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  W jednym ze swoich filmowych fe-
lietonów Tadeusz Sobolewski nazywa 
salê kinow¹ „przestrzeni¹ wolnoœci 
i wspólnoty”, w której widzowie wy-
znaj¹ swoj¹ wiarê w nienazwanego 
Boga. Dodaje przy tym jednak uwagê 
o k³amstwie tej religii. Nawi¹zuje w ten 
sposób do myœli Edgara Morina. Ten  
francuski teoretyk kultury, w swojej 
fundamentalnej dla filmoznawstwa 
pracy Kino i wyobraŸnia, zauwa¿y³ 
w zjawisku kina pewien paradoks: 
widz szczelnie „opakowany w czerñ” 
sali kinowej, bior¹c udzia³ we wspól-
nym uczestnictwie, pozostaje jed-
noczeœnie g³êboko odizolowany od 
reszty swoich przypadkowych kom-
panów filmowej uczty.  P³aszczyzna 
pozornego porozumienia mo¿e staæ 
siê w istocie przestrzeni¹ g³êbokiej 
alienacji, w¹t³a niæ porozumienia 
widzów staje na granicy przeciêcia 
przez skrajnie odmienne oczekiwania 
i potrzeby prezentowane przez kino-
wych widzów. Choæ nieliczne, zdarza-
j¹ siê jednak na sali kinowej momenty 
absolutnego zjednoczenia widowni, 
szczególnie odczuwalne w trakcie 
lektury skrajnie przyt³aczaj¹cego 
psychologicznie filmu. Swego czasu, 
na festiwalu filmów fabularnych w 
Gdyni, mia³em okazjê uczestniczyæ 
w projekcji, podczas której jedynymi 
odg³osami dochodz¹cymi z kilkuset-
osobowej widowni by³y g³êbokie od-
dechy, po³¹czone z dŸwiêkiem wyda-
wanym przez nerwowo zaciskane na 
oparciu fotela palce.
  Ka¿dy z prawdziwych mi³oœników 
kina pielêgnuje swój osobisty, indywi-
dualny mit, zwi¹zany z sal¹ kinow¹.  
Spróbujmy przyjrzeæ siê specyfice 
tych prywatnych wierzeñ, prezento-
wanych tak¿e w dzie³ach filmowych, 
autotematycznie odnosz¹cych siê 
wobec mitotwórczych w³aœciwoœci i 
mo¿liwoœci medium kinowego.
  Jeden z najwiêkszych „mitologów” 
kina – Federico Fellini – w swoim 
filmie Rzym piêknie przedstawi³ ca³y 
konglomerat zachowañ ludzkich, które 
integrowa³y galeriê charakterystycz-
nych dla tego re¿ysera, ³akomych na 
wszelkie przejawy ¿ycia bohaterów. 
Obok potrzeb podniebienia, zaspo-
kajanych podczas niekoñcz¹cych siê 
eksperymentów kulinarnych, potrzeb
erotycznych, stymulowanych przez 
monstrualnie wrêcz przejrza³e, „felli-
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Sala kinowa
   Historia Internetu nie jest d³uga, 
choæ badacze infrastruktury podkreœ-
laj¹, ¿e jego pocz¹tek, to powstanie 
telegrafu tzw. wiktoriañskiego Inter-
netu, oraz jego nastêpcy - telefonu. 
Za dziadka wspó³czesnej sieci mo¿-
na uwa¿aæ projekt militarny maj¹cy 
zapewniæ szybk¹ komunikacjê na jak 
najwiêkszym obszarze kraju – tak¹,
która bêdzie odporna na atak wroga. 
Pod koniec lat szeœædziesi¹tych ubie-
g³ego wieku uda³o siê uzyskaæ sieæ
³¹cz¹c¹ komputery w czterech ame-
rykañskich uniwersytetach o nazwie 
ARPANET. S³owo „internet” w jê-
zyku angielskim oznacza „miêdzy-
sieæ”, sieæ natomiast definiowana jest 
na ró¿ne sposoby. Na najbardziej 
ogólnym poziomie jest po prostu sie-
ci¹ z³o¿ona z wielu innych sieci. Jed-
nak i takie okreœlenie nie jest pe³ne, 
poniewa¿ do sieci w³¹czaj¹ siê rów-
nie¿ wszyscy ci, którzy j¹ tworz¹, czy-
li u¿ytkownicy czy administratorzy.

  Internet ze wzglêdu na sw¹ szcze-
góln¹ kombinacjê w³aœciwoœci ma 
niespotykane cechy. Pierwsz¹ z nich 
jest jego harmonijne wspó³istnienie 
z innymi technikami telekomunika-
cji i teleinformacji. Ka¿dy wczeœniej-
szy system eliminowa³ jak¹œ poprze-
dzaj¹c¹ go formê komunikacji, np. te-
legraf elektryczny likwidowa³ system 
optyczny. Internet natomiast rozwija 
siê w harmonii z wczeœniejszymi for-
mami komunikacji, bêd¹c pog³ê-
bieniem dla ich dalszego rozwoju. 
Przez Internet mo¿na porozmawiaæ 
z przyjació³mi, uczestniczyæ w kon-
ferencjach, studiowaæ, pracowaæ, 
zwiedzaæ ca³y œwiat. Mo¿liwoœci te 
wci¹¿ rosn¹. Powsta³a nowa kulturo-
wa struktura - cywilizowane sieciowe 
spo³eczeñstwo, jakie dziœ tworzy pra-
wie ka¿dy z nas, daje nam anonimo-
woœæ, oraz ³atwoœæ unikania kontaktu 
z innymi ludŸmi. To jeden z tych da-
rów cywilizacji, który czyni kontakty 
z innymi zbêdnymi. Sieæ sta³a siê alter-
natyw¹ dla rzeczywistoœci. Choæ jest 
w niej osadzona, to i tak pozwala na 
przenoszenie siê w œwiat, do którego 
z jakiœ wzglêdów nigdy nie mogliœmy 
nale¿eæ. Konsekwencje takiego braku 
bliskoœci z innymi ludŸmi s¹ ró¿ne - 
od uzale¿nieñ a¿ do samobójstw.

- - - - -

  Jeœli zastanowimy siê nad rozwo-
jem komunikacji miêdzyludzkiej, to 

zauwa¿ymy, ¿e tak naprawdê dopie-
ro ostatnie dwieœcie lat przynios³o 
spo³eczeñstwu niesamowity rozwój. 
Przyjmijmy, ¿e system jêzykowy wy-
kszta³ci³ siê w erze paleolitu, i ¿e od
tego momentu zaczynamy liczyæ his-
toriê œrodków komunikowania. Ozna-
cza³oby to, ¿e a¿ trzydzieœci tysiêcy 
lat zajê³o ludzkoœci opanowanie sztu-
ki pisania. By³o to oko³o tysi¹ca po-
koleñ, jeœli weŸmiemy pod uwagê 
œredni¹ d³ugoœæ ¿ycia jako 30-35 lat. 
Wynalezienie druku, to tylko kolej-
nych sto osiemdziesi¹t pokoleñ. Wiek 
XIX, to niezwyk³e przyspieszenie w 
rozwoju komunikacji zapocz¹tkowa-
ne wynalezieniem telegrafu, póŸniej 
telefonu, gramofonu czy fotografii. 
Kolejne stulecie to prawdziwa udos-
konalaj¹ca rewolucja. Jakkolwiek na-
dal podstawowym œrodkiem komu-
nikacji cz³owieka pozostaje jêzyk na-
turalny, to dziêki postêpowi technicz-
nemu ludzie wykorzystuj¹ i przetwa-

rzaj¹ ogromne iloœci informacji, nie-
wyobra¿alnie wiêksze ni¿ w ca³ej swej 
dotychczasowej historii.
  Tomasz Goban Klas w swojej 
ksi¹¿ce Powstanie i rozwój mediów. 
Od malowide³ naskalnych do multi-
mediów opisuje rozwój mediów, od
powstania mowy do roku 2000, znaj-
duj¹c dla ich dziejów egzemplifika-
cjê w postaci jednej doby. I tak o pó³-
nocy cz³owiek porozumiewa siê przy 
u¿yciu gestów, mimiki i s³ów. Dopie-
ro oko³o ósmej rano pojawiaj¹ siê 
naskalne malowid³a. Do ósmej wie-
czorem pracujemy nad pierwszym 
systemem pisma. Po godzinie dwu-
dziestej trzeciej Gutenberg rozpoczy-
na erê s³owa drukowanego. Godzina 
23:53, to czas telegrafu, dwie minuty 
potem pojawia siê telefon i gramofon. 
Ostatnie piêæ minut, to prawdziwa 
eksplozja wynalazków. Radiotelegra-
fia, kino, telewizja kolorowa. Pozosta-
³y jeszcze dwie minuty do pó³nocy, 
w trakcie których powstaj¹ radio ste-
reofoniczne, komputer, Internet, tele-
fon komórkowy, komputer osobisty, 
dvd, palm top i tysi¹ce innych elek-
tronicznych „u³atwiaczy kontaktów”. 
Ostatnie dwieœcie lat, to „krótki mo-
ment w dziejach ludzkoœci, ale jak¿e 
brzemienny w wynalazki medialne i 
ich udoskonalenia. Wkraczamy w erê 
telekomunikacji i teleinformacji, w erê 
multimediów”.

nowskie” kobiety, znalaz³o siê tak¿e 
miejsce i dla sali kinowej, zaspokaja-
j¹cej inne podstawowe potrzeby psy-
chologiczne cz³owieka. Legendarna 
publicystka, krytyk filmowy Pauline 
Kael napisa³a kiedyœ, ¿e „mo¿e po 
prostu cz³owiek chce patrzeæ na ludzi 
na ekranie i wiedzieæ, ¿e nie patrz¹ 
oni na nas, ze nie odwróc¹ siê w nasz¹ 
stronê i nie zaczn¹ nas krytykowaæ.” 
Dookreœlaj¹c stwierdzenie Kael do-
da³bym tu tak¿e voyeurystyczne za-
spokajanie pragnienia obserwacji, sa-
memu nie bêd¹c widocznym.
  Dla m³odocianego bohatera filmu 
Fanny i Aleksander, autorstwa innego 
z legendarnych filmowych autorów 
– Ingmara Bergmana – protoplasta ki-
nematografu, Laterna magica, staje siê
medium umo¿liwiaj¹cym z jednej 
strony ewokacjê kie³kuj¹cej wyobraŸ-
ni; ze strony drugiej zaœ - szans¹ na
poskromienie lêków, maj¹cych swoje 
Ÿród³o poza czterema œcianami pry-
watnego œwiata prowizorycznie za-
aran¿owanej sali kinowej.
  Peter Bogdanovich, amerykañski 
re¿yser tworz¹cy podwaliny nowego 
kina lat 70., stworzy³ w filmie Ostatni 
seans filmowy wizerunek kina dosko-
nale oddaj¹cy klimat dokonuj¹cych siê 
wówczas przemian. Wykreowa³ obraz 
podupadaj¹cego studyjnego kina, bê-
d¹cego do niedawna jedyn¹ atrakcj¹
prowincjonalnego miasteczka. Ostatni 
seans, wyœwietlany na ekranie zamy-
kanego kina, zapowiada³ ekspansjê
filmowej kultury masowej, dostarcza-
j¹cej rozrywki, ale jednoczeœnie za-
bijaj¹cej mo¿liwoœæ jednostkowych 
chwil egzystencjalnej epifanii.
  Jak wygl¹da indywidualny mit kina 
w dobie wszechobecnych multiplekso-
wych dodatków, do³¹czanych do bile-
tu na seans? Chyba ju¿ tylko nieliczni 
widzowie doœwiadczaj¹ tu¿ po wyjœ-
ciu z kina chwili zamroczenia, spo-
wodowanego przekroczeniem granicy 
mroku i œwiat³a. Zamroczenia spowo-
dowanego nag³ym wyrwaniem z wy-
kreowanego na ekranie œwiata. Jest 
jednak niezmienna cecha, uobecniaj¹-
ca siê w zachowaniu widza kinowego. 
O ile trudno nazwaæ wyprawê do kina 
„œwiêtem” (w przeciwieñstwie na 
przyk³ad wobec wyjœcia do teatru), o 
tyle akt wyjœcia z kina nadal pozostaje 
dla wiêkszoœci widzów nieprzekra-
czaln¹ granic¹. Cena biletu, odwrotnie 

proporcjonalna do iloœci œwiat³a na sali 
kinowej, skutecznie powstrzymuje od 
dokonania tego odwa¿nego gestu.
  Dla mnie osobiœcie akt wyjœcia 
z kina, akt rezygnacji z przyjemnoœ-
ci doœwiadczanej poprzez obcowanie 
z dzie³em filmowym, sta³ siê swego 
rodzaju szans¹ na zachowanie mo¿-
liwoœci ponownego olœnienia, w in-
nym czasie, w innym miejscu. 
  Film nie musi byæ arcydzie³em, ¿eby 
sprawiaæ przyjemnoœæ. Przywo³ywana 
ju¿ wczeœniej Kael pisa³a: „Nie jest tak 
Ÿle, kiedy film nie pozuje na sztukê; to 
mo¿e nawet sprawiaæ ulgê.” I w innym 
miejscu: „Film nie musi byæ wielki 
– mo¿e byæ g³upi i pusty, a jednak 
mo¿e sprawiaæ radoœæ dziêki czyjejœ 
dobrej roli, lub jednemu dobremu zda-
niu dialogu.” Takich chwil oczekujê 
w kinie. Nie tylko chwil prze³amania 
moich odbiorczych przyzwyczajeñ, 
nie tylko chwil rozpoznania w³asnego 
losu, ale tak¿e drobnych zauroczeñ, 
ewokowanych przez aspekt technicz-
ny b¹dŸ celn¹ replikê bohatera. Uczest-
nictwo w projekcji odbywaj¹cej siê na 
sali kinowej pozwala skuteczniej, z 
wiêksz¹ intensywnoœci¹ doœwiadczaæ 
takich chwil.
   Powracaj¹c do myœli Tadeusza 
Sobolewskiego, okreœlaj¹cego kino 
przestrzeni¹ wolnoœci i wspólnoty, 
koœcio³em nienazwanej wiary. Jest 
du¿o racji w tych stwierdzeniach. 
Chcia³bym jednak wskazaæ odwrotn¹ 
stronê tego doœwiadczenia, w którym 
wiara zamienia siê w zw¹tpienie, po-
czucie wspólnoty w rozbicie z³udnego 
poczucia to¿samoœci. Œwi¹tynia wiary 
staje siê œwi¹tyni¹ zw¹tpienia – tego 
szukam w kinie.
  Mojego zdania nie podzieliby hin-
duscy wieœniacy, z szaleñstwem w 
oczach walcz¹cy o miejsce  w namio-
cie kinowym o podobno „nieograni-
czonej iloœci miejsc” (co œwietnie po-
kazuje dokument Wspólnota marzeñ). 
Dla nich obecnoœæ w sali kinowej staje 
siê mo¿liwoœci¹ na doœwiadczenie bar-
wnego, lepszego losu. I choæ zasadnoœæ 
wyœwietlania filmu Titanic w rejonie, 
w którym nie wystêpuje pora desz-
czowa (to przypadek kina w Czadzie, 
prezentowanego we wspomnianym 
powy¿ej dokumencie) poddana zostaje 
pod w¹tpliwoœæ, to jednak sala kinowa 
¿yje i ma siê wcale dobrze.


