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temat „kadry pamięci” stanowi propozycję refleksji nad filmem jako obrazem pamięci zbiorowej i indywidualnej. Omawiane tu filmy: Jak być
kochaną oraz …Portret własny, choć traktują o czasie minionym, nie są jednak filmami historycznymi. Zamiast koncentrować się na samych wydarzeniach,
ich twórcy skupili się przede wszystkim na tym, jak zostały one zapamiętane, w jaki sposób utrwaliły się w ludzkiej
pamięci.
Utwory Wojciecha Hasa i jacka Skalskiego
dowodzą wzmożonego zainteresowania pamięcią zarówno w obszarze dwudziestowiecznej sztuki, jak i humanistyki. Współcześnie pamięć nadal jawi
się jako alternatywa dla historii, niosąca
ze sobą odmienną perspektywę poznawania przeszłości. jej wciąż rozwijający
się dyskurs stanowi płaszczyznę dla wielu rodzących się dziś refleksji nad kondycją człowieka, który coraz silniej uświadamia sobie swoją zależność od przeszłości,
dostrzegając ważną część prawdy o sobie
nie tylko w tym, co pamięta, ale także
w tym, jak pamięta, i wreszcie – o czym
usiłuje zapomnieć.
te właśnie problemy porusza zrealizowany w 1962 roku na podstawie opowiadania kazimierza Brandysa film
Jak być kochaną. jego analiza pozwala na wieloaspektową refleksję nad zjawiskiem pamięci. Film ten sam w sobie

jest wyrazem pamięci pokolenia, do którego należał jego twórca, Wojciech jerzy
Has. Czas i pamięć, jako forma doświadczenia wewnętrznego, pozostają jednym z głównych tematów jego niezwykle oryginalnej twórczości; Jak być
kochaną jest zaś utworem, którego narracją rządzi logika wspomnień bohaterki. Indywidualna ludzka pamięć, pozostając jego podstawowym tematem, nadaje
także formę całemu opowiadaniu, które obrazuje „pracę pamięci” poprzez
posłużenie się obszernymi i znacząco
uszeregowanymi retrospekcjami. Swoim
filmem odniósł się także Has do problematyki obecnej w nurcie polskiej szkoły filmowej, którego sam był ważnym
współautorem. to właśnie w ramach tego
nurtu doszło do artystycznego „przepracowania” doświadczeń okresu wojny
i okupacji.
O ile utwór Hasa niesie ze sobą filmowy
obraz indywidualnych wspomnień, o tyle
film Skalskiego stanowi próbę wglądu
w mechanizm rządzący pamięcią zbiorową. Sięgnąwszy do źródeł, jakimi są amatorskie filmy dokumentalne zrealizowane
w różnych okresach trwania PRL, reżyser stworzył z ich fragmentów spójną
całość składającą się na …Portret własny
Polaków. Z całości tej wyłania się z zapis
wydarzeń z życia zbiorowego i prywatnego, które filmowcy amatorzy uznali
za warte utrwalenia na taśmie filmowej.
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JAK BYĆ KOCHANĄ

jeden z najwybitniejszych i najbardziej
uznanych na świecie polskich reżyserów filmowych; urodzony w 1925
roku w krakowie, zmarł w 2000 roku
w łodzi. Studiował malarstwo na krakowskiej ASP, a w 1946 roku ukończył kurs
Przysposobienia Filmowego. Pracował
w Wytwórni Filmów Dokumentalnych
(WFD), a w latach 1951-1956 w Wytwórni
Filmów Oświatowych (WFO) w łodzi. Swój
pełnometrażowy debiut, Pętlę (1957) wyreżyserował jako dojrzały współtwórca nurtu polskiej szkoły filmowej, z którą identyfikowane są jego kolejne filmy: Pożegnania
(1958), Wspólny pokój (1959). Najbardziej
doceniony na świecie film Hasa to adaptacja wielowątkowej powieści jana Potockiego
Rękopis znaleziony w Saragossie (1964)
– film dorównujący oryginalnością i fine-

zją niezwykłemu pierwowzorowi. Od 1974
roku Has był wykładowcą, a w latach
1990-1996 rektorem PWSFtVit w łodzi.
Prawie wszystkie z 14 filmów fabularnych
Hasa to adaptacje utworów literackich:
Pętla (1957, wg M. Hłaski); Pożegnania
(1958, wg S. Dygata); Wspólny pokój
(1959, wg Z. Uniłowskiego); Rozstanie
(1960, wg j. Żylińskiej); Jak być kochaną
(1962, wg k. Brandysa); Rękopis znaleziony
w Saragossie (1964, wg j. Potockiego);
Szyfry (1966, wg A. kijowskiego); Lalka (wg
B. Prusa); Sanatorium pod Klepsydrą (1973,
wg B. Schulza); Nieciekawa historia (1982,
wg A. Czechowa); Pismak (1984, wg W.
terleckiego); Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany (1985, wg j.
Hogga); Niezwykła podróż Baltazara Kobera
(1988, wg F. tristana).

Reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych; urodzony w 1958 roku w
Pruszkowie, zginął w wypadku samochodowym 15 czerwca 1996 roku. W latach
70. studiował w Paryżu w IDHEC-u,
a w latach 80. na Uniwersytecie łódzkim,
gdzie ukończył polonistykę. Związawszy
się z „Solidarnością” w okresie stanu
wojennego, został współpracownikiem
„tygodnika Mazowsze”. jego kinowy
debiut fabularny Chce mi się wyć (1989)
to oryginalna próba ukazania kondycji Polaków w okresie stanu wojennego.

Drugim i zarazem ostatnim filmem fabularnym Skalskiego jest Miasto prywatne
(1994), którego akcja toczy się na przełomie lat 80. i 90. w rodzinnym mieście
reżysera Pruszkowie oraz w Warszawie.
W 2004 roku Piotr łazarkiewicz zrealizował film dokumentalny Skała, upamiętniający postać przedwcześnie zmarłego reżysera. Wybrana filmografia: Szmery (1987),
…Por tret własny (1987), Ja, Wałęsa
(1990), Rok Premiera (1990, o tadeuszu
Mazowieckim), Zawód kierowca (1990,
o Władysławie Frasyniuku).
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ROK PRODUKCJI
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ZDJĘCIA
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MUZYKA
OBSADA

CZAS TRWANIA

Akcja filmu rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Pierwsza obejmuje okres współczesny, czyli lata 60., kiedy
to Felicja, znana ze słuchowisk radiowych
aktorka, leci samolotem do Paryża. Drugą
płaszczyznę tworzy kilka rozległych sekwencji retrospektywnych obrazujących
wspomnienia bohaterki z czasów wojny
i okupacji, która przerwała dobrze rokującą karierę młodziutkiej aktorki, zmuszając ją do podjęcia pracy w kawiarni. Otrzymawszy od działaczy podziemia
zadanie ukrycia Wiktora Rawicza, akto-
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1962
ZESPół FILMOWY „kAMERA”
WOjCIECH jERZY HAS
kAZIMIERZ BRANDYS
StEFAN MAtYjASZkIEWICZ
ZOFIA DWORNIk
LUCjAN kASZYCkI
BARBARA kRAFFtóWNA (FELICjA),
ZBIgNIEW CYBULSkI (WIktOR RAWICZ),
ARtUR MłODNICkI (tOMASZ),
WIEŃCZYSłAW gLIŃSkI (MĘŻCZYZNA
W SAMOLOCIE), ZDZISłAW
MAkLAkIEWICZ (DZIENNIkARZ
W SAMOLOCIE),
WIESłAWA kWAŚNIEWSkA
(FOtOREPORtERkA), WIESłAW gOłAS
(NIEMIECkI ŻOłNIERZ, któRY gWAłCI
FELICjĘ)
97 MIN

ra skazanego przez gestapo na śmierć,
zakochana w nim Felicja postanowiła umieścić go we własnym mieszkaniu.
Choć poświęciła dlań swoje dobre imię
i przeżyła szereg upokorzeń, jej uczucie
nigdy nie zostało odwzajemnione. Wraz
z wyzwoleniem bez słowa opuścił jej
mieszkanie, by potem żyć z innymi kobietami i rozpowszechniać zakłamane opowieści o swojej okupacyjnej przeszłości.
Osamotniona Felicja podjęła kolejną próbę odzyskania Wiktora zakończoną jego
samobójczym skokiem przez okno.

ROK PRODUKCJI
PRODUKCJA
REALIZACJA
SCENARIUSZ
ZDJĘCIA
MONTAŻ
DŹWIĘK
WSPÓŁPRACA

CZAS TRWANIA

Na …Portret własny składają się wybrane
i zmontowane przez reżysera fragmenty
filmów amatorskich realizowanych od lat
40. po 80. Ich autorzy utrwalili na taśmie
filmowej zarówno obrazy z życia zbiorowości: pochody pierwszomajowe, procesje kościelne, defilady wojskowe,
jak i sceny ukazujące codzienność swych
rodzin, dorastanie dzieci, święta i pogrzeby. Obrazy życia prywatnego przeplatają

1987
StUDIO FILMOWE
IM. kAROLA IRZYkOWSkIEgO
jACEk SkALSkI
jACEk SkALSkI
ANDRZEj ADAMCZAk
ANNA NAWROCkA
MAgDALENA ŚLIWA
MAłgORZAtA LISAk,
WłODZIMIERZ WROŃSkI,
kRZYSZtOF PAWłOWSkI,
jANUSZ LESZCZYŃSkI
20 MIN

się tu z próbami utrwalenia konkretnych
momentów historycznych, od ruin powojennej Warszawy począwszy, poprzez polityczne rytuały z epoki gomułki i gierka,
aż po powstanie „Solidarności”, rządy jaruzelskiego i stan wojenny. Ramę
…Portretu własnego tworzą pojawiające
się na początku i końcu filmu sceny ukazujące mężczyznę grającego na skrzypcach
pełną nostalgii melodię.
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...PORTRET WŁASNY

SCENARIUSZE ANALIZY FILMOWEJ

Reżyser filmu, Wojciech jerzy Has, to
jeden ze współtwórców nurtu polskiej
szkoły filmowej, którego trwanie przypada na okres od 1956 do 1961 roku.
Zaistnienie tego nurtu stało się możliwe
dzięki przemianom popaździernikowym
i rozprężeniu politycznemu, któremu
towarzyszyły także zmiany organizacyjne w kinematografii – przede wszystkim powstanie zespołów filmowych.
Wpływ na ukształtowanie się polskiej
szkoły filmowej miał również czynnik
pokoleniowy. Nurt ten współtworzyli
bowiem twórcy należący do generacji
urodzonej w latach 20., uformowanej
przez doświadczenie II wojny światowej, do którego młodzi reżyserzy mogli
się odnieść w swoich pierwszych długometrażowych filmach, powstałych
w okresie względnej swobody twórczej
uwarunkowanej polityczną odwilżą.
Powstały wówczas takie dzieła, jak Kanał
oraz Popiół i diament Andrzeja Wajdy,
Eroica i Zezowate szczęście Andrzeja
Munka, Prawdziwy koniec wielkiej wojny jerzego kawalerowicza, Ostatni
dzień lata tadeusza konwickiego i wiele innych. Wojciech j. Has, jako jeden
z najbardziej osobnych twórców szkoły, do okresu wojennego powrócił między innymi w zaliczanych do tego nurtu
Pożegnaniach (1958). Film ten zapowiada poniekąd gorzką perspektywę spojrzenia na okupacyjną przeszłość, pojawiającą się w Jak być kochaną, utworze

zrealizowanym w 1962 roku, a więc już
po wygaśnięciu nurtu, do którego jednak film ten wyraźnie nawiązuje zarówno za sprawą podjętej problematyki,
jak i przez polemikę z jego kanonicznym dziełem: Popiołem i diamentem,
apelując tym samym do odbiorczej
pamięci widza.
Obsadzenie Zbigniewa Cybulskiego
w roli Wiktora Rawicza – związanego
z armią podziemną aktora, ukrywającego się w mieszkaniu Felicji – pozwala widzom kojarzyć tę postać z Maćkiem
Chełmickim, bohaterem uosabiającym
w oczach odbiorców mityczną przeszłość pokolenia wojennego. W swoim
filmie Has przedstawia więc inną wersję
„losu Polaka” niż ta, którą zaproponował
Wajda. Nie ma tu już miejsca na autentyczne męskie bohaterstwo, gotowość
umierania bez żalu i młodzieńczą bezkompromisowość Wajdowskiego akowca.
Owszem, Wiktor Rawicz należy do podziemnych struktur i jest po słusznej stronie, ale jego bohaterski czyn sprowadza
się tylko do spoliczkowania volksdeutscha przy kawiarnianym stoliku. W konsekwencji ten urodzony aktor spędza
pięć długich lat pod opieką kobiety, która staje się jego jedyną publicznością.
O wyjątkowości i oryginalności filmu
Hasa decyduje więc fakt, że autentyczne, choć niewidoczne dla postronnych
bohaterstwo cechuje tu postawę kobiety, która ryzykuje życiem i w milczeniu
9

znosi najgorsze upokorzenia. to właśnie postaci kobiecej przypada centralne
miejsce w fabule tego filmu: okupacyjna przeszłość wyłania się ze wspomnień
Felicji, które zwyczajowo męską opowieść o wojnie ukazują z przejmującej
perspektywy kobiecej.
Co więcej, z etosu rycerskiego, z którym
utożsamiać można postać Chełmickiego1,
w opowieści Hasa nie zostało już nic
prócz głębokiego wstydu i frustracji niespełnionego w swych bohaterskich ambicjach Rawicza. Nie dane mu było zrealizować pożądanego dla mężczyzny
scenariusza, sceną jego okupacyjnego
życia okazało się nie pole walki, lecz
klaustrofobiczna kryjówka w mieszkaniu
samotnej i beznadziejnie w nim zakochanej kobiety. Znieważony przez Historię,
w której przypadło mu odegrać nie tę
rolę, jakiej oczekiwał i pragnął, Wiktor
miał już tylko jedno honorowe wyjście
z tej sytuacji: samobójstwo.
Nieprzypadkowy wydaje się w tym kontekście także fakt, iż rola Felicji powierzona została Barbarze krafftównie, która
w Popiele i diamencie zagrała epizodyczną, ale ważną postać narzeczonej zabitego omyłkowo gawlika. Przypomnijmy,
że oglądając film Wajdy, na rozpacz i gniew
tej prostej dziewczyny patrzymy z punktu
widzenia Maćka Chełmickiego, przyglądającego się całej scenie z okna swego hotelowego pokoju. Jak być kochaną można
więc odczytać jako inną wersję losów tych
dwojga ludzi. tym razem jednak opowieść
koncentruje się na losie kobiety i na kobiecym doświadczeniu wojny.

Szczególnie polemicznej wymowy wobec
Popiołu i diamentu nabiera wreszcie scena w knajpie, zawierająca szereg intertekstualnych odniesień do tego filmu,
od piosenki Czerwone maki począwszy,
a na aktorstwie Cybulskiego skończywszy. Piosenkę śpiewa tym razem podstarzała kobieta, sam zaś Cybulski użycza
swej – wyraźnie zmęczonej i pozbawionej niegdysiejszego blasku – twarzy
rozpitemu Rawiczowi, odgrywającemu
swój kolejny kabotyński spektakl przed
podchmieloną publicznością. jednakże
my, widzowie, wiemy już wówczas,
że prawda o jego okupacyjnej przeszłości kryje się we wspomnieniach Felicji,
które stanowią właściwy temat filmu
Wojciecha Hasa.
D Y S K U R S Y

P A M I Ę C I

Jak być kochaną to film niosący ze sobą
obraz indywidualnej pamięci kobiety,
która przeżyła okupację, pozostając jej
niezauważoną ofiarą i bohaterką. Przez
długi czas nikt – wyłączywszy Rawicza
– nie wiedział o jej poświęceniu, zaś
związane z nim upokorzenia i ogromny
wysiłek, by utrzymać i uchronić przed
niebezpieczeństwem ukochanego mężczyznę, jest wiadomy tylko jej samej.
Podjąwszy decyzję o ukryciu Wiktora
w swoim mieszkaniu, a nie w wyznaczonym przez konspiratorów miejscu,
Felicja uczyniła go martwym za życia,
bo odtąd nikt z postronnych nie wiedział nic o jego dalszym losie. Motywacją
kryjącą się za czynem kobiety nie była
więc z gruntu patriotyczna chęć wypeł-

1 O rycerskim rodowodzie postaci Maćka Chełmickiego zob. [w:] M. Ossowska, Ethos rycerski i jego
odmiany, Warszawa 2000, s. 76.
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nienia rozkazu, ale głębokie pragnienie,
żeby być kochaną przez Wiktora, który wcześniej pozostawał dla niej niedostępny. Paradoksalnie, fatalne okoliczności historyczne sprzyjały Felicji,
która mogła wreszcie zbliżyć się do
ukochanego.
W ten sposób prywatny dyskurs pamięci zostaje przeciwstawiony dyskursowi
zbiorowemu, podtrzymującemu oficjalną, zmitologizowaną wersję przeszłości.
W filmie Hasa pamięć kobiety nie tylko
dochodzi do głosu, ale zostaje wyraźnie
uprzywilejowana i, co nie mniej ważne,
rzutuje na współczesność. Długo po wojnie bohaterka nadal żyje przeszłością,
dla niej okupacyjny koszmar trwa i rozgrywa się w przestrzeni jej wewnętrznego doświadczenia. Będąc bowiem czasem cierpienia i poniżeń, wojna była
równocześnie dla Felicji czasem najintensywniejszych przeżyć związanych
z młodością i miłością, którym kres
przyniosło wyzwolenie równoznaczne
z odejściem Wiktora. Co z perspektywy
znacznej części zbiorowości stanowiło
więc szczęśliwy koniec wojny (abstrahując od politycznego kontekstu „wyzwolenia” Polski przez Armię Czerwoną),
z perspektywy jednostki mogło oznaczać
osobistą tragedię.
Wprowadzając z kolei postać Wiktora,
zdanego na kobiecą opiekę, niespełnionego bohatera, reżyser podważa tradycyjne wyobrażenie wojny, jawiącej
się jako „sprawa mężczyzn”. Mamy tu
wręcz do czynienia z odwróceniem ról:
narażającym swe życie wojownikiem jest
kobieta, która broni i ochrania mężczyznę. Cały żołnierski etos nie zdaje jej

się na nic, bo środki, które musi przedsięwziąć, by ocalić Rawicza, nie mają nic
wspólnego z honorową walką, o czym
najdobitniej świadczy scena przyzwolenia na gwałt. jedyne więc, co pozostaje
w zgodzie z rycersko-żołnierską tradycją, to pozory: plotki o rzekomej śmierci
Rawicza i jego mitomańskie opowieści,
które będzie rozpowszechniał po wojnie, usiłując w ten sposób ocalić twarz.
Prawda jest jednak po stronie tych, którzy milczą, zaś powinnością artysty jest
ukazanie tej prawdy za pośrednictwem
sztuki. Realizując Jak być kochaną, Has
niewątpliwe spełnił to zadanie, o czym
świadczy sukces frekwencyjny i gorące
przyjęcie jego filmu przez publiczność,
która w opowieści Felicji dostrzec musiała zapewne jakąś część prawdy o swoich
własnych, często wstydliwych i trudnych
do przekazania, powikłanych okupacyjnych doświadczeniach.
Wyłaniający się ze wspomnień bohaterki obraz okupacji wydaje się istotnie
wstydliwy, nie ma wszak nic wspólnego
z leżącym u podstaw narodowego mitu
wyobrażeniem o II wojnie jako o honorowej walce polskich straceńców. Zamiast
kolejnej krzepiącej opowieści ukazany
tu zostaje obraz życia w strachu, który
niszczy człowieka wewnętrznie i degeneruje go. tamtej wojny – zdaje się mówić
reżyser – nie da się bowiem „normalnie
opowiedzieć”, bo tylko w części była ona
bohaterską walką, pozostając dla większości społeczeństwa doświadczeniem
życia w ciągłej niepewności, bierności
i oczekiwaniu. Co więcej, mit bohaterski
nie jest w stanie objąć całego spektrum
uczuć i różnorakich motywacji towarzy11

szących podejmowanym wówczas decyzjom, które w swym filmie tak wnikliwie
przeanalizował Has.
Próbując nakreślić portrety swych bohaterów wbrew utrwalonym stereotypowym
wizerunkom ludzi podziemia, reżyser
uchyla się także od postawy oceniającej. Interesuje go jedynie indywidualny dramat człowieka, ludzka kruchość
i bezradność wobec biegu i wyroków
Historii. toczy się ona niejako obok,
za oknem, które stanowi w twórczości reżysera ważny lejtmotyw. Za nim
to bowiem rozgrywa się spektakl rzeczywistości – często okrutny, absurdalny i niezrozumiały, czasem wskazujący
na jedyne możliwe rozwiązanie dramatu
bohaterów: śmierć. tymi rozgrywającymi
się za oknem wydarzeniami nie sposób
pokierować. Historia okazuje się niszczącą siłą także wtedy, gdy pozornie idzie
w sukurs ludzkim pragnieniom.
FILMOW Y OBR A Z PAMIĘCI

Choć akcja filmu Hasa w dużym stopniu
rozgrywa się podczas II wojny światowej,
jego właściwym tematem nie są wydarzenia historyczne. Perspektywą, z której
patrzymy na tamten okres, nie są bowiem
znane wojenne wydarzenia, lecz właśnie
indywidualna pamięć o okupacji. Jak być
kochaną jest więc nie tyle filmem historycznym, ile raczej próbą stworzenia filmowego zapisu indywidualnej ludzkiej
pamięci. Podczas gdy całościowe ujęcie
wydarzeń, które przechodzą do Historii,
powstaje ex post, na podstawie wielu
badań i z uwzględnieniem różnych relacji
oraz źródeł, w ludzkiej pamięci wydarzenia te żyją swoim własnym życiem. Cóż
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bowiem zapamiętujemy, jeśli nie ułamki
wielkich wydarzeń, rozproszone chwile,
emocje, ludzkie twarze i reakcje, fragmenty rozmów, jakieś przedmioty, detale. to właśnie logika wspomnień rządzi
narracją filmu Hasa. Za sprawą wprowadzenia rozbudowanych REtROSPEkCjI
narracja odzwierciedla sam mechanizm
wspominania, dla którego uruchomienia niezbędny jest jakiś impuls pozwalający na skojarzenie tego, co aktualne,
z tym, co minione. tym impulsem jest
w filmie sytuacja podróży i pojawienie
się mężczyzny, który zajmuje w samolocie miejsce obok Felicji. Przyglądając
się obcemu człowiekowi z Zachodu,
bohaterka zaczyna porównywać go
w myślach do mężczyzny, którego kiedyś
kochała (kocha?) i utraciła. Zastanawia
ją, co siedzący obok mężczyzna mógł
robić w czasie wojny. Oceniając powierzchowność współpasażera i jego sposób
bycia, Felicja dochodzi do wniosku,
że ich doświadczenia wojenne muszą
się zdecydowanie różnić. Podążając
tropem skojarzeń, przenosi się myślami
w przeszłość, do pierwszych dni wojny
i pierwszych bombardowań, które przerwały jej bardzo dobrze zapowiadającą
się karierę aktorki…
K ATALIZ ATORY

PAMIĘCI

W filmie Jak być kochaną retrospekcje,
służąc obrazowej artykulacji pamięci
bohaterki, pozwalają nam także na wgląd
w jej życie wewnętrzne. W celu ukazania
przemyśleń, wspomnień i refleksji Felicji
reżyser nie posłużył się tylko komentarzem w postaci głosu aktorki płynącego zza kadru. Zgodnie ze swoim poglą-

dem, że w filmie najważniejsze znaczenia
należy zawrzeć w jego warstwie obrazowej, Has zastosował rozwiązania służące wizualizacji pracy pamięci. Rolę jej
katalizatorów – przedmiotów i obiektów,
których pojawienie się w filmie uwalnia
wspomnienia bohaterki – pełnią tu starannie wybrane rekwizyty oraz, co szczególnie znamienne dla twórczości Hasa,
środki lokomocji.
ALkOHOL
Wspomnieniowym monologom wewnętrznym Felicji towarzyszy zazwyczaj
wyeksponowanie kieliszka koniaku.
Przypomnijmy, że alkohol posiada bardzo
osobliwe, dwuznaczne znaczenie symboliczne: pozostając ważnym środkiem
mediacji między światami, jest także znakiem śmierci. Fakt, iż powstaje na drodze fermentacji, oddaje bowiem przemijalność ludzkiego istnienia – śmierć oraz
rozpad i gnicie ciała. Z tego też względu
ważną rolę odgrywa w czasie obrzędów
pogrzebowych i towarzyszących im uroczystości opłakiwania i przypominania
zmarłych 2.
W filmie Hasa lampka alkoholu nie tylko
ma ukoić nerwy bohaterki, która źle znosi podróż samolotem. kieliszek koniaku
stanowi także znak zapowiadający przeniesienie się w czasie do okresu okupacji,
ku temu, co przeminęło. Pijąc koniak,
bohaterka zanurza się w swoim czasie
wewnętrznym i znajduje się tam, gdzie
granica między żywymi i zmarłymi zostaje czasowo zawieszona. Rozmawia więc
z Wiktorem, widzi go w swej pamięci,
w której obraz mężczyzny jest wciąż żywy

i wciąż budzi głębokie emocje: miłość,
żal, gniew, tęsknotę. Poprzez wspominanie Felicja odprawia swój prywatny
obrzęd zaduszny. Dodajmy, że eksponowanie lampki alkoholu w filmie i nadanie jej funkcji katalizatora wskazują
na kolejne nawiązania intertekstualne
do Popiołu i diamentu i słynnej sceny przy
barze, w trakcie której Maciek Chełmicki
wspomina poległych kolegów, zapalając
kolejne lampki spirytusu.
SA MOLOt
Czas stanowi jeden z najważniejszych,
jeśli nie najważniejszy temat twórczości Hasa. jego bohaterowie żyją przede
wszystkim czasem wewnętrznym, stąd
często podróżują w czasie (Sanatorium
p o d K l e p s y d r ą, R ę k o p i s z n a l e z i o n y
w Saragossie), lub też, wzorem Prousta,
żyją ze świadomością utraty minionego czasu, do którego nie sposób powrócić (Pożegnania, Szyfr y). Na podróż
wewnętrzną postaci w filmach Hasa
otwiera nas często ich podróż realna,
stąd niezwykle ważną rolę pełnią środki
lokomocji: powozy, pociągi, czy wreszcie
– w Jak być kochaną – samolot. Podróż
do Paryża, w którą udaje się Felicja, jest
tylko pretekstem do ukazania jej podróży wewnętrznej. Samolot jawi się tu jako
wehikuł, który przenosi bohaterkę nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim w czasie: gdy jego koła odrywają
się od ziemi, Felicja odrywa się stopniowo od teraźniejszości, a linearny tok zdarzeń fabularnych zaczyna być przecinany
retrospekcjami (por. analizę ekspozycji
filmu na stronie internetowej).

2 Zob. hasło Alkohol [w:] P. kowalski, Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa
– Wrocław 1998, s. 15-17.
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AKTORSTWO – SAMOTNOŚĆ LALEK

Wojciech jerzy Has miał bardzo szczególny sposób pracy z aktorem, którego
traktował niczym plastyczne tworzywo.
Zaludniające jego filmy postaci przypominają więc niekiedy ożywione rzeźby.
Aktorski kostium, gestykulacja, mimika są tu dopracowane w każdym calu,
przez co odnosimy wrażenie, że przedstawione postaci są nieco sztuczne,
a ich twarze przypominają często maski
lub też starannie wystylizowane oblicza
lalek. jedną z nich jest w pewnym stopniu postać Felicji. Szczególnej wymowy
nabiera w tym kontekście zawód, który wykonuje bohaterka po wojnie, kiedy to wskutek wyroku sądu koleżeńskiego zajmuje się właśnie wytwarzaniem
lalek na użytek teatralnych przedstawień. Biorąc pod uwagę sceny powojennych wizyt tomasza, a później Wiktora
w pokoju Felicji, z łatwością dostrzegamy, że lalki są jedynymi towarzyszkami jej samotnego życia, co oznacza
powrót do sytuacji z dzieciństwa, kiedy to – jak sama wyznaje – opowiadała
swoim dwóm lalkom z celuloidu „fantastyczne bzdury i gdyby nie one, umarłabym ze strachu…”.
Sama postać bohaterki – zwłaszcza w scenach rozgrywających się w samolocie
i na lotnisku – jest wreszcie stylizowane na lalkę. Uderza dopracowany styl
gry aktorki: jej charakterystyczna, nieco drażniąca maniera, wyraźna modulacja głosu, wystudiowane gesty i ruchy.
to właśnie dzięki tej osobliwie sztucznej
kreacji krafftówny odnosimy wrażenie,
że Felicja jest kobietą, której aktorstwo
weszło w krew, zwłaszcza po okupacyj14

nych doświadczeniach. Odtąd nie potrafi już być naturalna i nigdy nie traci kontroli nad sobą. Świadczy o tym także jej
starannie dopracowana toaleta: wciąż
poprawia włosy i modny toczek, często
sięga do swojej eleganckiej torebeczki, by wyjąć z niej szminkę, lusterko
lub puderniczkę i skorygować makijaż.
Dbałość Felicji, by zewnętrzny wygląd był
bez zarzutu, maskuje jej duchową kondycję, którą rządzi logika bolesnych, traumatycznych wspomnień. jest to pamięć
niewyartykułowana, pamięć kobiety, która wstydzi się opowiedzieć innym, co ją
spotkało. Pod powierzchownością dystyngowanej damy kryją się nigdy niezagojone wewnętrzne rany, powstałe wskutek
miłosnego niespełnienia, długotrwałego
życia w strachu i wreszcie szoku będącego następstwem gwałtu. Reżyser stawia przed widzem pytanie o to, co jest
najważniejsze, a tym samym najbardziej realne: ta uładzona teraźniejszość
i jej zewnętrzny porządek czy też przeszłość, wspomnienia i wszystko, co jest
życiem wewnętrznym postaci. który
z porządków – ten zewnętrzny czy ten
wewnętrzny – więcej mówi nam o tym,
jak być kochaną?
PR ZEPR ACOWANIE WSPOMNIEŃ

Has, wprowadzając postać bakteriologa
z USA towarzyszącego Felicji w samolocie i na lotnisku, zdaje się sugerować,
że należy walczyć o ukojenie nawet najbardziej bolesnych wspomnień, dzieląc
się nimi z drugim człowiekiem. Na tym
właśnie ma polegać to, co dziś nazywamy ich „przepracowaniem”. Życie przeszłością, pozostawanie we władzy boles-

nej pamięci, ma bowiem jeszcze inny,
równie ważny wymiar: znieczula człowieka na to, co dzieje się „tu i teraz”,
stanowiąc barierę dla porozumienia
z innymi, którzy także mają swoją opowieść. Do takich wniosków skłania obecność mężczyzny, który wraz z Felicją leci
samolotem. Wszak jego wyraźne zainteresowanie siedzącą obok kobietą i szczera chęć rozmowy z nią to pierwsze kroki ku przełamaniu jej milczenia. Lecz
nie tylko milczenia – także egotyzmu
pogrążonej we wspomnieniach o swoim cierpieniu ofiary, przekonanej, że nikt
nie dorasta do tego, by je zrozumieć.
Nieoczekiwane zwierzenie bakteriologa,
który wyznaje, że jego syn popełnił niedawno samobójstwo, całkowicie wytrąca Felicję z jej dotychczasowego stanu;
nie wie, jak się zachować, co odpowiedzieć. Okazuje się, że nieznajomy, prag-

nąc się jej zwierzyć, zauważył najpewniej
coś, co usiłuje nieustannie ukryć: niepokój, przygnębienie, głęboko zranioną kobiecą wrażliwość i potrzebę bycia
zauważoną – może nawet pragnienie,
by wreszcie być kochaną.
Być może więc współpasażer nie tylko
dostrzegł w Felicji interesującą kobietę, ale rozpoznał także w jej zachowaniu swoje własne strategie maskowania się przed innymi i dlatego właśnie
postanowił podzielić się z nią prześladującym go wspomnieniem śmierci
syna. Wymowa scen, ukazujących rozmowę tych dwojga w trakcie przesiadki na lotnisku, sygnalizuje możliwość
zawiązania się między nimi znajomości. Pozostawiamy więc Felicję zwróconą także i ku temu, co będzie, bo przecież: „wiemy, czym jesteśmy, ale nie
wiemy, co się z nami stanie…” 3

P O E T Y K A

opowieść o faktach, w których uczestniczył, czyjś pamiętnik, list lub też prowadzony przed laty dziennik, może to być
wreszcie stara fotografia bądź obrazy
przeszłości utrwalone na taśmie filmowej, które, choć nieobiektywne, stanowią jakieś ślady po tym, co było.
Z takich właśnie fragmentów składa
się film Skalskiego. Sposób jego realizacji możemy przyrównać do próby stworzenia z rozrzuconych odłamków choćby
małego fragmentu mozaiki, która istniała kiedyś w całości, tworząc całokształt

F R A G M E N T U

Rewersem wzmożonego zainteresowania
pamięcią jest kryzys całościowych narracji historycznych i, co się z tym wiąże,
kryzys przedstawiania. Dyskurs pamięci stanowi o tyle próbę przezwyciężenia
tego kryzysu, o ile poprzestaje na opowieści fragmentarycznej. Skoro całościowy obraz minionych zdarzeń jest dla nas
niedostępny, to w poszukiwaniu autentycznych śladów przeszłości pozostaje
nam zadowolić się jakimś jej wycinkiem,
fragmentem właśnie. Może to być czyjaś
3

William Shakespeare, Hamlet, Akt 4, scena 5.
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rzeczywistości w jakimś konkretnym
momencie historycznym. Wraz z upływem czasu z tego całokształtu pozostały
już tylko fragmenty, a wśród nich istotne znaczenie mają dokumentalne filmy
amatorskie jako niedoskonałe i wycinkowe, ale jednak w jakimś stopniu autentyczne odłamki prawdy tego, co zostało zapamiętane.
J A K P O W S TA Ł T E N P O R T R E T ?

tytuł filmu nawiązuje do słynnej wystawy malarskiej Polaków portret własny, którą w 1979 roku zorganizował
w Muzeum Narodowym w krakowie
Marek Rostworowski. Film Skalskiego
sam w sobie stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie, gdzie szukać materiałów do zrekonstruowania współczesnego autoportretu Polaków. Niewątpliwie
ważnym jego elementem są obecnie
filmy dokumentalne, zwłaszcza zaś
amatorskie, z uwagi na ich szczególny autentyzm.
to właśnie fragmenty tych ostatnich
wykorzystał reżyser do realizacji …
Portretu własnego, powstałego na bazie
wybranych filmów amatorskich, nakręconych w różnych okresach. Ich twórcy uwiecznili na taśmie 8 mm zarówno
samych siebie, jak i wydarzenia, które
uznali za ważne dla całego społeczeństwa. Dokonując selekcji materiału i montując poszczególne wycinki, twórca zestawił z nich pewną całość, a więc FILM
MONtAŻOWY, będący połączeniem
fragmentów różnych filmów. W efekcie otrzymał audiowizualny portret
własny Polaków w okresie PRL, w którym uzupełnieniem warstwy obrazowej
16

jest warstwa akustyczna, nie oryginalna, lecz powstała wskutek podłożenia
dźwięku pod obraz zgodnie z koncepcją
i intuicją reżysera.
Obok fragmentów audycji z programów
radiowych i telewizyjnych, które sygnalizują bieg wydarzeń politycznych, w warstwie akustycznej filmu pojawiają się także dźwięki mające oddać upływ czasu
z perspektywy życia rodziny. Utrwalonym
przez filmowców amatorów portretom
ich najbliższych towarzyszą na przykład
niewyraźne i urywane, lecz jednak rozpoznawalne głosy dzieci, ich śmiech,
czasem płacz, gaworzenie niemowląt
lub też inne trudne do zidentyfikowania odgłosy przypominające szum lub
pogłos. Na tło akustyczne stworzonego
przez reżysera portretu Polaków składają się więc zarówno sygnały i głosy kojarzące się z kolejnymi okresami w historii Polski po 1945 roku, reprezentowane
tu przez urywki przekazów medialnych,
jak i odgłosy odwołujące się do sfery prywatności osób będących autorami wykorzystanych filmów amatorskich.
PORTRET

ZBIOROWOŚCI

Zestawiając fragmenty w jedną całość,
Skalski zaproponował nie tylko określoną
wizję przeszłości, stworzył także pewien
domniemany obraz pamięci zbiorowej.
Dokonał przecież wyboru spośród różnych materiałów i uszeregował je wedle
kolejności, którą uznał za słuszną. Dobór
materiałów, ich selekcja i uporządkowanie odzwierciedlają mechanizm rządzący ludzką pamięcią, która sama w sobie
stanowi archiwum wybiórczo zapamiętanych i subiektywnie uporządkowanych

obrazów. …Portret własny to kolejny
film, którego tematem jest pamięć.
Nie jest to jednak pamięć indywidualna,
na której skupił się Wojciech Has, realizując film Jak być kochaną, lecz pamięć
zbiorowa. Film Skalskiego niesie ze sobą
obraz wydarzeń, które zapisały się w zbiorowej pamięci Polaków i zostały utrwalone przez różnych filmowców amatorów.
Szczególnie znamienny jest tu przede
wszystkim sam wybór zdarzeń, które
okazały się godne utrwalenia: są to najczęściej oficjalne uroczystości i święta
państwowe, zarejestrowane z perspektywy typowej dla przeciętnego uczestnika
pochodów pierwszomajowych czy politycznych wieców. Można wręcz odnieść
wrażenie, że autorzy poszczególnych
filmów powielali wzorce przedstawiania tego rodzaju wydarzeń charakterystyczne dla kronik filmowych i programów telewizyjnych.
Rejestrując z kolei na taśmie filmowej
życie swoich najbliższych, amatorzy łączyli w swych filmach to, co publiczne, z tym,
co prywatne. Najczęściej nie dążyli jednak
do indywidualizowania własnych portretów, ukazując siebie samych jako typowych członków zbiorowości. W pierwszych minutach filmu widzimy więc
na przykład postać mężczyzny – zapewne ojca – trzymającego na rękach niemowlę. Mimo całej prywatności ukazanej
sytuacji mężczyzna ubrany jest w mundur, czym podkreśla rolę, jaką odgrywa
w społeczeństwie. Nie patrzymy więc
na ojca, lecz na ojca-żołnierza. Podobnie
jego synowie, ukazani w dalszych partiach
filmu, będą przedstawiani nie tylko jako
dzieci, ale przede wszystkim jako dzieci

ojca-żołnierza, które zabiera się na defilady i do Muzeum Wojska Polskiego, uczy
salutować, a z okazji świąt obdarza prezentami w postaci zabawkowych pistoletów. Równie znaczące są te ujęcia,
które przedstawiają chłopców wraz matką przed warszawskim Pałacem kultury
lub w trakcie spaceru osiedlową alejką
z rysującą się w tle bryłą Pałacu. Wolno
sądzić, że portrety te świadczą o pozytywnym stosunku postaci do oficjalnego
nurtu kultury PRL, którego Pałac kultury
jest symbolem.
PIĘKNO TEGO, CO WŁASNE

Przeciwwagą dla omówionych wyżej
partii filmu uwieczniających uczestnictwo w oficjalnym życiu PRL są fragmenty rejestrujące prywatne życie filmowanych osób. Choć przeważają tu typowe
obrazy ukazujące rodzinne uroczystości, to jednak zdarzają się też ujęcia
zaskakująco osobiste i pełne niepowtarzalnego, intymnego piękna. jest wśród
nich portret matki karmiącej niemowlę, do którego dołącza starsze dziecko, chcąc zapewne być równie blisko
mamy, jak ich nowo narodzony braciszek. Uderza zarówno intymny charakter, jak i szczególny nastrój tego ujęcia,
zawierającego piękny w swym autentyzmie i naturalności obraz macie rzyństwa. Na …Portret własny składają
się więc również takie elementy, czyniąc go złożonym i wieloznacznym,
bo utrwalającym zarówno to, co typowe i reprezentatywne dla epoki, jak i to,
co niepowtarzalne, intymne i własne,
choć przecież także uniwersalne i czysto
ludzkie.
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...PORTRET WŁASNY

JAK BYĆ KOCHANĄ

PAMIĘĆ JAKO ALTERNATYWA DLA HISTORII
We współczesnej humanistyce – zwłaszcza zaś na gruncie badań historiograficznych4
– pamięć stała się bardzo istotną kategorią, którą niektórzy badacze uznają za swoistą
„przeciwhistorię”. Pamięć ma w ich rozumieniu stanowić szczególnie ważną perspektywę w poznawaniu przeszłości. W przeciwieństwie do dążącej ku obiektywizmowi historii, zwraca się ona ku temu, co indywidualne i subiektywne. Z punktu widzenia innych
badaczy pamięć to niekoniecznie „przeciwhistoria”, lecz raczej cenne i pożądane uzupełnienie tradycyjnego dyskursu historycznego o pewne odnoszące się do subiektywnego doświadczenia jednostki pojęcia: wstyd i odpowiedzialność za to, co było, poczucie
winy i potrzeba zadośćuczynienia, wybaczenie, wreszcie konieczność „przepracowania”
traumy i przejścia przez etap spóźnionej żałoby 5. Ożywienie dyskursu pamięci w refleksji humanistycznej kojarzy się często z opublikowanym we Francji w 1984 roku esejem
Pierre’a Nory Czas pamięci 6. Autor uznaje współczesność za „erę pamięci”, wskazując
między innymi na nasilenie takich zjawisk, jak wysyp pamiętników, rewidowanie zideologizowanych wersji historii, rozwój badań genealogicznych czy wreszcie przebijanie się do szerszej świadomości społecznej żydowskiej pamięci Holocaustu i wszelkiej
pamięci wcześniej marginalizowanej, a wiec także pamięci mniejszości narodowych,
pamięci kobiet i dzieci. W ten sposób przeszłość, za sprawą jej indywidualnego przypominania, staje się bardziej autentyczna, a przez to bliska i żywa.

RETROSPEKCJE
Zabieg narracyjny i kompozycyjny służący ukazaniu wydarzeń, które rozgrywają się
wcześniej niż bieżący czas akcji filmu i są przedstawione z punktu widzenia wspominającego je bohatera, co oznacza subiektywizację narracji. Retrospekcje mogą być mniej
lub bardziej rozbudowane; przerywając linearny ciąg zdarzeń fabularnych, służą często
wyjaśnieniu przyczyn zaistniałej później sytuacji lub też pogłębieniu naszej wiedzy o życiu wewnętrznym postaci. Źródłem retrospekcji niekoniecznie musi być relacja jednego
z bohaterów, często nie są one w ten sposób umotywowane, lecz wprowadzane po to,
by przejść od czasu teraźniejszego opowiadanej historii do czasu przeszłego.

4 Zob. E. Domańska, Wprowadzenie: pamięć, etyka i historia [w:] tejże, Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat 90., Poznań 2002.
5 Zob. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia [w:] Pamięć, etyka…, op. cit., s. 163-184.
6 P. Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37.
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1 jak należy rozumieć słowa bohaterki,

2 jakie obrazy mogłyby się złożyć na „por-

które padają w scenie otwierającej film:
„jestem siostrą samotnych i żoną owdowiałych. jeżeli kiedyś napiszę pamiętnik, to dam tytuł Od Ofelii do Felicji, czyli o tym, jak być kochaną…”?

tret własny” Polaków pierwszej dekady
XXI wieku?
3 Co stanowi treść realizowanych dzisiaj
– za pomocą kamer cyfrowych – filmów
rodzinnych?
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