
Mateusz Kawa 

 

Analiza dramaturgiczna filmu „Klimaty” reż. Nuri Bilge Ceylan 

 

 Turecki film “Klimaty” Nuri Bilge Ceylana to dramaturgiczna opowieść 

o rozpadającym się związku Isy – stambulskiego wykładowcy uniwersyteckiego oraz jego 

żony Bahar – scenografki serialowej. Wraz z kolejnymi, powolnymi – jak to w slow cinema 

bywa – minutami, prezentowane są tytułowe „klimaty” w małżeństwie głównych bohaterów. 

Dostrzec można wypalenie, zniechęcenie, obojętność, zazdrość, pożądanie, tęsknotę, a także 

alienację, która jest jednym z głównych lejtmotywów kina modernistycznego.  

 Już w otwierającym film back story, motyw samotności jest widoczny gołym okiem. 

Kamera skupia się na twarzy młodej kobiety, która obserwuje melancholijnym wzrokiem 

oddalonego mężczyznę, fotografującego starożytne ruiny. Po dwuminutowej kontemplacji, 

podchodzi do niego, on ją przytula, zadaje pytanie zamknięte, na które ona odpowiada 

jednym słowem. Owa sekwencja rozgrywa się na śródziemnomorskim odludziu w godzinach 

popołudniowych, w tle słychać szeleszczące cykady, podśpiewujące ptaki, bzyczące muchy 

i szum morza. Pojawia się także liryczna muzyka, która wprowadza nas do aktu pierwszego. 

 Zawiązanie akcji dostrzegamy w dwóch kolejnych scenach, gdy kobieta prowadzi 

samochód obok śniącego mężczyzny oraz w hotelu, gdzie znów przedstawieni są osobno, ona 

na tarasie, patrząc się na niego, on leżący na łóżku z zamkniętymi oczami. Po raz drugi zadaje 

jej pytanie, na które dostaje krótką odpowiedź. Takie zobrazowanie potwierdza wysnuty 

wcześniej wniosek o kryzysie w ich związku.  

 Następna sekwencja dopełnia ekspozycję o podstawowe informacje dotyczące pary 

bohaterów. Otóż, na kolacji u wspólnego znajomego, padają po raz pierwszy imiona 

widzianych wcześniej postaci. Ona ma na imię Bahar i pracuje, jako scenograf w jednym 

z niszowych seriali. On nazywa się Isa i jest wykładowcą akademickim. Są małżeństwem, 

które od wielu lat nie było na wspólnych wakacjach. Wewnętrzne napięcie tłumione 

w każdym z nich, eskaluje do rozmiarów kłótni, zakończonej bardzo szybko poprzez zmianę 

tematu na miejsce, w którym się znajdują, a mianowicie, turecki kurort Kas. Cały czas, 

obecne w tle są szum morza i odgłosy świerszczy oraz momentami poszczekiwania psów, 

budujące melancholijno-niepokojący klimat.  

 W sekwencji na piaszczystej, słonecznej plaży, mamy do czynienia z niewiarygodnym 

narratorem. Otóż, wierzymy, że Isa przemyślał swoje zachowanie i dlatego całuje oraz mówi 

Bahar, że ją kocha. Nagle, okazuje się, że był to tylko sen kobiety, który można odczytać, 



jako mindscreen – to, co bohaterka wyobraża (o czym marzy) sobie, przedstawiane jest 

na ekranie. Druga, bardzo istotna scena, stanowiąca pierwszy punkt zwrotny to, wydawać 

by się mogło, samotny monolog Isy o chęci zakończenia jego związku z Bahar. Bohaterów 

dzieli nie tylko dystans fizyczny, jakim jest odległość siedzącego na kocu mężczyzny 

i kąpiącej się w morzu kobiety, ale również psychiczny. Nieoczekiwanie, obok 

przygotowującego się do rozmowy o zerwaniu Isy, pojawia się Bahar, która, okazuje się, 

słyszała całą wypowiedź męża od początku. Ceylan umiejętnie zastosował techniki, 

wprowadzające widza w błąd, a także potwierdzające fakt, że mamy do czynienia 

z motywacją artystyczną, charakterystyczną dla nurtu modernistycznego.  

 Drugi punkt zwrotny ma miejsce w dwudziestej piątej minucie, kiedy będąca 

pasażerem - Bahar, zasłania oczy prowadzącemu skuter Isie, czym powoduje niegroźny dla 

ich życia wypadek, ale przełomowy dla ich związku. Mężczyzna krzyczy i szarpie 

histeryzującą kobietę, która zaraz znika z pola widzenia. Isa zostaje sam w kadrze, co jest 

przesłanką do tego, że prawdopodobnie jest to koniec ich uczucia. Piękny krajobraz 

z odpływającą łodzią motorową wiąże się z przedostatnią sekwencją aktu pierwszego, gdzie 

czekająca, na mający lada chwila odjechać bus Bahar, mówi do Isy, żeby się z nią więcej nie 

kontaktował. Mężczyzna akceptuje tę negację, opuszcza pojazd i pojawia się tam, gdzie 

historia ekranowa się zaczęła, czyli w miejscu starożytnych ruin. Świeci słońce, słychać 

odgłosy przyrody, lecz tym razem bohater jest zupełnie sam. Patrzy w niebo i koncypuje. 

Następuje spowolnienie tempa akcji i skupienie się na obrazie i alienacji. W taki sposób 

kończy się akt pierwszy. 

 Drugi akt ma miejsce w Stambule. Jest burzowo i ponuro. Isa prowadzi zajęcia, 

prezentując zrobione wcześniej fotografie. Następnie wchodzi do pokoju wykładowców, 

gdzie zastaje włączony swój komputer. Kolega z pracy, mający biurko obok, twierdzi, 

że to nie on grzebał w jego rzeczach. Sytuację tę można interpretować dwojako. Po pierwsze, 

jako nadzieja, na to, że związek Isy i Bahar nie jest jeszcze zakończony albo, jako 

metafizyczną ingerencję Bahar, po to, żeby mąż o niej nie zapomniał (komputer zawiera ich 

wspólne zdjęcia, wspomnienia). Motywacja artystyczna reżysera pozwala na takie 

interpretacje.  

 Kolejną cechę kina modernistycznego można dostrzec w sklepie z książkami, gdzie 

istotny staje się przypadek. Otóż, w klimacie deszczowo-lirycznym, Isa spotyka 

niespodziewanie swojego przyjaciela i jego narzeczoną – Serap. W głównym bohaterze budzą 

się demony przeszłości i przypomina sobie o tej kobiecie, która była jego kochanką. 

Postanawia odnowić tę relację i odwiedza ją w jej mieszkaniu, gdzie odbywają stosunek 



seksualny na podłodze (Isa rozrywa przy tym spodnie), stanowiący trzeci punkt zwrotny 

opowieści.  

 (Anty)bohater popada w coraz większe rozterki i zaczyna stosować przemilczenia. Nie 

zdradza się przed matką, która ceruje mu spodnie, że rozstał się z Bahar i nie daje po sobie 

poznać przed przyjacielem, że sypia z jego przyszłą żoną. Doskwierająca samotność 

potęgowana jest liryczną muzyką i deszczowo-burzową aurą. Isa dowiaduje się od Serap, 

że Bahar wyjechała na Wschód. Zbliżająca się zima, coraz bardziej przytłacza bohatera. Jego 

głód uczuć prowadzi do podjęcia decyzji o odnalezieniu ukochanej. Drugi akt kończy się 

w Stambule, a ostatni zaczyna w zimowej Rosji.  

 Bohater zatrzymuje się w opustoszałym, ponurym hotelu. W miejscu, gdzie powinna 

spać Bahar, kładzie szufladę, co jest dosadnym ukazaniem brakiem drugiej osoby. Kolejnego 

dnia, w sklepie z pamiątkami, kupuje pozytywkę dla swojej żony. Spotykają się 

na zaśnieżonej ulicy, a następnie wchodzą do kawiarni. Od ich rozstania minęły cztery 

miesiące i w tym miejscu następuje czwarty punkt zwrotny. Bahar ze względu na wyjazd 

służbowy, musi opuścić lokal, nie pozostawiając Isy z nadzieją na powrót do niego.  

 Kolejna scena obrazuje piąty punkt zwrotny. Isa wchodzi do mającego za chwilę 

odjechać busa pracowniczego, w którym siedzi płacząca Bahar. Zachowując dystans fizyczny, 

mężczyzna zapewnia żonę, że się zmienił i planuje mieć z nią dzieci. Przez chwilę widz może 

w to uwierzyć, dopóki Bahar nie zapyta o to, czy widział się z Serap. Isa po raz kolejny 

stosuje kłamstwo, tym razem bezpośrednie, zaprzeczając. (Dzięki temu pytaniu odnajdujemy 

powód, dla którego ich małżeństwo zaczęło się oddalać. Bahar cały czas wiedziała o zdradach 

męża, ale ze względu na prawdziwą miłość do niego, nie skreślała go za to. To Isa, walczący 

z własną frustracją niespełnienia postanowił uwalniać zło, które mu doskwiera od środka. 

Obojętność i poczucie bezkarności Isy, sprowokowało Bahar do podjęcia wcześniejszych 

działań, wystawiających, co rusz ich związek na próbę.) 

 Isa postanawia wrócić do Stambułu, kupuje bilet i robi pożegnalne zdjęcia 

krajobrazowi. Spędza ostatnią noc w pokoju hotelowym, do którego przychodzi 

niespodziewanie Bahar. Milczą, Isa wącha „na pożegnanie” jej włosy, potem, kiedy ona 

zasypia, pali papierosa – mężczyzna stracił pewność, co do podjętej wcześniej decyzji. 

Rankiem, budzi się rozpromieniona Bahar i zastaje siedzącego, ponurego Isę przy stole. Żona 

zaczyna opowiadać mężowi o swoim pięknym śnie, ale Isa jej przerywa i pyta, o której 

powinna być na planie. Scena ta, ma miejsce w 90 minucie i jest antyklimaksem. Samotność, 

to jedyny sposób na zachowanie osobistej wolności dla Isy, który próbował działań 

zmierzających do odbudowania miłości do ukochanej, bezskutecznie.  



 Końcowa sekwencja ma miejsce w zimowym plenerze, na planie zdjęciowym. Ekipa 

serialowa próbuje nakręcić scenę, ale zagłuszający dźwięk przelatującego samolotu 

uniemożliwia to. Kamera skupia się na wpatrzonej w jeden punkt Bahar, na którą spadają 

płatki śniegu – oznaczające u Ceylana melancholię. Reżyser zastosował zamknięcie, w bardzo 

podobny sposób, jak otworzył film, skupił się na obrazie. Widzimy twarz Bahar, która tym 

razem zamraża swoje uczucia, a nie, tak jak na początku, żyje nadzieją. Dopełnienie 

wybrzmienia trwa z liryczną muzyką w tle, a z sentymentalnym obrazem na pierwszym 

planie. 

 


