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!e article contains an analysis of domestic space in E.T., adopting the perspective of the “child’s gaze”. 
!e ,lmmakers made e-orts to present reality from a"child’s viewpoint. Among the strategies applied 
for this purpose, we ,nd a"detailed approach to grasping the atmosphere of children’s bedrooms. !e 
wardrobe, intimate lighting, cozy nooks and child’s props allow the creation of a"space of autonomy 
and the uncanny e-ect, which slips away from adults’ perception. !e author uses works on the an-
thropology of place, the psychoanalysis of dreams, ,lm studies analyses of E.T. and also the history 
of cinematic representation of children’s worlds in order to describe the speci,city of domestic space 
in Spielberg’s movie. At the same time, the author proposes that E.T. can be interpreted as a"movie 
about the relative independence of children’s worlds in relation to the overpowering and sti.ing 
American suburbs. If we follow the proposed interpretation, then the popular judgment of E.T. as 
a"conservative and family narration from Reagan’s days would seem to be too one-sided.

K'()*$+": E.T. the Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, children’s bedroom, American cinema, 
child’s gaze, mise en scène, ,lm lighting

Domy budowane zgodnie z potrzebami dzieci sk4ada4yby si5 wy46cznie ze 
strychów i okapów, wielkich szaf i male#kich drzwiczek, rega4ów i wn5k 
i mrocznych, zacienionych miejsc oraz zsypów na pranie, wind kuchennych, 
przestrzeni tajemnicy i eksploracji.

S. Bartlett, L. Chawla

Omawiaj6c 7lm E.T. (&89$), analitycy, recenzenci i biografowie 
Stevena Spielberga cz5sto powo4uj6 si5 na metafory zwi6zane z bez-
pieczn6 przestrzeni6. Ciep4e, „domowe” skojarzenia rodz6 si5 u bada-
czy mierz6cych si5 z fenomenem 7lmu prezentuj6cego wizj5 kosmosu, 

„w którym ka:da istota ma swoje przytulne i bezpieczne miejsce”[!]. 
Zwa:ywszy na to, :e sam re:yser wielokrotnie podkre;la4, i: opowie;< 
o ch4opcu i kosmicie jest jego najbardziej osobistym 7lmem, dzie4o 
i jego twórca opisywani s6 poprzez paralele, wedle których wraz z E.T., 

„kryj6cym si5 w garderobianej sza7e, Spielberg sam wyszed4 ze swojej 
emocjonalnej szafy”["]. Równie: re:yser ucieka4 si5 do cokolwiek osob-

[1] H. Ruppersberg, $e Alien Messiah, [w:] Alien 
Zone: Cultural theory and contemporary science %ction 
cinema, red. A. Kuhn, London, New York &88%, s. !".

[2] G. Reiter, Fathers and Sons in Cinema, Je=erson, 
London $%%9, s. &&$.
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liwych sformu4owa# zwi6zanych z bezpiecznymi wn5trzami. Prac5 na 
planie po;ród kobiet i dzieci porówna4 do matczynego 4ona: „tworzenie 
tego 7lmu odbywa4o si5 jakby w 4onie. Bardzo, bardzo ciep4ym 4onie”[%]. 
W innych, bardziej konwencjonalnych skojarzeniach 46cz6cych si5 z na-
strojowo;ci6 E.T. twórca przywo4ywa4 ukojenie, jakie dawa4o mu w dzie-
ci#stwie „zasypianie w swoim le:aku ze szklank6 lemoniady w d4oni”[&].

Metaforyka domu i jego wyposa:enia wspó4gra z tematem histo-
rii – powrotem do domu i aklimatyzacj6 w przestrzeni rozpo;cieraj6cej 
si5 poza nim. Na p4aszczy>nie tych archetypalnych, równie: dla 7lmo-
wej popkultury, motywów twórcy E.T. wprowadzili do kina ameryka#-
skiego novum – domem by4y ju: nie tylko u:ytkowane g4ównie przez 
doros4ych wn5trza (takie jak salon i kuchnia), lecz tak:e – a mo:e nawet 
przede wszystkim – przestrzenie zamieszkiwane przez dzieci. Cho< 
konstrukcja pokoju 7lmowego Elliotta jest odwzorowaniem dawnej 
sypialni Spielberga['], to rdze# 7lmu si5ga nie tylko poza jednostkowe 
do;wiadczenie twórcy, ale równie: poza kr6g wra:e# dziecka wychowa-
nego na ameryka#skich przedmie;ciach. Domowa przestrze# w E.T. jest 
bowiem wyrazem wspólnej wszystkim dzieciom potrzeby odnalezienia 
przytulnego, ale i stymuluj6cego wyobra>ni5 k6ta – bezpiecznej bazy 
zbudowanej z koca i krzese4, sekretnego pomieszczenia na strychu, 
szafy, w której mo:na ukry< si5 przed doros4ymi.

Widzowie E.T. pami5taj6 z pewno;ci6, :e akcja 7lmu nie roz-
grywa si5 wy46cznie w domu, ale równie: w lesie, na podmiejskich 
drogach i w innych otwartych przestrzeniach. Najbardziej ikoniczne 
kadry przedstawiaj6 przecie: rowerow6 przeja:d:k5 po niebie pod-
czas pe4ni Ksi5:yca. O wadze tego motywu ;wiadczy równie: to, :e 
lot zostaje zdublowany w trakcie 7na4owego po;cigu. Obydwie sceny 
wprowadzaj6 do 7lmowego ;wiata oddech otwartych przestrzeni. Las 
i polana pe4ni6 natomiast funkcj5 ba;niowego otoczenia, w którym po 
raz pierwszy i ostatni widzimy tytu4owego kosmit5. Co jednak istotne, 
to nie plenery, lecz domowe pomieszczenia b5d6 g4ównym t4em historii 
i podstawowym >ród4em tonacji 7lmu. Nastrojowo;< E.T. realizuje si5 
w zacienionych wn5trzach sypialni dzieci5cej i ciep4ym ;wietle szafy 
wy4o:onej pluszowymi maskotkami.

W obr5bie domowej przestrzeni utarte zwyczaje, jakie s6 udzia-
4em szcz5;liwych dzieci (k6piel, zabawa, czytanie bajek na dobranoc), 
nabieraj6 cech magicznych, a i;cie fantastyczne zdarzenia wtapiaj6 si5 
w codzienno;<. W zaczarowywaniu codzienno;ci i urealistycznieniu 
magii pomóg4 twórcom wybór odpowiedniego domu – budynku znaj-
duj6cego si5 na szczycie wysokiego podjazdu, w bezpo;redniej blisko;ci 
gór[(]. Podmiejski dom, w którym zatrzyma4 si5 przybysz, mia4 by< 

Wej)cie do pokoju

[3] F. Sanello, Spielberg: $e Man, the Movies, the 
Mythology, Lanham, New York, Oxford $%%$, s. &%8.
[4] J. Hoberman, Make My Day: Movie culture in the 
age of Reagan, New York, London $%&8, s. &''.

[5] Zob. P.M. Taylor, Steven Spielberg: $e man, his 
movies, and their meaning, London, Basford &888, 
s. )".
[6] Zob. J.C. Tibbetts, $ose Who Made It: Speaking 
with the legends of Hollywood, New York $%&), s. &%".
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„troch5 jak portal”[+]. Scenograf 7lmu Jim Bissell chcia4, :eby by4o to 
lokum na styku zwyczajnego i niezwyk4ego miejsca, takiego, które jest 
odpowiednim t4em dla rutynowych dzieci5cych czynno;ci, ale ma te: 
w sobie co; magicznego[,]. Góry maluj6ce si5 na dalszym planie uj5< ple-
nerowych nada4y okolicy romantycznego charakteru. Szczególnie istotne 
by4o jednak stworzenie czarodziejskiej atmosfery we wn5trzach[-]. 

Od momentu, gdy ;cie:ka usypana z czekoladowych dra:y za-
prowadzi4a E.T. do dzieci5cego pokoju, to miejsce sta4o si5 tak:e jego 
w4asn6 przestrzeni6. Na drzwiach sypialni ch4opca znajduje si5 napis 

„WEJ?CIE”. Widoczna w kilku uj5ciach tabliczka informuje nas, :e 
w4a;nie za progiem tego pomieszczenia rozpocznie si5 co; wielkie-
go. Pierwszym ruchem Elliotta jest przykrycie przybysza kocem i za-
mkni5cie drzwi sypialni. Sekretny charakter przedsi5wzi5cia podkre;li 
doklejony na drzwiach ju: w pó>niejszych scenach ;wistek z napisem 

„WZBRONIONE”. Doros4ym wst5p wzbroniony – ta przestrze# nale:y 
wy46cznie do dzieci. John W. Wright pisze, :e to w4a;nie intymna sfera 
sypialni dzieci5cej pozwala zacie;ni< wi5zy mi5dzy tytu4owym boha-
terem a trójk6 rodze#stwa[!.]. 

Pokój Elliotta jest nieuporz6dkowany, ale przez to bardziej swoj-
ski. Na ;cianach wisz6 wizerunki superbohaterów, tarcze do gry w rzutki 
i plakat Elvisa Costello. Biurko i sza@i zastawione s6 zabawkami, pomo-
cami naukowymi i sprz5tami elektronicznymi. Pomieszczenie urz6dzo-
no, jak mówi4 re:yser, w gu;cie ch4opca z przedmie;<[!!]. Znajduj6 si5 
tam mi5dzy innymi zabawki b5d6ce intertekstualnymi odniesieniami 
do dwóch pierwszych cz5;ci Gwiezdnych wojen (&8'', re:. G. Lucas; &89%, 
re:. I. Kershner). Taki styl scenogra7czny, w którym faworyzowane s6 
sypialnie bogate w popkulturowe rekwizyty, b5dzie charakterystycz-
ny dla kolejnych produkcji wytwórni Amblin Entertainment, mi5dzy 
innymi Gremliny rozrabiaj& (&89(, re:. J. Dante) i Goonies (&89), re:. 
R. Donner), a tak:e 7lmów imituj6cych Spielbergowskie rozwi6zania, 
czego przyk4ad stanowi6 'owcy potworów (&89', re:. F. Dekker) i Ma-
king Contact (&89), re:. R. Emmerich). Angus McFadzean okre;la tego 
rodzaju realizacje mianem „kina fantastyki przedmie;<”, którego jeden 
z wyró:ników stanowi w4a;nie charakterystycznie urz6dzona sypialnia 
dzieci5ca – ch4opi5cy pokój „w stylu ameryka#skim”, pe4en zabawek 
oraz 7lmowych i naukowych plakatów[!"]. Po premierze E.T. podobne 
przestrzenie widoczne b5d6 w ameryka#skich 7lmach z dzieci5cym 
bohaterem – czasem jako t4o, innym razem w roli pe4noprawnego bo-

[7] F. Hannigan, Filmcra(: Production design, London 
$%&!, s. $(.
[8] Zob. ibidem. 
[9] Zob. A.D. Lowell, Production design for E.T., 
„American Cinematographer” &89!, vol. "(, no. &, 
s. )&.
[10] Zob. J.W. Wright, Levinasian ethics of alterity: 
$e face of the other in Spielberg’s cinematic language, 
[w:] Steven Spielberg and Philosophy: We’re gonna 

need a bigger book, red. D.A. Kowalski, Lexington 
$%%9, s. )9.
[11] Zob. G.E. Turner, Steven Spielberg and E.T. the 
extra-terrestrial, „American Cinematographer” &89!, 
vol. "(, no. &, s. 9%.
[12] Zob. A. McFadzead, Suburban Fantastic Cinema: 
Growing up in the late twentieth century, London, 
New York $%&8, s. ((, 9(, &&$. 
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hatera. Jednak:e na tle innych produkcji „fantastyki przedmie;<” dzie4o 
Spielberga wyj6tkowo czule portretuje sypialni5 dzieci5c6. Wed4ug Fre-
dericka Wassera w tym 7lmie „kamera wi5kszym szacunkiem obdarza 
zabawki i inne istotne dla dzieci przedmioty ni: rzeczy doros4ych”[!%]. 

Dla ch4opi5cego bohatera wa:ny jest ka:dy element tego za-
cisznego królestwa. Kiedy zaprasza do ;rodka nowego koleg5, od razu 
zapoznaje go z wa:nymi przedmiotami: 7gurki z 7lmów, cukierki Pez, 
akwarium, jedzenie dla rybki, plastikowy rekin, orzeszek-skarbonka, 
resorak… W dzieci5cej hierarchii przedmiotów drobiazgi zajmuj6 wy-
sokie miejsce[!&]. W my;li Waltera Benjamina taki stosunek do rzeczy 
wi6:e si5 z praktykowaniem kolekcjonerstwa pozwalaj6cego tworzy< 
samodzielnie ma4e ;wiaty – pomys4owe struktury, odmienne od kom-
pozycji doros4ych[!']. Specy7czne zbieractwo, jakiego podejmuj6 si5 
niedoro;li, ujawnione jest we fragmencie 7lmu ukazuj6cym Gertie 
ci6gn6c6 do pokoju Elliotta wózeczek z lalk6 i przywi5d4ym kwiatem. 
Najbardziej twórczym kolekcjonerem jest jednak tytu4owy bohater, 
który z parasola, widelca, puszki po kawie i elektronicznej zabawki 
konstruuje kosmiczny „telefon”. W pokoju dzieci5cym opatrzone rzeczy 
i znajome miejsca nabieraj6 nowych znacze#. Wida< to mi5dzy innymi 
w scenie ukazuj6cej lewituj6ce owoce, które poprzez swój ruch symuluj6 
obroty planet. Pokój Elliotta nabiera wtedy kosmicznego wymiaru – 
dzi5ki magicznym sztuczkom budzi si5 w nim nowe :ycie[!(]. 

W E.T. poszczególne cz5;ci domu mia4y tchn6< inn6 nastrojo-
wo;ci6. Pomieszczenia, w których przebywa matka trójki rodze#stwa, 
to „pokoje doros4ych”, jak okre;la je scenograf: raczej zimne, eleganckie 
i nieatrakcyjne dla dziecka[!+]. Wn5trza zamieszkiwane przez Elliotta 
i Gertie s6 ich przeciwie#stwem – wype4niaj6 je ciep4e dywany i ciep4e 
;wiat4o. Bissel podkre;la, :e: „pokoje dzieci5ce by4y zaprojektowane 
jako miejsce reprezentuj6ce ucieczk5 od okrutnej, szarej rzeczywisto-
;ci. Moim najwa:niejszym celem by4o stworzenie domu, który b5dzie 
ma4ym, uroczym gniazdkiem”[!,]. Szczególnie nale:6ca do Elliotta 

Intymne o)wietlenie

[13] F. Wasser, Steven Spielberg’s America, Cambridge, 
Malden $%&%, s. &%(.
[14] Zob. H. Böhme, Fetyszyzm i kultura. Inna teoria 
nowoczesno)ci, prze4. M. Falkowski, Warszawa $%&$, 
s. &&', $%". 
[15] Zob. W. Benjamin, Pary* – stolica dziewi"tnaste-
go wieku, [w:] idem, Anio+ historii, prze4. H. Or4owski, 
Pozna# &88", s. !$'.
[16] Motyw telekinetycznych przekszta4ce# dzieci5-
cej przestrzeni prawdopodobnie zosta4 podpatrzo-
ny przez Spielberga w ekranizacji Ucieczki na gór" 
czarownic (&8'), re:. J. Hough), w której kilkuletnie 
bli>ni5ta z kosmosu bawi6 si5 w swojej sypialni, 
unosz6c zabawki i przybory plastyczne, a w 7nale, 
uciekaj6c przed z4oczy#cami chc6cymi wykorzysta< 
ich si4y, wzbijaj6 si5 w niebo furgonetk6. O ile jednak 

disnejowska produkcja przedstawia fantastyczne 
sztuczki przybyszy w raczej realistycznej i bezna-
mi5tnej tonacji, o tyle Spielberg ukazuje niezwyk4e 
sytuacje w poetyce cudowno;ci. Zaaran:owane 
w podobny sposób sceny z wiruj6cymi w powietrzu 
kulami b5d6 powraca< w 7lmach jego na;ladowców. 
W Ostatnim gwiezdnym wojowniku (&89(, re:. N. Cas-
tle) nastolatek b5dzie ze zadziwieniem przygl6da4 si5 
poruszanemu wiatrem modelowi uk4adu planetarne-
go, a w pierwszej sekwencji horroru Cameron (&899, 
re:. A. Mastroianni), opowiadaj6cym o ch4opcu i po-
tworze z szafy, ma4y bohater przeniesie w powietrzu 
kolorowe pi4ki za pomoc6 si4y umys4u. 
[17] Zob. A.D. Lowell, op.cit., s. )&.
[18] Ibidem. 
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sypialnia z garderob6 kreowana jest na wygodny i intymny zak6tek. 
Pomara#czowo-br6zowa kolorystyka pokoju, który stale przepasa-
ny jest cieniami, przypomina konwencj5, w jakiej czasem prezentuje 
si5 w 7lmach tajemnicze ksi5garnie, biblioteki i sklepy z antykami. 
W kontek;cie dzieci5cego patrzenia na ;wiat poetyka E.T. pe4ni istotn6 
funkcj5. Filmowa strategia, w której starannie kszta4tuje si5 nastrojo-
wo;< dzieci5cej przestrzeni, wspó4gra z perspektyw6, z jakiej wn5trza 
postrzegane s6 przez ludzi przed okresem dojrzewania. Znawca dzie-
ci5cej przestrzeni Christopher Day twierdzi, :e niedoro;li odczuwaj6 
wra:enia p4yn6ce z przebywania w przestrzeni g4ównie poprzez ich na-
strój. O ile dla doros4ych konkretne pomieszczenie 46czy si5 przewa:nie 
z jedn6 nastrojowo;ci6, o tyle w przypadku dzieci jeden pokój mo:e 
by< wype4niony ca46 gam6 ró:nych dozna#. Wynika to z mniejszego 
rozmiaru patrz6cego, a co za tym idzie, z wi5kszej skali przedmiotów, 
a tak:e bardziej emocjonalnego ni: praktycznego stosunku m4odszych 
ludzi do otoczenia[!-]. Dzieci wiedz6, w jaki sposób ka:dy fragment 
pod4ogi wygl6da przy konkretnej pogodzie i s6 bardziej ni: doro;li 
zaznajomione z przeobra:eniami swojej przestrzeni mieszkalnej w za-
le:no;ci od pory dnia[".]. Taki sposób odnajdywania si5 w otoczeniu 
odznacza si5 czu4o;ci6 na obecne w nim niuanse zwi6zane ze ;wiat4em 
i kolorem. W 7lmie Spielberga kluczem do wskrzeszenia domowej 
magii by4o w4a;nie ;wiat4o. 

Podczas seansów E.T. po46czonych z czytaniem wspomnie# jego 
twórców coraz wyra>niej jawi si5 fakt, :e w tym 7lmie sposób, w jaki 
;wiat „widzi” kamera, pokrywa si5 ze sposobem patrzenia dziecka. 
Roger Ebert w jednym ze swych listów pisa4, :e „w :adnym istotnym 
dla 7lmu momencie kamera nie przejmuje roli doros4ego. Ca4y czas 
patrzymy na ;wiat oczyma dziecka albo obcego”["!]. Na ile ten efekt 
by4 dzie4em u;wiadomionej strategii, a na ile wynikiem przypadku, 
powinni orzec biografowie. W specjalistycznych wywiadach re:yser 
i operator Allen Daviau podkre;lali, :e chodzi4o o „realizm” i pietystycz-
ne podej;cie do kwestii warsztatowych. Spielberg, opisuj6c wspó4prac5 
z autorem zdj5<, podkre;la dba4o;< o metamorfozy sypialni Elliotta 
w zale:no;ci od po4o:enia s4o#ca: 

Na bardzo wczesnym etapie naszej wspó4pracy rozmawiali;my o pomys4ach 
na styl o;wietleniowy. Chcia4em, :eby 7lm wygl6da4 bardzo realistycznie, 
co znaczy, :e je;li jest 10 rano, to ;wiat4o w sypialni Elliotta wpada prosto 
przez obydwa okna i rolety, które b5d6 bardzo gor6ce, w przeciwie#stwie 
do pozosta4ej cz5;ci pokoju okrytej mrokiem […]. Allen by4 bardzo, bardzo 
czujny, je;li chodzi o por5 dnia, a nawet o to, jak si5 ona zmienia. Wida< 
to po wygl6dzie pokoju Elliotta, kiedy ch4opiec symuluje chorob5 z ter-
mometrem w ustach, a matka k4adzie go do 4ó:ka, to znaczy jeszcze zanim 
zaczynaj6 si5 lekcje, ko4o 8:30 rano, gdy s4o#ce bardzo mocno przedziera si5 
przez wszystkie warstwy i razi w oczy. W czasie, kiedy sko#czy4y si5 lekcje 

[19] Zob. C. Day, Environment and Children: Passive 
lessons from the everyday environment, Boston $%%), 
s. ).

[20] Zob. ibidem, s. 9.
[21] R. Ebert, $e Great Movies, New York $%%$, 
s. $)(.
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i Michael, brat Elliotta, wróci4 do domu, by po raz pierwszy spotka< E.T., 
ca4e >ród4o ;wiat4a przesun54o si5 i nie p4yn54o ju: z okien nad 4ó:kiem 
Elliotta, ale z okien przy biurku, przemieszczaj6c si5 przez ca4e niebo. Allen 
bardzo pilnowa4 po4o:enia s4o#ca[""]. 

Dzi5ki uchwyceniu po4o:enia s4o#ca w konkretnych porach dnia 
uda4o si5 odtworzy< zmys4ow6 atmosfer5 wn5trz, które – przyk4adowo – 
dla dziecka unikaj6cego dnia w szkole mog4y wyda< si5 przestrzeni6 
niemal od;wi5tn6. Istotne jest, :e w pokoju Elliotta nigdy nie jest w pe4-
ni jasno ani ca4kowicie ciemno. W ci6gu dnia smugi ;wiat4a wpadaj6 
do ;rodka przez nagie okiennice i t5czowe :aluzje, jednak nawet wtedy 
du:a cz5;< pomieszczenia zanurzona jest w pó4mroku. Sceny nocne 
i wieczorne ukazuj6 natomiast sypialni5 cz5;ciowo o;wietlon6 ciep4y-
mi promieniami p4yn6cymi z porozstawianych gdzieniegdzie lampek 
biurowych (czasem przykrytych pomara#czow6 chustk6). W jeden 
z wisz6cych kloszy E.T. zapl6cze si5 w wyniku zdenerwowania towa-
rzysz6cego pierwszemu spotkaniu. Ruszaj6ca si5 lampa rzuci migaj6ce 
cienie na twarze ch4opca i kosmity. O;wietlenie w pokoju raz p4ata 7gle, 
a raz jest miarowe. Przedzieraj6ce si5 przez ciemno;< ;wiat4o :arówek 
tworzy kameraln6 aur5. Day twierdzi, :e w4a;nie taka nastrojowo;< jest 
idealnym t4em dla dzieci, które maj6 ochot5 zaszy< si5 w kocu, snu< 
marzenia i przebywa< w ;wiecie „pomi5dzy”: „Z trollami, fantastycz-
nymi krainami i marzeniami dziennymi jest tak, :e w pe4nym ;wietle 
dnia zamieniaj6 si5 w kamie#. Potrzebny jest im magiczny nastrój – 
rodzaj zmierzchu, ale nie a: tak mroczny”["%]. W E.T. lampy, lampiony 
i ;wieczki ogrzewaj6 dom po zmroku. Ekipa 7lmowa wspomina4a, :e 
dekoratorki wn5trz przynios4y na plan tuziny stoj6cych i biurowych 
lamp. Chodzi4o o stworzenie fantastycznych barw, sprawiaj6cych jed-
nak wra:enie, :e kolory pochodz6 z naturalnego >ród4a["&]. W pokoju 
Elliotta standardowe o;wietlenie su7towe zosta4o pokazane tylko w jed-
nej scenie, która ostatecznie nie zosta4a wykorzystana w 7lmie. Autor 
zdj5< z :alem wspomina fragment mieni6cy si5 blaskiem domowych 
iluminacji: 

Dochodzi pierwsza, kiedy matka Elliotta wzywa go na gór5. Jedyny raz 
w ca4ym 7lmie widzimy górne ;wiat4o. W trakcie wys4uchiwania poucze# 
Elliott gasi górne ;wiat4o tak, :e jego matka zostaje zredukowana do obrysu 
postaci, a pó>niej ch4opiec zapala wszystkie malutkie ;wiate4ka, które umie;-
ci4 w pokoju, dostrajaj6c o;wietlenie do swoich wymaga#. Wyci5li t5 scen5, 
cholera, ale by4a cudowna, bo ustanowi4a punkt, z jakiego b5d6 pochodzi< 
wszystkie ;wiat4a u:yte w scenach rozgrywaj6cych si5 w tym pokoju["']. 

Nie tylko pokój Elliotta rozja;niany jest lampkami. Charak-
terystyczne przebitki ukazuj6ce ma4e ;wiate4ka otwieraj6 i zamykaj6 
niektóre sceny przedstawiaj6ce :ycie w pozosta4ej cz5;ci domu. Jedno 
z takich uj5< koresponduje z fragmentem przywo4ywanym przez Da-

[22] G.E. Turner, op.cit., s. 9%–9$.
[23] C. Day, op.cit., s. $(.

[24] Zob. L. Kent, $e cinematography of E.T., „Ame-
rican Cinematographer” &89!, vol. "(, no. &, s. 99.
[25] Ibidem. 
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viau. Tym razem to matka ch4opca zmienia ;wietln6 opraw5 domu. 
Kiedy w halloweenow6 noc Mary zamartwia si5, :e dzieci nie wróci4y 
jeszcze do domu, zdmuchuje p4omienie dekoracyjnych ;wieczek. Zde-
nerwowana kobieta próbuje zgasi< niziutkie, stopione ju: ;wieczki 
poprzez uderzanie w nie ró:d:k6 b5d6c6 cz5;ci6 jej przebrania. Ró:d:ka 
nie dzia4a jednak od razu i p4omie# ga;nie dopiero, gdy zirytowana bo-
haterka uderza w niego pi6ty raz. Inne uj5cie, ukazuj6ce jack-o’-lantern, 
b5dzie natomiast zapowiedzi6 przej5cia domu przez rz6dowych funk-
cjonariuszy. Najpierw w korytarzu, a pó>niej w pokoju Gertie ujrzymy 
przesuwaj6ce si5 cienie, znajome ka:demu dziecku, które z niepokojem 
obserwuje ruch odbi< ;wietlnych migaj6cych na ;cianie swego pokoju. 

Sekwencja halloweenowa zajmuje mniej ni: kwadrans 7lmu, 
ale nastrojowo;< tego ;wi5ta przy;wieca ca4emu dzie4u. Lisa Morton 
w ksi6:ce Trick or Treat. A history of Halloween pisze, :e Halloween 
uj5te w „ciep4ym blasku nostalgii” ustanawia w 7lmie tonacj5 magii 
i cudowno;ci["(]. Podobne spostrze:enia znajdziemy w recenzji Pauline 
Kael, cz5sto przywo4ywanej przez analityków E.T. Krytyczka zauwa:a, 
:e rodzaj wyobra>ni wizualnej znamionuj6cej ca4y 7lm zaczerpni5ty 
jest z ikonogra7i Halloween i w takim otoczeniu nawet statek kos-
miczny wygl6da jak „dyniowy lampion zawieszony na niebie”["+]. Czy 
w tym sensie elementem ;wietlnej estetyki pa>dziernikowego ;wi5ta 
nie by4oby tak:e migoc6ce cia4o tytu4owego bohatera? Jesienne ima-
ginarium E.T. by4o na tyle sugestywne, :e w latach osiemdziesi6tych 
zainspirowa4o estetyk5 ameryka#skiego kina grozy. John Kenneth Muir 
w kontek;cie horroru Bia+a dama (&899, re:. F. LaLoggia), dotkni5tego, 
jak mówi, „syndromem Piotrusia Pana”, opisuje specy7czn6 tonacj5 
tej pseudospielbergowskiej produkcji: trwa Halloween, w powietrzu 
unosi si5 jesienna atmosfera, kadry wype4nia pomara#czowe ;wiat4o[",]. 
Polemizuj6c z opini6 Jerzego Szy4aka, który w Kinie Nowej Przygody 
z niesmakiem charakteryzuje symbolik5 wizualn6 7lmu jako „wulgar-
n6 trawestacj5 ikonogra7i chrze;cija#skiej”["-], stwierdzimy, :e dzie-
4o Spielberga w równym stopniu odwo4ywa< mo:e si5 do wyobra:e# 
chrze;cija#skich, jak i obrazów zakorzenionych w ba;niach i estetyce 
wspó4czesnego Halloween. W perspektywie wizualnej kultury dzieci5cej 
jarz6cy si5 palec pozaziemskiej istoty imituje magiczn6 ró:d:k5[%.], 
a rozniecone pomara#czowym blaskiem serce przypomina< mo:e jesz-
cze jeden lampion.

Kolejnym niekonwencjonalnym >ród4em ;wiat4a jest okr6g4y 
witra: w sza7e, s4u:6cej przybyszowi za kryjówk5. Kolorowe okienko 

Brzuch domu 
albo2szafa marze3

[26] Zob. L. Morton, Trick or Treat. A history of Hallo-
ween, London $%&$, s. 8', &99. 
[27] P. Kael, Taking it All in, New York &89(, s. !(9.
[28] Zob. J.K. Muir, Horror Films of the ,-./s, Je=er-
son, London $%%', s. "'&. 

[29] J. Szy4ak, E.T. (E.T.: $e Extra Terrestrial), 
w: J. Szy4ak i in., Kino Nowej Przygody, Gda#sk $%%&, 
s. &"8.
[30] Zob. P. Krämer,’I’ll be right here!’ Dealing with 
emotional trauma in and through E.T. $e extra-ter-
restrial, [w:] Children in the Films of Steven Spielberg, 
red. A. Schober, D. Olson, Lanham $%&", s &%!.
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zosta4o zamontowane, aby mo:na by4o rozró:ni< pory dnia i uzasadni< 
pochodzenie rozproszonego pomara#czowego ;wiat4a, w jakim sk6pane 
jest wn5trze garderoby. Widoczna w kadrze lampa z po4o:on6 na kloszu 
:ó4t6 chustk6 stworzy4a efekt okre;lony przez Spielberga „7glarnym 
zachodem s4o#ca”[%!]. Szafa kryje niezwyk46 przestrze#, ale z zewn6trz 
prezentuje si5 jak ka:da inna :aluzjowa garderoba, popularna w sypial-
niach przedmiejskich domów. Konstrukcja zaprojektowana jest tak, :e 
podwójne drzwi otwieraj6 si5 z obydwu stron na sypialnie Elliotta i Gertie. 
Garderoba jest zatem chroniona przez okalaj6ce j6 pokoje dzieci i nie ma 
styczno;ci z :adnym z pomieszcze# nale:6cych do matki. Wprawdzie 
pokój Michaela mie;ci si5 w innej cz5;ci budynku, wiemy jednak, :e dzie-
ci5ca kryjówka w sza7e nale:y równie: do najstarszego z trójki rodze#-
stwa bohatera. Podczas przej5cia domu rodzinnego przez naukowców 
(których przybycie zosta4o zwizualizowane przez transformacj5 domu 
z ma4ego, uroczego gniazdka w zimny aseptyczny szpital) garderoba zda-
je si5 ostatni6 bezpieczn6 przestrzeni6. W jej mi5kkim, ciep4ym wn5trzu 
zasmucony nastolatek kuli si5 w k45bek i zasypia – bardziej jak kilkuletni 
ch4opiec ni: prawie doros4y m5:czyzna. Szafa jest przestrzeni6 dzieci. 

Urz6dzenie tych przytulnych wn5trz by4o dla twórców wy-
zwaniem. Spielberg stwierdzi4, :e potrzebna by4a improwizacja, gdy: 

„dotychczas niewiele 7lmów rozgrywa4o si5 w dzieci5cej sza7e”[%"]. 
W twórczo;ci re:ysera szafa, jako istotny punkt domu, b5dzie powra-
ca< w opowie;ciach dotycz6cych rodzinnego :ycia ma4ych bohaterów. 
Pierwszy raz pojawi si5 w Duchu (&89$), gdzie szafa w pokoju dzieci5-
cym pe4ni odwrotn6 ni: w E.T. funkcj5 – jest demoniczn6 czelu;ci6 
wci6gaj6c6 do swego potwornego wn5trza wystraszon6 dziewczynk5. 
Natomiast w pó>niejszym A.I. Sztuczna inteligencja ($%%&) gardero-
biana szafa pos4u:y zniecierpliwionej matce do zamkni5cia wewn6trz 
wchodz6cego jej pod nogi ch4opca-androida. Kiedy w ko#cu otworzy 
mu drzwi, David zapyta ufnie: „Czy to gra?”. Najbli:szy E.T. sposób 
ukazywania domowej przestrzeni z perspektywy dziecka zaproponuje 
scenarzystka Melissa Mathison w 7lmie Indianin w kredensie (&88), 
re:. F. Oz), w którym dzieci5ca tematyka, styl o;wietleniowy i motyw 
czarodziejskiej skrytki b5d6 ;wiadczy< o próbie wskrzeszenia dawnej 
magii produkcji Spielberga.

Cho<, jak sugerowa4 sam re:yser, przed latami osiemdziesi6tymi 
szafa nie pe4ni4a w kinie ameryka#skim roli symbolu czy istotnej sce-
nerii, to twórcy E.T. mieli do dyspozycji blisko dwusetletni6 tradycj5 
literatury dzieci5cej i fantastycznej, w której ten element domowej 
przestrzeni by4 popularnym motywem. Kanonicznym tekstem jest Lew, 
czarownica i stara szafa C.S. Lewisa, ale jak wykazuje Maria Nikolajeva, 
magiczne szafy i garderoby pojawia4y si5 tak:e w powie;ciach i opo-
wiadaniach Edith Nesbit, George’a MacDonalda, E.T.A. Ho=manna 
i innych autorów eksploruj6cych temat fantastycznego dzieci#stwa[%%]. 

[31] G.E. Turner, op.cit., s. 9%.
[32] Ibidem, s. 9$.

[33] Zob. M. Nikolajeva, Children’s Literature Comes 
of Age: Toward a new aesthetic, London, New York 
&88", s. &9!–&9(.
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E.T. tym jednak ró:ni si5 od literatury, w której zwyczajowo traktowano 
szaf5 jako portal (drzwi do magicznych ;wiatów, wehiku4 czasu lub 
czarodziejskie pud4o), :e w 7lmie akcentuje si5 raczej „realistyczno-

-magiczne” istnienie szafy ni: jej efektowne paranormalne funkcje. 
Szafa nie prowadzi do innych krain, lecz sama staje si5 ma46, zakl5t6 
krain6. Dla doros4ych jest to zwyczajne miejsce. Mary otwiera i zamyka 
garderob5 ;lepa na cuda, jakie odbywaj6 si5 w jej wn5trzu. Taka bez-
my;lno;< jest typowa dla doros4ych, którzy, wiedzeni sza4em sprz6tania, 
potra76 na przyk4ad zetrze< magiczne ;lady w sza7e – pisze Nikola-
jeva[%&]. W jednej z najs4ynniejszych scen 7lmu widzimy, jak zabiegana 
matka studiuje wzrokiem wn5trze garderoby, ale nie dostrzega pyszczka 
E.T. wkomponowanego w chmar5 kolorowych maskotek. 

W oczach doros4ych szafy i garderoby spe4niaj6 funkcje prak-
tyczne. Jednak nawet ich powszednie u:ytkowanie jest w pewnym 
sensie zwi6zane z domowymi sekretami. Jadwiga Mizi#ska, omawiaj6c 
niezwyk4y charakter codziennych przestrzeni domu, zauwa:a, :e szafa 
przywodzi na my;l tajemnic5[%']. Trzyma si5 tam przedmioty, które 
albo s6 zbyt intymne czy nieatrakcyjne i nie wypada prezentowa< ich 
na zewn6trz, albo s6 na tyle od;wi5tne, :e nie chcemy, aby banalizowa4y 
si5, niszczy4y i kurzy4y w ;wietle dnia. Dobra szafa powinna by< g45bo-
ka i pojemna niczym „brzuch domu”, zdolny skry< w swym wn5trzu 
nie tylko pierzyny, p4aszcze i kosztowno;ci, ale te: „potrzebuj6cych 
Jonaszy”[%(]. Cho< metaforyka 7lozo@i odnosi si5 w du:ym stopniu 
do mebli, w których podczas II wojny ;wiatowej ukrywano Aydów, to 
opieku#czy i sekretny charakter tych punktów na mapie domu jest 
wyobra:eniem kulturowym o szerszym charakterze. Jedn6 z jego in-
karnacji jest 7lm Spielberga. 

W E.T. garderobiana szafa zosta4a stworzona na wzór zaczarowa-
nej skrytki. Spielberg t4umaczy4, :e uj5cia w jej wn5trzu musia4y ró:ni< 
si5 od fragmentów kr5conych w pokoju Elliotta – magia E.T. powinna 
przecie: szczególnie intensywnie roztacza< si5 w tymczasowej siedzibie 
kosmity. Ten zak6tek jest zatem, przywo4uj6c s4owa twórcy, „cudown6 
krain6” i „magiczn6 kryjówk6”[%+]. W my;li Gastona Bachelarda taki 

„pokój w g45bi” jest obrazem przywo4ywanym, gdy snuje si5 marzenia 
o domu. Francuski 7lozof, pisz6c o domu onirycznym, analizuje obrazy, 
jakie 46cz6 si5 z marzeniami dziennymi kr6:6cymi wokó4 schronienia 
i bezpiecznej samotno;ci – dzieci5cych wspomnie# tych momentów, 
gdy zaszywali;my si5 w ciemnych, ciasnych zakamarkach, by w samot-
no;ci marzy<[%,]. Z takim ukojeniem 46cz6 si5 widok chatki z zapalo-
nymi ;wiat4ami, wn5trze dziupli i w4a;nie „najskrytsze izdebki” domu. 
Dzieci5ca samotno;< wewn6trz domu pozwala snu< twórcze fantazje. 
Gdy zatem Elliott na pocz6tku 7lmu zatrzaskuje drzwi sypialni, zag45-

[34] Ibidem, s. &9(.
[35] Zob. J. Mizi#ska, Duchy domu, Lublin $%%", 
s. )%.
[36] Ibidem, s. )%–)$.
[37] G.E. Turner, op.cit., s. 9%.

[38] Zob. G. Bachelard, Ziemia, spoczynek i marzenia, 
prze4. A. Tatarkiewicz, [w:] idem, Wyobra0nia poety-
cka. Wybór pism, prze4. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, 
Warszawa &8'), s. !%&–!!%.
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bia si5 w sfer5 wyobra>ni i odnajduje w przybyszu siebie samego. Co 
prawda E.T. odgrywa w 7lmie rol5 pe4noprawnego bohatera, nie jest 
jednak przypadkiem, :e ch4opiec i kosmita dziel6 emocje, doznania 
7zyczne, gesty, a nawet imiona (skrót od Extra Terrestrial pokrywa si5 
z pierwsz6 i ostatni6 liter6 imienia ch4opca). Elliott i najbli:sza mu istota 
:yj6 równie: we wspólnej przestrzeni mieszkalnej, której najg45bszym 
i najintymniejszym punktem jest szafa. Z psychoanalizy marze# Bache-
larda dowiemy si5, :e „dziecko, zamykaj6c si5, pragnie :y< wyobra>ni6; 
mog4oby si5 zdawa<, :e sny s6 tym ;mielsze im azyl cia;niejszy”[%-]. 
Zbli:one obserwacje znajdziemy u antropologów, pedagogów, eseistów.

Wizja przestrzenna uprzywilejowuj6ca miejsca niewielkie, za-
cienione i nie zawsze pierwotnie zaplanowane jako ma4e pokoiki, jest 
zbie:na z upodobaniami architektonicznymi dzieci. W jakich wn5-
trzach niedoro;li czuj6 si5 naprawd5 dobrze? Badacze przestrzeni dzie-
ci5cej okre;lali takie przestrzenie ró:norakimi terminami. Christopher 
Day pisa4 o „gniazdo-zak6tkach”[&.], David Sobel w kontek;cie two-
rzenia baz analizowa4 „wyj6tkowe miejsca dzieci”[&!], Matthew Burgess 
wybra4 poetyckie okre;lenie „szafa marze#”[&"]. Pomimo odmiennych 
podej;< metodologicznych i warsztatowych wyra>nie rysuj6 si5 wspólne 
dla nich konstatacje. W ostatnich dziesi5cioleciach na polach ró:nych 
dyscyplin oscyluj6cych wokó4 odbioru ;rodowiska lokalnego (domu, 
szko4y, podwórka) przez dziecko zauwa:alne by4o zainteresowanie 
tymi miejscami, które ch4opcy i dziewczynki uznawali za wyj6tkowe, 
ulubione, przesycone najprzyjemniejsz6 atmosfer6. Praca na biogra7ach 
i metody statystyczne ujawni4y, :e w przypadku dzieci mniej wi5cej 
w wieku dziesi5cioletniego bohatera 7lmu wa:n6 rol5 odgrywaj6 ró:-
nego rodzaju dziuple, k6ciki, zakamarki i g45bokie meble. Olivier Marc 
twierdzi, :e „je;li da< dziecku karton o odpowiednich wymiarach, to 
z pewno;ci6 b5dzie próbowa4o wdrapa< si5 do ;rodka”[&%]. Czy podob-
ne pragnienie mo:na przypisa< tytu4owemu bohaterowi, gdy kryje si5 
w przydomowym schowku na narz5dzia? 

Znamienne, :e jedyna – przedwczesna – próba opuszczenia 
bezpiecznej szafy ko#czy si5 dla kosmity agoni6. Powrót do :ycia rea-
lizuje si5 natomiast dopiero w momencie, gdy cia4o E.T. zostaje z4o:one 
w pudle zamra:arki. Tego rodzaju 7lmowe metafory czytane s6 przez 
analityków 7lmu jako obrazy „powrotu do 4ona”, którego ostatecznym 
s7nalizowaniem jest zag45bienie si5 bohatera we wn5trzach „statku 
matki”[&&]. Symbole, czytane zgodnie z klasyczn6 freudowsk6 wyk4ad-
ni6, ;wiadczy4yby o regresywnej wizji dzieci#stwa, jaka uwidacznia si5 
w 7lmie Spielberga. W kontek;cie sekretnych miejsc badacze przestrze-
ni dzieci5cej ch5tniej zwracali jednak uwag5 na fakt, :e kryjówki s6 

[39] Ibidem, s. !&(.
[40] C. Day, op.cit., s. &$(–&$". 
[41] D. Sobel, Children’s Special Places: Exploring the 
role of forts, dens, and bush houses in middle child-
hood, Detroit &88!.

[42] Zob. M. Burgess (red.), Dream Closet. Medita-
tions on childhood space, New York $%&".
[43] O. Marc, Birth of the house, [w:] $e Domestic 
Space Reader, red. K. Mezei, C. Briganti, Toronto, 
Bu=alo, London $%&$, s. $)8.
[44] P. Krämer, op.cit., s. &&$.
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nie tylko „strefami komfortu”, ale te: przestrzeniami eksperymentów 
i eksploracji[&']. Przebywanie w tego rodzaju miejscach wi6:e si5 z od-
najdywaniem w4asnego kawa4ka ziemi, prywatnego domu, nale:6cego 
tylko do dziecka, co pozwala bardzo m4odym ludziom odpocz6< i snu< 
marzenia. To tryb bliski regeneracji okre;lanej przez introwertyków 
jako „4adowanie baterii :yciowych”, tyle :e przebiega ona w atmosferze 
tajemnicy, magii, a nawet przygody. Dawna rezydentka ulokowanego 
w piwnicy k6cika nazywanego przez ni6 czule $e Hole opisuje zna-
jom6 dzieciom nastrojowo;<: „Czu4am, :e to miejsce tak bezpieczne 
jak schron bombowy i ekscytuj6ce niczym inna planeta”[&(]. Podob-
ne spostrze:enia na temat dzieci5cych „szaf marze#” snuje Matthew 
Burgess. Jego dawne skrytki nie tylko oddziela4y go od intruzów, ale 
posiada4y te: magiczne moce – w ka:dej chwili mog4y sta< si5 lataj6cym 
dywanem, rakiet6 kosmiczn6 albo lamp6 d:ina[&+]. 

Poci6g niedoros4ych do odkrywania na w4asny u:ytek miejsc 
dostosowanych do swego rozmiaru mo:e wyra:a< si5 poprzez budo-
wanie – tworzenie na wolnym powietrzu sza4asów, fortów i baz – albo 
przejmowanie przestrzeni ju: istniej6cych: kufrów i kredensów, wol-
nego miejsca pod biurkiem, nieatrakcyjnych dla doros4ych dziwnych 
otworów w piwnicy i na strychu. Szafa cz5sto wymieniana jest po;ród 

„wyj6tkowych miejsc dzieci”. We wspomnieniach skrytek wewn6trz 
domu, jakie analizuje architektka Clare Cooper Marcus, pojawia si5 
wypowied> dawnej lokatorki przytulnej skrytki. Kobieta wspomina, 
:e w dzieci#stwie jej ulubion6 kryjówk6 by4a garderoba: „Mia4a drzwi, 
które da4o si5 otwiera< zarówno z zewn6trz, jak i od ;rodka, a wewn6trz 
by4o ;wiat4o. By4a na tyle du:a, :e mie;ci4o si5 w niej troje ludzi, ale 
cz5sto wola4am zatrzasn6< drzwi i zamkn6< si5 w ;rodku, :eby pobawi< 
si5 «w dom» albo poczyta< ksi6:ki”[&,]. W artykule Kimberly Dovey 
jednym z miejsc „odpoczynku i fantazji” by4a szafa, któr6 jej niegdy-
siejsza w4a;cicielka pami5ta jako absolutnie bezpieczn6 przestrze#: 

Sp5dza4am w sza7e samotnie wiele godzin – tam czyta4am, marzy4am, 
p4aka4am […]. W ;rodku by4o tak spokojnie, :e mog4am skupi< si5 na tym, 
czego ja sama pragn54am, a nie czego wymagali ode mnie inni. Oddawa4am 
si5 marzeniom i snu4am plany na przysz4o;<[&-].

Szafa w 7lmie Spielberga zach5ca do podejmowania podobnych 
„introwertycznych” aktywno;ci. Czynno;ci6, której E.T. z najwi5kszym 
zaanga:owaniem oddaje si5 w swoim „domu wewn6trz domu”, jest 
czytanie komiksów. We wn5trzu szafy mo:na te: schowa< swój smutek, 
tak jak robi4 to Michael, albo bawi< si5 w „przebieranki” na wzór Gertie, 
która przyozdobi4a przybysza dziewcz5cymi ubraniami. 

[45] Zob. D. Sobel, op.cit., s. '$–'!.
[46] Idem, A place in the world: Adults’ memories of 
childhood’s special places, „Children’s Environments 
Quarterly” &88%, vol. ', no. (, s. 8.
[47] Zob. M. Burgess, op.cit., s. &$.

[48] C. Cooper Marcus, Environmental memories, 
[w:] Place Attachment, red. I. Altman, S.M. Low, New 
York, London &88$, s. 8&.
[49] K. Dover, Refuge and imagination: Places of peace 
in childhood, „Children’s Environments Quarterly” 
&88%, vol. ', no. (, s. &).
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Opieku#czy charakter tego miejsca sugestywnie wyra:a czu4a 

scena, w której E.T. leczy zraniony palec ch4opca, a Elliott okrywa 
przybysza kocem i szalikiem. Z s6siedniego pokoju s4ycha< fragment 
Piotrusia Pana – innej historii o magicznej postaci, która pojawia si5 
niespodziewanie w dzieci5cej sypialni. Elliott i E.T., spleceni w u;cisku, 
prawie jak jedna istota, s4uchaj6 bajki, któr6 mama Gertie czyta dziew-
czynce na dobranoc. Siedz6c w ciemno;ci, obserwuj6 przez uchylone 
:aluzje garderoby pokój dziewczynki. Ta niemal kinowa sytuacja['.] 
b5dzie jedn6 z ostatnich spokojnych chwil przyjació4. Nied4ugo pó>niej 
pokoje dzieci5ce zostan6 przej5te przez pozbawionych twarzy naukow-
ców. Neil Sinyard w Children in the Movies pisze, :e w momencie „gdy 
ludzie z NASA zjawiaj6 si5 w 7lmie, by przebada< E.T. jako naukowy 
fenomen, dzieci5cy sposób patrzenia jest ju: tak bardzo nasz, :e na-
ukowcy wydaj6 si5 nam bardziej obcy ni: obcy”['!]. 

Prace badaczy zainteresowanych sekretnymi dzieci5cymi miej-
scami ujawniaj6, :e w pewnym wieku tajemnicze szafy i przytulne 
bazy s6 porzucane na rzecz bardziej przestronnych przestrzeni['"]. 
Dwunasto- czy czternastolatki coraz ch5tniej sk4aniaj6 si5 ku miejscom 
pe4nym witalizmu i :ywio4owej rówie;niczej energii ani:eli intymnym, 
magicznym zak6tkom. Starsze dzieci preferuj6 te: inny rodzaj o;wietle-
nia – jasne ;wiat4o sprzyjaj6ce raczej czujno;ci i my;leniu, a nie pó4mrok 
odpowiedni do zag45biania si5 w marzenia['%]. Ciasne, ciemne k6ty 
zamieniane s6 na bardziej otwarte przestrzenie, które odpowiadaj6 
rozmiarowi patrz6cego – ju: nie postaci o wymiarach E.T. i Elliotta, 
lecz osoby o wzro;cie naukowców i matki ch4opca.

Doro;li widz6 przestrze# inaczej ni: dzieci, co tyczy si5 równie: 
kina. Niektórzy twórcy decyduj6 si5 jednak na strategi5 „dzieci5ce-
go spojrzenia”. Za4o:enie, :e 7lmowiec (a tak:e antropolog, pedagog, 
poeta) dysponuje pe4nym dost5pem do do;wiadcze# i wra:liwo;ci 
dziecka, jest z ca46 pewno;ci6 b45dne, jednak:e g45boka artystyczna 
intuicja i osobista pami5< mog6 pomóc w obraniu „spojrzenia dziecka”. 
Alicja Helman w artykule Spojrzenie dziecka metafor& kina dostrzega 
je zarówno w kinowym dyspozytywie, jak i w szczególnej konstrukcji 
narracji z punktu widzenia dziecka (dominuje w niej uk4adanie w4asne-
go ;wiata ze strz5pków niezrozumia4ego ;wiata doros4ych)['&]. W;ród 
wymienionych przez badaczk5 7lmów pojawiaj6 si5 Pokuta ($%%', re:. 
J. Wright), Niebieski latawiec (&88!, re:. Zhuangzhuang Tian) oraz dzie4a 
Carlosa Saury i Víctora Erice – cz5sto przywo4ywane równie: przez 
innych analityków zainteresowanych 7lmami o dzieci#stwie['']. Na 

Wyj)cie z szafy

[50] Zob. N. Morris, $e Cinema of Steven Spielberg: 
Empire of light, London, New York $%%', s. 8%.
[51] N. Sinyard, Children in the Movies, Batsford, 
London &88$, s. !(.
[52] Zob. C. Day, op.cit., s. !%; D. Sobel, Children’s 
Special Places…, s. !).
[53] Zob. C. Day, op.cit., s. &%$.

[54] Zob. A. Helman, Spojrzenie dziecka metafor& 
kina, „Kwartalnik Filmowy” $%&!, nr 9&, s. $(–!9.
[55] Zob. S. Bomas, Inhabiting the In-Between: 
Childhood and cinema in Spain’s long transition, 
Toronto, Bu=alo, London $%&8, s. &$%; V. Lebeau, 
Childhood and the Cinema, London $%%9, s. )%–)).
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s4ynnego Ducha roju (&8'!) powo4uje si5 równie: Mark Cousins w eseju 
dokumentalnym Opowie)1 o dzieciach i %lmie ($%&!). Mówi6c o istot-
nej dla przedstawiania dzieci5cego ;wiata roli kadrowania, po;wi5ca 
on uwag5 realizacjom, w których subiektywna kamera obiera punkt 
widzenia dziecka, czego przyk4ady stanowi6 Gasman (&88') Lynne 
Ramsay oraz Ja, Julinka i koniec wojny (&8")) Karela KachyCy. W tych 
7lmach doro;li ukazywani s6 fragmentarycznie – w brytyjskim „krót-
kim metra:u” nie wida< ich twarzy, a w czechos4owackiej realizacji 
matka ma4ego bohatera przyt4oczona jest szerokim su7tem, który jej 
syn ogl6da, zasypiaj6c w 4ó:ku. Podobne rozwi6zania stosuje Spielberg, 
gdy decyduje si5 pozbawi< twarzy prawie wszystkich doros4ych boha-
terów i 7lmuje su7ty, „jak gdyby Elliott spogl6da4 na swojego starszego 
brata”['(]. W E.T. pojawiaj6 si5 te: uj5cia z punktu widzenia dziecka lub 
kosmity, w których, tak jak podczas sceny halloweenowej albo s4uchania 
opowie;ci o Piotrusiu Panie, przestrze# jest cz5;ciowo zakryta (przez 
kostium ducha lub listwy rolety). Filmowe „spojrzenie dzieci5ce” nie 
musi by< jednak de7niowane przez jego de7cyty (formu4owane w sto-
sunku do „spojrzenia doros4ych”), lecz mo:e s4u:y< za pe4noprawn6, 
autonomiczn6 strategi5 przedstawienia, co dobrze wida< w wi5kszo;ci 
scen rozgrywaj6cych si5 w pokoju i sza7e Elliotta. 

A jednak historia kina pokazuje, :e bardzo cz5sto to wedle „spoj-
rzenia doros4ego” buduje si5 7lmowy ;wiat przedstawiony. W kontek-
;cie niniejszej analizy w4a;cicielem „spojrzenia doros4ego” by4by kto;, 
kto, mówi6c metaforycznie, wyszed4 z szafy, zapali4 górne ;wiat4o i po-
uk4ada4 zabawki. Kto;, kto operuje niemagicznym sposobem widzenia. 
Hartmut Böhme pisze, :e ten, kto pragnie by< doros4y, musi podzieli< 
;wiat na :ywe i martwe przedmioty i przeciwstawi< je sobie jako kon-
stytuuj6cemu podmiotowi['+]. Dla doros4ych ;wiat przedmiotów jest 
pouk4adany: szafa nie jest mieszkaniem, lecz s4u:y do przechowywania 
ubra#, parasolka to nie :aden kosmiczny telefon, a ochrona przed 
deszczem, jedzenie nie s4u:y do zabawy, rower nie ma prawa lewitowa<. 
W kinie owo „spojrzenie doros4ego” przek4ada si5 na „przezroczyst6” 
poetyk5. Nierzadko nawet w 7lmach opowiadaj6cych o dzieci#stwie 
to w4a;nie preferencje doros4ych wyznaczaj6 k6ty ustawienia kamery, 
styl o;wietleniowy, lokalizacje, pomys4y scenogra7czne, sposób trakto-
wania rekwizytów. „Spojrzenie doros4ego” (wyznaczone w kontrze do 
omówionej w tek;cie propozycji czytania wn5trz w 7lmie Spielberga) 
by4oby zatem nieczu4e na „nastrój” przestrzeni – oboj5tne na detale 
zwi6zane ze ;wiat4em i faktur6 miejsca. 

Im przestrze# jest bardziej konwencjonalna i u:ytkowana zgod-
nie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, tym mniej jest atrakcyjna 
w oczach dziecka. Schowki, zag45bienia pod schodami albo wielkie 
szafy s6 oczywi;cie tylko kilkoma punktami, jakie mog6 pojawi< si5 na 
7lmowej mapie studiowanej „spojrzeniem dziecka”. Takich niezwyk4ych 
miejsc jest niesko#czenie wiele, gdy: ich odnalezienie zale:y raczej od 

[56] G.E. Turner, op.cit., s. 9%. [57] Zob. H. Böhme, op.cit., s. !".
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sposobu patrzenia na przestrze# ni: od lokalizacji jako takiej. Filmo-
wy sposób patrzenia niedoros4ego jest zatem strategi6 dostrzegania 
niezwyk4o;ci w tym, co codzienne. To wizja ujawniaj6ca intryguj6ce 
zak6tki, nastrojowe ;wiat4o, fantazyjne cienie, ekscytuj6ce przedmioty. 

Stwierdzenie, :e w E.T. ukazana jest dzieci5ca wizja ;wiata, mo:e 
wyda< si5 bana4em. O ile jednak 7lm Spielberga czytany jest przez 
analityków jako konserwatywny (bo a7rmuj6cy przedmie;cia i :ycie 
rodzinne, czym ma wpisywa< si5 w ducha reaganizmu), o tyle jego 
lektura czu4a na nastrój i urod5 kadrów przedstawia dzie4o w nieco 
innym ;wietle. Je;li wierzy< ustaleniom badaczy intymnej przestrzeni 
dzieci, „szafa marze#” w E.T. odpowiada wra:liwo;ci typowo dzieci5cej – 
cz5sto spychanej na margines przez racjonalizuj6ce, obiektywizuj6ce 
oko doros4ego. Taka intymna kryjówka jest miejscem egalitarnym i za-
bezpieczaj6cym autonomi5 dziecka. To przestrze# znana kilkulatkom 
niezale:nie od ich p4ci, kultury i pochodzenia spo4ecznego. David Sobel 
twierdzi nawet, :e jest ona odpowiedzi6 na niemal:e uniwersaln6 dla 
wszystkich dzieci potrzeb5 znalezienia swojego w4asnego, intymne-
go miejsca[',]. Z biogra7i by4ych lokatorów takich zak6tków wynika 
jednocze;nie, :e te wn5trza s6 go;cinne zarówno dla szcz5;liwych, jak 
i nieszcz5;liwych dzieci. Maj6c zatem na uwadze, :e E.T. przedsta-
wia, rzecz jasna, otoczenie ch4opca mieszkaj6cego na ameryka#skich 
przedmie;ciach doby Ronalda Reagana, mo:emy stwierdzi<, :e dzie4o 
Spielberga, wbrew pozorom, naznaczone jest stosunkowo wspólnotow6 
orientacj6. Linia podzia4u kre;lona jest w nim mi5dzy dzieci5co;ci6 
a doros4o;ci6, przy czym wykluczeniu poddana jest doros4o;< mierzona 
nie metryk6, ale dobr6 pami5ci6 autobiogra7czn6. Patrz6c na E.T. przez 
pryzmat „spojrzenia dziecka”, dostrze:emy g45boko osobisty, ale i uni-
wersalny wymiar, w jakim usytuowana jest magiczna szafa – miejsce 
marze# i odpoczynku.
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