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Znaczenie referencyjne i eksplicytne we fragmencie filmu Wszystko za życie (Into the 

Wild, reż. Sean Penn, 2007) 

 

 Opierając się na typach znaczeń, jakie wymyślił amerykański teoretyk filmowy – David 

Bordwell – można zanalizować i zinterpretować dowolny film. Dwa pierwsze rodzaje znaczeń 

to znaczenie referencyjne i eksplicytne, które składają się na tzw. znaczenie „literalne”, 

dotyczące stricte tekstu filmowego. Zaś dwa kolejne rodzaje to znaczenie implicytne 

i symptomatyczne, poszerzające sens o dany kontekst pozafilmowy1.  

 Na podstawie sceny w barze z filmu Wszystko za życie (2007) wykażę znaczenie 

referencyjne i postaram się przedstawić znaczenie eksplicytne. Na początku jednak wyjaśnię, 

co oznaczają powyższe terminy. Otóż znaczenie referencyjne według Bordwella jest „ tworzone 

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gatunków oraz technik filmowych jak również do 

dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; obejmuje zdolność do odtworzenia fabuły 

obrazu, w tym poszczególnych, istotnych informacji”2. Natomiast znaczenie eksplicytne 

„zawiera morał narracji filmowej, dotyczy oceny przesłania w odniesieniu do abstrakcyjnych 

regulatorów ludzkiego zachowania, systemów wartości, norm etycznych itd.”3. Znając definicje 

ostensywne spróbuję odnieść je w stosunku do wspomnianej sceny barowej, w której główny 

bohater prowadzi dialog na temat społeczeństwa z mężczyzną, który przyjął go wcześniej do 

pracy na polu.  

 Owa scena ma miejsce w 47 minucie, gdzie dowiadujemy się wprost od naszego 

protagonisty, z jakich powodów postanowił porzucić dotychczasowe życie i wyruszyć 

w  podróż na Alaskę. Eskapizm wynika z nieprzystosowania do współczesnego świata, pełnego 

hipokryzji i zła, które zakorzenione jest w całym społeczeństwie. Społeczeństwie 

pozbawionym prawdziwych wartości, takich jak miłość, przyjaźń czy szacunek.  

 Znaczenie referencyjne odnosi się bezpośrednio do tego, co widzimy na ekranie, a więc 

wspólnego spędzania wieczoru przy piwie w pubie, który niejako jest odskocznią od codziennej 

i monotonnej pogoni za pieniądzem. Poruszane tematy wynikają z chęci podzielenia się 

spostrzeżeniami dotyczącymi stanu, w jakim znajduje się współczesne społeczeństwo. Jednak 
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Chris nie jest rozumiany przez swojego rozmówcę. Mężczyzna uważa chłopaka za 

zbuntowanego dzieciaka nieznającego prawdziwego życia. Rozmowa przeradza się 

w sprzeczkę, pełną ironii i zgryźliwych uwag, tym samym potwierdzając stanowisko głównego 

bohatera na temat społecznej degrengolady.  

 Natomiast znaczenie typu eksplicytnego łączy się z innymi tekstami kultury, w których 

Alaska i motyw buntu grają istotną rolę. W amerykańskim serialu pt. Przystanek Alaska (1990-

1995), główny bohater po ukończeniu studiów medycznych udaje się do prowincjonalnego 

miasteczka Cicely na Alasce, aby odbyć przymusowy staż zawodowy. Podobnie jak bohater 

filmu Wszystko za życie, porzuca dotychczasowe życie, lecz w tym przypadku wbrew swojej 

woli. Młody lekarz ma uprzedzenia, co do owej prowincji, jednak z czasem dostrzega w niej 

to, co tutejsi mieszkańcy. Joel zaprzyjaźnia się z autochtonami, zmienia swój sposób bycia 

i nabiera szacunku nie tylko do tutejszych, ale także wobec Matki Natury, która staje się 

ważnym aspektem jego nowego życia. Bohaterowie tych dwóch historii mają inne motywacje, 

co do przyjazdu na Alaskę, łączy ich jednakże fakt postrzegania społeczeństwa. To 

konsumpcyjne i kapitalistyczne zatraciło się w pogoni za pieniądzem, wobec tego jedyną szansą 

jest życie z dala od zgiełku wielkich miast, wśród życzliwości, dobroci i w symbiozie 

z przyrodą. Jeśli zaś chodzi o motyw buntu, warto sięgnąć do amerykańskiego filmu 

klasycznego pt. Buntownik bez powodu (1955), w którym tytułową rolę zagrał James Dean, 

wcielając się w postać młodego chłopaka – Jima – mającego podobne problemy ze 

zrozumieniem społeczeństwa, co Chris z Wszystko za życie. Oprócz wyobcowania i samotności 

bohaterów łączy zmiana środowiska, w którym dotychczas żyli. Christopher ucieka od 

nienawistnego świata po to, aby znaleźć spokój na łonie natury. Jim z Buntownika bez powodu 

nie przeprowadza się z własnej woli do nowego miasta, a z przymusu ze strony rodziców, którzy 

widzą w tym ratunek dla zepsutego nastolatka. Chłopak jednak w głębi duszy marzy o tym, 

żeby mieć przyjaciół i być akceptowanym wśród rówieśników, w przeciwieństwie do Chrisa, 

który nie daje społeczeństwu żadnych szans na poprawę.  

 Analiza filmu Wszystko za życie niewątpliwie przynosi wiele możliwości na to, aby 

w dalszej fazie zająć się interpretacją tego dzieła. Zaangażowany społecznie obraz Seana Penna  

uzmysławia jak ważne w życiu są wolność, akceptacja i wiara w prawdziwe szczęście, które 

trudno znaleźć w dzisiejszym, kapitalistycznym świecie. Dzięki wyżej opisanym znaczeniom 

filmowym pokazałem to, co jest dostrzegalne w filmie na pierwszy rzut oka, ale również 

konteksty będące obecne w innych tekstach kultury. Wobec czego mogę uznać Wszystko za 

życie za uniwersalny obraz, diagnozujący stan współczesnego społeczeństwa.  


