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MAJA GÓRCZAK „KATEDRA” 
 

 

 Dzięki „Katedrze” Tomasz Bagiński stał się jednym z najbardziej znanych i cenionych 

polskich twórców filmowych na świecie. Wyróżniła go nawet Akademia Filmowa z Los 

Angeles odpowiedzialna za przyznawanie Oscarów. Ta siedmiominutowa animacja powstała 

w oparciu o opowiadanie Jacka Dukaja.  

 Pierwszy film Tomasza Bagińskiego nosił tytuł „Deszcz”. Widać w nim było 

niewprawną jeszcze rękę animatora - amatora. „Katedra” jest już zupełnie inna – bardzo 

dopracowana i przemyślana, w pełni profesjonalna. 

 Samotny pielgrzym, bądź wędrowiec spotyka na swojej drodze katedrę. Na pierwszy 

rzut oka przypomina średniowieczną świątynię wzniesioną w gotyckim stylu. Człowiek 

dokładnie ogląda jej zakamarki, z ciekawością zgłębia każde miejsce. Jednak po wschodzie 

słońca katedra zaczyna ożywać, dosłownie.  

 W „Katedrze” nie ma żadnych dialogów, tylko idealnie dopasowana i podtrzymująca 

napięcie muzyka autorstwa Adama Rosiaka. Ścieżka dźwiękowa w ciekawy sposób dopełnia 

filmowy świat                i pobudza wyobraźnię widza. Animacje bardzo przypominają styl 

malowania Zdzisława Beksińskiego – surrealistyczne, abstrakcyjne nawet psychodeliczne. 

Cały obraz łączy w sobie elementy typowe dla konwencji filmu fantasy lub horroru. Światło 

w filmie jest „wisienką na torcie”. Szczególne wrażenie zrobił na mnie moment, w którym 

wędrowiec oświetla sobie drogę w katedrze za pomocą latarni i ogląda znajdujące się w 

świątyni rzeźby.   

Film Bagińskiego każdy może interpretować na swój sposób, ponieważ twórca nie 

narzuca jednoznacznie własnej wizji.  Brak jakichkolwiek roślin, krajobraz jakby po wybuchu 

wulkanu, sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z wizją początków świata lub 

apokalipsą. Sama katedra, pochłania każdą osobę, którą ciekawość zwiedzie za daleko. Wtedy 

staje się ona kolejną „cegłą” tej imponującej budowli. Gdy kończy się życie człowieka, 

wydłuża się żywot świątyni. Można zadać sobie pytanie: „Czy ludzka ciekawość może 

obrócić się przeciwko człowiekowi?”  
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 Film jest ucztą dla oka, ucha, ale także skłania do refleksji. Wszystko to tylko w 

siedem minut. Obraz polecam każdemu, kto potrafi docenić benedyktyńską pracę artysty oraz 

posiada bujną wyobraźnię. 

 „Katedra” zdobyła nagrodę główną na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Natomiast 

Tomasz Bagiński dostał Poznańskiego Złotego Koziołka za opracowanie plastyczne.  

 


