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„W umyĞle przeszáoĞü i przyszáoĞü splecione są z teraĨniejszoĞcią.
Dramat kinowy jest posáuszny raczej prawom umysáu
niĪ prawom Ğwiata zewnĊtrznego”.
Hugo Münsterberg

Kino i widz
Niejednoznaczny status obrazu ¿lmowego i przemiana kinematografu w kino
staáy siĊ swego czasu tematem sáynnego eseju-traktatu Edgara Morina Kino i wyobraĨnia (1958). W swoich rozwaĪaniach Morin przeniósá punkt ciĊĪkoĞci badaĔ
z relacji ¿lm – rzeczywistoĞü, na relacjĊ ¿lm – widz. Jego zdaniem kino odzwierciedla przede wszystkim umysáowe związki czáowieka ze Ğwiatem:
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„[…] na naszych oczach dokonaáo siĊ prawdziwe nawiedzenie dziewiczej taĞmy przez umysá ludzki: maszyna do powielania Ğwiata zmieniáa siĊ
w maszynĊ do naĞladowania umysáu”1.

W tym wáaĞnie kontekĞcie sformuáowaá Morin swoje uwagi na temat zagadnieĔ ¿lmowego obrazu, ruchu i czasu; odniósá je przede wszystkim do sposobów
dziaáania mechanizmów odbiorczych widza biorącego udziaá w spektaklu ¿lmowym.
Kinematograf braci Lumière, traktowany u samych swoich początków jako
maszyna do „odbijania” rzeczywistoĞci, juĪ wtedy ujawniá tendencjĊ do wykraczania poza funkcje naukowe i techniczne. Kinematograf byá tylko fazą przejĞciową – szybko ulegá metamorfozie, a zasadniczą przyczyną tej metamorfozy
byáa istniejąca w czáowieku dialektyczna skáonnoĞü do antropo-kosmomor¿zmu,
z jej gáówną siáą napĊdową projekcją-identy¿kacją, czyli – ujmując rzecz najogólniej – tkwiącą w psychice czáowieka potrzebą do „rzutowania siĊ” na Ğwiat
i „wcháaniania” Ğwiata w siebie.
„Kinematograf – pisaá Morin – naleĪy traktowaü jako unikalny i krótkotrwaáy etap przejĞciowy, w którym zostaáa osiągniĊta równowaga pomiĊdzy realistyczną wiernoĞcią odbicia a tkwiącą w czáowieku tendencją
do obiektywizowania obrazów wewnĊtrznych. W tym momencie musiaáo
powstaü coĞ nowego. To coĞ nowego ukrywaáo siĊ juĪ w obrazie, w jego
sile, która pozwalaáa mu rywalizowaü z magią nieĞmiertelnoĞci”2.

Dla Morina przemiana kinematografu w kino związana byáa przede wszystkim z dziaáaniem ¿kcji fabularnej, czyli stworzeniem pewnego rodzaju nierealnoĞci, która mogáa wejĞü w relacje z obiektywnymi cechami zapisu kinematogra¿cznego; obraz kinematografu káadá nacisk na odbicie, obraz kina zaĞ na widmo;
te dwie pozornie sprzeczne wáaĞciwoĞci niejako naáoĪyáy siĊ na siebie – powstaáo
kino ¿kcji fabularnej. Zdaniem Morina kinematograf niósá w sobie potencjalną
nierealnoĞü kina ¿kcji. Te cechy moĪna dostrzec juĪ w ¿lmach Meliesa, w ich
tendencji do tworzenia fantastycznych metamorfoz i magicznych feerii. To wáaĞnie Meliesa uznaá Morin za pierwszego twórcĊ kina.
Narodziny kina związane byáy zatem nie tylko z obiektywnymi badaniami nad
ruchem (Marey), lecz takĪe z oddziaáywaniem „uroku” obrazów, cieni i odbiü,
czyli magiczną stroną obrazu fotogra¿cznego, która uaktywnia siĊ pod dziaáaniem sfery mentalnej widza-odbiorcy. W tym kontekĞcie kluczowym zjawiskiem
1
2

E. Morin, Kino i wyobraĨnia, przeá. K. Eberhardt, Warszawa 1975, s. 279.
Ibid., s. 69.

Czas w filmie. CzöĈè II – Przemiana kinematografu w kino...

11

staje siĊ tzw. widmo (franc. le double, podwojenie, sobowtór). Jest to najwaĪniejsza mentalna wáaĞciwoĞü fotogra¿i, rzutowana niejako przez ludzki umysá na
obraz bĊdący reprodukcją fotogra¿czną i wspóátworząca fotogeniĊ3.
To jednak zjawisko ¿lmowego ruchu okreĞliá Morin mianem „duszy kina”.
WáaĞciwie jest to dialektyka dwóch specy¿cznych ruchów: poruszonej fotogra¿i,
czyli ruchu obiektywnie postrzeganego przez widza, który jest napĊdem ¿lmowej
realnoĞci czasu i przestrzeni, oraz ruchu bĊdącego odczuciem wewnĊtrznego Īycia widza4. U podáoĪa owego obiektywnego postrzegania ruchu tkwi widmowoĞü
obrazu, a samo postrzeganie siĊga poza mechanizm widzenia siatkówkowego
i jest regulowane przez wizjĊ psychiczną5. I wáaĞnie ta psychiczna wizja, „potĊga uczuciowa, czyli kinestezja”6, decyduje o drugim rodzaju ¿lmowego ruchu,
bezpoĞrednio wynikającym z przypisanych czáowiekowi procesów Īyciowych.
Filmowy ruch polega zatem nie tylko na mechanicznym zapisie ruchu obiektywnego, lecz takĪe na oĪywieniu go przez widza. Kino rozbija obiektywne ramy kinematografu, posiákując siĊ magiczną widmowoĞcią obrazu i kinestezją, lecz zarazem wciąĪ utrzymuje pewien rodzaj obiektywnoĞci za sprawą fotogra¿cznych
cech obrazu jako odbicia. Obejmują one „obiektywizującym gorsetem” páynnoĞü
zjawisk ¿lmowych.
Te cechy, związane z ruchem, potencjalnie posiadaá takĪe kinematograf. Jednak to dopiero kino ¿kcji fabularnej zintensy¿kowaáo ruch. Za pomocą ruchomej
kamery, akcji i montaĪu stworzyáo pewnego rodzaju subiektywnoĞü struktur ¿lmowych, umoĪliwiając widzowi intensywne uczestnictwo uczuciowe w ¿lmie-spektaklu. U podáoĪa tego uczestnictwa znajduje siĊ wáaĞnie mechanizm projekcji-identy¿kacji7. Za jego sprawą ¿lmowy potok obrazów, myĞli i uczuü jawi
siĊ jako namiastka nurtu ĞwiadomoĞci i tworzy rodzaj „nowej subiektywnoĞci”,
a istnienie kina warunkuje symbioza dwóch procesów – „wáączenie widza w nurt
¿lmu i wáączenie ¿lmu w nurt psychiczny widza”8.
Przemiana kinematografu w kino jest oczywiĞcie ĞciĞle związana z metamorfozą czasu ¿lmowego. Za gáówną przyczynĊ tej metamorfozy uznaá Morin ciĊ-

3
„Fotogenia jest tym unikalnym konglomeratem istotnych cech cienia, odbicia i widma, który pozwala elementom emocjonalnym, wáaĞciwym obrazowi myĞlowemu, przenieĞü siĊ na obraz,
bĊdący reprodukcją fotogra¿czną. Inna de¿nicja proponowana: fotogenia jest tym, co wynika a)
z przeniesienia na obraz fotogra¿czny wáaĞciwoĞci istotnych dla obrazu myĞlowego, b) z wplątania
istotnych cech cienia i odbicia w widmową naturĊ fotogra¿i”. Ibid., s. 55.
4
Ibid., s. 171.
5
Ibid., s. 166.
6
Ibid., s. 171.
7
Ibid., s. 124.
8
Ibid., s. 137.
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cie montaĪowe, zastosowane juĪ przez Meliesa w jego ¿lmowych feeriach, oraz
dalszy rozwój technik narracyjnych, związany m.in. z eksperymentami w tzw.
szkole z Brighton. Najistotniejszą cechą czasu ¿lmowego jest juĪ nie czysty zapis kamery-maszyny (a przynajmniej nie tylko), lecz przede wszystkim prawie
nieograniczona moĪliwoĞü manipulowania czasem – skracanie, wydáuĪanie, odwracanie, symultanizm, a zwáaszcza odzyskiwanie pierwotnej páynnoĞci czasu,
bĊdącej niejako wcieleniem w ¿lmową materiĊ wáaĞciwoĞci ludzkiej psychiki.
Jest to zatem równieĪ czas magiczny, psychologiczny, subiektywny, emocjonalny. W reÀeksji Morina bowiem wciąĪ daje siĊ zauwaĪyü akcentowanie Ğcisáej
osmozy mechanicznych moĪliwoĞci aparatu ¿lmowego z mentalną sferą widza-odbiorcy. Innymi sáowy – kino przeobraziáo ¿lmowy czas, otwierając go na magiczną stronĊ Ğwiata i ludzkiej wyobraĨni. Film jako kino przestaá byü jedynie ruchomą fotogra¿ą i staá siĊ „systemem ruchomych fotogra¿i, podporządkowanym
nowym prawidáom przestrzennym i czasowym”9; w kinie zaistniaáa moĪliwoĞü
„mieszania” czasu zgodnie z „rytmem obrazów akcji”10, w odróĪnieniu od czasu
kinematografu, który podporządkowany byá jedynie prawom chronologii.
W uwagach Morina na temat czasu ¿lmowego daje siĊ dostrzec pewien „reÀeks” koncepcji Bergsona. Choü niezbyt precyzyjnie powoáuje siĊ on na koncepcjĊ trwania, czyli na nieustanny wpáyw przeszáoĞci na teraĨniejszoĞü; równieĪ
nieco w duchu Bergsonowskim akcentuje ową „páynnoĞü” czasu ¿lmowego i Īycia psychicznego. W związku z tym za szczególnie istotną wáaĞciwoĞü kina uznaá
Morin moĪliwoĞü tworzenia retrospekcji, czyli pewien rodzaj aktualizowania
przeszáoĞci. Doprowadziáo go to do ogólniejszej charakterystyki czasu kinowego,
który okreĞliá mianem przeszáoĞci-teraĨniejszoĞci. Pisaá on:
„Ten czas, który aktualizuje przeszáoĞü, jednoczeĞnie ukazuje teraĨniejszoĞü w aspekcie przeszáoĞci; jeĞli przeszáoĞü i teraĨniejszoĞü ulegają
przemieszaniu w kinie, to dlatego, Īe […] sam obraz ujawnia przejmującą
obecnoĞü czegoĞ, co byáo. WáaĞciwym czasem kina jest nie tyle teraĨniejszoĞü, ile przeszáoĞü-teraĨniejszoĞü”11.

Inną waĪną cechą czasu ¿lmowego jest jego specy¿czne uprzestrzennienie:
„Czas uzyskaá przywilej swobodnego rozprzestrzeniania siĊ, a przestrzeĔ – zdolnoĞü przeobraĪania czasu. Ta podwójna przemiana ¿lmowego
czasu i ¿lmowej przestrzeni stworzyáa jakiĞ nowy rodzaj jednolitego, sym-

Ibid., s. 82.
Ibid.
11
Ibid., s. 85.
9

10
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biotycznego wymiaru, w którym czas wciela siĊ w przestrzeĔ, a przestrzeĔ
wypeánia sobą czas […]”12.

Tak wiĊc kino ¿kcji fabularnej za pomocą swoich metamorfoz montaĪowych
uzyskaáo specy¿czną páynnoĞü i zbliĪyáo siĊ w ten sposób do odtworzenia magicznej wizji Ğwiata, na podobieĔstwo tej, tkwiącej gáĊboko w naturze ludzkiej.
Techniki ¿kcji fabularnej tworzą na ekranie Ğwiat wyobraĪony, który ujawnia
swoje pokrewieĔstwo ze snem, a zatem ¿lm – a wraz z nim widz – wkracza w rejony nierealnoĞci, magii i subiektywnoĞci. TĊ tendencjĊ do odkrywania w Ğwiecie
zjawisk páynnoĞci i ciągáoĞci miaá juĪ jednak w zaląĪkowej formie takĪe kinematograf braci Lumière. MoĪna ją dostrzec zwáaszcza w tych fragmentach ich
¿lmów, w których uchwycony zostaá „czas” materii – jej lotnoĞü i ruchomoĞü
(np. para, dym, Ğwiatáo w liĞciach drzew), i w których nastĊpowaáo tajemnicze
oĪywienie martwych przedmiotów. Ta skáonnoĞü do oĪywiania martwej materii
wynika zdaniem Morina przede wszystkim z uaktywniania siĊ subiektywnych
„stanów ducha” widza-odbiorcy.
W swoich reÀeksjach na temat kina Morin nie stworzyá sztywnego podziaáu
pomiĊdzy sferą subiektywną i obiektywną. Tak równieĪ, mimo przyznania kinu
¿kcji fabularnej wyĪszego statusu, nie oddzieliá go zupeánie od wczesnej fazy
kinematografu. Wedáug niego te dwie fazy – kinematograf i kino – naáoĪyáy siĊ
raczej na siebie w specy¿czny sposób. Pisaá on:
„Tak wiĊc widzimy raz jeszcze, w jakim stopniu obiektywny kinematograf i kino fabularne przeciwstawiają siĊ sobie, a zarazem áączą siĊ z sobą.
Obraz jest dokáadnym odbiciem rzeczywistoĞci, jego obiektywnoĞü pozostaje w sprzecznoĞci ze swobodą wyobraĨni. Ale to odbicie jest zarazem
«widmem». Obraz zostaje nasycony mocami subiektywnymi, które go deformują, przemieszczają, przenoszą w obszar fantazji i snu”13.

Podczas projekcji ¿lmowej oprócz sfery subiektywnej dziaáa takĪe pewnego
rodzaju prawo staáoĞci. W percepcji widza obiektywizm owego prawa jest podtrzymywany przez zjawisko Gestalt.
„To prawo staáoĞci rządzi bezustannie i bezbáĊdnie wszystkimi pozornymi formami realnego Ğwiata. To wáaĞnie te formy reprodukuje kinematograf. To dlatego stają siĊ one natychmiast posáuszne postrzeganiu obiektywnemu”14.
Ibid., s. 91.
Ibid., s. 106.
14
Ibid., s. 157.
12

13
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Tak wiĊc, choü kino ¿kcji fabularnej „rozsadziáo” obiektywne ramy kinematografu, to jednak w istocie jest ono mieszaniną subiektywnoĞci i obiektywnoĞci,
a ¿lm staje siĊ specy¿cznym konglomeratem snu i realnoĞci. Morin pisaá:
„Kinematograf byá embrionalną, niezróĪnicowaną jednoĞcią nierealnoĞci i realnoĞci. Kino jest jednoĞcią dialektyczną realnoĞci i nierealnoĞci”15.

RozwaĪania nad subiektywno-obiektywną specy¿ką kina doprowadziáy Morina do pytania o to, czy ¿lm moĪna traktowaü jako jakiĞ rodzaj jĊzyka. Obraz
¿lmowy operuje przecieĪ pewnego rodzaju znakami (np. plany, ujĊcia i ich kolejnoĞü), ale zarazem takĪe symbolizuje, poniewaĪ obraz ¿lmowy przedstawia
– tj. odtwarza – jakąĞ obecnoĞü. Kino wyáania z siebie pewien rodzaj abstrakcji,
ideacji i dyskursywnoĞci, lecz nie czyni tego w sposób Ğcisáy. JeĞli zatem jest
to jĊzyk, to raczej bardziej zbliĪony do jĊzyka przedpojĊciowego, posáugujący
siĊ zarówno stereotypowymi symbolami, jak i magicznymi metamorfozami (np.
znikniĊcia). Mimo to kino moĪe byü traktowane jako pewien czytelny system
komunikowania, zawierający wszakĪe w sobie pierwiastek magii. Tak w skrócie
ująá to sam Morin:
„Ale kino jest takĪe kinestezją, pierwotną siáą doprowadzającą do
uczestnictwa uczuciowego; jest takĪe mechanizmem w sáuĪbie logosu.
Ruch zamienia siĊ w rytm; rytm – w jĊzyk. Od ruchu przez kinestezjĊ do
mowy. Od obrazu poprzez uczucie – do myĞli!”16.

Zagadnienia dotyczące czasu ¿lmowego staáy siĊ takĪe istotnym motywem
reÀeksji innego francuskiego estetyka i ¿lmologa, Étienne`a Souriau. Jego poglądy pokrewne są w pewnej mierze tym, zaprezentowanym nieco póĨniej przez
Edgara Morina – zwáaszcza w kontekĞcie psychologii odbioru ¿lmu. Dla Souriau
moĪliwoĞci kina związane są przede wszystkim z artystycznymi poszukiwaniami
nowej rzeczywistoĞci estetycznej, jakie daje ¿lm fabularny. W tym kontekĞcie
m.in. staraá siĊ on dociec, w jaki sposób w kinie „fakt psychologiczny przejawia
siĊ w ramach faktu artystycznego”17. Za dwa zasadnicze elementy tego zagadnienia uznaá percepcjĊ ruchu, a zwáaszcza element czasu. Souriau dokonaá rozróĪnienia dwóch, jego zdaniem, podstawowych warstw czasu ¿lmowego (i analogicznie – przestrzeni ¿lmowej).
Ibid., s. 222.
Ibid., s. 240.
17
Zob. E. Souriau, Charakter i granice pozytywnego wkáadu estetyki do ¿lmologii, przeá.
Z. Gawrak, [w:] Estetyka i ¿lm, red. A. Helman, Warszawa 1972, s. 223-247.
15
16
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Pierwszą jest „obiektywny czas prezentacji ¿lmofanicznej”18. Jest to realny
czas trwania spektaklu ¿lmowego – form i zjawisk widzialnych – czĊsto podzielonego na sekwencje posiadające wáasne wewnĊtrzne tempo i rytm. Co jest
jednak interesujące, ów „czas ¿lmofaniczny” moĪe rozciągaü siĊ poza efektywny
czas trwania spektaklu ¿lmowego. Jak pisaá Souriau:
„PrzedáuĪenie tego czasu wynika z potrzeby krótszej lub dáuĪszej readaptacji widza do Ğwiata zewnĊtrznego i ma wpáyw na Īycie zewnĊtrzne
przynajmniej tak dáugo, jak dáugo widz pozostaje pod wraĪeniem ¿lmu”19.

Drugą warstwą czasu jest „czas Ğwiata ¿lmowego, czyli czas odczuwany
jako przynaleĪny do wydarzeĔ przedstawionych, do fabuáy ¿lmu”20. Jest to tzw.
czas diegetyczny, który ujĊty jest w warstwie fabularnej scenariusza ¿lmu, lecz
przede wszystkim wiąĪe siĊ z konstytucją Ğwiata przedstawionego w umyĞle widza i moĪe obejmowaü równieĪ fakty nieukazywane bezpoĞrednio na ekranie,
a pozostające w domyĞle.
Te dwie warstwy czasu ¿lmowego wchodzą we wzajemną korelacjĊ. WewnĊtrzny rytm jakiejĞ sekwencji moĪe na przykáad wyznaczyü wraĪenie powolnoĞci bądĨ szybkiego tempa wydarzeĔ przedstawionych i wytworzyü tym samym
pewien artystyczny i psychologiczny efekt w odbiorze widza. Za najwaĪniejszą moĪliwoĞü wynikającą z operowania czasem ¿lmofanicznym uznaá Souriau
przede wszystkim tworzenie ewolucji uczuü w ramach czasu Ğwiata ¿lmowego.
Pisaá on:
„Prezentacja ¿lmofaniczna opanowuje i reguluje wewnĊtrzne Īycie widza”21.

Stąd ¿lm posiada prawie nieograniczoną moĪliwoĞü kreowania i wyraĪania
Īycia emocjonalnego – kino, za sprawą twórczoĞci ¿lmowców i odbioru ich dzieá
przez widza, staje siĊ „bramą do nowej rzeczywistoĞci”22.
Mentalne wáaĞciwoĞci obrazu i czasu ¿lmowego staáy siĊ takĪe obszarem zainteresowania znakomitego polskiego krytyka ¿lmowego, Konrada Eberhardta.
Porównaá on ¿lm ze snem. TakĪe dla niego – tak jak dla Edgara Morina – subiektywno-obiektywny charakter ¿lmowej rzeczywistoĞci odzwierciedla przede
Ibid., s. 231.
Ibid., s. 232.
20
Ibid., s. 231.
21
Ibid., s. 231.
22
Zob. Z. Czeczot-Gawrak, Étienne Souriau i jego estetyczny status ¿lmu, [w:] idem, Wspóáczesna francuska teoria ¿lmu, Wrocáaw 1982, s. 133.
18
19
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wszystkim dwoistą naturĊ ludzkiej psychiki, w której nieustannie przenika siĊ
sfera Ğwiadoma i nieĞwiadoma, realna i nierealna, wewnĊtrzna i zewnĊtrzna.
Eberhardt pisaá:
„To wáaĞnie w punkcie przeciĊcia tych dwóch fundamentalnych dąĪeĔ
urzeczywistniania tego, co nierealne i odrealniania tego, co rzeczywiste –
obraz ¿lmowy ujawnia swoją senną naturĊ”23.

Co interesujące, polski krytyk, pisząc swój esej Film jest snem w latach siedemdziesiątych XX wieku, odniósá swoje uwagi przede wszystkim do ambitnego
kina artystycznego – swobodnie operującego czasem narracji ¿lmowej. Kino lat
szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych potwierdziáo w duĪej mierze spostrzeĪenia
Morina czy Souriau, spisywane nieco wczeĞniej. Zdaniem Eberhardta zainteresowanie snem moĪe wyraĪaü siĊ w ¿lmie w trojaki sposób:
„[…] jako odtworzenie czyjegoĞ snu (sny bohaterów Bergmana,
Buñuela, Hitchcocka itd.), jako rzeczywistoĞü uformowana na podobieĔstwo snu (Strategia pająka Bertolucciego, Smog Rossiego, Trzecia czĊĞü
nocy ĩuáawskiego), czy wreszcie jako caákowity «sen ¿lmowy» (Sanatorium pod Klepsydrą Hasa, Szalony PiotruĞ Godarda)”24.

Wspomniane wyĪej uwagi Edgara Morina na temat ewentualnej specy¿ki jĊzyka ¿lmowego znalazáy swoje szczegóáowe rozwiniĊcie w sáynnej koncepcji
Rolanda Barthes`a i Chrystiana Metza, iĪ ¿lm jest rodzajem mowy bez kodu. Dla
Barthes`a – tak jak w fotogra¿i – znaki ¿lmowe oparte są na analogii (odbiciu,
odwzorowaniu) w stosunku do rzeczywistoĞci, analogii wynikającej ze specy¿ki
medium; liczy siĊ zatem przede wszystkim gáównie sfera tzw. denotacji; w ¿lmie
naleĪy do niej takĪe anegdota. Fotogra¿a áączy siĊ zatem ze ĞwiadomoĞcią czysto
obserwacyjną, natomiast ¿lm zakáada ĞwiadomoĞü bardziej ¿kcjonalną, magiczną, projekcyjną25. W kinie – jak pisaá Barthes –
„WraĪenie, Īe siĊ tam byáo, ustąpiáoby wraĪeniu, Īe siĊ tam jest”26.

Metz zgodziá siĊ z Barthes`em w tej kwestii. Jego zdaniem niezwykáoĞü
uczestnictwa emocjonalnego i percepcyjnego widza kinowego jest związana ze
K. Eberhardt, Film jest snem, Warszawa 1974, s. 44.
Ibid., s. 94.
25
Zob. R. Barthes, Retoryka obrazu, przeá. Z. KruszyĔski, [w:] Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysáouch, GdaĔsk 2006, s. 139-158.
26
Ibid., s. 152.
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zdolnoĞcią ¿lmu do wytwarzania wraĪenia realnoĞci opartego na trybie obecnoĞci. W tym sensie doĞwiadczenie teraĨniejszoĞci związane jest z reprezentacją
ruchu – widz widzi ruch zawsze jako teraĨniejszy. Ruchome obrazy są dla niego reprezentacją izolowanych teraĨniejszych momentów (doĞwiadczanych jako
uprzednio minione), podczas gdy ¿lmowa reprezentacja wytwarza widowiskowe
doĞwiadczenie obecnoĞci27.
Zdaniem Metza ¿lm traktowany jako forma narracyjna wpleciony jest przede
wszystkim w mechanizm przekazywania znaczeĔ w ramach ludzkiej spoáecznoĞci. Wczesne kino28 wytworzyáo przy uĪyciu montaĪu ¿lmowego coĞ w rodzaju
prymitywnego i schematycznego jĊzyka, natomiast ¿lm „nowy”, w którym nastąpiáo wzbogacenie estetycznych Ğrodków wyrazu, to coĞ na ksztaát wieloznacznej mowy. Ta mowa rodziü moĪe znaczenia; znaczenie zaĞ to synteza znaczącego (obraz, dĨwiĊk) i znaczonego (sens). Dla Metza najistotniejszą jest warstwa
denotacyjna ¿lmu, czyli znowu – reprodukcja, analogia rzeczywistoĞci, anegdota. Natomiast obecnoĞü warstwy konotacyjnej umoĪliwiają operacje estetyczne i symbole, których zaistnienie umoĪliwiá rozwój technik narracyjnych, czyli sposób estetycznego przeksztaácania warstwy denotacyjnej. Zdaniem Metza
charakter powstającego w ten sposób znaku ¿lmowego jest ciągáy, a wynikająca
z relacji znaków mowa jest tylko jedną z warstw znaczeniowych ¿lmu i opiera siĊ
wáaĞnie na obszarze przeksztaáconej denotacji. Film jest zatem „bogatym przekazem z ubogim kodem, bogatym tekstem z ubogim systemem”29.
Metz formuáowaá swoje poglądy na temat czasu ¿lmowego gáównie w odniesieniu do praw rządzących strukturami narracji – ¿lmowym tekstem. Specy¿czną wáaĞciwoĞcią tekstu narracyjnego – takĪe ¿lmu – są transformacje czasowe,
w których jedna páaszczyzna czasowa generuje drugą. Istota opowiadania róĪni
siĊ zarówno od opisu, jak i od obrazu. Jak pisze Tadeusz Miczka, rekapitulując
rozwaĪania Metza:
„Istnieje zatem naturalna niezgodnoĞü miĊdzy opowiadaniem a obrazem, poniewaĪ opowiadanie rozwija siĊ w czasie i wymaga od widza, aby
podąĪaá w kierunku zaplanowanym przez reĪysera, natomiast obraz ma

27
Zob. M. A. Doane, The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, The Archiv,
Harvard University Press, 2002, s. 103.
28
Chodzi tu przede wszystkim o „dojrzaáy” okres kina niemego, czyli np. dokonania Eisensteina
czy awangardy francuskiej lat dwudziestych np. Epsteina.
29
Zob. Z. Czeczot-Gawrak, Chrystiana Metza systematyczna semiologia ¿lmu, [w:] idem,
Wspóáczesna francuska teoria…, s. 264-295.

18

Marcin Maron

charakter przestrzenny i wymaga jednoczesnej percepcji wszystkich elementów bez wyznaczonego wczeĞniej kierunku”30.

Trudno nie zwróciü uwagi, Īe w ujĊciach Barthes`a i Metza zagadnienie czasu
¿lmowego podlega pewnemu ograniczeniu. Byü moĪe jest tak z tego powodu, iĪ
ich rozwaĪania wywodzą siĊ z jĊzykoznawstwa (mimo Īe nie traktują oni ¿lmu
jako rzeczywistego jĊzyka). Jak pisaá zaĞ Emile Beneveniste:
„Jedynym czasem wáaĞciwym jĊzykowi jest czas teraĨniejszy, osiowy
dla dyskursu, przy czym ta teraĨniejszoĞü jest domniemana. OkreĞla ona
dwa inne odniesienia czasowe; te z kolei muszą byü bezpoĞrednio wyraĪone w sferze znaku (signi¿ant) i ponownie pozwalają pojawiü siĊ teraĨniejszoĞci jako linii podziaáu miĊdzy tym, co nie jest juĪ teraĨniejsze, a tym,
co niedáugo bĊdzie. Te dwa odniesienia nie odwoáują siĊ do czasu, lecz do
poglądów na temat czasu, projektowanych wstecz i w przód, począwszy od
punktu teraĨniejszego”31.

Jak natomiast zauwaĪyá Gilles Deleuze, ¿lm – choü moĪe byü w pewien sposób „czytelny” – polega przede wszystkim na czymĞ w rodzaju ciągáej „modulacji”: Ğwiateá, dĨwiĊków i ruchów. Pisaá on, iĪ w ujĊciach lingwistycznych
„[…] obraz ¿lmowy natychmiast zredukowany zostaje do wypowiedzi;
bierze siĊ w nawias jego cechĊ konstytutywną, czyli ruch. Z narracją ¿lmową jest jak z wyobraĪeniem – stanowi ona poĞredni efekt ruchu i czasu, nie
na odwrót. Film opowiada zawsze jedynie to, co pozwalają mu opowiadaü
ruchy obrazu i wáaĞciwe obrazowi sposoby uczasowienia”32.

Inną koncepcjĊ percepcji i obrazu ¿lmowego przedstawiá francuski ¿lozof
Maurice Merleau-Ponty. Byáa ona oparta na sformuáowanej przez niego fenomenologii percepcji. Jej trzy podstawowe zaáoĪenia to: pierwotnie doĞwiadczany
związek czáowieka i Ğwiata (bycie w Ğwiecie zbliĪone do Heideggerowskiego),
pojmowanie percepcji jako struktury caáoĞciowej, opartej na staáych zasadach
(inspiracja psychologią Gestalt), oraz jednoĞü i rozpiĊtoĞü czasowa doĞwiadcze[hasáo] Czas, [w:] T. Miczka, Sáownik pojĊü ¿lmowych, t. 10, Katowice 1998, s. 75.
E. Beneveniste, Problemes de linguistique generale, cyt. [za:] J. Le Goff, Historia i pamiĊü,
przeá. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007, s.47-48.
32
G. Deleuze, O L`image-temps, [w:] idem, Negocjacje, przeá. M. Herer, Wrocáaw 2007, s. 70-71.
W innym miejscu Deleuze pisaá: „Próby zastosowania jĊzykoznawstwa do ¿lmu koĔczą siĊ katastrofą. OczywiĞcie tacy myĞliciele jak Metz czy Pasolini stworzyli bardzo waĪne dzieáa krytyczne. Jednak
odwoáanie do modelu lingwistycznego w koĔcu zawsze sáuĪy u nich wáaĞnie wykazaniu zasadniczej
róĪnicy miĊdzy jĊzykiem a ¿lmem […]”. Ibid., s. 64.
30
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nia wykraczająca poza zjawiska ĞwiadomoĞci intencjonalnej (rozwiniĊcie Husserlowskiej formuáy horyzontu czasowego)33. W tak konstytuującej siĊ percepcji
Ğwiata, a zarazem obecnoĞci w Ğwiecie, nie ma podziaáu na znaki i ich znaczenia,
poniewaĪ przekroczony zostaje klasyczny podziaá na podmiot i przedmiot; nie
ma zatem faktów czysto zewnĊtrznych i czysto wewnĊtrznych. Istnieje pierwotna
wiĊĨ umysáu, ciaáa i Ğwiata. Te reguáy stosują siĊ równieĪ do percepcji obrazu ¿lmowego. Rządzi nią prawo „percepcji naturalnej”. Przede wszystkim zatem ¿lm
jest formą czasową, a nie sumą obrazów. Film nie ogranicza siĊ do obrazowania
zapisanych fotogra¿cznie faktów ani teĪ do przekazu idei; jego istota tkwi w ukazywaniu, postrzeganiu i doznawaniu34.
„Sens ¿lmu jest wcielony w jego rytm, tak jak sens gestu jest bezpoĞrednio czytelny w geĞcie. Film nie znaczy nic poza samym sobą. Ukazuje ideĊ w stadium jej narodzin, wyáania siĊ ona z czasowej struktury
¿lmu, podobnie jak w obrazie z wspóáistnienia jego czĊĞci. Przywilejem
sztuki jest pokazywanie, jak rzeczy nabierają znaczeĔ, nie poprzez aluzje do juĪ sformuáowanych i akceptowanych idei, ale poprzez kompozycjĊ
elementów w czasie i przestrzeni. Film znaczy […] podobnie jak znaczy
rzecz: jedno i drugie nie apeluje do intelektu, apeluje natomiast do naszej
milczącej zdolnoĞci rozszyfrowywania Ğwiata i ludzi oraz wspóáistnienia
z nimi”35.

Kino obraz-ruch i kino obraz-czas – punkty teraĨniejszoĞci
i pokáady gáĊbokiej przeszáoĞci
Merleau-Ponty porównaá percepcjĊ ¿lmową z percepcją naturalną, zakorzenioną w Ğwiecie i charakteryzującą siĊ horyzontem czasowym. O zasadnoĞü tego
porównania zapytaá w poáowie lat osiemdziesiątych XX wieku, wspomniany
juĪ tu, Gilles Deleuze. Stwierdziá on, Īe kino eliminuje naturalne zakotwiczenie
podmiotu w Ğwiecie i tworzy rodzaj „wtórnej intencjonalnoĞci”. Kino, zdaniem
Deleuze`a, „z samego Ğwiata czyni coĞ irrealnego, czyli opowieĞü: wraz z kinem
Ğwiat staje siĊ swym wáasnym obrazem, a nie obrazem Ğwiatem”36. Modelem

33
Zob. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeá. M. Kowalska, J. MigasiĔski, Warszawa 2001.
34
Zob. idem, Film i nowa psychologia, przeá. M. Zagajewski, [w:] Estetyka i ¿lm…, s. 184-200.
35
Ibid., s. 196.
36
G. Deleuze, Obraz i jego trzy warianty. Drugi komentarz do Bergsona, przeá. F. Blusztajn,
„Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 2, s. 5.
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percepcji kinowej nie jest wiĊc percepcja naturalna, lecz raczej coĞ w rodzaju
Bergsonowskiego „ukrytego przepáywu” w otwartej caáoĞci.
Deleuze w swojej dwutomowej pracy – Cinema 1. L`image-mouvement oraz
Cinema 2. L`image-temps37 – stworzyá nową systematykĊ dokonaĔ ¿lmowych,
która staáa siĊ zarazem próbą okreĞlenia istoty kina oraz charakteru jego historycznych przemian. Jest to wiĊc w pewnej mierze historia ¿lmu, ale przede wszystkim specy¿cznie ujĊta teoria i ¿lozo¿a kina. Pierwszy jej zasadniczy aspekt to
dokonana przez Deleuze`a taksonomia ¿lmowych znaków-obrazów inspirowana
semiotyczną klasy¿kacją Peirce`a. Wbrew pozorom francuski ¿lozof nie rozwaĪa jednak kina jako jĊzyka. Dla Deleuze`a kino nie jest jĊzykiem; daje jednak
moĪliwoĞü gáĊbszej komunikacji ze Ğwiatem za sprawą niekonwencjonalnie pojĊtego obrazu38. Deleuze staraá siĊ pogodziü w pewien sposób kategoriĊ obrazu
¿lmowego (i jego czasowo-ruchową specy¿kĊ) z koncepcją znaku, w który ten
obraz siĊ zamienia. Kategoria obrazu wywiedziona zostaáa przez niego z ¿lozo¿i
Bergsona, zwáaszcza z jego ksiąĪki Materia i pamiĊü. Wedáug niej obraz odpowiada specy¿cznie pojĊtemu ruchowi i materii zarazem39. To drugi i zasadniczy
aspekt pracy Deleuze`a.
Deleuze spostrzegá, Īe Bergsonowska metafora „záudzenia kinematogra¿cznego” (czyli czasu i ruchu traktowanego jako dodawanie nieruchomych moduáów), odnosząca siĊ do powierzchownego dziaáania ludzkiej percepcji, nie jest
peáną charakterystyką moĪliwoĞci, jakie daje kino. Bergson nie zauwaĪyá, Īe te
moĪliwoĞci moĪna ująü w sposób zbliĪony do jego rozwaĪaĔ na temat trwania,
czasu i rzeczywistego ruchu. Aby to udowodniü, Deleuze siĊgnąá do samej gáĊbi
koncepcji ¿lozo¿cznych Bergsona, zwáaszcza tych związanych z pojmowaniem
ruchu. Jak pamiĊtamy, Bergson wyróĪniá dwa rodzaje ruchu; pierwszy to do37
Zob. wyd. polskie G. Deleuze, Kino1. Obraz-ruch. Kino 2. Obraz-czas, przeá. J. MargaĔski,
GdaĔsk 2008.
38
„Obrazy ¿lmowe są znakami. Znaki to obrazy rozpatrywane z punktu widzenia ich kompozycji i genezy. Zawsze interesowaáo mnie pojĊcie znaku. Kino wytwarza wáasny rodzaj znaków wraz
z ich klasy¿kacją, ale gdy juĪ je wytworzy, znaki te rozbiegają siĊ po innych obszarach, tak, Īe sam
Ğwiat zaczyna «krĊciü ¿lm». JeĞli posáuĪyáem siĊ Peirce`em, to ze wzglĊdu na jego gáĊboką reÀeksjĊ nad obrazami i znakami. JeĞli natomiast mierzi mnie semiotyka wyrastająca z jĊzykoznawstwa,
to wáaĞnie dlatego, Īe usuwa pojĊcie obrazu, a takĪe pojĊcie znaku”. Zob. G. Deleuze, WątpliwoĞci
co do pojĊcia wyobraĪenia, [w:] idem, Negocjacje…, s. 77.
39
„Naszym zdaniem materia jest zbiorem «obrazów». Przez «obraz» zaĞ rozumiemy jakąĞ egzystencjĊ, bĊdącą czymĞ wiĊcej niĪ tym, co idealista nazywa reprezentacją, ale mniej niĪ tym, co
realista nazywa rzeczą – jakieĞ bytowanie usytuowane w poáowie drogi miĊdzy «rzeczą» a «reprezentacją». Ta koncepcja materii jest po prostu koncepcją wiedzy potocznej. […] Tak wiĊc dla wiedzy potocznej rzecz istnieje w sobie […] jest to obraz, ale obraz istniejący w sobie”. Zob. Bergson,
Materia i pamiĊü…, s. 9.
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dawanie nieruchomych przekrojów w oparciu o abstrakcyjną ideĊ ruchu (m.in.
paradoksy Zenona i, jego zdaniem, kinematograf); drugi to ruch rzeczywisty –
niepodzielny, traktowany jako nieustanna zmiana o páynnym charakterze, czyli
trwanie związane z czasem40. Bergson walczyá przede wszystkim z odniesieniem
ruchu do wiecznoĞci (abstrakcyjnej idei w ¿lozo¿i staroĪytnej), w którym to
odniesieniu ruch pojmowany wzglĊdem niezmiennej caáoĞci staje siĊ de facto
¿kcją. Istotą realnego ruchu jest jednak to, Īe caáoĞü nie moĪe byü dana jako
niezmienna i „gotowa”.
Zdaniem Bergsona ruch rzeczywisty związany jest z trwaniem zakotwiczonym w pierwotnym stanie „wymieszania” (wirtualnoĞci). Wedle tej koncepcji
Ğwiat i Īycie rozpiĊte są pomiĊdzy czystą percepcją związaną z materią i czystą
ĞwiadomoĞcią; są otwartą i zmieniającą siĊ dynamicznie caáoĞcią. W początkowym stanie twórczej ewolucji Ğwiat byá czymĞ na ksztaát wymieszanej „prebiotycznej zupy” – jak to okreĞliá Deleuze. Charakteryzowaá siĊ gazową páynnoĞcią, która byáa zarazem materią i energią (Ğwiatáem), ruchem i obrazem samym
w sobie, istniejącym bez postrzegania w klasycznym tego sáowa znaczeniu41. Akcja równaáa siĊ reakcji, a percepcja, na zasadzie bezpoĞredniego „przylegania”,
związana byáa z materią, czyli wáaĞnie specy¿cznie pojĊtym obrazem (i ruchem).
Dalej stopniowo nastĊpowaáo róĪnicowanie; pojawiáy siĊ mikrointerwaáy ruchów
wyáaniające siĊ z owej prebiotycznej zupy. ĝwiatáo napotkaáo ekran, obrazy wyszczególniaáy siĊ, pojawiáy siĊ istoty Īywe dziaáające wybiórczo, uformowaáa siĊ
ĞwiadomoĞü podmiotowa „kadrująca” rzeczywistoĞü – obrazy zaczĊáy organizowaü siĊ w oddzielne percepcje. Tak narodziáa siĊ subiektywnoĞü w potocznym
rozumieniu42. Jednak zdaniem Bergsona Ğwiat w swojej ukrytej gáĊbi wciąĪ charakteryzuje siĊ swoistą bezoĞrodkowoĞcią i nieustanną páynnoĞcią, ale teĪ nowoĞcią, do której bezpoĞredni dostĊp daje intuicja. To jest wáaĞnie Bergsonowskie
„czyste trwanie”, rzeczywisty ruch i najogólniej pojĊty obraz, gáĊboka pamiĊü
i zarazem prawdziwy czas, czyli sfera duchowa lub mentalna.
I tu rzecz najwaĪniejsza – kino zdaniem Deleuze`a daje moĪliwoĞü wyrazu
takiej wáaĞnie bezpoĞrednioĞci i bezoĞrodkowoĞci mającej charakter mentalny.
W tak pojmowanym kinie istotna jest dla Deleuze`a nie percepcja naturalna i jej
fenomenologiczny horyzont, lecz Bergsonowski ukryty przepáyw czasu. Związany z czasem ruch pojmowany jest zatem nie jako ciĊcie w przestrzeni, lecz
jako jakoĞciowa zmiana. Bergson zbyt pochopnie utoĪsamiá kinematogra¿czną
40
Zob. G. Deleuze, Tezy o ruchu. Pierwszy komentarz do Bergsona, przeá. J. M. Godzimirski
„Kwartalnik Filmowy” 1993, nr 1, s. 15. Taki ruch to po prostu Bergsonowski elan vital.
41
„ToĪsamoĞü obrazu i ruchu jest uzasadniona toĪsamoĞcią materii i Ğwiatáa”. Zob. G. Deleuze,
Obraz-ruch i jego trzy warianty. Drugi komentarz…, s. 7.
42
Zob. ibid., s. 6-10.
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reprodukcjĊ ruchu z sukcesywnym zestawieniem ciĊtych momentów. Film operuje wprawdzie momentami, lecz – zdaniem Deleuze`a – nie są to dowolne momenty, a raczej coĞ w rodzaju momentów „uprzywilejowanych”43, immanentnie
związanych z rzeczywistym ruchem44. Taki ruch jest „ruchomym przekrojem
trwania”, czyli otwartej caáoĞci. Wpáywa w ten sposób na zmianĊ stanu owej
caáoĞci – zatem i caáoĞü pojmowana jest jako nieustanna jakoĞciowa zmiana. To
najtrudniejszy moment rozwaĪaĔ Deleuze`a i zarazem rdzeĔ jego ¿lozo¿cznej
koncepcji kina. Jak pisaá Deleuze:
„Ruch ma zatem w pewien sposób dwa oblicza. Z jednej strony jest on
tym, co zachodzi miĊdzy przedmiotami lub czĊĞciami, z drugiej zaĞ strony
jest on wyrazem trwania i caáoĞci. […] DziĊki ruchowi, caáoĞü dzieli siĊ
na czĊĞci, czĊĞci zaĞ áączą siĊ na powrót w caáoĞü: «caáoĞü» siĊ zmienia
wáaĞnie dokáadnie w tym zachodzącym miĊdzy nimi ruchu. Przedmioty,
elementy jakiegoĞ zbioru, moĪemy uwaĪaü za przekroje nieruchome; miĊdzy tymi przekrojami zachodzi jednak pewien ruch, który ustanawia stosunek miĊdzy elementami lub czĊĞciami a zmienną caáoĞcią, wyraĪając tym
samym zmiennoĞü caáoĞci wzglĊdem elementów i stając siĊ teĪ pewnym
ruchomym przekrojem trwania”45.

I analogicznie dzieje siĊ w przypadku kina:
„Ów związek miĊdzy czasem, caáoĞcią i otwarciem jest bardzo trudny
do pomyĞlenia, ale wáaĞnie kino uáatwia nam to zadanie. W ¿lmie wspóáistnieją jakby trzy poziomy: kadrowanie polega na prowizorycznym ustanowieniu jakiegoĞ sztucznie zamkniĊtego zbioru; sam ruch wyraĪa takĪe
zmianĊ, wariacjĊ caáoĞci, która jest kwestią montaĪu. CaáoĞü przebiega
przez wszystkie zbiory i nie dopuszcza wáaĞnie do ich «totalnego» zamkniĊcia”46.

43
Wedáug Deleuze`a „dowolny moment to moment zrytmizowany sekwencyjnie, leĪący w takiej samej odlegáoĞci od momentów sąsiednich”. Natomiast momenty mogą byü uprzywilejowane
„nie przez to, Īe są momentami aktualizacji pewnej formy transcendentnej, lecz z racji tej, iĪ są
wyróĪniającymi siĊ, czytaj osobliwymi punktami, które dają siĊ odnaleĨü w ruchu”. Takimi byáy
np. kadry rejestrowane przez Mareya czy teĪ przeáomowe momenty w ¿lmach Eisensteina wydobywane przez niego wedle „czynnika patosu”. Zob. Deleuze, Tezy o ruchu…, s. 20.
44
„Ruch rzeczywisty – konkretne trwanie dotyczy otwartoĞci pewnej caáoĞci trwającej, której
ruchy są ruchomymi przekrojami przenikającymi systemy zamkniĊte”. Ibid., s. 24.
45
Ibid., s. 24-25.
46
G. Deleuze, O L`image-mouvement, [w:] idem, Negocjacje…, s. 67.
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Co waĪne – zdaniem Deleuze`a takĪe w kinie ruch naleĪy do obrazów jako
coĞ danego i bezpoĞredniego. Kino zatem to specy¿cznie pojĊty ruchomy obraz,
inny w swej naturze od sukcesywnie i mechanicznie sumowanych nieruchomych
obrazów. Jak ująá to Deleuze:
„Krótko mówiąc, kino nie oferuje nam obrazu, do którego doáączaáby siĊ ruch, oferuje nam bezpoĞrednio ruchomy obraz. Jest to oczywiĞcie
przekrój, lecz przekrój ruchomy, nie zaĞ przekrój nieruchomy plus abstrakcyjny czas”47.

Widzimy wiĊc, iĪ Deleuze próbowaá jeszcze raz dogáĊbnie przemyĞleü, w jaki
sposób kino operuje ruchem i – co za tym idzie – czasem. Stwierdziá przede
wszystkim, Īe kino to nie zapis czy teĪ jedynie reprodukcja ruchu, ale coĞ wiĊcej.
Ewolucja kina (montaĪ, ruchoma kamera, plan jako kategoria czasowa) szybko
ujawniáa ukryte zdolnoĞci obrazu ¿lmowego. W ten sposób kino, niczym Bergsonowska intuicja, zbliĪyáo nas, a moĪe nawet umieĞciáo w samym ruchu i w samym czasie, czyli sferze mentalnej bezpoĞrednio osadzonej w Ğwiecie. Kino
zatem, za sprawą swoich obrazów, wyprowadza podmiot poza stan subiektywny
lub obiektywny – w specy¿czną sferĊ wirtualnoĞci, zbliĪoną byü moĪe do Bergsonowskiej czystej ĞwiadomoĞci48.
W ujĊciu Deleuze`a kino róĪnicuje siĊ na modáĊ Bergsonowskich koncepcji
róĪnicowania siĊ Ğwiata i Īycia. Z wymieszania i nieokreĞlonoĞci wyáaniają siĊ
Ğwiadome podmioty, które dziaáają juĪ nie na podstawie czystej zaleĪnoĞci akcja-reakcja, lecz mają moĪliwoĞü „poczucia” Ğwiata takĪe „od wewnątrz”. Obrazy (materia, ruch, czas) wyszczególniają siĊ w obraz-percepcjĊ, obraz-czynnoĞü
i obraz-pobudzenie. Wszystkie te rodzaje obrazów wspóáistnieją ze sobą. Takim
wspóáistnieniem jest Ğwiat, czáowiek i, dla Deleuze`a, takĪe kino49. Pisaá on:
„Wraz z kinem Ğwiat staje siĊ wáasnym obrazem”50.

Tu wáaĞnie zaczyna siĊ jego klasy¿kacja kina i ruchomych obrazów. To Ğwiat-obraz i jego dwa bieguny w kinie: obraz-ruch i obraz-czas. Pierwszy w stanie
czystym odpowiadaáby czystej Bergsonowskiej percepcji (w powiązaniu z materią), drugi zaĞ – sferze spirytualnej. Tak jak u Bergsona, sfery te nie istnieją

Deleuze, Tezy o ruchu…, s. 16.
Zob. M. Jakubowska, Teoria kina Gillesa Deleuze`a. Filozo¿czna diagnoza kultury wizualnej
XX wieku, Kraków 2003, s. 67-70.
49
Deleuze, Obraz-ruch i jego trzy warianty…, s. 12.
50
Ibid., s. 5.
47
48
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jednak w stanie czystym, lecz we wzajemnych relacjach. Stąd takĪe w rozwaĪaniach Deleuze`a na temat kina, mimo Īe pozornie są one uáoĪone historycznie, zauwaĪyü moĪna wspóáistnienie tych dwóch podstawowych typów obrazów.
Jego zdaniem jednak w pierwszej fazie rozwoju sztuki ¿lmowej (mniej wiĊcej
od roku 1924 do 1961) dominowaá obraz-ruch; wraz z narodzinami francuskiej
Nowej Fali, poprzedzonymi wszakĪe dokonaniami innych reĪyserów, najistotniejszą rolĊ odgrywaü zacząá ¿lmowy obraz-czas.
W pierwszym tomie Deleuze zająá siĊ wiĊc analizą kina obrazu-ruchu. Przede
wszystkim stwierdziá, Īe posáuguje siĊ ono zasadniczo trzema rodzajami obrazów: obrazem-percepcją (postrzeĪeniem), obrazem-akcją (dziaáaniem) i obrazem-afektem (pobudzeniem)51. W ¿lmie wystĊpują one zawsze wspólnie, z reguáy jednak z przewagą któregoĞ z nich. Drugim istotnym problemem są rozwaĪania na temat subiektywnoĞci bądĨ obiektywnoĞci obrazów ¿lmowych i ich
percepcji. RozwaĪania te pojawiają siĊ w zwáaszcza kontekĞcie charakterystyki
obrazu-percepcji. Jak juĪ zauwaĪyliĞmy, wedle Deleuze`a percepcja kinowa gubi
swój czysto podmiotowy i oĞrodkowy charakter52 i moĪe zbliĪyü siĊ do stanu
Bergsonowskiej páynnoĞci, czyli wzajemnego przenikania siĊ tego, co obiektywne i subiektywne53. Jak pisze Maágorzata Jakubowska:
„Deleuze pyta: «Czy obraz nie staje siĊ subiektywny? I czy nie jest
wiecznym przeznaczeniem kina przemieszczaü siĊ od jednego bieguna do
drugiego, od obiektywnej do subiektywnej percepcji i vice versa?» Dlatego
te dwie początkowe de¿nicje są tylko nominalne i jedynie nominalne”54.

Co waĪne, aby to udowodniü, Deleuze poddaje analizie klasyczne dzieáa wybitnych reĪyserów. W analizach tych zwraca szczególną uwagĊ na Ğrodki ¿lmowe
(tworzenie struktury caáoĞci za pomocą montaĪu, charakterystyczne ustawienia
i praca kamery) oraz gáówne motywy narracyjne i wizualne. I tak, owa páynnoĞü
obrazu-percepcji daje siĊ zauwaĪyü np. w ¿lmach francuskiego impresjonizmu
(Jean Renoir, Abel Gance, Louis Delluc, Jean Epstein). Charakterystyczną cechą ich dzieá byáo odkrywanie ¿lmowej ruchomoĞci – kamerą i montaĪem. PáynnoĞü ruchu u impresjonistów ujawniaáa siĊ takĪe bezpoĞrednio – w ¿lmowaniu
51

Odpowiadają im takĪe plany ¿lmowe: percepcja – ogólny, akcja – Ğredni, pobudzenie – zbli-

Īenie.
Za sprawą samej specy¿ki obrazów i warunków projekcji.
Jak pisze Deleuze, wedáug Bergsona: „Subiektywna percepcja jest to ta, której obrazy znajdują siĊ w relacji do centralnego i uprzywilejowanego obrazu, natomiast subiektywna to ta, w której,
jak w rzeczach, wszystkie obrazy są w róĪnych relacjach do innych, wszystkimi swoimi stronami
i wszystkimi swoimi czĊĞciami”. Deleuze, Cinema 1…, cyt. [za:] Jakubowska, op. cit., s.107.
54
Ibid., s. 105.
52
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zmiennoĞci natury, zwáaszcza wszelakich motywów związanych z wodą, w które
wpisywali oni sytuacjĊ czáowieka-bohatera. BezoĞrodkowa percepcja pojawia
siĊ takĪe w ¿lmach DĪigi Wiertowa. W tym przypadku przybiera ona charakter
zbliĪony do stanu gazowego. Dzieje siĊ tak zwáaszcza za sprawą bardzo wielu
punktów ustawieĔ kamery i ich wzajemnego przemieszania za pomocą montaĪu.
W ten sposób kino-oko Wiertowa to wedle Deleuze`a „poáączenie razem jakiegokolwiek punktu uniwersum w jakimkolwiek porządku temporalnym”55.
Istnienie pewnego rodzaju semisubiektywnoĞci daje siĊ takĪe zauwaĪyü
w póĨniejszych dokonaniach mistrzów europejskiego kina. Na przykáad Pasolini,
Antonioni, Godard czy teĪ Rohmer zawarli w swoich ¿lmach – kaĪdy na swój
sposób – coĞ w rodzaju cogito estetycznego, uwolnionego od reguá czysto racjonalnych i empirycznych. Innymi sáowy, stworzyli oni formĊ ¿lmową wykraczającą poza schematy – zaskakującą widza estetycznie i intelektualnie, zanurzoną
w np. sferze mitycznej (Pasolini) czy teĪ nowoczesnej (Rohmer).
Tak wiĊc ten rodzaj obrazu-ruchu, czyli wáaĞnie szeroko rozumiany obraz-percepcja, dotyka juĪ niejako sfery mentalnej, zbliĪa siĊ do niej. Co waĪne,
moĪe zanurzyü w niej równieĪ widza, którego odbiór „faluje” niejako, przekraczając poziom subiektywnoĞci i zarazem powracając do niej.
Nieco inaczej rzecz ma siĊ w przypadku obrazu-akcji. Zdaniem Deleuze`a jest
to podstawowa forma klasycznego kina. Opiera siĊ ona gáównie na schematach
sensomotorycznych. Jej zasadniczym aspektem jest zatem obraz-dziaáanie i jego
aktualizacja. Przejawia siĊ ona przede wszystkim w wartko prowadzonych schematach fabularnych i umiejscowieniu bohaterów w konkretnym Ğrodowisku spoáecznym, geogra¿cznym i historycznym. Niekoniecznie jednak musi byü ono
realistyczne w potocznym tego sáowa znaczeniu. Chodzi tu raczej o pewne relacje wsparte na ogólnej zasadzie prawdopodobieĔstwa, która istnieje niejako
„wewnątrz” rzeczywistoĞci tworzonej przez dane dzieáo (mogą to byü np. ¿lmy
ekspresjonistów niemieckich – Langa czy Pabsta, jak równieĪ czarny kryminaá
amerykaĔski). W ¿lmach z dominacją tego rodzaju obrazów odnaleĨü moĪna najczĊĞciej dynamiczny ukáad wydarzeĔ, oparty na ich zmiennoĞci i gwaátownoĞci:
sytuacja – akcja – sytuacja; lub teĪ: akcja – sytuacja – akcja. Tak zatem obraz-akcja, oparty na modelu sensomotorycznym, motywuje kinowy behawioryzm.
Trzeci rodzaj obrazu-ruchu to obraz-afekt. W ¿lmach o przewadze tego typu
obrazów dominuje wcielony w dziaáanie pierwiastek emocji lub pasji. Z reguáy
pozbawione są one szerokiego horyzontu Ğrodowiska. Ich cechą jest to, Īe kumulują w sobie intensywnoĞü emocji. Absorbują reakcjĊ zewnĊtrzną bohaterów
w reakcjĊ wewnĊtrzną. Najlepszym zatem Ğrodkiem do formowania takich ob55

Ibid., s. 109.
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razów jest posáugiwanie siĊ zbliĪeniami, zwáaszcza zbliĪeniami twarzy aktorów.
Klasycznym przykáadem tego typu obrazu ¿lmowego jest ¿lm Carla Dreyera
MĊczeĔstwo Joanny d`Arc (1928); póĨniej stosowany on byá w sposób szczególnie udany w ¿lmach Roberta Bressona, jak równieĪ Ingmara Bergmana (np.
Milczenie 1963, Persona 1966, Twarzą w twarz 1973).
W kinie obrazie-ruchu dominującą rolĊ odgrywają obrazy oparte na schemacie sensomotorycznym: obrazy-percepcje i obrazy-akcje, uáoĪone w postĊpujące,
„zazĊbiające siĊ” continuum ¿lmu. Widz, utoĪsamiając siĊ z dziaáającymi bohaterami, staje siĊ w pewnym sensie afektywnym odpowiednikiem ich dziaáaĔ56.
DziĊki temu moĪe przybliĪyü siĊ do sfery mentalnej, przekraczając granice subiektywnej podmiotowoĞci. Taką „drogĊ” od obrazu do myĞli w kinie obrazie-ruchu moĪna dostrzec w ambitnych dokonaniach pierwszej fazy rozwoju sztuki ¿lmowej, np. w ¿lmach Eisensteina lub Epsteina, jak równieĪ, wybiórczo,
w póĨniejszych dokonaniach innych reĪyserów. Zwáaszcza u Eisensteina dziaáanie montaĪu, skorelowane ze specy¿cznym rodzajem ¿zjologii widzenia, aktywizuje sferĊ intelektualną na zasadzie wstrząsów. Ta „droga” prowadziü moĪe
zatem od percepcji do swoiĞcie prezentowanej koncepcji. Jednak w wiĊkszoĞci
przypadków w kinie obrazie-ruchu „myĞl doznaje caákowitej zapaĞci, nastĊpuje
skamienienie samodzielnych myĞli widza”57. Co wiĊcej, taki rodzaj kina moĪe
prowadziü do zniewolenia wyobraĨni, tak jak staáo siĊ to w przypadku ¿lmów
o mocnym zabarwieniu ideologicznym (faszyzm) czy teĪ ¿lmów wpisujących siĊ
w komercyjny i masowy nurt wspóáczesnej kultury audiowizualnej. Prawdziwe
przekroczenie sfery materialnej i droga ku sferze mentalnej nastąpiáy dopiero
w kinie obrazie-czasie. To w nim dokonano zerwania ze schematami sensomotorycznymi, a widz mógá oddaü siĊ swobodnej kontemplacji, docierając do gáĊbszych pokáadów ĞwiadomoĞci, rzeczywistego ruchu i czasu.
Kryzys obrazu-ruchu w kinie artystycznym i narodziny obrazu-czasu nastąpiáy po drugiej wojnie Ğwiatowej. Wpáyw na ten stan rzeczy miaáy czynniki polityczne, socjalne, ekonomiczne i estetyczne. W kontekĞcie tych ostatnich waĪną
rolĊ odegraáy związki literatury i ¿lmu, które przyczyniáy siĊ do wyksztaácenia
nowych reguá narracji siĊgających poza dotychczasowe schematy. Narracja staáa
siĊ rozproszona (czy teĪ symultanicznie rozszczepiona), nastąpiáo osáabienie linearnoĞci (rola przypadku), Ğwiadoma gra z kliszami wizualnymi i znaczeniowymi, czyli, najogólniej, odejĞcie od schematu klasycznej fabuáy kina obrazu-ruchu
opartej na schemacie percepcja-dziaáanie. W tym procesie zmiany istotną rolĊ
odegraáy ¿lmy Alfreda Hitchcocka. To on, zdaniem Deleuze`a, wprowadziá do
56
57
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kina obraz mentalny. Sprawiá, Īe akcja ¿lmu staáa siĊ zespoáem powiązaĔ dynamicznych myĞlowo, a nie tylko ruchowo. Dostrzec to moĪna przede wszystkim
w jego metodzie operowania krótkimi, przeplatającymi siĊ wzajemnie ujĊciami:
percepcjami, akcjami i afektami, które wspóátworzą „gobelin” relacji emocjonalno-myĞlowych. Bohater Hitchcockowski wpisany zostaá w sytuacjĊ, w której
gubi siĊ prosta wiĊĨ miĊdzy percepcją a dziaáaniem. U Hitchcocka kamera uzyskaáa swoją autonomiĊ wzglĊdem prowadzonej akcji i – przede wszystkim – ustanowiona zostaáa nowa, triadyczna relacja: reĪyser – ¿lm – reakcja publicznoĞci.
Jak pisze Maágorzata Jakubowska:
„DziĊki obecnoĞci widza w strukturze ¿lmu, wpisaniu w nią jego aktywnoĞci, zostaje wytworzony obraz mentalny, albo, jak go czasem okreĞla
Deleuze, obraz-relacja”58.

Mianem obrazu mentalnego moĪna równieĪ okreĞliü najwaĪniejsze dokonania neorealizmu wáoskiego. To ten rodzaj ¿lmu zacząá posáugiwaü siĊ „czystymi
sytuacjami optycznymi”. Neorealizm to kino „bardziej widzących niĪ dziaáających”, kino, w którym sam bohater staje siĊ rodzajem widza wáasnej sytuacji,
a obrazy ¿lmu áamią prostą zaleĪnoĞü akcja – reakcja. Do tego nurtu zaliczyá
Deleuze równieĪ wczesne ¿lmy Viscontiego (OpĊtanie 1942), Felliniego i Antonioniego (np. Kronika pewnej miáoĞci 1950; Przygoda 1960). U Felliniego (takĪe w jego póĨniejszych ¿lmach) rzeczywistoĞü ksztaátowana jest jako pewnego
rodzaju spektakl optyczny, natomiast u Antonioniego dominują narracyjne „niedomkniĊcia”, znaczeniowa niejednoznacznoĞü i dąĪenie do zacierania róĪnic pomiĊdzy subiektywnym a obiektywnym oraz pomiĊdzy realnym i wyobraĪonym.
Ten typ obrazowania rozwiniĊty zostaá nastĊpnie przez francuską Nową FalĊ59.
W swoich rozwaĪaniach na temat obrazu-czasu Deleuze wciąĪ wspiera siĊ na
koncepcjach Bergsona. Przede wszystkim odnosi siĊ do Bergsonowskiego rozróĪnienia dwóch rodzajów pamiĊci: „páytkiej”, mającej zaczepienie w mechanizmach sensomotorycznych (ĞciĞle związanej z percepcją i materią), oraz tej zawartej w niezaleĪnych wspomnieniach60. Tym dwom rodzajom pamiĊci odpowiadają dwa rodzaje rozpoznania: automatyczne (przyzwyczajeniowe), ujawniające
siĊ w dziaáaniach jako ich przedáuĪenie na zasadzie asocjacji kolejnych obrazów
[1], oraz rozpoznanie uwaĪne, traktowane jako pewnego rodzaju „opis”, czyli
przejĞcie przez róĪne plany tego samego przedmiotu [2]. Temu wáaĞnie podziaáowi odpowiadają dwa rodzaje obrazów: obraz sensomotoryczny i obraz optyczny,
Ibid., s. 151.
Zob. ibid., s. 155-159.
60
Zob. H. Bergson, Materia i pamiĊü, przeá. R. J. Weksler-Waszkinel, Kraków 2006, s. 61-70.
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który nie przedáuĪa siĊ w ruch, lecz moĪe wejĞü „w zaleĪnoĞü z «obrazem-wspomnieniem», które przywoáuje”61. W kinie miejscem, w którym obraz-ruch zmienia siĊ w obraz-czas, jest zatem pewien rodzaj przejĞcia miĊdzy rozpoznaniem
automatycznym a uwaĪnym. To, co aktualne i teraĨniejsze, zaczyna przenikaü siĊ
z tym, co przeszáe, tworząc – tak jak u Bergsona – rodzaj zamkniĊtego obiegu62.
Tym sposobem takĪe w kinie, za sprawą obrazów, dotrzeü moĪna do gáĊbokich
pokáadów pamiĊci i czasu, a takĪe… myĞli.
Zajmując siĊ problemem pamiĊci, Deleuze omawia najpierw kwestiĊ ¿lmowych retrospekcji. To w nich bowiem pojawia siĊ związek obrazu aktualnego
z obrazem-wspomnieniem. Retrospekcja to konwencjonalny sposób ukazywania
przeszáoĞci, jednak odpowiednie jej umotywowanie moĪe uwierzytelniü taki obraz-wspomnienie, który zjawia siĊ bezpoĞrednio w toku ¿lmowych wydarzeĔ. Na
przykáad retrospekcje w Brzasku Marcela Carne są tak motywowane w przyczynowym ciągu narracji, iĪ zdają siĊ wydobywaü niejako „z gáĊbi” samego czasu.
Nieco inaczej rzecz ma siĊ w ¿lmach Mankiewicza, którego Deleuze nazwaá najwybitniejszym twórcą retrospekcji. Tutaj „chodzi o niewytáumaczalną tajemnicĊ,
o pokawaákowanie wszelkiej linearnoĞci, o ciągáe rozchodzenie siĊ, jak i zerwanie z przyczynowoĞcią”63. W Brzasku mamy zatem jeden zamkniĊty obieg – od
teraĨniejszoĞci ku przeszáoĞci i z powrotem do teraĨniejszoĞci, u Mankiewicza
zaĞ – juĪ mnogoĞü takich obiegów. PamiĊü staje siĊ gáówną wytyczną narracji,
w której niezauwaĪalne rozszczepienia czasu trafnie motywują pojawianie siĊ
konkretnych obrazów-wspomnieĔ w retrospekcjach. W ten sposób widz moĪe
niejako uczestniczyü „przy narodzinach pamiĊci, jako funkcji przyszáoĞci, zachowującej to, co siĊ zdarza, aby uczyniü z tego przyszáy przedmiot innej pamiĊci”64.
Owe nieuchwytne rozszczepienia czasu mogą takĪe zaistnieü bez uĪycia retrospekcji. Tu wchodzimy na gáĊbszy jeszcze poziom obrazu-czasu, w którym brak
juĪ wyraĨnego rozgraniczenia pomiĊdzy tym, co teraĨniejsze i przeszáe. Zdaniem
Deleuze`a (za Bergsonem) czyste wspomnienie istnieje bowiem poza swym obrazowym wcieleniem. Dostrzec moĪna zatem pewne istotne ograniczenie obrazu-wspomnienia (w ¿lmie – retrospekcji) wzglĊdem czystej przeszáoĞci, która
istnieje tylko w ukrytym stanie wirtualnoĞci. Taki stan, ukryty, lecz nieustannie
61
G. Deleuze, Od wspomnienia do snu. Trzeci komentarz do Bergsona, przeá. F. Blusztajn,
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aktywny, nieuchronnie wiązaü siĊ musi z niepokojącym i niezmaterializowanym
poczuciem tego, co byáo. Tu ujawniają siĊ wszelakiego rodzaju zaburzenia pamiĊci i poraĪki rozpoznania, tu równieĪ waĪna okazuje siĊ specy¿czna „realnoĞü”
snu. Tutaj ¿lmowi protagoniĞci znajdują siĊ w mocy doznaĔ, w których gubi siĊ
niemal caákowicie dziaáanie sensomotoryczne. To Ğwiat halucynacji, snu, obáĊdu,
wizji. Po raz pierwszy takie stany zaistniaáy w ¿lmach awangardy europejskiej
(np. Antrakt Rene Claire`a z 1924, Pies andaluzyjski Buñuela); póĨniej zacząá siĊ
nimi posáugiwaü takĪe ¿lm narracyjny. Filmowy obraz-sen to obraz wirtualny,
który nie podlega bezpoĞredniej aktualizacji, tak jak ma to miejsce w przypadku
obrazu-wspomnienia. Jak pisze Deleuze, taki obraz „nie czyni tego bezpoĞrednio, ale aktualizuje siĊ w innym obrazie, który sam peáni rolĊ obrazu wirtualnego, aktualizującego siĊ w obrazie trzecim, i tak w nieskoĔczonoĞü: sen nie
jest metaforą, ale szeregiem anamorfoz, które zakreĞlają bardzo szeroki obieg”65.
Obraz-sen to zatem coĞ w rodzaju „wielkiego obiegu”, w którym nie istnieje
rozróĪnialnoĞü rzeczywistoĞci i wyobraĨni. W kinie istnieją dwa bieguny ¿lmowych obrazów-snów; pierwszy, tworzony za pomocą skomplikowanych Ğrodków
technicznych (zdjĊcia nakáadane, skomplikowane ruchy kamery, tricki itd.), drugi zaĞ, „przeciwnie, bardzo skromny, operuje Ğmiaáymi skrótami, albo ciĊtym
montaĪem, zmierzając do niekoĔczącej siĊ dygresyjnoĞci «wytwarzającej» sen,
jednakowoĪ pomiĊdzy przedmiotami, które nie tracą sensu konkretnoĞci”66.
Tu dochodzimy do najwaĪniejszego obrazu-znaku w kinie obrazie-czasie wedle koncepcji sformuáowanych przez Deleuze`a. To krysztaá, w którym bezpoĞrednio objawia siĊ obraz-czas. Krysztaá ujawnia ukrytą podstawĊ rzeczywistego
czasu, tj. jego dwa rozdzielone przepáywy: przepáyw umykających teraĨniejszoĞci i przepáyw zachowanych przeszáoĞci. Jest to wiĊc znów – odpowiednio – coĞ
w rodzaju Bergsonowskiej teraĨniejszoĞci nieskoĔczenie skurczonej, nastĊpującej i mijającej, oraz „czystej”, wirtualnej przeszáoĞci, jak równieĪ „krĊgi” pamiĊci, które znajdują siĊ pomiĊdzy nimi, tak jak zobrazowane to zostaáo przez
Bergsona na sáynnym przykáadzie ¿gury stoĪka. Tu juĪ czas gubi swoją linearną
chronologiĊ. Jak pisaá Deleuze:
„Takie są paradoksalne cechy czasu niechronologicznego: preegzystencja przeszáoĞci jako takiej, wspóáistnienie wszystkich pokáadów przeszáoĞci, istnienie stopnia najbardziej skurczonego”67.
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ZauwaĪyá on równieĪ, Īe u Bergsona obraz-czas naturalnie przechodzi w obraz-jĊzyk i obraz-myĞl. „Czym jest dla czasu przeszáoĞü, tym jest dla jĊzyka sens,
a idea dla myĞli”68 – tym tropem podąĪa takĪe Deleuze w swojej ¿lozo¿i kina.
Wyszczególnia wiĊc nie tylko ¿lmowe chronoznaki, ale takĪe ich przedáuĪenia –
lekturoznaki i nooznaki, czyli znaki myĞli i ducha69.
Francuski ¿lozof zadaá takĪe waĪne pytanie o status i znaczenia ¿lmowej teraĨniejszoĞci. TeraĨniejszoĞü to coĞ, co przestaje byü wáaĞnie obecne i jest zastĊpowane przez „inne”. Deleuze dokonuje jednak próby zobaczenia teraĨniejszoĞci
niejako „w gáąb”, optycznie, nieco podobnie do sáynnej formuáy Ğw. Augustyna
o wspóáistnieniu w ludzkim umyĞle trzech teraĨniejszoĞci: teraĨniejszoĞci-przeszáoĞci, teraĨniejszoĞci-teraĨniejszoĞci i teraĨniejszoĞci-przyszáoĞci. Gdzie w kinie ujawnia siĊ niewytáumaczalna równoczesnoĞü teraĨniejszoĞci? OtóĪ dzieje
siĊ tak na przykáad w ¿lmach Alaine`a Robbe-Grilleta. To w nich jedno i to samo
zdarzenie moĪe zaistnieü niejako w dwóch róĪnych Ğwiatach przypisanych róĪnym postaciom; to w nich równieĪ rodzi siĊ nowa jakoĞü narracji porzucająca
sukcesywnoĞü akcji fabularnej.
Tak wiĊc obraz-czas ujawnia dwa rodzaje chronoznaków: aspekty (rejony,
záoĪa), ujawniające wspóáistnienie pokáadów przeszáoĞci, oraz akcenty (punkty widzenia), w których ujawnia siĊ równoczesnoĞü punktów teraĨniejszoĞci70.
Te pierwsze odgrywają szczególnie istotną rolĊ np. w ¿lmach Alaine`a Resnais
(zwáaszcza Zeszáego roku w Marienbadzie), te drugie – u Robbe-Grilleta. Wspóáistniejąc zaĞ, tworzą wáaĞnie ¿lmowy obraz-krysztaá, który po raz pierwszy odnaleĨü moĪna „w pierwszym wielkim ¿lmie kina czasu – Obywatelu Kane Wellesa”
(1941)71.
Deleuze poĞwiĊca dzieáu Wellesa – temu kamieniowi milowemu nowoczesnego kina – duĪo uwagi. To w tym ¿lmie mamy do czynienia bezpoĞrednio z obrazem-czasem ujawniającym siĊ w formie pokáadów przeszáoĞci. KaĪdej z postaci
uczestniczącej w ¿lmowym Ğledztwie dotyczącym zagadki Kane`a przypisane są
obrazy-wspomnienia. Chronologiczny przebieg tych obrazów zakáócony jest ich
wzajemnym wspóáistnieniem oraz czasem teraĨniejszym poszukiwaĔ, których
przebieg motywuje Ğmierü tytuáowego bohatera. Obrazy-wspomnienia posiadają
w tym ¿lmie niejako dwa kierunki: „szereg dawnych aktualnoĞci” (minionych teraĨniejszoĞci), w których dominuje motoryka dziaáających postaci, oraz „rejony
przeszáoĞci jako takiej”. Ta druga sfera, najistotniejsza, czyli wspóáistnienie przeIbid..
Ibid., s. 6.
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száoĞci traktowane jako pewnego rodzaju niesukcesywne continuum czasu, mogáa
zaistnieü na ekranie za sprawą zastosowania przez reĪysera zdjĊü z duĪą gáĊbią
ostroĞci. WáaĞnie gáĊbi ostroĞci i montaĪowi przyznaje Deleuze najistotniejsze
znaczenie. Nie czyni tego jednak w kontekĞcie Bazinowskiego „realizmu”. GáĊbia w Obywatelu Kane traktowana jest jako dynamiczna interakcja wszystkich
planów ¿lmowego ujĊcia. W jej skáad wchodzą: gáĊbia planów, deformacje wizualne, kontrasty i ruch. W takich zdjĊciach nastĊpuje wyzwolenie gáĊbi, ruch
przyporządkowany zostaje wáasnoĞciom temporalnym, ujawniając gáĊbiĊ trwania, czyli wáaĞnie czas. GáĊbia ostroĞci w ¿lmie Wellesa pokazuje albo gotową
ewokacjĊ przeszáoĞci (obraz), albo wirtualne pokáady przeszáoĞci, przeszukiwane
po to, aby odnaleĨü ukryte wspomnienie. Ten drugi aspekt jest zdaniem Deleuze`a najistotniejszy, pokazuje bowiem nie tyle gotowy obraz-wspomnienie, lecz
aktualny wysiáek jego przywoáywania, czyli autentyczną pracĊ Īywej pamiĊci.
Tego typu obrazy áączy montaĪ, za sprawą którego powstają trzy podstawowe relacje: relacja ujĊü-sekwencji (z duĪą gáĊbią ostroĞci) jako pokáadów przeszáoĞci zestawionych wzglĊdem przemijających teraĨniejszoĞci, stosunek pokáadów miĊdzy sobą oraz relacja tych pokáadów z aktualną teraĨniejszoĞcią, która
je przywoáuje i która wyznaczona jest czasem Ğmierci Kane`a i prowadzonych
w ¿lmie poszukiwaĔ. Zdaniem Deleuze`a w Obywatelu Kane montaĪ tworzy
bezpoĞredni obraz-czas. Docieramy do wspóáistniejących pokáadów przeszáoĞci
w obrazach wspomnieniach, ale ich wáaĞciwy sens i motywacja wciąĪ pozostają
zakryte. Kryją siĊ one bowiem w dzieciĔstwie gáównego bohatera i w owej Rosebud – róĪyczce – symbolizującej nieodgadnioną zagadkĊ ludzkiego losu i osobowoĞci. Nie ma do niej bezpoĞredniego dostĊpu, poniewaĪ nie ma juĪ Īywej
teraĨniejszoĞci Kane`a. Kane nie Īyje…72.
Jak zauwaĪyá Deleuze, w nastĊpnych ¿lmach Wellesa dostrzec moĪna dziaáanie uwolnionej czasowoĞci jako stan ciągáego kryzysu. Pokáady przeszáoĞci są
w nich wciąĪ obecne na zasadzie wzajemnego przenikania siĊ, lecz stają siĊ coraz mniej rozróĪnialne. Objawiają siĊ juĪ nie poprzez konkretne obrazy-wspomnienia, ale np. poprzez postaci – halucynacyjne ¿gury. Tak daje o sobie znaü
szaleĔstwo, rozbita osobowoĞü bohaterów, która nie rozpoznaje juĪ przeszáoĞci
wcielonej w owe postaci (WspaniaáoĞü Ambersonów, Dama z Szanghaju). To
kino permanentnego kryzysu, w którym dominującą rolĊ zaczyna odgrywaü halucynacyjna teraĨniejszoĞü i w której bohaterowie osiągają stan pierwotnej nieoznaczonoĞci, tak jak ma to miejsce w ¿lmie Proces.
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W dzieáach Wellesa pokáady przeszáoĞci miaáy jednak z reguáy jeszcze pewien
staáy punkt odniesienia. OkreĞlone byáy mianowicie wzglĊdem jakieĞ konkretnej
teraĨniejszoĞci. Takiego punktu odniesienia brak natomiast w ¿lmach Alanie`a
Resnais (Hiroszima moja miáoĞü 1959, ĩycie jest powieĞcią 1983). Ewokują one
sferĊ pamiĊci niepsychologicznej i docierają niemal do owej Bergsonowskiej
sfery bez oĞrodkowej, która nie jest pamiĊcią subiektywną, lecz raczej pamiĊcią
dwojga, pamiĊcią wielu, a zarazem pamiĊcią Ğwiatem. W ¿lmach Resnais pamiĊü
nie degraduje siĊ wiĊc w obrazach-wspomnieniach, natomiast ciągle dziaáa, pobudzając funkcje umysáowe i uczuciowe73.
To tylko drobna czĊĞü rozwaĪaĔ Deleuze`a na temat kina – jej zasadniczy
rdzeĔ. Francuski ¿lozof penetruje olbrzymi obszar kina artystycznego, twórczoĞü
takich reĪyserów, jak: Godard, Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, Altman, Rosselini,
Zanussi, Tarkowski czy Ray. Na przykáadach zaliczonych przez niego do kina
obrazu-czasu moĪemy dostrzec, w jaki sposób kino w swej istocie znosi klasycznie rozumiany poznawczy podziaá na podmiot i przedmiot. Co wiĊcej, zrywa ono
takĪe tradycyjnie pojĊte wiĊzi pomiĊdzy czáowiekiem a Ğwiatem, ustanawiając
nowy ich rodzaj. ĝwiat ujawnia siĊ poprzez obraz poza wnĊtrzem psychologicznego „ja” w – jak to okreĞla Deleuze – „duchowym zewnĊtrzu”. To Ğwiat specy¿cznie pojĊtej myĞli lub teĪ raczej Ğwiat, który na mocy swej irracjonalnoĞci
i nieoczywistoĞci, zmusza do myĞlenia. Nie jest to jednak myĞlenie oparte na
klasycznym logosie, lecz raczej rodzaj myĞlenia „emotywnego”. Film dla Deleuze`a charakteryzuje siĊ przede wszystkim samoporuszeniem – autotemporalizacją. W kinie obrazie-ruchu istotne byáo coĞ na podobieĔstwo Bergsonowskiej
otwartej i nieskoĔczonej caáoĞci oraz dokonującej siĊ w niej zmiany, zachodzącej
wraz z nastĊpstwem obrazów. Taką caáoĞcią – jeszcze o cechach racjonalnych –
jest np. twórczoĞü Eisensteina, m.in. dziĊki zastosowaniu w jego ¿lmach zasady
záotego podziaáu. W kinie obrazie-czasie dominuje irracjonalnoĞü, która ujawnia
siĊ na mocy zaskakujących ciĊü74. Deleuze pisaá:
„Irrealne polega na nagáym i nieciągáym pojawianiu siĊ czegoĞ w ĞwiadomoĞci – to aktualizująca siĊ wirtualnoĞü”75.

I dalej:
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„Forma czasu jako stawanie siĊ kwestionuje kaĪdy formalny model
prawdy. Oto co dzieje siĊ w przypadku kina opartego na czasie, najpierw
u Wellesa, póĨniej u Resnais i Robbe-Grilleta – to kino nierozstrzygalnoĞci. Najkrócej mówiąc: wyobraĪenie wykracza poza siebie, ale nie w kierunku znaczącego, tylko w kierunku przedstawienia czystego czasu”76.

Podsumowując – zagadnienie czasu ¿lmowego niesie w sobie nie mniej problemów, niĪ ma to miejsce w przypadku ¿lozo¿cznych rozwaĪaĔ nad czasem
czáowieka. Jest moĪe jeszcze bardziej skomplikowane – czas ¿lmowy wciela siĊ
bowiem w obraz. Status tego obrazu jest niejednoznaczny i trudny do zde¿niowania; tym bardziej, Īe wchodzi on w relacjĊ z wewnĊtrznym czasem czáowieka i jego wyobraĨnią. Film moĪe zatem ujawniü związek czasu Ğwiata z czasem
przeĪywanym przez czáowieka. Tak jak w przypadku czasu przeĪywanego i w ¿lmie waĪne jest jednak, jak czáowiek – tutaj przede wszystkim reĪyser i widz –
sytuuje siĊ wzglĊdem czasu i jego zmiennej perspektywy.

SUMMARY
The two-part article Time in Film (Part I. Cinematograph and Modernity, Part II
Transformation of Cinematograph into Cinema) is a kind of survey, with the author’s
comment, of the most important philosophical and ¿lm-studies conceptions which investigate this subject. Film time is examined in two principal aspects: as time arising from
the possibility of recording reality by the camera and transforming it (reality) into moving
pictures (the ¿lm-reality relation), and as time connected with a ¿lm’s narrative capabilities (the ¿lm-spectator relation). The discussion on this subject is accompanied by a belief
in the rich and surprising possibilities of transforming time by man (the creator and the
spectator), which ¿lm affords. This determines the mental qualities of ¿lm time, which
should be examined in close relationship to human temporality.
Part two of the article (Przemiana kinematografu w kino [The Transformation of cinematograph into cinema) discusses the issues concerning ¿lm time from the perspective
of the ¿lm-spectator relationship. The study also presents the problems of narrative time
and the inÀuence that narrative time exerts on the spectator’s mental sphere. According
to Edgar Morin, cinema above all reÀects man’s mental links with the world. A great advantage of cinema is the ability to make the past the present and, as it were, to spatialize
time. The feature ¿lm is capable of creating surprising transformations of time, thereby
approximating the human, subjective sense of time, which is fully revealed during sleep.
The similarity between ¿lm and dream was also the subject of interesting discussions by
the Polish ¿lm critic Konrad Eberhardt. In his book Film jest snem [Film is dream] he
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presents his reÀections on the links between ¿lm and dream and analyses ¿lm oneirism
using the examples of selected works by the most eminent directors. In contrast, Étienne
Souriau, a French aesthetician, made a fundamental distinction between two basic levels
of ¿lm time: ¿lmophanic presentation (duration of a ¿lm show) and the ¿lm world
(diegetic time). He also pointed out that time manipulations largely enable the rise of new
¿lm reality, and signi¿cantly inÀuence the audience’s emotions.
The article then discusses the differing interpretations of ¿lm time proposed by the
French linguists Christian Metz and Roland Barthes, and phenomenologist Maurice Merleau-Ponty. The study concludes with an extensive presentation of the ¿lm time theory
developed the French philosopher Gilles Deleuze. The article gives a detailed account of
his concept of the history of cinema, which is based on the analysis of transformations of
narrative time forms. Its two extreme poles are “cinema: movement-image” and “cinema:
time-image”. Deuleze argues that the contemporary model of “cinema: movement-image”,
exempli¿ed by works e.g. of Alaine Resnais, the French New Wave, Orson Welles, Federico Fellini, and others, evokes mental time: the time of remembrance, mental images, hallucinations, and dreams. According to Deleuze, ¿lms create virtual reality, highly approximating the one which another French philosopher Henri Bergson called “pure consciousness” (duration).

