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APOSTO OWIE MI DZYGWIEZDNEJ RELIGIJNO CI.
MOTYW KOSMICZNEGO KONTAKTU 
W KINIE NOWEJ PRZYGODY

GENEZA
„W najnowszych czasach i w chwili, kiedy spojrzenia ludzi 
kieruj  si  ku niebu, z jednej strony wskutek ich fantazji od-
nosz cych si  do mo liwych podró y kosmicznych, a z dru-
giej, symbolicznie, ze wzgl du na ich ywotnie zagro on
egzystencj  ziemsk , tre ci nie wiadome uleg y projekcji na 
nie wyja nione zjawiska niebieskie, tym samym nadaj c im 
znaczenie, na które w ogóle nie zas uguj ”.

(Jung 1981: 280)

Ameryka skie kino fantastycznonaukowe w latach siedemdziesi tych zacz o wykorzystywa eklektycznie
postrzegane odno niki do topiki religijnej. Filmy wyre yserowane przez takich twórców jak Steven Spielberg 
czy George Lucas oferowa y widzom historie, w których zawarto nawi zania do symboliki chrze cija -
skiej, buddyjskiej oraz wybranych tez postulowanych przez Ruchy Nowej Religijno ci. Ich autorzy pragn li
stworzy  w swoich produkcjach nowe alternatywne wzorce religijno ci, wywiedzione z pism koryfeuszy 
kontrkultury, takich jak Herbert Marcuse, Charles Reich czy Theodore Roszak. W tym celu wykorzystywali 
i przetwarzali w tki fabularne obecne dotychczas w powie ciach fantastycznonaukowych oraz kulturze ma-
sowej. Strategi  t  kontynuowano w latach osiemdziesi tych i pierwszej po owie lat dziewi dziesi tych,
jednak produkcje z tego okresu wykazuj  radykalizacj  tre ci o dydaktyczno-ideologicznej wymowie, zwi -
zan  z konserwatywn  polityk  USA z tego okresu. Natomiast koniec lat dziewi dziesi tych oraz pierwsza 
dekada XXI wieku to okres erozji religijnego optymizmu Kina Nowej Przygody. wiadczy o tym rosn ca
popularno  w tym czasie fabu  ukazuj cych katastrofi czne i antyutopijne wizje przysz o ci, w których topika 
religijna pe ni zupe nie inne funkcje.

S owa kluczowe: New Age, fi lm, Kino Nowej Przygody, science fi ction, kontrkultura

Fuzja topiki religijnej z elementami pochodz cymi ze sk adni gatunkowej science fi c-
tion by a tematem, któremu sporo miejsca po wi cono w recenzjach i fi lmoznawczych 
analizach fi lmów pierwszej dekady XXI wieku. Aby jednak zrozumie , sk d wzi y si
w obrazach Darrena Aronofskiego (Pi, ród o) czy braci Wachowskich (trylogia Matrix)
postmodernistyczne zapo yczenia z szeroko rozumianej topiki religijnej, nale y cofn  si
do prze omu lat sze dziesi tych i siedemdziesi tych, kiedy to tworzono podwaliny nurtu 
kinowej fantastyki naukowej nazwanego w Polsce Kinem Nowej Przygody. Filmem, który 
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przygotowa  grunt dla KNP by a bez w tpienia Odyseja kosmiczna 2001 Stanleya Ku-
bricka. Obraz ten odwo ywa  si  do popularnych w czasie ameryka skiego przewrotu 
kontrkulturowego zainteresowa  jungowskimi archetypami oraz od wie onych przez Jo-
sepha Campbella interpretacji mitów, po czonych z ambiwalentnym postrzeganiem zwi z-
ków ludzkiej cielesno ci i nowoczesnych technologii. Dzie o Kubricka wskaza o innym 
twórcom science fi ction, jak hybrydyzowa  konwencje gatunku z wybranymi tezami za-
po yczonymi z Ruchów Nowej Religijno ci.

Sam termin Kino Nowej Przygody zosta  po raz pierwszy u yty przez Jerzego P a-
ewskiego w miesi czniku Kino (P a ewski 1986) i mia  zakwalifi kowa  gatunkowo nowe 

zjawisko, które autor potraktowa  jako przyk ad ameryka skiej kinematografi i komercyj-
nej, pozbawionej jakichkolwiek warto ci artystycznych. Inny krytyk, Jerzy Wróblewski, 
podzieli fi lmy Nowej Przygody na cztery grupy. Pierwsz  z nich nazwa  widowiskiem 
ba niowo-teologicznym (E.T., Bliskie spotkania...), nawi zuj cym do pierwotnej religij-
no ci, postrzegaj cej intuicyjnie sacrum jako cudowno , ukryt  w ka dym elemencie 
naszego wiata. Typ drugi, transgresyjny, opowiada, zdaniem Wróblewskiego, o cz owie-
ku, jego genezie, rozwoju i naturze. Przy czym kontakt z Nieznanym w tego typu fi lmach 
zak óca porz dek naszego wiata i budzi agresj  ludzi. Ewidentnym b dem jest zatem 
umieszczenie w tej kategorii sztandarowego utworu science fi ction – Odysei kosmicznej 
2001 Stanleya Kubricka, gdy  obraz ten opowiada o drodze homo sapiens ku doskona-
o ci i harmonii z wszech wiatem pod opieku czym okiem wy szej formy ycia. Nie 

ma w nim agresywnej ludzko ci i wrogich kosmitów, jak ma to miejsce np. w Obcym
Ridleya Scotta, u ytym w artykule Wróblewskiego jako drugi przyk ad kina transgre-
syjnego. To kolejny b d, bowiem Obcego nale y traktowa  raczej jako futurystyczny 
horror, gdzie potwór, wcielenie wrogiej cz owiekowi natury, demonstruje mu swoj  pry-
mitywn , niszczycielsk  si . Jedynym cz cym obie produkcje spoiwem jest pojawiaj ce
si  w nich pytanie o granice cz owiecze stwa, które autor artyku u s usznie zauwa a.
Niestety, samo zakwalifi kowanie obu produkcji do nieostrej kategorii fi lmu transgresyj-
nego wydaje si  nieporozumieniem. Trzeci typ proponowany w pracy Wróblewskiego 
to widowisko mitologiczne, opowiadaj ce o walce dobra ze z em, którego przyk adem
ma by  trylogia Gwiezdnych wojen George’a Lucasa. Znamienne, i  wszystkie trzy typy 
widowisk opieraj  si  na uproszczonym, bajkowym widzeniu wiata, z tym wyj tkiem,
i  cuda w fi lmach Spielberga maj  swoje ród o w rzekomo wy szym rozwoju technolo-
gicznym kosmicznych przybyszów, za  w Gwiezdnych wojnach Lucasa odwo uj  si  do 
mocy tkwi cych w cz owieku i wszech wiecie, przyprawionych szczypt  popkulturowo 
przetworzonego mistycyzmu. Nale y natomiast zaznaczy , i  niew tpliwym atutem arty-
ku u Wróblewskiego jest wykazanie religijnego pod o a Kina Nowej Przygody i trafna 
analiza socjologiczna tego zjawiska. „W ci gu ostatnich kilkudziesi ciu lat – pisze autor – 
za ama o si  wiele tradycyjnych i »pozytywnych« dróg docierania do Boga. Zakwestio-
nowano prawdy teologiczne i przekazy biblijne. Dawne symbole utraci y przejrzysto ,
j zykowi religijnemu zabrak o si y przekonywania, a aparatura poj ciowa, któr  pos uguje
si  tradycja religijna, staje si  nam obca, daleka, niepoj ta. [...] Wielu z nas obawia si
ca kowitej utraty kontaktu z transcendencj  i z przera eniem my li o wiecie, w którym 
wszystko wolno” (Wróblewski 1990). Nic wi c dziwnego, i  twórcy fi lmowi si gn li
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do nowych mo liwo ci kina oraz „nowych dróg do wiadczania religijno ci” (Luckmann 
1970: 107–114). 

Kino Nowej Przygody pokazuje pe ni  swoich mo liwo ci w roku 1977, kiedy to 
Gwiezdne wojny Georga Lucasa oraz Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spiel-
berga pojawiaj  si  w kinach, wywo uj c wielkie emocje oraz odnosz c olbrzymi sukces 
komercyjny. Przy czym trzeba podkre li , i  Lucas i Spielberg obrali inn  ni  Stanley Ku-
brick drog  podczas kreowania wiatów przedstawionych. W przeciwie stwie do realizmu 
naukowo potwierdzonych wspó prac  z NASA efektów specjalnych i pseudofi lozofi cznej 
powagi Odysei kosmicznej 2001, twórcy ci postanowili, jak gdyby w my l teorii Bruna 
Bettelheima (autora Cudowne i po yteczne. O znaczeniach i warto ciach ba ni) tworzy
kino dla mas, oparte na niczym nieskr powanej, dzieci cej wyobra ni. Zacz to wi c
tworzy  produkcje prezentuj ce widzom prost  wizj  wszech wiata: pe nego harmonii, 
przepe nionego cudowno ci  i pozytywn  energi , gdzie zawsze triumfuje dobro. Kino 
Nowej Przygody zaoferowa o widzom realizacj  marze , gwarantuj c  im ucieczk  od 
codziennych l ków dzi ki oderwanej od codzienno ci rozrywce, pozbawionej kontekstów 
historycznych i politycznych. Powsta  w ten sposób produkt idealny komercyjnie. Zafascy-
nowani mo liwo ciami wizualnymi kina twórcy Nowej Przygody z niech ci  wypowiadali 
si  o autentyzmie i manieryczno ci Nowej Fali oraz katastrofi zmie fi lmów z lat siedemdzie-
si tych, t skni c za fantazyjnie kolorow  i awanturnicz science fi ction rodem z komiksów 
z ich dzieci stwa oraz awanturniczych historii autorstwa Edgara Buroughsa. Jej zwi zki
z kultur  masow  przejawia y si  mi dzy innymi w przej tych z seriali i komiksów sche-
matach fabularnych, opieraj cych si  ca kowicie na bardzo szybkiej akcji i (jak cynicznie 
stwierdzono) sk adaj cych si  z samych punktów zwrotnych. Nie chodzi o jednak tylko 
o walory typowo komercyjne. Uproszczenie fabu y zbli a o równie  obrazy nale ce do 
KNP do archetypicznie nacechowanej struktury mitu. Strategia ta umo liwia a autorom 
fi lmów nape nienie ich produkcji wa nymi, lecz skrytymi w strukturze tekstu tre ciami,
a publiczno ci atw , niekiedy wr cz nie wiadom  z nimi identyfi kacj .

1. KINO NOWEJ RELIGIJNO CI?

Religijno , któr  wpisano w struktur  Kina Nowej Przygody, zaczerpni to z ruchu 
New Age, dodatkowo wplataj c w jego aspekty elementy topiki chrze cija skiej oraz reli-
gii Dalekiego Wschodu. Spielberg i Lucas w swojej twórczo ci przetworzyli „proroctwa” 
New Age, mówi ce o nadej ciu nowego paradygmatu, który nie ka e ca kowicie odrzuca
dziedzictwa cywilizacji zachodniej, lecz wskazuje na potrzeb  poszukiwania warto ci
dotychczas represjonowanych, pomijanych i lekcewa onych (Dobroczy ski 1997). Zwia-
stuj ce nadej cie Ery Wodnika fi lmy prezentowa y optymistyczne fabu y przepe nione
nadziej  na lepsze jutro oraz wiar  w mo liwo ci odnalezienia alternatywnych dróg do-
cierania do duchowo ci i szcz cia (Heelas 1997: 203–205). Tematy te b d  ukrywa
si  w produkcjach Kina Nowej Przygody „pod kamufl a em” spotka  ludzi z przyja -
nie nastawionymi do nich kosmitami. Gwiezdni przybysze z Bliskich spotka  trzeciego 
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stopnia urastaj  w fi lmie do rangi „aposto ów nowej religijno ci”, wprowadzaj cych
w wyja owione ycie konsumenckiej Ameryki element magii, którzy niczym staro ytni
mistrzowie wskazuj  drog  przemiany jednostkom wra liwym i prostodusznym. Posta-
cie te cz  w swojej konstrukcji gloryfi kowane przez wyznawców Ery Wodnika cechy 
charakteru, takie jak zawierzanie uczuciom i intuicji oraz ch  poszukiwania w yciu
transcendencji. Rol  XX-wiecznego mitu przypisywa  UFO Carl Gustaw Jung w swojej 
pracy pt. Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie. Jung spotkania z UFO trak-
tuje jako psychiczne projekcje (za które zreszt  uwa a tak e religijne objawienia), swoj
symbolik  nawi zuj ce do wielu mitologii i religii.

„Wizja UFO – pisze Jung – jest pos uszna starym regu om [wi c – S.J.K.] pojawia si
na niebie. Fantazje Orfeo Angelluciego rozgrywaj  si  w jawnie niebieskich miejscach, 
a jego kosmiczni przyjaciele nosz  imiona gwiazd. Je li nie s  autentycznymi bogami 
i herosami, to przynajmniej s  anio ami” (Jung 1981: 229). Naznaczeni „wybra cy” z fi l-
mów Spielberga, którzy podobnie jak wspomniany przez Junga Orfeo Angelluci (posta
zreszt  autentyczna) zrozumieli przes anie kosmicznych aposto ów, odlec  wraz z nimi 
ku futurystycznej utopii, jak ma to miejsce w Bliskich spotkaniach... Spielberga b d  te
dzi ki naukom swoich mistrzów zaczn  postrzega wiat inaczej, pe niej, jak dzieje si  to 
w Gwiezdnych wojnach Lucasa. Re yser Gwiezdnych wojen przyznaje, e tworz c scena-
riusz sagi, chcia  obudzi  w m odych ludziach pewien typ religijno ci, skupiony raczej na 
samej wierze w Boga ni  na jakimkolwiek systemie religijnym (Mitchell i Plate 2007: 262). 
Lucas wspomina mi dzy innymi, i  po lekturze ksi ek Jamesa Frazera i Josepha Campbel-
la zainteresowa a go nie tylko ikonografi a chrze cija ska, lecz równie  buddyzm (Mitchell 
i Plate 2007: 266). Z kolei Francis Truffaut, odtwarzaj cy w fi lmie Spielberga rol  profeso-
ra Lacombe, s usznie zauwa y , e w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia „nie ma ludzi 
z ych” (Skwara 1981: 195). Wydaje si  jednak, i  z tez New Age Lucas i Spielberg wybrali 
tylko te elementy, które pasowa y im do ich „prywatnych wizji”. Pomini to na przyk ad tak 
wa ny w wielu ruchach nowej religijno ci aspekt powi zania duchowo ci z cielesno ci
cz owieka, postulowany mi dzy innymi przez my licieli zwi zanych z kontrkultur  i New 
Age, takich jak Wilhelm Reich czy Herbert Marcuse. Natomiast dystans i ironia obecne 
w Kinie Nowej Przygody s  wynikiem wiadomo ci wyczerpania tradycyjnych wzorców 
poznania, udowadniaj cych, i  w dwudziestym wieku nadal niewiele posuni to si  w od-
powiadaniu na nurtuj ce od wieków ludzko  pytania.

2. KOSMICZNE KONTAKTY Z BÓSTWEM, 
CZYLI TOPIKA RELIGIJNA W KINIE NOWEJ PRZYGODY

Wy miane przez naukowe autorytety (a bardzo popularne w ród wolnomy licieli z lat 
sze dziesi tych) pogl dy Ericha von Dänikena czy Philipa K. Dicka, udowadniaj cych
w swoich ksi kach teori , i  „Bóg jest kosmit ”, do dzi  pozostaj  atrakcyjne komercyj-
nie. Nie jest wi c rzecz  dziwn , i  pomys y Dicka i Dänikena zacz li wykorzystywa
równie  twórcy fi lmów fantastycznonaukowych, prezentuj c widzom obraz Ziemi jako 
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wiata stworzonego i kontrolowanego przez istoty pochodzenia pozaziemskiego, pe ni ce
na niej rol  bogów. Pierwszym znacz cym fi lmem opartym na tym pomy le by a Odyseja
kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka. Obraz ten jest histori  inicjacji, które prze ywa gatu-
nek homo sapiens – od sztuki u ywania przedmiotów do umiej tno ci tworzenia sztucznej 
inteligencji i podboju gwiazd. W dziele Kubricka ludzko  nieuchronnie d y do spotkania 
z doskona o ci . Na szczególn  uwag  w fi lmie zas uguje ukazanie kosmosu jako bytu 
harmonicznego, pe nego pi kna i m dro ci. Tego typu wizj  mo na odnale  w scenie, 
w której statki kosmiczne w swoistym „gwiezdnym balecie” ta cz  w rozgwie d onej
przestrzeni mi dzyplanetarnej w rytm muzyki powa nej, maj cej zapewne swym klasy-
cyzmem utwierdzi  nas w przekonaniu o doskona o ci i uporz dkowaniu wszech wiata.
Postrzeganie kosmosu jako idealnego tworu, który raczy nas harmonijnie pi kn  muzyk
sfer niebia skich, w dziejach kultury europejskiej mo na odnale  ju  u antycznych pitago-
rejczyków oraz w redniowiecznej my li chrze cija skiej. Doskona e gwiezdne uniwersum
jest prób  uporz dkowania XX-wiecznej, relatywnej wizji wszech wiata 1. Przes anie, i
cudowno  przenika wszech wiat sugeruj  równie  twórcy efektów specjalnych Bliskich
spotka ... w scenie, w której mieni cy si  wspania ymi kolorami olbrzymi statek kosmiczny 
l duje na Ziemi przy akompaniamencie patetycznie brzmi cej muzyki. Zahipnotyzowani 
jego pi knem ludzie zachowuj  si  niczym osoby, które do wiadczy y laickiego odpowied-
nika iluminacji. Tak e kosmici przedstawieni s  w fi lmie jako sympatyczne, humanoidalne 
stworzenia, wychodz ce ze wiat o ci ku swoim m odszym braciom, niczym aposto owie
mi dzygwiezdnego porozumienia. Sam Spielberg twierdzi, i  stworzy  postacie kosmitów 
jako byty przyjacielskie, gdy  nie wierzy, aby ktokolwiek zadawa by sobie tyle trudu, tyl-
ko po to, eby zniszczy  inn  cywilizacj . „Wrzecionowate stwory z lataj cych talerzy s
zantropomorfi zowanymi odmianami dobrych duchów, których obecno  i pomoc cz owiek
odczuwa  kiedy  na swojej skórze” pisze cytowany tu ju  Janusz Wróblewski w swoim 
tek cie Wej cie w dystans (Wróblewski 1990). 

Autor s usznie zauwa a, i  takie postrzeganie wiata prowadzi do my lenia magiczne-
go, religijno ci prawie poga skiej, któr  Mircea Eliade opisuje jako „egzystencj  otwart
na wiat” o uporz dkowanym, kosmicznym wymiarze. W a nie dlatego zarówno w fi lmach 
Spielberga, jak i Lucasa, intelektualnemu poznaniu wiata przeciwstawiono uczuciowo ,
intuicj  oraz wiar . Najpe niej ilustruje ten fakt scena Gwiezdnych wojen, w której Luke 
Skywalker rezygnuje z pomocy komputera i pod aj c za g osem swojego zabitego men-
tora, u ywa przenikaj cej wszech wiat Mocy, aby zniszczy  z owrog  Gwiazd mierci.
Natomiast w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia naznaczony przez UFO i wy miewany
przez niedowiarków g ówny bohater („ja w nich wierz ” – pada w pewnym momencie 
fi lmu komentarz) niczym nowotestamentowy aposto  porzuca rodzin , ruszaj c w d ug
drog , aby spotka  si  z kosmitami i odlecie  z nimi ku nieznanym wiatom. Znamien-
ny jest fakt, i  gwiezdni przybysze objawiaj  si  wybra com w serii nadprzyrodzonych 
zjawisk, za  ich atrybutami s  o lepiaj ca jasno  (bia y s up wiat a), zmiany pogody 

1 Co ciekawe, to w a nie dzi ki Kubrickowi przyj o si , dzi  ju  b d ce oczekiwan  przez wielbicieli gatunku 
konwencj , pokazywanie kosmosu, w którym leniwie dryfuj  olbrzymie statki kosmiczne przy akompaniamen-
cie patetycznej muzyki. Najlepszymi przyk adami tej konwencji mog  by Gwiezdne wojny George’a Lucasa 
z muzyk  Johna Williamsa.
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oraz o ywianie przedmiotów martwych, kojarz ce si  z objawieniami starotestamento-
wego Jahwe i cudownymi umiej tno ciami proroków. Kluczowym elementem fi lmu jest 
góra Devil’s Tower 2 (Diabelska Wie a), któr  widuj  w swoich wizjach naznaczeni przez 
kosmitów ludzie. To u jej podnó a dojdzie do mi dzyplanetarnego kontaktu. Oczywi cie
tylko wybra cy mog  dost pi  kontaktu z Nieznanym. Reszta niegodnych tego zaszczytu 
ludzi usypia u podnó a góry. Podobnie jak ydzi prowadzeni przez pustyni  przez Moj-
esza postacie z widowisk fantastycznonaukowych musz  przeby  pustyni  kosmosu, aby 

dotrze  do nowego wiata 3.
Jak s usznie zauwa a Wróblewski, sam Spielberg wkrótce zdystansuje si  do w asnej

twórczo ci. I tak na przyk ad w fi lmie E.T. zwi zki fabu y z topik  religijn  mo na ju
interpretowa  tylko przez pryzmat owego dystansu. mier  i zmartwychwstanie mieszne-
go, sympatycznego stworka (E.T. wychodzi cudownie o ywiony z samochodu w bia ych,
pow óczystych szatach, z pulsuj cym czerwonym sercem i gestem palca znanym z ikono-
grafi i przedstawiaj cej Chrystusa 4), jego nadludzkie umiej tno ci, krótki pobyt na naszym 
wiecie oraz szcz liwy powrót do nieba s  ju  wyra nie przerysowane przez dzieci c

percepcj . Nie wiadomo te , jak odnie  si  do s ów g ównego bohatera Elliota, p acz cego
nad zmar ym, kosmicznym towarzyszem. Brzmi  one nast puj co: „Co oni z tob  zrobili. 
Chyba naprawd  umar e , bo teraz nic nie czuj . Zawsze b d  w ciebie wierzy , do ko ca
ycia. Kocham ci ”.

Znamienne, e po s owach „kocham ci ” serce kosmity zaczyna bi . S  to oczywi -
cie s owa ma ego ch opca, lecz nietrudno dopatrzy  si  w nich pogl dów doros ej oso-
by dotkni tej kryzysem religijno ci. Nic wi c dziwnego, e tytu owy E.T., posta , której 
ca a klatka piersiowa jest wielkim sercem, zwi zuje si  emocjonalnie w a nie z najbardziej 
podobnym do niego dzieckiem. Trudno jednak traktowa  powa nie kosmicznego przyby-
sza z fi lmu ze wzgl du na liczne elementy autoironiczne i pastiszowe w dziele Spielberga. 
W ów dystans wprowadza widza ju  sam pocz tek fabu y, jawnie odwo uj cy si  do Blis-
kich spotka  trzeciego stopnia. Jak zauwa a Jerzy Szy ak, mamy tu podobny, lecz bardziej 
bajkowy statek kosmiczny oraz kosmitów, tym razem zabawnych i niezdarnych. W fi lmie 
atwo tak e odnale  odwo ania do poetyki Kina Nowej Przygody. Jego m odzi bohaterzy 

graj  w gr  RPG polegaj c  na wymy laniu barwnych fabu , rodem jakby w a nie z tego 
kina, za  Elliot bawi si  zabawk  przedstawiaj c  posta  z Gwiezdnych wojen – Lucasa. 
(Szy ak 1994: 18–19). Spielberg k adzie w swoim fi lmie jeszcze silniejszy nacisk na war-
to ci rodzinne. wiat doros ych, bezbarwny i pe en problemów, przeciwstawiono magii dzie-
ci stwa. Doro li to tak e naukowo , która pod postaci  ludzi w kombinezonach przerywa 
idyll ycia rodzinnego i pragnie zniszczy  cudown , empatyczn  wi  z rodzin , przyja-

2 Konotacja religijna – góra Synaj, jest tutaj jeszcze wyra niej podkre lona przez skonfrontowanie Diabelskiej 
Wie y z tekstem Dziesi ciu przykaza  Cecila B. De Mille’a p yn cym z telewizora, za: Andrzej Ko ody ski,
Dziedzictwo wyobra ni, Warszawa 1989, s. 221.

3 Motyw drogi i podró y zosta  ju  zmetaforyzowany w Starym Testamencie oraz Odysei Homera, gdzie boha-
terowie przechodz  wiele inicjacji, aby dotrze  do upragnionego celu.

4 E.T. trzykrotnie w fi lmie wychodzi ze wiat o ci niczym osoba wi ta. Ma to miejsce w czasie pierwszego 
i drugiego kontaktu z Elliotem (kosmita wychodzi z szopy), dalej w opisanej ju  scenie zmartwychwstania 
oraz w scenie odlotu statkiem kosmicznym (tu idzie ku wiat o ci).
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ció mi i kosmit . Przywo ywanie w Kinie Nowej Przygody toposu sielskiego dzieci stwa nie 
jest jednak lekarstwem na poczucie braku obcowania z sacrum, lecz raczej bolesn  refl eksj
doros ego, i  w wiecie poza fabu fi lmu czekaj  na niego nadal nierozwi zane kwestie 
XX-wiecznej religijno ci (Szy ak 1994: 18–19). Umberto Eco w swoim zbiorze esejów pt. 
Semiologia ycia codziennego trafnie ukazuje zwi zki Kina Nowej Przygody z ruchami 
odnowy religijnej. Pisz c o sacrum, Eco analizuje fi lm Richarda Donnera Superman z 1979 
roku. Rzeczywi cie w fi lmie tym spotykamy bohatera wykreowanego odmiennie od swojego 
komiksowego pierwowzoru, stworzonego w roku 1933 przez Jerome’a Siegela i Joe Shuste-
ra. Superman jest tutaj odpowiednikiem mesjasza, który niczym Moj esz zosta  zes any na 
Ziemi  w „kosmicznej ko ysce”. „Nie jest przypadkiem – pisze Eco o Supermanie – e ma 
on przyt aczaj cego swoj  obecno ci  ojca – granego przez Marlona Brando – którego hi-
storia wype nia ponad po ow fi lmu, i e ojciec ten przekazuje dziecku, maj cemu wyruszy
na Ziemi , Wiedz , o której nic nam nie wiadomo, a która zawarta jest w diamentowych 
stalagmitach, materiale nad wyraz symbolicznym. e daje mu trynitarny wiatyk, umieszcza 
go na statku kosmicznym w kszta cie ko yski, podró uj cej w przestrzeniach niczym kometa 
Trzech Króli. I e Superman s yszy jako doros y cz owiek g osy niczym jaka  Joanna d’Arc, 
ma problemy jak w Ogrodzie Oliwnym oraz wizje jak na Górze Tabor. To syn cz owieczy. 
[...] Reinkarnacja Supermana jest zatem wersj  popularn  wielu g bszych i bardziej z o o-
nych zjawisk, które wiadcz  o jednej tendencji: powrocie do my li religijnej” (Eco 1998: 
108). Do wywodów Eco nale y jednak doda  zastrze enie, i  religijno  ta, po do wiadcze-
niach takich jak holocaust czy komunizm, nie mog a ju  by  taka sama. 

3. KINO NOWEJ PRZYGODY – KINO NOWEGO DYDAKTYZMU

Peter Lev w swojej ksi ce American fi lms of the 70’s zauwa a, e Gwiezdne wojny
by y obrazem przesyconym optymizmem, w którym zaoferowano publiczno ci warto ci
odmienne od zanurzonego w negatywnym postrzeganiu USA kina Nowego Hollywood. Lev 
podkre la, e w przeciwie stwie do pó niejszych, liberalizuj cych produkcji science fi ction,
takich jak Alien czy Blade Runner Ridleya Scotta, przesycona wzorowan  na arturia skich
opowie ciach moralno ci  wizja Lucasa jest przyk adem konserwatywnego podej cia do 
wzorców fabularnych, cofa si  bowiem w przesz o , szukaj c w niej wzorów narracyjnych, 
które mog  pe ni  rol  „wspó czesnych mitów” (Lev 2000: 179). Lev wymienia niektóre 
konserwatywne wzorce z fi lmu, wskazuj c mi dzy innymi na wiod c  rol  bia ych m skich
postaci, aseksualizacj  fabu y i prost , dychotomicznie podzielon  wizj  przysz o ci (Lev 
2000: 169), w której bunt wobec z owrogiego Imperium i „mrocznego ojca” jest jedyn
s uszn  decyzj . Nietrudno zauwa y , e w dociekaniach autora analizowany optymizm jest 
wr cz równoznaczny z tre ciami ideologicznymi. Warto zauwa y , e tendencja ta jeszcze 
bardziej nasili si  w latach osiemdziesi tych. Filmy wyprodukowane w szczytowym okre-
sie konserwatywnych rz dów Ronalda Regana nadal opierano na nowej religijno ci oraz 
prorodzinnym i pacyfi stycznym przes aniu, nadaj c im jednak jeszcze bardziej natr tnie dy-
daktyczne podteksty. Przyk adem takiej radykalizacji zasady podwójnego kodowania niech 
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b d  dwa, zwi zane tematycznie z wcze niej omawianymi produkcjami obrazy. W fi lmie 
Starman (1984) Johna Carpentera wykorzystano znany z Bliskich spotka ... motyw przy-
jacielskiego go cia z innej galaktyki. Kreowany przez Jeffa Bridgesa kosmita wciela si
w nim w zmar ego m a wra liwej Amerykanki, który dokonuje na Ziemi „cudów”, takich 
jak o ywienie zabitej sarny czy obdarowanie bezp odnej bohaterki potomkiem. W swojej 
trzydniowej podró y przez Stany Zjednoczone przybysz poznaje dobre i z e strony ludzko-
ci, reprezentowanej tu oczywi cie przez naród ameryka ski. Tytu owy Starman uwa a nasz 

gatunek za istoty wyj tkowe, inteligentne, a zarazem prymitywne i agresywne. „Kosmiczne 
dziecko”, którym przybysz obdarza g ówn  bohaterk , ma sta  si  osob  mog c  zmieni
ludzko . Przemowa Starmana, informuj ca Jenny o akcie pocz cia, przypomina nieco pro-
roctwo Boga wieszcz cego Marii urodzenie Mesjasza: „Dzi  w nocy da em ci dziecko. B -
dzie cz owiekiem, synem twojego m a, ale b dzie tak e moim dzieckiem. B dzie wiedzia
to, co ja wiem. Zostanie nauczycielem. Uwierz mi”. Kosmita zostawia potomkowi ostatni
ze swoich „magicznych kuleczek”, dzi ki którym dokonywa  „cudów”, mówi c, i  jego syn 
b dzie wiedzia , jak j  wykorzysta . To nie jedyny trop religijny w fi lmie. Konotacje o bi-
blijnej proweniencji mo na odnale  ju  w jednej z pierwszych scen fi lmu, kiedy to sonda 
Voyager 2, nios ca zaproszenie na Ziemi  dla inteligentnych form ycia, napotyka biblijn
jasno , reprezentuj c  zapewne jednego z kosmitów 5. W fi lmie mo na równie  odszuka
nazbyt swobodnie potraktowane przyrównania postaci kosmity do Jezusa. I tak na przyk ad
scena o ywienia zabitej przez policjantów Jenny przypomina akty wskrzeszenia, jakich do-
konywa  Jezus, ironicznie po czone z histori pi cej królewny – kosmita ca uje kobiet ,
a ta zmartwychwstaje 6. Obecno  w fabule tak charakterystycznych motywów Kina Nowej 
Przygody, jak pochwa a dobroci i uczuciowo ci oraz wiara w cud, mog cy zmieni  krytycz-
n  kondycj  ludzko ci, sytuuje go w kr gu wcze niejszych produkcji Stevena Spielberga 
i George’a Lucasa, natomiast natr tnie podkre lane pacyfi styczne przes anie fi lmu wi e go 
z ideologicznym podporz dkowaniem ameryka skiego przemys u lat osiemdziesi tych idei 
zwyci enia zimnej wojny oraz walki z Imperium Z a.  

Drugim obrazem cz cym elementy topiki religijnej z tre ciami prorodzinnymi i anty-
wojennymi jest kontynuacja dzie a Stanleya Kubricka, wyre yserowana przez Petera Hyamsa. 
Niestety Odyseja kosmiczna 2010 (1983) okaza a si  nieudan  prób  rozszyfrowania otwar-
tej formy fabu y pierwowzoru. Tak wi c jeszcze raz wyrusza z Ziemi wyprawa, tym razem 
w sk adzie radziecko-ameryka skim, maj ca za zadanie rozszyfrowanie tajemnicy czar-
nego monolitu oraz zbadanie ksi yców Jowisza. Film ko czy si  spektakularnym prze-
kszta ceniem Jowisza w drug  gwiazd  w naszym Uk adzie S onecznym przez miliardy 
namna aj cych si  czarnych monolitów. Za ich po rednictwem obcy wysy aj  Ziemianom 
ostrze enie, aby nie ingerowali w powstaj ce tu nowe ycie i yli w pokoju. Po raz kolejny 
kosmici s  w fi lmie odpowiednikami opieku czych bóstw, przekazuj cych ludzko ci galak-
tyk  w posiadanie, powtarzaj c tym samym dzie o starotestamentowego Jahwe, który na kar-
tach ksi gi Genesis nakazywa  ludziom rozmna a  si  i zape nia  Ziemi  swym potomstwem. 

5 Jak gdyby tego by o ma o, w scenie spotkania Jenny z przybyszem z gwiazd, wystraszona kobieta modli si ,
odmawiaj c Ojcze nasz...

6 Jednak e w przeciwie stwie do Chrystusa, który po trzech dniach zmartwychwstaje, go  z gwiazd po trzech 
dniach sp dzonych na Ziemi umiera.
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Znamienne, i  nawet znany z pierwowzoru komputer HAL ukazany jest w obrazie Hyamsa 
nie jako oszala y demiurg (jak by o to w dziele Kubricka), lecz jako ofi ara le wydanych mu 
rozkazów, po wi caj ca w asn  egzystencj  za swoich stwórców. Zgodnie z regu ami Kina 
Nowej Przygody postawiono tu tak e wyra ne akcenty na ycie rodzinne (g ówny bohater 
Dr. Floyd przez ca  drog  na Jowisza kontaktuje si  ze swoj on  i synkiem 7) oraz przyja
i pokój 8. Podobnie jak w dziele Kubricka oraz innych produkcjach KNP osnow  fabu y jest 
oczekiwanie na cud, maj cy zmieni  sk ócon  ludzko . Jego dosadn  ilustracj  jest wiec ce 
na niebie wszystkich krajów drugie s o ce 9, które pojawia si  pod koniec fi lmu. Zabrak o
jednak w fi lmie Hyamsa wysmakowanej wizji plastycznej, otwarto ci na ró ne interpretacje 
oraz mniej oczywistych nawi za  do my li religijnej cechuj cych dzie o Kubricka.

4. LATA DZIEWI DZIESI TE
I RENESANS DOSKONA EGO CZ OWIEKA

Cho  lata dziewi dziesi te w kinie science fi ction wi  si  ze zmian  zainteresowa
tej e kinematografi i i kontynuacj  wykorzystywania dystopijnych cech gatunku, to równie
i w tym okresie mo na odnale  kilka przyk adów nawi zywania do elementów Kina No-
wej Przygody. Tym razem to przej ta z New Age wiara w mo liwo ci samodoskonalenia 
si  cz owieka staje si  w fi lmach takich jak Gattaca czy Kontakt zlaicyzowan  namiastk
religijno ci. Obie wymienione tu produkcje opowiadaj  o ludziach pragn cych pozosta-
wa  wiernymi swoim powo aniom. Osoby te ci k  walk  z samym sob  i nieprzychylnym 
wiatem dokonuj  rzeczy wydawa oby si  niemo liwych. Zw aszcza w Gattace (1997) Ad-

rew Nicoli, fi lmie opowiadaj cym o spe nianiu odwiecznego marzenia ludzko ci o podboju 
gwiazd, wiara w podró e kosmiczne urasta do rozmiarów ruchu religijnego, wokó  którego 
koncentruje si  ca e ycie bohaterów, sk aniaj cego ich do prawie nadludzkiego po wi ce-
nia. Co ciekawe, fi lmy te nie pi tnuj  ludzkich s abo ci, lecz raczej udowadniaj , i  upór 
i wiara w siebie mog  je przezwyci y . My l ta zostaje no nie wykorzystana zw aszcza
w Gattace, gdzie g ówny bohater oszukuje prze o onych, ukrywaj c przed nimi swoje u om-
no ci fi zyczne, aby w ko cu polecie  w wymarzon  podró  w kosmos.

Natomiast obrazem kontynuuj cym „teologiczne” poszukiwania Kina Nowej Przygody 
wydaje si  by Kontakt z 1997 roku. Film Roberta Zemeckisa ju  w pierwszej scenie na-
wi zuje do topiki religijnej. Obserwujemy w niej bowiem dziewi cioletni  bohaterk , która 
pragnie skontaktowa  si  przez radio ze zmar  matk . Ojciec ma ej Anny na pytanie córki 
o ycie w kosmosie odpowiada, i  musi ono gdzie  istnie , w przeciwnym razie by oby to 
„okropne marnotrawstwo przestrzeni”. W kolejnej scenie obserwujemy ju  doros  Anny. 
Bohaterka, wybieraj c zawód naukowca, podporz dkowa a ca e swoje ycie idei badania 

7 Bohaterowie fi lmu Kubricka zachowywali si  jak automaty, byli odhumanizowani.
8 Ameryka scy kosmonauci dzia aj  efektywnie w fi lmie tylko wspólnie z Rosjanami. Nader dos owna zdaje si

scena nawo uj ca do dialogu zwa nione strony, w której, w chwili niebezpiecze stwa, rosyjska kosmonautka 
tuli si  do Amerykanina.

9 Symbolem przymierza pomi dzy Bogiem a lud mi w chrze cija stwie jest t cza, za  s o ce w wielu religiach 
(nie tylko heliocentrycznych) oznacza Boga. 
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przestrzeni kosmicznej. Niebawem w jej yciu pojawia si  wielebny Palmer Joss, wróg 
cywilizacji technicznej, który do wiadczy  kontaktu z Absolutem. Oczywi cie pomi dzy 
zaciek  ateistk  naukowcem a kap anem (który nie lubi celibatu) dochodzi do romansu. 
W ko cu Anny udaje si  odebra  sygna  z gwiazd. W pobli u stacji badawczej natychmiast 
gromadz  si  zwolennicy wszelakich religii i fi lozofi i, celebruj c to epokowe wydarzenie. 
Oprócz kopii Elvisa Presleya oraz nawiedzonych kaznodziei wieszcz cych nadchodz c  apo-
kalips  odnale  mo na tu tak e grupk  ludzi otaczaj cych namalowan  na transparencie 
fi gurk  Jezusa, nad którym zamiast znanego z ikonografi i chrze cija skiej ob oku i promieni 
opatrzno ci boskiej widnieje UFO oraz napis: „Jezus jest kosmit ”. To znany z opisywanych 
ju  tu fi lmów Spielberga przyk ad dystansowania si  do poruszanej tematyki. 

Kolejnym tropem dystansu do topiki religijnej jest komentarz jednego z bohaterów, 
tycz cy si  informacji, które zawiera tajemniczy sygna  z kosmosu: „Oby nie by  to miliard 
nowych przykaza  Moj esza”. W fi lmie naczelne miejsce zajmuje spór pomi dzy racjami 
nauki i religii, którego rzecznikami s  zakochani w sobie bohaterowie, b d cy notabene 
jednym z najstarszych i najcz ciej podejmowanych motywów przez science fi ction lite-
rack . „Nauka zabi a Boga. A mo e Bóg nigdy nie istnia . Wymy lili my go, eby nie czu
si  tacy mali i samotni. Szukam prawdy... Po co tu jeste my, kim jeste my i dlaczego tu 
jeste my” – mówi Anny w pewnym momencie fabu y. Znamienne, i  kobieta naukowiec 
nie zostaje wybrana do pierwszej podró y mi dzygwiezdnej, gdy  przyznaje, i  nie wierzy 
w Boga. Nie mo e by  przedstawicielk  ludzko ci, twierdz c, e „dziewi dziesi t pi
procent ludzko ci ulega zbiorowej halucynacji”. Jednak po fi asku pierwszej próby boha-
terka otrzymuje mo liwo  lotu i j  wykorzystuje. Podró  mi dzygwiezdna ukazana jest 
w fi lmie niepokoj co, podobnie do relacji osób, które prze y y mier  kliniczn . Pojazd 
Anny porusza si  w dziwnym tunelu, d c do pi knego, przyci gaj cego go wiat a 10.
Obserwowane podczas kosmicznej podró y widoki wywo uj  w bohaterce fi lmu poczucie 
cudowno ci, pi kna i harmonii wszech wiata zmieszane z „l kiem, pokor  i nadziej ”. Do-
wiadczenie to form  narracji nieco przypomina stan obcowania z Absolutem opisywany 

przez wywodz cych si  z ró nych religii mistyków. Co ciekawe, podobne reakcje zanoto-
wano tak e u kosmonautów przebywaj cych w stanie niewa ko ci, którzy to spogl daj c
na malutk  Ziemi  i bezmiar gwiazd, doznawali owej „kosmicznej wiadomo ci pe ni”.
Fabu a fi lmu na szcz cie nie dookre la, co sta o si  z bohaterk  w czasie jej podró y, 
gdy  wkrótce okazuje si , i  nie ma naukowego dowodu na to, i  Anny odby a podró
kosmiczn . Bohaterka fi lmu zostaje wi c postawiona przez los w identycznej sytuacji, 
co atakowany przez ni  wcze niej wielebny Joss, od którego domaga a si  empirycznego 
dowodu istnienia Boga. Film ko czy si  scen , w której Anny w towarzystwie Palmera 
opowiada dzieciom o wszech wiecie, instruuj c je, i  „nigdy nie nale y przestawa  szu-
ka  odpowiedzi”. Trzygodzinna fabu a obrazu Zemeckisa obra a sobie nie atwe zadanie: 
pogodzenie od lat przeciwstawnych sobie racji nauki i religii. Cud, którego do wiadczyli
bohaterowie, prowadzi ich do wiatopogl dowego porozumienia. Ostatecznie Kontakt, po-
dobnie jak fi lmy KNP z lat siedemdziesi tych, nawo uje do g oszonego przez New Age 

10 Scena ta wyra nie nawi zuje do fragmentu Odysei kosmicznej 2001 S. Kubricka, gdzie bohater fi lmu w po-
dobny sposób przenosi si  w „inny wymiar”, aby odrodzi  si  duchowo i ciele nie jako „kosmiczne dziecko”. 
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po czenia naukowego oraz religijnego paradygmatu. Ów nowy paradygmat ma by  kolej-
nym krokiem w rozwoju i doskonaleniu ludzko ci.

Pomimo stopniowego wyczerpywania si  formu  Kina Nowej Przygody w latach dzie-
wi dziesi tych, niektóre produkcje z tego okresu bazowa y jeszcze na postrzeganiu reli-
gijno ci z inspirowanej New Age perspektywy z produkcji Lucasa i Spielberga. Ostatnim 
fi lmem, o którym warto jeszcze wspomnie  s  nakr cone w 1994 roku Gwiezdne wrota 
b d ce kolejnym obrazem zainspirowanym tezami g oszonymi przez Ericha von Däni-
kena. Fabu  produkcji Rolanda Emmericha oparto na wierzeniach egipskich, interpreto-
wanych w my l ksi ek Dänikena jako dowód na obecno  obcych cywilizacji na Ziemi. 
To bowiem w a nie kosmici, pe ni cy na Ziemi rol  bogów, s  wed ug szwajcarskiego 
pisarza odpowiedzialni za skok cywilizacyjny ludzko ci. Dowodem na prawdziwo  jego 
teorii ma by  wci  nie do ko ca zbadane przeznaczenie egipskich piramid. Mamy wi c
w Gwiezdnych wrotach to, czego nie dopowiedzia  do ko ca Spielberg w scenie z Bliskich 
spotka ..., w której widzimy mnichów buddyjskich piewaj cych mantr  opart  na melodii 
z kosmosu, b d cej w istocie danymi dotycz cymi l dowania statku kosmicznego. Obraz 
Emmericha jest mieszank science fi ction z kinem przygodowym spod znaku Poszuki-
waczy zaginionej Arki, w którym ambitny naukowiec pomaga wojsku odszyfrowa  sym-
bolik  dzia ania tytu owych gwiezdnych wrót. S  one portalem prowadz cym do innego 
wszech wiata, gdzie nadal panuje despotyczny, fa szywy bóg tyran, znany miertelnikom
jako Ra. Bohater prze ywa w fi lmie niesamowite przygody, pokonuje wraz z przyjació mi
kosmicznego despot  i zostaje w „innym wiecie”, poniewa  pozna  tam ukochan . Nie-
stety obecno  religii w dziele Emmericha ma ju  jedynie funkcj  ornamentacyjn , brak 
tu jakiejkolwiek spójnej wizji czy przes ania. Nie mo na odnale  w Gwiezdnych wrotach
tak e zasady podwójnego kodowania, charakteryzuj cej dzie a Spielberega i Lucasa. 
Wszystkie te niedostatki powoduj , e fi lm mo na zaliczy  do epigo skiego, dobrze zro-
bionego kina akcji, pozbawionego jakichkolwiek warto ci intelektualnych. 

5. ZAKO CZENIE

Kino Nowej Przygody jest ju  dzi  histori . Science fi ction z pierwszej dekady XXI 
wieku po raz kolejny wykorzystuje obrazy katastrofi czne, niespodziewanie zajmuj c si
tak e tematyk  kosmicznych spisków. Nakr cone niedawno prequele Gwiezdnych wojen,
pomimo oszo amiaj cych efektów komputerowych i olbrzymiego sukcesu komercyjnego, 
przynios y wychowanym na oryginalnej trylogii widzom rozczarowanie. Wi kszo  od-
biorców, którzy pami tali starsz  seri , nie potrafi a ju  odnale  si  w jeszcze bardziej 
zinfantylizowanym wiecie futurystycznej ba ni, poniewa  jej parareligijno  po prostu 
zbytnio si  zestarza a. Natomiast lepiej wyczuwaj cy ducha czasu Steven Spielberg zacz
tworzy  obrazy o bardziej mrocznej wymowie, takie jak dystopijny Raport mniejszo ci
(2002) czy Wojna wiatów (2005) 11. Optymizm i radosne poszukiwania esencji paradyg-

11 Z kolei nakr con  w 2008 roku czwart  cz  przygód Indiany Jonesa, cho  zawiera a wyra ne dänikenowskie 
zako czenie, mo na traktowa  ju  chyba jedynie w kategoriach pastiszu.
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matu naukowego z duchowym przesta y pasowa  do oczekiwa  wychowanej na grach 
komputerowych publiczno ci. Nic wi c dziwnego, e w pierwszej dekadzie XXI wieku 
na ekranach kin królowa y nasycone kontrkulturowo-gnostyckimi elementami postapo-
kaliptyczne fabu y, takie jak wyros a z ducha cyberpunka trylogia Matrix oraz seryjnie 
produkowane opowie ci o ocalaj cych wiat komiksowych herosach. 
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THE APOSTOLES OF INTERGALACTIC RELIGIOCITY. MOTIF OF SPACE CONTACT 
IN NEW HOLLYWOOD CINEMA

American science fi ction cinema of the 1970s began To employ eclectically presented references to eclectic views 
on religious topics. Films directed by artists such as Steven Spielberg and George Lucas offered viewers the sto-
ries infl uenced by the Christian and Buddhist symbolism as well as selected theses of the New Age Movements. 
The authors wanted to create in their productions new religiousness patterns, derived from the writings of some 
leading fi gures of the counterculture, such as Herbert Marcuse, Charles Reich, and Theodore Roszak. For this 
purpose they processed some storylines from science fi ction novels and mass culture. This strategy was continued 
in the 1980s and fi rst half of the 1990s, however the productions from this period showed a radicalization of the 
educational-ideological context which was associated with the conservative policy of the USA during this period. 
The end of the 1990s and the fi rst decade of the twenty-fi rst century is a period of erosion the New Age optimism 
of science fi ction cinema. The growing popularity of plots with catastrophic and dystopian visions of the future 
indicates that religious topic in contemporary cinema fulfi lls different functions.

Key words: New Age Movements, science fi ction, cinema, fi lm, counterculture 
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