
 

Nowy esej o „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, 

uznanego za arcydzieło współczesnego kina  

 

 

Pod patronatem konsula generalnego Pana Andrzeja Szydło odbędzie się we wtorek 8 kwietnia 

konferencja prasowa, na której zostanie wylansowany nowy esej o Dekalogu Krzysztofa 

Kieślowskiego, napisany przez Yves’a Vaillancourt („Jeux Interdits. Essai sur le Décalogue de 

Kieslowski”). Jak powszechnie wiadomo, „Dekalog” naszego polskiego realizatora jest uznany 

przez międzynarodową krytykę filmową za arcydzieło współczesnego kina.  

 

To, że wspomniana wyżej konferencja prasowa będzie miała miejscie w polskim konsulacie jest 

uzasadnione dwoma faktami. Po pierwsze, Pan konsul Andrzej Szydło jest wielkim miłośnikiem 

twórczości filmowej Kieślowskiego i z tej racji objął  bez wahania patronat nad wylansowaniem 

książki Yves’a Vaillancourt.  

„Dziękuję bardzo serdecznie Panu Vaillancourt za opublikowanie eseju, który jeszcze raz 

pozwala nam złożyć hold Krzysztofowi Kieślowskiemu. Uhonorowanie pamięci tego wielkiego 

polskiego realizatora jest dla mnie nie tylko prawdziwym zaszczytem, ale również  i osobiście 

wzruszającym momentem. W zbiorowej bowiem wyobraźni mojego pokolenia, urodzonego w 

latach siedemdziesiątych i dorastających w Polsce w końcowej fazie komunistycznego reżimu, 

Kieślowski  pozostaje genialnym artystą, którego filmy  harmonizowały się w idealny sposób z 

duchem naszej epoki. Jego ascetyczny sposób mówienia o słabości człowieka wobec zrządzeń 

losu i wobec mechanizmów socjalnych  wywoływał w nas silny wstrzas. Jego umiejętność oraz 

inteligencja w wyszukiwaniu elementów metafizyki w monotonii i szarości codziennego życia 

była zadziwiająca. I właśnie z Dekalogiem -  zdaniem wielu spośród nas  - osiągnął Kieślowski 

szczyt swojego artyzmu”,  stwierdza Andrzej Szydło. 

Po drugie, to własnie tu, w polskim konsulacie w Montrealu, odbyła się pierwsza konferencja 

prasowa Krzysztofa Kieślowskiego na ziemi kanadyjskiej po specjalnej projekcji na 

Uniwersytecie Concordia piątego przykazania : Nie zabijaj  (nagrodzonego wcześniej na 

Festiwalu Filmowym w Cannes nagrodą krytyki, w 1988 r.).    

 

Yves Vaillancourt - pisarz, fotograf oraz profesor filozofii - jest autorem wielu powieści i dzieł 

filozoficznych. Opublikowany esej jest wynikiem emocjonalnego szoku, który odczuł autor 

podczas projekcji filmu Nie zabijaj  i następnie długiej reflekcji nad tym,  co  powoduje ogromną 

„siłę wstrzasu” Dekalogu. Tu warto dodać, że Dekalog stanowi każdego roku obowiązkową 

lekturę dla wszystkich studentów filozofii Yves’a Vaillancourt. 

 

 

„Dziesięć filmów Dekalogu porusza niezmiernie silnie nasze wewnętrzne struny widzialne i 

niewidzialne”, wyznaje autor. Ta pełna wrażliwości filozoficzna analiza Dekalogu prowadzi 

czytelnika i kinowego widza do tych momentow,  gdzie – czasami - człowiek otwiera swoje 

serce na tajemnicze i trudne odkrycie Dobra. Pomimo, że jest  niewierzący, Yves Vaillancourt 

broni bardzo elokwentnie  tezy, że Dekalog Kieślowskiego jest jednym z tych dzieł, które 

otwierają perspektywę na to misterium, które popularnie nazywamy Sacrum. Muzyka Dekalogu, 

skomponowana przez Zbigniewa Preisnera, stanowi również przedmiot refleksji autora eseju, w 

której widzi silne więzy z muzyką sakralną. 



 

Nowy esej Yves’a Vaillancourt dostępny będzie czytelnikom nie tylko w prowincji Québec, ale i 

we Francji.  Miejmy nadzieje, że zostanie on również wkrótce przetłumaczony na język polski. 

Zarówno zmarły przedwcześnie Krzysztof Kieślowski (13 marca 1996 r.) jak i jego unikalne 

dzieło, jakim jest bez wątpienia Dekalog, na to zasługują. 

 

Zaproszeni na konferencję prasową krytycy filmowi i literaccy będą mieli także okazję obejrzeć 

kilka obrazów z serii „Séquences urbaines” malarki polskiego pochodzenia, Małgorzaty 

Bajkowskiej, oraz kilka oryginalnych afiszy z filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym afisz 

Dekalogu (ze zbiorów prywatnych Anny Klimalanki). 

 

Panu konsulowi Andrzejowi Szydlo, Pani vice-konsul Grażynie Bosak-Gagackiej, Panu Piotrowi 

Sowie,  a także edytorowi André Baril organizatorzy konferencji oraz autor Yves Vaillancourt 

składają szczere podziękowanie za życzliwość, za wielkość serca  i za wielce harmonijna 

współpracę. 

 

Anna Klimalanka-Leroux 

 

 

 


