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"e article presents the most typical ways of co-building various types of #lm space through the verbal 
layer of the soundtrack: inside the frame and outside of it, diegetic and non-diegetic, and narrative and 
non-narrative. In order to discuss linguistic ways of co-creating space, the author used the tenets of 
mediolinguistics and the ideas of the textual image of the world and the linguistic image of the world.
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Ka6da sztuka kszta7tuje przestrze# w sposób sobie w7a8ciwy,  
proponuj9c specy:czne uj;cie parametrów okre8laj9cych przestrze# rzeczywist9

Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o &lmie

Jedn9 z g7ównych tez j;zykoznawstwa kognitywnego oraz ling-
wistyki kulturowej jest za7o6enie, i6 podstawa systemu konceptualnego 
ka6dego cz7owieka opiera si; na fundamencie do8wiadcze# percepcyj-
nych, motorycznych, somatycznych, potem tak6e spo7ecznych i kul-
turowych. Ludzka my8l, wiedza i konceptualizacje rzeczywisto8ci s9 
wi;c „uciele8nione”, czyli okre8lone przez mo6liwo8ci poznania dane 
przez cia7o. Najprostsze do8wiadczenia stoj9 u podstaw tak zwanych 
schematów wyobra6eniowych (poj;ciowych, prekonceptualnych), 
dzi;ki którym ka6da osoba mo6e orientowa< si; w 8wiecie. Tworz9 
si; one we wczesnym dzieci#stwie i dotycz9 przede wszystkim rela-
cji przestrzennych, jako podstawowych dla egzystencji cz7owieka, bo 
umo6liwiaj9cych reprezentacj; obiektów znajduj9cych si; w pewnym 
otoczeniu. Poj;cia z7o6one kszta7tuj9 si; natomiast poprzez na7o6enie 
podstawowych schematów wyobra6eniowych na dziedziny bardziej 
abstrakcyjne. Zasadniczym mechanizmem umo6liwiaj9cym takie na-
k7adanie s9 procesy metaforyzacji. Wa6ny w nich udzia7 bior9 równie6 
rozmaite dziedziny sztuki – w tym :lm, wykorzystuj9cy okre8lone dla 
danego czasu konwencje obrazowania.

W uj;ciu kognitywno-kulturowym dzie7o kinematogra:czne 
(w prototypowym rozumieniu) mo6na zde:niowa< jako „przedstawie-
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nie za pomoc9 ruchomego obrazu jakiej8 historii”[$]. Owo „przedsta-
wienie” – podstawowy komponent semantyczny tej de:nicji=– zawsze 
odnosi si; do kategorii przestrzeni (a raczej rozmaitych sposobów jej 
przejawiania si; na ekranie). Obraz :lmowy „musi” by< reprezentacj9 

„czego8” – jakiej8 przestrzeni. Semantyka „przedstawienia” odzwiercied-
la zatem prymarn9 funkcj; dzie7a :lmowego – budowania reprezentacji 
rzeczywisto8ci. Odnosi si; tym samym do kategorii przestrzeni. W ni-
niejszym tek8cie kategori; t; rozumiem jednak nie tylko jako specy-
:czny wyznacznik obrazu :lmowego, ile jako najwa6niejszy czynnik 
okre8laj9cy przestrze# opowiadania, któr9 jest uk7ad wszystkich ele-
mentów tworz9cych 8wiat przedstawiony w :lmie. Pami;ta< trzeba, 6e 
przestrze# opowiadania jest mentalnym konstruktem, który widz two-
rzy w trakcie odbioru :lmu na podstawie p7yn9cych z ekranu danych 
obrazowych oraz d>wi;kowych – w tym tak6e s7ownych (werbalnych). 

Charakterystyka wszystkich semantycznych aspektów przestrze-
ni opowiadania, poszczególnych jej typów oraz estetyczno-formalnych 
wyznaczników wykracza poza w9skie ramy tego artyku7u. W tek8cie 
koncentruj; si; jedynie na warstwie werbalnej 8cie6ki d>wi;kowej jako 
pa8mie znaczeniowym wspó7kreuj9cym ró6ne wymiary :lmowej prze-
strzeni. G7ównym obszarem mojego zainteresowania jest „przestrze# 
diegetyczna”, zale6na od rozwoju 8wiata przedstawionego, w którym 
tocz9 si; :lmowe zdarzenia, oraz „przestrze# narracyjna”, sk7adnik sze-
rzej rozumianej strategii opowiadania, organizuj9cej przede wszystkim 
relacje podmiot – przestrze#[%]. Co wa6ne, dla odbiorcy „orientacja 
w przestrzeni :lmowej to przede wszystkim orientacja w przestrzeni 
diegetycznej lub ze wzgl;du na t; przestrze#”[&]. Z powy6sz9 typolo-
gi9 André Gardiesa w du6ej mierze 79czy si; klasy:kacja przestrze-
ni Davida Bordwella. Z klas przez niego wyró6nionych zajmuj; si; 
w artykule „przestrzeni9 scenogra:czn9”, czyli przestrzeni9 :kcyjnego 
8wiata :lmowego, szczególnie za8 tym jej wymiarem, który nazywany 
jest „przestrzeni9 d>wi;kow9”. Koncepcj; „przestrzeni scenogra:cznej” 
Bordwella (z jej pasmem akustycznym) w praktyce badawczej mo6na 
uto6samia< z koncepcj9 „przestrzeni diegetycznej” Gardiesa[']. Tak te6 
czyni; w niniejszym tek8cie.

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, i6 w re?eksji :lmoznawczej 
g7ównym pasmem znacze#, które ma budowa< przestrze#, jest warstwa 
obrazu. Najbardziej typowymi 8rodkami wyrazu temu s7u69cymi s9 
techniki zdj;ciowe, praca kamery, monta6 oraz inscenizacja. Bod>ce 
wizualne stanowi9 po prostu naturalniejsze i wiarygodniejsze >ród7o 
informacji ni6 pozosta7e zmys7y, w tym s7uch. Zjawisko to w psycho-
logii okre8la si; jako „dominacj; wzrokow9”[(]. Znajduje ono równie6 
odzwierciedlenie w jednym z podstawowych schematów poznawczych 

[1] B. Skowronek, Konceptualizacje &lmu i jego 
ogl'dania w j$zyku m%odzie"y. Studium kognitywno-
-kulturowe, Kraków $%%', s. )$.
[2] E. Ostrowska, Przestrze( &lmowa, Kraków $%%%, 
s. &"–&'.

[3] A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o &lmie, 
Gda#sk $%%@, s. "'. 
[4] E. Ostrowska, op.cit., s. $)–$".
[5] Ibidem, s. !&.
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cz7owieka – schemacie wyobra6eniowym: „widzie< to wiedzie<”. Oczy-
wi8cie, system percepcyjny cz7owieka nieprzerwanie zestawia, porów-
nuje i uspójnia informacje p7yn9ce z rozmaitych receptorów. Tak w7a8-
nie dzieje si; w odbiorze :lmu. Widz z regu7y bez problemu tworzy 
spójne reprezentacje umys7owe dwóch warstw: obrazu i d>wi;ku, nawet 
je8li w niektórych momentach mi;dzy nimi wyst;puje jaka8 niekohe-
rencja. Przestrze# w :lmie nale6y wi;c zawsze traktowa< – powtórz; 
wyra6on9 wcze8niej tez; – jako konstrukt poznawczy, sum; uspójnio-
nych konceptualizacji odbiorcy, dokonywanych na podstawie danych 
formalnych :lmu: wizualnych, d>wi;kowych i j;zykowych.

Nie neguj9c zatem dominacji obrazowych wyznaczników prze-
strzeni, chc; zaakcentowa< fakt, i6 8cie6ka akustyczna – a w nim przede 
wszystkim warstwa werbalna – równie6 bardzo aktywnie (wspó7)tworzy 
przestrze# ka6dego :lmu. Co wi;cej, 8cie6ka d>wi;kowa jest prawie za-
wsze „kalibrowana na dialog” – ma on bowiem priorytet wobec innych 
rodzajów d>wi;ku. Warstwa werbalna stanowi jeden z najwa6niejszych 
przeka>ników informacji fabularnej. Pomaga widzowi w rozumieniu 
i interpretacji wydarze#. Umo6liwia rozpoznawanie i rozumienie sytu-
acji w diegezie – wreszcie indywidualizuje i charakteryzuje bohaterów, 
daje wgl9d w psychologiczn9 przyczynowo8< fabu7y. Dzi;ki temu okre-
8la si; horyzont poinformowania widza (tu szczególnie wa6na jest rola 
charakteryzuj9ca i lokatywna poszczególnych wypowiedzi), autentyzm 
przedstawionego 8wiata, z7o6ono8< motywacji psychologicznej prota-
gonistów. Personalizowanie mówienia – tworzenia osoby poprzez cia7o 
i g%os – to bardzo wa6ny element :lmowej narracji[*]. S7owo w :lmie 
jako zorganizowany zestaw werbalnych wskazówek, sk7aniaj9cych od-
biorców do wyci9gania odpowiednich wniosków i gromadzenia infor-
macji o opowiadanej historii, buduje wyra>nie dramaturgi; :lmu[+]. 
Dzi;ki wypowiedziom bohaterów narracja mo6e si; rozwija< i w :nale 
prowadzi< do zamierzonego celu. G7ówn9 rol9 sfery verbum w :lmie 
jest tworzenie medialnego – w tym przypadku :lmowego=– obrazu 
8wiata, czyli budowania przekonania widza o autentyzmie 8wiata przed-
stawionego wraz z uzasadnieniem jego logiki.

Koncepcja medialnych obrazów 8wiata stanowi bardzo wa6-
n9 cz;8< za7o6e# mediolingwistyki[,], transdyscyplinarnej dziedziny 
badawczej, 79cz9cej j;zykoznawstwo kulturowe i kognitywne oraz :l-
moznawstwo i medioznawstwo, której celem jest badanie warstwy wer-
balnej poszczególnych przekazów (tekstów) medialnych, niezale6nie 
od technologii ich powstania i kontekstów funkcjonowania. Koncepcja 
mediolingwistyki zak7ada, i6 wszystkie media (w tym oczywi8cie tak6e 
:lm) niedeterministycznie wp7ywaj9 na konceptualizowanie przez 
odbiorców zjawisk rzeczywisto8ci, rozumienie ich i warto8ciowanie, 
podobnie jak i na ogólne konstrukcje j;zyka oraz ca7o8ciowe zasady 

[6] I. Sowi#ska, D#wi$ki i obrazy. O s%uchaniu &lmów, 
Katowice $%%&, s. @".
[7] J. Ostaszewski, Historia narracji &lmowej, Kraków 
$%&@, s. @'.

[8] Por. B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowa-
dzenie, Kraków $%&!.
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komunikacji. I co najwa6niejsze: wszystkie media (:lm, prasa, radio, 
telewizja) generuj9 w7asne medialne obrazy 8wiata na podstawie przy-
j;tego przez nadawców specy:cznego obrazowania rzeczywisto8ci i ele-
mentów wspólnej dla danego spo7ecze#stwa bazy kulturowej. Wymiar 
werbalny 8cie6ki d>wi;kowej ka6dego zdarzenia wizualnego, które 
spe7nia prototypowe warunki :lmowo8ci[.], mo6na nazwa< j;zyko-
wym dyskursem :lmowym – na podobie#stwo innych j;zykowych 
dyskursów medialnych: prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz 
internetowego[$/].

G7ówny „mechanizm semiotyczny” j;zykowego dyskursu :lmo-
wego (tak jak i pozosta7ych j;zykowych dyskursów medialnych) opiera 
si; na kognitywno-j;zykowych dzia7aniach o charakterze kreatywnym. 
Polegaj9 one na dyskursywnym mody:kowaniu/reinterpretowaniu/pro-
:lowaniu istniej9cych i utrwalonych spo7ecznie j;zykowych obrazów 
8wiata[$$] i tworzeniu na ich podstawie okre8lonych wizji rzeczywisto8ci, 
jej wizualno-werbalnych wariantów, czyli (wspomnianych ju6) :lmo-
wych obrazów 8wiata. Ich j;zykow9 realizacj9 jest konkretny w dziele 
tekstowy obraz 8wiata, czyli funkcjonuj9ce w :lmie pasmo j;zykowe 
(poszczególne wypowiedzi). Ka6dy jednostkowy :lm (rozumiany tu 
jako tekst) ma zatem swój w7asny, odr;bny od innych :lmów, tekstowy 
obraz 8wiata. Stanowi akceptacj; (lub odrzucenie) jego sk7adowych, ich 
ukonkretnienie, rozwini;cie lub uszczegó7owienie – zgodnie z za7o6on9 
przez twórców autorsk9 strategi9. 

W kontek8cie funkcjonowania przestrzeni :lmowej wypowiedzi 
postaci stanowi9 zwerbalizowany, „uj;zykowiony” spójny konstrukt, 
wspó7kreuj9cy istnienie i funkcjonowanie sk7adników 8wiata przedsta-
wionego, wspó7tworz9cy ich zwi9zki oraz wzajemne usytuowanie i pro-
porcje. I tak jak konkretne miejsce (lokacja) stanowi wizualny „tekst” 
przestrzeni :lmowej, tak równie6 konkretne u6ycie j;zyka, poszcze-
gólne wypowiedzi s9 werbalnym „tekstem” przestrzeni :lmowej[$%]. 
Pami;ta< jednak trzeba, 6e oryginalne tekstowe obrazy 8wiata (s7owa 
u6yte w konkretnych :lmach), cho< b;d9ce aktem kreacji, nie mog9 

„uciec” od znacze# j;zykowego obrazu 8wiata utrwalonych w danej 
kulturze. Kreatywno8< j;zykowa w danym :lmie (oryginalno8< i/lub 
nietypowo8< warstwy werbalnej) nigdy nie mo6e si; odbywa< kosztem 
jego komunikatywno8ci i/lub odbiorczej akceptacji.

Po tych ustaleniach de:nicyjnych i terminologicznych pora na 
przedstawienie g7ównych, moim zdaniem, sposobów wspó7budowania 
przez sfer; verbum ró6nych typów przestrzeni. Na pocz9tku nale6y 
zaznaczy, 6e j;zyk w :lmie realizuje si; w swoistym kontinuum teks-
towych realizacji (mo6e nawet rozpi;ciu) mi;dzy odpowiednio8ci9, 
równowag9 wobec obrazu (semiotyczn9 relewancj9) a innowacyjno8ci9, 

[9] Por. K. Klejsa, A &lm-like thing, czyli o tym, jak 
zjawiska &lmopochodne utrudniaj' odpowied# na 
pytanie: „co to jest &lm?”, [w:] Kino po kinie. Film 
w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwó>d>, Warszawa 
$%&%.

[10] Por. J$zyk w mediach. Antologia, red. M. Kita, 
I. Loewe, Katowice $%&(.
[11] Por. J. Bartmi#ski, J$zykowe podstawy obrazu 
!wiata. Lublin $%%".
[12] E. Ostrowska, op.cit., s. !(.
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„nadmiarowo8ci9”, kreacyjnym naddatkiem wobec obrazu (semiotyczn9 
redundancj9). Warstwa werbalna wspó7buduje zatem przestrze# :l-
mow9 w bardzo ró6ny sposób, funkcjonuj9c w rozmaitych wariantach 
i formach. Wzajemne relacje pasma werbalnego i pasma wizualnego 
w konkretnym :lmie z jednej strony s9 efektem pracy twórców (co 
oczywiste), ale z drugiej – ich wyodr;bnienie i opis stanowi te6 efekt 
dzia7a# interpretacyjnych. Dla wielu widzów dialogi w :lmie s9 jakby 

„przezroczyste”, traktowane wr;cz jako znaturalizowane t7o akustyczne 
percypowanej fabu7y. 

S7owa jako werbalny tekst przestrzeni :lmowej odnosz9 si; naj-
cz;8ciej do trzech jej g7ównych typów: &) przestrzeni wewn9trzkadro-
wej/przestrzeni pozakadrowej, $) przestrzeni diegetycznej/przestrzeni 
pozadiegetycznej oraz !) przestrzeni znarratywizowanej/przestrzeni 
nieznarratywizowanej. Wszystkie wymienione tu typy (wraz z okre-
8laj9cymi je 8rodkami wyrazu) nale6y widzie< jako semiotyczn9 ca7o8<, 
cho< w konkretnych :lmach relacje mi;dzy poszczególnymi rodzaja-
mi przestrzeni mog9 wygl9da< inaczej, przyj;te zabiegi s7owne odpo-
wiednio bowiem pro:luj9, mody:kuj9 lub inaczej kreuj9 w7a8ciwy typ 
:lmowej przestrzeni.

Najbardziej typowym sposobem wspó7budowania przestrze-
ni przez j;zyk, równocze8nie najbardziej skonwencjonalizowanym 
i wpisanym w podstawowy tryb narracji, jest model, w którym istnieje 
równowaga wszystkich pasm semiotycznych: obrazu, d>wi;ku i mowy. 
Najcz;8ciej stosowanym zabiegiem w kinematogra:i, wr;cz prototy-
powym rozwi9zaniem formalnym, jest te6 sytuacja, w której mówi9ce 
postaci w zdecydowanej wi;kszo8ci czasu ekranowego funkcjonuj9 
w obr;bie kadru, tym samym bytuj9 eksplicytnie w 8wiecie opowia-
dania. Jest to równocze8nie realizacja wzorcowego, modelowego typu 
przestrzeni :lmowej, jak9 jest przestrze# wewn9trzkadrowa. Ale spo-
tyka si; równie6 takie u6ycia j;zyka, które kieruj9 uwag; odbiorców 
na przestrze# pozakadrow9. Mo6e to by< g7os spoza kadru (voice 
over), rozumiany jako g7os sytuuj9cy si; „ponad” 8wiatem przedsta-
wionym, nale69cy do narratora albo do postaci z diegezy, ale nies7y-
szanej przez innych bohaterów. Dzi8 mo6na je spotka< na przyk7ad 
w :lmach Woody`ego Allena. Innym typem budowania przestrzeni 
pozakadrowej jest mowa zza kadru (voice o)), w której >ród7o d>wi;-
ków i s7ów znajduje si; poza kadrem, ale w przestrzeni opowiadania 
i jest dost;pne percepcyjnie postaciom z diegezy[$&]. T; pozakadro-
w9 przestrze# tworz9 wi;c mentalnie sami widzowie, rekonstruuj9c 
i integruj9c dane j;zykowe oraz buduj9c na ich podstawie koherentny 
8wiat przedstawiony. Przyk7adami :lmów, w których strona werbal-
na tworzy przede wszystkim t; przestrze# pozakadrow9, mog9 by< 
dwa tytu7y: Locke (re6. Steven Knight, Anglia $%&!) oraz Winni (re6. 
Gustaw Möller, Dania $%&@). W obydwu tych dzie7ach bohaterowie 
rozmawiaj9 g7ównie przez telefon w jednej lokacji, s7owa niewidocz-
nych dla widzów interlokutorów wraz z wypowiedziami postaci funk-
[13] J. Ostaszewski, op.cit. s. $@.
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cjonuj9cymi w ramie ekranu buduj9 ostatecznie przestrze# zmienn9, 
opalizuj9c9, niejednoznaczn9 – istniej9c9 g7ównie poza kadrem, któr9 
tworz9 sami widzowie. Jest to chwyt interesuj9cy w7a8nie dlatego, 6e 
wybitnie aktywizuje odbiorc;, który poprzez odpowiedni9 dystrybucj; 
informacji s7ownej indywidualnie buduje dramaturgi; historii i tym 
samym przestrze# opowiadania.

Przestrze# wewn9trzkadrowa wraz z przestrzeni9 pozakadrow9 
(istniej9c9 jednak w opowiadaniu) sk7adaj9 si; na przestrze# diege-
tyczn9, 8wiat :lmowej opowie8ci. To równie6 wzorzec prototypowej 
przestrzeni w :lmie, przestrzeni fabu7y konstruowanej w trakcie od-
bioru przez widza. W7a8nie j9 najmocniej wspó7tworzy – obok 8rodków 
wizualnych – pasmo j;zykowe danego :lmu, czyli zawarty w nim teks-
towy obraz 8wiata. Bardzo wielu re6yserów jest mocno „wyczulonych 
na s7owo”. Wszyscy oni potra:9 nader przekonuj9co wykreowa< za 
pomoc9 j;zyka specy:czne dla siebie tekstowe obrazy 8wiata. Wystarczy 
tu przywo7a< cho<by Woody`ego Allena, Quentina Tarantino, Stanleya 
Kubricka czy z polskich twórców Stanis7awa Barej;, Marka Koterskie-
go, Jana Jakuba Kolskiego, W7adys7awa Pasikowskiego i Wojciecha 
Smarzowskiego[$']. W obrazach tych twórców warstwa werbalna bar-
dzo wyrazi8cie wspó7tworzy przestrze# diegetyczn9. Jednak, mówi9c 
o przestrzeni diegetycznej i indywidualnie tworzonych tekstowych 
obrazach 8wiata, nie mo6na pomija< przestrzeni pozadiegetycznej, 
przestrzeni symbolicznej, nadbudowanej nad diegez9. Przestrze# po-
zadiegatyczna zosta7a przez El6biet; Ostrowsk9 nazwana nawet „prze-
strzeni9 niemo6liw9”, dlatego 6e „nie mo6e by< ca7kowicie uzasadniona 
jako istniej9ca w obszarze diegesis”[$(]. Tworz9 j9 znaczenia kulturowe 
zawarte w u6ytych w :lmie konstrukcjach werbalnych, zwi9zane z za-
kodowanymi w danej spo7eczno8ci konceptualizacjami zjawisk 8wiata, 
ich rozumieniem, warto8ciowaniem itp. S9 to w7a8nie te znaczenia, 
które tkwi9 w utrwalonym spo7ecznie, skonwencjonalizowanym j;-
zykowym obrazie 8wiata. Ów obraz 8wiata to sensy j;zyka „ukryte”, 
a raczej nadbudowane nad klasycznym poziomem informacyjno8ci 
monologów czy dialogów postaci :lmowych. Wszystkie wypowiedzi 
u6yte w :lmie nie tylko bowiem informuj9 o 8wiecie przedstawionym, 
ale te6 ods7aniaj9 ugruntowany spo7ecznie obraz rzeczywisto8ci, czyli 
zbiorow9 8wiadomo8< utrwalon9 w j;zyku, obowi9zuj9ce stereotypy, 
przekonania, warto8ci spo7eczne, normy moralne czy wzorce koncep-
tualizacji 8wiata. J;zyk w :lmie stanowi zawsze swoisty „sejsmograf ” 
lingwistyczno-kulturowy, precyzyjnie ukazuj9cy spo7eczne nastroje 
i emocje, rejestruj9cy ponadjednostkowe wzorce mówienia i my8lenia, 
ods7aniaj9cy kody kulturowe oraz matryce ideologiczne danej spo-
7eczno8ci. Dzi;ki temu warstwa werbalna :lmów precyzyjnie ujawnia 
zarówno j;zykowe strategie autorskie twórców, jak te6 tkwi9ce g7;biej 

[14] Por. M. Mi7awska-Ratajczak, Dialog w roli g%ów-
nej. Polszczyzna we wspó%czesnym kinie na przyk%adzie 
wybranych autorów, Kraków $%&@.

[15] E. Ostrowska, op.cit., s. $K.
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kulturowe motywacje oraz wpojone j;zykowe wzorce konceptualizacji 
rzeczywisto8ci.

Tworzenie konkretnego tekstowego obrazu 8wiata, funkcjonu-
j9cego w dziele na poziomie przestrzeni diegetycznej, jest „s7yszalne” 
eksplicytnie. To wa6ny aspekt de:niuj9cy s7owo w tym typie przestrzeni. 
Natomiast j;zykowy obraz 8wiata przestrzeni pozadiegetycznej ujaw-
nia si; niejako implicytnie, jest bowiem pozornie „niewidoczn9”, bo 
znaturalizowan9 i „przezroczyst9” dla cz7onków danej kultury podsta-
wow9 baz9 – swoist9 macierz9 j;zykow9. I co bardzo wa6ne, jest ona 
dost;pna dopiero poprzez dzia7ania interpretacyjne 8wiadomego widza 
(lub badacza). Trzeba pewnej kompetencji lingwistyczno-kognitywno-
-kulturowej, aby g7os postaci :lmowych ujawnia7 nie tylko autorski 
koncept dialogisty, tekstowy obraz 8wiata, ale równie6 ods7ania7 j;zy-
kowy obraz 8wiata, charakteryzuj9cy w7a8nie przestrze# pozadiega-
tyczn9. Przyk7adem takiego podej8cia mog9 by< analizy okre8lonych 
kategorii dyskursywnych i/lub stereotypów typowych dla danej grupy 
spo7ecznej. Tak mediolingwistycznie spro:lowane badania przestrzeni 
pozadiegetycznej by7y ju6 prowadzone. Analizowa7em w ten sposób 
mi;dzy innymi j;zykowy obraz kobiet i m;6czyzn oraz stereotyp Rosji 
i Rosjan, funkcjonuj9ce w polskim kinie popularnym[$*]. 

Pami;ta< jednak trzeba, 6e dwie podstawowe przestrzenie funk-
cjonuj9ce w :lmie: diegetyczna i pozadiegetyczna, istniej9 nie tyle obok 
siebie, ile 79cznie, tworz9c zawsze semiotyczn9 ca7o8<. To aktywno8< 
percepcyjna i kognitywna widza oraz jego wiedza zewn;trzna wobec 
8wiata ekranowej :kcji umo6liwia korelacj; danych, zewn9trz- i we-
wn9trztekstowych. To wa6na cecha charakterystyczna j;zyka w :lmie: 
istnienie relacji mi;dzy eksplicytnym, tekstowym poziomem j;zyka, 
wspó7tworz9cym przestrze# diegetyczn9 a pozadiegetyczn9 przestrze-
ni9 symboliczn9, kreowan9 przez implicytny poziom „ukrytych” zna-
cze# j;zyka, nienale69cy bezpo8rednio do przestrzeni opowiadania, ale 
ci9gle istniej9cy i trwa7y, bo utrwalony kulturowo i spo7ecznie. I zawsze 
gotowy do „wydobycia” przez interpretatora – widza i/lub badacza.

Z omówionymi wy6ej typami przestrzeni i wspó7tworz9cymi je 
werbalnymi wyk7adnikami zespolone s9 dwa kolejne rodzaje przestrze-
ni :lmowej: znarratywizowana oraz nieznarratywizowana[$+]. W prze-
strzeni znarratywizowanej pasmo werbalne wraz z innymi 8rodkami 
formalnymi musi by< silnie podporz9dkowane historii opowiadanej 
przez :lm, sta< si; znaturalizowanym, niewyró6niaj9cym si; sk7adni-
kiem narracji. Przede wszystkim winno zaspokaja< niezb;dne i koniecz-
ne potrzeby informacyjne widzów. G7ównym zadaniem u6ywanego 
przez postaci j;zyka ma by< wtedy po8wiadczanie autentyzmu i logiki 
8wiata przedstawionego (i to z regu7y bezpo8rednio ograniczonego do 

[16] Por. B. Skowronek, J$zykowy obraz Rosji i Rosjan 
w kinie polskim po *++, roku. Rekonesans, „History-
ka. Studia Metodologiczne” $%&&, t. XLI; J. Pa>dzio, 
B. Skowronek, O dwóch Karolach i ich haremiankach. 
Lingwistyczny i (pop)kulturowy portret kobieco!ci i m$-

sko!ci w &lmach „Och, Karol”, [w:] Oblicza p%ci. J$zyk. 
Kultura. Edukacja, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-
-Koz7owska, Lublin $%&$.
[17] E. Ostrowska, op.cit., s. !".
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miejsca akcji). W przypadku przestrzeni znarratywizowanej mamy za-
tem do czynienia z pe7n9 integracj9 (relewancj9) wszystkich sk7adowych 
formalnych (w tym j;zyka). Mo6na wi;c powiedzie<, 6e jest to pas-
mo konwencjonalnego u6ycia j;zyka, budowania g7ównie przestrzeni 
wewn9trzkadrowej i diegetycznej, charakterystyczne dla klasycznego 
kina hollywoodzkiego, kina realizuj9cego za7o6enia tak zwanego „stylu 
zerowego”[$,]. Zdecydowanie ciekawiej (pod wzgl;dem artystycznym) 
wygl9daj9 zadania j;zyka w wspó7tworzeniu przestrzeni nieznarraty-
wizowanej. W tym typie przestrzeni :lmowej u6yte 8rodki wyrazu s9 
niezale6ne (redundantne) wobec linii fabularnej dzie7a. Elementy j9 
tworz9ce – tu oczywi8cie tak6e j;zyk postaci – „zak7ócaj9” klasyczn9 
logik; i przebieg opowiadania, rozbijaj9 jej realistyczne motywacje, 
utrudniaj9 zbudowanie koherentnej reprezentacji 8wiata przedstawio-
nego przez widzów. Tu mieszcz9 si; wi;c wszystkie kreacyjne elementy 
(w tym werbalne), b;d9ce nietypowymi rozwi9zaniami, pozostaj9cymi 
cz;sto w lu>nym zwi9zku z przebiegiem historii. 

Sfera verbum przestrzeni nieznarratywizowanej, podobnie jak 
i inne typowe dla niej 8rodki formalne, charakteryzuje si; wi;c du69 
(cho< stopniowaln9) autonomi9 wzgl;dem logiki opowiadania. S7owa 
tworz9ce t; przestrze# pojawiaj9 si; w tych :lmach, w których dialogi 
ewidentnie „s7ycha<”, a j;zyk stanowi semiotyczny „naddatek”. Pasmo 
werbalne staje si; wtedy je8li nie „nadrz;dne” w diegezie, to zdecydo-
wanie wyró6niaj9ce si; – „osobne”, bo semantycznie istotne. Decyduj9 
oczywi8cie o tym rozmaite uwarunkowania, st9d te6 mo6na spotka< 
si; z ogromnym zró6nicowaniem konkretnych realizacji formalnych. 
Z sytuacj9 s7ownej przestrzeni nieznarratywizowanej mamy do czy-
nienia w przypadku niektórych gatunków (na przyk7ad mumblecore, 
sophisticated comedy, odmiany slow cinema), specy:cznych strategii 
narracyjnych (na przyk7ad w kinie postfabularnym, w którym liczy si; 
nie opowie8< i s7owo, ale samo pokazywanie atrakcji[$.] i w niektórych 
obrazach „mind-game :lms”, kwestionuj9cych w przestrzeni opowia-
daniu zarówno pozycj; narratora, jak i widza[%/]) oraz w przypadku 
dzie7, w których u6yty specy:czny j;zyk staje si; g7ównym i dominuj9-
cym chwytem artystycznym, przejawem wyrazistej autorskiej strategii 
w tworzeniu 8cie6ki werbalnej (na przyk7ad w :lmach Kie% Yorgosa 
Lantimosa [Grecja $%%K], Plemi$ Miros7awa S7aboszpyckiego [Ukra-
ina $%&(] czy Dzie( !wira Marka Koterskiego [Polska, $%%$]). W tym 
ostatnim obrazie wypowiedzi g7ównego bohatera Adasia Miauczy#-
skiego – nagromadzenie wulgaryzmów, obecno8< neologizmów i form 
nowatorskich (od fonetycznych, po sk7adniowe), repetycja wyrazów, 
trudno8ci morfologiczne w wymowie, j;zykowe aluzje intertekstualne, 
wreszcie radykalna kolokwializacja – pokazuj9 celow9 nadorganizacj; 

[18] Por. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. Dwa-
dzie!cia lat pó#niej, Sopot $%&".
[19] Por. B. Szczeka7a, Kino postfabularne i karnawa% 
atrakcji, „EKRANy” $%&), nr !–(.

[20] Por. idem, Mind-game &lms. Gry z narracj' 
i widzem, Lód> $%&@.
[21] M. Mi7awska-Ratajczak, op.cit. s. &$'.
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p7aszczyzny werbalnej, jej nieprze>roczysto8< w przebiegu narracji oraz 
celow9 sztuczno8<[%$]. W przypadku tego typu dzie7 mo6na nawet mó-
wi< o personalnej organizacji (dystrybucji) przestrzeni werbalnej – czyli 
sytuacji, w której twórca obdarza posta< w7asn9 odr;bn9 przestrzeni9 
idiomatycznego j;zyka, autonomiczn9 wzgl;dem porz9dku samego 
opowiadania. 

Skrótowo omówione w niniejszym artykule sposoby wspó7budo-
wania przestrzeni :lmowej przez warstw; werbaln9 8cie6ki d>wi;kowej 
nale6y, rzecz jasna, traktowa< jako pewien rekonesans, prób; zarysowa-
nia w perspektywie mediolingwistycznej zarówno pewnych koncepcji 
teoretycznych, jak i praktycznych propozycji analitycznych. Nale6y 
podkre8li<, 6e wobec bogactwa przejawów wspó7czesnej kinematogra-
:i przedstawienie wyczerpuj9cego katalogu wszystkich stosowanych 
(i mo6liwych) rozwi9za# formalnych w zakresie wspó7istnienia war-
stwy obrazu i warstwy j;zyka jawi si; jako rzecz trudna do wykonania 
i zdecydowanie przekraczaj9ca ramy jednego artyku7u.
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