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AKCJA, FABUŁA, WIDOWISKO
Pojęcia, stanowiące temat przygotowanej w ramach Filmoteki Szkolnej prezentacji filmowej, kojarzą się z tym, co w kinie
najbardziej atrakcyjne i nośne – z wielopoziomowym dynamizmem, z działaniem
i ruchem, z wizualną odkrywczością, z opowiadaniem intrygujących historii, z brakiem granic w wizualizowaniu wyobraźni.
Szczególnie we współczesnym kinie, ufundowanym w dużej mierze na osiągnięciach
Stevena Spielberga i George’a Lucasa skojarzenia te wydają się kluczowe. Rozwój
kina (przynajmniej w głównym jego nurcie) opiera się dziś wszakże na doskonaleniu tych jego właściwości, które pozwalają kreować wielkie widowisko fabularne
o spektakularnej i wartkiej akcji.
Oczywiście, omawiane zagadnienia
wiążą się z X Muzą już od początków jej istnienia. Najpierw pojawiła się akcja (Wjazd
pociągu na stację w Ciotat braci Lumière,
1895), potem widowisko (Podróż na księżyc Georgesa Mélièsa, 1902), zaś na przestrzeni kolejnej dekady wykształciła się
pełnokrwista, wielowątkowa, pogłębiona
fabuła. Kino, szczególnie w swym popularnym wydaniu, przeobrażało się w „fabrykę snów”, stając się sposobem na chwilowe
przynajmniej urealnienie marzeń. Później
jednak – w latach 40., 50., czy 60. – stawało się ono w większej mierze obrazem rzeczywistości, jej różnorodnych dramatów,
a także podejmowało bezkompromisowe
poszukiwania artystyczne. Szczęki (1975)
czy Gwiezdne wojny (1977) zdawały się
przywracać bieg ruchomych obrazów
do jego pierwotnego łożyska. Z czasem
odchodzono coraz częściej od realizmu
i prób zindywidualizowanej poetyki filmowej, idąc w kierunku ewoluującej, ale
nigdy nie wyczerpującej się widowiskowej opowieści, żerującej na zbiorowym

doświadczeniu mitu.
Prezentowany zestaw filmów nie odpowiada
jednak pierwszemu skojarzeniu z tematem, nie jest reprodukcją współczesnych
tendencji w kinie światowym, na gruncie polskim manifestujących się często
w sposób karykaturalny. Może on nawet
uchodzić za swego rodzaju prowokację
wobec przyzwyczajeń współczesnego
widza. W prowokacji tej jednak nie tyle
chodzi o unaocznienie przeciwieństwa, co
o odkrycie odmienności. Nade wszystko
dzieło Wojciecha J. Hasa Rękopis znaleziony
w Saragossie (1964), ale w pewnym stopniu także film Zbigniewa Rybczyńskiego
Oj! nie mogę się zatrzymać! (1975),
posługując się konwencjami charakterystycznymi dla fabularnego widowiska,
objawiającego się najwyraziściej w formie
„superprodukcji”, tworzą zupełnie autonomiczną, niepowtarzalną wartość o wybitnych cechach artystycznych. Pokazują,
że można inaczej uczestniczyć w kinie,
nie porzucając bynajmniej strategii
widowiska.
Biorąc wymienione filmy na dydaktyczny warsztat, należy zwrócić uwagę
właśnie na ich walory widowiskowe oraz
na ich fabularną i wizualną atrakcyjność.
Warto zarazem wskazać, jak można owymi atrakcjami żonglować, aby osiągnąć
efekt wypowiedzi zindywidualizowanej,
poważnej, krytycznej wobec dyskursu kultury popularnej i wreszcie wypełnionej
treścią.
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WOJCIECH JERZY HAS
Artysta urodzony w Krakowie w roku
1925, identyfikowany z gronem reżyserów szkoły polskiej, ale funkcjonujący
niewątpliwie na peryferiach tego nurtu.
Twórca wielkich widowisk filmowych
o charakterze fantastyczno-onirycznym,
a także utworów bardziej kameralnych.
Indywidualista, jak często się mówi – artysta osobny. Studiował na krakowskiej ASP
(1945-48), a w 1946 r. w swoim rodzinnym
mieście ukończył Kurs Przysposobienia
Filmowego. Czasy stalinowskie przetrwał
w Wytwórni Filmów Dokumentalnych
oraz w Wytwórni Filmów Oświatowych,
by dopiero po roku 1956 podjąć właściwą działalność reżyserską. Z ducha był

bowiem fabularzystą. Z czasem zyskał
pozycję, która pozwoliła mu zrealizować
kilka kosztownych, lecz nie komercyjnych
widowisk filmowych, m.in. Rękopis znaleziony w Saragossie (1964) i Sanatorium
pod klepsydrą (1973). Był wybitnym pedagogiem łódzkiej filmówki, rektorem tej
uczelni. Zmarł w 2000 r. w Łodzi. Wybrana
filmografia: Pętla (1957), Pożegnania
(1958), Jak być kochaną (1962), Rękopis
znaleziony w Saragossie (1964), Lalka
(1968), Sanatorium Pod Klepsydrą (1973),
Nieciekawa historia (1982), Cudowna
podróż Baltazara Kobera (1988).

ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI
Mówi się o nim, ze jest nowym wcieleniem Georgesa Mélièsa, wiecznym
poszukiwaczem, eksperymentatorem, twórcą filmowego widowiska, indywidualistą, samowystarczalnym artystą-samotnikiem.
Urodził się w 1949 r. w Łodzi i w tamtejszej Szkole Filmowej ukończył studia
operatorskie. W wyuczonym zawodzie
pracował krótko, nakręciwszy m.in. zdjęcia do Tańczącego jastrzębia Grzegorza
Królikiewicza (1977), filmu, szczególnie
pod względem operatorskim, pozbawionego jakichkolwiek znamion akademizmu. Rybczyński od początku swej drogi
twórczej wiedział jednak, że chce realizować własne projekty. W 1973 r., zaraz po
ukończeniu studiów podjął pracę w Studiu

Małych Form Filmowych „Se-Ma-For”
w Łodzi, gdzie w ciągu dekady z sukcesem zrealizował szereg autorskich projektów filmowych, z nagrodzonym Oscarem
Tangiem na czele. W 1983 r., a więc wówczas, gdy otrzymał nagrodę Amerykańskiej
Akademii Filmowej, Rybczyński wyjechał
na stałe do Stanów Zjednoczonych. Tam
zainteresował się technologią HD oraz
animacją komputerową. Zrealizował, także
we własnym studiu, wiele autorskich produkcji artystycznych, a także wideoklipów czy filmów reklamowych. Wybrana
filmografia: Zupa (1974), Oj! Nie Mogę Się
Zatrzymać (1975), Tango (1980), Dyskretny
Urok Dyplomacji (1984), Imagine (1987),
Orkiestra (1990), Kafka (1992).
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RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE
ROK PRODUKCJI:
PRODUKCJA:
REŻYSERIA:
SCENARIUSZ:

CZAS TRWANIA:

1964
Zespół Filmowy „Kamera”
Wojciech Jerzy Has
według powieści Jana Potockiego Rękopis
znaleziony w Saragossie
Tadeusz Kwiatkowski i Wojciech Jerzy Has
Mieczysław Jahoda
Krzysztof Penderecki
Zbigniew Cybulski (Alfons van Worden),
Iga Cembrzyńska (Emina, księżniczka mauretańska), Joanna Jędryka
(Zibelda, księżniczka mauretańska),
Kazimierz Opaliński (szejk, pustelnik), Gustaw Holoubek (Don Pedro
Velasquez), Beata Tyszkiewicz (Donna
Rebeca Uzeda), Adam Pawlikowski
(Don Pedro Uzeda, kabalista), Leon
Niemczyk (Cygan Avadoro), Franciszek
Pieczka (Paszeko), Barbara Krafftówna
(Camilla de Tormez, macocha Paszeka),
Sławomir Lindner (ojciec van Wordena),
Mirosława Lombardo (matka van
Wordena), Zdzisław Maklakiewicz (Don
Roque Busqueros), Elżbieta Czyżewska
(Frasquita Salero), Janusz Kłosiński (Don
Diego Salero), Jan Machulski (kochanek
Frasquity), Bogumił Kobiela (kawaler
Toledo), Stanisław Igar (Don Gaspar
Soarez), Krzysztof Litwin (Don Lopez
Soarez), Jadwiga Krawczyk (Donna Inez
Moro), Jerzy Przybylski (bankier Moro)
177 min.

Dwaj oficerowie wrogich armii, napoleońskiej i hiszpańskiej, w ogarniętej
walkami Saragossie pochylają się nad
przypadkowo znalezionym rękopisem,
w którym zapisane zostały przygody
dziadka jednego z nich. Jest nim
Alfons Van Worden, o którego losach
opowiada film. Z polecenia ojca młodzieniec ten podąża do Madrytu, by objąć tam
funkcję kapitana gwardii walońskiej przy
królu Hiszpanii. Wybiera najkrótszą i naj-

bardziej niebezpieczną drogę przez odludzia gór Sierra Morena.
Bohater ów dociera do odosobnionej
gospody w Venta Quemada, która stanie
się miejscem wejścia w niezwykłe i fantastyczne sytuacje. Alfons spotyka tam
dwie mauretańskie księżniczki z rodu
Gomelezów i spędza z nimi noc pełną
rozkoszy. Trafia do siedziby pustelnika,
gdzie poddany zostaje próbie odwagi, spędzając noc w cmentarnej kaplicy. Zostaje

ZDJĘCIA:
MUZYKA:
OBSADA:
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schwytany przez straż Inkwizycji, lecz z
niewoli wybawiają go jeszcze przed chwilą nieżywi bracia Zota. Spędza następnie
sporo czasu na zamku Kabalisty, przysłuchując się opowieściom Cygana Avadoro.
Opowieści te, rozwijające się w wielopoziomową konstrukcję narracyjną, obrazują rozmaite sytuacje, których świadkiem
był narrator w czasach swej spędzonej w
Madrycie młodości. Są to opowieści niezwykle barwne, ale też wzajemnie splątane. Jest więc na przykład miłosna historia

Luisa Soreza, syna bankiera z Kadyksu, są
także dzieje Frasquity, które opowiadają o
fortelach użytych przez nią dla zyskania w
życiu całkowitej swobody.
Sprowadzony na manowce Alfons
van Worden do końca nie potrafi uwolnić się od tego, co go spotkało, popada
w coś w rodzaju rozdwojenia jaźni. Ma
kłopot z dostosowaniem się do prawideł rzeczywistości. Ciągle pozostaje
w przestrzeni gospody w Venta Quemada.

OJ! NIE MOGĘ SIE ZATRZYMAĆ!
ROK PRODUKCJI:
PRODUKCJA:
REŻYSERIA:
SCENARIUSZ:
ZDJĘCIA:
MUZYKA:
CZAS TRWANIA:
Film pokazuje jakieś potężne monstrum, które utożsamione z kamerą podąża
do przodu ruchem jednostajnie przyspieszonym. Poruszając się, tratuje monstrum
wszystko i wszystkich, którzy znajdują się
na jego drodze. Swą podróż rozpoczyna
w głębi podmiejskiego zagajnika, aby za

1975
Studio Małych Form Filmowych
Se-Ma-For
Zbigniew Rybczyński
Zbigniew Rybczyński
Zbigniew Rybczyński
Janusz Hajdun
10 min
chwilę znaleźć się wśród siedzib ludzkich:
domów, fabryk, ulic. W miarę upływu czasu zbliża się do centrum wielkiego miasta
(Łodzi), aby ostatecznie rozbić się o mur,
na którym zostaje krwawa plama.
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SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ
Film Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis
znaleziony w Saragossie może być
analizowany z bardzo wielu różnych perspektyw i w wielu aspektach. Nie ulega
wątpliwości, że jest to utwór wewnętrznie
skomplikowany, zagadkowy, nastręczający
trudności interpretacyjnych, do dziś jeszcze w wystarczającym stopniu nieodczytany. Nas jednak zajmuje nade wszystko
kwestia ekranowego dziania się, a więc
wielopostaciowego i wielokierunkowego
ruchu, jaki staje się udziałem filmowego
świata. Bo jeżeli akcja, fabuła i widowisko,
to nade wszystko ruch – choć nie zawsze
posuwanie się do przodu.
A KC JA – DY NA M I Z M
W P U Ł A P C E Z A S T YG Ł E G O
C
Z
A
S
U
Najpierw pojawia się to, co w adaptacji prozy Jana Potockiego najbardziej
powierzchniowe, czyli sama akcja. Fakt,
że umyka ona logice przyczyny i skutku, nie poddaje się chronologicznemu
uporządkowaniu, a nawet gubi jasność
ontologiczną (nie możemy być pewni,
co jest snem, co jawą, co prawdą, a co
fikcją), nie ulega wątpliwości od pierwszych scen filmu. Śledząc kolejne odsłony historii Alfonsa van Wordena, trudno
także dociec celu wszystkich zdarzeń. Cel
ten zostaje odsłonięty tylko połowicznie, a może raczej pozornie, gdyż mimo
wyjaśnienia sensu swych przygód, jakie
kapitan gwardii walońskiej otrzymuje od
szejka Gomelezów, dostaje się on ponownie w obręb rzeczywistości, która nie daje
się ująć w racjonalne prawidła, tkwiąc
w niej aż do samego finału. Można zatem
odnieść wrażenie, że samo dzianie się,
błądzenie po odludnych górach Sierra
Morena, zyskuje autonomię i okazuje się
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nośnikiem treści.
Jest to zjawisko znane ze współczesnych filmów akcji, w których najistotniejsze stają się kolejne sceny gwałtownych
starć, erotycznych zbliżeń, czy eskalacji przerażających zjawisk. Tyle tylko,
że tutaj zdarzenia wizualizowane są za
pomocą wyrafinowanych znaków, sugerujących sensy ukryte i skłaniających do
poszukiwania trudno uchwytnej spójności. Ponadto wyczuwalna staje się u Hasa
parodia schematów kina popularnego oraz
parodia filmów grozy, filmów płaszcza
i szpady i wreszcie zabawa konwencjami
narracyjnymi.
Meandry, jakimi podąża akcja, swoiste nieregularne kołowroty, które powodują, że bohaterowie odnajdują się wciąż
w tych samych miejscach, prowadzą do
konstatacji, że bieg czasu, jaki zazwyczaj
odpowiada biegowi zdarzeń, nie tylko
nie zachowuje linearności (to się przecież
w filmie przytrafia nader często, choćby w postaci najprostszej retrospekcji).
Bieg czasu wprost tu nieruchomieje, jakby wskazówki odmierzającego go zegara zostały wstrzymane. Adam Garbicz
pisze, że wędrówka bohatera dokonuje się
„w spirali czasu zastygłego”1. Czas ten
staje się swoistą pułapką, co zresztą
charakteryzuje nie tylko ten film Hasa. Nie
jest to na pewno czas unieważniony przez
wieczność. Nie jest to bezczas śmierci,
a co najwyżej jego przedsionek. Nie chodzi
tu o mityczny cykl obumierania i nowego
początku. Nie można też z pełnym przekonaniem powiedzieć, że stanowi on czas
poboczny, wyobrażony, ów Schulzowski
trzynasty miesiąc albo po prostu sen.
Mieszczą się w nim graniczne doznania
1 A. Garbicz, Kino, wehikuł magiczny: przewodnik
osiągnięć filmu fabularnego. Podróż trzecia 19601966, Kraków 1996, s. 342.

rozkoszy i lęku, stanowiące coś na kształt
prób. Brak jednak w Rękopisie... inicjacji
w jej czystej formie. Filmowa akcja nie
posiada tu bowiem żadnego zwieńczenia. Scena rozmowy van Wordena
z szejkiem skontrowana przecież zostaje
z wieloznaczną sceną w gospodzie,
sceną z udziałem lustra. Protagonista
nie uwalnia się zatem z trybów owego
„czasu zastygłego”; nie uwalnia od niego także dynamizm narracyjnego fresku, który dzięki opowieściom Cygana
Avadoro staje się ekranową rzeczywistością, doświadczaną w trakcie pobytu
bohaterów na zamku Kabalisty.
Jednorodność filmowego przekazu zdaje się być rozbita przez wyraźną odmienność jego dwóch części. Pierwsza z nich
obrazuje drogę Alfonsa przez kastylijskie odludzia. Zamiarem oficera jest
dotarcie najkrótszą drogą do Madrytu,
aby zgodnie z życzeniem ojca oddać się
w służbę króla Hiszpanii w charakterze oficera gwardii walońskiej. Okazuje
się jednak, że błądzi on po dolinie
Los Hermanos, by powracać w okolice
niezwykłej gospody w Venta Quemada,
poddanej władaniu tajemniczych mocy;
budzić się w otoczeniu szkieletów i czaszek pod szubienicami, na których rozkładają się ciała braci Zota.

Błądzenie to zdaje się być efektem działania złych mocy. W pewnym momencie młody żołnierz dostaje się nawet
w ręce Świętej Inkwizycji, przez którą
ma być osądzony jako ten, który wszedł
w konszachty z diabłem. Jego głowa

zakuta zostaje w żelazną maskę z rogami. Ratują go nieoczekiwanie ożywieni
bracia Zota. Owe demoniczne konotacje zyskują na realności dzięki scenie,
w której ranny ojciec van Wordena
powiada, że za kroplę wody oddałby
duszę diabłu. Po chwili pojawia się tajemnicza kobieta z rodu Gomelezów, która
poi bohatera wodą, by w następnej scenie być już jego świeżo poślubioną żoną.
Fragmenty te są rodzajem dość powolnie
snującej się fantasmagorii, pogrążonej w
wyrazistych kontrastach światła i cienia,
pełnej nade wszystko makabrycznej niesamowitości.
Na drugą część Rękopisu... składają
się w głównej mierze opowieści Avadoro,
umiejscowione w środowisku madryckiej szlachty i mieszczaństwa, pełne blasku, wzajemnie się splatające, ale zarazem
tłumaczące się najczęściej racjonalnymi
przesłankami. Kipi w nich żywioł opowiadania: pojawiają się rozliczne postacie,
zdarzenia następują po sobie we wzmożonym tempie, nie brak tu spięć iście komediowych.
Ta odmiana, jaką niesie druga partia utworu, nie porusza jednak zastanego czasu z miejsca, nie uwalnia bohatera
z pułapki. Przeciwnie, zanurza go w ów
czas może jeszcze bardziej, choć na inny
sposób. Dynamiczna i barwna, ale zarazem poszatkowana akcja, funkcjonuje jako
ekwiwalent owego usypiającego napoju,
który Alfons van Worden otrzymuje wcześniej z rąk księżniczek z Tunisu i skwapliwie wypija. Rolę akuszerki zapomnienia,
na prośbę swego brata, pełni wówczas
Rebeca Uzeda. To ona dyskretnie prowokuje Avadoro do snucia kolejnych opowieści. Dzięki nim potomek Gomelezów
znów zapada się w głąb nieporuszonej
bryły czasu. Akcja bowiem dynamizuje
się w poszczególnych krótkich fragmentach, ale w istocie nie podlega żadnemu
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rozwojowi2. Tkwiąc w martwym punkcie,
pomnaża się tylko o nowe szczegóły, fakty
i nowe postacie-zjawy.
Cała akcja rozgrywa się poniekąd wokół
protagonisty, chociaż bez jego udziału.
Odsłaniają się przed nim kolejne miejsca i
kolejne postacie, często te same, choć podległe pewnym przeobrażeniom. Otacza go
sceneria jakby specjalnie dla niego przygotowana. Ruch postaci ogranicza się
zaś do chaotycznych prób wyrwania się
z pętli czasu bez dni, godzin i minut
oraz o wiele częściej do poddania się
zaprogramowanemu, jak sam częściowo
dowiaduje się z obejrzanego w zamku
Kabalisty manuskryptu, biegowi zdarzeń.
Dzięki temu zaprogramowaniu, które
z czasem zostaje widzowi wyraźnie
zasugerowane, akcja filmu traci walor
spontanicznego dziania się i przepływu
w czasie. Mimo swej żywości zastyga jako
swego rodzaju zagadka nie do rozwiązania.
F A B U Ł A – K U N S Z T
D E S T R U K C J I
Wojciech Jerzy Has to twórca penetrujący światy wyobrażone, w każdym
calu kreacjonista, twórca rozbudowanych
„barokowych” obrazów. Jakkolwiek jednak jego utwory pełne są odniesień do
bardzo szerokiego spektrum sztuki, to
jednak ich najżyźniejszą glebę stanowi
literatura, i to bynajmniej nie traktowana pretekstowo, jako poręczny „materiał
wyjściowy”. Mało znany, napisany po
francusku utwór Jana Potockiego, który
stał się podstawą Rękopisu..., będąc czymś
w rodzaju artystycznego kuriozum, sięga
jednak do wielowiekowej tradycji literackiej, której szczytowymi osiągnięciami są m.in. Baśnie z tysiąca i jednej nocy,
Opowieści kanterberyjskie Chaucera oraz
2 K. Eberhardt, Wojciech Has, Warszawa 1967, s. 66.
10

Dekameron Baccacia3. Orientalny zbiór
opowiadań odegrał prawdopodobnie
pierwszoplanową rolę w genezie powieści polskiego magnata4. Has sięgnął więc
do bardzo głęboko zakorzenionej i zarazem specyficznej strategii opowiadania,
w której fabuła jest wartością samą
w sobie. Mówi się nawet, że stworzył on
nowy gatunek filmu: a mianowicie film
literacki5.
Kiedy zaś opowieść mniej skupia się
na swoim przedmiocie, a bardziej zajmuje się sama sobą, nie może być wszakże
wypowiedzią całkiem serio. Nie chodzi
oczywiście o to, by nie miała do przekazania istotnych treści, lecz o sam sposób
ich przekazania, w tonie na ogół lżejszym,
a zarazem trudniejszym do odczytania, bo
wymagającym od widza większej świadomości formy.
Już pierwsza scena filmu jest pod tym
względem szczególnie znacząca. Oto
w pewnym zrujnowanym domostwie
w Saragossie, które w trakcie walk o miasto przechodzi z rąk żołnierzy wiernych
królowi hiszpańskiemu w ręce oddziału
wojsk napoleońskich i odwrotnie, dwaj
oficerowie zwaśnionych armii przestają interesować się toczącą się wokół nich
zażartą walką pochyliwszy się z przejęciem nad znalezionym przez jednego
z nich rękopisem, stanowiącym zapis
historii, która za chwilę rozegra się przed
oczami widzów. Lektura pochłania ich tak
bardzo, że jeden z nich, krewny Alfonsa
van Wordena, słysząc, że za chwilę dom
zostanie zajęty przez wroga, reaguje tyleż
gromkim, co zadziwiającym okrzykiem:
„Zamknij drzwi, bo przeciąg”.
3 Co ciekawe, wszystkie te dzieła w pierwszej
połowie lat 70. zekranizował inny reżyser, słynny
Włoch, Pier Paolo Pasolini.
4 I. Grodź, Rękopis znaleziony w Saragossie, Poznań
2005, s. 71.
5 Tamże, s. 40.

Obecność tej sceny sprawia, że cała filmowa opowieść osadzona zostaje w trybie
warunkowym, wzięta w cudzysłów i poddana ontologicznemu niedookreśleniu.
Dokonuje się to nie tylko poprzez fakt, że
zapisana ona została w księdze. Może nawet
ważniejszy jest tu charakter sceny, nierealistyczny, a w kontekście całego utworu
można nawet powiedzieć – surrealistyczny. Oficer napoleoński od początku sceny
zachowuje się tak, jakby był pogrążony
w letargu. Jego chód jest niepewny,
a rozlegające się wokół liczne eksplozje
prawie nie zwracają jego uwagi. Hiszpan
z kolei, na początku niezdradzający podobnych oznak oderwania od rzeczywistości,
pochyliwszy się nad księgą, upodobnia się
do swego więźnia. Pochłonięty odczytywaniem kolejnych zdań, ignoruje osypujący się na niego i księgę pył. Stąd bierze
się absurdalność odpowiedzi, jakiej udziela on żołnierzowi. Jest więc w tej scenie
humor, jest oniryzm, jest symbolizm
i jeszcze kilka elementów, ale z pewnością
nie ma w niej realizmu.
Wziąwszy pod uwagę powyższe ustalenia, można by pomyśleć, że Hiszpania,
stanowiąca miejsce akcji utworu, stanie się
rzeczywistością w dużym stopniu umowną, niedookreśloną i zuniwersalizowaną.
Tym bardziej, że geograficznie i kulturowo
jest ona od Polski bardzo odległa, a kręcenie w oryginalnych iberyjskich plenerach było w roku 1964 rzeczą niemożliwą.
Trudno więc spodziewać się w filmie wiernego odtworzenia jej realiów. Rozumiejąc
to bardzo dobrze, Konrad Eberhardt swój
tekst poświęcony Saragossie opatrzył tytu-

łem W Hiszpanii – czyli nigdzie6. Zauważył
on paradoks, który zachodzi między oczekiwaniami stwarzanymi przez pierwszą
scenę filmu a materią dalszej jego części.
Jan Potocki, jako podróżnik, dyplomata i badacz, niejednokrotnie i to na
dłuższy czas trafiał za Pireneje. Znał ten
kraj dość dobrze i akcję swej powieści
osadził w konkretnym czasie, umiejscawiając jej całość na przestrzeni XVIII w.,
zaś akcję główną w roku 1739. Hasowi
i jego ekipie udało się odtworzyć te realia
z pieczołowitością i finezją, choć nie bez
wyraźnych i świadomych odstępstw od
historycznej prawdy. Reżyser wykreował obraz Hiszpanii, który odpowiada
wewnętrznemu przekonaniu o tym, jak
powinien on wyglądać, uzyskując efekt
bardzo wiarygodny. „To było realistyczne
do takiego stopnia, jakiego wymaga kino”
– wyjaśniał scenograf Jerzy Skarżyński7.
W obraz ten uwierzyli nie tylko Polacy, ale
i widzowie zagraniczni, łącznie z samymi
Hiszpanami, z wielkim entuzjastą filmu
Luisem Buňuelem, na czele.
Wychwycony
przez
Eberhardta
paradoks polega na tym, że widz nie
może podążyć drogą, na którą się
już skierował. Po obejrzeniu sceny
z rękopisem spodziewa się on fikcji, baśni,
surrealistycznej opowieści, oderwanej od
konkretnego kontekstu czasoprzestrzennego, czyniącej zeń ledwie powłokę świata przedstawionego, a tymczasem otrzymuje bardzo realny, historyczny grunt
– osiemnastowieczną Hiszpanię. Nasuwa
się więc wątpliwość, co jest rzeczywistością, a co fikcją. Widz wyprowadzony ze
swych przyzwyczajeń, zaczyna się gubić
w przestrzeni świata przedstawionego
stawiając pytania, na które otrzymuje
tylko prowizoryczne odpowiedzi, mogące po chwili stracić jakąkolwiek wartość.
6 K. Eberhardt, op. cit., s. 64–67.
7 Wypowiedź pochodzi z filmu R. Bugajskiego Filmy
o filmach. Saragossa (1998).
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Reżyser wprowadza go w sytuację zbliżoną do tej, jaka jest udziałem głównego bohatera – w sytuację poruszania się
w przestrzeni labiryntu.
Labiryntowość jest podstawową cechą
filmowej narracji. Fabuła utworu poddana jest destrukcji, pokawałkowaniu,
gubi się w dygresjach, niejasnościach
i plątaninie autonomicznych opowieści
oraz powracających obrazów. Z trudem
daje się podtrzymać główny wątek, który
w końcu i tak okazuje się nierozwiązany.
Od strony dramaturgicznej sprawia on
wrażenie poruszania się po zapętleniach
zdarzeń i epizodów, które prowadzą do
tego samego punktu (przebudzenia pod
szubienicą) i nie znajdują żadnego innego
kierunku, a tym bardziej celu.
Poczuciu owej labiryntowości sprzyja
oczywiście szkatułkowa kompozycja narracji, która uwidacznia się nade wszystko
w drugiej części utworu. Rozczłonkowana
fabuła ma aż sześć poziomów opowiadania i kilku narratorów. Tworzy układ tyleż
kunsztowny – wiele późniejszych opowieści wyjaśnia to, co działo się poprzednio – co
burzący podstawowe zasady fabularne, bo
wprowadzający niepewność co do statusu
przedstawionej rzeczywistości. Na kanwie
tego układu można snuć refleksję o losie
człowieka, wrzuconego w rzeczywistość
niepoznawalną, widzianą tylko subiektywnie (wielość narratorów), rządzącą
się ślepym trafem i pozbawiającą poczucia podmiotowości własnej egzystencji
i sensowności jakichkolwiek działań. Ale
i ta, racjonalnie uzasadniona refleksja,
zdaje się jedynie przemykać przez filmowy
obraz.
Destrukcja fabuły jest w Rękopisie...
swoistą formą zabawy w kino, oczywiście formą bardzo wyrafinowaną i wymagającą, bo nie reprodukującą konwencji, ale je burzącą, zatopioną w tradycję
europejskiej kultury. „Zawiłość wątków
– mówił Wojciech Jerzy Has – szkatułko12

wa budowa jest żartem na temat różnych
form i sposobów narracji. Czy nie możemy
bawić się kinem? Czy musimy traktować
film tylko poważnie? Dlatego bawi mnie
zarzut, że film jest niejednolity, że występuje w nim pomieszanie różnych konwencji. (...) Czy to nie jest kpina z naszych
przyzwyczajeń do porządku dramaturgicznego obowiązującego w kinie? A że to
jest męczące? Na pewno”8.
Wyrazisty sygnał takiej postawy stanowi choćby scena, w której księżniczki
z rodu Gomelezów przy pomocy na
moment ożywionych braci Zota, uwalniają swego kochanka z rąk Inkwizycji.
Oto srożący się inkwizytor, zapowiadający kolejne etapy śledztwa, tortury i kary,
widząc napastników i słysząc okrzyki
kobiet: „Alfonsie!”, nie podejmuje żadnych
działań i – niczym aktor zza kulisy – spokojnie wycofuje się do tyłu z iście komediowym zadziwieniem: „Co Alfonsie?
Gdzie Alfonsie?”. Kilka następnych scen w
równie bezpośredni sposób obnaża iluzyjność fabuły. Ale też mamy tu do czynienia
z chwytem wyraźnie teatralnym. I nic
w tym dziwnego, gdyż na użytek swego
widowiska twórcy sięgnęli po elementy
konwencji różnych sztuk – właśnie teatru,
ale również plastyki, czy muzyki.
W I D O W I S K O
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Labirynt zdarzeń i opowieści, w który nieodwracalnie wkracza Alfons van
Worden wraz z wyborem najkrótszej
drogi do Madrytu, raz wydaje się oszołamiającą, zagadkową rzeczywistością, a za
chwilę misternie wyreżyserowanym spektaklem, przygotowanym dla uwiedzenia
i wypróbowania młodego żołnierza.
Spektakl ów, jak się z czasem okazuje,
8 M. Oleksiewicz, O różnych szufladkach Saragossy.
Rozmowa z Wojciechem Hasem, “Film” 1965, nr , s. 7.

jest zapisany w księdze, przechowywanej
na zamku Uzedów. Żadne z tych mniemań nie zostaje unieważnione. Pytania
i wątpliwości bohatera stają się pytaniami i wątpliwościami widza, który na
podobieństwo protagonisty nie jeden raz
staje się igraszką twórców. Daje się wciągnąć w zaproponowaną grę. Dzięki temu
opalizowaniu i wynikającemu zeń napięciu, spektakl nabiera mocy. Pomimo fabularnej atrofii nie przestaje intrygować. Nie
bez znaczenia jest tu rzecz jasna wizualna
atrakcyjność tego, co jest przedstawiane.
Tylko wielka filmowa wyobraźnia, a taką
dysponował Has i jego współpracownicy,
mogła zagwarantować powodzenie tak
karkołomnego przedsięwzięcia.
Najbardziej rzucającym się w oczy
elementem przesądzającym o tej atrakcyjności staje się wszechobecny klimat niesamowitości, grozy, czy nawet
makabry. Szczególnie intensywnie manifestuje się on w pierwszej części filmu,
ale obecny jest do ostatniego ujęcia.
Niesamowita jest sceneria wszystkich
miejsc, w których pojawia się Alfons,
zazwyczaj wyludnionych, odosobnionych,
kryjących w sobie niespodzianki, podlegających zmianom, do końca niespenetrowanych. Dobrym przykładem jest tu oberża
w Venta Quemada, w której bohaterowie
pojawiają się wiele razy. To z jej wnętrza
mroczny korytarz prowadzi do groty,
w której potomek Gomelezów przeżywa
rozkosze spotkania z Eminą i Zibeldą,
wysłuchuje wyjaśnień szejka i doświadcza wielu innych zdarzeń. Miejsce to jest
więc rodzajem przedsionka czy progu,
po przekroczeniu którego znajdujemy sie
w świecie fantazji, snu9. Wejście do tej
niezwykłej jaskini, której istnienia nikt
nie mógłby podejrzewać, możliwe jest
tylko dla wybranych, staje się rezultatem
wtajemniczenia. Wzmaga to niewątpliwie
poczucie tajemniczości.
9 I. Grodź op. cit., s. 43

W scenach następujących po zejściu
bohatera do jaskini rozpoczyna się motyw
jego przebudzenia. Dokonuje się ono
w przerażającym, makabrycznym otoczeniu nieopodal gospody. Są tam szubienice,
na których wiszą rozkładające się trupy
braci Zota, są stosy czaszek, szkielety ludzkie i zwierzęce. Zestawienie tego pejzażu
z poprzedzającymi go scenami rozkoszy
zmysłowych mogłoby prowadzić do nadania całemu fragmentowi znaczeń wanitatywnych, zgodnych zresztą z duchem
baroku, a więc odpowiadających czasowi
akcji utworu. Dzieje się tak jednak tylko
po części. Nie mniej ważna jest tu bowiem
strategia ironii wobec konwencjonalnych
przedstawień vanitas oraz krajobrazów
grozy.
Strategia ta obowiązuje zresztą także
w odniesieniu do innych ekranowych
zjawisk i sytuacji. W różnych przestrzeniach filmowych nagromadzonych
zostaje na przykład bardzo wiele rekwizytów, które kojarzą się z wiedzą tajemną, okultyzmem czy demonologią.
I z pewnością błędem byłoby postrzeganie
ich obecności całkiem serio, analizowanie
ich pierwotnych znaczeń. Sprowadziłoby
to dzieło Hasa do poziomu schematycznej
reprodukcji określonej symboliki, choćby
tej związanej z żydowską kabałą, gdy tymczasem jest ono raczej swobodnym żonglowaniem elementami owej symboliki,
swoistą zabawą nimi.
Oczywiście ów klimat niesamowitości budowany jest nie tylko poprzez
elementy scenograficzne. Zawiera go
w sobie wiele postaci, jak choćby opętany
Paszeko czy Pustelnik zamieniający się w
szejka Gomelezów. Zawiera go w sobie
fabuła jako całość, a w sposób szczególny
jej niektóre fragmenty, jak choćby obraz
nocy spędzonej przez kapitana gwardii
w kaplicy cmentarnej, czy pojawienie
się ożywionych braci Zota, a w czysto
już komediowym ujęciu – czyny ducha
13

hrabiego Peňa Flor za wydatną pomocą
Frasquity straszącego jej męża lub spotkanie z duszą czyśćcową, którego doświadcza kawaler Toledo.
Film Hasa, podobnie jak powieść
Potockiego, nawiązuje obficie do estetyki
baroku; była już wyżej mowa o motywie
vanitas. Nie chodzi tu przy tym o szeroko pojętą i zazwyczaj dość powierzchowną barokowość, ale właśnie o barok sensu
stricto10. Obecność owej estetyki uzasadnia, jako się rzekło, czas akcji utworu.
A objawia się ona na wielu poziomach.
Odnosi się więc do fabuły z jej dziwacznymi i do pewnego stopnia kunsztownymi formami opowiadania, do scenografii
z nieustannie powracającymi, ale nigdy
nie tymi samymi miejscami obfitującymi
w wielką obfitość form wizualnych – znaków i rekwizytów. Z niej to wywodzi się
zasada kontrastu, która z jednej strony
organizuje przestrzeń w wymiarze światła
i cienia (np. przejście bohatera z ciemnego korytarza do jasno oświetlonej groty),
a z drugiej strony każe jednej osobie
(np. kawalerowi Toledo) łączyć dwie
przeciwne i zarazem skrajne skłonności (erotyczny hedonizm contra pokutna asceza). Tworzy się w tym filmowym
świecie bardzo typowe dla baroku piękno
dysharmonii. Nic tu do siebie nie pasuje (np. pierwsza część filmu do drugiej).
Brak także jasno określonej podstawy
ontologicznej i światopoglądowej, która leżałaby u podstaw filmowej rzeczywistości. Rzeczywistość ta jest wszakże
płynna, nieuchwytna, złudna, granicząca
z nicością i właśnie barokowa.
W Rękopisie... wszechobecnej niesamowitości towarzyszy często wybujały,
dziwaczny, a zarazem niezwykle subtelny erotyzm. Pojawia się on w sentymentalnych
westchnieniach
Luisa
Soareza, w podbojach kawalera Toledo
i Frasquity Salero, w historii miłości
10 Tamże, s. 56-57.
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Paszeka i Inezilli, której pikanterii nadaje voyeryzm jej siostry Camilli. Ale najważniejszy jest tutaj związek dwóch
kochających się nawzajem sióstr Eminy
i Zibeldy z Van Wordenem oraz ich spotkanie wewnątrz groty.

Zwróćmy uwagę na wygląd jaskini – jej przestronność, rzęsiste oświetlenie oraz wystrój – niski stół zastawiony jadłem i winem, wielkie łoże
z baldachimem i wreszcie piękne mieszkanki tej przestrzeni. Ubrane w egzotyczne swobodne stroje, mauretańskie księżniczki przywołują na pamięć obraz raju
wystylizowany podług zasad Orientu.
Formuła „erotycznej arabeski”, jakiej
wobec filmu używa Adam Garbicz11,
wydaje się trafnie odzwierciedlać charakter obecnego w nim erotyzmu, jego powiązania z obyczajowością i kulturą Wschodu
oraz właściwą mu różnorodność, skomplikowanie, bogactwo oraz obecną
w jego ekranowym wyrazie delikatność.
Jest wreszcie składnikiem tego filmowego widowiska odwołanie do tradycji
surrealizmu. Swoboda wyobraźni i fantazjowania, poetyka snu, obrazy jawnie
oderwane od realizmu, dążenie do ukazania tego, czego nie ma – wszystko to
funkcjonuje w Hasowskim uniwersum w sposób czysty i zarazem bardzo
indywidualny. Powtarzane są zjawiska obecne w poetyce stosowanej przez
dwudziestowiecznych nadrealistów, a więc
groza (często ujęta ironicznie), cudowność, efekt zaskoczenia i oczywiście
11 A. Garbicz, op. cit., s. 341.

oniryzm12. Stają się one jednak uwewnętrznioną własnością filmowego świata
reżysera – dzieje się tak na przestrzeni całej
kariery Hasa, a w Rękopisie... w szczególny
sposób.
Jednym z często powtarzanych zarzutów, jaki stawia się Rękopisowi znalezionemu w Saragossie, jest usunięcie całej sfery
refleksji filozoficznej, którą można odnaleźć w pierwowzorze literackim. I choć
w filmie pozostają elementy dywagacji
o takim charakterze – wiążą się one nade
wszystko z osobą racjonalisty Velasqueza,
to rzeczywiście ich obecność nie jest pierwszoplanowa. Jego wywody mają oczywiście swoje znaczenie. Dobrym przykładem niech będzie choćby ten: „Jesteśmy
jako ślepcy, którzy błądzą po ulicach nieznanego miasta. Ulice prowadzą do celu,
ale my nieraz powracamy do tych samych
miejsc, aby dotrzeć tam, gdzie zmierzamy.
Widzę tu kilka uliczek, które jak na razie
prowadzą donikąd. Należy ułożyć nowe
kombinacje, wtedy całość stanie się jasna.
Nic bowiem człowiek nie może wymyślić
takiego, czego by inny nie mógł rozwiązać”. Myśli te naprowadzają na trop, który
prowadzi do filmowej formy, do własności
filmowego obrazu mogąc też pełnić funkcję komentarza do niego. To jednak, co
najważniejsze, odbywa się tu zaś na poziomie estetyki i widowiska.

jego ekspresja objawia się nade wszystko
w obszernych, „uczonych” wywodach.
Inaczej rzecz ma się z Kabalistą czy
Avadoro. Jako postaci reprezentujące inne
porządki: Żyd – świat bytów ponadzmysłowych, duchowych, subtelnej metafizyki, alchemii, Kabały oraz Cygan zdający sprawę z doświadczenia egzystencji
w codzienności. Z kolei Rebeca roztacza
uroki poezji, która umyka dosłowności
i racjonalizmowi, uruchamiając czyste
piękno. Na tym poziomie opowiadania ekspresja zawiera się nade wszystko
w obrazie. Ani Pedro Uzeda, ani jego
siostra nie wiodą ze swym gościem,
don Pedro Velasquezem, otwartego sporu.
Raczej stawiają go wobec rzeczywistości,
którą wokół siebie stwarzają. Należy do
niej wystrój zamku, pełen znaków i symboli pochodzących z różnych tradycji
i czytelnych tylko dla wtajemniczonych.
Należą do niej ich stroje, wygląd, sposób mówienia. Za sprawą tej konfrontacji bohaterowie wprowadzają Velasqueza
w pewne zakłopotanie. Również przywódca cygańskiego taboru skutecznie
rozbija spoistość racjonalnego widzenia
świata. Rozsnuwając przed słuchaczami
obraz madryckich przygód swej młodości
i splątanych losów ludzkich, wprowadza
on to, co empiryczne i zarazem fantastyczne, pogrąża w niejasnościach, uwodzi
kolejnymi intrygami. Z pewnością nic tu
nie składa się na jakiś spójny intelektualnie
obraz. Ten konsekwentny brak spójności
stanowi niewątpliwie podstawowe oblicze
Hasowskiej filozofii zawartej immanentnie w filmowym widowisku.

Velasquez deklaruje się jako racjonalista i badacz. Jest przedstawicielem sfery intelektu, wiary w ludzkie możliwości
i poznanie, choć – trzeba przyznać – wiary wyzbytej naiwności. Dlatego właśnie
12 I Grodź, op. cit., s. 79-89.
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Problem rzekomego, czy też rzeczywistego zredukowania filozoficznego przesłania
pojawia się również – co zarazem ciekawe i symptomatyczne – w odniesieniu
do drugiego z prezentowanych filmów,
Oj! Nie mogę się zatrzymać! Zbigniewa
Rybczyńskiego (1975). Także i tutaj widowisko filmowe, swoista eksperymentalna
zabawa, zdaje się pożerać „poważne treści”.
Zresztą na przestrzeni całej swojej twórczości autor Tanga traktowany jest – nie
bez przyzwolenia z jego strony – przede
wszystkim jako odkrywca nowych możliwości języka filmowego, twórca nowych
sposobów postrzegania i kształtowania
rzeczywistości przez kamerę. O „typowej”,
to znaczy obejmującej jakieś zagadnienia
filozoficzne, społeczne, czy etyczne, interpretacji jego utworów raczej się zapomina.
Szukanie wspólnego mianownika
dla prezentowanych filmów Hasa
i Rybczyńskiego może się oczywiście
wydawać czymś śmiesznym czy zgoła
niestosownym. Cóż bowiem może łączyć
trzygodzinną superprodukcję o wyjątkowo skomplikowanej narracji, wielu bohaterach, bogatej scenografii, niezliczonych
odniesieniach do kontekstu kulturowego
ze skromną dziesięciominutową, jednowątkową i jednoujęciową „etiudką”, opartą na prostym pomyśle? Z pozoru nic.
Ale gdy przyjrzeć się głębiej, to okaże się,
że oba filmy zbliża podobny stosunek do
materii kina, a także do materii rzeczywistości.
Podobieństwo to zasadza się na chęci
przekroczenia zastanych konwencji filmowych oraz odrzucenia iluzji realizmu.
Twórczość Rybczyńskiego opatrzono
zawężającą, ale zarazem na wiele zezwalającą etykietą eksperymentatorstwa,
między innymi za sprawą Oj! Nie mogę
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się zatrzymać!. Ale eksperymentatorem,
i to z pewnością nie na mniejszą skalę,
był przecież Wojciech Jerzy Has, kręcąc
swój Rękopis znaleziony w Saragossie. Obaj
dokonali operacji na żywym organizmie
kina. I w obu przypadkach ta operacja się
powiodła.
Jeśli chodzi o film Zbigniewa
Rybczyńskiego, to trudno mówić o fabule jako zjawisku samodzielnym. Między
fabułą a akcją trzeba postawić tu znak
równości. Trafność tego twierdzenia gwarantuje prostota wyjściowego pomysłu
oraz fakt, że nic w tym filmie nie wymyka się sie poza jego ramy. Wszystko
w warstwie wizualnej jest ruchem kamery do przodu i penetrowaniem kolejnych
przestrzeni podmiejskiego i miejskiego
pejzażu Łodzi, zaś w warstwie dźwiękowej – krzykiem przerażenia, łamaniem, rozdeptywaniem i niszczeniem.
Nic ponadto. Ekranowe dzianie się jest
jednokierunkowe i jednopłaszczyznowe.
Akcję można określić jako dynamizującą się, bo zaczyna się ona od stosunkowo długiej sekwencji powolnego wydostawania się z lasu. Z chwilą jednak, gdy
to wydostawanie się dochodzi do skutku, ruch kamery zaczyna być szybszy, by
w miarę upływu czasu przyspieszać coraz
bardziej. Mijane przestrzenie są coraz
mniej czytelne, aż w końcu pęd staje się
trudny do wytrzymania dla ludzkiego
wzroku. W żadnym momencie nie tracimy jednak elementarnej świadomości
charakteru poszczególnych miejsc – ulica, fabryka, kamienica czy cmentarz nie
przestają być sobą. Dopiero kiedy kolejne
skoki przez wertepy, szusy ulicami, przejścia przez drzwi, okna i bramy zdają się
nie mieć końca, a kolejne wrzaski, trzaski
i łomoty stają się nieco monotonne, pojawia się mur, który okazuje się końcem tego
szalonego, nierealistycznego ruchu.
Polski reżyser jest w tym filmie eksperymentatorem, ale jest też kontynuatorem

sztuki pioniera kina, Georgesa Mélièsa.
Tamten prestidigitator filmu, człowiek,
który fabułę traktował jako pretekst do
konstruowania widowiskowych, fantastycznych feerii, który – aby móc je realizować – wynajdywał coraz to nowe możliwości techniczne, patronuje twórczości
Rybczyńskiego. Widomym tego znakiem
jest Pojedynek (1988), utwór realizowany
przez Polaka właśnie na podstawie pomysłu Mélièsa.

Czym skromne dziełko Oj! Nie mogę
sie zatrzymać! zasługuje sobie na tak znakomite parantele? Nade wszystko rodzajem iluzji, jakie stwarza. Materiałem
wyjściowym filmu jest pochód z kamerą
w przód w określonej, zurbanizowanej
przestrzeni. Wyjąwszy kilka grzybów
i paprotek w lesie, wszystko jest tu realistyczne. Dwoma prostymi zabiegami reżyser z owego „zwykłego” materiału stworzył zupełnie nową jakość. Po pierwsze,
sukcesywnie przyspieszał wyświetlanie filmu, kreując wrażenie ruchu jednostajnie
przyspieszonego. Po drugie, dołączył całą
sferę dźwiękową, która imitowała narastającą destrukcję ukazywanego świata – jego
gniecenie, łamanie i demontowanie. Tak
oto autor stworzył historię monstrum,
które opuściwszy podmiejski zagajnik,
skierowało się do centrum metropolii.
Rozpędzając się, tratowało wszystko, co
znalazło sie na jego drodze. Dlaczego
monstrum? Otóż kiedy na przykład kamera porusza się po parkingu, podąża wzdłuż
rzędu ciężarówek, które ma w pewnej odle-

głości po swojej lewej stronie. Tymczasem
słyszymy dźwięk niszczonych samochodów. A zatem to „coś” musi być bardzo
szerokie. A przy tym także wysokie, gdyż
w pierwszej scenie kamera umieszczona jest na wysokości ludzkiego wzroku,
a przecież łamane są korony drzew. Tak właśnie w brawurowy i zarazem prosty sposób
przekroczone zostały w filmie reguły realizmu. Stworzone zostało widowisko zakładające twórczy udział wyobraźni widza.
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że
Mélièsowskie koligacje Oj! Nie mogę sie
zatrzymać! mają jeszcze jedno źródło.
Otóż twórca Podróży na księżyc zwykle
sam zajmował się produkcją swoich
filmów. Czuwał nad nimi na każdym
etapie pracy – sam poddawał pomysł
i w dużej mierze sam go realizował.
Był manufakturzystą i indywidualistą.
To samo można powiedzieć o autorze
Orkiestry. W ówczesnych warunkach
technologicznych niemało trudu i osobistego zaangażowania wymagało przygotowanie tych dziesięciu minut filmu.
Rybczyński nigdy zresztą nie porzucił pełnego indywidualizmu w tworzeniu filmów.
Kiedy zaczął dysponować komputerem
i technologią HD, po prostu zmienił
warsztat pracy.
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K O N T E K S T Y
A
K
C
J
A
W utworze filmowym jest to ciąg zdarzeń i sytuacji, powiązanych ze sobą, których podmiotem jest zazwyczaj bohater.
W obrębie akcji mieszczą się intencje
działań, same akty działania, ich rezultaty
i zależności między nimi. Jeśli zdarzenia następują w porządku przyczynowo-skutkowym i układzie chronologicznym,
to zachowana zostaje ciągłość akcji. Jeśli
te związki zostają naruszone, pojawia się
akcja nieciągła. Akcja zazwyczaj jest częścią składową fabuły.

nej o motywy geometryczne i zwierzęce. Wywodzi się on z kultury antycznej
(przede wszystkim hellenistycznej), ale
przejęty i rozwijany jest w arabskiej kulturze islamu (stąd nazwa). Termin ten
przedostał się do innych dziedzin sztuki: muzyki (pełna ornamentyki, lekka
i zwiewna miniatura fortepianowa),
baletu (poza tańca klasycznego inspirowana motywami orientalnymi) i literatury
(krótka forma o charakterze baśniowo-fantastycznym oraz kapryśnej i skomplikowanej narracji, zabarwiona ironią).

F
A
B
U
Ł
A
Jest to opowiadanie, a zatem układ zdarzeń kolejnych sytuacji, postaci, scenerii,
wątków i motywów, które powiązane ze
sobą tworzą narracyjną całość. W ramach
fabuły miejsce ma charakterystyka świata
przedstawionego, a więc postaci, ich życia
wewnętrznego, światopoglądów, wzajemnych relacji, a także charakterystyka życia
społecznego, norm obyczajowych czy
kontekstu historycznego.

FILM JEDNOUJĘCIOWY
Film, w którym nie ma ani jednego cięcia
montażowego.

KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA
Jest to szczególny przypadek kompozycji klamrowej (ramowej lub piętrowej),
a więc takiej, w której opowieść fabularna
mieści w sobie inną opowieść, dla której
stanowi ramę narracyjną. Kompozycja
szkatułkowa charakteryzuje się tym, że
owe opowieści wewnątrz opowieści układają się w wiele zależnych od siebie poziomów. Zazwyczaj historia wprowadzana
przez inną historię poprzedza ją chronologicznie.
A
R
A
B
E
S
K
A
Używany w architekturze, malarstwie
i sztuce użytkowej ornament w postaci
stylizowanej wici roślinnej, wzbogaco-

G E O R G E S M É L I È S
Reżyser, aktor i producent filmowy, jeden
z pionierów sztuki filmowej. Urodził się
w 1861 r. w Paryżu, zmarł w 1938 w Orly
pod Paryżem. Uważany jest za twórcę filmu fabularnego. W wybudowanym przez
siebie studiu filmowym w Montreuil pod
Paryżem od 1896 roku zaczął produkować filmy, które przyniosły mu światowy
rozgłos. Były to m.in. Sprawa Dreyfusa
(1899); Podróż na księżyc (1902); Podróż
do granic niemożliwości (1904). Jego filmografia obejmuje około 500 tytułów.
Reżyser ten tworzył fantastyczne feerie
filmowe, w których fabuła podporządkowana była efektom widowiskowym.
Był filmowym rękodzielnikiem – sam
wykonywał większość czynności związanych z produkcją swoich dzieł. Wynalazł
i jako pierwszy zastosował wiele trików
filmowych, które wykorzystywane były
przez kino przez wiele dziesięcioleci.
Formuła jego twórczości wyczerpała się
po roku 1910, wskutek czego resztę swego życia Méliès spędził w zapomnieniu
i biedzie.
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ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI
•
•
•
•
•
•

Superprodukcja
wyrafinowanym
dziełem sztuki – Rękopis znaleziony
w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa.
Forma filmowa jako sposób wypowiadania się o świecie.
Rola ironii w kształtowaniu filmowej
opowieści w Rękopisie znalezionym
w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa.
Labirynt jako obecna w kulturze forma widzenia ludzkiej egzystencji.
Człowiek wobec czasu w filmie
Rękopis znaleziony w Saragossie
Wojciecha Jerzego Hasa.
Rękopis znaleziony w Saragossie
Wojciecha Jerzego Hasa – film

•

•
•
•

zanurzony w tradycje kultury (barok,
orientalizm, surrealizm ...).
„Niedoskonałość” formy drogą do
artystycznego sukcesu Rękopisu znalezionego w Saragossie Wojciecha
Jerzego Hasa.
Wieloznaczność finałowej sceny
Rękopisu znalezionego w Saragossie
Wojciecha Jerzego Hasa.
Autonomiczna i twórcza rola dźwięku w Oj! Nie mogę się zatrzymać
Zbigniewa Rybczyńskiego.
Film a rzeczywistość – Oj! Nie mogę się
zatrzymać Zbigniewa Rybczyńskiego.
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Zbigniew Rybczyński. Podróżnik do krainy niemożliwości (pod red. Zbigniewa
Benedyktowicza), Warszawa 1994
Ryszard W. Kluszczyński, Zbigniew
Rybczyński – nowe obszary widzenia [w:]
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W broszurze wykorzystano kadry z filmów:
Tytuł

Reżyser

Rok
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Program edukacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
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