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Abstrakt
Teza. W artykule dowodz¿, Če kultura Þlmowa jako cz¿ï° kultury popularnej jest
przestrzeni edukacji i socjalizacji.
Omówione koncepcje. W artykule dokonaÙam rozróČnienia terminów „kultura
popularna” i „kultura masowa” oraz scharakteryzowaÙam je jako przestrzeÚ uczenia si¿ i socjalizacji. PrzywoÙaÙam koncepcje Þlmu jako jednego z mediów masowych
a takČe przeanalizowaÙam w jaki sposób sztuka Þlmowa moČe wspomaga° proces
wspóÙczesnej edukacji.
Wnioski. Przytaczane przeze mnie w artykule koncepcje dowodz zasadnoïci
traktowania zarówno kultury popularnej, jak i kultury Þlmowej, jako peÙnoprawnej
i atrakcyjnej przestrzeni uczenia si¿.
SÙowa kluczowe: Þlm, kultura Þlmowa, edukacja Þlmowa, kultura popularna, edukacja nieformalna, edukacja pozaformalna, edukacja kulturalna, media w edukacji,
The culture of cinema as a learning space
Abstract
Thesis. The main assumption of the article is the fact, that Þlm culture as a part of
popculture is a space of many educational and socjalization opportunities.
Discussed concepts. In the article I distincted terms: „popculture” and „mass culture”, and characterized them as a space of learning and socializing. Also, I adduced
the concept of a Þlm culture being one of the mass media and described consequences
o this phenomenon. In the end, I analised how educational reception of a Þlm culture
can look.
Conclussions. Conceptions adduced by me in the article proves that treating both
popculture and a Þlm culture as a full-ßeged and incredibly aĴractive space of learning is well-founded
Key words: Þlm culture, Þlm education, popculture, informal education, non-formal education, culture education, media in education.
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“Wiesz, Alfredzie, sztuka jest najpot¿Čniejszym ĊródÙem nauki...”
cytat z Þlmu gmier° w Wenecji

W dzisiejszych czasach badacze coraz cz¿ïciej dostrzegaj edukacyjny potencjaÙ pozaformalnych i nieformalnych przestrzeni uczenia si¿. Wïród nich waČne miejsce zajmuje kultura popularna, a jej wytwory wspóÙczeïnie s coraz ch¿tniej badane pod wzgl¿dem edukacyjnego i socjalizacyjnego potencjaÙu. UČycie przeze mnie terminu „kultura
Þlmowa” zamiast „sztuka Þlmowa” zwiastuje opis szerszego obszaru, w które wchodz takČe „zjawiska zwizane z Þlmem, jego rozumieniem i przeČyciem” (Konieczna,
2016, s. 212). MoČna zatem powiedzie°, Če kultura Þlmowa to nie tylko sam seans, ale
teČ to, co dzieje si¿ „wokóÙ Þlmu”. Kultura Þlmowa, jako jedna z najpopularniejszych
gaÙ¿zi kultury popularnej, zasÙuguje na szczególn uwag¿ nie tylko pedagogów, ale
kaČdego potencjalnego odbiorcy. Pedagodzy odchodz wi¿c od myïlenia o kulturze popularnej jako przestrzeni bezwartoïciowej pod wzgl¿dem pedagogicznym, przestrzeni
„antywzorów” i zaczynaj dostrzega° jej zalety (Jakubowski, 2011). Film traktowany
jako „atrakcyjny wykÙad” to przyjemny sposób przekazania poČdanych zachowaÚ czy
wzorów w edukacji formalnej. W edukacji nieformalnej, któr moČna rozumie° jako
caÙoČyciowy proces, zachodzcy w sposób niezorganizowany, niesystematyczny i nieintencjonalny, w którym uczymy si¿ przez zdobywanie doïwiadczenia, Þlm moČe zast¿powa° rodzica, szkoÙ¿ czy inne ïrodowisko wychowawcze jako obszar dostarczania
wiedzy, wzorów osobowoïciowych czy wzorów zachowaÚ (Jakubowski, 2012).
Próby analizy sztuki Þlmowej w oderwaniu od jej szerszego kontekstu daÙyby jej
niepeÙny obraz jako przestrzeni o licznych moČliwoïciach edukacyjnych. Prób¿ opisania tego obszaru uczenia si¿, jakim jest kultura Þlmowa, zaczn¿ wi¿c od scharakteryzowania go jako cz¿ïci kultury popularnej. Opisz¿ j takČe, jako cz¿ï° mediów masowych, która rzdzi si¿ podobnymi, a jednak specyÞcznymi prawami komunikowania
medialnego. W koÚcu przyjrz¿ si¿ edukacyjnemu i socjalizacyjnemu potencjaÙowi
kultury Þlmowej.

Edukacyjny potencjaҝ kultury popularnej/kultury masowej
Badacze niejednokrotnie juČ podejmowali próby rozgraniczenia tych dwóch, cz¿sto zamiennie uČywanych terminów. MoČna wymieni° kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Pierwsz z nich b¿dzie zmiana postrzegania odbiorcy, który przestaÙ by° jedynie
masowym konsumentem, jednolit i bezkrytyczn mas, a staÙ si¿ tym, który „bardziej «wybiera» niČ «odbiera» nadawane komunikaty, sam b¿dc cz¿sto aktywnym
podmiotem w konstruowaniu znaczeÚ jej tekstów” (Jakubowski, 2005, s. 10). Kolejnym argumentem róČnicujcym dane terminy jest zmiana postrzegania wytworu kultury. W kulturze masowej wytworem jest produkt, poddany prawom popytu i podaČy, w kulturze popularnej wytworem moČe by° produkt, jednak równie dobrze moČe
by° to dzieÙo oryginalne i wybitne, niewyprodukowane po to, by traÞ° w „pospolite”
gusta jak najwi¿kszej liczby odbiorców. MoČliwym powodem, dla którego cz¿ï° badaczy decyduje si¿ jednak na stosowanie tych terminów rozdzielnie, jest wÙaïnie pejoratywny wydĊwi¿k okreïlenia „kultura masowa”. Jednymi z najcz¿ïciej wytaczanych
argumentów przeciw kulturze masowej s:
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Uïrednianie przekazu tak, aby traÞaÙ on w gusta jak najwi¿kszej liczby odbiorców, a przez to obniČanie jego poziomu
• Promowanie jednorodnej kultury, podawanie przekazu w wersji gotowej do
skonsumowania, upraszczanie elementów kultury wysokiej
• Utrwalanie stereotypów, narzucanie przekazu, którego odbiorcy nie s nawet ïwiadomi, traktowanie wytworów kultury, jako produktu, który musi si¿
sprzeda°
• Traktowanie kultury masowej jako przedÙuČenia ustroju kapitalistycznego
(ïrodek kontroli i planowania ïwiadomoïci) (Eco, 2010).
Kolejnym powodem rozróČnienia powyČszych terminów moČe by° odwoÙanie do
koncepcji trzech fal Toĝera, wedle której od lat siedemdziesitych wieku XX spoÙeczeÚstwo trzeciej fali przestaje by° homogeniczn mas, a staje si¿ niejednorodne
i zróČnicowane. W tym wypadku termin kultura popularna odpowiada bardziej zaÙoČeniom trzeciej fali, podczas gdy termin kultura masowa Ùczony jest z drug fal
(Jakubowski, 2005). Wiele teorii kultury masowej przywoÙuje wizj¿ tejČe kultury jako
narz¿dzia kontroli spoÙecznej, powstaÙej dzi¿ki klasie wyČszej, w celu „ogÙupiania”
klasy niČszej. WedÙug marksistowskiej teorii mediów schemat wpÙywu kultury wyglda nast¿pujco:
KLASA WYĩSZAĺ KULTURA ĺ KLASA ĝREDNIA, KLASA NIĩSZA
Schemat ten pasuje do teorii kultury masowej widzianej przez pryzmat drugiej
fali, natomiast schemat kultury popularnej fali trzeciej wygldaÙby nast¿pujco:
KLASA WYĩSZAĸĺ KULTURAĸĺ KLASA ĝREDNIA, KLASA NIĩSZA
MoČna powiedzie°, Če odbiorca czwartej fali jest juČ uczestnikiem kultury, autonomiczn jednostk, prowadzc dialog z nadanym przekazem, wybierajcym
te treïci, które mu odpowiadaj, a przez to wpÙywajcym na nadawc¿ tworzcego
przekaz. W koncepcji czwartej fali Þlm b¿dzie wi¿c postrzegany, jako dzieÙo (nie produkt) polisemiczne i otwarte, a odbiorca Þlmowy rozumiany, jako uczestnik seansu
Þlmowego, b¿dzie sam nadawaÙ wartoï° przekazowi. Kultura popularna postrzegana
w ten sposób staje si¿ wartoïciowa pod wzgl¿dem edukacyjnym i socjalizacyjnym jako pluralistyczna przestrzeÚ wartoïci i wzorów, z których moČna wybra° te dla nas
wartoïciowe, ale takČe nada° sens tym na pozór go pozbawionym.
DzieÙa kultury popularnej mog budowa° nasz toČsamoï°, pomóc w krytycznym
podejïciu do narzuconych nam w trakcie socjalizacji norm i stereotypów, rozbudowa°
- cz¿sto bardzo jednostronne - sposoby postrzegania ïwiata (Melosik, 2008). Kultura
popularna staÙa si¿ takČe miejscem czerpania wzorów „stylu Čycia”, relacji mi¿dzyludzkich, ról pÙciowych, spoÙecznych, rodzinnych czy zawodowych (AnioÙ, 2016). StaÙa si¿
wi¿c obszarem socjalizacji w równej mierze co ïrodowisko rodzinne czy szkolne. Wïród
szans edukacyjnych w kulturze popularnej Dennis McQuail dostrzega mi¿dzy innymi:
• Dostarczanie wspólnych tematów i wiedzy o ïwiecie
• Nauka prospoÙecznych postaw i zachowaÚ
• Edukacja
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Pomoc przy ksztaÙtowaniu toČsamoïci
Rozwħanie wyobraĊni
Dost¿p do dodatkowych osób znaczcych odnajdywanych w tekstach kultury
(McQuail, 2008).
Wzorem najcz¿ïciej zostaje osoba znaczca z naszego ïrodowiska - znaczcy
„Inny” - jednak osoby, na których wzoruj si¿ obecnie juČ nie tylko mÙodzi ludzie, cz¿sto nie s postaciami realnymi - zostaj nimi Þkcyjne postacie, w tym postacie Þlmowe
(Spychalska-KamiÚska, 2012). „WspóÙczesne przejawy kultury s terenem, w którym
zachodzi socjalizacja nie tylko mÙodego pokolenia. Idole muzyki popularnej, bohaterowie telewizyjni, modelki i aktorzy Þlmowi maj ogromny wpÙyw na ksztaÙtowanie
si¿ zarówno wraČliwoïci estetycznej, jak i ciekawoïci poznawczej” (Jakubowski, 2006,
s. 31).

Film jako medium
Sztuki Þlmowej nie moČna rozpatrywa° bez odniesienia jej do innych mediów, gdyČ
jest ona zjawiskiem szczególnie intermedialnym - najpierw ÙczyÙa w sobie sztuki plastyczne, fotograÞ¿, taniec, muzyk¿, plastyk¿, a obecnie takČe graÞk¿ komputerow,
animacj¿ cyfrow czy symulacj¿ komputerow (GwóĊdĊ, 2003). Jednak najistotniejsz
zmian, jaka zaszÙa w sztuce Þlmowej w rozumieniu jej jako jednego z mediów, jest jej
mi¿dzyprzestrzennoï°. Najpierw widziana tylko przez widownie w salach kinowych,
wyïwietlana na projektorze Þlmowym, obecnie dost¿pna nie tylko na ekranie telewizora, lecz takČe komputera, tableta czy smartfona. Jakie zmiany w percepcji Þlmu oznacza
jego zmiana w paratekst, czyli tekst, który moČe traÞ° do odbiorcy czasami na przeÙaj,
to znaczy takČe za pomoc innych mediów (GwóĊdĊ, 2010)? Kiedy Þlm ogldany jest
przez przekaĊnik telewizyjny zmiany te wygldaj nast¿pujco:
• Zmiana na pÙaszczyĊnie technicznej (obraz Þlmowy zmienia si¿ w obraz telewizyjny)
• Zmiana na pÙaszczyĊnie komunikacyjnej (Þlm zmienia si¿ w program)
• Zmiana na pÙaszczyĊnie psychologicznej (sfera sacrum kino zmienia si¿ w sfer¿ profanum dom)
• Zmiana percepcji (porzdek przestrzenny zmienia si¿ w porzdek temporalny, co oznacza, Če Þlm, wychodzc z kina, przestaje wpÙywa° przez przestrzeÚ
sali kinowej, a zaczyna oddziaÙywa° przez koniecznoï° odniesienia go w czasie antenowym, czyli jako program, który poprzedza inny program i po nim)
• Zmiana zjawiska identyÞkacji na zjawisko interakcji spoÙecznej (Þlm ogldany
na srebrnym ekranie nie pozwala na identyÞkowanie si¿ z bohaterami w takim stopniu jak Þlm ogldany w kinie, w zjawisku interakcji spoÙecznej mamy
bowiem zachowane poczucie wÙasnej podmiotowoïci) (GwóĊdĊ, 2003).
Nikt nie kwestionuje ogromnego wpÙywu mediów zarówno na spoÙeczeÚstwo, jak
i na kaČdego z osobna. Media s ĊródÙem wzorów, zachowaÚ, budowania toČsamoïci,
ale teČ miejscem rozrywki i zabawy. JuČ od pocztku XX w. moČna byÙo zauwaČy°
niezwykÙe zainteresowanie X muz, gdyČ Þlm staÙ si¿ jednym z pierwszych obszarów badanych pod wzgl¿dem wpÙywu mediów na zachowania spoÙeczne czÙowieka. W 1918 r. Hugo Munsterberg pisaÙ, Če: „intensywnoï°, z jak grajcy przyciga
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uwag¿ publicznoïci nie moČe pozosta° bez silnego wpÙywu spoÙecznego” (Kubicka,
KoÙodziejczyk, 2007) i oczywiïcie nie myliÙ si¿. O sile spoÙecznego oddziaÙywania Þlmu przesdza mi¿dzy innymi - rosncy kult gwiazd Þlmowych, Ùatwoï°, z jak seans
wywoÙywaÙ wïród widzów emocje oraz coraz wi¿ksze uznanie w ïrodowiskach intelektualnych (BobiÚski, 2011).
Charakter przekazu medialnego - czyli inaczej mówic jego treï° - jest jednym
z czynników, od których zaleČy wpÙyw danego medium. Marshall McLuhan sÙowo
„przekaz” rozumie jednak jako „zmiany w skali, tempie lub wzorcach ludzkich zachowaÚ i wzajemnego oddziaÙywania ludzi na siebie, wywoÙywanych przez nowe
ïrodki przekazu”. Dlatego „nowy ïrodek przekazu sam jest przekazem kaČdej innowacji” (McLuhan, 2004, s. 460). Autor dzieli ïrodki przekazu na zimne, czyli takie,
które bardziej angaČuj odbiorc¿, zmuszajc go do uzupeÙniania przekazu i gorce,
nazywane przedÙuČeniem zmysÙu, nieangaČujce odbiorcy (dostaje on przekaz juČ
w formie gotowej do przyswojenia) (McLuhan, 2004). Film zostaje przez badacza zaklasyÞkowany jako medium gorce, powstaje tu pewien paradoks, gdyČ telewizj¿
uznaje za medium zimne, a w ogólnej ïwiadomoïci to przecieČ Þlm jest medium bardziej wartoïciowym i mniej ogÙupiajcym.
„Przekaz staje si¿ tekstem dopiero, gdy zostanie odebrany i zinterpretowany” (Goban-Klas, 2006, s. 187), co oznacza, Če ten sam przekaz moČe wygenerowa° tak iloï°
tekstów, do ilu odbiorców zostanie on nadany. „To, co jest dzieÙem artysty, róČni si¿ od
przedmiotu doïwiadczenia odbiorcy. Aktywnoï° tego ostatniego takČe wspóÙtworzy
dzieÙo, co w konsekwencji oznacza, Če jest ono inne w wypadku kaČdego odbioru”
(KluszczyÚski, 2001, s. 127). Film jest w takim razie dzieÙem polisemicznym, mogcym by° odczytanym na wiele róČnych sposobów, gdzie medium monosemicznym
b¿d na przykÙad wiadomoïci telewizyjne, które nie daj duČego pola do ich interpretacji (Goban-Klas, 2006). Ma to ogromne znaczenie przy postrzeganiu Þlmu jako
noïnika o potencjale edukacyjnym. Oznacza to, Če kaČdy widz moČe sta° si¿ odbiorc
spektrum wartoïci, norm, o których nie przesdziÙ twórca w momencie kreowania
swojego dzieÙa.

Edukacyjny odbiÓr filmu
Edukacja Þlmowa obejmuje wychowanie do Þlmu oraz wychowanie przez Þlm.
Wychowanie do Þlmu moČna nazwa° jego otwarciem dla odbiorcy tak, aby byÙ w stanie go zrozumie° i zinterpretowa°. W jego skÙad wchodz najcz¿ïciej elementy formalnej wiedzy Þlmowej i edukacji estetycznej (Depta, 1975). Wychowaniem przez
Þlm nazywamy wszystkie zmiany w odbiorcy, które zachodz pod wpÙywem seansu,
czym jakoby skutkuje obejrzenie Þlmu. Skutki wpÙywu mediów, w tym takČe Þlmu,
moČna podzieli° na:
• Poznawcze, czyli te, które dotycz zmian w wiedzy albo opinii
• Afektywne, które dotycz uczu°
• Behawioralne, czyli zmian zachowania (Goban-Klas, 2006).
KaČda z tych zmian moČe zajï° w kontrolowanym procesie wychowania, czyli
w przestrzeni edukacji formalnej, mog one jednak zaistnie° takČe jako „efekt uboczny” edukacji nieformalnej i pozaformalnej, podczas zwykÙego, domowego seansu Þl-
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mowego. W zwizku ze spadkiem znaczenia tradycyjnych instytucji edukacyjnych
oraz wzrostem znaczenia nowoczesnych ïrodków informacji i komunikacji coraz
bardziej zmniejsza si¿ znaczenie edukacji formalnej (Kiwior, 2014); proces uczenia si¿
przez Þlm moČe w takim razie odbywa° si¿ nie tylko bez udziaÙu wychowawcy, lecz
takČe w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, zaleČy to tylko od odbiorcy. Od odbiorcy zaleČy zatem zarówno treï° procesu uczenia si¿ jak i miejsce i czas, w którym
proces ten b¿dzie zachodziÙ.
Odbiorca sztuki Þlmowej nie ma wpÙywu na przekaz, jakiemu jest poddawany,
ma on jednak wpÙyw na interpretacje tego przekazu. Oznacza to, Če „edukacyjny potencjaÙ nie tkwi w dziele, to odbiorca decyduje o jego poziomie” (Jakubowski, 2011,
s. 111). Odbiorca na równi odbiera i tworzy przekaz Þlmowy, przyswajajc w peÙni
zindywidualizowany tekst. ZaleČnie od swoich kompetencji odbiorca sztuki Þlmowej, moČe dostrzega° zupeÙnie inne zagadnienia niČ te, które próbowali przedstawi°
twórcy Þlmu. Indywidualizuje on dzieÙo, nadajc Þlmowi w pewien sposób wymiar
interaktywny (KluszczyÚski, 2001). W odbiorze i interpretacji dzieÙa Þlmowego wyodr¿bniamy zatem trzy zakresy wiedzy odgrywajce najwaČniejsz rol¿:
• Ogólna wiedza o ïwiecie, dzi¿ki której widz potraÞ przenieï° w sposób domyïlny schematy poznane w Čyciu do „niedopowiedzeÚ” fabularnych Þlmu
• Wiedza na temat konwencji gatunkowych, czyli wiedza wyniesiona z poprzednich seansów Þlmowych
• Formalna wiedza Þlmowa, obejmujca wszelkie ïrodki, jakimi twórca porozumiewa si¿ z odbiorc, sposób, w jaki opowiada histori¿, czyli wiedza o montaČu, scenach, sposobach operowania ïwiatÙem, muzyk itp. (Ostaszewski,
1999). Interpretacja fabuÙy zaleČy zatem od posiadanej wiedzy, doïwiadczeÚ
i przyj¿tego ïwiatopogldu widza.
To, czy podczas seansu Þlmowego zajdzie proces uczenia si¿ zaleČy od tego, czy
Þlm byÙ ogldany w sposób aktywny. Bierne ogldanie Þlmu nie pozwala na wytworzenie czterech typów znaczeÚ, niezb¿dnych przy rozumieniu i interpretacji tego, co
ma miejsce na ekranie (Jakubowski, 2012). Pierwszym typem s znaczenia referencyjne, które odpowiadaj za podČanie za Þlmow fabuÙ czy narracj - budowanie
diegezy, czyli rzeczywistoïci czasowo-przestrzennej Þlmu, uj¿tej w pewne struktury
kategoryzujce i porzdkujce. MoČna wi¿c powiedzie°, Če wytwarzajc znaczenia
referencyjne widz rekonstruuje fabuÙ¿ Þlmu, za pomoc wczeïniej poznanych Þlmowych i pozaÞlmowych konwencji (Jakubowski, 2012). Drugim typem znaczeÚ s
znaczenia eksplicytne, w których widz nadaje zdekonstruowanej juČ fabule znaczenie. MoČe to by° ogólny wydĊwi¿k utworu Þlmowego, jego gÙówny moraÙ czy myïl
przewodnia (Jakubowski, 2012). Kolejnym typem s znaczenia implicytne - podczas
ich tworzenia widz dostrzega juČ liczne zagadnienia, które chciaÙ poruszy° Þlm, dekonstruuje on jego problematyk¿. Ostatnim typem znaczeÚ s znaczenia symptomatyczne, wyraČaj one to, co „Þlm wyraČa nie z wÙasnej woli, to, co stara si¿ ukry°”
(Jakubowski, 2012, s. 116). MoČe to by° dyskretnie, zawarty w fabule komentarz autora, albo odwoÙanie do sytuacji spoÙeczno-politycznej danego kraju. Reasumujc,
pierwsze dwa typy znaczeÚ, czyli znaczenia referencyjne i eksplicytne odpowiadaj
za zrozumienie Þlmu, a dwa kolejne, czyli znaczenia implicytne i symptomatyczne, za
jego interpretacje (Bordwell, 1993).
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PrzykÙadów tworzenia znaczeÚ referencyjnych, eksplicytnych, implicytnych
i symptomatycznych poszukaÙam na popularnym portalu dla wielbicieli sztuki Þlmowej Filmweb. Osoby, którym nie udaÙo si¿ poprawnie wytworzy° znaczeÚ referencyjnych i eksplicytnych, czyli nie udaÙo im si¿ zrozumie° Þlmowej fabuÙy, cz¿sto
wyraČaÙy negatywne opinie o ogldanych Þlmach, krytykujc je za brak sensu w prowadzonej fabule i nud¿.
O Þlmie Absolwent:
„Nie rozumiem tego Þlmu. Wszystko dzieje si¿ w jednym miejscu, zero akcji, postacie robi w kóÙko to samo przez caÙy Þlm. Pierwsza poÙowa Þlmu przeleciaÙa nawet
nie moČna byÙo odnieï° wraČenia, Če si¿ oglda Þlm, bo nic si¿ nie wydarzyÙo. Jedyne,
co mi si¿ podobaÙo to muzyka. Nie wiem, który goï° to, który i o co w ogóle w tym
chodziÙo. Jaki jest sens tego Þlmu ktoï potraÞ wytÙumaczy°? ObejrzaÙem caÙe, ale totalnie nie Ùapi¿ oprócz tego, Če robili klony no i co w zwizku z tym?” (11.11.2015).
Jednak brak zrozumienia moČe wywoÙywa° takČe zupeÙnie inn reakcj¿, uČytkownicy cz¿sto prosili na forum o wytÙumaczenie zawiÙoïci, których nie byli w stanie wychwyci°:
O Þlmie Lokator:
„Witam, mam pytanie odnoïnie Þlmu. To wszystko dziaÙo si¿ w jego gÙowie, czy to
jednak byÙ spisek i chcieli by popeÙniÙ samobójstwo? Cho° koÚcówka Þlmu pokazuje,
Če lokatorzy chcieli mu pomóc a nie go skrzywdzi°. Jeïli zwariowaÙ, to byÙoby bez
sensu, bo Simon teČ zwariowaÙa ot tak? Jak rozumiecie motyw z obrazkami w toalecie? Ja myïl¿, Če ona po prostu interesowaÙa si¿ tym tematem, a narysowaÙa to w ubikacji, bo juČ cierpiaÙa na jakieï zaburzenia, a ludzie patrzcy si¿ bez ruchu, moČe po
prostu podziwiali te rysunki? Zostaje jeszcze sprawa z tymi lokatorami, szczególnie
kobieta z dzieckiem, co twierdziÙa, Če jakaï kobieta ich przeïladuje…” (11.11.2015).
UČytkownicy, którym udaÙo si¿ wejï° na poziom interpretacji dzieÙa, czyli wytworzy°
znaczenia implicytne i symptomatyczne, cz¿sto zakÙadali rozbudowane wtki, angaČujc wielu innych uČytkowników.
O Þlmie Moon:
„O tym traktuje ten Þlm i jest to bardzo dobrze pokazane. Ja nie mam do niego
wi¿kszych zastrzeČeÚ, bo speÙniÙ swoj rol¿. Mimo, iČ wielu z was mówi ze jest to komedia to ja nie nazwaÙbym go tak, bo w peÙni zasÙuguje na miano dramatu. W tym Þlmie jest wiele ïmiesznych dialogów i scen, ale s one w gÙównej cz¿ïci tragiczne. CaÙy
Þlm pokazuje, bowiem ból istnienia, niezdecydowanie mÙodego czÙowieka wchodzcego w dorosÙoï°…” (11.11.2015).
W edukacji formalnej nauczycielom najcz¿ïciej zaleČy na umiej¿tnoïci tworzenia
znaczeÚ typu pierwszego, czyli tych odpowiadajcych za proces rozumienia, które s
przydatne do odpowiedniego przyswojenia treïci (Gajda, 2010). W edukacji nieformalnej i pozaformalnej, wartoïciowsze mog okaza° si¿ te odpowiadajce za interpretacj¿ Þlmu, kiedy Þlm moČe pokaza° w peÙni swoje moČliwoïci edukacyjne. GÙównym
celem uczestnictwa w seansie, rzadko jest ch¿° uczenia si¿, dlatego to, czego Þlm uczy
pomimo czy nawet przez przypadek jest nawet bardziej istotne. Do najcz¿stszych celów uczestnictwa w seansie Þlmowym naleČ (Skowronek, 2007):
• Satysfakcja ze zdekodowania przekazu (wytworzenie czterech typów znaczeÚ odpowiadajcych za zrozumienie i interpretacj¿)
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•

Odczuwanie emocji, rodzcych si¿ w czasie seansu (gdyČ iluzja ogldana na
ekranie wywoÙuje prawdziwe emocje, zarówno te pozytywne jak i negatywne, lecz w Þlmie cz¿sto poČdane, jak l¿k czy smutek)
• IdentyÞkacja (umoČliwiajca emocjonalne zaangaČowanie si¿ w Þlm poprzez
wczucie si¿ w obserwowan na ekranie posta°)
• Przyjemnoï° (czyli jedna z najcz¿ïciej wyst¿pujcej motywacji uczestnictwa
w seansie, gdyČ „zdecydowana wi¿kszoï° bywalców sal kinowych nawiedza
je po to, Čeby zabawi° si¿, oddali° od problemów codziennoïci, pogrČy° si¿
w przyjemnej fantazji czy teČ da° si¿ nastraszy°” (Godzic, 1996, s. 30). Rozumiana, jako jouissance i plaisir, czyli przyjemnoï° zmysÙowa, cielesna, niekontrolowana przez kultur¿ i przyjemnoï° intelektualna, preferowana przez ïrodowiska akademickie, kontrolowana przez kultur¿ (Jakubowski, 2006).
Uczenie si¿ w przestrzeni kultury Þlmowej jest coraz popularniejsz form edukacji. Dzieje si¿ tak gÙównie przez jej dodatkow funkcj¿ rozrywkow, bo przecieČ
„rozrywka nie musi mie° trywialnego, nieistotnego biograÞcznie znaczenia, wr¿cz
przeciwnie, ma realny wpÙyw na Čycie grup i jednostek” (Kaszkowiak, 2016, s. 186).
Krytyczna i pogÙ¿biona analiza dzieÙ kultury popularnej, ale teČ niezwykle interesujcej relacji mi¿dzy dzieÙem a jego odbiorc, moČe by° dla pedagoga - na równi z tekstami kultury wysokiej - pasjonujcym tematem badawczym (Jakubowski, 2011). Kultura popularna wymyka si¿ tradycyjnym sposobom oceniania, moČna przypuszcza°,
Če jest oceniana negatywnie przez zastosowanie kryteriów dostosowanych do oceniania wytworów kultury wysokiej, tak przecieČ róČnych od dzieÙ kultury popularnej
(TamČe, 2011). Teksty kultury popularnej, w tym naturalnie teČ teksty Þlmowe, moČna
nazwa° „zwierciadÙem” w którym odbħa si¿ spoÙeczeÚstwo; komentuj one rzeczywistoï° uczestników danej kultury, s wi¿c nieocenion pÙaszczyzn czerpania wiedzy
o nas samych (TamČe, 2011). Kultura Þlmowa, jako obszar dziaÙalnoïci twórczej czÙowieka, przyciga swoj dost¿pnoïci i przyjemnoïci pÙync z obcowania z ni. Jest
zatem dobrym miejscem do kreowania procesu edukacji wspóÙczesnego czÙowieka,
który moČe przebiega° nawet bez jego wiedzy, jako element edukacji pozaformalnej.
Nawet, jeïli uczestnictwo w seansie jest podyktowane ch¿ci rozrywki, proces uczenia si¿ moČe zaistnie° w sposób nieintencjonalny – obok zwykÙej zabawy. Dzieje si¿
tak gÙównie dlatego, Če potencjaÙ edukacyjny tkwicy w Þlmie jest uzaleČniony od
odbiorcy, nie od zamysÙu twórcy. Film - jako dzieÙo otwarte - jest polisemiczny, jest to
tekst mogcy by° odczytywany na wiele róČnych sposobów przez róČnych ludzi, co
oznacza, Če moČe mie° w przypadku róČnych ludzi odmienny potencjaÙ edukacyjny.
Uczestnictwo w kulturze Þlmowej moČe skutkowa° zmianami nie tylko w poziomie
naszej wiedzy o ïwiecie, ale teČ zmian naszych opinii, pogldów, wartoïci czy zachowaÚ (Goban-Klas, 2006). Film jako element kultury popularnej ma realny wpÙyw na
budowanie toČsamoïci i proces socjalizacji wielu ludzi, którzy Þlmowych bohaterów
traktuj jak „znaczcych Innych”. W taki sposób bohater Þlmu moČe sta° si¿ postaci
majca wpÙyw na jednostk¿ na równi z realn osob (Spychalska-KamiÚska, 2012).
Proces uczenia si¿ przez Þlm Ùczy to co przyjemne, z tym co poČyteczne, dlatego
kultura Þlmowa jest obszarem edukacyjnym, którym- jako pedagodzy- powinniïmy
si¿ szczególnie zainteresowa°.
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