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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie bogactwa intertekstualnych nawiązań kina popu-
larnego i tendencji jego twórców do uciekania się do poważnej refleksji społeczno-kulturowej. 
Ważna wydaje się w tym kontekście także kwestia kultury uczestnictwa, w której odbiorcy są ak-
tywnymi uczestnikami obiegu kulturalnego.

Dwoma najbardziej reprezentowanymi obszarami odniesień X muzy są sfery religii i psy-
choanalizy.

Pierwszy paradygmat tworzą dzieła zawierające parafrazy i nowe realizacje motywów zwią-
zanych z religią chrześcijańską. Pojawiają się tutaj także obrazy generujące pewne zachowania 
religijne, na przykład religia Jedi utworzona pod wpływem „Gwiezdnych Wojen”.

Drugi paradygmat to filmy dające się odczytać się poprzez freudowską bądź lacanowską 
psychoanalizę. Stanowią one też często współczesne realizacje jungowskich archetypów i sche-
matu wędrówki bohatera mitycznego.

Słowa kluczowe:  kino popularne, religia, psychoanaliza, archetyp, Matrix, kultura popularna, 
zbiorowa inteligencja, Henry Jenkins

Analizując najnowsze kino popularne, nie można oprzeć się wrażeniu, że mamy 
do czynienia z pewnymi tendencjami zapowiadającymi nadejście zmian. Coraz bar-
dziej widoczne są aspiracje najmłodszych twórców filmowych do odważnego sięga-
nia po wielkie tematy i środki artystyczne wykraczające do tej pory poza uniwersum 
popkultury. Filmy takie jak „Incepcja”, „Dystrykt 9”, „Mroczny rycerz”, czy „Moon” 
potęgują tylko wrażenie, iż stajemy w obliczu przełomu mającego przedefiniować kul-
turę popularną. Pytanie tylko, czy proces ten zakończy się odświeżeniem współcze-
snej kinematografii i zwrotem ku wielkiemu kinu, czy też całkowitą deprecjacją sfery 
popkultury? Być może ambicje współczesnych reżyserów do tworzenia kina intelektu-
alnego okażą się obosieczną bronią i zwiodą ich tylko na manowce?

Jak stwierdza Miłosz Kłobukowski, autor opublikowanego w „Kwartalniku Fil-
mowym” artykułu pt. „O pewnej tendencji kina popularnego”: „Wydaje się, że kino 
popularne […] żąda coraz więcej i chodzi nie tylko o bicie kolejnych rekordów kaso-
wych, które są raczej pewne. To kino, któremu znudziło się bycie przede wszystkim 
rozrywką, kino, które pragnie awansować na górną półkę i stanowić nową jakość 
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wynikającą ze znalezienia kompromisu pomiędzy czystą zabawą a wielka sztuką 
(z odchyleniem ku tej drugiej)”1.

Można więc zadać pytanie: Czy popkultura traci swoją tożsamość i – jak 
stwierdza Kłobukowski – zjada swój własny ogon? Może po prostu tak długo powie-
lała i przetwarzała teksty kultury, nieustannie krzyżując je ze sobą we wszystkich 
możliwych konfiguracjach, że w końcu przestały one nieść za sobą jakiekolwiek 
walory, stały się wyjałowione i zbyt przewidywalne. Są to oczywiście bardzo od-
ważnie postawione pytania, ale odsyłają do pewnego nowego sposobu definiowania 
i postrzegania wytworów kultury masowej. Odkrywają istnienie pewnego nurtu, 
który między innymi przez Henry’ego Jenkinsa określony został jako „kino zbio-
rowej inteligencji”2. Termin ten dotyczy w dużej mierze relacji między odbiorcami 
tekstów kultury, ale też między twórcą dzieła i odbiorcami. Ogólna dostępność 
medium internetowego sprawiła, iż ta druga praktycznie się rozmyła: „Protesty, 
bojkoty, poprawianie filmów – najwierniejsi widzowie wstają dziś z kolan. Nie chcą 
tylko podziwiać cudzej twórczości, pragną tworzyć ją od nowa. W ręku mają broń 
groźniejszą niż świetlisty miecz – Internet”3.

Również interakcje między odbiorcami kultury wyglądają dzisiaj nieco inaczej. 
Wiążą się z kulturą wiedzy – fani wspólnymi siłami próbują odczytać daną markę 
jak najlepiej. Tworzą specyficzny obieg, w którym wymieniają się informacjami, 
podsuwają sobie kolejne tropy, drążą temat, angażując pełnię swoich sił. Tylko 
w ten sposób marka może być opanowana w pełni. Bierni do tej pory odbiorcy „nie 
muszą być postrzegani jako ofiary przemysłu i bezkrytyczni konsumenci kultury 
masowej, […] można dostrzec w nich także «kłusowników» – kreatywną społecz-
ność, przetwarzającą kulturę na własnych prawach”4.

Zanim przejdę jednak do meritum, czuję się także w obowiązku dookreślenia 
zaproponowanego przeze mnie tematu, który, w dużej mierze, skonstruowany zo-
stał według kryteriów ponowoczesnej atrakcyjności. Enigmatyczne sformułowanie 
„Kino po «Matriksie»”, powstało w wyniku inspiracji artykułem o tym samym tytule, 
zamieszczonym w marcowym numerze magazynu „Film” z 2005 roku. Jego autor 
– Maciej Parowski – nie ma wątpliwości co do tego, iż „Matrix” jest dziełem granicz-
nym, pyta jednak o naturę tej graniczności. Czy film Wachowskich zamknął, czy 
raczej otworzył kolejny etap w dziejach kina? W zależności od punktu odniesienia, 
obie odpowiedzi mają rację bytu – można powiedzieć, że „Matrix” zakończył erę 
analogowej dystrybucji dzieł filmowych – jako pierwszy w dziejach film sprzedawał 

1 M. Kłobukowski, O pewnej tendencji kina popularnego, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 66, 
s 191.

2 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, [tłum.] M. Bernatowicz, 
M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 95.

3 K. Pasternak, Małgorzata Sadowska, Bunt fanów, „Przekrój” 2010, nr 44, s. 42.
4 H. Jenkins, dz.cyt., s. 95.
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się lepiej na nośnikach DVD niż VHS. Ja jednak, odnosząc się do etymologii słowa 
„macierz”, wolę upatrywać w tym, kultowym już dziele, raczej początku a nie końca.

Sformułowanie „kino po «Matriksie»” odnosi się do wszystkich dzieł filmo-
wych wyprodukowanych w Hollywood, rzecz jasna, po roku 1999. Dodać należy 
– komercyjnych dzieł głównego nurtu. Ze względu jednak na olbrzymią ilość pro-
dukcji, których opisanie zapewne przekroczyłoby kilkakrotnie objętość studium, 
skupiam się na dziełach najbardziej reprezentatywnych.

Fenomen roku 1999 i przemiany sfery audiowizualnej

Początków owych procesów, mających zmienić kino popularne, upatrywać 
należy w roku 1999, który według magazynu „Entertainment Weekly” zmienił 
współczesną kinematografię5. Na ekranach kin pojawiły się wtedy filmy takie jak: 
„Matrix”, „Podziemny krąg”, „American Beauty”, „Szósty zmysł”, „Blair Witch 
Projekt”, „Być jak John Malkovich” czy „EXistenZ”. Jak stwierdza Henry Jenkins 
„Kinomani wychowani na nielinearnych formach medialnych, jak gry wideo, ocze-
kiwali zupełnie innych form rozrywki”6. Rok 1999 przyniósł właśnie takie odświe-
żenie. „Poszatkowana” na pierwszy rzut oka struktura filmu dała odbiorcy możli-
wość poskładania fragmentów układanki w swoim czasie i na swój sposób.

Motywem przewodnim kinematografii tego okresu było zakwestionowanie 
realności widzialnej rzeczywistości i przekonanie, że otaczający nas świat jest złu-
dzeniem ukrywającym prawdziwa istotę rzeczy. Sfera obiektywnej rzeczywistości 
miesza się tutaj z marzeniem sennym, halucynacją, a nawet komputerową symu-
lacją. Oprócz tego, kolejnym istotnym problemem podejmowanym przez twórców 
filmowych było doświadczenie pracy w korporacji. W obrazach takich jak „Office 
Space”, „American Beauty”, „Podziemny Krąg” i wielu innych, kwestionuje się sta-
tus quo kultury biurowych dystrybutorów na wodę. Otoczeni monotonią ścianek 
działowych bohaterowie buntują się przeciw konformizmowi. Są więc to, jak uważa 
Jenkins, „dzieła chwili obecnej, przemawiające do współczesnych lęków dotyczą-
cych technologii i biurokracji. Żywią się powszechnymi obecnie koncepcjami wie-
lokulturowości i obrazują dzisiejsze formy ruchu oporu”7.

Nastroje takie, jak poczucie bezsilności wobec kosmicznej siły, bezcelowość 
istnienia, które zmierza ku śmierci, rozpad moralny sugerują, iż w kinowych obra-
zach roku 1999 przebrzmiewa także echo zbliżającego się końca tysiąclecia. Być 
może właśnie dlatego, że powstałe wtedy filmy oscylowały wokół egzystencjalnych 
zagadnień natury ontologicznej, rok ten tak trwale zapisał się w zbiorowej świado-
mości.

5 H. Jenkins, dz. cyt., s. 117.
6 Tamże, s. 117.
7 Tamże, s. 121.
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„Półmisek z różnościami” czyli „Matrix”

Z wymienionych dzieł filmowych największy chyba jednak wpływ na obraz dzi-
siejszego kina popularnego miał „Matrix” braci Wachowskich. Wystarczy spojrzeć 
na opisy reklamowe pojawiających się produkcji filmowych, w których akcentuje 
się podobieństwo danego produktu do tego kultowego dzieła8. Być może nie jest 
wcale zbiegiem okoliczności, iż jedna z definicji słowa „matrix” każe nam odczyty-
wać je jako „coś, co daje kształt, początek, podstawę czemuś”9.

To właśnie twórcy „Matrixa”, po raz pierwszy na taką skalę, dokonali istnej 
międzykulturowej grabieży, umieszczając w obrębie jednego dzieła tak wiele tro-
pów, aluzji, skomplikowanych doktryn i teorii naukowych, że całkowite opanowanie 
marki jest praktycznie niemożliwe. Mimo że w licznych publikacjach, zarówno tych 
o charakterze naukowym, jak i tych bardziej popularnych, temat „Matrixa” został 
praktycznie wyczerpany, wszystkie nawiązania odnalezione, a skomplikowana mi-
tologia odczytana, niezbędne jest chociaż naskórkowe opisanie pewnych możliwo-
ści i narzędzi, które dał ten obraz późniejszym filmowcom.

Znowu odwołując się do Jenkinsa, stwierdzić można, iż „«Matrix» pojawił się 
w czasach nagłej zmiany i kulturowego zróżnicowania. Celem jego twórców nie 
było zachowanie istniejących tradycji kultury, ale połączenie tych elementów w in-
nowacyjny sposób”10. Film ten stał się odpowiedzią na ponowoczesny pluralizm. 
To prawdziwy „półmisek z różnościami”, jak mawia autor „Kultury konwergencji”.

Tak oto właśnie Wachowscy stworzyli nowy rodzaj kina kultowego, dalekiego 
od założeń niekomercyjności, niskiego budżetu, krótkiego czasu zdjęciowego czy 
udziału nielicznej i taniej ekipy. Co więcej, „Matrix” doskonale wpisuje się w defi-
nicję kina kultowego, zaproponowaną przez Umberto Eco. Według niego „dzieło 
[takie] musi być całkowicie ukształtowanym uniwersum, tak by fani mogli cytować 
epizody i rozmawiać o postaciach, jakby były one częścią ich prywatnego sekciar-
skiego świata”11. Nie musi być też wcale udane ani spójne, im więcej zagadnień 
porusza, tym więcej społeczności może przyciągnąć. Eco podkreśla także walor 
encyklopedyczny filmu, który „powinien zawierać dużą dawkę informacji, które 
oddani fani będą mogli zgłębiać, a potem ćwiczyć i doprowadzać do mistrzostwa 
tę wiedzę”12.

W ten sposób powstał nowy rodzaj postmodernistycznej rozrywki, oparty na, 
jak to określa profesor Andrzej Pitrus „«sekretnym» porozumieniu pomiędzy wi-

8 Wskazują na to kampanie promocyjne takich filmów, jak: „Daybrakers”, „Mr. Nobody”, 
„Kod nieśmiertelności”, „Władcy umysłów”, „Incepcja” „300” itp.

9 R.M. Schuchardt, Czym jest Matrix? [w:] Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia 
w Matrix, [red.] G. Yeffeth, [tłum.] W. Derechowski, Gliwice 2003, s. 11.

10 H. Jenkins, dz. cyt., s. 121.
11 Tamże, s. 97.
12 Tamże, s. 97.
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dzami oraz między widownią i twórcami”13 oraz na „pewnej subkulturze widzów, 
chcących rozumieć film głębiej, niż to sugeruje fabuła”14.

Paradygmat religijny – sacrum w przestrzeni Hollywood

Prezentowane dzieła filmowe tworzą dwa zbiory, nazwane przeze mnie para-
dygmatami postmodernistycznej rozrywki. Pierwszy z nich skupia obrazy odwołu-
jące się do sfery szeroko rozumianej religijności, nie tylko w wydaniu chrześcijań-
skim. Do drugiego zaś należą filmy transponujące na język współczesnej popkultury 
mity. W tym też dziale dokonuję odczytania obrazów Hollywood poprzez pryzmat 
psychoanalizy i jungowskich archetypów.

Punktem wyjścia dla moich rozważań na temat różnych odmian obecności re-
ligii w popkulturze uczyniłem przypadek australijskiego spisu powszechnego, który 
odbył się w 2002 roku. Otóż ponad siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców Australii 
zadeklarowało się jako wyznawcy religii Jedi. Oznacza to, że jeden na dwustu sie-
demdziesięciu Australijczyków, czyli około 0,4 procenta populacji, wyznaje religię 
stworzoną przez George’a Lucasa. Okazuje się jednak, że nie jest to przypadek 
odosobniony i już rok wcześniej podobne procesy miały miejsce także w Wielkiej 
Brytanii. Jednak w tym wypadku, co nie dane było Australijczykom, oficjalnie za-
rejestrowano religię Jedi.

Wpis o nowej religii znalazł się na osiemnastej stronie specjalnego formularza 
UK Census 2001, który dostępny jest w serwisie internetowym brytyjskiego urzędu 
statystycznego15. Wyniki spisu wykazały istnienie trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy 
osób deklarujących się jako wyznawcy Jedi. Jest to 0,7 procenta całkowitej popula-
cji uwzględnionej w spisie.

„Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek, gdy władze jakiegoś kraju po-
traktowały poważnie stowarzyszenie religijne czerpiące swoją inspiracje z filmu, 
bądź z jakiegokolwiek innego produktu kultury popularnej”16.

Należy w tej chwili zadać pytanie: co sprawiło, że tak duża grupa ludzi zdecy-
dowała się podążyć ścieżką Mocy? Założenia systemu wiary wyznawanej przez mi-
strza Yodę i jemu podobnych, są przecież identyczne z założeniami prawie każdej 
ze współczesnych religii. Jest tu przecież wszechogarniająca i nie do końca pozna-
na siła wyższa, której dodatkowo jesteśmy częścią, odwieczna walka pierwiastka 
dobra ze złem i pewne zasady mające nas do tej siły wyższej doprowadzić.

13 A. Pitrus, Kino kultu, Kraków 1998, s. 58.
14 K. Karwowski, Matrix has you, „Magazyn esencja”, http://esensja.pl/magazyn/2003/04/

iso/12_10.html (19. 03. 2009).
15 Wzór tego formularza dostępny jest w sieci internetowej pod adresem: http://www.statistic.

gov.uk/census 2001/pdfs/section5part 3.pdf.
16 K. Pędziszewski, Rycerze Jedi spis powszechny, „Kultura Popularna” 2005, nr 2, s. 22.
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Zdaniem znawcy fenomenu „Gwiezdnych Wojen”, Krzysztofa Pędziszewskie-
go, duże zainteresowanie „religią” Jedi wiąże się z pewnymi przemianami duchowo-
ści w ponowoczesnej rzeczywistości i z dzisiejszym sposobem postrzegania i prak-
tykowania religii. „Chodzi tu przede wszystkim o stopniowy spadek popularności 
wielkich religii monoteistycznych w zachodnim świecie oraz przeniesienie akcen-
tu na zindywidualizowane poszukiwanie i przeżywanie sacrum. Ale można spoj-
rzeć na nią także z perspektywy „New Age” i związanych z nią postulatów zwrotu 
ku pierwotnemu, naturalistycznemu i animistycznemu rozumieniu religijności.” 
W takim wypadku jest więc popkulturowa religia „Gwiezdnych Wojen” podobna 
w swym charakterze do religii neopogańskich. Warto wspomnieć, że w 2009 roku 
James Cammeron w swoim „Awatarze” w bardzo podobny sposób zbudował sys-
tem wierzeń bohaterów filmu, rasy humanoidalnych kotów Na’vi, zamieszkujących 
planetę o nazwie Pandora. Jest to kolejny dowód atrakcyjności tego typy praktyk 
religijnych dla filmowców.

Zagadnienie obecności religii w kinie jest jednak dużo bardziej złożone i roz-
patrywać je można na wielu różnych poziomach. Pierwszy wspomniany został 
przed chwilą i polega na generowaniu pewnych zachowań religijnych przez wytwo-
ry popkultury. Pewną ilustracją tej tendencji w najnowszym kinie jest chociażby 
fenomen „Pasji” Mela Gibsona, bowiem ponad 70 procent ankietowanych Amery-
kanów odpowiedziało, iż po obejrzeniu filmu zacieśniło swoje relacje z Kościołem 
katolickim. Oczywiście dane te powinniśmy przyjmować z dużym dystansem.

Po drugie, istnienie religii w obrazach filmowych dokonuje się w postaci nawią-
zań do danego systemu wierzeń, różnych ukrytych aluzji do znanych nam doktryn 
religijnych czy też parafraz postaci świętych i ich życia. Inaczej mówiąc, idee prze-
kazywane są nam nie wprost ale między wierszami, za pomocą metafor i symbo-
li. Dogmaty wiary ulegają refiguracji, często zostają umieszczone w nietypowych 
kontekstach, wydawałoby się, z wiarą nie mających nic wspólnego. To właśnie ten 
rodzaj objawiania się metafizyki i duchowości w kinie wydaje się najbardziej intere-
sujący i, moim zdaniem, dominuje w sferze popkulturowego przetwarzania religii.

„John Lennon pomylił się, gdy stwierdził, że Beatlesi są «popularniejsi od Je-
zusa»”17. Jakkolwiek obrazoburczo to zabrzmi, to Chrystus jest obecnie największą 
ikoną kultury masowej. Nawet pobieżnie przeglądając nowe kino amerykańskie, 
natrafiamy na wiele postaci budzących jednoznaczne skojarzenia z figurą Jezusa 
Chrystusa. We „Władcy Pierścieni” Petera Jacksona Niziołek Frodo jest jedynym, 
który opiera się pokusom pierścienia i dźwiga swoje brzemię na Górę Przeznacze-
nia niczym Chrystus dźwigający swój krzyż na Golgotę. Także inna postać z filmu 
implikuje skojarzenia z Synem Bożym. Czarodziej Gandalf poświęca życie dla in-
nych i podczas walki z ognistym demonem Balrogiem (czyżby wcielenie Szata-
na?) spada w otchłań. Po pobycie w „piekle” i wygranej walce z potworem, Gandaf 
„zmartwychwstaje” i ukazuje się w jaśniejącej szacie.

17 D. Arest, Jezus forever, „Film” 2009, nr 12, s. 31.
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Na tym nie koniec. Wspomnieć należy również o innej ekranizacji znanej 
powieści fantasy autorstwa Clive’a Staplesa Lewisa pt. „Opowieści z Narni”. Lew 
Aslan ofiaruje się w obronie swoich poddanych, zostaje publicznie zabity, aby na-
stępnie zmartwychwstać i pokonać zło.

Dość niestandardowe, ale bardzo interesujące ucieleśnienie wizerunku Chry-
stusa oferuje także Darren Aronofsky. W „Zapaśniku”, główny bohater, Randy 
„Ram” Robinson, „w obecności rozmiłowanej w cierpieniu publiki, po chrystu-
sowemu zmaga się ze sobą. Daje spektakl cierpienia, powtarza gest poświęcenia 
ciała”18. W pewnym momencie filmu prostytutka Stephani cytuje Pismo Święte 
a potem naiwnie stwierdza, iż Rendy ma takie same włosy jak Jezus w „Pasji” Mela 
Gibsona, którą niedawno oglądała. Jest to jak gdyby wyartykułowanie wprost podo-
bieństwa bohatera do Jezusa Chrystusa.

Trawestacje wszelkiego rodzaju wątków religijnych z całą pewnością nie odno-
szą się jedynie do postaci. W równym stopniu parafrazowane są ważne z punktu 
widzenia danej wspólnoty religijnej wydarzenia, miejsca, przedmioty czy też święte 
symbole. Kino ostatnich lat dostarczyło na przykład dwóch interesujących wizji 
potopu. Pierwsza znajduje się we wspomnianym wcześniej „Władcy Pierścieni”, 
w którym siedziba Sarumana, jako wylęgarnia zła, zostaje zalana „oczyszczają-
cą” wodą. Kolejną transpozycję biblijnego potopu znajdziemy w katastroficznym 
obrazie pt. „2012”. Na skutek drastycznie wzrastającej temperatury jądra Ziemi, 
mającej związek z apokaliptyczną przepowiednią Majów o końcu świata, poziom 
oceanów podnosi się zatapiając większą część planety. Mamy tu bezpośredni cytat 
z Pisma Świętego, gdyż, tak jak to było w przypadku Noego, ludzie budują nowo-
czesne „arki”, mające ocalić ich i zwierzęta od kataklizmu.

Bardzo ciekawe ujęcie miejsca religii w naszym życiu przynosi również wy-
produkowana w 2009 roku „Księga ocalenia”. Ta postapokaliptyczna wizja świata 
porusza zagadnienie istotności Biblii w chrześcijańskiej kulturze. Główny bohater 
dzieła, Eli, jest posiadaczem ostatniego na Ziemi Pisma Świętego, które w filmie 
urasta do rangi magicznego artefaktu, pozwalającego panować nad światem. Kto 
znajdzie się w jej posiadani, ten zjedna sobie ludzkość.

Liczne produkcje traktują też o odwiecznej walce między siłami niebios i siła-
mi piekieł. Wspomnieć należy między innymi „Constantine’a”, czy też „Legion”. 
W tym pierwszym ciekawie ujęty został wątek ingerencji zarówno sił zła jak i dobra 
w ludzkie życie. Według „zakładu” zawartego między Bogiem a Szatanem, Anioły 
i Demony, ukryte pod ludzkimi postaciami, mogą jedynie nakłaniać do określonego 
postępowania. Na przykładzie głównego bohatera filmu widoczny jest też motyw 
potępienia śmierci samobójczej. Poza tym, doświadczamy tutaj jednej z najciekaw-
szych w całej kinematografii wizji Piekła.

Dość ciekawą interpretacją wydaje się także odczytanie kultowego dzieła 
science fiction – „Terminatora” – jako refiguracji biblijnej opowieści o Herodzie, 

18 Tamże, s. 34.
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który pragnął zgładzić Jezusa, gdy ten będzie jeszcze niemowlęciem. W swoim 
filmie James Cameron posunął się jeszcze dalej. Cyborg T-800 przybywa z przy-
szłości aby zgładzić Sarę Connor, matkę nienarodzonego jeszcze Johna Connora, 
chłopca, który w przyszłości ma stanąć na czele ruchu oporu przeciwko Maszynom 
i wyzwolić ludzkość spod jarzma Sztucznej Inteligencji.

Paradygmat mityczno-psychoanalityczny

Chciałbym przejść teraz do paradygmatu mityczno-psychoanalitycznego, 
w którym dzieła filmowe odczytywane są poprzez pryzmat freudowskiej i lacanow-
skiej psychoanalizy oraz jungowskich archetypów. Kluczowe jest także wyodrębnie-
nie w najnowszym kinie Hollywood usystematyzowanego i opisanego przez Jose-
pha Campbella monomitu wędrówki bohatera mitycznego, który, jak się okazuje, 
jest najbardziej popularnym schematem narracyjnym współczesnej kultury.

Od pewnego czasu pojawiają się głosy o renesansie psychoanalizy. Jak stwier-
dza słoweński psycholog Slavoj Żiżek w opublikowanej w 2008 roku książce, bę-
dącej swoistym wstępem do psychoanalizy Lacana: „dopiero dziś nadszedł czas 
psychoanalizy”, albowiem „kluczowe odkrycia Freuda nareszcie uzyskują swój 
prawdziwy wymiar”19. Czytając dalej słowa uczonego wnioskować można, że ów 
prawdziwy wymiar psychoanalizy był możliwy do uzyskania głównie za sprawą 
kultury wizualnej. To właśnie X muza, za sprawą takich dzieł jak: „Obcy”, „Metro-
polis”, „Blue Velvet”, „Ptaki”, „Egzorcysta”, „Oczy szeroko zamknięte”, „Solaris” 
i wiele, wiele innych, najlepiej obrazuje nasze nieuświadamiane popędy, nasze lęki 
i pragnienia.

Od „Psychozy” do „Incepcji” – związki psychoanalizy 
i architektury w filmie fabularnym

W celu prezentacji ontologicznego pokrewieństwa architektury i dzieła fil-
mowego posłużę się znanym motywem z filmu autorstwa Alfreda Hitchcocka 
pt. „Psychoza”. Wszyscy doskonale pamiętamy ponury, ustawiony na wzgórzu dom 
głównego bohatera filmu, mordercy i schizofrenika, Normana Batesa. Jak twier-
dzi Slavoj Żiżek, w „Psychozie” odnajdujemy niezwykle ciekawy splot architektury 
i psychoanalizy. Dom w filmie stanowi nie tylko ośrodek akcji, ale także meta-
foryczne odzwierciedlenie psychiki Batesa, jego poszczególne piętra symbolizują 
trzy poziomy ludzkiej świadomości: „Parter to ego – Norman zachowuje się tam 
jak normalny syn, panuje nad nim to, co zostało z jego normalnego «ja». Na górze 
jest superego. Superego ucieleśnia tu zmarła matka. W piwnicy jest id, zbiornik 

19 S. Žižek, Lacan, [tłum.] J. Kutyła, Warszawa 2010, s. 15.
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zakazanych popędów”20. Kiedy w jednej ze scen Norman przenosi swoją matkę 
(a raczej jej szkielet, zwłoki, ponieważ matka już dawno nie żyje) z piętra do piw-
nicy, tak naprawdę przenosi ją symbolicznie, w swoim umyśle, z superego do id. 
„Oczywiście płynie z tego wniosek opisany już przez Freuda”21 – stwierdza Żiżek 
– „superego jest ściśle powiązane z id. […] nie jest czynnikiem etycznym. To czyn-
nik obsceniczny, bombarduje nas rozkazami niemożliwymi do wykonania, szydzi 
z nas gdy, co oczywiste, nie możemy spełnić jego zadań. Im bardziej go słuchamy, 
tym większe poczucie winy w nas budzi. W działaniu superego zawsze jest element 
obscenicznego szaleństwa”22.

Podobne sprzężenie zwrotne między architekturą a rzeczywistością medial-
ną, jakie znajdujemy u Hitchcocka, dostrzec można również w najnowszych do-
konaniach hollywoodzkich twórców filmowych. Motyw budynku symbolizującego 
wnętrze bohatera wprowadza w XXI wiek Christopher Nolan za sprawą swojej 
„Incepcji”. Na jednym z kolejnych poziomów snu znajduje się zasypana śniegiem, 
niezdobyta, betonowa warownia23, strzeżona dodatkowo przez zbrojne oddziały 
w białych kombinezonach, symbolizujące broniącą się podświadomość. Jak się 
okazuje, budowla ta zawiera wiele ukrytych sensów. Będąca najbardziej widocznym 
elementem architektonicznym wieża strzelnicza, według teorii psychoanalitycznej, 
opisywana jest jako element mający męski charakter penetracyjny. „Od razu koja-
rzy się z postacią wyniosłego, oschłego ojca, który odrzuca i deprecjonuje syna (to 
tu w sejfie przechowywany jest testament ojca jednego z bohaterów). Architektura 
jest u Nolana pochodną tłumionych emocji, popędów, traumatycznych wspomnień, 
urazów, lęków i kompleksów. Jest odbiciem umysłu”24. Sferę superego wizualizuje 
więc pomieszczenie ukryte w głębi budynku, sala, w której na łożu śmierci znajduje 
się despotyczny ojciec jednego z bohaterów25, będący katalizatorem jego trauma-
tycznych przeżyć.

Wrażenie związku budownictwa i psychoanalizy potęguje w filmie jeszcze jed-
na scena. Reżyser posłużył się tutaj metaforą windy. Główny bohater na poszczegól-
nych piętrach stworzonego przez siebie wyimaginowanego konstruktu „przechowu-
je” swoje wspomnienia dotyczące dzieci i zmarłej żony. Porusza się pomiędzy nimi 
właśnie za pomocą windy. Najboleśniejsze wspomnienia znajdują się oczywiście 

20 Z-boczona historia kina (ang. The Pervert’s Guide to Ciemna), reż. Sophie Fiennes, prod. 
Wielka Brytania, Austria, Holandia 2006, wersja polska: Against Gravity, tekst: K. Bober.

21 Tamże.
22 Tamże.
23 Oczywiste nawiązanie do siedziby Blofelda – głównego przeciwnika Jamesa Bonda 

w odcinku pt. „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”.
24 M. Mozga-Górecka, Architektura dla lunatyków, „Rzeczpospolita” 2010 r. , nr 197 (24. 08), 

s. A17.
25 Scena ta jest swoistym hołdem Nolana dla „Odysei Kosmicznej 2001” Stanleya Kubricka, 

w której także, w jednej z końcowych scen, widzimy podobnie skonstruowane pomieszczenie 
z łożem śmierci.
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najgłębiej. Bohater nie może pogodzić się ze śmiercią żony i wypiera tę myśl ze 
świadomości.

Także inne filmy autorstwa Nolana odczytywać można poprzez pryzmat psy-
choanalizy. „Nieprzypadkowo przecież upiorny, gotycki zamek Bruce’a Wayne’a 
[…] znajdował się na stromej skale, w głębi zaś skrywała się waginalna grota, z któ-
rej wyruszał co noc, jakby rodząc się na nowo”26. Jak widać autor „Incepcji” dosko-
nale zdawał sobie sprawę z lęków i nieuświadomionych popędów, będących podło-
żem konstrukcji zachowań współczesnych bohaterów kultury masowej.

Mroczny rycerz – archetyp Cienia w świecie popkultury

Pragnę przejść teraz z kolei do opisu obrazów filmowych, stanowiących reali-
zację Jungowskich archetypów. Podobnie jak w przypadku psychoanalizy, wpływ 
tych prastarych wzorców osobowości na współczesną kulturę jest wszechobecny. 
„Archetypy niezmiennie trwają we wszystkich epokach, kulturach, snach i oso-
bowościach jednostek, a także w mitycznych wyobrażeniach całego ludzkiego 
świata”27.

Christopher Vogler w swojej książce „Podróż autora. Struktury mityczne dla 
scenarzystów i pisarzy”, będącej syntezą dokonań Carla Gustawa Junga i Josepha 
Campbella, stwierdza, iż z punktu widzenia narracji „archetyp to rodzaj maski na-
kładanej przez postać wtedy, gdy wymaga tego rozwój opowieści […] można też [je] 
potraktować jako różne oblicza osobowości bohatera (lub też samego autora)”28. 
W związku z tym, różne pojawiające się w opowieści postaci będą po prostu rozma-
itymi możliwościami przemian czy wizerunków głównego bohatera.

Tak właśnie dzieje się m.in. w „Mrocznym rycerzu” autorstwa, wielokrotnie 
wspominanego już, Christophera Nolana, u którego aspiracje tworzenia kina inte-
ligentnego widać praktycznie w każdym filmie. Znakomita kreacja Jokera uosabia 
nie tylko odwieczny pierwiastek niszczycielski, jak sam o sobie mawia jest orę-
downikiem Chaosu, ale oprócz tego stanowi właśnie alter ego głównego bohatera 
filmu – Batmana. Najwłaściwszym archetypem jest więc tutaj Cień, który według 
Voglera „reprezentuje energię mrocznej siły , niewyrażone, nieuświadomione albo 
odrzucone aspekty osobowości. […] stanowi azyl dla wszelkich demonów, które 
zamieszkują nasz wewnętrzny świat i o których nie chcemy pamiętać. Cieniem jest 
wszystko, czego w sobie nie lubimy, każdy sekret do którego nie chcemy się przy-
znać […] cechy, właściwości i treści, które wypieramy i próbujemy wykorzenić”29.

26 M. Kłobukowski, dz. cyt., s 191.
27 Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, [tłum.] K. Kosińska, 

Warszawa 2010, s. 26–27.
28 Tamże, s. 27.
29 Tamże, s. 75.
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Jak już wspomniałem, Joker jest cieniem Batmana, tak samo jak zamaskowa-
ny bohater jest odrzucony przez społeczeństwo, które postrzega go jako dziwolą-
ga. Paradoksalnie bez Jokera, reprezentującego przecież siłę destrukcyjną, nie jest 
możliwy ład. „Staje się bowiem pierwiastkiem komplementarnym wobec moralisty 
Batmana. Jak sam mówi, nie pragnie go zgładzić, gdyż ma z nim zbyt wiele zaba-
wy”30. Kolejne podobieństwo między nimi ujawnia się w scenie przesłuchania, gdy 
Człowiek-Nietoperz zachowuje się nie lepiej niż sam Joker, który „jako antagonista 
superbohatera, […] ewokuje proces dialektyczny Bytu”31.

Nowy Bond jako wcielenie Trickstera

W 2006 roku na ekranach światowych kin pojawiła się nowa, odświeżona wer-
sja przygód Jamesa Bonda. „Casino Royale” w reżyserii Martina Campbella to, 
jak dotąd, najbliższa literackiemu pierwowzorowi część cyklu o najsławniejszym 
brytyjskim agencie. Sukcesu powieści Iana Fleminga, i ich ekranizacji, oczywiście 
należy upatrywać, podobnie jak w przypadku Batmana, w sferze jungowskich ar-
chetypów i mitologicznego ukształtowania wszelkich narracji.

Jak się okazuje, najnowsza odsłona cyklu bondowskiego przynosi współczesne 
ucieleśnienie jednego z najważniejszych archetypów, czyli Trickstera. „Termin ten 
[…] określa mitologiczną postać błazna, będącego wysłannikiem bogów, łączącego 
i mającego za zadanie pojednać dwa światy, wyrazić «podwójną prawdę», posługu-
jącego się w tym celu grą, maskaradą, teatrem”32. Trikster niekiedy określany jest 
jako archetyp wyższego rzędu, gdyż często łączy w sobie archetypy Cienia i Starego 
Mędrca. W postaci nowego Bonda cechy te widać od razu. Archetyp realizowany 
jest poprzez dwoistość jego natury, która jest pochodną wykonywanej profesji. Naj-
pierw jest czarującym gentelmanem, by potem, w obliczu spotkania z antagonistą, 
stać się bezwzględną maszyną do zabijania. W swoim zawodzie ucieka się do te-
atralnych sztuczek i przebieranek, podejmuje z wrogiem symboliczną grę, zanim 
przejdzie do ostatecznej konfrontacji (wystarczy wspomnieć liczne hazardowe po-
tyczki Bonda).

„Casino Royale” jest także kolejną współczesną odsłoną campbellowskiego 
monomitu wędrówki bohatera. W artykule pt. „Struktury narracyjne u Fleminga”, 
Umberto Eco opisuje baśniowy wymiar schematu fabularnego opowieści o Bondzie: 
„M jest Królem, Bond zaś Rycerzem mającym do spełnienia misję; Bond jest Ryce-
rzem, Czarny Charakter Smokiem; Kobieta i Czarny Charakter są niczym Piękna 
i Bestia; Bond, który przywraca Kobiecie radość życia, jest Księciem budzącym 
pocałunkiem Śpiącą Królewnę; pomiędzy Wolnym Światem i Związkiem Radziec-

30 M. Kłobukowski, dz. cyt., s. 204.
31 Tamże, s. 204.
32 Tamże, s. 194.
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kim, Anglią i krajami nieanglosaskimi ustanawia się relacja epicka jak między […] 
Dobrem i Złem”33.

Oczywiście zarówno w odświeżonym cyklu o Batmanie jak i najnowszych od-
słonach przygód Jamesa Bonda odnajdziemy szereg innych archetypów. Jednym 
z ważniejszych jest oczywiście jungowski archetyp mentora34. W obu seriach fil-
mowych mamy do czynienia z odmianą archetypu, jaką jest mentor – wynalazca. 
Zarówno „Q” w ekranizacjach powieści Iana Fleminga, jak i Lucius Fox w cyklu 
batmańskim, to spadkobiercy Dedala, którzy zaopatrują bohaterów w najnowocze-
śniejszy sprzęt, ale też służą im radą i motywują ich. Zaawansowane technicznie 
gadżety to z kolei uwspółcześniona wersja magicznych artefaktów.

Jak widać, pomimo swojego popularnego charakteru, znaczna część produk-
cji filmowych z Hollywood wypełniona jest po brzegi ukrytymi sensami. Stanowią 
przykład inteligentnego wykorzystania dostępnego nam dziedzictwa kulturowego. 
Wymienione przeze mnie dzieła stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej w ca-
łym bogactwie intertekstualnych obrazów współczesnej popkultury. Reżyserzy kina 
popularnego zdają się mierzyć coraz wyżej w podejmowaniu tematów zarezerwo-
wanych do tej pory dla kina ambitnego czy artystycznego. Jak zakończy się ten 
proces? Czy popkultura przestanie być popularna?

Badając współczesne kino nie należy jednak ograniczać się do samej kategorii 
twórcy. Równie ważnym uczestnikiem obiegu kultury stał się dzisiaj odbiorca, któ-
ry dzięki Internetowi zyskał realną możliwość ingerowania, nawet już na poziomie 
procesu twórczego, w strukturę dzieła oraz wpływ na powodzenie i poprawne od-
czytanie sensów danego produktu. Wszystkie te przemiany ukonstytuowały pozycję 
„subkultury widzów” jako liczącej się siły wymiany idei i dóbr – siły, której, jak się 
okazało, obawiać może się nawet Hollywood.
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Between Reproduction and Originality. 
The Cinema after Matrix and the Trend of Incessant 

Transformation.

Abstract: This paper attempts to demonstrate the abundance of intertextual conjunctions be-
tween popular cinematographic productions appealing to a large audience and the tendency of 
their producers to resort to serious socio-cultural issues. Of considerable importance within this 
context is the culture of public participation, where the audience assume the dual capacity of 
consumer and participator in the cultural process .

The religious and psychoanalytic spheres constitute the xmuse‘s outstanding domains of 
reference.

The first paradigm establish productions abounding in paraphrases and novel interpreta-
tions of topics rooted in or connected with the Christian creed. On the screen appear pictures 
that generate certain religious rites and behavior, i.e. the Jedi religion developing under the in-
fluence of „Star Wars“.

The second paradigm constitute films that may be interpreted by application of Freudian 
or Lacanian psychoanalysys. They render more often than not a contemporary vision of Jungian 
archetypes and the rote model of the mythical „quester hero“.

Key words:  popular cinema, religion, psychoanalysis, archetype, Matrix, popular culture, collec-
tive intelligence, Henry Jenkins.




