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S ł o w o  n a  e k r a n i e

Historia kina potw ierdza nie
zliczonymi przykładam i fakt, iż znak językowy mo
że być w przekazie film ow ym  instrum entem  dzia
łającym  w sposób wysoce filmowy. Słowa na ekra
nie filmowym są jednak zjaw iskiem  należącym  do 
zupełnie innego porządku. S truk tu ra  kom unikatu 
filmowego, w której uczestniczą, w poważnym stop
niu zmienia ich tożsamość, na nowo określając zna
czenie i ustalając wzajem ny stosunek elementów 
werbalnych i pozaw erbalnych opierając się na włas
nym  program ie znaczeniowym. W arto postawić py
tanie o mechanizm dokonywania się owej integracji. 
Spróbujem y w dalszym  ciągu tego wywodu — ko
rzystając z egzem plifikacji najrozm aitszych przy
kładów filmowych — przedstaw ić i skomentować 
trzy  podstawowe tezy dotyczące mechanizmów in
tegracyjnych subkodu w erbalnego, łączących go tak 
z pozostałymi subkodami, jak  i z audiowizualną 
całością s tru k tu ry  przekazu filmowego.
Teza A: zjawisko niekom pletności (niepełnowartoś- 
ciowości) inform acyjnej dotyczy wszystkich z osob
na wziętych subkodów znakowych wchodzących 
w skład semiotycznego uniw ersum  filmu.

Trzy tezy o
mechanizmach
integracyjnych
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Nieautonomicz- 
ność słowa

Teza B: na gruncie film u znaki w erbalne funkcjo
nują  jako obiekty fonofotograficzne, ich m ateria lne 
właściwości brzmieniowe oraz wizualne podlegają 
zaakcentow aniu i dzięki tem u zdolne są one w cho
dzić w korelacje znaczeniotwórcze praktycznie ze 
wszystkim i pozostałymi rodzajam i obiektów kine
m atograficznych.
Teza C: znak w erbalny przenika w s tru k tu rę  prze
kazu filmowego, nie tracąc powiązania z m acierzy
stym  kodem, i kształtu je relacje z innym i rodza
jam i znaków filmowych opierając się na konflikcie 
w ew nętrznych przeciwieństw, w yw ołującym  zja
wisko antagonizm u pozytywnego.
Ad A. Odwróćmy na m oment pierwsze z powyż
szych tw ierdzeń i spróbujm y znaleźć w sem iotycz- 
nym  uniw ersum  film u subkod inform acyjnie kom 
pletny. Okaże się wówczas, że przyjęte założenie 
ominie z góry wszystkie możliwe subkody dźwię
kowe filmu, mimo ich niezaprzeczenie dynam iczne
go rozwoju w kinem atografii współczesnej. Żaden 
z tych subkodów — rozpatryw any z osobna — nie 
może zostać uznany za sam oistny pod względem 
znaczeniowym. W szystkie one w ykazują głębokie 
uzależnienie sem antyczne względem kontekstu  fil
mowej całości kom unikacyjnej, w którą zostały 
wpisane. Nawet wtedy, jeśli dana wypowiedź — 
np. u tw ór m uzyczny czy tekst literacki — stanowi 
poza filmem, na gruncie m acierzystego kodu zna
kowego, s truk tu rę  kom unikacyjną w pełni samo
istną.
Czy podobnie ma się spraw a także z kodam i wcho
dzącymi w skład wizualnej strony  przekazu fil
mowego? Otóż gdyby przeprowadzić dowód na peł- 
nowartościowość kom unikacyjną obrazu filmowego 
opierając się na m ateriale filmowym z okresu kina 
niemego, to — przy wszystkich możliwych zastrze
żeniach dotyczących substytutyw nego, by tak  rzec. 
charak teru  znaczeń w arstw y w izualnej, zastępu
jącej i uzupełniającej nieobecny na ekranie dźwięk
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—  można by się ostatecznie z takim  stw ierdzeniem  
zgodzić.
P rak ty k a  kom unikacyjna kina w  tam tym  okresie 
nieprzypadkow o jednak dążyła wszystkim i dostęp
nym i środkam i do przełam ania i zlikwidowania aku
stycznej niem oty ekranu. Film  bezdźwiękowy zdo
łał ostatecznie wytw orzyć wielce przem yślny 
i spraw ny system  substy tucji niezbędnych mu zna
ków audialnych. Ale nie ulega też wątpliwości, że 
m odel przekazu filmowego, bazujący na stronie 
w izualnej kosztem niem al całkowitego z koniecz
ności pominięcia strony  audialnej, był niekom plet
ny  wobec ogólnie istniejącego zespołu w ariantów  
kom unikacji znakowej.
W kinie dźwiękowym powyższy stan rzeczy na
tychm iast ulega głębokiej przem ianie jakościowej. 
Początkowo po prostu odw racają się proporcje. Po
etyka  filmów m ówionych odbiera obrazowi jego 
dotychczasowy prym at w zakresie przekazu infor
macji. Słowo trium fu je  — film  jako sztuka i sy
stem  kom unikacji przegrywa. Dlatego też nie owa 
przejściowa faza jest w sumie najw ażniejsza. N aj
isto tn iejszy pozostaje fakt, iż dalsze m etam orfozy 
m odelu kom unikacji filmowej, kiedy to słowo 
i dźwięk również u tracą swój przejściowy prym at, 
nie przyw rócą już bynajm niej obrazowi jego daw
nej pozycji udzielnego hegemona.
Subkody wizualne zostaną odtąd organicznie zinte
growane z subkodam i dźwiękowymi kom unikatu 
filmowego. Zatracą tym  samym  swoją dotychcza
sową spoistość inform acyjną i niezależność wzglę
dem subkodów niewizualnych. Tak więc przestaną 
być sam ow ystarczalną całością znakową, stając się 
jednym  z ciągów znakowych („pasm”) funkcjonu
jących w struk turze  przekazu kinematograficznego. 
Rów noupraw nienie subkodów w izualnych i dźwię
kowych w ew nątrz system u kom unikacji filmowej 
pociąga za sobą liczne konsekwencje zarówno na 
gruncie p rak tyk i artystycznej, jak  i refleksji teo

Nieme kino 
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Znacząca
nieobecność

retycznej nad zagadnieniam i filmu. W arto w tym  
m iejscu zwrócić uwagę na zjawisko chwilowej eli
m inacji udziału któregoś z „pasm ” kom unikacyj
nych funkcjonujących w  przekazie filmowym. N aj
częściej chodzi tu  zresztą nie o wyłączenie całego 
„pasm a dźwiękowego czy wizualnego, lecz o za
m ierzone czasowe wykluczenie jednego czy kilku 
subkodów znakowych w struk tu rze  wypowiedzi fil
mowej. Przypom nijm y dla przykładu w stępną scenę 
Rysopisu  reż. J. Skolimowskiego, gdzie na ekranie 
przez dłuższy czas trw a — przy jednoczesnym  
udziale dźwięku — stan kom pletnej ciemności ; 
oraz — z drugiej strony — obywający się niem al 
zupełnie bez użycia elem entów w erbalnych film  reż. 
Kaneto Shindo Naga wyspa.
Ściemnienie obrazu było, jak  wiadomo, stosowane 
w  kinie niem ym  wyłącznie w funkcji delim itacyj- 
nej, jako konw encjonalny sygnał zakończenia jed
nej i początku drugiej całostki kom pozycyjnej (naj
częściej sekwencji, nieco rzadziej sceny). Inna mo
żliwość zastosowania tego chw ytu praktycznie w te
dy nie istniała. B rak słowa natom iast w ogóle nie 
dawał się wówczas zmienić w  zjawisko znaczące. 
Był co najw yżej ewenem entem  ocenianym pozy
tywnie przez nieprzychylnego obecności jakichkol
wiek napisów międzyujęciowych recenzenta, k tóry 
bronił spraw y „czystości” przekazu filmowego. 
W kinie dźwiękowym zarówno okresowa nieobec
ność obrazu, jak  i wszelkich subkodów dźwiękowych 
może już zostać zamieniona w układ znaczący. Ak
centujem y szczególnie określenie „układ”, ponieważ 
sprawą, jak się zdaje decydującą, jest tu ta j nie samo 
zjawisko braku, lecz współdziałanie polegające na 
specyficznym uruchom ieniu sieci relacji wiążących 
dany subkod z pozostałymi, o czym będzie jeszcze 
mowa w dalszej części.
Charakterystyczne bywa w  takich przypadkach 
zwłaszcza natychm iastow e przejęcie czynności zna
kowych całego kom unikatu, dotąd rozłożonych funk-
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cjonalnie m iędzy najróżniejsze grupy znaków przez 
subkody pozostające aktualnie w użyciu. Właściwe 
im  znaki wychodzą zdecydowanie na plan pierwszy, 
stając się — ze względu na ogólną niekompletność 
modelu przekazu filmowego w  danym  momencie — 
szczególnie intensyw nie oczekiwanymi w  procesie 
odbioru. W semiotycznie zorientow anej teorii kom u
nikacji artystycznej efekt znaczącego wykorzystania 
braku  danego rodzaju elem entów, które dzięki dzia
łaniu konw encji są oczekiwane „na swoim m iejscu” 
przez odbiorcę, nosi nazwę zjaw iska „minus-obec- 
ności” . Term inem  „minus-obecność” radzieccy teore
tycy sztuki posługiwali się początkowo przede 
w szystkim  przy opisie pew nych chwytów poetyckich 
(stosowanych np. w konstrukcjach rymowych, w er
sowych czy stroficznych). Ostatnio z powodzeniem 
zastosował ten  term in na gruncie film oznawstwa J u 
rij Ł o tm an 1, próbując opisać sytuację znaczącego 
unieobecnienia subkodu słownego w  przekazie fil
m owym  na przykładzie wspom nianej już Nagiej w y 
spy  Kaneto Shindo.
Możliwość zastosowania efektu „minus-obecności” 
zarówno w „paśm ie” subkodów wizualnych, jak 
i na ścieżce dźwiękowej film u stanowi jeden z bar
dziej przekonyw ających argum entów  na rzecz tezy 
o kom unikacyjnej niesam oistności wszelkich subko
dów wchodzących w skład przekazu filmowego. 
Gdyby odnieść tę ogólniejszą regułę do dyskusji to
czonych wokół systemowego bądź niesystemowego 
charakteru  znaków słownych w uniw ersum  filmo
wym — okazałoby się, że pełnem u uniew ażnieniu 
musi ulec w  nich tradycyjn ie  stosowany argum ent 
niepełnowartościowości kom unikacyjnej słowa wo
bec rzekomo sam ow ystarczalnych i pełnowartościo
wych s tru k tu r  w izualnych filmu. A rgum ent ten w y
trzym yw ał (także zresztą nie w każdym  indyw idual

1 J. Łotman: Semiotyka kino i problemy kinoestietiki. Ta
lin 1973, s. 50.
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nym  przypadku) próbę empirycznej sprawdzalności 
na gruncie kina bezdźwiękowego. W odniesieniu 
jednak do audiowizualnego modelu kom unikacji fil
mowej pozostaje całkowicie bezpodstawny, tracąc 
oparcie nie tylko w w ynikach szczegółowych analiz 
badawczych, ale i w najbardziej potocznym do
świadczeniu odbiorczym. Słowa nie tworzą nigdy 
samodzielnego znaczeniowego porządku wypowiedzi 
filmowej, ale nie bywa w niej również samodzielny 
ani porządek ikoniczny, ani muzyczny, ani akustycz
ny  czy którykolw iek z dających się w yodrębnić po
jedynczych subkodów znakowych.
W ew nętrzna jedność audiowizualnej s tru k tu ry  wi
dowiska filmowego oznacza więc w istocie pełną 
integrację i funkcjonalne podporządkowanie wszyst
kich subkodów znakowych danej całości kom unika
cyjnej.
Ad B. Trudno określić z całą dokładnością, od kiedy 
datu ją  się początki semiotycznego punktu  widzenia 
na system  kom unikacji filmowej, niełatw e jest bo
wiem  w tym  przypadku w ykreślenie precyzyjnej 
granicy jednoznacznie oddzielającej przejaw y pre
kursorskiej intu icji badawczej od konkretnych usta
leń naukowych, poprzedzonych dogłębną analizą opi
sywanego zjawiska. Można jednak przyjąć, iż jed
nym  z najbardziej doniosłych dla dalszego rozwoju 
refleksji semiotycznej nad film em  tw ierdzeń teore
tycznych jest zdanie wypowiedziane na tem at oko
liczności form owania się znaczeń w tym  przekazie 
przez Romana Jakobsona. G eneralna — a więc od
nosząca się do w szystkich poszczególnych subko
dów film u — zasada, k tórą jeszcze w  1933 r. sfor
m ułował ten badacz, brzmi następująco: „Pars pro 
toto  jest podstawową metodą filmowej przem iany 
rzeczy w znaki” 2.

2 R. Jakobson: Upadek filmu? Przeî. С. Dondziłło. W anto
logii Estetyka i film. Pod red. A. Helman. Warszawa 1972, 
s. 94.
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Lapidarne stw ierdzenie Jakobsona — wywiedzione 
zresztą, jak podkreśla sam  autor, z wcześniejszego 
o 6 lat studium  badawczego J. Tynianowa O pra
wach kina  3 — nie stanowi oczywiście gotowej re 
cepty odpowiadającej na w szystkie możliwe kwestie, 
k tóre stw arzał i nadal stw arza wspom niany krąg 
zagadnień. Chodzi tu  raczej o inspirujący charakter, 
jak i ma zazwyczaj w początkowej fazie rozw oju ba
dań pierwsze właściwe postawienie określonego pro
blem u, k tó ry  dzięki udanem u zarysowaniu w stęp
nej perspektyw y metodologicznej może już być da
lej rozpatryw any w najrozm aitszych kierunkach. 
Problem  przenikania pierw iastka słownego w  obszar 
system u kom unikacji filmowej nie da się rozw ią
zać — jak  to proponował niegdyś R. Barthes, po
wołując się w tym  względzie na koncepcje am ery
kańskiego lingwisty K. L. P ike’a 4 — drogą ustalenia 
prostej analogii pomiędzy zjawiskami ekranowymi 
a pozaekranowym i, choćby z tej racji, iż poza hipo
tezą ich ekwiwalencji analogia ta nie mówi niczego 
istotnego na tem at generalnych reguł określających 
możliwość wpisania znaków słownych w  system  zna
ków  film ow ych.
Z naszego punktu  widzenia istotny wydaje się 
w wyjściowym  sform ułow aniu problem u przedsta
w ionym  przez Jakobsona stanow czy akcent położony 
na film ow ą niesamoistność wszelkich obiektów ekra
nowych. Jakobsonowska teza o niesamoistności rze
czy przem ienianych w znaki filmowe jest, jak nie
trudno  zauważyć, całkowicie przeciw staw na B arthe- 
sowskiej koncepcji filmu, jako analogonu. Pierwsza

3 J. Tynianow: O prawach kina. Przeł. B. Grabowska. W: 
Estetyka i film, s. 67—90.
4 Barthesowska koncepcja filmu jako analogonu (wyjaśniane 
przez zasadę analogii do rzeczywistości współwystępowanie 
obrazu i dźwięku w  film ie wg koncepcji K. L. Pike’a) — 
zob. R. Barthes: Présentation. „Communications” 1964 nr 4; 
M. Delahaye et J. Rivette: Entretien avec Roland Barthes. 
„Cahiers du Cinéma” 1963 nr 147; P. Pilard et M. Tardy: 
Entretien avec Roland Barthes. „Image et Son” 1964 nr 175.

Koncepcje
Jakobsona

... i Barthesa
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Odmienny 
status słowa 
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zakłada bowiem konw encjonalny sens rzeczyw isto
ści ekranow ej, gdy natom iast druga — przeciw 
nie — akcentuje jej naturalny, nie um otyw ow any 
istnieniem  żadnej konwencji kom unikacyjnej, po
rządek.
Jednym  z bardziej przekonyw ających doświadczeń 
pozwalającym  em pirycznie stw ierdzić, iż — n a j
ogólniej mówiąc — wypowiedź słowna na ekranie 
nie bywa nigdy tym  samym, co jej pozaekranow y 
odpowiednik, jest lek tu ra  listy  dialogowej film u. 
N aw et jeśli została ona sporządzona w  sposób n a j
bardziej kom pletny i dokładny, przedsięwzięciem  
dalece niewykonalnym  okazuje się próba odtw orze
nia przy jej pomocy zarówno bliższych szczegółów, 
jak i ogólniejszych zarysów danej konstrukcji fil
mowej. Spostrzeżenie to dotyczy także bez porów
nania bardziej zbliżonego niż lista dialogowa śladu, 
jakim  jest m agnetofonowe nagranie zapisu ścieżki 
dźwiękowej filmu. Mimo iż obejm uje ono łącznie 
jego porządek: słowny, m uzyczny, akustyczny (tzw. 
szmery) oraz parajęzykow y kod efektów dźwięko
wych (nieodłączny od określonej in terp re tac ji tek 
stu słownego przez aktorów), także i tu  niepodob
na orzekać na tem at utw oru filmowego jako ogól
niejszej całości.
Obserwacja ta  była niegdyś w ykorzystyw ana w p ra 
cach teoretycznych jako jeden z argum entów  na 
rzecz znaczeniowej suprem acji strony  wizualnej nad 
stroną dźwiękową filmu. Koncepcja hegemonicznej 
w artości obrazu filmowego odegrała w rozw oju kina 
ważną rolę w  kam panii skierowanej przeciwko tau- 
tologicznemu stosowaniu dźwięku filmowego. Now
sza faza rozwoju tej dziedziny skłania jednak do 
tego, by traktow ać film  jako organicznie zintegro
waną strukturą audiowizualną, w której na zasa
dzie układu w ew nętrznych in terakcji stykają  się 
z sobą równoupraw nione — choć nie zawsze równo
rzędne — kody znakowe o odm iennym  pochodze
niu, lecz wspólnym  program ie znaczeniotwórczym.
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N ajcelniejsze ze znanych mi ujęć owego złożonego 
problem u przedstaw iła niedawno Alicja Helman, pi
sząc na jego tem at następująco: „Jeśli odrzucimy 
koncepcję wielokodowości pojmowanej jako układ 
równoległych lub naw et skomplikowana p arty tu ra  
niezależnych kodów, wówczas można w ysunąć kon
cepcję wielokodowości jako swoistej syntezy kodów, 
dającej w rezultacie jeden nowy złożony kod, k tóry 
tylko cząstkowo w ykorzystuje przyrodzone właści
wości kodów wyjściowych, a zasadniczo je prze
kształca, stapia w  nowe związki, kształtu je odm ien
ne jakości. (...) Sem iotyczny punkt widzenia pozwala 
twierdzić, że dokonują się tu  również zasadnicze 
przem iany znaczeniowe; wypadkowa niepełnow arto- 
ściowych pod względem  kom unikacyjnym  składni
ków daje nowy logicznie ukształtow any sensowny 
kom unikat” 5.
Porządek znaków w erbalnych — podobnie jak 
w szystkie pozostałe porządki znakowe film u — „szu
ka” zatem  dla siebie dopełnienia semantycznego, 
dążąc do korelacji z innym i znakami. Skąd jednak 
nasze przeświadczenie, iż m am y do czynienia mimo 
wszystko z uporządkow anym  m ateriałem  znaków 
(np. w erbalnych czy ikonicznych), skoro każdy z ta 
kich ciągów — w zięty z osobna — okazuje się 
w wielu miejscach niespójny i niesamoistny. Stąd 
mianowicie, że owe niespójne ciągi poszczegól
nych znaków realizują w istocie synkretyczny po
rządek kom unikacyjny całości, w którą zostały wpi
sane, i właśnie ten  porządek stanowi dla nich zasad
niczy układ odniesienia. Niekompletność i niespój
ność rozpatryw anych odrębnie składników kom uni
k a tu  filmowego zmienia się więc w ich kompletność 
i spójność, jeśli spojrzeć na nie z odm iennej per
spektyw y jako na w spółczynniki procesu interakcji 
sem antycznej.

5 A. Helman: O podstawach wzajemnego oddziaływania  
subkodów dźwiękowych w dziele filmowym.  „Studia Semio- 
tyczne” t. VII, s. 105.

Film jako
synteza
kodów



M A R E K  H E N D R Y K O W S K I 2 6 8

Kinemato
graficzne
wydarzenia

U trzym ujący się tradycyjny  podział na znaki a rb i
tra lne  (np. znaki języka naturalnego) i znaki m o
tywowane (np. znaki ikoniczne) kom plikuje jednak  
mocno próbę wym odelowania procesu takiej in te r
akcji, podając zwłaszcza w wątpliwość tezę o więzi 
typu intersem iotycznego między poszczególnymi ro 
dzajam i znaków. Jak  m iałaby bowiem wyglądać mo
delowa płaszczyzna, dzięki której może regularn ie 
dochodzić do spotkania i w ew nętrznej in tegracji zna- 
czeniotwórczej elem entów tak  różniących się między 
sobą, jak  znaki werbalne, ikoniczne, muzyczne, ge- 
styczne, proksem iczne itd.
Odpowiedź na powyższe pytanie postaram y się dać 
na podstawie sposobu przejaw iania się słów w se- 
m iotycznym  uniw ersum  przekazu filmowego, k tóry  
to sposób jest równocześnie kluczem do m etody 
transponow ania znaków słownych w obręb kom uni
kacji filmowej. Otóż znaki w erbalne, niezależnie od 
swego zróżnicowania wewnętrznego, funkcjonują 
w  film ie z reguły  jako wydarzenia kinem atogra
ficzne o charakterze w izualnym  bądź a u d ia ln ym 6. 
Innym i słowy: przejaw iają się na ekranie film owym  
jako determ inow ane czasoprzestrzennie napis lub 
mowa. M odyfikując nieco dla potrzeb tego wywodu 
term inologię stosowaną przez amerykańskiego bada
cza film u Sola W o rth a 7, można by zatem  powie
dzieć, że znaki w erbalne pojaw iają się w przekazie 
filmowym  jako: optyczne w ydarzenia fotograficzne 
lub brzm ieniowe w ydarzenia fonograficzne.
Term in „w ydarzenie” jest o ty le może bardziej ade
kw atny  w stosunku do istoty zjawisk filmowych od 
term inu „obiekt” (który użyty został przy w stępnym  
sform ułow aniu tezy B), iż podkreśla czasoprze
strzenny charak ter determ inacji badanej rzeczywi

6 Por. na ten temat wstępne rozważania J. Łotmana w  Se-  
miotika kino..., s. 7—15.
7 S. Worth: Cognitive Aspects of Sequence in Visual Com
munication. „Audio-Visual Communication Review” 1968 
nr 2, s. 1—25.
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stości. A kcentow any tu  fonofotograficzny sta tus zna
ków słownych w  przekazie filmowym  czyni je ze 
względu na typ  właściwości substancjalnych podob
nym i do wszystkich pozostałych rodzajów znaków 
ekranow ych i — niezależnie od ich głęboko odręb
nej determ inacji m acierzystym  kodem — umożliwia 
dowolne w ew nętrzne zintegrow anie w granicach fil
mowego uniw ersum .
Przejaw iając się w  filmie jako m ateriał k inem ato
graficzny (brzm ieniowy lub optyczny), słowa pozwa
lają się modelować i kojarzyć z elem entam i najroz
m aitszych innych subkodów filmowych. Aby un ik 
nąć ew entualnych nieporozumień, podkreślm y jed 
nak w tym  miejscu, że m aterialne podłoże owej 
więzi, k tórym  się wyżej zajęliśmy, nie stanow i by
najm niej argum entu  na rzecz „naturalnego” charak
te ru  interakcji semiotycznej w  przekazie filmowym, 
lecz pozostaje jedynie m aterialnym  „wspólnym m ia
now nikiem ” procesów znaczeniotwórczych, m ających 
w istocie charak ter najzupełniej konwencjonalny.
Ja k  pam iętam y, film  nie od razu nauczył się w ydo
byw ać i akcentować kinem atograficzne właściwości 
m ateriału  słownego. Nie od razu też kom unikacja 
film ow a zdołała wykształcić funkcjonujący dzisiaj 
zbiór relacji znaków w erbalnych z wszelkimi innym i 
subkodam i przekazu filmowego. Napis działał więc 
początkowo jako dobry znajom y widza, spotykany 
przezeń niespodziewanie w  sali kinowej. N aprawdę 
filmowe (poza uzupełniającym  charakterem  sensu 
wobec konstrukcji filmowej) było w nim  w tedy ty l
ko dostosowanie czasu trw ania na ekranie do reguł 
percepcji wzrokowej. A ktualny zasób możliwości 
łączenia subkodu słownego z innym i subkodam i jest 
efektem  długiego procesu akum ulowania się w  sy
stem ie ku ltu ry  filmowej doświadczeń rozm aitych 
poetyk kina. Dzięki tem u najróżniejsze powiązania 
słowa z elem entam i niew erbalnym i film u w ydają 
się dzisiaj niem al nieograniczone w swych wielo
kierunkow ych dążeniach.

Optyczne 
wydarzenie 
fonofoto- 
graf iczne : 
napis
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Interakcje 
subkodów — 
przykłady

Sięgnijm y do przykładów:

1. W ołanie „Nino” !, w ykrzyczane przez bohatera 
Krajobrazu po bitwie  przy katafalku z ciałem  uko
chanej, przechodzi w długi, bezsłowny skowyt roz
paczy (dalsze słowa zostają zastąpione przez elem en
ty  należące do subkodu zachowań parajęzykow ych).

2. Elem enty subkodu mimiczno-gestycznego łączą 
się w filmie ze słowem tak często, że rozdzielne ich 
traktow anie w ydaje się chwilam i wręcz niemożliwe. 
Na gruncie kina niemego subkod ten  zastępował 
z początku słowo, by później — gdy pojawiło się ono 
w napisach m iędzyujęciowych — udzielać mu swym 
wcześniejszym pojaw ieniem  się i zapadnięciem  w pa
mięć odbiorcy określonego znaczenia, sam em u także 
oczekując analogicznej reakcji w m om ent po znik
nięciu napisu z ekranu. K iedy więc w filmie Easy 
street w idzim y na ekranie napis „GAS!”, to dopełnia 
on znaczeniowo scenę poprzednią, w której po rap 
townym  odkręceniu kurków  przez Charliego leżący 
na tro tuarze olbrzym i zbir omdlewa podduszony 
z głową osadzoną w kloszu półzgiętej latarn i ulicz
nej, i następną — gdy Charlie-policjant m ierzy 
omdlałemu zabijace puls, przew idując rychły koniec 
pojedynku.

3. W filmie dźwiękowym częstotliwość interakcji 
wymienionego zespołu subkodów nie maleje. W dia
logach ekranow ych odpowiedź na tekst słowny rea
lizowana jest bardzo często niew erbalnie: mimicznie, 
gestetycznie itp. Poprzestańm y z konieczności na 
jednym  przykładzie, przypom niając tylko znakomitą 
suitę aktorską z Rejsu  reż. M. Piwowskiego, w któ
rej inżynier Mamoń w ykłada swoje poglądy na isto
tę  słabości rodzinnego kina, bogato ilustru jąc w ła
sny wywód opisami mim iczno-gestycznym i i n a tra 
fiając na połowiczne zrozum ienie słuchaczy (niepo
w tarzalny  grym as rysu jący  się na obliczu Sidorow- 
skiego).
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4. Bardziej złożony układ in terakcji znaczeniowych 
subkodu słownego z kilkoma naraz niew erbalnym i 
subkodam i film u przynoszą sceny wizyjne z Wesela 
(zwłaszcza dialogi między: Dziennikarzem  i Stańczy
kiem, Poetą i Rycerzem, Panem  M łodym i H etm a
nem  oraz Dziadem i Upiorem). Zacznijmy od skon
statow ania prostej analogii planów w izualnych 
i dźwiękowych, która spraw ia, iż zbliżeniu wypowia
danych kwestii odpowiada tu  agresywne zbliżenie 
obrazu postaci. W alor dram atyczny tekstów słow
nych zostaje ponadto wzmocniony zarówno przez 
agresywność efektów głosowych, jak i zachowań 
mimiczno-gestycznych. Nie koniec na tym, ponie
waż w funkcji dram atotw órczej w ystępują również 
regularn ie  króciutkie, lecz ostre akcenty foniczne 
inaugurujące kolejne wizje. Sens niektórych dia
logów byłby też zupełnie inny, gdyby nie np. toż
samość głosów Dziennikarza i Stańczyka (związek 
znaczeniotwórczy z paraj ęzykowym kodem efektów 
głosowych) oraz identyfikacja postaci Pana Młodego 
z R ejentem  i Dziada z m łodym uczestnikiem  rabacji 
chłopskiej (powiązanie z subkodem ikonicznym). 
Podkreślm y jeszcze silny udział subkodu barwnego 
(monochromatyczność w izji Targowicy naznacza sło
wa H etm ana m artw otą przez trupią siność wszelkich 
realiów  jego świata, a ekspresyjne kontrasty  barw 
ne w wizji krw aw ych zapustów, która nawiedza 
Dziada, potęgują przeraźliw e prośby Szeli o obmycie 
skrw aw ionych rąk). Mroczna sceneria towarzysząca 
wizji Dziennikarza, Poety i Pana Młodego nakazuje 
też przypom nieć wpływ subkodu świetlnego (suge
styw na gra światłocieni) na kształtow anie się filmo
wych znaczeń słów w tych scenach. Ostatnim , cho
ciaż nie najm niej ważnym  kom ponentem  jest tu  
wreszcie subkod relacji proksemicznych, eksponują
cy na rów ni ze słowami napastliw ą bliskość zjaw — 
z jednej strony, i rozpaczliwe próby uwolnienia się 
z w izyjnego świata — z drugiej. Jak  widać, kon
strukcja  takich sym ultanicznie zaprojektow anych

Bogaty język 
Wesela
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Znaczenie 
dysonansu — 
przykład 
Włóczykija

i działających w oparciu o zjawisko bom bardow ania 
wiązkami znaków m ultikodowych całości może n ie
kiedy stanowić układ o bardzo wysokim  stopniu w e
wnętrznego złożenia.

5. Subkod słowny i subkod m uzyczny w spółgrają 
z sobą szczególnie intensyw nie w poetyce m usicalu 
filmowego (por. choćby śpiewane dialogi w  Parasol
kach z Cherbourga J. Dem y’ego). Spróbujm y jednak  
zrekonstruow ać dla potrzeb tego w yw odu nieco b a r
dziej skomplikowany przykład takiej in terakcji 
uchw ytny w filmie Pasoliniego W łóczykij, a oparty  
na w rażeniu rażącej niezgodności użytych  elem en
tów. M ateriał w erbalny tego u tw oru  składa się n ie 
m al wyłącznie z „mowy n iskiej”, w yrażającej spo
sób m yślenia bohaterów  — mieszkańców rzym skich 
przedmieść. Obok niej pojaw iają się jednak  niekiedy 
cy taty  z wielkiej litera tu ry , głównie z Boskiej ko
medii Dantego. M ateriał m uzyczny obok sporadycz
nie intonowanego przez m łodych ludzi belcanto  s ta 
nowią dobiegające spoza kadru  pełne harm onijnej 
wzniosłości kompozycje J. S. Bacha. Całość film u 
silnie dysonuje: sielskie belcanto okazuje się groźną 
zapowiedzią przemocy, wielkie słowa w ycierają się 
w obcych kontekstach, m uzyka Bacha tow arzyszy 
bójce połączonej z tarzaniem  się przeciwników 
w ulicznym  kurzu itd. Sens owych dysonansów sta
je się czytelny dopiero na Wyższym „piętrze” kon
strukcji znaczeniowej, które pozwala dostrzec, iż 
użyte w tym  utw orze znaki ku rsu ją  nieustannie 
wzdłuż osi sacrum  — profanum , podlegając rucho
wi dialektycznych zaprzeczeń. Podstaw ow ym  ukła
dem odniesienia jest bowiem we W łóczykiju  mimo 
wszystko system  wartości hum anistycznych, którego 
ironiczne funkcjonowanie odbiega jednak  daleko od 
prostych relacji i w yborów 'rządzących np. bohatera
mi utworów de Amicisa.

6. W Odysei kosm icznej 2001 S. K ubricka natrafia
my na interesujący zabieg głębokiej dekompozycji
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m ateriału  słownego w scenie zem sty wyw ieranej 
przez astronau tę  na zbuntow anym  kom puterze. Po
lega ona na stopniowym  wyłączaniu układu pamięci 
urządzenia, przy czym stan zaawansowania tej d ra
m atycznej operacji śledzim y na bieżąco, w słuchując 
się w coraz silniejsze zaburzenia mowy uszkodzo
nego kom putera. A fatyczna destrukcja stopniowo 
obejm uje coraz niższe poziomy wypowiedzi języko
wej, jej s tru k tu ra  dźwiękowa desem antyzuje się 
dzięki serii elektroakustycznych zniekształceń gło
su. Akt m ówienia kom putera schodzi z wolna po
niżej poziomu morfologicznego i w końcu zmienia 
się w nieskładny bełkot, aż wreszcie znika w zupeł
nym  milczeniu. W arto przypomnieć, że analogiczne 
operacje znaczeniowe na zdekomponowanym  m ate
riale fonetycznym  wypowiedzi przeprow adzał nie
gdyś Chaplin, parodiując przem ówienia dygnitarza 
w Dzisiejszych czasach oraz dyktatora Hynkela 
w W ielkim  dyktatorze  8.

7. Zam ierzona niezrozumiałość (fonetyczna, gram a
tyczna, leksykalna itd.) wypowiedzi słownych w fil
mie bywa niekiedy w ykorzystyw ana w funkcji zna- 
czeniotwórczej. Zróżnicowany w ew nętrznie m ateriał 
słowny szuka wówczas dopełnienia semantycznego 
nie w pozaw erbalnym  kontekście, lecz w elem entach 
tego samego subkodu. Dla ilustracji przyw ołajm y 
przezabaw ną scenę przekładu „z polskiego na na
sze”, którego dokonuje na użytek publiczności „ka
owiec”, tłum acząc na gorąco bełkot lirycznych w y
nurzeń pełnego kom pleksów poety w Rejsie  M. P i
wowskiego.
W M ilczeniu  I. Bergm ana m ieszkańcy Tiimoki uży

8 Istnieje domniemanie, nie potwierdzone jednak przez źród
ła naukowe, iż materiał dźwiękowy przemówień Hynkela 
w Dyktatorze  stanowiły autentyczne przemówienia Hitlera 
zdeformowane w  wyniku odtwarzania wstecz i w  tej po
staci zarejestrowane na ścieżce dźwiękowej filmu przez 
Chaplina.

Dekompozycja

Chwyt
niezrozumiałości

18 — T eksty 5—6/77
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Dramat
komunikacji

w ają języka całkowicie niezrozumiałego dla tró jk i 
bohaterów  filmu. Estera, k tórej najbardziej dokucza 
ten brak możliwości porozumienia, bezskutecznie 
próbuje pośrednictw a różnych języków. W trakcie 
gdy słucha nadawanego przez radio koncertu m uzyki 
Bacha, do pokoju wchodzi stary  kelner. Widząc je
go zainteresowanie koncertem , chora kobieta podej
m uje jeszcze jedną próbę porozumienia:

„Estera: (cicho) Jak to się nazywa — muzyka?
Kelner: (uśmiecha się) — Muzyka — Musikel

Muzyka — Musike.
Estera: Sebastian Bach?
Kelner: (zadowolony) Sebastian Bach. Johann Sebastian

Bach” 9.

W yrazy „m uzyka” i „Bach” pełnią w tym  kontekście 
rolę słów uniw ersalnych, powszechnie zrozumiałych. 
Są jedynym i, dzięki którym  staje się możliwe po
rozum ienie z całkowicie obcojęzycznymi m ieszkań
cami Tiimoki. W szelka inna m ateria językowa oka
zuje się tu ta j czymś głęboko bezdusznym. U m iera
jąca Estera (z zawodu tłum aczka) zdąży jeszcze 
przed śmiercią sporządzić dla swojego siostrzeńca 
katalog najniezbędniejszych słów obcego języka. 
W jej notatkach znajdą się między innym i napisane 
drukow anym i literam i słowa: HAJDEK — dusza; 
MAGROV — bojaźń, drżenie; KRASCJ — radość. 
Tłumaczenie wyrazów „m uzyka” i „Bach” okazało 
się w ogóle zbyteczne.
Lista kilkunastu  powyższych przykładów nie w y
czerpuje oczywiście wszystkich możliwości modelo
wej in tegracji kom unikacyjnej elem entów w erbal
nych i pozawerbalnych w ew nątrz przekazu filmo
wego. Pozwala jednak stwierdzić, że dzięki swym 
m aterialnym  właściwościom w izualnym  oraz brzm ie
niowym znaki słowne uzyskują na ekranie in tegra
cyjny status „w ydarzeń kinem atograficznych” i zdol-

9 I. Bergman: Milczenie. Przeł. S. Hebanowski. W: Scena
riusze. Warszawa 1977, s. 263 i n.
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ne są tą drogą wchodzić w  korelacje znaczenio- 
twórcze istotnie z elem entam i należącym i do w szyst
kich pozostałych subkodów filmowych.
Ad C. Skoro przedstaw ione tezy A i В zakładają ko
lejno: pierwsza — inform acyjną niekom pletność 
elem entów  poszczególnych subkodów w ystępujących 
w przekazie filmowym i ich daleko idące podporząd
kowanie w stosunku do s tru k tu ry  całości filmu, d ru 
ga natom iast — istnienie m aterialnego „wspólnego 
m ianow nika” wizualno-brzm ieniowego, k tóry  um o
żliwia łączenie i w spółdopełnianie się heterogenicz
nych odm ian znaków w ew nątrz określonej całości 
struk tu ra lnej, jaką jest kom unikat filmowy, w ypa
da z kolei zapytać: dzięki czem u nie dochodzi mimo 
wszystko do przekreślenia swoistości tych współ
czynników na gruncie wypowiedzi filmowej? Ba, 
akcentow ana jest naw et regularn ie  ich odmienność, 
jeśli nie wręcz wyjątkowość.
Sygnalizując wyraźną niesam oistość kom unikacyjną 
poszczególnych subkodów film owych, nie w nikali
śm y dotąd głębiej w problem  perm anentnej gry, 
jaka toczy się pomiędzy nim i o dom inantę i w y
łączność w kom unikacie filmowym. Tymczasem 
z przedstaw ionych uprzednio rozważań analitycz
nych wynika, że gra owa pozostaje dla m odelu prze
kazu filmowego kwestią pierwszorzędnie istotną, 
zdolna jest bowiem zaangażować wszystkie bez w y
jątku  subkody uczestniczące w  danym  komunikacie 
i przynieść rozwiązanie każdorazowo w yjątkow e. Co 
ciekawsze: wyklucza też ona istnienie jakichkolwiek 
porządków znakowych z góry uprzyw ilejow anych. 
Znak ikoniczny, słowo, m uzyka, gest, efekt aku
styczny, relacja proksem iczna itp. — objaw iają bo
wiem  właściwą sobie pojem ność znaczeniową w y
łącznie w konkretnych powiązaniach strukturalnych , 
to znaczy: w konfiguracji z innym i elem entam i fil
mu.
Jeśli zatem  tw ierdzim y, że znaki słowne, przenika
jąc w s tru k tu rę  przekazu filmowego, nie tracą po

Gra
o dominację
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Zmiana sensu 
przez wymianę 
subkodów

wiązania z m acierzystym  kodem, akcentujem y przez 
to nie zjawisko sem antycznej niezmienności tych  
znaków na gruncie film u (gdyż podobna kodyfikacja 
w ogóle tu ta j nie zachodzi), lecz — prosty  fakt, iż 
uchwycenie sensu słów polskich na ekranie regulo
wane jest kodem języka polskiego. Zasadniczy p ro 
blem  semiotyczny opisu tego zjaw iska polega jed 
nak na tym, że ów system  nie jest dla tych znaków 
bynajm niej jedynym  układem  odniesienia, a byw a 
również — i to wcale nierzadko — iż kod języka na 
turalnego okazuje się, w  w yniku specyficznego 
„uniew ażnienia”, m niej istotny dla ich filmowego 
funkcjonowania.
Ze szczególnym „uniew ażnieniem ” tej więzi m am y 
do czynienia w filmie, ilekroć dane w ydarzenie k i
nem atograficzne o charakterze w erbalnym  zostaje 
podporządkowane działaniu któregoś z innych sub
kodów filmowych, regulującem u jego sens poprzez 
wpisanie wypowiedzi słownej w  perspektyw ę od
miennego niż językowy porządku. W tym  momencie 
zaczyna ono funkcjonować w przekazie film ow ym  
na w yraźnie innych zasadach. W ystępuje więc na 
przykład jako: „zachowanie parajęzykow e”, „gest” , 
„znak postaci”, „elem ent m uzyczny”, „fragm ent 
opraw y scenograficznej”, „ułam ek pejzażu” , „obiekt 
w izualny”, „obiekt brzm ieniow y” itd. Obecność cu
dzysłowu przy wszystkich tych określeniach akcen
tu je  przede wszystkim , iż chodzi tu  o wejście zna
ków w erbalnych w orbitę działania odmiennego po
rządku (przewagę innej niż językow a determ inacji 
funkcjonalnej), nie zaś o całkow itą u tra tę  przez nie 
właściwości bycia znakam i języka naturalnego. 
Spreparow any dla potrzeb film u język codzienny 
mieszkańców Tiimoki jest więc całkowicie niezro
zum iały dla odbiorców Milczenia — i właśnie takim  
ma do końca pozostać. Unieważnienie relacji, k tóra 
w yjaw iłaby sens tiim okańskich słów w odniesieniu 
do właściwego m u system u językowego, nie niweczy 
jednak naszego przeświadczenia, że ludzie zam iesz
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kujący to miasto porozum iew ają się za pomocą ja
kiegoś języka naturalnego (etnicznego). Niekiedy 
zresztą, nie rozum iejąc ani słowa z ich mowy, do
myślamy się prawdopodobnego znaczenia wypow ia
danych kwestii, chociaż ich sens literalny  nie zo
staje nam  przekazany. Jest to możliwe, ponieważ 
wszystkie owe wypowiedzi, nie przestając być ani 
na chwilę wypowiedziami w języku tiimokańskim , 
funkcjonują równocześnie w orbicie porządków po
za językowych (np. zachowaniowych czy mimiczno- 
-gestycznych), gdzie są na swój sposób czytelne. 
Przywrócenie rangi celowo upodrzędnionem u dotąd 
kodowi językowem u staje się jednak niezbędne w te
dy, gdy bohaterka film u sporządza słownik wyrazów 
obcego języka dla swego siostrzeńca. S tatus języko
wy ekranow ych znaków słownych okazuje się w tym  
momencie pierwszorzędnie istotny. Sens obcojęzycz
nych słów możemy bowiem odnaleźć tylko w tłum a
czeniu na system  własnego języka etnicznego. W roli 
kodu m acierzystego w ystępuje tu  oczywiście nie 
język tiimokański, lecz regulujący znaczenie nie
zrozum iałych słów system  języka, którym  włada 
odbiorca. Możliwość zakomunikowania sensu znaków 
słownych użytych w film ie zostaje więc uzależnio
na od istnienia określonej (np. język szwedzki czy 
polski) instancji pośredniczącej. W przeciw nym  w y
padku nieznane słowa ekranow e pozostaną całko
wicie nieczytelne.
Opisana sytuacja kom unikacyjna, skupiając niczym 
w soczewce zjaw iska na ogół w ystępujące w filmie 
w postaci rozproszonej, pozwala dzięki tem u w yraź
niej dostrzec ich antynom iczne przejawy. Pierw szy 
z biegunów tej antynom ii dąży do wytworzenia 
w przekazie film owym  takiego układu sił, w którym  
znaki werbalne odryw ałyby się całkowicie w pełnio
nych funkcjach znaczeniowych od macierzystego ko
du języka naturalnego, wchodząc bez reszty  w  orbi
tę oddziaływania subkodów poza językow ych. Sub- 
kod językowy zostaje zatem  jako system  pośredni
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czący w procesie kom unikacji film owej całkowicie 
uniew ażniony i zastąpiony system em  innego rodza
ju, zdolnym  nadać użytym  znakom sens zupełnie 
odm ienny. Dom inanta tego nowego subkodu jest tak  
silna, że powoduje całkowitą elim inację związków 
słów z system em  dla nich m acierzystym .
Biegun drugi natom iast dąży do w ytw orzenia 
w przekazie film owym  układu sił skrajn ie przeciw 
nego, a zatem  takiego, w którym  znaki werbalne  
pozostaw ałyby w  pełnionych funkcjach znaczenio
w ych w  możliw ie ścisłych związkach z system em  ję
zyka  naturalnego i nie podlegałyby w żadnym  stop
niu w pływ om  działających równolegle subkodów  
poza językow ych. Subkod języka naturalnego okazu
je się tu  jedynie w ażnym  układem  odniesienia, pod
staw owym  pośrednikiem  w procesie filmowej kom u
nikacji i nie pozwala się zastąpić przez system  in
nego rodzaju, k tóry modyfikowałby sens użytych 
znaków słownych, nadając im odm ienne znaczenie. 
Dom inanta subkodu języka naturalnego jest w tym  
momencie tak  przemożna, że powoduje wyelim ino
wanie wszelkich więzi słów z poza językowymi sub
kodam i filmowymi.
Modelowy charak ter powyższej rekonstrukcji po
zwala wyodrębnić dwie biegunowo skrajne sy tua
cje — pełnego kontrastu  i pełnego upodobnienia 
znaków słownych wobec przekazu filmowego. Żad
na z tych dwu sytuacji nie realizuje się nigdy na 
gruncie filmowej p rak tyki kom unikacyjnej w po
staci „czystej” i wyłącznej. Sum a poczynionych ob
serw acji em pirycznych skłania raczej do wniosku, 
że charakterystyczny jest w łaśnie w  filmie stan 
chwiejnej równowagi, w ynikający z jednoczesnego 
działania obu wym ienionych przeciwieństw. Przy 
czym żadne z nich nie zdobywa też nigdy w toczącej 
się grze o suprem ację ostatecznej przewagi, ograni
czając się zaledwie do chwilowego dominowania.
W zależności od zaprojektowanego układu sił wszel
kie słowa pojaw iające się na ekranie są więc ba r
dziej uzależnione od powiązań z subkodem  języka
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naturalnego (efekt kontrastu) lub przeciwnie — bar
dziej od działania któregoś z subkodów poza języko
wych (efekt upodobania). Nie zdarza się jednak ni
gdy, aby dochodziło w filmie do zjawiska pełnej 
elim inacji jednego z tych dwóch współczynników, 
gdyż oznaczałaby ona w konsekwencji całkowite 
rozładowanie układu łączących je w ew nętrznych 
napięć.
Filmowy byt znaków słownych elim inuje zatem  
z góry rozstrzygnięcia skrajne: stąd obcy jest mu 
zarówno status idealnej pełnej autonomii, jak i s ta 
tus idealnie pełnej nie-autonom ii w ew nątrz prze
kazu kinem atograficznego. Rzec by można, iż znaki 
słowne, wchodząc w stru k tu rę  kom unikatu filmo
wego i stając się w ydarzeniam i kinem atograficzny
mi, inaugurują równocześnie nigdy nie rozstrzygnię
tą do końca grę o w łasną tożsamość. Ićh nowy spo
sób istnienia z jednej strony domaga się elastycz
ności względem określonego kontekstu filmowego, 
w którym  działają sym ultanicznie także inne znaki 
i inne subkody znakowe, z drugiej — grozi stale 
u tra tą  tożsamości: nieodw racalnym  przeobrażeniem  
w nie-słowo, przed którym  bronić może jedynie za
chowanie więzi z m acierzystym  kodem.
Ten perm anentny antagonizm  widziany z perspek
tyw y semiotycznej oznacza za każdym  razem  od
m ienny ruch znaczeń i — w konsekwencji — po
wstanie nowej wartości kom unikacyjnej. Znaczenio- 
twórczy charak ter konfliktu sprzecznych dążeń, k tó 
re s te ru ją  wspólnie film owym  statusem  znaków 
słownych, skłania do tego, by określić wywołane 
przez nie zjawisko m ianem  antagonizm u pozytyw 
nego. W ektor relacji słowa z kodem m acierzystym  
oraz w ektor jego w ew nętrznych relacji z kontek
stem  danej wypowiedzi filmowej powołują bowiem 
do istnienia w artość nową i specyficzną, nie pokry
wającą się z tam tym i dwoma. Jest nią właśnie — 
film ow y sens kom unikacyjny  funkcjonowania da
nego znaku słownego w przekazie kinem atograficz
nym.
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