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O roli ironii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa,
a zwäaszcza w Rökopisie znalezionym w Saragossie,
ze szczególnym odniesieniem do ironii romantycznej
On the role of irony in the films by Wojciech Jerzy Has, especially in The Manuscript
Found in Saragossa, with particular reference to Romantic irony

Zaiste, strach by was obleciaá, gdyby nagle Ğwiat,
tak jak siĊ tego domagacie, staá siĊ rzeczywiĞcie
do koĔca zrozumiaáy.
Fryderyk Schlegel
Na wzór negatywnoĞci ironia jest drogą: nie prawdą,
lecz drogą wáaĞnie! Ten, kto zna rezultat jako taki,
nie posiądzie go, jeĞli nie zna drogi.
Soren Kierkegaard

JeĞli „ironia jest formą paradoksu”1, to ¿lm RĊkopis znaleziony w Saragossie
(1965) w reĪyserii Wojciecha Hasa uznaü moĪna za dzieáo prawdziwie ironiczne. ParadoksalnoĞü RĊkopisu... polega na tym, Īe áączy on w sobie to, co znane
1

F. Schlegel, Fragmenty, táum. C. Bartl, oprac. M. P. Markowski, Kraków 2009, s. 17.
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z tym, co niezrozumiaáe. Forma tego ¿lmu opiera siĊ na kunsztownym systemie
artystycznych odniesieĔ: do tradycji literackiej i ¿lozo¿cznej, znanych skądinąd konwencji gatunkowych, form narracyjnych i wizualnych. WyraĨnie widaü
w nim autorski dystans w stosunku do kreowanej rzeczywistoĞci, który z wszystkich uwarunkowaĔ literackich i ¿lmowych czyni wartoĞü dodaną. Staje siĊ nią
wáaĞnie to, co niezrozumiaáe, czyli zaskakujące, ale dające do myĞlenia przygody
gáównego bohatera ¿lmu, Alfonsa van Wordena (Zbigniew Cybulski).
Film ten jawi siĊ jako swoisty manifest artystycznej wolnoĞci, który powstaá
w kontekĞcie czasu historycznego – lat szeĞüdziesiątych XX wieku. Ale jego
prawdziwa wartoĞü pozostaje poza czasem. Dlatego dobrze pasują do niego sáowa Fryderyka Schlegla o ironii: „Ironia jest formą paradoksu. Paradoksem jest
wszystko, co jednoczeĞnie jest dobre i wielkie”2.
Jest w RĊkopisie... Hasa wiele cech ironii romantycznej. Przede wszystkim
zaĞ ta, za której sprawą artysta w sposób Ğwiadomy dokonaü moĪe negacji rzeczywistoĞci historycznej, po to aby uwolniü miejsce dla rzeczywistoĞci poetyckiej. Tak wáaĞnie jest u Hasa. ReĪyser, odchodząc w swoim ¿lmie od Ğwiata historycznego w Ğwiat wyobraĨni, a takĪe w pewnym sensie anihilując tradycyjne
reguáy narracji i obrazowania ¿lmowego, stworzyá „poetycki ¿lm z podtekstem
¿lozo¿cznym”3. RĊkopis... to punkt kulminacyjny i kwintesencja ironicznych
cech twórczoĞci Hasa.
Wszystkie ¿lmy Hasa są opowieĞciami o ludziach i przeĪywanym przez nich
czasie4. Ujawnia siĊ w nich ĞwiadomoĞü przemijalnoĞci i nietoĪsamoĞci egzystencji, niepewnoĞü bycia. Ich gáównym tematem jest Īycie – dąĪące do pozytywnoĞci, które jednak stale schodzi na pobocza negatywizmu. NicoĞü jako
doĞwiadczenie bohaterów przejawia siĊ pod maską egzystencjalnych nastrojów
– osamotnienia, lĊku, melancholii, nudy, rozpaczy. WaĪne jest, Īe w ¿lmach zrealizowanych przez Hasa przed RĊkopisem…, nastroje te uzyskują szersze odniesienie – historiĊ. Ta zaĞ jawi siĊ przede wszystkim jako chaos powodujący wzrost
jednostkowego cierpienia oraz rozpad doĞwiadczenia zbiorowego.
Obraz Ğwiata historycznego, jaki ukazuje siĊ w dzieáach Hasa, wskazuje na
tĊ odmianĊ dwudziestowiecznego nihilizmu5, którego przyczyny tkwią w krachu
wartoĞci i nadziei w sferze: polityki (wojny Ğwiatowe), ideologii (dyktatury),
religii (sekularyzacja), psychiki (relatywizm, nerwica). Jak zauwaĪyá Wolfgang
Ibid.
M. Walasek, Sprawozdanie z produkcji „RĊkopisu znalezionego w Saragossie”, „Ekran”
1964, nr 19, s. 8.
4
Zob.: M. Maron, Dramat czasu i wyobraĨni. Filmy Wojciecha J. Hasa, Kraków 2010.
5
Zob.: id., Problem nicoĞci i nihilizmu w ¿lmach Wojciecha J. Hasa, [w:] W stronĊ kina ¿lozo¿cznego. Antologia, red. U. Tes, Kraków 2011, s. 37-56.
2
3
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Kraus: „Dwie wojny Ğwiatowe, zniszczone miasta, arbitralne przesuniĊcia granic, izolacja krajów komunistycznych Europy Wschodniej, deportacje wielkich
mas ludnoĞci, rozerwanie wielu rodzin – wszystko to byáo rezultatem entuzjastycznych wizji przyszáoĞci. […] Nihilizm jest odwrotną stroną naszych nadziei
na ziemski raj – i wáaĞnie po tej stronie siĊ dziĞ znajdujemy”6. Wszystko to jest
tematem ¿lmów Hasa. Nihilizm daje w nich o sobie znaü, juĪ bez záudzeĔ, takĪe
jako dramatyczne rozczarowanie historią.
Zatem ukryty w twórczoĞci Hasa namysá nad nihilistyczną kondycją wspóáczesnoĞci istnieje w dwóch zasadniczych perspektywach: egzystencjalnej i historycznej. Pierwszej towarzyszy ĞwiadomoĞü, Īe indywidualnemu istnieniu nieodáącznie przypisany jest brak; w drugiej historia jawi siĊ jako pasmo záudzeĔ
i katastrof. Pojawia siĊ wobec tego pytanie: czy z diagnozą tą áączyü siĊ moĪe
jedynie poczucie wyczerpania, niepokoju i odrealnienia, czy teĪ moĪe siĊ z niej
wyáoniü jakieĞ pozytywne doĞwiadczenie? W jaki sposób?
MoĪna sądziü, Īe to wáaĞnie ironia byáa dla Hasa taką – niebezpieczną, bo
takĪe związaną z zasadą negacji – metodą zachowywania wartoĞci. Ironia jest
jednym z najwaĪniejszych pierwiastków twórczoĞci tego reĪysera. Manifestuje
siĊ na wielu poziomach jego dzieá – jako postawa bohaterów, jako stosunek do
historii oraz jako efekt estetyczny, czyli jako posiadająca wymiar artystyczny
i ¿lozo¿czny gra autora z widzem.
1. Funkcja ironii w ¿lmach Hasa
1.1.

Ironia jako egzystencjalny nastrój i wyraz autoreÀeksji bohaterów

Ironia jest wyrazem samowiedzy. Czáowiek zajmujący postawĊ ironiczną
tworzy dystans wobec samego siebie oraz wobec Ğwiata jako takiego. Ironia jest
zatem związana z reÀeksyjnoĞcią. Jest pewnego rodzaju podwojeniem w obrĊbie
Ğwiadomego ja, a takĪe odróĪnieniem samego siebie od Ğwiata przedmiotów.
Charles Baudelaire wiązaá ironiĊ z moĪliwoĞcią spojrzenia na samego siebie
z dystansu, ale teĪ ze ĞwiadomoĞcią zaleĪnoĞci od ograniczeĔ Ğwiata zewnĊtrznego7. Tak powstaje ironiczna samowiedza, przejawiająca siĊ jako specy¿czna odmiana humoru okreĞlana przez Baudelaire`a mianem „komizmu absolutnego”8.
Jest on związany ze ĞwiadomoĞcią upadku oraz wynikającą z tej ĞwiadomoĞci
6
W. Kraus, Nihilizm – nadal aktualny? táum. G. SowiĔski, [w:] Wokóá nihilizmu, red. G. SowiĔski, Kraków 2001, s. 260, 261.
7
Ch. Baudelaire, O istocie Ğmiechu, táum. M. BieĔczyk, „Literatura na ĝwiecie” 1999, nr 10-11,
s. 170-189.
8
Zob. P. de Man, Retoryka czasowoĞci, táum. A. Sosnowski, ibid., s. 220-224.
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autoironią. Tylko czáowiek moĪe Ğmiaü siĊ z wáasnego upadku, czyli z wáasnej
sáaboĞci, bo tylko czáowiek ma ĞwiadomoĞü swojej zaleĪnoĞci od Ğwiata zewnĊtrznego. Ta cecha odróĪnia go od nieludzkiej natury.
ħródáa nowoczesnego, autoironicznego humoru bĊdącego wyrazem samowiedzy szukaü naleĪy w epoce baroku. Autoironiczny humor związaá siĊ wtedy
z melancholią. Racją bytu humoru i melancholii staáa siĊ sprzecznoĞü miĊdzy
skoĔczonoĞcią a nieskoĔczonoĞcią, przemijaniem a wiecznoĞcią9. Melancholia
spowodowana poczuciem marnoĞci Ğwiata związana byáa z cierpieniem, zapewniaáa jednak paradoksalny udziaá w wiecznoĞci za sprawą nieskoĔczonej tĊsknoty; natomiast autoironiczny humor wyĞmiewaá owe sprzecznoĞci, podając zarazem w wątpliwoĞü wáasne racje – jako wyraz ludzkiej skoĔczonoĞci.
„Dlatego czáowiek nowoczesny rozwija humor páynący ze ĞwiadomoĞci samoograniczenia oraz melancholiĊ jako spotĊgowane doznanie samego siebie”10.
Wszystko to ma zatem związek z doĞwiadczeniem i pojmowaniem czasu. Tak
wáaĞnie jest w ¿lmach Hasa. Melancholii czĊsto towarzyszy specy¿czne poczucie humoru, a bohaterów cechuje ironiczna reÀeksyjnoĞü. Jak pisaá Konrad Eberhardt, „znajdując siĊ nawet w tragicznej sytuacji budzą w sobie siáy osobliwej
samoobrony; są tragiczni, ale zarazem cokolwiek Ğmieszni lub kokieteryjnie igrający do koĔca z rzeczywistoĞcią, która jest im doskonale znana11”.
Popatrzmy. RzeczywistoĞü przedstawiona w PĊtli (1957)12 – debiucie fabularnym Hasa – osnuta jest gĊstą atmosferą melancholii. Ta zaĞ związana jest z przymusem bezsensownej powtarzalnoĞci. Tej upiornej powtarzalnoĞci – pamiĊci,
sytuacji, nastrojów, motywów – poddany jest gáówny bohater, alkoholik Kuba
(Gustaw Holoubek). Jego wĊdrówka przez osnute mgáą miasto to rodzaj balansowania po sznurze teraĨniejszoĞci rozpiĊtym nad przepaĞcią koszmarnych wspomnieĔ. W ¿nale sznur ten zwija siĊ i zaciska wokóá bohatera.
W tym jednolicie ciemnym rysunku Ğwiata pojawia siĊ niekiedy reÀeks ironii.
Jest teĪ nuta czarnego humoru jako reakcja obronna, czy teĪ po prostu efekt samowiedzy czáowieka bezwzglĊdnie Ğwiadomego swojej sytuacji. W ¿nale bohater powraca do domu i przed popeánieniem samobójstwa prowadzi rozmowĊ sam
ze sobą; jeszcze raz konstatuje swoją sáaboĞü spowodowaną alkoholizmem. Jest
to przejaw charakterystycznej dla tego bohatera samoĞwiadomoĞci – ironicznej
i melancholijnej zarazem, bo wáaĞnie zamkniĊtej „w zatrutym obiegu autoreÀek9
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, ¿lozo¿i, przyrody,
medycyny, religii oraz sztuki, táum. A. KryczyĔska, Kraków 2009, s. 265.
10
Ibid., s. 265-266.
11
K. Eberhardt, Wojciech Has, Warszawa 1967, s. 45.
12
Wszystkie dalsze uwagi na temat ¿lmów Hasa opieram w znacznej mierze na analizach, jakie
przeprowadziáem w ksiąĪce Dramat czasu i wyobraĨni. Filmy Wojciecha J. Hasa.
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sji”13. W ten sposób daje o sobie znaü ironiczna postawa wycofania w prawdĊ
subiektywnoĞci.
Wycofanie w subiektywnoĞü jest takĪe cechą bohatera PoĪegnaĔ (1958). Paweá (Tadeusz Janczar) to czáowiek áączący ironiczną przekorĊ z melancholijną
zadumą. W pierwszej czĊĞci ¿lmu ucieczka z mieszczaĔskiego domu staje siĊ dla
niego czymĞ w rodzaju autoironicznej gry prowadzonej z sobą i Ğwiatem. Okazja
nadarza siĊ, kiedy w nocnym lokalu spotyka máodą fordanserkĊ. Dziewczyna
podejmuje tĊ grĊ. Podczas jednodniowego wyjazdu do LeĞnej Podkowy wspólnie
snują idylliczne i ironiczne zarazem wyobraĪenia o szczĊĞliwym Īyciu „w wiejskim zakątku” z dala od Ğwiata.
Ironia – tym razem losu – sprawi, Īe Lidka (Maria Wachowiak) i Paweá zobaczą siĊ znowu, lecz w odmiennych okolicznoĞciach, pod koniec wojny. Dom,
w którym siĊ spotykają, peáen rozbitków cudem ocalaáych z powstania warszawskiego, jawi siĊ Pawáowi jako tonący statek. Ironia tkwi w tym, Īe Paweá dobrze
wie, iĪ sam równieĪ jest jego „pasaĪerem”. Z czasem jego ironia gubi wiĊc swój
máodzieĔczy, przekorny odcieĔ i staje siĊ ironią czáowieka doĞwiadczonego.
W pierwszej czĊĞci PoĪegnaĔ ironia bohatera skojarzona jest z máodzieĔczą zabawą i Īartem, z chĊcią odróĪnienia siĊ od Ğwiata, w drugiej zaĞ ze ĞwiadomoĞcią
de¿nitywnego rozpadu dawnych form Īycia. W obu wariantach towarzyszy jej
nastrój melancholii związany z poczuciem nieodwoáalnej straty.
Trzeci ¿lm Hasa, Wspólny pokój (1960), w wiĊkszym jeszcze stopniu áączy
egzystencjalne nastroje melancholii, nudy i ironii. Jego bohaterami są pisarze,
wspólnie mieszkający i wspólnie pozostający na marginesie Īycia. Wszyscy bezskutecznie poszukują jakiejĞ wyĪszej racji istnienia i twórczoĞci. Filmowym znakiem zawieszenia, w którym siĊ znajdują jest zegar na Ğcianie ich pokoju – raz
idący do przodu, raz wstrzymujący swój bieg. „JesteĞmy ciĊĪarkami u nóg Pana
Boga” – tak sami okreĞlają swoją sytuacjĊ w jednej ze scen. Ironia i autoironia
cechuje ich podejĞcie do Ğwiata i do siebie samych. Przejawia siĊ w ich sposobie
bycia i rozmowach, jako pewien rodzaj towarzyskiej báazenady.
Ale taki, ironiczny sposób bycia zawieszony gdzieĞ pomiĊdzy dekadencją
a estetyzacją Īycia jest bronią obosieczną. Pisaá o tym Soren Kierkegaard. Permanentna ironia moĪe wprawdzie staü siĊ przejawem subiektywnej wolnoĞci jednostek14, ale poniewaĪ polega na stale ponawianym wycofaniu z realnego Ğwiata oraz na ciągáej zmianie nastrojów, przyczynia siĊ do spotĊgowania poczucia
nudy. Poczucie bezideowoĞci wyzwala nudĊ, nuda prowokuje melancholiĊ, me-

M. BieĔczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2012, s. 71.
Zob. S. Kierkegaard, O pojĊciu ironii, z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, táum. A.
Diakowska, Warszawa 1999, s. 250.
13
14
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lancholia wyzwala ironiĊ, ironia zaĞ – nudĊ. Koáo siĊ zamyka. Jak zauwaĪyá Kierkegaard: „Nuda – oto jedyna ciągáoĞü dostĊpna dla ironisty. Nuda to wiecznoĞü
bez treĞci, szczĊĞcie bez smaku, powierzchowna gáĊbia, wygáodniaáy przesyt15”.
W Záocie (1962) ironia jako cecha ĞwiadomoĞci oraz postĊpowania bohaterów ujawnia siĊ w inny jeszcze sposób. Film opowiada historiĊ máodego cháopaka – Kazika (Wáadysáaw Kowalski), który tra¿a na teren kopalni odkrywkowej
w Turoszowie. W jego oczach miejsce to nabiera niezwykáych cech. Zostaje swoiĞcie upoetyzowane. Bohater stara siĊ uwolniü od pospolitoĞci zwykáego Īycia,
przekroczyü granice wáasnej okreĞlonoĞci. Ucieczka od tego kim byá, wiąĪe siĊ
z chĊcią odróĪnienia od Ğwiata, ale teĪ z otwarciem naĔ na mocy wyobraĨni. Tu
pojawia siĊ ironia – zbliĪona do romantycznej. U Hasa, tak jak u romantyków,
czáowiek okazuje siĊ zdolny do ciągáego poszerzania granic swojego istnienia
dziĊki procesowi autodestrukcji (zaprzeczenia okreĞlonych form) i autokreacji
(stworzenia nowych form). W ten sposób ujawnia swą wolnoĞü.
DuĪo zatem zaleĪy od czáowieka. TĊ myĞl wskazuje Kazikowi Piotr (Krzysztof Chamiec) – geolog pracujący w kopalni. Staje siĊ on dla Kazika przewodnikiem, kimĞ w rodzaju wspóáczesnego alchemika. Wskazuje mu moĪliwoĞü przemiany. Rozbudza wyobraĨniĊ cháopca informacjami o moĪliwoĞci znalezienia
w kopalni záota. Uruchamia w nim poznawcze zainteresowania. Ich relacja nabiera cech relacji mistrz – adept. I choü záoto okazuje siĊ w koĔcu iluzją, marzeniem, dziaáanie Piotra posiada gáĊbszy sens. Pozwala cháopakowi odnaleĨü siebie
– w Ğwiecie. W postĊpowaniu Piotra dostrzec moĪna fundamentalny cel ironii:
wskazywanie drogi do prawdziwych wartoĞci – wiedzy o sobie i Ğwiecie – za
pomocą udawania. Korzenie takiego podejĞcia tkwią w ironii sokratycznej. Piotr
staje siĊ uosobieniem etosu ironisty. Jak pisaá Wáodzimierz Szturc: „Etos ironii
polega na usankcjonowaniu negacji jako metody wyáawiana wartoĞci. WiąĪe siĊ
z nim misty¿kacja podmiotu, jeĞli sáuĪy odnalezieniu prawdy w przedmiocie16”.
1.2.

O roli ironii w znoszeniu doĞwiadczenia historycznego

Kierkegaard uwaĪaá, Īe ironia jest samowiedzą, która wyobcowuje jednostkĊ
z bezpoĞrednioĞci Īycia. DuĔski ¿lozof pisaá, Īe „podmiot ironiczny stale siĊ wycofuje, podwaĪa realnoĞü wszelkich fenomenów, Īeby wybawiü samego siebie,
to znaczy zachowaü w konfrontacji ze Ğwiatem swą negatywną niezaleĪnoĞü”17.
Dla Kierkegaarda zatem ironia to „nieskoĔczenie absolutna negatywnoĞü”18 spoIbid., s. 279.
W. Szturc, Ironia romantyczna. PojĊcie, granice i poetyka, Warszawa 1992, s. 37.
17
Kierkegaard, op. cit., s. 251.
18
Ibid., s. 252.
15
16
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wodowana utratą znaczenia rzeczywistoĞci w oczach ironisty. Utrata ta wynika
ze ĞwiadomoĞci rozdzielnoĞci pomiĊdzy zakáadanym ideaáem (ukrytą istotą rzeczywistoĞci) a stanem faktycznym19. W ten sposób negacji podlega takĪe doĞwiadczenie historyczne.
JednakĪe Kierkegaard zauwaĪyá, Īe ironia pojawia siĊ zawsze wáaĞnie w stosunku do pewnej konkretnej rzeczywistoĞci historycznej, „czyli rzeczywistoĞci
danej w okreĞlonym czasie i okreĞlonych warunkach”20. Ironia pojawiaáa w punktach kluczowych historii, tak jak dziaáo siĊ to w przypadku Sokratesa, Giordano
Bruno i Erazma z Rotterdamu. ĝwiadomoĞü ironiczna wiąĪe siĊ zatem ĞciĞle ze
ĞwiadomoĞcią zaleĪnoĞci podmiotu od mechanizmów historii oraz z próbą zachowania pewnego rodzaju suwerennoĞci.
Filmy Hasa są przejawem ironicznego, subiektywnego stosunku do historii.
Silnie daje w nich o sobie znaü ambiwalentna relacja z historią – wyobcowanie
a zarazem ĞwiadomoĞü uwikáania w historiĊ. Przede wszystkim naleĪy zauwaĪyü, Īe w ¿lmach mających bezpoĞrednie odniesienie do czasu historycznego
– PoĪegnaniach i Jak byü kochaną – sam mechanizm historii wydaje siĊ ironiczny. Bohaterowie poddani zostają bezlitosnemu dziaáaniu tego mechanizmu.
W PoĪegnaniach daje o sobie znaü ironia losu. Wydarzenia wojenne sprawiają,
Īe bohaterowie znajdują siĊ w sytuacji, w której prawie nic od nich nie zaleĪy.
Los zamienia ich role; Lidka, przed wojną fordanserka, zostaje „hrabiną”, Paweá
inteligent – kelnerem. W momencie zakoĔczenia wojny ironiczna jest sytuacja
wszystkich bohaterów – rozbitków i uciekinierów wojennych, próbujących zachowaü dawne formy Īycia, które w Īaden sposób nie przystają do realiów historycznych. WiĊcej – ironiczna wydaje siĊ sytuacja caáej Polski, która – jak to
okreĞla jedna z bohaterek – jest „dans son teritoire, mais pas chez soi”, czyli na
swoim terenie, ale nie u siebie.
Natomiast w Jak byü kochaną (1963) obserwujemy mechanizm historii, który
uruchamia dziaáanie ironii tragicznej. Jej gáówną wáaĞciwoĞcią jest heterotelia,
czyli rozbieĪnoĞü czynów i ich skutków. Mamy tu do czynienia z tragicznym
splotem wydarzeĔ i postaw, w którym pierwszoplanową rolĊ odgrywa pewien
rodzaj niezawinionej winy. Gáówna bohaterka – Felicja (Barbara Krafftówna)
kocha Wiktora (Zbigniew Cybulski) i pomaga mu przetrwaü wojnĊ, ryzykując
19
ĝwiadomoĞü rozdzielnoĞci daje o sobie znaü juĪ na poziomie ironii retorycznej, w jĊzyku.
Przejawia siĊ w nieadekwatnoĞci myĞli (sensu, istoty) i sáowa (fenomenu). Ironia retoryczna polega przecieĪ na mówieniu czegoĞ przeciwnego w stosunku do tego, o czym siĊ myĞli. ChociaĪ
przejawia siĊ przez nią ĞwiadomoĞü nieadekwatnoĞci myĞli i sáów, w przeciwieĔstwie do zwykáego
káamstwa, towarzyszy jej intencja dotarcia do prawdy. Jest w niej takĪe zawarty pierwiastek wolnoĞci – negatywnej, poniewaĪ pozostającej w związku z negacją sfery fenomenalnej.
20
Kierkegaard, op. cit., s. 252-253.
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Īyciem; jednak swoją o¿arnoĞcią ocala go i niszczy zarazem. Sama wikáa siĊ
w coĞ, co po wojnie uznane zostaje za kolaboracjĊ (jako aktorka gra w teatrze
prowadzonym przez Niemców). Jej dzielny upór rodzi nieprzewidziane skutki –
Felicja nie ocali miáoĞci, Wiktor popeáni samobójstwo. Tragizm polega na tym,
Īe bohaterka nie jest w stanie jednoznacznie umiejscowiü swojej winy. Czy jej
przyczyną są nieodpowiednio ulokowane uczucia? Sytuacja zewnĊtrzna? Przypadek? DoĞwiadczenie Felicji z jednej strony nacechowane zostaje ironiczną
ĞwiadomoĞcią nieadekwatnoĞci wáasnych staraĔ i ich konsekwencji. Z drugiej
jednak strony, jej postĊpowanie zdaje siĊ mieü jakąĞ wyĪszą, bo moralną racjĊ.
W efekcie bohaterka skazana zostaje na pewien rodzaj milczącej akceptacji losu,
niczym bohater tragiczny.
W przypadku obu ¿lmów ich bohaterowie nacechowani zostali dwoistą, bo
ironiczną ĞwiadomoĞcią. Jest ona dwoista, poniewaĪ z jednej strony zawiera
konstatacjĊ nieodwoáalnego uwikáania, z drugiej zaĞ strony – nabyty z czasem
dystans do rzeczywistoĞci. W obu tych ¿lmach daje o sobie znaü zmĊczenie historią. NieufnoĞü bohaterów wobec historii przejawia siĊ w ich wycofaniu w sferĊ prywatnoĞci. Natomiast autorski dystans do historycznych i narodowych stereotypów zostaje wyraĪony poprzez szereg motywów wizualnych, retorycznych
a nawet muzycznych.
Has pozbawia tradycyjne motywy stereotypowych znaczeĔ. Umieszcza je
w zaskakujących kontekstach. W PoĪegnaniach niejednoznaczne wykorzystanie
motywów wizualnych i muzycznych – wielkiego portretu KoĞciuszki na Ğcianie pokoju willi Quo Vadis, obrazu Olszynka Grochowska Wojciecha Kossaka,
a takĪe melodii Poloneza Michaáa OgiĔskiego – podwaĪa ich uĞwiĊcone tradycją, stereotypowe funkcje „narodowych relikwii”. Wprowadza pewną dwoistoĞü
semantyczną. Jak sáusznie zauwaĪyáa Iwona GrodĨ, wspomniana Olszynka Grochowska to „cytat malarski wykorzystany w funkcji ironicznej. Z jednej strony
koresponduje z oburzeniem ciotki Pawáa wywoáanym brakiem zainteresowania
siostrzeĔca powstaniem warszawskim. Z drugiej – faászywie „brzmi” z wynurzeniami Mirka o pragnieniu ucieczki od „swego Ğwiata” (arystokratycznej mitologii) i kraju21”.
Tego typu podejĞcie do narodowych symboli i stereotypów zyskuje jeszcze
wiĊksze znaczenie w Jak byü kochaną. Problem historii zostaje związany z perspektywą pamiĊci, nie tylko gáównej bohaterki, ale takĪe innych postaci. Ironia
polega na wzrastającej z biegiem wydarzeĔ ĞwiadomoĞci uwikáania indywidualnego Īycia w mechanizm dziaáania mitów bohaterskich. Jak zauwaĪyáa ElĪbieta
Ostrowska, bohaterka w swoich monologach „ironicznie odnosi siĊ do swojej
21

I. GrodĨ, Zaszyfrowane w obrazie. O ¿lmach Wojciecha Hasa, GdaĔsk 2008, s. 68-69.
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przeszáoĞci, negując jej jednostkowy charakter, podkreĞlając raczej powtarzalnoĞü ról Īyciowych, w które przyszáo jej wejĞü”22.
Has w ironiczny sposób wykorzystaá w tym ¿lmie topos theatrum mundi, wedle którego Ğwiat jawi siĊ jako teatr, a Īycie jako „rola do zagrania”. Bohaterowie posiadają ironiczną ĞwiadomoĞü tego, jakie role przyszáo im odegraü w tym
„teatrze historii”. Felicja nazywa sama siebie „tragiczną komiczką i komiczną
tragiczką”. Mimo to – jak zauwaĪyáa Ostrowska – „ĞwiadomoĞü odgrywania rozmaitych ról jest waĪnym Ĩródáem owego ironicznego dystansu do samej siebie,
który ostatecznie wyposaĪy bohaterkĊ w poczucie wewnĊtrznej wolnoĞci23”.
W ¿lmie tym Has pokazaá, w jaki sposób historiĊ tworzą nie tylko same fakty
i okolicznoĞci, lecz przede wszystkim ich interpretacje – subiektywny punkt widzenia, zbiorowa mitologia, stereotypy, plotka. Has dystansuje siĊ od tak pojĊtej
„historii”. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe ironia nie sáuĪy w tym ¿lmie szyderstwu
i odciĊciu siĊ od pamiĊci historycznej, lecz raczej demaskacji mechanizmów jej
interpretacji.
1.3.

Ironia jako zasada kreacji artystycznej

W sztuce ironia staje siĊ przejawem splotu przeciwieĔstw, jest wyrazem záoĪonoĞci i konÀiktowoĞci Ğwiata. Funkcją ironii w dzieáach artystycznych moĪe
byü Ğwiadoma gra artysty Ğrodkami wyrazu lub gra autora z odbiorcą za pomocą humoru, parodii czy trawestacji. W literaturze funkcje ironiczne peánią takie chwyty jak dygresyjnoĞü, komentarz autorski, deziluzja lub przetwarzanie
wątków znanych skądinąd. Zabiegi te wskazują przede wszystkim na sztucznoĞü
kreowanej rzeczywistoĞci, którą usytuowaü moĪna ponad skoĔczonoĞcią Ğwiata
rzeczywistego. Jak zauwaĪyáa Zo¿a Mitosek, „ironicznoĞü rozumiana jako dystans, ¿kcyjnoĞü, wieloznacznoĞü, stanowiáaby jedną z fundamentalnych wáaĞciwoĞci literatury”24.
Od romantyzmu kreacja artystyczna zaczĊáa opieraü siĊ na podwójnym dystansie – do przedmiotów Ğwiata i potocznoĞci oraz do wáasnych wytworów. Romantyczny etos peánej realizacji czáowieka w sztuce oparty zostaá przede wszystkim
na kreacyjnym potencjale wyobraĨni, anihilującej przypadkowoĞü i skoĔczonoĞü
Ğwiata zjawisk, ale takĪe – co nie mniej waĪne – na moĪliwoĞci krytycznego
zdystansowania siĊ do aktu kreacji. Jak pisaá Rudiger Safranski, romantycy „chcą
podziwiaü wielki spektakl z widowni, choü jednoczeĞnie stoją za kulisami. Są
22
E. Ostrowska, Jak byü kochaną – (nie) pamiĊü wojny, [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. M. Jakubowska, K. ĩyto, A. M. Zarychta, àódĨ 2011, s. 122.
23
Ibid., s. 124.
24
Z. Mitosek, Co z tą ironią?, GdaĔsk 2013, s. 23.
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reĪyserami chcącymi zaczarowaü samych siebie. Romantyczna wiara w sztukĊ
pragnie niemoĪliwego, dziĊki wyra¿nowaniu stworzyü naiwnoĞü, wskutek czego
w miejsce dawnych substancji pojawia siĊ gabinet luster i sobowtórów: czucie
czucia, wiara w wiarĊ, myĞlenie o myĞleniu25”. A zatem takĪe ironia...
Jednym z przejawów ironicznej strategii twórczej jest intertekstualizm, czyli
ksztaátowanie w dziele róĪnorodnych odniesieĔ kulturowych26. Tego typu strategia, charakterystyczna dla sztuki ponowoczesnej, miaáa swoje zapowiedzi wáaĞnie w romantyzmie. To wtedy szczególną rolĊ odegraáa ĞwiadomoĞü zaleĪnoĞci
od tradycji i wytworzonych przez nią klisz kulturowych, którym podlega wszelka
twórczoĞü artystyczna. Romantyczny intertekstualizm áączyá siĊ z perspektywą
przeĪytych lektur oraz ze ĞwiadomoĞcią, Īe Ğwiat zostaá opisany, a opis ten staá
siĊ rzeczywistoĞcią samą w sobie. Romantykom, a po nich ich nastĊpcom, towarzyszyáa ĞwiadomoĞü egzystowania w swoistym uniwersum tekstów, fabuá i historii. W polskim kontekĞcie wystarczy wspomnieü poematy i dramaty Juliusza
Sáowackiego.
W twórczoĞci ¿lmowej Wojciecha Hasa tego typu intertekstualne myĞlenie
jest jedną z najwaĪniejszych cech ironicznej zasady kreacji. Intertekstualizm,
obok humoru sytuacyjnego i sáownego stanowi o ironicznoĞci jego dzieá. Dostrzec go moĪna juĪ w samej strategii adaptowania przez reĪysera utworów literackich. Nigdy nie opiera siĊ ona jedynie na funkcji ilustracyjnej, lecz zawsze
wpisuje pierwowzór w szeroki kontekst odniesieĔ, pogáĊbiając tym samym jego
znaczenia oraz moĪliwoĞci interpretacyjne. Ponadto, w kaĪdym ¿lmie pojawiają siĊ odniesienia dodane przez reĪysera. Szczególną rolĊ odgrywają zwáaszcza
liczne cytaty literackie.
W PoĪegnaniach cytat z poematu W Szwajcarii Juliusza Sáowackiego, ironicznie koresponduje z idyllicznym nastrojem pierwszej czĊĞci ¿lmu. We Wspólnym pokoju wiersz GaáczyĔskiego Ulica Sarg oraz fragment Przemian Owidiusza
wyznaczają mityczne odniesienia. W Záocie fragmenty powieĞci Jacka Londona
nawiązują do wyobraĪeĔ związanych z poszukiwaniem przygód. Cytaty z Romea
i Julii Szekspira są ironicznym komentarzem do melodramatycznych wątków
w Rozstaniu (1961). Natomiast w Jak byü kochaną, aluzje szekspirowskie (Hamlet) pomagają zde¿niowaü tragizm sytuacji, w jakiej znajdują siĊ bohaterowie
R. Safranski, Schopenchauer. Dzikie czasy ¿lozo¿i, táum. M. Falkowski, Warszawa 2008, s. 78.
Wedáug klasy¿kacji Michela Riffaterre`a, intertekst to „ogóá tekstów, które moĪna skojarzyü
z tekstem, jaki mamy przed oczami [lub] ogóá tekstów, które odnajdujemy w pamiĊci podczas
lektury jakiegoĞ fragmentu”; natomiast intertekstualnoĞc to „zjawisko, które ukierunkowuje lekturĊ tekstu, rządzi interpretacją, i jest przeciwieĔstwem lektury linearnej”. Zob.: F. Rosset, RĊkopis
znaleziony w Saragossie – protokóá intertekstualny, [w:] F. Rosset, D. Triaire, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieáo, táum. A. Wasilewska, Warszawa 2005, s. 270-284.
25
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oraz przypominają o metaforze „Ğwiata jako teatru” i „Īycia jako roli do zagrania”. Takich odniesieĔ jest wiĊcej (pojawiają siĊ takĪe cytaty muzyczne). Wszystkie one wyznaczają Hasowską ucieczkĊ od realizmu, od potocznoĞci – w Ğwiat
sztuki. Sáowa bohaterów stają siĊ przejawem ich ironicznej ĞwiadomoĞci, lecz
ponadto decydują o ironicznym ksztaácie dzieá ¿lmowych, dając do zrozumienia,
Īe są przede wszystkim tekstem kultury. Znamienne jest, Īe przede wszystkim
literatura, a nie tylko kino, ksztaátują intertekstualny charakter dzieá Hasa.
Nie znaczy to jednak, Īe odniesienia ¿lmowe posiadają mniejszą wagĊ. Has
byá reĪyserem „z krwi i koĞci”, a jego ¿lmy wyrastają z tradycji kina, choü pozostają na uboczu gáównych nurtów, takich jak neorealizm czy Nowa Fala. PĊtla to
swoista ¿lmowa parafraza stylu kina noir27; PoĪegnania przetwarzają osiągniĊcia
francuskiego czarnego realizmu poetyckiego spod znaku Marcela Carne. Rozstanie swobodnie nawiązuje do estetyki przedwojennego melodramatu; Záoto,
scenerią i ukáadem postaci odnosi siĊ do schematów ¿lmu produkcyjnego, a Jak
byü kochaną do poetyki szkoáy polskiej, bĊdąc jej tragiczno-ironicznym podsumowaniem.
OczywiĞcie wszystkie te ¿lmowe odniesienia przejawiają siĊ na ekranie jako
swoista maniera twórcza reĪysera oraz wspóápracujących z nim scenografów
i operatorów, których metody realizacyjne wpáywają na ksztaát obrazu ¿lmowego. Ale moĪna je przede wszystkim traktowaü jako przejaw Ğwiadomie prowadzonej przez reĪysera gry z czasem i pamiĊcią kulturową. Ta ironiczna gra opiera
siĊ na siĊganiu, za pomocą wyra¿nowanej estetyki, ale teĪ róĪnego rodzaju klisz
i stereotypów do przyzwyczajeĔ odbiorczych i wiedzy widzów. IronicznoĞü twórczej strategii polega na sprawdzaniu siáy i aktualnoĞci tych klisz, na procesie ich
demaskacji i ponownej misty¿kacji. Jest to zatem gra, która zapewnia widzowi
pozorną swojskoĞü odbioru – sytuuje go w znanych skądinąd konwencjach, po to
jednak, by – ironicznie – pokazaü i powiedzieü coĞ innego niĪ widz siĊ spodziewa
i w ten sposób otworzyü nową perspektywĊ znaczeniową.
Wedle tej strategii, PĊtla jawi siĊ jako ¿lm noir bez intrygi kryminalnej, ale
za to z uniwersalną problematyką egzystencjalną (samotnoĞü, Ğmierü); PoĪegnania i Rozstanie jako niekonwencjonalne melodramaty nasączone reÀeksją historyczną; Záoto zaĞ jest rodzajem ironicznej gry z formuáą ¿lmu produkcyjnego,
prowadzonej dla zmylenia zaostrzonej po roku 1960 cenzury. Natomiast Jak byü
kochaną niesie z sobą reÀeksyjny dystans do tematyki, a takĪe klisz interpretacyjnych, jakimi przez kilka lat zdąĪyáy obrosnąü ¿lmy szkoáy polskiej.

27
Zob.: K. ĩyto, PĊtla Wojciecha Jerzego Hasa. Polskie rekon¿guracje kina noir, [w:] Filmowe
ogrody…, s. 135-157.
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To jeszcze nie wszystko. Has idzie bowiem dalej w swojej strategii intertekstualnej. Sytuuje znaczenia gáĊbiej, wykorzystując szeroką sieü odniesieĔ. PĊtla jest
przecieĪ ironicznym pogáosem pojawiającej siĊ w Polsce z opóĨnieniem mody
na egzystencjalizm. PoĪegnania odnoszą siĊ do mocno zakorzenionej w kulturze
europejskiej tradycji sentymentalnej, w jej wysokim rozumieniu, z ducha Fryderyka Schillera, wedle którego poetyckoĞü pojmowana byáa jako wyraz reÀeksji
moralnej. Wspólny pokój oĪywia, umaráą zdawaáoby siĊ, tradycjĊ przedwojennej literatury polskiej – grupy literackiej Kwadryga, twórczoĞci Zbigniewa Uniáowskiego, poezji Konstantego Ildefonsa GaáczyĔskiego, nurtu katastro¿cznego.
Záoto siĊga jeszcze gáĊbiej. Za sprawą wykorzystania motywów kojarzących siĊ
z tradycją alchemiczną (záoto, kopalnia, górnicy) stanowi pogáos romantyzmu.
I wreszcie Jak byü kochaną uruchamia wątki szekspirowskie, które są przecieĪ
jedną z gáównych matryc kulturowych okreĞlających związki pomiĊdzy sztuką,
historią i Īyciem jednostek.
Gry intertekstualne nie są jedynym wyznacznikiem Hasowskiej ironicznoĞci.
Jest nim takĪe swoista predylekcja do ironicznego humoru – postaci, sytuacji
i sáowa, oraz autoironiczne aluzje, które z czasem zaczĊáy przybieraü niemal cech
autoparodii najbardziej charakterystycznych wáaĞciwoĞci Hasowskiego stylu.
Filmy Hasa, doĞü ponure w nastroju i opowiadające o sprawach trudnych nasycone są swoistym humorem sytuacyjnym i sáownym. Has wykorzystywaá caáą
gamĊ sposobów, aby ten ironiczny humor wyzwoliü. Tworzyá kontrastowe zestawienia postaci (PoĪegnania, Wspólny pokój), sytuacje, w których bohaterowie
(i widz) uĞwiadamiają sobie nieadekwatnoĞü swoich postaw i zachowaĔ (Jak byü
kochaną), posáugiwaá siĊ ironicznymi dialogami (PoĪegnania) oraz monologami. Jego ¿lmy peáne są zabawnych postaci, dialogów, dykteryjek, które jednak
w efekcie zawsze sáuĪą czemuĞ wiĊcej niĪ tylko funkcji rozrywkowej – są mianowicie znakiem reÀeksyjnoĞci bohaterów i autora.
„Artysta jest artystą pod warunkiem, Īe jest dwoisty i Īe wie o kaĪdym zjawisku w swej dwoistej naturze” – pisaá Charles Baudelaire28.
ZauwaĪyá on, Īe istota komicznoĞci jako zjawiska artystycznego polega przede
wszystkim na umiejĊtnoĞci dostrzegania w sytuacji czáowieka dwoistoĞci – mocy
bycia sobą i zarazem innym29. Nowoczesny artysta musi byü twórcą i jednoczeĞnie widzem swojej twórczoĞci. W ¿lmach Hasa znakiem owej dwoistoĞci artystycznej są czĊste autoaluzje i autoodniesienia. Dostrzec je moĪna przede wszystkim w powtarzającym siĊ typie ¿lmowych postaci. Decyduje o tym nie tylko
okreĞlony rys psychologiczny bohaterów, ale takĪe osobowoĞci aktorów, którzy
28
29

Baudelaire, op. cit., s. 188.
Ibid.
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wcielają siĊ w tych bohaterów, przechodząc niejako z ¿lmu do ¿lmu jako ironiczne, zwielokrotnione warianty tych samych postaci (Gustaw Holoubek, Adam
Pawlikowski, Wáadysáaw Kowalski, Barbara Krafftówna, Irena Netto, Zdzisáaw
Maklakiewicz, Zbigniew Cybulski i inni). Nie mniej istotne są powtarzające siĊ
motywy wizualne – w kaĪdym ¿lmie Hasa podobne i w kaĪdym mające nieco
inne znaczenia (okno, ulica, knajpa, strych, wnĊtrze pokoju mieszkalnego, lustra,
zegary itp.).
Wszystkie te zabiegi – intertekstualizm, humor sáowny i sytuacyjny, powtarzalnoĞü motywów i chwytów stylistycznych są sposobem podwójnego oznaczania dzieáa, czyli przejawem autorskiej ironii. àączy ona powagĊ i komizm,
uczuciowoĞü i intelektualny dystans i wreszcie – postawĊ kreacyjną i krytyczną.
W ¿lmach Hasa ironia pozwala uwolniü siĊ od ciĊĪaru faktycznej egzystencji
i historii, czasu i pamiĊci, by uczyniü z nich temat sztuki.

2. Ironia w ¿lmie RĊkopis znaleziony w Saragossie
RĊkopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego to powieĞü fantastyczna
a zarazem wielka rozprawa o kulturowej i historycznej toĪsamoĞci cywilizacji
Ğródziemnomorskiej, o jej powikáanych korzeniach i bogactwie, które naleĪy rozpoznaü30. Takie jest zadanie jej gáównego bohatera, Alfonsa van Wordena i takie
takĪe zadanie staje przed czytelnikiem. Wielowątkowa narracja tej ksiąĪki w zaskakujący sposób Īongluje czasem osobowym, literackim i historycznym.
TakĪe ¿lm Wojciecha Hasa jest kunsztownym eksperymentem z narracją ¿lmową, w którym dokonuje siĊ ironiczna gra z czasem oraz konwencjami literackimi i ¿lmowymi. Przede wszystkim jednak jest to – wedáug sáów reĪysera
– „poetycki ¿lm z podtekstem ¿lozo¿cznym”. Has dokonaá transpozycji znaczeĔ
¿lozo¿cznych i literackich w obszar znaków artystycznych – ¿lmowych obrazów i narracji. Adaptując powieĞü, postawiá gáównie na inicjacyjny i poznawczy
wątek dzieáa Potockiego. Skupiá siĊ takĪe na „szkatuákowej” metodzie opowiadania. Droga Alfonsa, tak jak w powieĞci, przebiega przez Ğwiat zaszyfrowanych
znaczeĔ i podlega procesom tajemniczych przemian. Wpleciona jest w wątek
opowieĞci pobocznych. Has brawurowo oĪywiá na ekranie gáównych bohaterów
ksiąĪki Potockiego. Stworzyá w obrazie artystyczny ekwiwalent czasu i miejsca
akcji; nawiązaá do tradycji intelektualnej. Przede wszystkim jednak – stworzyá
dzieáo, w którym zawará wáasny wizerunek czáowieka, Ğwiata i sztuki.
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Filozo¿czny i poznawczy aspekt powieĞci Potockiego dotyczy gáównych
oĞwieceniowych problemów: rozumu i doĞwiadczenia, religii i historii31. Ujawnia siĊ poprzez opowiadanie i wysáuchiwanie opowieĞci, przez konfrontacjĊ myĞli i doĞwiadczeĔ. Dla gáównego bohatera ma charakter inicjacyjny. Pobudza do
myĞlenia i wprowadza w Īycie erotyczne, spoáeczne i polityczne. Droga Alfonsa
przebiega w czasie i przestrzeni realnej i wyobraĪonej zarazem. Jest realna, poniewaĪ dotyczy prawdziwych miejsc i wydarzeĔ historycznych; jest wyobraĪona
bo jest opowiedziana przez kogoĞ, a wiĊc zaleĪna takĪe od literackiej ¿kcji. Poza
zamkniĊtą przestrzenią gór Sierra Morena rozciąga siĊ nieskoĔczony horyzont
czasu i opowieĞci.
W dziele Hasa motyw drogi Alfonsa jest czĊĞciowo zbliĪony do powieĞciowego. RóĪnica polega na tym, Īe w ¿lmie gáównym noĞnikiem znaczeĔ staje siĊ
nie sáowo, lecz narracja wizualna. Droga ¿lmowego bohatera podobna jest do
póárealnych, póámetaforycznych wĊdrówek bohaterów romantycznych. Has ukazuje subiektywne doĞwiadczenie, w którym na mocy wyobraĨni odzwierciedla
siĊ Ğwiat.
Film dzieli siĊ na dwie czĊĞci, które stanowią spójną caáoĞü. Wybór wątków
z powieĞci i podziaá przypomina nieco pierwsze francuskie wydania fragmentów dzieáa Potockiego: Dix journees de la vie d`Alphonse van Worden (1814)
i Avadoro, histoire espagnole (1813)32. Pierwsza dotyczy niesamowitych przygód
Alfonsa w Sierra Morena, druga opiera siĊ na opowieĞci cygana Avadoro snutej
w zamku Kabalisty. ZakoĔczenie ¿lmu – inne niĪ w powieĞci – to pomysá Hasa.
W ¿lmie wydarzenia rozgrywają siĊ w dwóch zasadniczych páaszczyznach: fantastycznych przygód i duchowych przeĪyü. Ukryty sens ¿lmu tworzą: wĊdrówka-poznanie i opowiadanie-wtajemniczenie.
W pierwszej czĊĞci narracja skupiona jest wokóá osoby Alfonsa. Jego perypetie tworzą ¿lmowy efekt báądzenia, który powstaje dziĊki powtarzającym siĊ
motywom. Bohater i widz przeĪywają zaskakujące deja vu. Rozpoczyna siĊ gra
z czasem i pamiĊcią; w tok gáównej narracji wprowadzone zostają opowieĞci
bohaterów.
Druga czĊĞü ¿lmu rozgrywa siĊ w zamku Kabalisty oraz – za sprawą opowiadaĔ Avadora – w Madrycie. Jego opowieĞü jest przede wszystkim opowieĞcią o miáoĞci zainicjowaną na mocy pamiĊci. Zamek zaĞ to biblioteka i miejsce
magiczne. Tajemnicze znaki na Ğcianach biblioteki to sygnaáy sfery ¿lozo¿cznej
i ezoterycznej. Wspóátworzą one poznawczy i inicjacyjny charakter wydarzeĔ,

Zob. Maron, Dramat czasu i wyobraĨni…, s. 247-339.
Zob. F. Rosset, Nowa wiadomoĞü o genezie i prawdziwym ksztaácie RĊkopisu znalezionego
w Saragossie, [ w:] Rosset, Triaire, op. cit., s. 159-168.
31
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w których uczestniczy Alfons. Sygnalizują moĪliwoĞü emocjonalnego i intelektualnego zjednoczenia czáowieka ze Ğwiatem.
2.1.

Ironia w ironii: interteksty

Fryderyk Schlegel, gáówny fundator ironii romantycznej zauwaĪyá, Īe niektórzy – jak to ująá – „najrozmyĞlniejsi” artyĞci poprzednich epok „w kilkaset
lat po Ğmierci wciąĪ jeszcze bawią siĊ w ironiĊ wobec najzagorzalszych swych
wielbicieli i zwolenników”33. SpostrzeĪenie to moĪe okazaü siĊ nader waĪne
w kontekĞcie naszych rozwaĪaĔ. Jana Potockiego Ğmiaáo moĪna bowiem postawiü w gronie owych „najrozmyĞlniejszych” artystów, obok tak cenionych przez
romantyków ironistów, jak Szekspir, Cervantes lub Ariosto. Jego powieĞü uznaü
moĪna za wcielenie Schleglowskiego pojĊcia „ironii w ironii”, czyli za dzieáo,
które powstaje „wiĊcej niĪ jednym sposobem”, tworząc rzeczywistoĞü, w której
„nie sposób juĪ z ironii wyjĞü”34. Ironiczny jest zamysá, konstrukcja, wymowa,
a takĪe losy tej ksiąĪki35.
Film Hasa potĊguje jeszcze ten ironiczny ciąg odniesieĔ. RĊkopis… ¿lm podnosi ironiczne wáaĞciwoĞci RĊkopisu… powieĞci, ta zaĞ ironizuje na temat innych
ironicznych dzieá oraz na temat Ğwiata. Są dwa gáówne czynniki uruchamiające
tego typu ironiczną strategiĊ. Pierwszym czynnikiem jest wykorzystanie szkatuákowej techniki narracji, drugim zaĞ, wszechobecny i w powieĞci i w ¿lmie
motyw ksiĊgi jako synonimu intertekstualnej i historycznej gáĊbi. PowieĞü i ¿lm
rozpoczynają siĊ przecieĪ prologiem, w którym odnaleziona zostaje tajemnicza
ksiĊga, gdzie spisane są historie bohaterów.
Szkatuákowa budowa powieĞci Potockiego opiera siĊ na metodzie wplatania
w tok gáównej narracji opowieĞci przytoczonych. Tego typu zabieg ma dáugą
tradycjĊ literacką. Jej początków upatrywaü naleĪy w romansie hellenistycznym,
którego metoda opieraáa siĊ na dopowiadaniu „do wydarzeĔ historycznych lub
legendarnych dziejów coraz to nowych fabuá”36. Tradycja romansu hellenistycznego staáa siĊ póĨniej wzorcem dla romansów Ğredniowiecznych, a takĪe dla Cervantesa, Swifta, Sterne`a i innych powieĞciopisarzy nowoĪytnych. Skorzystaá
z niej takĪe Potocki, który pisząc RĊkopis…, nawiązaá zarazem do arabskiej KsiĊgi tysiąca i jednej nocy.

33
F. Schlegel, O niezrozumiaáoĞci, táum. J. Ekier, [w:] Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, wyb. i opr. T. Namowicz, Wrocáaw 2000, s. 201.
34
Ibid., s. 200.
35
Zawiáe i prawdziwie ironiczne losy Jana Potockiego oraz jego powieĞci opisują m. in. Francois Rosset i Dominique Triaire w przywoáywanej tu juĪ w ksiąĪce Z Warszawy do Saragossy… .
36
W. Szturc, Osiem szkiców o ironii, Kraków 1994, s. 47.
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W jego powieĞci zastosowanie misternej konstrukcji polegającej na przytaczaniu opowieĞci pobocznych ma trzy gáówne cele: sáuĪy zawikáaniu fabuáy, uprawomocnieniu ¿kcji oraz wyprowadzeniu sensu dzieáa poza sferĊ znaczeĔ w nim
zawartych. IronicznoĞü opiera siĊ tu miĊdzy innymi na zróĪnicowaniu poziomu
wiedzy narratora i poziomu wiedzy jego bohaterów. Perspektywy narracyjne
ulegają spiĊtrzeniu, tworząc skomplikowaną strukturĊ narracji symultanicznej.
Ironia polega na tym, „Īe autor dając postaci wolnoĞü narratora, rezerwuje sobie
prawo do manipulowania nią jako bohaterem”37.
Tego typu model narracji, który organizuje caáoĞü powieĞci Potockiego, zostaá
mistrzowsko wykorzystany przez Hasa zwáaszcza w drugiej czĊĞci ¿lmu. Cygan
Avadoro opowiada w niej o tym, co przydarzyáo mu siĊ i co usáyszaá za máodu
w Madrycie. Hasowi udaáo siĊ w sposób doskonaáy nawiązaü do metody narracyjnej Potockiego. Znakomicie realizuje siĊ tu piĊtrowoĞü opowiadanych historii,
jak równieĪ ta ich cecha, której sens tkwi w ujawnianiu zaskakujących zaleĪnoĞci
miĊdzy bohaterami. Splot wydarzeĔ komplikuje siĊ, dochodząc nawet do szóstego (licząc prolog) poziomu narracji.
Technika szkatuákowej narracji umoĪliwiáa Potockiemu nadanie powieĞci historycznej i intertekstualnej gáĊbi. Jej gáównym symbolem staá siĊ motyw ksiĊgi38. OdniesieĔ literackich i ¿lozo¿cznych jest w tej powieĞci tak wiele, Īe nie
sposób tutaj ich wyliczaü. Zajmowaáem siĊ tym juĪ w innym miejscu i czasie39.
DoĞü powiedzieü, Īe obejmują one Ĩródáa staroĪytne, nowoĪytne oraz… legendarne. Ich pogáos pojawia siĊ takĪe w ¿lmie. Aby jednak móc dostrzec wagĊ
odniesieĔ intertekstualnych, moĪna przyjrzeü siĊ jednemu z nich, byü moĪe najistotniejszemu. MyĞlĊ tu o Don Kichocie Miguela Cervantesa, którego Potocki
uczyniá szczególnym punktem odniesienia.
TakĪe w ¿lmie odniesienia do Cervantesa pojawiają siĊ na wielu poziomach
– jako stosunek do rzeczywistoĞci, jako technika narracyjna oraz jako konkretne
motywy wizualne. Margarete Wach zauwaĪyáa, Īe Potocki, a za nim Has wáaĞnie
Cervantesovi zawdziĊczają metodĊ przetwarzania znanych skądinąd wątków
i metod literackich. „Don Kichot jest dosáownie naszpikowany literackimi i kulturowymi odniesieniami (takĪe odwoáaniami do kabaáy), stanowi wiĊc wczesny
przykáad intertekstualnoĞci, a przez swój temat – konÀikt miĊdzy ideaáem a rzeczywistoĞcią – stawia pytania o to, co jest prawdą a co snem40”.
Ibid., s. 50.
Zob. Rosset, Protokóá… .
39
Zob. Maron, Dramat czasu i wyobraĨni… .
40
M. Wach, W labiryncie wieloznacznoĞci: strategie i funkcje „niepewnej narracji” (unrealiable narration) w RĊkopisie znalezionym w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa, táum. M. Saryusz-Wolska, [w:] Filmowe ogrody…, s. 190.
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Wedáug Wáodzimierza Szturca ironia Don Kichota polega gáównie na tym,
Īe jego fabuáa i postaci nie mają zaczepienia w Īadnym stabilnym paradygmacie
rzeczywistoĞci41. ĝwiatem tej powieĞci rządzi sprzecznoĞü polegająca na urealnianiu ¿kcji przy jednoczesnym nieustannym podwaĪaniu jej realnoĞci (np. poprzez wprowadzanie rzekomo faászywych opowieĞci). ParadoksalnoĞü Don Kichota polega zatem na uprawdopodobnieniu fabuáy, po to, by w efekcie odsáoniü
jej ¿kcjonalnoĞü i iluzorycznoĞü42.
Natomiast Zo¿a Mitosek dostrzegáa w dziele Cervantesa wszechobecną ĞwiadomoĞü gry. Jej przejawy dostrzec moĪna w manii naĞladowania rzeczywistoĞci
ksiąĪkowej, czy teĪ w Don Kichotowskim motywie udawanego szaleĔstwa. NiepewnoĞü co do statusu opowieĞci otwiera dzieáo Cervantesa na wieloĞü moĪliwych interpretacji. Poszerza tym samym krąg literackich odniesieĔ. Jak zauwaĪyáa Mitosek: „zbliĪone moĪliwoĞci interpretacyjne stwarza ironia romantyczna:
Cervantesovskie pisanie o pisaniu moĪna traktowaü jako prolegomena do tej postaci ĞwiadomoĞci ironicznej”43.
Gáównymi punktami odniesieĔ Potockiego i Hasa w stosunku do dzieáa Hiszpana są problem intertekstualnoĞci oraz wywodzący siĊ z niego problem uwikáania bohaterów (oraz czytelnika i widza) w skomplikowaną grĊ prawdy i ¿kcji. I w powieĞci, i w ¿lmie pojawiają siĊ teĪ odniesienia bardziej szczegóáowe.
Pierwszym jest motyw tytuáowej Saragossy. W Don Kichocie staá siĊ on toposem
drogi i miejsca, do którego nigdy siĊ nie dotrze. W ¿lmie Hasa ma on jeszcze
wiĊksze znaczenie niĪ w powieĞci Potockiego. U Potockiego bowiem bohater
dotará w koĔcu do Saragossy, choü jego droga staáa siĊ synonimem nieskoĔczonych peregrynacji historycznych i geogra¿cznych. Natomiast u Hasa bohater nie
tra¿ raczej do celu. Pozostanie uwiĊziony w obáĊdnym koáowrocie zdarzeĔ, na
granicy prawdy i záudzenia, w niesamowitej dolinie gór Sierra Morena.
I wáaĞnie góry Sierra Morena, w których rozgrywa siĊ ramowa opowieĞü RĊkopisu… i w których Alfons wysáuchuje historii innych bohaterów jest nastĊpnym istotnym tropem prowadzącym do Don Kichota. To w tych górach Don Kichot tworzy swoją teoriĊ „zaczarowanej rzeczywistoĞci” zaleĪnej od wyobraĨni
i romansów, w których zostaáa ona opisana. To tu ma miejsce záączenie ¿kcji
i realiów, a sam báĊdny rycerz wchodzi w powieĞciowe uniwersum, którym zastĊpuje realną rzeczywistoĞü. Jak zauwaĪyá Francois Rosset, to równieĪ tu dokonuje siĊ „podstawowa cecha edukacji bohatera Potockiego, Alfonsa van Wordena,
który nieustannie musi konfrontowaü doĞwiadczenia (wáasne lub osób trzecich)

Szturc, Osiem szkiców…, s. 71.
Ibid., s. 80.
43
Mitosek, op. cit., s. 53.
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z przykáadami lub wzorcami opisanymi w historiach rzeczywistych lub opowiedzianych”44.
Nic zatem dziwnego, Īe takĪe odniesienia wizualne, na jakie zdecydowaá
siĊ Has, uwzglĊdniają ten Don Kichotowski i szerzej – hiszpaĔski punkt odniesienia. OczywiĞcie nie w sposób bezpoĞredni, lecz wáaĞnie ironicznie, poprzez
caáy system wizualnych odniesieĔ, trawestacji i aluzji. Jerzy SkarĪyĔski, gáówny scenograf ¿lmu i staáy wspóápracownik Hasa, zdradziá, Īe gáówny klucz do
stworzenia wizerunku Hiszpanii w RĊkopisie… odnaleziony zostaá przez niego w ilustracjach do Don Kichota autorstwa Gustawa Dore. To wáaĞnie gra¿ki
tego francuskiego artysty zainspirowaáy swoisty fantastyczny „weryzm” ¿lmu,
a zwáaszcza wizerunki postaci pejzaĪ. HiszpaĔska sceneria oparta zostaáa na
trzech, ironicznie przetworzonych przez realizatorów Ĩródáach ikonogra¿cznych:
barokowej ikonogra¿i vanitas (emblematy przemijania i Ğmierci), romantycznym
malarstwie i gra¿kach Goi (szubienica z wisielcami, rycerz w górskim pejzaĪu)
oraz architekturze hiszpaĔskiego baroku (Madryt). Wszystkie te odniesienia uzupeániają siĊ wzajemnie i otwierają specy¿kĊ obrazu na dwoisty, realno-wyobraĨniowy wymiar. Wprowadzają takĪe pierwiastek grozy, choü w toku opowieĞci
groza ta rozáadowywana jest humorem, co daje w efekcie zdumiewający melanĪ
strasznego ze Ğmiesznym.
Postaci i przestrzeĔ scenogra¿czna RĊkopisu… to prawdziwa kopalnia motywów wizualnych odnoszących siĊ do róĪnego rodzaju Ĩródeá. Oprócz inspiracji barokiem i romantyzmem pojawiają siĊ jawne i przetworzone odwoáania
do sztuki Orientu (grota Gomelezów, zamek Kabalisty), dziewiĊtnastowiecznego neoromantyzmu (rysunki Gustawa Dore) oraz surrealizmu (plansze czoáowe
¿lmu rysowane przez SkarĪyĔskiego, zaskakujące zestawienia przedmiotów-rekwizytów). ZdjĊcia Mieczysáawa Jahody w znakomity sposób asymilują caáe to
bogactwo odniesieĔ na sposób ¿lmowy. Ich charakterystycznymi cechami są:
gáĊbinowe kompozycje kadru, kontrastowy ĞwiatáocieĔ oraz ruch oparty na dáugich jazdach kamery.
Oprócz gry z tekstami i ikonogra¿ą reĪyser podjąá swoistą grĊ z kinem. Francuzka badaczka ¿lmowego RĊkopisu…, Anne Guerin-Castell dostrzegáa caáą
gamĊ gatunkowych parafraz i odniesieĔ. W ¿lmie Hasa odnaleĨü moĪna nawiązania do westernu, „z jazdami konnymi po górach”, do ¿lmu páaszcza i szpady
„z licznymi pojedynkami”, ¿lmu fantastycznego „z czaszkami i groĨnymi sĊpami”, do melodramatu, do burleski „z qui pro quo, upadkami, poĞcigami”, a na-
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F. Rosset, Dlaczego Saragossa?, [w:] Rosset, Triaire, op. cit., s. 187.
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wet do komedii muzycznej45. Guerin-Castell zauwaĪyáa teĪ liczne motywy interikoniczne, polegające na zamierzonym bądĨ niezamierzonym cytowaniu ujĊü
znanych z innych ¿lmów. I tak u Hasa odnaleĨü moĪna miĊdzy innymi wizualne
echo takich dzieá, jak Nawiedzony dom (1963) Roberta Wise`a, Zabójstwo ksiĊcia
Gwiziusza (1908) Andre i Charlese`a Le Bargy, Generaá (1927) Bustera Keatona,
PiĊkny i záy (1952) Vincente`a Minnellego, Póá Īartem, póá serio (1959) Billy`ego Wildera, Psa andaluzyjskiego (1928) Luisa Bunuela oraz wielu innych.
„Te rozmyĞlnie rozsiane przejawy interikonicznoĞci są zaproszeniami do peregrynacji w Ğwiecie ¿lmów. Ich identy¿kacja, a takĪe dostrzeĪenie paradoksów,
znamion kompozycji szkatuákowej i rozpoznanie gry, jaką ¿lm prowadzi z widzem, czynią z RĊkopisu… Hasa niebywaáą zabawĊ samym kinem” 46.
WaĪnym elementem tej wyra¿nowanej zabawy z kinem jest niewątpliwie takĪe kreacja gáównego bohatera w wykonaniu Zbigniewa Cybulskiego. Nie trzeba
przypominaü ogromnej roli i pozycji Cybulskiego w kinie polskim lat piĊüdziesiątych i szeĞüdziesiątych. W RĊkopisie… pokazaá siĊ on jednak z nieznanej, komediowej strony. Swoim wyglądem i grą ująá postaü Alfonsa w cudzysáów. Specy¿czny aktorski gest Cybulskiego staá siĊ kolejnym czynnikiem autorskiej gry
z widzem oraz jeszcze jednym Ĩródáem humoru.
Humor i wyszukany dowcip jest cechą wszystkich bez maáa postaci tego ¿lmu. Zwáaszcza w czĊĞci rozgrywającej siĊ w Madrycie widzimy caáy korowód
komicznych osób. Hasowi udaáo siĊ stworzyü komediową parafrazĊ siedemnasto- i osiemnastowiecznych typów osobowoĞciowych, których wzorce odnaleĨü
moĪna na stronach powieĞci Potockiego. I tak na przykáad, Kawaler Toledo (Bogumiá Kobiela) to sympatyczny libertyn zaniepokojony moĪliwoĞcią czyĞücowej
pokuty za grzechy; natomiast Busqueroz (Zdzisáaw Maklakiewicz) uosabia typ
wszĊdobylskiego natrĊta, typowego dla baroku „wesoáego oszusta” nasycającego
Ğwiat ironią47. Komediowy rys postaci i sytuacji, który odnaleĨü moĪna przecieĪ
takĪe w innych ¿lmach reĪysera, realizuje siĊ tu w zaskakująco bogatej gamie.
ĝmieszą one, poniewaĪ niosą w sobie pierwiastek wesoáej maskarady i komedii
pomyáek.
Owa skáonnoĞü do maskarady wspóátworzy barokową atmosferĊ ¿lmu, ale
takĪe wprowadza element zamierzonej scenicznoĞci, umownoĞci i sztucznoĞci.
WyraĨnie dostrzec moĪna tendencjĊ do podwójnego, ironicznego oznaczania
Ğwiata oraz autorski dystans do kreowanej rzeczywistoĞci. Has, na ironiczną modáĊ przetwarza w RĊkopisie… wszystkie ironiczne cechy swoich ¿lmów: spo45
A. Guerin-Castell, Gry z widzem w ¿lmie RĊkopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego
Hasa, táum. B. Banasiak, [w:] Filmowe ogrody…, s. 204.
46
Ibid., s. 210.
47
Zob. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, táum. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 252.
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sób kreacji bohatera, charakterystyczne sytuacje i motywy wizualne oraz grĊ
z przyzwyczajeniami odbiorczymi widza. Jak zauwaĪyá Krzysztof Biedrzycki:
„szczególnie istotny jest tu zatem wyraĨnie zaznaczony dystans widowiska. To tu
ujawnia siĊ stosunek nadrzĊdnego, dysponującego kamerą, narratora. On kpi ze
swoich postaci i ich áatwowiernoĞci, z opowiadanych historii, z samego aktu opowiadania, wreszcie z widza, którego co rusz wprowadza w báąd, by za chwile swe
oszustwo ujawniü, ale tylko po to, Īeby na nowo zacząü widzowi graü na nosie”48.
2.2.

Sens ironii romantycznej

Nie tylko o to jednak chodzi. Ironia ma w ¿lmie Hasa o wiele gáĊbsze znaczenie. Nie daje siĊ sprowadziü jedynie do autorskiej i intertekstualnej gry z widzem.
Jest w niej coĞ z ironii romantycznej. Has wydobyá z ksiąĪki Potockiego wszystkie te cechy, które mogáyby Ğwiadczyü o jej preromantycznym charakterze49.
W powieĞci Potockiego dostrzec moĪna dąĪenie do odtworzenia jednoĞci
Ğwiata: historii, cywilizacji, religii. W ¿lmie to dąĪenie pojawia siĊ równieĪ, lecz
oczywiĞcie nie w kontekĞcie oĞwieceniowym, ale raczej w znaczeniu romantycznym. Zostaje caákowicie przeniesione w Ğwiat wyobraĨni. Traci wymiar empiryczny i zamienia siĊ w opowieĞü-sen. We Ğnie pojawia siĊ KsiĊga. KsiĊga to
encyklopedia Īycia i twórczoĞci, czyli… proces wáączania wszystkiego w (gr.:
en) krąg (gr.: kyklos) wyksztaácenia (gr.: paideia, niem.: bildung). KsiĊga-encyklopedia to juĪ nie oĞwieceniowy kompletny system wiedzy, jak u Diderota, ale
bardziej: nieskoĔczony proces formowania czáowieka i poezji, jak u Novalisa.
W ¿lmie Hasa, podobnie jak u romantyków, opowiadanie staje siĊ domeną
wyobraĨni jako duchowej siáy czáowieka. WyobraĨnia i pamiĊü integrują ludzi
oraz Ğwiat. Tworzy siĊ magiczny Ğwiat poezji – twórczoĞci. A zatem – byü wtajemniczonym to dla Alfonsa znaczy: rozpoznaü magiczne wáaĞciwoĞci poezji
jako opowiadania; przejąü je50. Romantyczna koncepcja twórczoĞci, którą symbolizuje poezja – to wáaĞnie jest najistotniejsze, ukryte Ĩródáo inspiracji Hasa.
W powieĞci Potockiego historia zamieniaáa siĊ w narracjĊ, w ¿lmie Hasa zaĞ
narracja zamienia siĊ poezjĊ.
Jasne zatem staje siĊ, dlaczego reĪyser okreĞliá swój ¿lm jako: „poetycki
z podtekstem ¿lozo¿cznym”. Dla Hasa, podobnie jak dla Fryderyka Schlegla

48
K. Biedrzycki, Wariacje meta¿zyczne. Szkice i recenzje o poezji, prozie i ¿lmie, Kraków 2007,
s. 420.
49
Zob. Z. Markiewicz, Polsko-francuskie związki literackie, Warszawa 1986, s. 49-57.
50
Trzeba pamiĊtaü, Īe dla romantyków „nadgatunkiem” twórczoĞci poetyckiej byáa powieĞü.
Zob. T. Namowicz, WstĊp do: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków…, s. LIX; Z. àempicki,
Renesans, OĞwiecenie, Romantyzm, Warszawa 1966, s. 353.
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oraz Novalisa poezja jest potĊgowaniem twórczych siá. Jednoczy twórczoĞü, ¿lozo¿Ċ i retorykĊ. àączy przeszáoĞü, teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü. Stanowi relacjĊ
pomiĊdzy ludzką skoĔczonoĞcią a nieskoĔczonoĞcią wszechĞwiata51. Innymi sáowy – poezja to poszukiwanie sensu caáoĞci uniwersum poprzez wzbudzenie w sobie uczucia nieskoĔczonoĞci. Poezja-opowieĞü oznacza nieskoĔczonoĞü. Dlatego
¿lmowy Velazquez (Gustaw Holoubek) mówi: „Oznaczam wiĊc nieskoĔczonoĞü,
ale jej nie pojmujĊ. JeĪeli zatem nie rozumiem, a mogĊ oznaczyü, to zbliĪam siĊ
do poezji, która okazuje siĊ bliĪszą Īycia, aniĪeli przypuszczamy”52.
Arabeska to najwaĪniejszy koncept de¿niujący romantyczną poezjĊ. Arabeska pojmowana byáa jako „metoda twórcza, która zapewnia artyĞcie swobodną
grĊ wyobraĨnią”53. Fryderyk Schlegel okreĞliá arabeskĊ jako kunsztowne zmieszanie przeciwieĔstw, jako „symetriĊ sprzecznoĞci”54. Jej Ĩródáo jest tajemnicze
i nieodgadnione. Kryje siĊ w czymĞ, co Schlegel nazwaá „pierwotnym chaosem
ludzkiej natury”55, co utoĪsamiü moĪna z mitologią, wyobraĨnią i fantazją56. Tam
pulsuje twórcza siáa. „Chaosem jest tylko ten zamĊt, z którego moĪe wytrysnąü
Ğwiat” – pisaá Schlegel57. Natomiast ironia wiąĪe siĊ ze ĞwiadomoĞcią istnienia
tej siáy twórczej: „ironia to jasna ĞwiadomoĞü wiecznej ruchliwoĞci, nieskoĔczenie peánego chaosu”58. Niemiecki romantyk twierdziá, Īe Ğwiat uformowany zostaá „rozumem z chaosu, czyli z niezrozumiaáoĞci”59. Sáowa te wskazują na analogiĊ zachodzącą pomiĊdzy kreacją Ğwiata i procesem twórczym. W uproszczeniu
proces ten przebiega tak: z pierwotnego chaosu (niezrozumiaáoĞci) wyzwala siĊ
reÀeksyjne (rozumne) „ja”, czyli ironiczna ĞwiadomoĞü, która nastĊpnie pozwala
ksztaátowaü Ğwiat i sztukĊ w formĊ kunsztownej arabeski. Literackim wzorcem
arabeski i ironii uczyniá Schlegel dzieáa Cervantesa i Szekspira, jako najwybitniejszych twórców romantycznej przeszáoĞci. Wedle jego sądu, prawdziwą romantyczną arabeską byáoby takie dzieáo, w którym „Szekspir z Cervantesem prowadziliby poufne rozmowy”60.
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Romantyczna koncepcja ironii ma w sobie takĪe coĞ z ¿lozo¿i Fichtego. Wedle tej ¿lozo¿i „ja” samoogranicza siĊ i ustanawia swoje przeciwieĔstwo w postaci „nie-ja”, inicjując proces reÀeksyjnoĞci. Jak zauwaĪyá Paul de Man, tak
w przypadku ironii romantycznej, jak ¿lozo¿i Fichtego, efektem jest narracyjne
„doĞwiadczenie ja, które stoi ponad wszystkimi swoimi przeĪyciami”61.
Teraz dopiero dostrzec moĪna, na czym polega romantyczna poetyckoĞü i ironia ¿lmu Hasa. Po pierwsze RĊkopis… jest przykáadem formy arabeski, rozumianej jako kunsztowne zmieszanie – opowieĞci, wątków i motywów. Byáa juĪ o tym
mowa na przykáadzie odniesieĔ do powieĞci Cervantesa. Po drugie – zachodzi
w nim narracyjnie ujĊty proces, „którego efektem jest doĞwiadczenie „ja”, które stoi ponad swoimi przeĪyciami”. Przypomnijmy sobie: w ¿nale ¿lmu Alfons
przeĪywa ironiczne rozdwojenie – sam widzi siebie (w zwierciadle), jak báądzi
i upada. Potem spisuje w KsiĊdze swoje przygody. Jest jej twórcą i bohaterem
jednoczeĞnie, podmiotem i przedmiotem opowieĞci. Po trzecie – ironiczna jest
zasada tworzenia dzieáa, oparta na kreacji i jednoczesnej deziluzji Ğwiata przedstawionego. Jest to metoda wielce zbliĪona do Schleglowskiej parabazy, jako
sposobu demaskacji ¿kcyjnoĞci kreowanego Ğwiata, w stylu buffo oraz poprzez
ujawnienie autora, który znajduje siĊ ponad dzieáem. W ¿lmie dokonuje siĊ to
przede wszystkim poprzez záoĪony system zerwaĔ narracyjnych62 oraz za sprawą zastosowania prologu, aluzyjnoĞci i ostentacyjnej powtarzalnoĞci motywów
i chwytów wizualnych63.
Film Hasa to zatem dzieáo prawdziwie ironiczne. Ironia ma tu status estetyczny i ¿lozo¿czny. Ujawnia siĊ w Ğwiecie przedstawionym, w przygodach Alfonsa
oraz w autorskim stosunku do dzieáa. Alfons zyskuje ironiczną samoĞwiadomoĞü:
dystans do siebie i rzeczywistoĞci. ReĪyser zaĞ ujawnia ¿kcyjnoĞü kreowanego
przez siebie Ğwiata oraz fragmentarycznoĞü tego Ğwiata wobec nieskoĔczonoĞci.
Wznosi siĊ ponad swoje dzieáo.
Paul de Man przestrzegaá przed pochopnym „rozbrajaniem” siáy romantycznej ironii. Wskazywaá na trzy sposoby, którymi zazwyczaj táumaczy siĊ jej sens.
W pierwszym, ironia jawi siĊ jako praktyka estetyczna (gra, zabawa), w drugim,
jako reÀeksyjna dialektyka „ja” (na modáĊ Fichtego), w trzecim zaĞ, jako dialektyczna struktura historii (Hegel, Kierkegaard). De Ma uwaĪaá, Īe w ten sposób
pomija siĊ prawdziwą, irracjonalną w gruncie rzeczy istotĊ ironii64. W Schleglowskich chaosie i permanentnej parabazie, dostrzegá „jĊzyk obáĊdu” oraz siáĊ
niweczącą konstruktywną narracjĊ. Zdaniem de Mana, ironia ujawnia niemoĪliDe Man, PojĊcie ironii…, s. 27.
Zob. Guerin-Castel, op. cit., s. 198.
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woĞü prowadzenia spójnej, linearnej narracji, takĪe historycznej. WiąĪe siĊ z niemoĪnoĞcią peánego rozumienia rzeczywistoĞci, a takĪe z polisemią i czytelnoĞcią
lub nieczytelnoĞcią tekstów.
Czy rzeczywiĞcie romantycy tak pojmowali ironiĊ, jak pisaá o tym de Man,
jest kwestią sporną. Faktem jest jednak, Īe ironia spotĊgowana na modáĊ romantyczną jest czymĞ w rodzaju niebezpiecznego rozpuszczalnika ciaá staáych. Jako
praktyka wiecznego „stawania siĊ”65, ironia uruchamia „ciąg aktów ĞwiadomoĞci, który nie ma koĔca”66. „Ironia jest nieustĊpliwym vertige, oszoáomieniem aĪ
po punkt graniczny szaleĔstwa” – pisaá de Man67.
Do takiego wáaĞnie „punktu granicznego szaleĔstwa” dochodzi w ¿lmie Hasa,
Alfons van Worden. Ironia umoĪliwia mu wejĞcie w zaczarowany Ğwiat fantazji,
ale grozi obáĊdem. Alfons zanurza siĊ w coĞ niezrozumiaáego, w chaos, w arabeskĊ. Nie jest w peáni jasne, jak moĪna zinterpretowaü jego przygody. Co waĪne,
w ¿lmie Hasa problem ten dotyczy nie tylko Alfonsa i pytania jak naprawdĊ moĪna odczytaü jego przygody; to takĪe pytanie: jak moĪna czytaü historiĊ? Odnosi
siĊ ono do powieĞci Potockiego, w której historia jest przecieĪ wielkim tematem.
Przede wszystkim jednak dotyczy twórczoĞci Hasa.
RĊkopis znaleziony w Saragossie powstaá w okresie, w którym problem doĞwiadczenia historycznego bardzo Hasa zajmowaá. W ¿lmie poprzedzającym RĊkopis… (Jak byü kochaną, 1962) i w nastĊpnym (Szyfry, 1966), historia jawi siĊ
pasmo niezrozumiaáych dla czáowieka katastrof osobistych i zbiorowych. Oba
¿lmy dotyczą II wojny Ğwiatowej i tego, co wydarzyáo siĊ w Polsce w okresie
powojennym. Ukazują obraz dezintegracji doĞwiadczenia jednostkowego i narodowego. Mówią o czasie, w którym brak wolnoĞci. Stawiają pytania o moĪliwoĞü
opowiedzenia i zrozumienia trudnych doĞwiadczeĔ oraz o rolĊ pamiĊci.
Natomiast RĊkopis znaleziony w Saragossie odczytaü moĪna jako radykalny akt negacji rzeczywistoĞci historycznej umoĪliwiający uwolnienie miejsca
dla rzeczywistoĞci poetyckiej. Jego bohater, Alfons van Worden uwiĊziony jest
w wiecznym i nieskoĔczonym zarazem, poniewaĪ powtarzającym siĊ „teraz”.
Jego perypetie okazują siĊ w istocie snem szaleĔca rozgrywającym siĊ poza realną historią. W ten sposób „nieskoĔczonoĞü” pojawia siĊ w sztuce – ironicznie, na
romantyczną modáĊ. Czy tylko w wymiarze estetycznym?
Dla romantyków sztuka byáa czymĞ w rodzaju misterium. Poezja miaáa byü
„nową mitologią” i spotkaniem z boską nieskoĔczonoĞcią. NieskoĔczonoĞü –
taka jest najistotniejsza moĪliwoĞü, cel „stawania siĊ” romantycznej poezji. Czy
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i w naszych czasach moĪliwa jest sztuka o tak absolutnych wáaĞciwoĞciach? Czy
w ¿lmie Hasa nieskoĔczonoĞü jest dla bohatera spotkaniem z mityczną „peánią”,
czy juĪ jedynie niekoĔczącym siĊ labiryntem znaków i tekstów, bez odniesienia
w Ğwiecie realnym? Nie jest to jasne. Wiadomo jednak, Īe dla Hasa tworzenie
¿lmów byáo wznoszeniem Īycia w sferĊ artystycznej komunikacji i wolnoĞci.
RĊkopis znaleziony w Saragossie jest tego dobrym przykáadem. O nieustającej
potrzebie istnienia takiej sztuki, Ğwiadczy nieprzemijająca sáawa tego ¿lmu…

SUMMARY
The study discusses the problem of irony in the ¿lms by Wojciech Jerzy Has. The ¿rst
part de¿nes the function of irony in the ¿lms made by this director prior to The Manuscript Found in Saragossa [RĊkopis znaleziony w Saragossie] - (Noose [PĊtla], 1957;
Farewells [PoĪegnania, 1958; Shared Room [Wspólny pokój], 1960; Goodbye to the Past
[Rozstanie], 1961; Gold [Záoto], 1962; How to Be Loved [Jak byü kochaną], 1963). The
second part of the study compares irony as the principle of artistic creation in The Manuscript Found in Saragossa and the concept of Romantic irony (Friedrich Schlegel, Novalis). This ¿lm can be termed as the quintessence of ironic traits of Has’s creative work.
In the earlier works by this director irony manifests itself as the attitude of the ¿lm
characters towards the reality, as their attitude to historical problems, and as an esthetic
effect or Has’s game with the audience in the artistic and philosophical dimension. Intertextualism, verbal and situational humor, repeated motifs and stylistic devices are a way
of expressing the double meaning of the work, i.e. a manifestation of the author’s irony.
It combines seriousness and comedy, emotionality and intellectual distance, and ¿nally,
a critical and a creative attitude.
All these traits gain special signi¿cance in The Manuscript Found in Saragossa
(1965). The poetics and form of the work resemble the Romantic concept of poetry (creative work) as an arabesque. The irony of Has’s ¿lm is similar to Romantic irony because
its result is the narrative experience of the Self which can transcend its experiences. Irony
also manifests itself in the author’s attitude towards his work which (attitude) consists
in exposing the ¿ctional nature of the presented world. In Has’s ¿lms, irony allows one
to break free from the burden of actual existence and the problems of history, time, and
memory in order to make them a subject of art.

