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Po co montować? 

Niezależnie od tego, czy filmujecie swoje wakacje, imprezę rodzinną, realizujecie film 

dokumentalny, czy też próbujecie swoich sił z formami fabularnymi, prędzej czy później 

staniecie przed koniecznością zmontowania uzyskanego materiału i nadania im postaci 

końcowej. Jeśli uznacie, że jest to niepotrzebne, to mam dla Was złą wiadomość: mylicie się, 

a przygotowane przez Was dzieło zrobi na oglądających znacznie gorsze wrażenie niż 

mogłoby, gdybyście tylko wykonali dobrze to zadanie. Niejeden bowiem – nawet nie 

najlepszy – film znacznie zyskał przez odpowiedni montaż, ale też wiele potencjalnie udanych 

projektów zaprzepaszczono złą postprodukcją. 

Łatwiej niż kiedykolwiek 

Obecnie miłośnicy ambitnego wideofilmowania są w naprawdę komfortowej sytuacji. To, co 

pojawiło się wraz z wejściem na rynek kamer cyfrowych miniDV i pierwszych softwarowych 

platform edycyjnych – czyli możliwość łatwego zgrania materiału na dysk twardy domowego 

komputera i montaż nieliniowy w zaciszu własnego mieszkania – jest obecnie jeszcze 

prostsze. Aparaty i kamery wideo zapisują materiał w jakości High Definition nie na 

kasetkach, lecz kartach pamięci, co czyni proces sortowania bardzo łatwym. Do tego moc 

obliczeniowa przeciętnego peceta lub Maca wzrosła tak, że swobodna obróbka wysokiej 

jakości materiału nie jest specjalnym problemem nawet na komputerze przenośnym. 

  

Zarówno kamery wideo, jak i aparaty fotograficzne zapisują obecnie materiał wideo przede wszystkim 

na kartach pamięci flash, rzadziej na dyskach twardych. Dane z obydwu tych rodzajów nośników 

mogą zostać bez problemu i szybko przesłane do komputera. Stosowane niegdyś kasetki miniDV 

wymagały przed dalszą obróbką skopiowania całej zawartości na dysk twardy komputera, a nagrania z 

kamer analogowych należało skonwertować do postaci cyfrowej za pomocą specjalnych kart lub 

urządzeń przechwytujących. (Fot. Nikon, Sony) 
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Największa rewolucja nastąpiła jednak w oprogramowaniu edycyjnym. Narzędzia montażowe 

dostępne niegdyś tylko w drogich i kierowanych do profesjonalistów programach obecnie 

"zawędrowały pod strzechy", do aplikacji o charakterze czysto amatorskim i odznaczających 

się odpowiednią do tego ceną. Pojawiły się też interesujące narzędzia darmowe dla mniej 

wymagających. Odpowiednie narzędzie dla siebie znajdą zarówno miłośnicy zaawansowanej 

edycji, jak i ci, którzy chcą po prostu bez zbędnego wysiłku ciąć i kleić ujęcia, dodawać 

między nimi przejścia, a na koniec podłożyć kilka napisów i plansz graficznych. Dla każdego 

coś miłego. 

No i na koniec oczywiście pozostaje kwestia prezentacji. Czasy, gdy nasze filmy oglądała 

tylko rodzina i przyjaciele na domowym telewizorze już dawno należą do przeszłości. Czasy 

"globalnej wioski", YouTube i mediów społecznościowych sprawiły, że dostęp do szerokiego 

grona odbiorców jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, a pokazanie filmu pamiątkowego z wakacji 

bratu mieszkającemu po drugiej stronie świata ogranicza się do wysłania mu mailem 

odpowiedniego odnośnika. Zauważyli to zresztą również producenci oprogramowania 

edycyjnego – oprócz opcji eksportu ukończonego projektu na dysk twardy czy możliwości 

wypalenia płyty DVD bądź BD praktycznie każdy taki program oferuje możliwość 

bezpośredniego przesłania gotowego filmu na nasze konto YouTube i do innych serwisów. 

 

Praktycznie każdy szanujący się program do montażu wideo – zarówno amatorski, jak i profesjonalny 

– wyposażony jest w narzędzia do publikacji filmów w Internecie. Obowiązkową opcją jest możliwość 



 

5 
 

przesłania ukończonej wersji projektu na konto YouTube, ale niektóre programy oferują jeszcze 

bardziej rozbudowane możliwości w tym zakresie. 

Dlaczego montaż jest potrzebny? 

Wróćmy jednak do postawionej na początku tej lekcji tezy, z którą wiele osób niekoniecznie 

musi się zgadzać i w tym momencie zapewne protestuje, pytając "czego moim nagraniom 

brakuje, że trzeba je jeszcze montować?". Odpowiem przewrotnie: zapewne niczego. 

Przypuszczam, że są bardzo udane i stanowią wspaniały surowiec na dobry film. No 

właśnie... O ile jeszcze zdjęcie zapisane na karcie pamięci aparatu można pod pewnymi 

warunkami uznać za utwór skończony, o tyle nagranie wideo samo w sobie nie jest niczym 

innym, niż budulcem. 

 

W historii kina znalazło się miejsce dla kilku eksperymentów związanych z tworzeniem filmów z 

ograniczonym montażem, czy też wręcz bez niego – takich jak dramat historyczny Rosyjska Arka z 

2002 r. w reżyserii Aleksandra Sokurowa, jedyny film fabularny składający się w całości z jednego 

ujęcia. Nie łudźmy się jednak, że tego typu produkcje kiedykolwiek staną się czymś powszechnym. 
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Można więc powiedzieć, że producenci kamer i aparatów cyfrowych umożliwiając nam w 

łatwy sposób zarządzanie zbiorami bezpośrednio z kamery i wyświetlanie ich na ekranach 

telewizorów (coraz częściej nawet bezprzewodowo) z pominięciem montażu wyświadczają 

nam niedźwiedzią przysługę. Nie miejmy nadziei na to, że prezentacja taka zrobi na 

kimkolwiek równie dobre wrażenie, jak projekcja lepiej lub gorzej, ale jednak opracowanego 

filmu. Zmuszając kogokolwiek do oglądania czegoś takiego marnujemy tylko jego i nasz czas. 

Dobry montaż skraca film do długości, jaką przeciętny widz jest w stanie zaakceptować. 

Nadaje całej produkcji formę i treść poprzez usunięcie z materiału rzeczy niepotrzebnych, ale 

nie tylko. Tak naprawdę to dopiero dzięki niemu wszystko, co oglądamy, zaczyna składać się 

w całość – ze wstępem historii, jej rozwinięciem i zakończeniem. To w trakcie montażu 

wzbogacamy oryginalną ścieżkę dźwiękową podkładem muzycznym, a do samego filmu 

dodajemy plansze tytułowe, końcowe, rozmaite przebitki, plansze czy napisy. 

 

Film próbny zarejestrowany jedną z testowanych w redakcji SwiatObrazu.pl kamer wideo, 

wzbogacony podkładem muzycznym i uzupełniony napisami. Taka forma prezentacji możliwości 

sprzętu jest znacznie przyjemniejsza dla oka, niż pokazanie kilku "surowych" ujęć. 
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 Jak montować? 

Montażem i postprodukcją – podobnie jak filmowaniem i fotografowaniem – rządzą pewne 

zasady wynikające w pewnym stopniu z naszych własnych uwarunkowań estetyczno-

kulturalnych, a po części z historii rozwoju sztuki filmowej, która zdążyła nas przyzwyczaić do 

takich, a nie innych rozwiązań. Przestrzeganie tych reguł prowadzi do stworzenia filmu 

przyjmowanego przez widza bez trudu, a niekiedy nawet nieco przewidywalnego. 

Ignorowanie ich lub świadome łamanie wprowadza natomiast elementy drażniące nas i nasze 

zmysły, niekiedy nawet w sposób nie do końca uświadomiony. Może też w skrajnych 

przypadkach uczynić nasz film nudnym lub nawet pozbawić sensu. 

Język filmu 

O ile jednak cyfrowa edycja zdjęć ma najczęściej za zadanie jedynie pomóc osiągnąć lub 

wzmocnić efekt, nad którym pracowaliśmy z aparatem w rękach,  o tyle w przypadku 

filmowania sprawa jest znacznie poważniejsza. 

 

Montaż wideo to proces wymagający patrzenia na projekt z wielu perspektyw: nie tylko musimy 

myśleć o prawidłowym łączeniu ze sobą poszczególnych ujęć, ale też do naszych obowiązków należy 

patrzenie na film, jak na zamkniętą całość o określonym czasie trwania. Konieczne jest również 

zgranie ze sobą obrazu i dźwięku – występujących często w postaci nie pojedynczych warstw, lecz 

konstrukcji kilku- lub kilkunastowarstwowych. Złożoność tę dobrze ilustruje najwygodniejszy chyba 

interfejs montażowy – wielościeżkowa tak zwana linia czasu (timeline) obecna w wielu programach 

do montażu. 

 Mówiąc wprost, montaż i postprodukcja wideo stanowią tak samo ważne, a przy tym 

istniejące samodzielnie elementy języka filmu, co praca z kamerą. Nie należy więc myśleć o 

tych zabiegach jako o formie wsparcia tego, co już zostało nakręcone, ale jako o czymś, bez 

czego pewnych efektów się po prostu nie uzyska. Najłatwiej jest to zrozumieć, jeśli 

potraktujemy zabiegi montażowe, jako sposób na opowiedzenie historii, a same ujęcia 

filmowe jak słowa. Niektórzy teoretycy nazywają zresztą same zabiegi montażowe – czyli 
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wszelkiego rodzaju cięcia, przejścia, wygaszania itd. mające swoje określone zastosowanie – 

"znakami przestankowymi filmu", co tak naprawdę nie jest dalekie od prawdy. 

Nie jest to jednak prawdą do końca, a przynajmniej nie kompletną. Montaż to również (a 

może przede wszystkim) język, którym opowiadamy historię zawartą w filmie. Oglądający ma 

do dyspozycji tylko to, co mu pokażemy i to, w jaki sposób to zrobimy – może sobie 

oczywiście sobie potem dopisać to i owo oczyma wyobraźni, ale faktem jest, że dla widza 

istnieją tylko te ujęcia i ich fragmenty, które w procesie montażu włączyliśmy do naszej 

produkcji. Jeżeli jest ich za mało, historia staje się niekompletna. Jeśli jest ich za dużo – 

przegadana. Jeżeli montaż przeprowadzony zostanie chaotycznie, oglądający nie połapią się 

w tym, co chcieliśmy mu przekazać lub też sposób opowiadania nie przypadnie mu do gustu. 

 

Montować można nie tylko obraz, ale i dźwięk. Niestety nie każdy program umożliwia nakładanie na 

siebie więcej niż dwóch-trzech niezależnych linii dźwiękowych. (Fot. Sony) 

Niezależnie od tego, co filmujemy, materiału najczęściej gromadzimy znacznie więcej, niż 

ktokolwiek miałby ochotę oglądać. Tymczasem do przekazania filmem tego, co chcemy, 

wcale nie trzeba prezentować wszystkiego, co nagraliśmy. Ludzki umysł ma interesującą 

właściwość: potrafi dopowiadać sobie pewne rzeczy. Jeśli więc pokażemy w filmie człowieka 

wychodzącego z mieszkania, a następnie wchodzącego do restauracji, to dla widza jest 

jasne, że w międzyczasie przebył on drogę z domu do lokalu. Jeżeli do tego umieścimy w 

filmie tzw. przebitkę (czyli ujęcie dodatkowe pomiędzy dwoma ważniejszymi ujęciami), na 

której widać będzie, jak człowiek ów idzie chodnikiem, lub przechodzi na pasach przez 
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jezdnię, to oglądający dopowie sobie, że człowiek ten dotarł na miejsce przeznaczenia 

pieszo. 

 Chaos kontra porządek 

Niestety bardzo wielu wideo amatorów stawiających pierwsze kroki w świadomym filmowaniu 

nie zna tych zasad, a często nawet wydają się oni nie być do końca świadomi ich istnienia. 

Montują oni swoje filmy raczej "na czuja" wiedząc tylko, które ujęcia chcą pokazać, a jako 

kolejność przyjmują domyślnie chronologię kręcenia – bo nawet nie przychodzi im do głowy, 

że mogłoby się to odbyć inaczej.  

 

Wiele efektów przejść i dostępnych w programach do montażu filtrów nie ma tak naprawdę żadnego 

sensownego zastosowania praktycznego. Natomiast ich częsta obecność w wielu amatorskich filmach 

wideo bardziej przeszkadza niż pomaga w oglądaniu. 

 Prawdą jest, że u zarania historii kina każdy, najprostszy nawet zabieg montażowy był 

nowością i wprowadzał u widza sporą dezorientację – tak rodziło się to nowe medium i 

wówczas nawet fakt filmowania od dołu i pokazania w kadrze sufitu ("Obywatel Kane" z 

1941 roku w reż. Orsona Wellesa) bądź opowiadanie historii za pomocą retrospekcji było 

czymś niezwykłym. Teraz jednak już tak nie jest i nawet filmowiec-amator może stosować 

odważne zabiegi montażowe bez obaw, że nie zostanie zrozumiany. 
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Innym, zupełnie przeciwnym problemem jest natomiast bezrefleksyjne nadużywanie 

pewnych efektów dostępnych w programach montażowych – z reguły tylko dlatego, że są 

one tam obecne i "fajnie wyglądają", przez co film zamienia się w bezwładną mieszankę cięć 

i sklejek. Tymczasem zdecydowana większość tzw. przejść (czyli efektów wizualnych za 

pomocą których połączyć można dwa ujęcia) i filtrów ma bardzo niewielkie zastosowania, a 

pozostałe używane są w ściśle określonych celach. Sama wiedza na temat tego, kiedy 

stosować przejście twarde, a kiedy miękkie, lub do czego może się filmowcowi przydać efekt 

wygaszenia do czerni pozwala uzyskać bardzo dobre efekty. 

 

Jednym ze sławnych cykli filmowych, w których nadal stosuje się pewne trącące myszką typy przejść 

pomiędzy ujęciami – do tego stopnia, że stały się one czymś w rodzaju wizytówek całej serii – są 

Gwiezdne Wojny George’a Lucasa, gdzie tzw. rolka występuje we wszystkich częściach sagi i można 

spokojnie założyć, że pojawi się ona również w nadchodzących epizodach. 

Niestety nawet z tym zdarzają się u wideo amatorów spore problemy, o czym można się 

przekonać oglądając rozmaite filmiki tworzone przez pasjonatów. Stąd też tak ważne wydaje 

się nam przedstawienie absolutnych podstaw – nie w dziedzinie obsługi danego programu, 

lecz tego, do czego można i warto wykorzystywać jego funkcje oraz co naprawdę 

użytecznego dane narzędzie ma nam do zaoferowania. 

 

 



 

11 
 

Czym montować? 

Pierwszą decyzją, jaką musi podjąć każdy filmowiec pragnący zorganizować sobie platformę 

edycyjną jest wybór oprogramowania. Wiążą się z tym najczęściej pewne wydatki, dlatego 

też każdy powinien poświęcić temu problemowi nieco czasu. Na szczęście wszystkie (lub 

przynajmniej zdecydowana większość) dostępnych na rynku programów tego typu dysponuje 

wersjami demonstracyjnymi, dzięki którym każdy może wypróbować interesujące go 

oprogramowanie zupełnie za darmo. 

Oprogramowanie postprodukcyjne najogólniej można podzielić na dwie lub trzy grupy. 

Pierwszą są rozbudowane platformy edycyjne dla profesjonalistów, na które składa się 

zazwyczaj nie jeden, dwa lub co najwyżej trzy współpracujące ze sobą programy, lecz cały 

ekosystem aplikacji (lub modułów platformy edycyjnej), z których każda stanowi narzędzie 

opracowane z myślą o realizacji określonego celu. Druga grupa, którą w zasadzie można 

podzielić na dwie dalsze podgrupy (programy prostsze w obsłudze i o uboższych 

możliwościach oraz bardziej zaawansowane, wymagające nieco dłuższej nauki) to programy 

do zastosowań amatorskich. 

Zaawansowane platformy edycyjne 

Pierwszą z tych grup zajmują narzędzia, których cena wykracza znacznie ponad możliwości 

przeciętnego użytkownika, jednak w środowisku filmowców nie jest niczym nadzwyczajnym – 

zwłaszcza jeśli porówna się ją z kosztem wyposażenia małego nawet studia filmowego. W 

sektorze tym strefa wpływów podzielona jest już od wielu lat pomiędzy takich potentatów, 

jak Adobe (szereg narzędzi do postprodukcji wideo, telewizyjnej i filmowej, z których 

najbardziej znanymi są program do montażu Premiere Pro i aplikacja edycyjna After Effects), 

Autodesk (oprogramowanie pisane specjalnie dla stacji roboczych Silicon Graphics), Avid, 

Grass Valey (Edius Pro), Apple (Final Cut Pro – najbardziej znana platforma edycyjna 

dedykowana wyłącznie komputerom spod znaku nadgryzionego jabłka) oraz Sony (platforma 

Vegas). 
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Sony Vegas Pro 12 – jeden z popularniejszych profesjonalnych programów do montażu wideo 

dostępnych dla komputerów PC. Stanowi on część spójnego i stale rozbudowywanego ekosystemu, 

na który składają się takie narzędzia, jak program do authoringu DVD Architect lub edytor dźwiękowy 

Sound Forge Pro. (Fot. Sony) 

Cechą charakterystyczną tych programów jest niewątpliwie wysoka cena sięgająca od około 

3 tysięcy złotych do mocno ponad 10 tysięcy złotych za całe pakiety lub nawet więcej w 

sytuacji, gdy wraz z oprogramowaniem dostarczana jest odpowiednia platforma 

komputerowa. Przede wszystkim są to jednak narzędzia, którymi – w zależności od 

zamierzenia ich autorów – da się zrobić z materiałem filmowym bardzo wiele, prawie 

wszystko lub po prostu wszystko. Jednak odbywa się to za cenę bardzo rozbudowanej 

wiedzy, którą często zdobywa się latami. Wielu wideo amatorów nie tylko nie byłaby w stanie 

wykorzystać większości tych funkcji, ale też nawet nie znalazłoby dla nich zastosowania. 

Co dla ambitnego amatora? 

Po jakie programy ma więc sięgnąć pasjonat wideofilmowania, który nie ma najmniejszego 

zamiaru wydawać kilku tysięcy złotych za profesjonalny program do montażu, ani też nie 

chce korzystać z jego wersji pirackich? Minione lata doprowadziły do powstania wielu bardzo 

ciekawych, a przy tym naprawdę tanich lub wręcz darmowych programów do obróbki 

materiału wideo, którymi warto się zainteresować. 
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Windows Live Movie Maker – aplikacja, o istnieniu której wie zadziwiająco mało osób. A niesłusznie, 

jest to bowiem prosty, ale wygodny i przede wszystkim zupełnie darmowy edytor wideo dysponujący 

całkiem ciekawymi możliwościami montażu i eksportu projektów wideo. Warto go wypróbować, jeśli 

dopiero zaczyna się przygodę z wideofilmowaniem. 

Programów tych jest obecnie bardzo dużo – na tyle, że ich kolejne wymienianie nie bardzo 

ma sens. Zacznijmy od tych drugich, czyli aplikacji dostępnych za darmo lub za naprawdę 

niewielkie pieniądze. W przeważającej części są to narzędzia, których głównym zadaniem jest 

maksymalne ułatwienie życia użytkownikom. Nie mają wielkich możliwości – z reguły 

dysponują bardzo ograniczonymi możliwościami w zakresie pracy wielościeżkowej i 

ograniczonymi funkcjami cięcia i skracania klipów wideo, ale prócz ceny mają jedną 

niezaprzeczalną zaletę: są tak proste w obsłudze, że poradzi sobie z nimi dosłownie każdy. 

Jeśli ktoś nie wierzy, niech sięgnie np. po Windows Live Movie Maker – edytor prosty, a 

jednak w zupełności wystarczający do większości zastosowań. Skąd go wziąć? Jeżeli 

używacie systemu Windows, to istnieje spora szansa, że już go macie – wystarczy włączyć 

usługę Windows Live, a system sam zaproponuje jego pobranie i zainstalowanie. 

Grupa narzędzi amatorskich lecz bardziej zaawansowanych jest jeszcze bogatsza. Można tu 

znaleźć zarówno narzędzia, które niegdyś były bardzo prostymi edytorami, lecz których 

twórcy zmuszeni rosnącą konkurencją przeobrazili je w całkiem rozbudowane narzędzia – 

przykładami mogą być tutaj choćby programy takie jak PowerDirector firmy CyberLink, Corel 

VideoStudio (spadkobierca programu firmy Ulead), czy Pinnacle Studio – jak i programy 
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stanowiące nieco prostsze (bo amatorskie) odpowiedniki programów profesjonalnych, np. 

Adobe Premiere Elements jako prostsza wersja Premiere Pro czy Sony Movie Studio, będące 

zaskakująco wiernym klonem niemal dziesięciokrotnie droższego Sony Vegas. 

 

Sony Movie Studio Platinum 12 – główny interfejs programu. (Fot. Sony) 

Z programów tych pragniemy zwrócić Waszą uwagę na ostatni z wymienionych – z dwóch 

powodów. Po pierwsze Sony Movie Studio Platinum 12 będzie naszą bazą programową, na 

podstawie której w dalszych lekcjach należących do tego cyklu prezentować będziemy 

techniki i sekrety udanej postprodukcji wideo. Po drugie zaś jest to po prostu znakomity 

program do montażu i edycji materiału wideo, który nie tylko odznacza się atrakcyjną ceną 

(w wersji podstawowej dostępny jest za mniej niż 300 złotych), ale też jest chyba najbardziej 

zaawansowanym narzędziem z tej grupy dostępnym w polskiej wersji językowej, a nabywca 

otrzymuje go zarówno w wersji 32-, jak i 64-bitowej. 

Szkoła używania nożyczek i kleju 

To tyle tytułem naszego krótkiego wprowadzenia. W kolejnych lekcjach e-kursu „Montaż 

wideo” znajdziecie konkretne porady dotyczące praktycznych aspektów montażu i 

postprodukcji wideo oraz tajników pracy w wygodnym środowisku zaprojektowanym z myślą 

o wszystkich filmowcach-amatorach i ich potrzebach. Zapraszamy! 


