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   W jednym ze swoich filmowych fe- 
lietonów Tadeusz Sobolewski nazy-
wa salê kinow¹ „przestrzeni¹ wolnoœci 
i wspólnoty”, w której widzowie wy-
znaj¹ swoj¹ wiarê w nienazwanego 
Boga. Dodaje przy tym jednak uwa-
gê o k³amstwie tej religii. Nawi¹zuje 
w ten sposób do myœli Edgara Mo-
rina. Ten francuski teoretyk kultury, 
w swojej fundamentalnej dla filmo-
znawstwa pracy Kino i wyobraźnia, 
zauwa¿y³ w zjawisku kina pewien pa-
radoks: widz szczelnie „opakowany 
w czerñ” sali kinowej, bior¹c udzia³ 
we wspólnym uczestnictwie, pozosta-
je jednoczeœnie g³êboko odizolowa-
ny od reszty swoich przypadkowych 
kompanów filmowej uczty. P³aszczy-
zna pozornego porozumienia mo¿e 
staæ siê w istocie przestrzeni¹ g³êbo-
kiej 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 momen-
ty absolutnego zjednoczenia widowni,
szczególnie odczuwalne w trakcie lek-
tury skrajnie przyt³aczaj¹cego psycho-
logicznie filmu. Swego czasu, na festi-
walu filmów fabularnych w Gdyni, 
mia³em okazjê uczestniczyæ w pro-
jekcji, podczas której jedynymi odg³o-
sami dochodz¹cymi z kilkusetosobo-
wej widowni by³y g³êbokie oddechy, 
po³¹czone z dŸwiêkiem wydawanym 
przez nerwowo zaciskane na oparciu 
fotela palce.

BARTOSZ FILIP

  Ka¿dy z prawdziwych mi³oœników 
kina pielêgnuje swój osobisty, indywi-
dualny mit, zwi¹zany z sal¹ kinow¹.  
Spróbujmy przyjrzeæ siê specyfice tych 
prywatnych wierzeñ, prezentowanych 
tak¿e w dzie³ach filmowych, autotema-
tycznie odnosz¹cych siê wobec mito-
twórczych w³aœciwoœci i mo¿liwoœci 
medium kinowego.
  Jeden z najwiêkszych „mitologów” 
kina – Federico Fellini – w swoim 
filmie Rzym piêknie przedstawi³ ca³y 
konglomerat zachowañ ludzkich, któ-
re integrowa³y galeriê charakterystycz-
nych dla tego re¿ysera, ³akomych na 
wszelkie przejawy ¿ycia bohaterów. 
Obok potrzeb podniebienia, zaspoka-
janych podczas niekoñcz¹cych siê eks-
perymentów kulinarnych, potrzeb ero-
tycznych, stymulowanych przez mon-
strualnie wrêcz przejrza³e, „fellinow-
skie” kobiety, znalaz³o siê tak¿e miej-
sce i dla sali kinowej, zaspokajającej
inne podstawowe potrzeby psycholo-

giczne cz³owieka. Legendarna publi-
cystka, krytyk filmowy Pauline Kael 
napisa³a kiedyœ, ¿e „mo¿e po prostu 
cz³owiek chce patrzeæ na ludzi na ekra-
nie i wiedzieæ, ¿e nie patrz¹ oni na nas, 
ze nie odwróc¹ siê w nasz¹ stronê i nie 
zaczn¹ nas krytykowaæ.” Dookreœlaj¹c 
stwierdzenie Kael doda³bym tu tak¿e 
voyeurystyczne zaspokajanie pragnie-
nia obserwacji, samemu nie bêd¹c wi-
docznym.
   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 się 
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 nielicz-
ni widzowie doœwiadczaj¹ tu¿ po wy-
jœciu 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 przy-
k³ad wobec wyjœcia do teatru), o tyle
akt wyjœcia z kina nadal pozostaje dla 
wiêkszoœci widzów nieprzekraczaln¹ 
granic¹. Cena biletu, odwrotnie pro-
porcjonalna do iloœci œwiat³a na sali 
kinowej, skutecznie powstrzymuje od 
dokonania tego odwa¿nego gestu.
  Dla mnie osobiœcie akt wyjœcia z ki-
na, akt rezygnacji z przyjemnoœci do-
œwiadczanej poprzez obcowanie z dzie-

³em filmowym, sta³ siê swego rodzaju
szans¹ na zachowanie mo¿liwoœci po-
nownego olœnienia, w innym czasie, 
w innym miejscu. Film nie musi byæ 
arcydzie³em, ¿eby sprawiaæ przyjem-
noœæ. 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 – może być
g³upi i pusty, a jednak mo¿e sprawiaæ 
radoœæ dziêki czyjejœ dobrej roli, lub 
jednemu dobremu zdaniu dialogu.” 
Takich chwil oczekujê w kinie. Nie 
tylko chwil prze³amania moich od-
biorczych przyzwyczajeñ, nie tylko 
chwil rozpoznania w³asnego  losu, ale
tak¿e drobnych zauroczeñ, ewokowa-
nych przez aspekt techniczny b¹dŸ 
celn¹ replikê bohatera. Uczestnictwo 
w projekcji odbywaj¹cej siê na sali ki-
nowej pozwala skuteczniej, z wiêksz¹ 
intensywnoœci¹ doœwiadczaæ takich 
chwil.

  Powracaj¹c do myœli Tadeusza So-
bolewskiego, okreœlaj¹cego kino prze-
strzeni¹ wolnoœci i wspólnoty, koœcio-
³em nienazwanej wiary. Jest du¿o racji 
w tych stwierdzeniach. Chcia³bym jed-
nak wskazaæ odwrotn¹ stronê tego do-
œwiadczenia, w którym wiara zamie-
nia siê w zw¹tpienie, poczucie wspól-
noty w rozbicie z³udnego poczucia 
to¿samoœci. Œwi¹tynia wiary staje siê 
œwi¹tyni¹ zw¹tpienia – tego szukam 
w kinie.
  Mojego zdania nie podzieliby hindu-
scy wieœniacy, z szaleñstwem w oczach

walcz¹cy o miejsce w namiocie kino-
wym o podobno „nieograniczonej ilo-
œci miejsc” (co œwietnie pokazuje do-
kument Wspólnota marzeń). Dla nich 
obecnoœæ w sali kinowej staje siê mo¿-
liwoœci¹ na doœwiadczenie barwnego,
lepszego losu. I choæ zasadnoœæ wy-
œwietlania filmu Titanic w rejonie, 
w którym nie wystêpuje pora deszczo-
wa (to przypadek kina w Czadzie, pre-
zentowanego we wspomnianym po-
wy¿ej dokumencie) poddana zostaje 
pod w¹tpliwoœæ, to jednak sala kinowa 
¿yje i ma siê wcale dobrze.
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