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¿yciowej. Nak³adanie czapki przypomina koronacjê, zawiera grotesko-
wy patos, a „czapka” zostaje przez to wy³¹czona z prostego opowia-
dania, usamodzielnia siê.
Treœæ ta zyskuje póŸniej kolejne odcienie i wariacje – na przyk³ad kiedy 
w scenie mi³osnej Miloš le¿y w ³ó¿ku z czapk¹ na g³owie. I w koñcu treœæ 
siê dope³nia, kiedy czapkê porywa podmuch powsta³y wskutek wybuchu 
poci¹gu z amunicj¹, przy którym Miloš ginie.
Film zyskuje znaczenie dopiero wtedy, kiedy ci¹g ujêæ opowiadaj¹cych 
akcjê zostanie rozbity na tyle, ¿e ujêcia powsta³e pozornie tylko po to, 
by byæ niewolnikami akcji, zaczn¹ ¿yæ w³asnym, mo¿na powiedzieæ – in-
tymnym ¿yciem i tworzyæ wzajemne zwi¹zki.

Funkcja dŸwiêku

Œrodków do osi¹gniêcia tego celu jest bardzo wiele. Jeden z czêsto 
u¿ywanych, lecz ma³o zbadanych to ³¹czenie obrazu rzeczy i jej wer-
balnego oznaczenia: widz widzi drzewo i s³yszy s³owo „drzewo”; wy-
obra¿enie wywo³ane s³owem i bezpoœrednie spostrze¿enie zmys³owe 
nak³adaj¹ siê, niekiedy dodaj¹c pojêciu przestrzennoœci, kiedy indziej 
podwajaj¹c jego kontury.
Albo te¿ bezpoœrednie wypowiedzi postaci czy tak zwane dŸwiêki w³as-
ne wydawane przez rzeczy staj¹ siê wizualnymi atrybutami postaci 
i rzeczy. DŸwiêki niemaj¹ce widzialnego przewodnika pomna¿aj¹ 
przedmiotow¹ zawartoœæ ujêcia (szczekanie psa w oddali w³¹cza 
„przedmiot pies” do ujêcia. Przypomnijmy sobie próbê samobójstwa na 
torach w filmie Szalony Piotruœ).

Wielkoœæ ujêæ

Niekiedy po³¹czenia miêdzy ikoniczn¹ stron¹ bardzo do siebie niepo-
dobnych ujêæ s¹ wzmacniane jedynie przez „figury”, na przyk³ad efekty 
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