W ym iar transcendencji „D ekalogu” K rzysztofa K ieślow skiego wobec
dylem atów w spółczesnego człow ieka

Z asadniczym

celem

pracy jest interpretacja „D ekalogu” K rzysztofa

K ieślow skiego jako dokonania, które proponuje w spółczesnem u człow iekow i,
zagubionem u w trudnych w yborach, w artości transcendentalne jak o jedyną
drogę godnego życia.
Problem atyka niniejszego opracow ania rozw ija i uzasadnia tem at główny,
dotyczący zagadnień dzisiejszej rzeczyw istości ujętych przez pryzm at filmu
polskiego reżysera. Pozw ala na konfrontację pragnień i oczekiw ań człow ieka z
tym, co niesie życie. W izja artystyczna K ieślow skiego proponuje mu spojrzenie
na siebie, szukanie sensu istnienia w trudnej ponow oczesności także w
wym iarze transcendencji.
R eżyser je st tw órcą film u, który podkreśla doniosłość
wartości,
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By ukazać źródło dylem atów dzisiejszego człow ieka nakreślono sytuację
egzystencjalno —m oralną w spółczesnych, ich sposoby m yślenia i postępow ania,
mające korzenie w odrzuceniu m etafizyki i przyjęciu filozofii ponow oczesnej.
Te realia w spółczesności pow odują kryzys tożsam ości człow ieka, są też
zagrożeniem dla ładu społecznego. To jednocześnie w skazanie konieczności
powrotu do m etafizyki i w artości duchowych, transcendentnych, które, w pisane
w naturę człow ieka, są jedyną m ożliw ością życia godnego i szczęśliw ego.
Cześć rozw ażań pośw ięcona jest także film owi jak o dziełu sztuki.
Bowiem sztuka m oże i pow inna odpow iadać na pytania o sens ludzkiej
egzystencji, zaspokoić i kształtow ać potrzebę piękna duchow ego. Służy tem u

nie tylko w arstw a treściow a, ale także struktura filmu. T ranscendentny w ym iar
scenariusza i scenopisu, obraz, plan film owy, gra aktorów, m uzyka, sym bolika
decydują o w yrazistym przesłaniu dzieła. Bardzo często te elem enty strukturalne
filmu sprawiają, że w ym ow a treści pozostaje długo w pam ięci widza. Film daje
szansę odejścia człow ieka od pseudow artości prow adzących do rozpaczy,
bezsensu, pesym izm u i jednocześnie stwarza m ożliw ość pow rotu do życia
według zasad i odpow iedzialności za własne decyzje.
U w zględnienie w pracy fabuły filmu i losów głów nych bohaterów
pozw ala zobrazow ać wartości i ich rolę w życiu. A kcentuje transcendentny
wym iar egzystencji, istotę m iłości, dobra, praw dy, w olności. Potw ierdza także,
że są one duchow ą potrzebą człowieka. Piękno rzeczyw iste, klasyczne wartości
skonfrontow ane zostały z ich pojm ow aniem w ponow oczesności. Stają się
pseudow artościam i, ich indywidualistyczny i relatyw ny charakter prowadzi
człow ieka do m oralnego upadku.

