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ROZMOWA – O FILMIE

Rozmowy na ekranie mogą dotykać pytań najistotniejszych, także pytań 
o wiarę i Boga. Sporem o istnienie Boga Krzysztof Zanussi rozpoczynał fi lm 
Obce ciało34. Gdy główna bohaterka, Kasia (Agata Buzek), decyduje się na 
wstąpienie do zakonu kontemplacyjnego, niewierzący ojciec (Sławomir Orze-
chowski) wysuwa zarzut, że stawia ona „na jakąś niewiadomą, która się do 
śmierci nie sprawdzi”: „Nigdy nie będziesz wiedziała, czy postawiłaś na coś, 
co istnieje, czy na coś, czego nie ma”. Jeszcze radykalniej niż ojciec w Deka-
logu, jeden obstaje on przy racjonalistycznej i materialistycznej wizji świata. 
Na przewrotnie postawiony zakład Pascala Kasia z przekonaniem odpowiada: 
„Ja znalazłam miłość. Można powiedzieć, że późno, ale znalazłam”.

Bez odbiorcy jednak fi lm – jako dzieło – milczy. Tak jak nieczytana Bi-
blia jest niema – co dramatycznie konstatuje Roman Brandstaetter w jednym 
z opowiadań35 – tak fi lm nieoglądany, odłożony na półkę, nie istnieje, nie 
przemawia. Czyż nie ważniejsza od samego tekstu fi lmowego jest zatem 
jego recepcja, odbiór wyzwalający rozmowę widzów? Znaczenie tworzy się 
w umyśle widza, denotacja obrasta siecią konotacji, znaczeń budzonych i wy-
woływanych za sprawą jego wspomnień i doświadczeń, odniesień emocjo-
nalnych, estetycznych, duchowych i intelektualnych. W ten sposób znaczenia 
krzepną – albo oddalają się od zamiaru twórcy, trafi ając w nurt zmieniającej 
się i dojrzewającej recepcji. 

Dzieła fi lmowe jako inspirację do rozmów można wykorzystywać w prak-
tykach o charakterze duszpasterskim, a nawet ewangelizacyjnym czy misyj-
nym36. Przykładem tego rodzaju działań są zainicjowane i prowadzone przez 
Andrzeja Bubełę i ks. Wiesława Mokrzyckiego zamojskie Dni Filmu Religij-
nego „Sacrofi lm”, których dwudziesta piąta edycja odbyła się w bieżącym roku 
na początku Wielkiego Postu. Nie tylko fi lmy jednoznacznie religijne, takie 
jak zekranizowane hagiografi e czy „wariacje” na temat Ewangelii, ale przede 
wszystkim prezentowane w ramach „Sacrofi lmu” opowieści o zwykłych lu-
dziach, ich dramatach i nurtujących ich pytaniach poruszyły odbiorców w sali 
kinowej. Dyskusje dotyczące fi kcyjnych wątków fi lmowych przeradzały się 
w rozmowy o sprawach szczególnie ważnych dla widzów. Wspólne oglądanie 
fi lmu i czerpanie z niego inspiracji ze świadomością, że jest to tekst kultury 
istotny również dla obszaru wiary, staje się swoistym aktem sprzeciwu wobec 
postępującej komercjalizacji kina i traktowania fi lmu jako – jak zauważa Mar-
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cin Adamczak – „po prostu produktu korporacyjnego”37. Adamczak, cytując 
książkę Charlesa Aclanda38, przywołuje przykłady działalności National Film 
Board of Canada nakierowanej na audytoria oglądające fi lmy „w równole-
głych miejscach – w szkole, na festiwalu fi lmowym lub na pokazach retrospek-
tywnych, na wystawie, w domu kultury, w bibliotece, w muzeum”39. Warto 
w ten sposób upowszechniać fi lmy nawiązujące do zagadnień duchowości 
i wiary oraz kwestii etycznych, animując jednocześnie rozmowy publiczności 
na temat poruszanych na ekranie problemów. Zachęcał do tego Jan Paweł II
w Orędziu na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej opublikowanym 
w roku 1995, w stulecie kina: „Byłoby wskazane tworzenie specjalnych «klu-
bów fi lmowych», zwłaszcza dla młodzieży, prowadzonych przez odpowiednio 
przygotowanych wychowawców, które dałyby młodzieży możliwość wypo-
wiedzenia się oraz uczyły słuchania innych poprzez konstruktywne i spokojne 
dyskusje”40.

Sala kinowa może stać się miejscem dialogu kultury i wiary41, może być 
postrzegana jako jeden z obszarów „peryferii”42, na które – zgodnie z wielo-
krotnie ponawianymi zachętami papieża Franciszka – warto wyruszać z orę-
dziem Ewangelii. Ów dialog może rozwijać się jako kontynuacja rozmowy, 
jaką widzowi proponuje twórca fi lmu. W latach 2013-2018 na zaproszenie 
Piotra Kotowskiego, ówczesnego rektora Letniej Akademii Filmowej w roz-
toczańskim Zwierzyńcu, miałem okazję prowadzić sekcję festiwalową zatytu-
łowaną „Rekolekcje fi lmowe”. Rola prowadzącego polegała na przygotowaniu 
krótkiego wprowadzenia do prezentowanego fi lmu oraz na moderowaniu roz-
mowy z widzami po projekcji. Program owych „rekolekcji” w sali kinowej nie 
obejmował fi lmó w „poboż nych”, lecz dzieła niekiedy prowokujące, a dzięki 
temu inspirujące przewidziane w ramach festiwalu rozmowy i dyskusje, nie-
rzadko kontynuowane później przed salą kinową. Ich uczestnikami często byli 
ludzie stawiający pytania o życie i śmierć, o ich sens, o duchowość i wiarę, 
także ci, którzy z różnych powodów nie uczęszczają do kościoła. 
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