w snach, ale
również w rzeczywistości, jednak granice między nimi są tak nieostre, że czasami
nie wiemy – sen to czy jawa… „Boskiej komedii” słucha – jak współczesny młody
człowiek – w wersji audio (w oryginale). Ostatecznie odnajduje swoją Beatryce i w
boskiej ekstazie unoszą się ku niebu. Po czym razem, jak Orfeusz i Eurydyka,
płyną łodzią w nieznanym kierunku.
– Sartre powiedział, że nadrealizm jest realizmem totalnym. Ja w to też głęboko
wierzę, ponieważ mój stosunek do opisywania człowieka jest przeciwny do
typowego kinowego opisu, który polega na oddawaniu jego ruchu i jego słów, czyli
behawioryzmu w czystej postaci. Ja nie wierzę w takie kino. Mnie natomiast
wydaje się, że każdy z nas złożony jest z wielu warstw, tyle w nas funkcjonuje
dziwnych obrazów, sekwencji, które nigdy nie wychodzą na światło
dzienne. Człowiek jest uwikłany w pewną grę obrazów – bardzo skomplikowaną
rzeczywistość wewnętrzną. W człowieku pozornie unieruchomionym jest czasem
więcej akcji niż w bohaterze znajdującym się w pędzącym samochodzie.
Uroda obrazu
Pięknie skomponowane kadry, nieśpieszna, kontemplacyjna narracja, którą niesie
także nastrojowa muzyka, autorstwa Majewskiego (do spółki z Józefem
Skrzekiem) – stanowią znak rozpoznawczy tego poety i malarza kina. Czerpanie
inspiracji z własnych snów, o czym wspominał nieco żartobliwie podczas
spotkania z publicznością w Kinie Nowe Horyzonty, inspiracje, malarskie i
literackie, wpływ Junga – wszystko to sprawia, że kino Majewskiego jest
oryginalne i niepowtarzalne. Ale jednocześnie bliskie człowiekowi jak żadne inne.
Żyjąc wśród ekranów, w sztucznym hiperrzeczywistym świecie (jakby powiedział

Baudrillard), często zatracamy kontakt z sobą samym, bagatelizując sny i
marzenia na jawie. Film zdaje się nam przypominać o tym, jak wiele tracimy.
„Onirica” przemawia do widza owym „zapomnianym językiem” symboli i obrazów
sennych.
– Lubię czytać symbole – to moja pasja. Uważam, że jest to taki „zapomniany
język”, który każdy z nas powinien znać, ponieważ wierzę głęboko, że nie jesteśmy
osamotnieni w rzeczywistości. Ona się z nami komunikuje, ale czyni to
specyficznym językiem, którego nie potrafimy odczytywać. Zauważam u ludzi taką
formę „nieistnienia”, wirtualnego bytu, to znaczy bytu ograniczonego do
odbierania świata przez szkło: szyby samochodu, komputera, telewizora, gry…
Wychodzę z założenia, że widz jest współtwórcą filmu. Poprzez jego odbiór filmów
sam bardzo wiele się dowiaduję. Choć są też obszary w filmie, o których nie wiem
i nie chcę wiedzieć. Dużo rozmawiam w ten sposób ze zmarłymi. Większość moich
filmów: „Wojaczek”, „Angelus” to jest swoiste przywoływanie duchów.
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