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GATUNEK WOBEC SACRUM.
KRYZYS WIARY, FILM GROZY I KULTURA POPULARNA

W niniejszym artykule autorzy zastanawiaj  si  nad fenomenem wspó czesnego horroru poruszaj cego te-
matyk sacrum, zw aszcza w odniesieniu do motywu op tania oraz egzorcyzmów. Autorzy podejmuj  prób
wykazania, e fenomen ów jest symptomatyczny dla przej cia od religijno ci rozumianej instytucjonalnie 
i kolektywnie, do duchowo ci indywidualnej i refl eksyjnej. Analizuj c wybrane fi lmy pod k tem „duchowo-
ci” (w rozumieniu Zbigniewa Paska), autorzy dochodz  do wniosku, e wspó cze nie narracje popkulturowe 

ujmuj ce now  funkcj sacrum oraz przenosz ce ci ar z instytucji na jednostk  maj  szans  powodzenia 
i akceptacji przez widzów. Tradycyjna narracja – wi ca sacrum z do wiadczeniem religijnym – zostaje we-
d ug nich wspó cze nie wyparta przez opowie  ujmuj c sacrum w kategoriach do wiadczenia duchowego. 
Przemiana ta skutkuje równie  alternatywnymi mo liwo ciami lektury wybranych fi lmów, które w niniejszym 
tek cie zosta y opisane w kategoriach refl eksyjno ci lub metainterpretacji.

S owa kluczowe: fi lm grozy, nowa duchowo , teoria gatunku, kultura popularna, refl eksyjno

W niniejszym artykule chcieliby my zastanowi  si  nad fenomenem horroru podej-
muj cego tematyk sacrum, zw aszcza w odniesieniu do motywu op tania oraz egzorcy-
zmów. Powodem dla którego si gamy do fi lmu grozy jest jego powrót w ró nych swoich 
odmianach do kina g ównego nurtu na pocz tku XXI wieku. Przez powrót rozumiemy 
tu raczej olbrzymi frekwencyjny sukces i popularno  ani eli tymczasow  nieobecno
gatunku. Filmy grozy maj  swoje ustalone miejsce w ród gatunkowych konwencji: jed-
nak e prze om XX i XXI wieku mo na nazwa  renesansem horroru, który ponownie za-
go ci  w salach kinowych i na ekranach telewizorów. Mamy tu na my li zw aszcza neo-
gore (cykle: „Hostel”, „Pi a” czy remaki klasycznych produkcji gore jak Wzgórza maj
oczy lub Teksa ska masakra pi a cuchow ), fi lmy wampiryczne (cykl „Zmierzch”, 
który wykracza poza ramy horroru czy serial True Blood) oraz fenomen horroru azjatyc-
kiego trafi aj cego do mi dzynarodowej dystrybucji (The Ring, Dark Water, The Host). 
W tym kontek cie interesuj ce nas fi lmy, czyli horrory podejmuj ce temat op tania, s
w prostej linii kontynuacj  istniej cego od ko ca lat 60. fi lmu satanistycznego, zapocz t-
kowanego przez Dziecko Rosemary Romana Pola skiego; nie s  wi c jako ci  now .
Postaramy si  jednak wykaza , e fenomen ów zwi zany jest równie  z przemianami 
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wspó czesnych form duchowo ci. Dok adniej za : jest symptomatyczny dla przej cia od 
religijno ci, rozumianej instytucjonalnie i kolektywnie, do duchowo ci indywidualnej 
i refl eksyjnej.

1. HORROR A DUCHOWO

Iwona Kolasi ska wyró nia, za Charlesem Derrym, trzy podgatunki wspó czesnego
horroru: horror osobowo ci, satanistyczny i Armagedonu. Wybrane przez nas fi lmy nale y
zaliczy  do drugiego podgatunku: horroru satanistycznego. Kolasi ska jako prekursora 
tego gatunku wskazuje przywo any wcze niej fi lm Pola skiego. Badaczka pisze, e po red-
nictwo Szatana ma s u y  ukazaniu kryzysu – w tym przypadku b dzie to kryzys rodziny, 
a konkretniej: roli kobiety w rodzinie. Horror satanistyczny jest wg niej w istocie „horrorem 
klaustrofobicznym”, opowiadaj cym o do wiadczeniu kobiety b d cym do wiadczeniem
obco ci. ród em grozy (a wi c i zagro enia dla bohaterki) b dzie tu przede wszystkim 
patriarchalny model rodziny, wraz z przymusem prokreacji. Jak pisze Kolasi ska: „Dziec-
ko Rosemary, pokazuj c dramat wewn trzny osobowo ci zniewolonej przez system, jaki 
bezrefl eksyjnie akceptuje, sta o si  metafor  pewnego typu istnienia, które samo z siebie 
emanuje groz ” (Kolasi ska 1998: 126). Wydaje si  wi c, e fi lm satanistyczny w istocie 
opowiada o zjawisku spo ecznego kryzysu, przyjmuj c sztafa  opowie ci o walce z si a-
mi Z a (por. Kolasi ska 2003: 251–260). Co ciekawe, w pracach podejmuj cych zagad-
nienie horroru jako gatunku cz sto pomijana jest lub marginalizowana tematyka sacrum,
cho  wydaje si , e zagadnienie to (a w konsekwencji: konfrontacja jednostki, nie tyle 
z niesamowitym, co raczej z religijno ci  i duchowo ci ) bywa jednym z podstawowych, 
archetypicznych tematów horroru. W takim uj ciu horror by by jedn  z narracji o relacji 
cz owiek – religijno  / duchowo .

Na zagadnienie to zwraca uwag  Marek Haltof, odnosz c si  w swojej ksi ce Kino
l ków do defi nicji wi to ci wed ug Rudolfa Otto. Otó wi to  (numinosum) czy w so-
bie dwa pierwiastki: oczarowuj cy (fascinosum) oraz budz cy l k (tremendum). Dopiero 
wspólnie stanowi  prze ycie religijne (mysterium tremendum et fascinosum). Haltof przy-
wo uje defi nicj wi to ci, aby porówna  j  z efektem, który wywiera na widzu horror 
b d cy konglomeratem grozy i fascynacji (pi kna). W prostej linii po czenie to wywodzi 
si  z romantyzmu; odnosi si  równie  do powie ci gotyckiej, której horror wyj tkowo
du o zawdzi cza. Haltof pisze: „Film, podobnie, jak i inne sztuki pi kne, odgrywa du
rol  w demaskowaniu wszystkiego co jest »mistycznie niejasnym poj ciem«. Z tego po-
wodu, mówi c o religii, mo na zauwa y , obok niew tpliwego, akcentowanego przez 
wielu badaczy wspomagania wiary, proces odwrotny – plastyczna forma wyobra ni staje 
si  czynnikiem procesów laicyzacyjnych. Ów dualizm w podej ciu do problematyki eks-
presji i symboliki l ku w sztuce jest bardzo wyra ny równie  w fi lmie grozy. Z jednej 
strony fi lmy grozy stanowi  rozsadnik l ku, który na zasadzie wiru porywa coraz wi cej
»ofi ar«, z drugiej jednak e stanowi  namiastk  lekarstwa (placebo) na dr cz cy nas nie-
pokój” (Haltof 1992: 20). 
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W przywo anej wypowiedzi Haltofa interesuj cy wydaje si  ów dualizm odbiorczy, 
który pozwala na po czenie w jedno  dwóch skrajnych odczu  – podobnie, jak prze ycie
religijne, w przywo anej defi nicji Otto. Horror mo e wi c (w okre lonych przypadkach) 
w pewien sposób sta  si  opowie ci  podobn  do prze ycia religijnego – przez zjednocze-
nie odleg ych od siebie odczu . Tym samym fi lm grozy / horror bardziej ni  inne gatunki 
fi lmowe staje si  opowie ci  o duchowo ci cz owieka.

Jako materia  do analizy wybrali my dwa fi lmy pod nieco myl cymi tytu ami Egzor-
cyzmy Emily Rose (Scott Derrickson 2005) oraz Egorycyzmy Dorothy Mills 1 (Agens Mer-
let 2008). Oba czy podobny temat: op tania m odej dziewczyny, która wychowuje si
w konserwatywnej wspólnocie. Oba te fi lmy przeznaczone by y do mi dzynarodowej
dystrybucji, chocia  pierwszy jest produkcj  hollywoodzk , a drugi koprodukcj  francu-
sko-irlandzk . Obrazy pojawi y si  w podobnym momencie, ale tylko fi lm o Emily Rose 
zdoby  uznanie i popularno  (produkcja o skromnym bud ecie 18 mln USD przynios a
zysk w wysoko ci 145 mln USD). Sukces realizacji hollywoodzkiej i kl sk fi lmu euro-
pejskiego postaramy si  opisa  w a nie w kontek cie zmiany postaci sacrum w spo e-
cze stwach zachodnich.

2. FILM GROZY A RZECZYWISTO  SPO ECZNA

Na samym wst pie nasuwa si  kilka pyta , w tym zasadnicze – o zwi zek kina z rze-
czywisto ci  spo eczn . Kwesti  t  podejmowali my ju  w naszym artykule Kino Nowej 
Bur uazji (por. Nowak, Taszycka 2009) – niniejszy tekst opiera si  na podobnych za o e-
niach, uznaj cych taki zwi zek za podstaw  wszelkiej analizy. Uzasadniaj c sens si gni -
cia do horroru jako materia u badawczego, podkre lmy: fi lmy grozy, b d ce efektem wielu 
praktyk (produkcja, dystrybucja, recepcja), mówi  wi cej o duchowo ci wspó czesnych
spo ecze stw Zachodu ni  np. spo eczna nauka Ko cio a. Nie oznacza to, uchowaj Bo e, e
fi lmy te s  jakim  „ ród em wiedzy”, oddaj c emblematycznie istot  interesuj cego nas do-
wiadczenia. Chodzi nam raczej o ideologiczne wype nienie braku, który – jak proponuje 

psychoanaliza – cechuje ludzkie do wiadczenie, a do którego dochodzi w sferze symbolicz-
nej. Sformu owana przez nas defi nicja gatunku na podstawie Lacanowskiej teorii podmiotu 
(por. Nowak i Taszycka 2009) pozwala ów brak traktowa  jako zmienn , która b dzie
ró na w przypadku ka dej z fi lmowych konwencji. Jednocze nie fakt, e uwarunkowana 
jest ona kontekstem spo ecznym podkre la temporalno , a tym samym dyskursywno  ga-
tunku; przyk adowo – czym innym jest musical obecnie, inny by  w latach 50. XX wieku. 
Jednocze nie kompetencja audiowizualna widza jest ró na w zale no ci od jego kapita u
kulturowego; st d te  mo liwa jest lektura na ró nych poziomach tekstu. W przypadku wy-
branych przez nas fi lmów napi cie wywo ane jest u odbiorcy dzi ki mo liwo ci podwójnej 
lektury: obcowania z diegez  i wynikaj cego st d strachu na jednym poziomie oraz lektury 

1 Oryginalny tytu Egzorcyzmów Dorothy Mills to po prostu Dorothy Mills; podobie stwo z Egzorcyzmami Emily 
Rose wynika ze strategii polskiego dystrybutora fi lmu, który liczy , e sukces fi lmu o Emily prze o y si  na 
popularno fi lmu o Dorothy.
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refl eksyjnej, opartej na znajomo ci konwencji i dystansuj cej si  wobec niej. Interesuj ca
nas problematyka, sfera sacrum, funkcjonuje na obu tych poziomach. W pierwszym przy-
padku przynale y do poziomu narracji, warunkuj c pojawienie si  demona oraz metod ,
któr  mo na go pokona . Zwi zek z rzeczywisto ci  spo eczn  mo na zatem wyrazi  tutaj 
w formule: „gdyby nie uznanie katolicyzmu i wiary w op tanie oraz egzorcyzm, nie by oby
horroru satanistycznego”. Z kolei na poziomie refl eksyjnym mamy do czynienia z prze-
mieszczeniem sacrum, które zmienia swoj  posta  i nie przynale y ju  do poziomu religii 
sankcjonowanej instytucjonalnie, ale sytuuje si  w obr bie indywidualnego do wiadczenia.
W tym przypadku relacja fi lm–rzeczywisto  zamyka si  zatem w formule: „zmiana po-
staci sacrum w codziennym do wiadczeniu umo liwia jego refl eksyjn  lektur ”. Inaczej 
mówi c, aby historia opowiedziana w fi lmie mog a zosta  przez widza uprawdopodobniona 
na drugim poziomie, to wiele operacji my lowych, które wykonuje widz, musi posiada
umocowanie w jego do wiadczeniu indywidualnym i spo ecznym. Ulokowanie sacrum
poza religi  musi zatem mie  sens, a nie wydawa  si  operacj  kuriozaln , o mieszaj c
fi lmow  fabu .

Te dwie przes anki pozwalaj  nam za o y  zwi zek przywo anej tu konwencji z prze-
mianami spo ecznie funkcjonuj cych form duchowo ci. Relacj  t  chcemy prze ledzi
na trzech p aszczyznach. Na bardziej ogólnym poziomie interesuje nas, w jaki sposób 
odwo anie do konkretnej religijno ci zmienia sztafa  gatunku: jak sama konwencja musi 
zmieni  si , aby móc zaabsorbowa  pewien sposób wyra ania i prze ywania danej religij-
no ci. Dlaczego w ramach podgatunku fi lmowego, jakim jest fi lm satanistyczny, wyst puje
odwo anie w optyce kultury popularnej do katolickiego rytua u, postrzeganego w wyobra-
onej, fundamentalistycznej formie? W jaki sposób ta posta  horroru staje si  narracj

o duchowym do wiadczeniu cz owieka?
W naszym przekonaniu zabieg ten ma dwojak  funkcj : po pierwsze stanowi wtórn

sekularyzacj , gdzie na metapoziomie fi kcyjnej narracji dokonuje si  ponowne „odcza-
rowanie” wiata, po drugie za , wi e si  z kryzysem religijno ci instytucjonalnej, której 
ramy i form  od tej pory wyznacza wy cznie do wiadczenie jednostkowe (por. Szlendak 
2004: 13–57). Z kolei chcieliby my zastanowi  si  bardziej szczegó owo, co wynika z po-
przednich za o e , w jaki sposób opowie fi lmowa stanowi propozycj  nowej narracji, 
z jednej strony odwo uj cej si  do przyzwyczaje  widza i przyjemno ci, które generuje 
horror jako gatunek, z drugiej strony proponuj c uj cie duchowo ci w kategoriach pro-
cesualnych, staj c si  opowie ci  o prze yciu religijnym jako procesie o dynamicznym 
charakterze, nie za  sta ym i gotowym zestawem praktyk i rytua ów. 

W tym miejscu nale y poczyni  jeszcze jedn  uwag . Jak ju  sygnalizowali my, pro-
blematyka sacrum wydaje si  nie interesowa  teoretyków gatunku. Jest to tak e powód, 
dla którego nie si gamy do  klasycznej ju Filozofi i horroru Noela Carrolla, wp ywowej
ksi ki próbuj cej stworzy  formaln  teori  tego gatunku. Oprócz rozmaitych ró nic meto-
dologicznych (Carroll opiera si  w du ej mierze na analizie tekstualnej, szukaj c differentia 
specifi ca gatunku w tek cie, który skutkuje okre lonymi emocjami widza), problematyczne 
wydaje si  nam oderwanie fi lmu od procesu jego odbioru. Pozornie zarzut ten mo e wyda
si  nies uszny, wszak Carroll porusza si  na gruncie fi lozofi i analitycznej i kognitywizmu. 
Problem, jak trafnie zauwa y  Jonatan Mittell, le y jednak w oderwaniu teorii Carrolla 
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od obiegu kultury (Mittell 2004: 3–4). Je li na pocz tku za o yli my, e interesuje nas 
przemiana sacrum i jej zwi zki ze wspó czesnym fi lmem grozy, podej cie autora Filozofi i 
horroru nie ma w tym miejscu zastosowania.

3. DUCHOWO / RELIGIJNO

Wreszcie powinni my jasno zdefi niowa , co mamy na my li, pisz c o sacrum i ducho-
wo ci. W tym wypadku przyjmujemy tutaj za Zbigniewem Paskiem, e: „sacrum bynaj-
mniej nie umiera [...] nie jest wypierane ze wiata, ale [...] jedynie zmienia swoj  posta ”
(Pasek 2010: 57 ).

Procesy sekularyzacji, laicyzacji oraz stopniowa marginalizacja religii instytucjonal-
nych w kr gu kultury zachodniej nie wypieraj sacrum, ale raczej zmieniaj  jego miejsce 
w przestrzeni praktyk spo ecznych. Zarezerwowane niegdy  jedynie dla religii funkcje 
zosta y przej te przez inne dziedziny ycia. Maj c na uwadze problematyczny charak-
ter poj cia religijno , odnosz cego nas do religii instytucjonalnej i tradycji pisma, autor 
wprowadza poj cie duchowo ci, b d ce w jego przekonaniu por cznym poj ciem, umo -
liwiaj cym badanie przemiany postaw w odniesieniu do „trosk ostatecznych” w kulturze 
wspó czesnej. Badacz pisze: „Terminem duchowo  proponuj  nazwa  takie dzia ania,
motywy i postawy cz owieka, w których realizuje si  jego d enie do transgresji, czyli 
pojmowanego na ró ne sposoby przekroczenia w asnej natury i doczesnej kondycji” (Pasek 
2010: 61). Poj cie to wydaje si  na tyle por czne i jednocze nie pojemne, e b dziemy
pos ugiwa  si  nim w dalszej cz ci tekstu, opisuj c nowe narracje towarzysz ce intere-
suj cej nas spo ecznej zmianie. Jednocze nie kategoria, jak  jest „duchowo ”, nie wik a
nas w konieczno  odwo ania si  do metod religioznawczych, poniewa , jak zauwa a kra-
kowski badacz, realizuje si  ona tak e poza sferami ycia niegdy  zarezerwowanymi dla 
religii. Przejd my zatem do analizy konkretnych fi lmów.

4. EMILY ROSE: SACRUM ZINDYWIDUALIZOWANE 

Tytu ow  bohaterk fi lmu Egzorcyzmy Emily Rose jest 18-letnia dziewczyna, która wy-
chowywa a si  na konserwatywnej ameryka skiej prowincji. Emily otrzymuje stypendium 
umo liwiaj ce jej rozpocz cie studiów w college’u. Wraz z przeprowadzk  do du ego
miasta dziewczyna do wiadcza stanów, które mo na rozpatrywa  w kategoriach op tania.
Narracja fi lmu prowadzona jest retrospektywnie z punktu widzenia ksi dza Moore’a – 
egzorcysty oskar onego o doprowadzenie do mierci dziewczyny. Z relacji jego oraz przy-
jació  Emily dowiadujemy si , e stan dziewczyny pogarsza  si  mimo przepisanej kuracji 
farmakologicznej. Za namow  ksi dza Moore’a Emily wróci a do rodzinnego domu, aby 
podda  si  egzorcyzmom, które zako czy y si  jej mierci . Postaci  spajaj c  narracj
fi lmu jest prawniczka Erin Bruner, która podejmuje si  obrony egzorcysty. Jednocze nie
za spraw  tej postaci fi lm staje si  w opowie ci  o przemianie zadeklarowanej agnostyczki 
w osob  wierz c .
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Refl eksyjna lektura fi lmu pozwala na odczytanie Egzorcyzmów jako historii o nieuda-
nej inicjacji spo ecznej m odej dziewczyny, która nie potrafi  sobie poradzi  z rytua em
przej cia ze sfery prywatnej (reprezentowanej przez dom rodzinny) do sfery publicznej 
(tak  funkcj  pe ni college). Jednocze nie narracj  t  uzupe nia posta  Erin, która do wiad-
cza przemiany z osoby niewierz cej w wierz c . Czyni to jednak nie przez przyst pienie
do sformalizowanej grupy wyznaniowej lub ko cio a, ale selektywnie przyjmuj c pewne 
wydarzenia po wiadczaj ce istnienie sacrum 2. Przeanalizujmy ten w tek dok adniej.

Zacznijmy od poziomu diegezy. Zgodnie ze znanym schematem fi lmu o op taniu,
g ówna bohaterka do wiadcza halucynacji d wi kowych i wzrokowych, a jej cia o jest 
nieprawdopodobne elastyczne (przyjmowanie dziwnych pozycji, wielka si a, ataki konwul-
sji). Ataki te narastaj  wraz z rozwojem akcji fi lmu: dziewczyna najpierw czuje nieprzy-
jemny zapach, potem zaczyna widzie  tajemnicz  sylwetk , wreszcie domniemana napa
demona zaczyna mie  ewidentnie seksualny charakter. L ków Emily nie uspokaja nawet 
obecno  znajomych osób, w tym jej ch opaka. Dziewczyna wygina swoje cia o w nie-
prawdopodobnych pozach, do wiadcza napadów drgawek, a tajemnicza si a wydaje si
miota  ni  w powietrzu. Kulminacj  obecno ci demona jest sam przebieg egzorcyzmów, 
podczas których Emily wykazuje si  niewiarygodn  wr cz si , zaczyna mówi  obcymi 
j zykami i przejawia agresj  w stosunku do najbli szych osób. 

Wcze niej w tek cie zarysowali my ogólne odpowiedzi na pierwsze i drugie z posta-
wionych sobie we wst pie pyta . Przejd my do zasadniczego dla nas pytania o procesualny 
charakter duchowo ci w analizowanym fi lmie. Interesuje nas tutaj sam tekst oraz jego re-
fl eksyjny odbiór, a raczej jego mo liwo  aktywowana przez specyfi k  lektury w konkret-
nej sytuacji spo ecznej. Filmowa historia Emily korzysta z konwencji fi lmu grozy, opowia-
daj c o spotkaniu cz owieka z sacrum i odwo uj c si  do znajomych schematów i konwen-
cji: jest to wyobra ony ortodoksyjny katolicyzm, który oferuje jednostce w okre lonych
momentach kryzysowych zbiór gotowych rytua ów. Przez kontakt z profanum (demonem) 
dziewczyna doznaje objawienia religijnego, a sacrum wkracza w jej ycie przez stygmaty 
i rozmow  z matk  Chrystusa. Jednocze nie fi lm oferuje racjonalne wyt umaczenie za-
chowania dziewczyny (oskar yciel w procesie ojca Moore’a wskazuje na cielesne a nie 
religijne ród a stygmatów), a napi cie pomi dzy tymi dwiema interpretacjami utrzymuje 
si  do ko ca fi lmu, pozostawiaj c widzowi wolny wybór, która z nich b dzie dla niego bar-
dziej wiarygodna, w zale no ci od posiadanej przez niego kompetencji kulturowej. Warto 
przy tym podkre li , e sympatia twórców fi lmu (re yser jest praktykuj cym chrze cijani-
nem) ka e widzowi uto samia  si  z postaci  prawniczki przechodz c  w fi lmie duchow
przemian . Znakiem tego staj  si : medalik, który zaczyna nosi  na szyi podczas procesu 
oraz niew tpliwy cud, którym jest uwolnienie uznanego za winnego mierci Emily ksi dza
Moore’a. Sfera sacrum staje si  w tej optyce dost pna dla nawróconej grzesznicy. 

Na poziomie meta fi lm Egzorcyzmy Emily Rose staje si  jednak opowie ci  o kobie-
cie postawionej wobec religijnych dylematów. Bohaterki s  dwie: Emily przynale ca do 
„starego” sposobu opowiadania o religii, która musi odnale  si  w nowoczesnym, racjo-

2 Innym trybem lektury refl eksyjnej jest oczywi cie odczytywanie regu  gatunku, tego w tku nie b dziemy
jednak podejmowa .
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nalnym wiecie oraz prawniczka Erin przynale ca do nowego wiata, która z kolei musi 
odnale  dla siebie miejsce w opowie ci religijnej, nieprzystaj cej do znanych jej kategorii. 
Emily nie potrafi  opisa  nowego wiata uczelni za pomoc  znanych sobie kategorii ycia
religijnego, ze ci le okre lon  (biern , przynale n  sferze prywatnej, podporz dkowanej
m czy nie) rol  kobiety. ycie na uczelni wymaga od niej umiej tno ci spo ecznych,
których prawdopodobnie nie naby a w toku socjalizacji w religijnej wspólnocie. Reakcj
na zagubienie staj  si  symptomy „op tania”. Z kolei w yciu racjonalnej, pouk adanej
prawniczki nie ma miejsca na do wiadczenie religijne, sfera sacrum wydaje si  jej w ogóle 
nie interesowa . Jednak w zetkni ciu z lud mi, dla których sfera sacrum wyznacza równie
horyzont uspo ecznienia, prawniczka przechodzi przemian . Jej symbolem staje si  noszo-
ny na szyi medalik, ale mo e przede wszystkim wzrost zaufania do ludzi wierz cych, a co 
za tym idzie rosn ca nieufno  wobec t umaczenia wiata w kategoriach racjonalno ci. By
mo e wbrew intencjom twórców fi lmu o Emily Rose ta fi lmowa opowie  staje si  tak e
histori  o konieczno ci przemiany narracji religijnej. Emily umiera – nawet jej m odo  nie 
pozwala na tchni cie nowego ducha w stare mechanizmy religijnej indoktrynacji. Z kolei 
swoj  przynale no  do sfery sacrum deklaruje agnostyczka Erin – dokonuje si  to jednak 
poza instytucj  Ko cio a, na poziomie prywatnej religijno ci.

5. DOROTHY MILLS: SACRUM ORTODOKSYJNE

Nieco inaczej wygl da kwestia religijno ci w fi lmie Dorothy Mills (ze wzgl du na 
myl cy charakter polskiego tytu u b dziemy pos ugiwa  si  tytu em oryginalnym). Nar-
racja fi lmu jest poprowadzona z punktu widzenia doktor psychiatrii Jane Morton, która 
przyje d a z Dublina do ma ej irlandzkiej wsi po o onej na wyspie. Celem jej wizyt jest 
postawienie diagnozy 15-letniej Dorothy, podejrzanej o zn canie si  nad niemowl ciem
powierzonym jej pod opiek . Po przyje dzie Jane odkrywa, e dziewczynka wykorzy-
stywana jest jako medium przez lokaln  spo eczno , której przewodzi proboszcz parafi i, 
b d cy jednocze nie lekarzem i nauczycielem w miejscowej szkole. Mieszka cy wsi s
do przyjezdnej wyj tkowo wrogo nastawieni, czemu sprzyja nietypowe zachowanie nowo 
przyby ej. W drodze do miejsca przeznaczenia lekarka ulega wypadkowi – jej samochód, 
próbuj c omin  jad cy z naprzeciwka pojazd, wpada do rzeki. Wkrótce okazuje si , i
samochód, który widzia a Jane, wraz z jego pasa erami i kierowc , by  jedynie z udze-
niem. W dalszej cz ci fi lmu wyja nia si  równie , e zdolno ci mediumiczne posiada nie 
tylko Dorothy, ale równie  Jane, któr  prze laduje trójka tragicznie zmar ych nastolatków, 
kiedy  mieszka ców tej miejscowo ci. Jednocze nie, we wspomnieniach, powraca trauma 
Jane: odwiedza j  tragicznie zmar y synek David. Na poziomie diegezy fi lmu mamy w tym 
przypadku do czynienia z typow  opowie ci  o duchach, które po mierci nawiedzaj y-
wych. Warto w tym miejscu zwróci  uwag , e posta  Jane wpisuje si  w schemat koz a
ofi arnego w rozumieniu René Girarda: metody budowania jej relacji z otoczeniem staj
si  w nie wiadomy sposób katalizatorem konfl iktu, który w konsekwencji przyczyni si
do mierci bohaterki. 
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Wed ug diagnozy Jane Dorothy cierpi na rozszczepienie osobowo ci, co mieszka cy
wioski interpretuj  w duchu religijnym jako mo liwo  kontaktu ze zmar ymi, bliskimi im 
osobami. Wiar  t  podtrzymuje proboszcz parafi i, który przewodzi seansom wywo ywania
duchów za po rednictwem Dorothy. Lokalna spo eczno , w zgodzie z tradycj , gromadzi 
si  co tydzie  w ko ciele, a ksi dz jest dla nich niekwestionowanym autorytetem zarówno 
w sprawach duchowych, jak i problemach ycia codziennego. 

W pewnym momencie narracja fi lmu ulega p kni ciu i prowadzona jest dwutorowo. 
Widz orientuje si , e obserwacja op tanej duchami Dorothy jest tylko subiektywnym z u-
dzeniem, któremu ulegaj  mieszka cy wioski i zaczyna dostrzega , e nastolatka jedynie 
udaje zmar ych, za pomoc  modulacji g osu oraz przebrania. Podobnie jak w fi lmie Eg-
zorcyzmy Emily Rose zderzaj  si  ze sob  dwie narracje: racjonalna, reprezentowana przez 
Jane oraz tradycyjna, zakorzeniona w religijnej interpretacji wiata, opartej na instytucji 
ko cio a w osobie ksi dza proboszcza. Re yserka fi lmu, Agnes Merlet, zastosowa a tutaj 
chwyt typowy dla fi lmu grozy – opowie ci o duchach, poniewa  rozró nienie to jest od 
samego pocz tku fi lmu pozorne. Reprezentuj ca kategori  racjonalno ci Jane posiada zdol-
no ci mediumiczne, których nie daje si  uj  w perspektywie racjonalnej. Dorothy Mills
korzysta z wyrastaj cej z o wiecenia taktyki wyja niania zabobonu, ale czyni to w sposób 
przewrotny, przez pos u enie si  popkulturow  klisz  (wizja religijnej wspólnoty), któr
nast pnie dekonstruuje.

Film ko czy scena, w której Dorothy rozmawia z dyrektorem szpitala psychiatrycz-
nego, w którym wcze niej pracowa a Jane. Dziewczyna wykazuje fi zyczne podobie stwo
do nie yj cej lekarki, osi gni te za pomoc  peruki, odpowiedniego kostiumu i makija u.
Dyrektor w pe ni akceptuje mediumiczne zdolno ci dziewczyny, rozmawiaj c z ni , jak 
gdyby by a zmar , blisk  mu kobiet .

W przypadku Dorothy Mills – podobnie jak w Emily Rose – napi cie skupione jest na 
kobiecych bohaterkach; jest to tak e wa ny wska nik gatunkowego przesuni cia, który 
kryzys wiary ujmuje w dialektyk  p ci: to kobieta jest no nikiem w tpliwo ci, racjonalno-
ci, a jednocze nie jest tak e medium. Ponadto w fi lmie Dorothy Mills mamy do czynienia 

z kryzysem duchowo ci, a strony konfl iktu s  w gruncie rzeczy usytuowane w tej samej 
linii ideologicznej. Innymi s owy, mamy tutaj do czynienia z konfl iktem jedynie pozornym, 
poniewa  kobiece bohaterki s  z góry skazane na kl sk , nie maj c adnej alternatywy dla 
swojego post powania. G ówne postaci skonstruowane s  na zasadzie kontrastu: Dorothy 
przynale y do porz dku irracjonalnego, a Jane reprezentuje racjonalno . W toku narracji 
dziewczynka okazuje si  jednak chora, a nie op tana, za  lekarka wpisana zostaje w ka-
tegorie irracjonalne. Obie kobiety uwi zione s  w kr gu identycznych symboli i znacze ,
które nie zostawiaj  miejsca na ich inn  interpretacj . Tyle fi lm i jego tekst.

Refl eksyjna lektura fi lmu, podobnie jak w przypadku Emily Rose, zderza narracj  tra-
dycjonalistyczn  oraz o wieceniow . Procesualny charakter duchowo ci, z którym mamy 
do czynienia w fi lmie jest jednak z gruntu fa szywy. W tym w a nie momencie Dorothy
ró ni si  od Emily, chocia  obie produkcje zdaj  si  pos ugiwa  podobnym j zykiem
i sztafa em gatunkowym. Na pocz tku naszych rozwa a  za o yli my zwi zek przemiany 
funkcji sacrum we wspó czesnych spo ecze stwach zachodnich; symptomem zachodz -
cych przemian s  m.in. nowe narracje w popularnych gatunkach. W przypadku Dorothy
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diagnoza jest wyj tkowo pesymistyczna przede wszystkim dlatego, e przybieraj c now ,
zaczerpni t  z kultury popularnej form , nadal stara si  on przemyci  dychotomie w a-
ciwe wcze niejszym hierarchizacjom do wiadczenia sacrum. Zderzenie nowej kobiecej 

to samo ci z tradycyjn  narracj  religijn  stawia bohaterk  na przegranej z góry pozycji: 
chocia  moralna racja pozostaje po jej stronie, co widz mo e doskonale odczyta  (niemo-
ralna postawa wspólnoty, nieukarana zbrodnia), to jednak religijno  pozostaje tutaj jedy-
nym mo liwym horyzontem do wiadczenia spo ecznego. Innymi s owy: przed sacrum nie 
ma ucieczki. Przyk ad fi lmu Dorothy Mills zestawiony ponownie z Emily jest interesuj cy
z dwóch powodów. Po pierwsze przywo ana wcze niej Emily Rose nakr cona zosta a
przez re ysera gorliwego chrze cijanina: na meta poziomie fi lm dawa  jednak mo liwo
refl eksyjnego odniesienia do sacrum, pozwalaj c si  czyta  jako opowie  o dojrzewaniu, 
a nawrócenie Erin traktuj c  jako wybór, a nie konieczno . Z kolei nakr cona z arty-
stycznym zaci ciem Dorothy Mills, obraz na pierwszy rzut oka mocno feminizuj cy, 
napisany i wyre yserowany przez kobiet , okazuje si fi lmem do cna konserwatywnym. 
Jednak e, i to po drugie, niepowodzenie frekwencyjne fi lmu o Dorothy Mills dowodzi 
niemo liwo ci utrzymania klasycznej narracji o sacrum, które nie zmienia swojej funkcji 
i posi kuje si  jedynie narracj  religijn . Sukces Emily Rose, fi lmu obliczonego na religij-
ny szok, gdzie twórca wykorzystuje medium w celu swojego rodzaju religijnej edukacji, 
jest mocnym dowodem, e tylko narracje popkulturowe ujmuj ce now  funkcj sacrum
oraz przenosz ce ci ar z instytucji na jednostk , maj  szans  powodzenia i zyskania 
akceptacji widzów. 

6. WNIOSKI

Jakie zatem wnioski wyp ywaj  z przeprowadzonych przez nas analiz? W naszym prze-
konaniu mo emy wyprowadzi  trzy hipotezy dotycz ce funkcjonowania sacrum w kulturze 
popularnej (na poziomie gatunku fi lmowego) i jego zwi zków z praktykami kulturowymi.

Po pierwsze: relacja z sacrum nadal pozostaje jednym z archetypicznych tematów, któ-
re podejmuje horror jako gatunek fi lmowy. Co prawda w swoim te cie zaj li my si  jedynie 
dwoma przyk adami fi lmowymi, jednak e popularno  chocia by fi lmu wampirycznego 
nie pozostawia w tej kwestii w tpliwo ci.

Po drugie: kultura popularna, a wi c równie  gatunki fi lmowe s ci le zwi zane z kon-
dycj  spo eczn  i jej przemianami. Tradycyjna narracja wi ca sacrum z do wiadczeniem
religijnym zostaje wyparta przez opowie  ujmuj c sacrum w kategoriach do wiadczenia
duchowego. Przemiana ta skutkuje równie  alternatywnymi mo liwo ciami lektury, które 
w naszym tek cie opisali my w kategoriach refl eksyjno ci lub metainterpretacji. Takie 
podej cie nie jest mo liwe w przypadku narracji religijnej, która nie zostawia miejsca na 
odczytania poza totalizuj cym modelem, dla którego nie ma adnej alternatywy.

Po trzecie wreszcie: gatunek fi lmowy, jako ród o odbiorczej przyjemno ci (któr ,
jako e jest to format masowy, mierzymy popularno ci ), musi dostosowa  si  do funk-
cjonuj cej spo ecznie wra liwo ci, nie za  na odwrót. Aby lektura fi lmu mia a sens (nie 
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mamy zatem na my li lektury dekonstruuj cej lub kampowej), a zatem, aby fi lm wyda  si
spójny jako opowie , musi istnie  wysoki stopie  korelacji pomi dzy wra liwo ci  widza 
a mo liwo ciami lektury tekstu, które s  w niego wpisane. Przypadek sacrum jest tutaj 
szczególny, gdy  odniesienie do tej sfery rzeczywisto ci nie jest czynione przez fi lm eks-
plicytnie; jest ono wpisane w tekst, ale podczas lektury mo e zosta  pomini te. Lektura 
z kolei warunkowana jest narracjami, którymi pos uguj  si  widzowie i twórcy. Sukces 
fi lmu oznacza zatem odnalezienie „wspólnego j zyka” przez autora oraz ogl daj cego ob-
raz widza. W przypadku tematyki sacrum mo liwo  tak  daje uj cie interesuj cego nas 
fenomenu w narracj  o duchowo ci (Emily Rose). Pos u enie si  jedynie tradycyjn  narra-
cj  religijn  oznacza w tym przypadku kl sk .

Ponowna popularno  horroru jako gatunku fi lmowego zach ca do przyjrzenia si  bli-
ej jego przemianom. Film grozy mo e sta  si  fascynuj c  opowie ci  nie tylko o zma-

ganiach cz owieka z w asnym strachem i jego metaforycznymi uosobieniami, ale równie
o przemianach jego podej cia do tradycyjnie pojmowanej religijno ci. Id c tym tropem, 
nale y zatem uzna , e to w a nie kultura popularna powinna by  podstawowym obszarem 
badawczym teorii zainteresowanych nowymi formami duchowo ci; jest wi c ona de facto 
przestrzeni  walki o znaczenie, Hallowsk  aren  zgody i oporu, przez sankcjonowanie 
wybranych narracji, a odrzucenie innych. Gatunki fi lmowe mog  w takiej perspektywie 
by  traktowane jako pola bitwy, gdzie negocjowane s  szersze spo eczne znaczenia, w tym 
wypadku interesuj cego nas zagadnienia nowej duchowo ci. Kultura popularna premiuje 
indywidualne sposoby odczytania, poniewa  obce s  jej systemy eksperckie zasadzaj ce
si  na instytucjonalnym faworyzowaniu pewnych praktyk i gustów spo ecznych. T umaczy
to tak e fenomen nowej duchowo ci, wszak jest ona zjawiskiem popkulturowym i dlatego 
domaga si  nowych, adekwatnych narz dzi badawczych.
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GENRE IN RELATION TO SACRUM. CRISIS OF FAITH, HORROR AND POP CULTURE

In the text “Genre in relation to sacrum. Crisis of faith, horror and pop culture” Samuel Nowak and Anna 
Taszycka ponder over the phenomenon of modern horror raising the subject of sacrum, especially in relation to 
the motive of possession and exorcism. The authors attempt to prove that the phenomenon is symptomatic for 
the transition from religiousness, understood in institutional and collective terms, to individual and contempla-
tive spirituality. After analysing selected fi lms from the perspective of “spirituality” (in the meaning given to it 
by Zbigniew Pasek) the authors conclude that today the pop cultural narrations which depict the new function 
of sacrum and shift the load from institution to an individual may become successful and accepted by viewers. 
According to the authors the traditional narration – which associates sacrum with a religious experience – is 
supplanted today by stories which treat sacrum rather in terms of a spiritual experience. This transformation 
leads to many possible alternative interpretations of selected fi lms which in this text were described in catego-
ries of pensiveness or meta-interpretation. 

Key words: horror, new spirituality, genre theory, pop culture, pensiveness
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