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Kto ma ochotę na homara? 

W jaki sposób ludzie łączą się w pary? Czy samotność jest najgorszą rzeczą, która 

może spotkać człowieka? Czy wizja przyszłości wykreowana w The Lobster przez Yorgosa 

Lanthimosa jest w jakimś stopniu dla naszej cywilizacji prorocza? W swoim najnowszym 

dziele reżyser takich perełek współczesnej kinematografii jak Kieł (2009) czy Alpy 

(2011)stosuje znamienną dla swojej twórczości estetykę emocjonalnego dystansu 

i pewną dozę absurdu, które sprawiają, że seans dla odbiorcy stanowi prawdziwą ucztę.  

Słowem-wytrychem pomocnym przy poszukiwaniu odpowiedzi na wyżej posta-

wione pytania, jak i takim, które pozwalałoby na próbę scharakteryzowania artystycznej 

dominanty reżysera oraz zrozumienia niektórych zawiłości fabularnych, jest niewątpli-

wie „połączenie”. Dominujący w kreowaniu postaci spokój i mechaniczność kontrastująca 

z emocjonalnymi, niecodziennymi wydarzeniami; wynikająca z tego groteska zestawiona 

z kolei z dosadnymi wybuchami przemocy, czy w końcu wydarzenia rozgrywane w hotelu 

i  poza nim – w lesie. Każda z zastosowanych w filmie konwencji zderzona jest z inną, 

przeciwstawną, po czym łączy się z nią, tworząc mieszankę charakterystyczną dla stylu 

opowiadania Lanthimosa. Widza zaskakują przede wszystkim kontrastowe połączenia 

tworzące paradoksalnie spójną całość lub  będące niejako komentarzem do rzeczywisto-

ści, która roztacza się za naszymi oknami. Zarówno w formie realizacji, jak i w samej fa-

bule dominują surrealistyczne zasady. Jednak hipnotyzują odbiorcę i zostawiają w jego 

umyśle ślad na długo po seansie. To silnie autorskie, ale wciąż  logiczne kino. 

David (Colin Farrell), główny bohater filmu, po tym, jak jego żona odchodzi do in-

nego mężczyzny, zmuszony jest zamieszkać w tajemniczym, choć bardzo ekskluzywnym 

hotelu, gdzie w ciągu 45 dni powinien odnaleźć swoją drugą połówkę. W innym wypadku, 
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biorąc pod uwagę panujące tam zasady, zostanie przemieniony w zwierzę. Sposób tej do-

syć wątpliwej transformacji nie jest wyjaśniony, aczkolwiek każdy zdaje się święcie w nią 

wierzyć, jak i w to, że jego życie połączone jest z cechami zwierzęcia, które wybiera na 

początku swojego pobytu. Trafiamy na różne tropy mające utwierdzać nas w tym przeko-

naniu m. in. poznajemy historię psa głównego bohatera. Według protagonisty jego czwo-

ronogim kompanem jest brat, który niestety wcześniej przegrał matrymonialną, hotelową 

grę i musiał poddać się przemianie. Z kolei zwierzęciem wybranym przez Davida zostaje 

(jak nietrudno się domyślić) tytułowy homar. Powodem, dla którego właśnie tak zdecy-

dował,jest fakt, że żyją one ponad sto lat, mają niebieską krew podobnie jak arystokraci 

oraz pozostają płodne przez całe życie. Istnieje też cecha, która go z nimi silnie łączy – to 

umiłowanie do morza. Tytuł filmu może jednak mieć więcej znaczeń. Nie musi odnosić się 

wyłącznie do prostego wyboru nietypowego skorupiaka. Znajdujemy tu również nawią-

zanie do kwestii monogamiczności tych zwierząt. Rzekomo łączą się w pary na całe życie, 

choć David o tym w ogóle nie wspomina. Jednak patrząc na The Lobster z tej perspektywy, 

to zarówno utożsamianie się bohatera z homarem właśnie, jak i sam wybór przedstawi-

ciela określonego gatunku świata zwierząt, wydają się wręcz idealne. Zarówno w odnie-

sieniu do diegezy filmu i celu, jaki przyświeca wszystkim gościom (lub może trafniej by-

łoby powiedzieć pensjonariuszom) hotelu, jak i w przypadku zwrócenia uwagi na otacza-

jący odbiorcę świat. Presja czasu, pogoń za pieniądzem, brak głębszej komunikacji między 

ludźmi powoduje, że trudno nam utrzymać stałe relacje. A te zawiązywane na całe życie 

ocierają się wręcz o nierealność. Dodatkowo społeczeństwo również narzuca jednostce 

pewne wzorce np. dotyczące rodziny czy wizerunku. Z tej perspektywy wizja Lanthimosa 

nie jest już taka odległa.  

David wydaje się przeczyć popularnemu aforyzmowi, że lepiej być samym niż 

z kimś, kogo się nie kocha. Jednak trudno mu się dziwić. W świecie, w którym single pod-

dani są społecznemu ostracyzmowi, napiętnowaniu, a nawet wysyła się ich do specjalnie 

wydzielonego miejsca, gdzie mają nieco ponad miesiąc na znalezienie partnera, nie ma co 

czekać, aż przyjdzie miłość. Potrzebny jest inny fundament. Sam proces doboru par w fil-

mie poparty jest pewnym algorytmem. Podobna cecha osobowości, ulubiony kolor, iden-

tyczny „ubytek” w fizyczności. Wystarczy jedna rzecz, która łączy obie osoby, choćby naj-

bardziej absurdalna, ale koniecznie dominująca, aby stworzyć związek. Organizowane 

przez hotel wieczorki taneczne i scenki, które odgrywa personel, poza celem integracyj-

nym, wzmacniają też przekonanie o wyższości bycia w parze nad życiem w pojedynkę. To 
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istne pranie mózgu. Wszystko jest zinstytucjonalizowane, surowe. Scena, w której Davida 

w jednym z centrów handlowych w mieście zaczepia policja, ponieważ funkcjonariusze 

dostrzegają, że stoi sam, powoduje ciarki na plecach. Prezentacja przestrzeni miejskiej nie 

odbiega praktycznie od tej, którą znamy z autopsji, dlatego zastanawiamy się, co byśmy 

zrobili w podobnej sytuacji. Świat, w którym nie ma miłości, a równocześnie tylko ona 

gwarantuje przetrwanie w nim. Ludzie podporządkowują się normom kulturowym, regu-

lacjom prawnym określanym przez zarządzające instytucje lub po prostu zasadom panu-

jącym w danym środowisku po to, aby nie zostać wykluczonym lub ukaranym. 

The Lobster to również ukazanie dychotomii pomiędzy naturą a kulturą. Film za-

sadniczo można podzielić na dwie części. Pierwsza rozgrywa się w hotelu, gdzie pozna-

jemy wszystkie obowiązujące procedury i hierarchię dominującą w społeczeństwie, za-

równo tym w skali makro (poza hotelem), jak i mikro (w samym budynku). Druga połowa, 

tzw. leśna, okazuje się miejscem pełnym kolejnych zasad, do których należy się dostoso-

wać. Tam celebruje się jednak życie w pojedynkę. Pomimo istnienia tych dwóch alterna-

tywnych przestrzeni, łączy je to samo okrucieństwoi bezduszność. Natura wkrada się do 

hotelu wraz ze zwierzęcymi nawiązaniami,a kultura wnika w nieokiełznaną przyrodę. Czy 

możliwe jest zaznanie szczęściaw którymkolwiek z tych miejsc? 

Fenomenalne zdjęcia i wspaniała gra aktorska (zaskakująco świetna rola Colina 

Farrella) powodują, że film Lanthimosa oprócz gry na emocjach widza dostarcza także 

przyjemności płynącej z wizualnego odbioru dzieła. Ta swego rodzaju przypowieść o me-

chanizmach rządzących miłością i ludzkim zachowaniem ukazana jest w niesamowicie 

niebanalny sposób. To antyutopia, w której wada może okazać się tym, co łączy najsilniej. 

Gdybyście kiedyś musieli jednak wybrać, to jakim zwierzęciem chcielibyście zostać?  


