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…Rzeczywistość  by ła ob łąkana…
O twórczości f i lmowej Wojciecha J. Hasa (1925–2000)

 dzisiejszej perspektywy za jednego z największych polskich twórców filmo-
wych rodzimi krytycy, a jeszcze częściej zagraniczni historycy kina, uznają
Wojciecha Jerzego Hasa, który zmarł 10 lat temu, a ostatni swój film fabularny

zrobił 12 lat przed śmiercią, po jego realizacji angażując się mocno w edukację
reżyserów, operatorów i scenarzystów. Od końca lat 50. XX wieku aż do 1988 roku
Has był jednym z tych nielicznych samotników w polskiej kinematografii, którzy
nieustannie podkreślali swoją odrębność. Dla niektórych widzów i kolegów filmow-
ców był dziwakiem-outsiderem, dla wielu z nich – wybitnym artystą, który stworzył
oryginalny, nowatorski, wymagający zmiany przyzwyczajeń i nastawień odbior-
czych styl filmowy. W poprzednim wieku trudno było interpretować i oceniać jego
niezwykły dorobek ekranowy, ponieważ nie mieścił się on w żadnym nurcie czy
kierunku i nie tworzył jednolitego obrazu świata przedstawionego na ekranie, nie
prowadził również do pewnych i jednoznacznych konkluzji. Natomiast dzisiaj jest to
już bardziej możliwe, bowiem w czasach późnej nowoczesności każda otwartość,
mozaikowość konstrukcji narracyjnych i przestrzennych, niedookreśloność opowia-
dań i przedstawień oraz wielość znaczeń prawie nikogo nie dziwią. Jednak zawsze
prawie wszyscy nie mieli i nie mają wątpliwości, że wkład Hasa – nie tylko do kina
polskiego – był duży, co najwcześniej dostrzegli krytycy i widzowie zagraniczni.

Has zrealizował 14 (tylko/aż w ciągu 31 lat?) filmów fabularnych, dzięki którym
zyskał uznanie jako prawdziwy artysta kina, czyli autor niezwykłych „snów” ekra-
nowych, będących bezinteresownymi pochwałami „sztuki dla sztuki”, na długo
zapadającymi w pamięć kinomanów na wszystkich kontynentach. Świadomie usytu-
ował się na poboczach społeczno-politycznych aspiracji polskiego kina i jego mo-
ralnych niepokojów oraz dystansował się od oficjalnej, ideologiczno-państwowej
propagandy. Nie interesowały go mody, gatunki i szkoły. Nie całkiem słusznie był
powszechnie uznawany za konsekwentnego eskapistę, który uważał, że kino nie ma
obowiązku naśladowania rzeczywistości, że sztuka nie powinna być dosłowna, ale
po prostu musi być przede wszystkim sztuczna. Oferował widzom uczestnictwo
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w swoim „jednym”, 14-częściowym filmie, w którym dominowały jego bogata
wyobraźnia, koszmarne sny, atrakcyjne iluzje i wyrafinowany estetyzm. O swoim
programie twórczym tak m.in. mówił w ostatnich latach swojego życia:

Czy obiektywna rzeczywistość w ogóle istnieje? Czy warto się nią zajmować? Sztuka w moim
przekonaniu stoi subiektywizmem. Tworzy własne światy. Nawet taka jak film, posługująca się
fotograficznym zapisem. Realizm jest pojęciem wieloznacznym […]. Robię filmy, kierując się
moimi wyobrażeniami, które oczywiście wyrastają nie tylko z mojej wyobraźni lub podświado-
mości, ale i z lektur, z filmów, które obejrzałem. […] We własnym odczuciu oddalam się coraz
bardziej od rzeczywistości. Coraz mniej mnie ona interesuje, nie tylko dlatego, że jest mało cie-
kawa. Pod wpływem telewizji kino robi się „realistyczne”, opisowe w duchu XIX-wiecznej lite-
ratury, schematyczne i płaskie. […] Telewizja zabija klimaty i formę, a mnie to interesuje naj-
bardziej (Między pamięcią a wyobraźnią 1998, 12 i 13).

Has mocno artykułował związki X muzy z tradycyjnymi rodzajami ekspresji arty-
stycznej. Czerpał inspiracje z literatury, nasycał je potężną „energią” plastyczną
(uczęszczał w młodości do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych), ale w materii
filmowej poszukiwał wartości charakterystycznych dla muzyki. Jego repertuar te-
matów, wątków, motywów oraz środków artystycznych zadziwia swoją rozległością
i wielokierunkowością. Niezależnie od tego, czy postrzega się jego twórczość fil-
mową bardziej w perspektywie literackiej, plastycznej czy też muzycznej, to zawsze
odkrywa się, że zaskakujące były kryteria, jakimi kierował się on w wyborze inspi-
racji i środków wyrazu w czasie realizacji poszczególnych utworów ekranowych.
Jego wybory twórcze były absolutnie osobiste, często intuicyjne i irracjonalne, ale
mimo pretekstowego traktowania literatury, plastyki i muzyki realizował dzieła
spójne w swojej oryginalnej poetyce i głęboko ze sobą powiązane.

Jego poczynania twórcze od samego początku były zaskakujące, a nawet niezwy-
kłe. Has już od 22 roku życia realizował filmy dokumentalne i oświatowe, ale od-
rzucił tę część swojej twórczości, gdy 11 lat później rozpoczął reżyserowanie fil-
mów fabularnych. Jego utwory krótkometrażowe (Harmonia nakręcona w 1947
roku w łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych, Ulica Brzozowa i Moje miasto,
zrealizowane w latach 1948–1951 w warszawskiej Wytwórni Filmów Oświatowych
oraz Cukier, Zielarze z Kamiennej Doliny i Zespół im. Strzelczyka, wyreżyserowane
w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych w 1951 roku) powstały w atmosferze
politycznej najbardziej jak tylko można niesprzyjającej sztuce. Has został zmuszony
przez cenzurę do kręcenia filmów w poetyce tzw. realizmu socjalistycznego i gdy
tylko nadarzyła się okazja, przestał realizować filmy na zamówienie, wręcz odwrócił
się od polityki, głoszenia ideologii oraz ówczesnych nurtów i tendencji artystycz-
nych. Nieprzypadkowo jego pierwsze filmy fabularne nawiązywały do poetyki eks-
presjonizmu, ich narracja utrzymana była w pierwszej osobie, a rzeczywistość ekra-
nowa miała zatarte kontury. Jak zauważa Konrad Eberhardt, pierwszy rzetelny inter-
pretator jego twórczości, krótkometrażowe filmy Hasa
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oglądane dzisiaj nie są w stanie obronić się same, mają dla nas – z wyjątkiem Mojego miasta –
wartość jako fragment bio-filmografii reżysera. Nie znaczy to jednak, aby w niektórych nie
można było odkryć pewnych istotnych właściwości języka filmowego Hasa. […] Zdjęcia są tu
[w Moim mieście – T.M.] świadomie nieostre, światło rozproszone, szczegóły wtopione w całość
obrazu, pokrewnego sennej wizji. Uderza tu zamiłowanie Hasa do wszystkiego, co dawne, nie-
modne, […] staroświeckie wystawy sklepowe, grajkowie uliczni, elementy zabytkowej archi-
tektury, spełniają funkcję nie tyle „dokumentalną”, ile ściśle poetycką” (Eberhardt 1967, 10–11).

W następnych latach Has tworzył wyłącznie adaptacje dzieł literackich. Sięgał po
„każdą” literaturę, dawną i współczesną, realistyczną i surrealistyczną, ambitną
i mniej wartościową, popularną i ulegającą zapomnieniu, reprezentującą różne kon-
wencje epickie i style artystyczne bardzo od siebie oddalone. Autorami scenariuszy
do jego filmów wielokrotnie byli pisarze, których utwory ekranizował. Sam również
pisał scenariusze na podstawie dawnych dzieł literackich. Tylko dwukrotnie nakręcił
filmy na podstawie scenariuszy napisanych – oczywiście na kanwie literatury –
przez pisarzy niebędących autorami ekranizowanych dzieł.

Debiutował w 1958 roku Pętlą, do której scenariusz opracował młody, tzw. „nie-
pokorny” pisarz, Marek Hłasko na podstawie swojego niedawno wydanego opowia-
dania pod tym samym tytułem. Autorem scenariusza do Pożegnań (1958) był Stani-
sław Dygat, twórca pierwowzoru literackiego, opublikowanego pod tym samym
tytułem 10 lat wcześniej. Po raz pierwszy W. Has samodzielnie napisał scenariusz
do swojego filmu w 1960 roku, do adaptacji powieści Zbigniewa Uniłowskiego z lat
30. pt. Wspólny pokój. Autorką scenariusza do kolejnego jego filmu, Rozstania
(1960), była Jadwiga Żylińska, autorka ekranizowanej noweli. W 1962 roku nakręcił
Has Złoto na podstawie scenariusza napisanego przez Bohdana Czeszkę, autora
oryginału literackiego pod tym samym tytułem, a w następnym roku zrealizował
film Jak być kochaną, oparty na scenariuszu Kazimierza Brandysa, autora opowia-
dania wydanego w 1960 roku pod tym samym tytułem.

W 1965 roku odbyła się premiera Rękopisu znalezionego w Saragossie, adaptacji
powieści fantastyczno-filozoficznej, napisanej przez hrabiego Jana Potockiego
w latach 1803–1815, opartej na scenariuszu autorstwa Tadeusza Kwiatkowskiego.
W następnym roku zrealizował Has Szyfry według scenariusza Andrzeja Kijowskie-
go, który pisarz opracował na podstawie swojej powieści. Kolejne 3 wybitne dzieła
filmowe nakręcił reżyser na podstawie własnych scenariuszy, opartych na słynnych
arcydziełach literackich: na Lalce Bolesława Prusa (wyd. 1887–1889, ekr. 1968), na
opowiadaniach Brunona Schulza z lat 30. (Sanatorium pod Klepsydrą, Wiosna,
Księga, Genialna epoka i na motywach Sklepów cynamonowych – ekr. pt. Sanato-
rium pod Klepsydrą, 1973) i na noweli Nieciekawa historia Antoniego Czechowa
z 1889 roku (ekr. pod tym samym tytułem, 1983).

W 1984 roku wprowadził Has na ekrany Pismaka, adaptację onirycznej powieści
Władysława Terleckiego, który był twórcą scenariusza, a dwa lata później Osobisty
pamiętnik grzesznika… przez niego samego napisany, adaptację romantyczno-
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-demonicznej powieści Jamesa Hogga Wyznanie usprawiedliwionego grzesznika
z 1824 roku, do której scenariusz napisał Michał Komar. Ostatnim utworem w do-
robku twórczym W. Hasa był francusko-polski film Niezwykła podróż Baltazara
Kobera (1988), do którego reżyser sam napisał scenariusz na motywach historycz-
no-religijno-filozoficznej powieści Frédérica Tristana pod tym samym tytułem,
której akcja rozgrywała się w okresie późnego renesansu.

Interesujący jest również zestaw niezrealizowanych filmów na podstawie literatu-
ry. Has zamierzał przenieść na ekran Przed sądem Jerzego Andrzejewskiego, Jezioro
Bodeńskie Stanisława Dygata, Fortunę kasjera Śpiewankiewicza Andrzeja Struga,
Czerwone tarcze Jarosława Iwaszkiewicza i Hotel pod Zamkiem Leopolda Tyrmanda,
a także Jądro ciemności Józefa Conrada, Cierpienia młodego Wertera Johanna Wol-
fganga Goethego, Zmory Emila Zegadłowicza, Pseudonimy Andrzeja Kijowskiego,
Podróż do źródeł czasu Alejo Carpentiera i Spór o sierżanta Griszę Arnolda Zweiga.
Najbardziej żałował, że nie udało mu się zekranizować Homo Faber Maxa Frischa,
Wesela Stanisława Wyspiańskiego i Osła grającego na lirze, o którym mówił, że

w tym projekcie związek widza z bohaterem jest bardzo luźny. […] Sam temat jest dzisiaj bardzo
aktualny i będzie aktualny. Jest tam takie stare, opuszczone mieszkanie, takie krakowskie miesz-
kanie, i ono ożywia się… Tak, jak wzięta z biblioteki książka, za którą kryją się wspomnienia,
skojarzenia. […] Kiedy to pisaliśmy, nie można było ruszyć ani Lenina, ani Stalina, a teraz nie
chce mi się w tym wszystkim grzebać. To byłby film o rozpadzie tego świata, o tym procesie
dziejącym się na naszych oczach. Bo nam nie grozi wojna, tylko rozpad, rozkład, spróchnienie
(cyt. za: Słodowski 1994, 15).

Głębokie zakorzenienie kina Hasa w literaturze jest tym bardziej interesujące, że
reżyser sięgał zwłaszcza po te utwory epickie, które wydawały się nieprzekładalne
na język filmu. Wystawiał na próbę i literaturę, i kino. Interesowała go jedynie idea
literacka, a fascynowała „przede wszystkim chęć przełożenia na obraz tej warstwy
literatury, która nie jest filmowa” (Has 1989, 2), która sprawia szczególne trudno-
ści adaptacyjne, dla której nie ma prostych ekranowych ekwiwalentów. Dlatego
Has łatwo zmieniał w procesie adaptacji utwory prozatorskie, przywiązując jednak
ogromne znaczenie do respektowania idei literackich, które przecież nieprzypad-
kowo odnosiły się do zanurzania się w labiryntach czasu i przestrzeni, umożli-
wiały mu wyrażanie swoich obsesji i marzeń. Dlatego na przykład pozytywizm
Prusa zamienił na wizjonerski idealizm. Wierny pozostał natomiast całkowicie
magicznym poetykom Potockiego i Schulza, ponieważ tak jak ci pisarze, postrze-
gał świat jako nieustannie ulegający rozpadowi, rację przyznawał bohaterom zry-
wającym kontakt z rzeczywistością i dręczyła go myśl o tym, że „nie wiemy, co się
z nami stanie”.

Interpretatorzy jego twórczości zgodnie zwracali uwagę na to, że ciągłość pomię-
dzy jego filmami jest ukryta, sens jego utworów jest rozchwiany i niejasny, przesła-
nia są nieoczywiste, a autorski ideał estetyczny nigdy nie został expressis verbis
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określony1. Jednakże wszyscy z dużą łatwością opracowali repertuar Hasowskich
tematów, symboli, środków wyrazu filmowego i tropów interpretacyjnych. Za głów-
ne tematy w jego kinie uznali problem ludzkiej pamięci, śmierć jako ostateczną
formę istnienia i ludzką obsesję oraz podróże i ucieczki jako formy iluzji. W jego
bogatym zestawie symboli wskazywali na okna, które dzieliły przestrzenie ekrano-
we na wnętrza i zewnętrza, wzmagały poczucie wyobcowania, bezsilności i klau-
strofobii, wskazywali na wszechobecne labirynty, zagracone mieszkania, lustra,
w których najczęściej bohaterowie „spotykali” swoje sobowtóry, a także na

[…] Poetyckie i kulturowe archetypy. Znaki wyobraźni poczęte w zapomnianych już najczęściej
okolicznościach. Szyfry podświadomości. Klucze tajemne. Skojarzenia obsesyjne. Trzy dziewczyny
wabiące mężczyznę. Pociągi odchodzące w nieznane. Ciężarówki na zalanej deszczem szosie. Odbicia
w kałużach. Lustra, w których ktoś nagle odkrywa własną twarz. Schody. Konary bezlistne. Ptaki nie-
ruchomiejące. Zastygłe ciała zwierząt. Owoce zakomponowane misternie w martwe natury.
Drgające płomyki świec. Świetlistość nagiej skóry. Piersi kobiece (Kornatowska 1996, 39).

Wszyscy badacze wyrażają przekonanie, że oniryczna poetyka Hasa była niezwy-
kle teatralna, czasem prowokacyjna, czasem kiczowata, że ekranowi outsiderzy byli
kabotynami, aktorami, nieudacznikami, że filmowe labirynty zostały ulokowane nie
w naturze, tylko w kulturze (w filmach dominują miasta i wnętrza mieszkań). Każdy
z nich inaczej jednak wyjaśniał to bogactwo treści i form. Zdaniem Eberhardta,
wyrażonym w rozdziale jego książki, zatytułowanym Czas nieodnaleziony, wszyst-
ko, co pojawiało się w kinie Wojciecha Hasa, nie było rzeczywistością, ale jest jej
„osobliwym sobowtórem”, „pogłosem świata w ludzkiej świadomości”, zawsze tak
samo identyczną „projekcją wyobraźni” (Eberhardt 1967, 68–75), niezależnie od
tego, czy akcja toczyła się w ramach bardzo literackiej fabuły czy też we współcze-
snej Polsce. Według Jana Słodowskiego: „Hasowska rzeczywistość jest obrazem
z lustra – odwrócona i niematerialna. Nie została powołana do tego, by znaczyć, lecz
by oznaczać to, co abstrakcyjne” (Słodkowski 1994, 47). Maria Kornatowska uznała
Hasa za staroświeckiego twórcę, wypełniającego ekran drobiazgami i spektaklami,
który w końcu zawsze okazywał się artystą awangardowym, wyprzedzającym różne
nurty i poetyki, uznała go za prekursora filmowego postmodernizmu (Kornatowska
1996, 41–43). Iwona Grodź rozszyfrowała filmowe obrazy tegoż artysty jako obrazy
surrealistyczne, oparte na tzw. zasadzie lepkości, oznaczającej totalną łączliwość
oraz przyciąganie się przedmiotów i czasów. Z kolei Marcin Maron i Tadeusz Lu-
belski zdecydowanie wskazywali na romantyczną proweniencję kina Hasa oraz
prozy, na której ono się opierało, zwłaszcza kluczowych dla niego dzieł Potockiego
i Schulza, które zresztą reżyser znakomicie potrafił uwspółcześnić (Maron, maszy-
nopis pracy doktorskiej (UJ) oraz Lubelski 2010, 51–53). Adaptacja opowiadań
                                                          

1 Zob. przywołane prace K. Eberhardta (1967) i J. Słodowskiego (1994) oraz Kornatowska 1996, 35–43,
zwłaszcza s. 40 i 42; Grodź 2008, zwłaszcza s. 415 i n.
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Schulza z lat 30. w szczególny sposób kontaktuje się ze współczesnością: już
w pierwszej scenie pojawiają się sygnały holokaustu – Józef obserwuje pogrom
przez piwniczne okno tak, jakby dysponował w swoim widzeniu czasem przyszłym,
a ekranowy cmentarz w każdej sekwencji jest coraz większy.

Wydaje mi się jednak, że trafniejsze są odczytania dzieł Hasa dokonane przez in-
terpretatorów zagranicznych, prawdopodobnie dlatego, że nie obciążają oni swoich
interpretacji polską historią i teraźniejszością oraz skrupulatną analizą ogromnej
ilości ekranowych szczegółów. Jakże celne jest ujęcie tej twórczości przez Frédéric-
ka Tristana, autora ostatniej zekranizowanej przez Hasa książki, Niezwykła podróż
Baltazara Kobera, który przekonująco dowodzi że: „W filmach twórcy Sanatorium
pod Klepsydrą, zawsze kryje się drugi film, a ten drugi film kryje jeszcze inny film,
który z kolei…” (Tristan 1987, cyt. za Słodowski 1994, 64). Warto zwrócić uwagę
na to, że interpretacja Tristana stawia utwory ekranowe Hasa bardzo blisko tych
szczytów kina światowego, na których znajdują się arcydzieła największe, m.in.
filmy Michelangela Antonioniego. Przywołuję właśnie tego artystę, ponieważ
w swojej książce Sześć filmów, opublikowanej w 1964 roku, zaraz po premierze
Czerwonej pustyni, napisał:

Wiemy, że za obrazem rzeczywistości, kryje się jakiś inny, prawdziwy obraz, a za nim jeszcze wier-
niejszy i również za tym, następny itd., aż wreszcie zaczynamy rozumieć, że istnieje prawdziwy ob-
raz rzeczywistości absolutnej i tajemniczej, ale nikt go nigdy nie zobaczy. Mówiąc inaczej, to pro-
wadzi nas do demontażu każdego obrazu i każdej rzeczywistości. Kino abstrakcyjne ma więc być
może największą rację bytu (Antonioni 1964, cyt. za Tinazzi 1985, 107–108).

Dokładnie te same słowa wypowiadał również reżyser filmowy, bohater ostatnie-
go filmu Antonioniego Po tamtej stronie chmur (1995), twórcy, który podobnie jak
Has, ciągle realizował ten sam film, przypominając widzom, że kino może być jedy-
nie świadectwem subiektywnego widzenia artysty.

Wszystkie charakterystyczne dla kina Hasa elementy treści i formy pojawiły się
już w jego pierwszym filmie, w Pętli, pozornie tylko historii ostatnich 24 godzin
z życia alkoholika, który był jednak głównie filmem o niemożliwości ucieczki czło-
wieka od fikcji. Bohater przyjął rolę, którą narzuciło mu otoczenie. Samobójstwo
stało się co prawda perspektywą wolności i próbą odmowy udziału w tejże roli, ale
ostatecznie okazało się realizacją „dyrektywy ukrytej w atakującej go scenerii” (Górski
1985, 76). W tejże scenerii mnożył reżyser różne pętle, m.in. w obsesyjnych myślach
bohatera o wódce i o czasie, w postaci rekwizytów do spektaklu oferujących mu role
pijaka i złodzieja, w formie przewodu telefonicznego, sznura korali, skakanki i rzemienia
od saksofonu układających się w różne wersje tytułowego motywu. Taki sam mecha-
nizm funkcjonowania świata, oczywiście opierający się na innych rekwizytach i moty-
wach, dominował we wszystkich ekranowych wizjach Wojciecha Hasa.

Szczególną sławę przyniósł twórcy ten mechanizm uruchomiony za sprawą powieści
Jana Potockiego, opowieści o podróży kapitana gwardii walońskiej do Madrytu,
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który ciągle powracał do tego samego miejsca, opowieści mającej szkatułkową
budowę i toczącej się w „czasie wymyślonym”. Rękopis znaleziony w Saragossie
stał się kwintesencją kina Hasa, kluczem do niej i symbolem wyrafinowanej sztuki.
Stał się, oprócz późniejszego Sanatorium pod Klepsydrą i kilku filmów innych reżyse-
rów, znakiem wysokiej jakości polskiego kina i jednym z najczęściej oglądanych za
granicą naszych dzieł ekranowych. Stał się również przedmiotem wielu interpretacji.

W 1990 roku kluczem interpretacyjnym do współczesności uczyniła go w post-
modernistycznej powieści Tripmaster Monkey Maxine Hong Kingston, amerykańska
pisarka chińskiego pochodzenia. Charles D. Shaw, matematyk i aktor, bohater tego
utworu, radził fanatycznemu kinomanowi Wittmanowi, któremu całkowicie zbrzy-
dło życie, aby obejrzał właśnie to dzieło:

Czy słyszałeś o Rękopisie znalezionym w Saragossie? – mówił do niego – Za każdym razem,
kiedy go oglądałem, spadała mi kolejna łuska z oczu. Zmieniałem się. […] Olśniła mnie jego lo-
gika. […] Sprawdziłem, jak głęboko zanurzamy się w opowieść o opowieści, a w niej w jeszcze
jedną opowieść i jeszcze jedną i jeszcze. Nagle odkryłem sens tego wszystkiego. Po tym filmie
Shattuck Avenue, ulica, na której mieszkam, stała się dla mnie ulicą nieznanego miasta. Zamie-
rzam resztę moich dni spędzić na odkrywaniu ulic nieznanych miast. Idąc za kimś, odnajdę obcy mi,
odmienny świat. On albo ona zaprowadzą mnie w jakąś inną część tej opowieści, w której wszyscy
tkwimy. […] Chciałem znów zobaczyć Rękopis, ale zszedł z ekranów. Szukam go wciąż od tamtej
chwili. […] Jeśli ktokolwiek trafi na ślad tego filmu, niech natychmiast do mnie zadzwoni, na mój
koszt, o każdej porze dnia i nocy. Chciałbym, aby moja pamięć ponownie zmierzyła się z jego
bogactwem i zwodniczością (Kingston 1990, 100 i 103, cyt. za Kornatowska 1996, 36).

Wszystko to upoważnia badacza X muzy do umieszczenia filmowych dzieł Woj-
ciecha Hasa w światowym dorobku niewielkiej grupy mistrzów sztuki filmowej,
tworzonej m.in. przez Michelangela Antonioniego, Federico Felliniego, Akira Kuro-
sawę i Luisa Buñuela, która w latach 60. i 70. XX wieku dokonała „twórczej zdra-
dy” kina, przekonująco dowodząc, że obrazy ekranowe rozmijają się z prawdą
o świecie, nie potrafią, a więc nie mogą odzwierciedlić wielu aspektów i obszarów
ludzkiego życia, a reżyser raczej nie powinien pełnić określonych misji społecznych
ani sakralnych, powinien jedynie dzielić się z widzami swoimi wątpliwościami na temat
nieokreślonego sensu egzystencji, niepewnych życiowych wyborów człowieka i słabej
kondycji sztuki. Has, podobnie jak tamci artyści, skutecznie wciągał wielu widzów
w pułapki interpretacyjne swoich filmowych światów, urzekając ich samym faktem
opowiadania (na tym opierała się już mądrość Szeherezady z Baśni z 1001 nocy) i przed-
stawiania (współpracował z najwybitniejszymi polskimi operatorami Mieczysławem
Jahodą, Stefanem Matyjaszkiewiczem, Witoldem Sobocińskim i Grzegorzem Kędzier-
skim), epatował ekspresją plastyczną, rozbudzał głębokie emocje dzięki wspaniałej
muzyce Krzysztofa Pendereckiego, Wojciecha Kilara i Jerzego Maksymiuka, de-
monstracyjnie tworzył na podstawie cudzych książek własny „pamiętnik” ekranowy.

Polscy widzowie często mocno są również poruszeni tym, że Has wtłaczał w trud-
ne role aktorów, którzy kojarzeni byli z innymi estetykami i gatunkami, Barbarę
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Krafftównę, Zbigniewa Cybulskiego, Gustawa Holoubka, Tadeusza Fijewskiego i Ma-
riusza Dmochowskiego. Zresztą swoją hermetyczną i oderwaną od rzeczywistości
sztuką dopełniał jednak czasami, i to dobitnie, polskie mity filmowe lub ukazywał je
w innym świetle, np. w Jak być kochaną strawestował scenę z Popiołu i diamentu
(1958) Andrzeja Wajdy, przedstawiając zapalanie przez akowców „spirytusowych
zniczy” na cześć przyjaciół poległych w walce z faszystami, obracając ten gest
w jego przeciwieństwo.

W latach 80. Has realizował filmy, które sytuowały się na antypodach kina akcji
i w wielu wywiadach podkreślał, że tworzył kino, którego już nie ma, że wywodzi
się z epoki, która bezpowrotnie przeminęła. Żegnał się z kinem każdym swoim fil-
mem, wysuwając na plan pierwszy ton elegijny. Był polskim Viscontim, tworzył
przecież ekranowe wizje umierających światów, kultur i ludzi. I podobnie jak Lu-
chino Visconti, który uosabiał istotny nurt kina włoskiego, on uosabiał za granicą, co
jest oczywiście kwestią dyskusyjną, ważny nurt kina polskiego, był z nim utożsa-
miany i często inspirował innych, wybitnych artystów. Wielokrotnie w Hiszpanii,
Meksyku, krajach Ameryki Łacińskiej i w Europie Zachodniej oraz Ameryce Pół-
nocnej wyrażano fascynację, a nawet zachwyt surrealistyczną poetyką Rękopisu
znalezionego w Saragossie i Sanatorium pod Klepsydrą. Obydwa te filmy głęboko
zapadły w pamięć nie tylko wielu młodych reżyserów amerykańskich, ale również
starych mistrzów, m.in. Buñuela. Twórca Widma wolności wielokrotnie powtarzał:
„Uwielbiam Rękopis…, zarówno powieść Potockiego, jak i film Hasa. Widziałem
film trzy razy i uważam go za absolutnie wyjątkowy”.

Paradoksalnie, polski outsider i modernista wątpiący w racjonalizm swojej epoki
i drogowskazy prowadzące ku przyszłości, jest już od prawie 40 lat bohaterem kina
kultowego i prekursorem filmowego postmodernizmu (!). Wielbicielami Rękopisu…
są m.in. Francis Ford Coppola, twórca Czasu Apokalipsy i Martin Scorsese, reżyser
Taksówkarza. Obydwaj sfinansowali odnowienie trzygodzinnej wersji tego filmu
i rekomendowali go amerykańskim uczestnikom Nowojorskiego Festiwalu Filmo-
wego w 1997 roku. Rękopis… był – można usłyszeć w San Francisco – „ulubionym
filmem Jerry’ego Garcii”, lidera Grateful Dead, legendarnego zespołu psychodelicz-
nego rocka. Susan Sontag, guru nowojorskich intelektualistów, wspominając jego
amerykańską premierę, użyła słów: „odjazdowa podróż” i twierdziła, że liczni widzo-
wie przed jego obejrzeniem wypalali „skręta”, osiągali „odmienne stany świadomo-
ści”. Sanatorium… fascynuje z kolei Petera Greenawaya, twórcę Pillow Book, który –
również dzięki kinu Hasa – zrealizował film o Schulzu2. Przykłady można mnożyć.

Być może, i nie jest to konkluzja – niestety – optymistyczna, filmy Wojciecha Je-
rzego Hasa tak głęboko nadal komunikują się z teraźniejszością, ponieważ ona się
jednak zasadniczo od pół wieku, od czasu premiery Pętli, nie zmieniła, oczywiście
w tym zakresie, jaki najbardziej interesował polskiego reżysera, w zakresie przeni-
                                                          

2 Pisałem o tym m.in. w: Miczka 2000, 6–7.
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kania się jawy i snu, realności i wyobrażenia, pamięci i futurospekcji, natury i kultury,
prawdy i fałszu, dobra i zła… Często przecież o otaczającym nas świecie można powie-
dzieć to, co powiedział Gross, bohater Szyfrów, że „[…] Wypadki następowały wedle
porządku chorobliwych skojarzeń…, inaczej mówiąc, rzeczywistość była obłąkana”3.

L i t e r a t u r a

Antonioni M., 1964, Sei film. Torino.
Eberhardt K., 1967, Wojciech Has, Warszawa.
Górski A.T., 1985, Jak jest zrobiona „Pętla” Wojciecha J. Hasa, w: Trzynadlowski J., red., Problemy

teorii dzieła filmowego, Wrocław.
Grodź I., 2008, Zaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Gdańsk.
Has W., 1989, Wybieraj nieosiągalne. Rozmowę przeprowadził Tadeusz Sobolewski, „Kino”, nr 7.
Kingston M.H., 1990, Tripmaster Monkey, New York.
Kornatowska M., 1996, „Lecz nie wiemy, co się z nami stanie…” (o twórczości Wojciecha Hasa), w: Nurczyń-

ska-Fidelska E., red., Kino polskie w dziesięciu sekwencjach, Łódź.
Lubelski T., 2010, Sanatorium pod Klepsydrą, „Kino”, nr 2.
Maron M., Doświadczenie czasu w filmach Wojciecha J. Hasa, maszynopis pracy doktorskiej (UJ).
Między pamięcią a wyobraźnią. Z Wojciechem J. Hasem rozmawia Maria Kornatowska, „Kino” 1998, nr 3.
Miczka T., 2000, Zmierzch kina wiernego iluzji? O twórczości Wojciecha Hasa (IV 1925–2000), „Moni-

tor Polonijny” („Bratislava”), nr 10.
Słodowski J., 1994, Wojciech Has. Rupieciarnia marzeń, Warszawa.
Tinazzi G., 1985, Michelangelo Antonioni, Firenze.
Tristan F., 1987, „Les Cahiers du Cinéma”, no 401.

T A D E U S Z  M I C Z K A

… T h e  r e a l i t y  w a s  i n s a n e …
O n  f i l m s  b y  W o j c i e c h  J .  H a s s  ( 1 9 2 5 - 2 0 0 0 )

The author of the article demonstrates that the creativity of films by Wojciech J. Hass, who was the main
recluse of Polish cinematography, is of a vanguard character and is essential for Polish as well as interna-
tional artistic filmmaking. The creator of original “cinema of death” phenomenon was deeply rooted in
postmodernism. All characteristic features of his original style, elements of obsessive repertoire of sym-
bols and personal fears together with the belief that there is no true image of the reality neither in man nor
in the cinema are reflected in his Manuscript found in Saragossa, the film based on 19th century fantastic
and philosophic novel by the count Jan Potocki.

… D i e  W i r k l i c h k e i t  w a r  v e r r ü c k t …
Ü b e r  d a s  f i l m i s c h e  S c h a f f e n  v o n  W o j c i e c h  J .  H a s  ( 1 9 2 5 - 2 0 0 0 )

Der Autor zeigt, dass das filmische Schaffen von Wojciech J. Has, einem der größten Einzelgänger der
polnischen Kinematografie, avantgardistisch geprägt ist und einen eigenen bedeutenden Beitrag für das
polnische und internationale künstlerische Kino geleistet hat. Der Schöpfer des ursprünglichen „Kino des
Todes“ war ganz der Postmoderne verschrieben. Sämtliche charakteristischen Merkmale seines besonderen
Stils, Komponenten seines obsessiven Symbolrepertoires, seine eigenen Ängste sowie die Überzeugung, dass
weder im Menschen noch im Kino ein wahrhaftiges Bild der Realität existiert, spiegeln sich ausdrucksvoll in
seinem Film Die Handschrift von Saragossa wider, der auf Grundlage des zu Beginn des 19. Jahrhunderts
von Jan Graf Potocki verfassten phantastisch-philosophischen Romans entstand.

                                                          
3 Fragment listy dialogowej filmu Szyfry.


