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Od autora do czytelnika. O doświadczeniu sztuki 
w tataraku andrzeja Wajdy

W twierdzeniu, że to Andrzej Wajda wprowadził w polskim kinie kategorię 
autora w obręb dzieła filmowego, a także uczynił z niej pełnoprawną figurę, 
niezbędną dla odbioru i odczytania znaczeń utworu, nie ma cienia przesa-
dy1. I nie mam tu na myśli wyłącznie kwestii kina autorskiego (rozumianego 
w najogólniejszym sensie jako rodzaj twórczości filmowej eksponującej indy-
widualność i subiektywny styl reżysera-autora filmowego), którego przecież 
na polskim gruncie Wajda jest jednym z czołowych reprezentantów. Idzie 
mi raczej o to, że lektura sporej części dorobku filmowego autora Kanału 
(1957) nie może obyć się bez stawiania pytań o to, kto wypowiada się z ekra-
nu poprzez utwór, kim jest reżyser/autor, jaką pełni rolę, wreszcie – czym jest 
tworzenie, opowiadanie. Oczywiście, pytania te najpełniej dochodzą do gło-
su przy okazji filmów jawnie autotematycznych, w których to postać reżyse-
ra staje się figurą centralną. W dorobku Wajdy wskazać można przynajmniej 
dwa takie filmy: Wszystko na sprzedaż z 1968 roku i Człowieka z marmuru z roku 
1976. Oba te filmy opowiadają o powstawaniu filmu, oba też kompozycję fabu-
larną opierają na rekonstrukcji losów zmarłego bohatera. „Mam taką ideę, że 
będę szła jego śladem” – mówi Agnieszka (Krystyna Janda) w Człowieku z mar-
muru, przedstawiając uznanemu już, docenianemu na festiwalach reżyserowi 

1 Zob. T. Lubelski: „Mówi do nas”. Wyobrażenie autora w filmach Andrzeja Wajdy. W: Fil-
mowe światy Andrzeja Wajdy. Red. E. Nurczyńska-Fidelska, P. Sitarski. Kraków 2003, s. 19-35.

https://orcid.org/0000-0001-5821-3250
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Jerzemu Burskiemu (Tadeusz Łomnicki) projekt filmowego portretu dawne-
go przodownika pracy2. Tę samą ideę do pewnego momentu zdaje się reali-
zować Andrzej (Andrzej Łapicki), reżyser we Wszystko na sprzedaż. Gdy ginie 
aktor, który miał grać główną rolę we właśnie realizowanym przez niego fil-
mie, Andrzej wpierw wykonuje za niego zadanie aktorskie, potem zaś zmie-
nia koncepcję całego przedsięwzięcia – teraz będzie to opowieść o poszuki-
waniach: tak nieobecnego aktora, jak prawdy o nim3. Na tym analogie między 
dwoma dziełami zresztą się nie kończą. Pisał Tadeusz Lubelski:

Również kiedy przyjrzymy się sposobowi, w jaki buduje się w tekście utworu wyobra-
żenie autora filmowego, dostrzeżemy podobieństwo między oboma filmami. I w jed-
nym, i w drugim ze scen odtwarzających życie ekipy filmowej wyłania się dyskurs 
o współczesnym kinie, pośrednio – o współczesnej kulturze. I tu, i tam pod powierzch-
nią tego dyskursu ukryty jest temat głęboki: wewnętrzna przemiana reżysera, który 
dopiero w finale staje się w pełni przygotowany do stworzenia dzieła, jakie zamierzył4.

Ta przemiana w obu przypadkach – pomimo znaczących różnic w zakresie 
zarówno konstrukcji postaci filmowego reżysera w każdym z utworów, jak 
i problemów, z którymi muszą się zmierzyć – zdaje się wynikać z odkrycia 
pewnej nadrzędnej prawdy o działalności twórczej. Sztuka bowiem i jej upra-
wianie to misja, której sens i wartość zawiera się nie tylko w sferze estetyki, 
ale nade wszystko etyki i odpowiedzialności.

Innym sposobem Wajdy na wprowadzenie problematyki autora i autorstwa 
do utworu jest umieszczenie w opowieści filmowej postaci… pisarza – auto-
ra adaptowanego dzieła literackiego. Zarówno Tadeusz Konwicki w Kronice 
wypadków miłosnych z 1985 roku, jak i Jarosław Iwaszkiewicz w Pannach z Wilka 
(1979) uosabiają instancję narracyjną każdego z filmów. Ich cielesna, materialna 
obecność na ekranie ustanawia też ramową sytuację narracyjną opowiadania, 
które w obu przypadkach staje się opowieścią konkretnej, realnie istniejącej 
osoby odbywającej podróż w przestrzeni i czasie – do mitycznej krainy dzie-
ciństwa i młodości. Konwicki, grający postać Nieznajomego, zjawia się w Kro-
nice… po raz pierwszy w scenie w pociągu. Pyta wtedy powracającego do 
Wilna z wielkanocnych ferii u ciotki Witka (Piotr Wawrzyńczak) o cmentarz na 

2 A mówiąc to i podejmując się realizacji zadania wkracza na ścieżkę, którą wcześniej 
przetarł właśnie Burski. To zrealizowane przez niego materiały dokumentalne stają się dla 
Agnieszki punktem wyjścia.

3 Szerzej o Wszystko na sprzedaż w kontekście problematyki filmowej autorefleksyjności 
pisałem w swej książce Czytanie filmu – oglądanie literatury. Katowice 2015, s. 121-148.

4 Tamże, s. 27-28.
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stoku, by zaraz samemu wyjaśnić, że cmentarz ten jeszcze nie istnieje. Powsta-
nie dopiero pod koniec wojny. W finale zaś wyzna: „Nie ma już krainy moje-
go dzieciństwa. Żyje ona tylko we mnie i razem ze mną rozsypie się w proch”.

Dużo bardziej złożona i nie tak oczywista – gdy idzie o znaczenie i sens – 
jest obecność i  rola Iwaszkiewicza w  Pannach z  Wilka. On też, co prawda, 
odbywa podróż w czasie: w otwierającej film scenie osiemdziesięcioczterolet-
ni wówczas pisarz stoi w Święto Zmarłych nad rozświetlonym zniczami gro-
bem. W ujęciu zrealizowanym w zbliżeniu pisarz powoli przenosi zamyślone 
spojrzenie w stronę kamery. Zaraz otworzy usta, padną słowa. I wtedy wła-
śnie, tuż po tym akcie deziluzji, następuje cięcie, po którym widzimy Wiktora 
Rubena (Daniel Olbrychski) w analogicznej sytuacji – bohater stoi nad świe-
żym jeszcze grobem zmarłego przyjaciela. Pisarza oglądamy również w sce-
nie finałowej: gdy Wiktor pożegna już Wilko i jego mieszkańców, gdy przepra-
wi się na drugi brzeg rzeki (ale przecież i czasu – czego znakiem symboliczny 
gest obmywania twarzy), gdy uda mu się wskoczyć do pociągu, którym ma 
powrócić do siebie  – do swej teraźniejszości  – w  wagonie czekał na niego 
będzie Iwaszkiewicz. Obaj mężczyźni przez chwilę przyglądają się sobie, lecz 
zaraz odwracają wzrok, by spoglądać przez szybę, za którą krajobraz ośnie-
żonych pól ustępuje miejsca obrazom przedmieść współczesnego miasta.

Klamrowa kompozycja filmu podsuwa myśl, że Iwaszkiewicz uosabia tu 
instancję narracyjną, że jest źródłem i podmiotem opowieści o Wiktorze, że 
jego obecność na początku i na końcu filmu ustanawia ramę narracyjną histo-
rii bohatera, która swój początek bierze właśnie w momencie spojrzenia pisa-
rza w obiektyw kamery. To z jego – Iwaszkiewicza – świadomości wyłania się 
przedstawiony w utworze świat, to jego punkt widzenia jest też tym nadrzęd-
nym, jeśli nie jedynym. Umieszczanie postaci autora Sławy i chwały – czy to 
dosłownie, czy w sposób metaforyczny – w przestrzeni filmowych adaptacji 
jego utworów nie jest zabiegiem wyjątkowym czy oryginalnym. Można powie-
dzieć nawet, że jest praktyką dosyć powszechną. Jeśli jednak w takich filmach, 
jak Stracona noc Janusza Majewskiego (1973), Zygfryd (1986) i Nocne ptaki (1993) 
Andrzeja Domalika cechy Iwaszkiewicza noszą niektórzy bohaterowie, to Waj-
da w Pannach z Wilka nie tylko wprowadza jego samego w obręb filmowego 
opowiadania i czyni go narratorem, ale idzie jeszcze o krok dalej. W pasjonu-
jącej interpretacji filmu Sebastian Jagielski notuje:

Wajda stworzył na ekranie swego rodzaju duchową biografię pisarza: nie tylko prze-
niósł na ekran jedno z najwybitniejszych i najsłynniejszych jego opowiadań, ale tak-
że nasycił je tajnymi znakami należącymi do legendy owego dzieła (muzyka Karo-
la Szymanowskiego, wskrzeszenie pamięci o dworze w Byszewach). Jednak projekt 
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„biografii wewnętrznej” spełzłby na niczym, gdyby nie kluczowy pomysł adaptacyj-
ny, który zasadza się na utożsamieniu głównego bohatera, Wiktora Rubena, z samym 
pisarzem. […] Tym samym film wydobywa na powierzchnię autobiograficzny wymiar 
opowiadania Iwaszkiewicza, wymiar, który w pierwowzorze literackim został ukryty 
za trudnymi do przeniknięcia maskami. Wyraźnie została zamazana tam – jeśli pomi-
nąć autobiograficzne wyznania samego pisarza – możliwość utożsamienia Wiktora 
z Iwaszkiewiczem. Andrzej Wajda […] wydobywa na powierzchnię trzy fakty z bio-
grafii Iwaszkiewicza. Mowa, oczywiście, o dworze w Byszewach, gdzie pisarz spędzał 
wakacje trzykrotnie, w latach 1911, 1912 i 1914, oraz o duchowym spotkaniu z Karolem 
Szymanowskim i późnym afekcie do Daniela Olbrychskiego – Wajda wszystkie te bio-
graficzne zdarzenia włącza w orbitę oddziaływania swego filmu5.

Panny zamieszkujące Wilko, tłumaczy Jagielski, posiłkując się ustaleniami bada-
czy i krytyków prozy Iwaszkiewicza, mają być maskami chłopców z dworu 
w Byszewie, których korepetytorem w wieku młodzieńczym był pisarz. Z jed-
nym z nich, Józiem Świerczyńskim, nastoletni wówczas jeszcze nauczyciel 
miał przeżyć przygodę miłosną. I to wydarzenie właśnie miało lec u podstaw 
pomysłu na opowiadanie. Byłoby więc ono w istocie transpozycją wykluczają-
cego, a zarazem wykluczonego fragmentu biografii pisarza. Wajda doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę, jednak masek nie zrywa, co więcej, wprowadza na 
ekran kolejne, nieoczywiste tropy, sugestie czy kody. Za taki bowiem należy 
uznać przewijający się w filmie temat z I koncertu skrzypcowego Karola Szyma-
nowskiego. Utwór ten, dowodzi Jagielski, „nie jest tylko hołdem dla wielkie-
go kuzyna, nie tylko wyrażać ma fascynację Iwaszkiewicza kuzynem-wirtu-
ozem, lecz także wiąże się, choć niebezpośrednio, z homoseksualną fascynacją 
Sycylią, z którą z kolei silnie spleciona jest geneza Iwaszkiewiczowskiego opo-
wiadania” 6. Gdy wziąć pod uwagę jeszcze obecność w filmie odgrywającego 
rolę Rubena-Iwaszkiewicza Daniela Olbrychskiego, w którym pisarz był zako-
chany już od czasu premiery Popiołów w reżyserii Wajdy właśnie (1965), to fil-
mowa adaptacja okaże się opowieścią o starym poecie żegnającym się tak 
z dawnym światem, jak z dawnym sobą, ale też z nieurzeczywistnioną miło-
ścią – tą przeszłą (panny z Wilka/chłopcy z Byszew) i tą całkiem współczes ną 
(Daniel Olbrychski).

Tak zobaczony/przeczytany film Wajdy odsłania jeszcze jeden poziom 
instancji nadawczej w kinie autora Kanału – owszem, rzadko ujawniający 

5 S. Jagielski: Gra w ciuciubabkę. Andrzeja Wajdy adaptacja „Panien z Wilka” Jarosława Iwasz-
kiewicza. W: Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej. Red. T. Lubel-
ski. Kraków 2014, s. 157-158.

6 Tamże, s. 166.
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się w ramach filmowej opowieści w postaci konkretnej figury czy osoby, acz 
przecież niedający się przez to pominąć czy zbyć. Myślę tutaj o samym Waj-
dzie-autorze w pewnej szczególnej roli: czytelnika, komentatora i adaptato-
ra dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej literatury polskiej. Filmowe adaptacje 
tekstów literackich, w które twórczość Wajdy obfituje, pozwalają się odczyty-
wać, podług teorii Alicji Helman, jako świadectwa lektury. Jaki zatem obraz 
czytelnika utrwalił się w owych świadectwach? Na to pytanie trudno odpo-
wiedzieć jednoznacznie i wyczerpująco. Bezsprzecznie można mówić o czy-
telniku uważnym i wnikliwym, acz „mało pokornym adaptatorze” 7, jak pisała 
Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Indywidualny czy też „autorski” tryb lektury pol-
skiej literatury dostrzec można już na poziomie wyborów literackich reżyse-
ra. Sięgał bowiem i po dzieła ze ścisłego kanonu (utwory Mickiewicza, Fredry, 
Żeromskiego, Reymonta, Wyspiańskiego czy Iwaszkiewicza), i te z jego rubieży 
(Andrzejewski, Borowski, Konwicki), ale zdarzyło mu się również poddać lek-
turze modną swego czasu powieść Tryzny. Każdy z tych wyborów należało-
by niemniej tłumaczyć potrzebą odnalezienia głosu, z pomocą którego moż-
liwe byłoby wyartykułowanie treści i problemów w konkretnym życiowym 
momencie istotnych. Spotkanie obu głosów (głosu tekstu i głosu jego czytel-
nika) w filmach Wajdy najczęściej owocowało autorskim dialogiem prowadzo-
nym na wielu piętrach adaptowanego utworu. Jego przedmiotem mogła być 

„bądź uniwersalna wartość sensów pierwowzoru (Brzezina), bądź idea, która 
prowokowała polemikę (Danton) lub jedynie skłaniała do weryfikacji, płyną-
cej z doświadczeń kolejnych pokoleń (Popioły)” 8.

Choć ta rola i aktywność czytelnika/interpretatora/adaptatora w filmach 
Wajdy niemal nigdy nie uobecniła się jako mocna figura wpisana w struktu-
rę filmowej opowieści, to przecież retroaktywnie powołuje ją do życia chyba 
każdy widz filmu Wajdy – zwłaszcza zaś wtedy, gdy podejmuje namysł nad 
sposobem interpretacji tekstu literackiego dokonanej na ekranie kinowym. 
Wyjątkiem od tej reguły jest Tatarak z 2009 roku. W tym ostatnim w dorobku 
Wajdy powrocie do prozy Iwaszkiewicza9 mamy bowiem do czynienia z potrój-
ną obecnością autora czy też twórcy/artysty: jako reżysera, jako pisarza i jako 
czytelnika. We wszystkich tych trzech rolach wystąpił też sam Wajda.

Tatarak jest tyleż opowieścią o Iwaszkiewiczowej pani Marcie, która u kresu 
swej drogi życiowej wikła się z wiele od niej młodszym chłopakiem w relację 

7 Zob. E. Nurczyńska-Fidelska: Polska klasyka literacka według Andrzeja Wajdy. Katowi-
ce 1998, s. 12.

8 Tamże.
9 Wajda w sumie trzykrotnie sięgał po twórczość Iwaszkiewicza w filmach: Brzezina (1970), 

Panny z Wilka (1979) i Tatarak (2009).
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natury uczuciowo-erotycznej, by zaraz go stracić, jak opowieścią o stwarza-
jącej na planie filmowym postać aktorce i jej własnej, tragicznej historii. Ale 
przecież nie tylko. Liczne zabiegi autorefleksyjne o rozmaitym charakterze 
(podmiotowo-autorskim, tekstowym i językowym) skłaniają ku takiej lektu-
rze filmu, która wysuwałaby na pierwszy plan zagadnienia związane z natu-
rą samej sztuki, jej własności, funkcji, wreszcie statusu i roli twórcy czy twór-
ców. Jeśli przypomnieć, że kwestie te, w powściągliwy i oszczędny sposób, 
ale jednak, podejmował już Iwaszkiewicz w swym utworze, to dzieło Wajdy 
w tej perspektywie stanie się filmową ilustracją czy może inscenizacją pew-
nego aktu lektury.

Filmowy Tatarak utkany został z trzech różnych materiałów. Pierwszy to 
oczywiście opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza z 1958 roku. Ono też – i jego 
lektura – stało u początków rozważań nad kształtem filmu. Wajda niejedno-
krotnie wspominał, że o ekranizacji opowiadania myślał przez wiele lat:

W moim egzemplarzu tomu Jarosława Iwaszkiewicza Opowiadania miłosne przy tytu-
le Tatarak jest dopisane „rok 2004”, ale wówczas koncentrowałem się na filmie Katyń. 
Skupiłem się na przygotowaniu doń, a pisanie scenariusza Tataraku przekładałem 
z roku na rok10.

Sam materiał Iwaszkiewicza wystarczał jednak na film co najwyżej czterdzie-
stopięciominutowy – „a i to wliczając przynależną Iwaszkiewiczowi powolność 
opowiadania” 11. Historia ta musiała więc zostać wzbogacona o inny wątek. 
Początkowo Wajda planował spleść historię pani Marty z historią aktorki 
opowiadającej staremu reżyserowi swój miłosny dramat. Ta druga opowieść, 
jak najbardziej współczesna, rozgrywająca się na blokowisku, miała zostać 
zaczerpnięta z przygotowanego wiele lat wcześniej scenariusza Jerzego Gruzy. 
W pierwotnym zamyśle więc utwór Wajdy miał się składać z dwóch niemal nie-
zależnych od siebie historii, których zaledwie spoiwem miał być wątek auto-
tematyczny. W finalnej wersji filmu, jak wiadomo, historia autorstwa Jerzego 
Gruzy ustąpiła miejsca opowieści Krystyny Jandy. Ta zmiana zadecydowała 
też o tym, że warstwa autotematyczna została mocno poszerzona, wzboga-
cona i w istocie to ona właśnie kształtuje znaczenie i sens całego dzieła. Tak-
że z tego powodu, że autotematyzm (rozumiany szeroko jako wprowadze-
nie w obręb narracji refleksji dotyczącej samej narracji – jej własności, ale też 
powstawania) nie ogranicza się tu do ujawnienia w opowieści stwarzających 
ją postaci reżysera oraz aktorki. Wajda stosuje rozmaite formy autorefleksyj-

10 A. Wajda: Kino i reszta świata. Autobiografia. Kraków 2013, s. 292.
11 Tamże.
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ne i za ich pomocą na różny sposób kształtuje sposoby własnej obecności 
w dziele oraz przyjmowane role.

Pierwsza, ta najbardziej widoczna, to forma podmiotowo-autorska, a więc 
autotematyczna sensu stricto, ta, której użycie reżyser planował od samego 
początku pracy. Mam tu na myśli wprowadzenie w obręb dzieła twórczej pod-
miotowości – autora – jako medium refleksyjności, podejmującego rozważa-
nia na temat celów i sposobu kreacji.

W Tataraku oglądamy Andrzeja Wajdę w trakcie pracy na planie: z Krysty-
ną Jandą czyta pierwsze zdania opowiadania Iwaszkiewicza (i komentuje je 
słowami: „To jest najpiękniejsze, tak”), z Janem Englertem – fragment tekstu 
poświęcony doktorowi, mężowi pani Marty. Obie te sceny nawiązują do roz-
terek Wajdy dotyczących niewielkiego rozmiaru literackiego materiału, z któ-
rego uszyć należało pełnoprawne role dla aktorów. W przypadku postaci dok-
tora owe niedostatki, jak wiadomo, uzupełnił opowiadaniem Nagłe wezwanie 
Sándora Máraiego. We fragmentach tych oglądamy również, jak reżyser bez-
głośnie dyryguje pracą ekipy filmowej. Ostatni raz widzimy go zaś w scenie 
zatonięcia Bogusia: do wody, zgodnie z fabułą opowiadania, rzuca się za nim 
jeszcze pani Marta; na brzeg wychodzi już jednak aktorka, Krystyna Janda, by 
zaraz uciec z planu. Reżyser, odwracając wzrok od monitora, na którym pod-
gląda rejestrowany materiał filmowy, pyta swych współpracowników: „No co 
się dzieje, co jest?”. Ci zaraz zaczną wołać za uciekinierką: „Pani Krystyno, czy 
coś się stało?”.

W scenie tej ujawnia się też kolejna, tekstowa tym razem, forma autoreflek-
syjna. Zbiegająca z planu filmowego Krystyna Janda koresponduje tu bowiem 
z nieobecnym aktorem w innym filmie Wajdy. Chodzi oczywiście o Zbigniewa 
Cybulskiego, nieobecnego we Wszystko na sprzedaż. Ów swoisty zabieg auto-
intertekstualny byłby tu jednak dość przewrotny. I to z trzech powodów, na 
trzech różnych poziomach. Po pierwsze, jeśli w filmie z 1968 roku nieobecność 
Aktora na planie filmowym stwarzała pretekst do filmowej inscenizacji poszu-
kiwań tak człowieka, jak i prawdy o nim, to zniknięcie z planu Aktorki fabu-
larnie i dramaturgicznie staje się przyczyną jej nadobecności w metateksto-
wej ramie całego filmu. Po drugie, wątek ten zdaje się sugerować, że reżyser, 
w którego postać wciela się sam Wajda, nie jest tym jedynym, który decydu-
je o procesie tworzenia opowieści filmowej i jej ostatecznym kształcie. I to nie 
tylko dlatego, że aktorka odmawia udziału w realizowanej scenie, lecz także 
z tego powodu, że to sam reżyser staje się jedną z wykreowanych postaci w fil-
mie Wajdy, że nad reżyserem obecnym w opowieści (na ekranie), tym, który 
tworzy adaptację tekstu Iwaszkiewicza, działa jeszcze inna instancja nadaw-
cza. Po trzecie natomiast, jeśli w planie narracji scena ta jest kolejnym aktem 
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deziluzji zrywającym proces identyfikacji widza z postaciami Iwaszkiewicza 
i światem przez nich zamieszkiwanym, to w planie historii filmowej chrono-
logicznie poprzedza pierwszą scenę w filmie. Ta zaś rozpoczyna się od… błę-
du montażowego. W zbliżeniu oglądamy bowiem Krystynę Jandę budzącą się 
w hotelowym pokoju ze snu: przerażoną, gwałtownie i głęboko oddychającą – 
jakby wydostawała się z topieli, wypływała na powierzchnię wody. Ale ujęcie 
to pojawia się dwukrotnie – stąd też wrażenie błędu montażowego, którym, 
rzecz jasna, nie jest. Jest to bowiem pierwszy zabieg autorefleksyjny (o cha-
rakterze językowym), pierwszy akt deziluzji, podkreślenie filmowości filmu. 
Można jednak czytać go też inaczej i, znając już fabułę dzieła, zadawać pyta-
nie, czy przypadkiem Krystyna Janda nie budzi się tu z dwóch różnych snów 
bądź też w dwóch życiowych rolach: po pierwsze, jako aktorka, której śnił się 
Tatarak, plan filmowy, z którego uciekła do hotelu, po drugie, jako żona, któ-
rej śniła się osobista historia. I jedną, i drugą – aktorkę i żonę – zaraz zresztą 
usłyszymy. Monolog Jandy bowiem, podzielony na trzy części, będzie trakto-
wał tak o realizacji filmu, jak o śmierci męża, Edwarda Kłosińskiego, operatora 
filmowego, przyjaciela Wajdy, z którym współpracował kilkukrotnie, między 
innymi w filmowym debiucie Jandy – Człowieku z marmuru. Swój monolog 
aktorka rozpoczyna słowami: „Ten film mieliśmy robić w tamtym roku. Gdzieś 
w Polsce. Gdzie rzeka, most, przystań. Pamiętam, jak poszłam do Andrzeja 
powiedzieć, że nie mogę, że muszę zostać w Warszawie. […] Pamiętam skurcz 
na twarzy Andrzeja, kiedy powiedziałam, że Edward zaczął brać chemię, że 
nie mogę teraz od niego odjechać. Że jest chory”. Historia umierania Edwar-
da Kłosińskiego, ostatnich miesięcy jego życia, w opowieści aktorki nieustan-
nie splata się z historią powstawania filmu. W trzeciej części monologu, który 
pojawia się po scenie ucieczki z planu filmowego, Janda mówi o tym wprost: 

„Nie potrafię myśleć o Tataraku osobno od niego. Śmierć krąży nad tym tek-
stem. Między innymi dlatego, że jego nie ma”.

Sceny te nie tylko wprowadzają wątek autotematyczny, nie tylko, jak chciał 
Wajda u początków pracy nad Tatarakiem, poszerzają materiał fabularny 
zaczerpnięty z utworu Iwaszkiewicza, ale wręcz zdają się opowieść o pani 
Marcie spychać na dalszy plan. Wskazuje na to już sama kompozycja filmu: 
monolog Krystyny Jandy nie pełni funkcji wyłącznie metatekstowej ramy nar-
racyjnej – powroty do jej historii, jej tragicznego doświadczenia, zjawiają się 
w tych partiach opowieści o pani Marcie, w których wprost mówi się o śmier-
ci. Można tu wskazać przywoływaną już scenę zatonięcia Bogusia, ale tak-
że moment, w którym doktor (a wraz z nim widz) ma już pewność, że Mar-
ta cierpi na nieuleczalną chorobę i niedługo umrze. Innymi słowy: ilekroć 
śmierć zawita w progi Iwaszkiewiczowego świata, tylekroć Janda musi „wypły-
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nąć” z głębin literackiej (i filmowej) opowieści na powierzchnię życia. Warstwa 
autotematyczna, opowieść o powstawaniu filmu, jest też tu warstwą pośred-
nią, sytuującą się między historią Marty a historią żony Edwarda Kłosińskie-
go. Janda opowiadająca w pokoju hotelowym o śmierci męża jest nadrzędna 
wobec Jandy-aktorki stwarzającej postać na planie filmowym. Marta, choć jej 
historia zajmuje najwięcej miejsca w filmie, sytuuje się najniżej w ontologicz-
nej hierarchii kobiecych bohaterek. Taką hierarchię światów i historii sugerują 
nie tylko zabiegi dramaturgiczne czy narracyjne, ale też czysto filmowe środ-
ki wyrazu. W scenach rozgrywających się w Iwaszkiewiczowym miasteczku 
Wajda korzysta z całej palety środków filmowej narracji: w scenach na planie 
filmowym ujęcia niejednokrotnie realizowane są z ręki; w monologach Kry-
styny Jandy kamera ustawiona została zaś w stałym punkcie, by w jednym, 
długim ujęciu ukazywać kobietę w pokoju hotelowym skopiowanym z obra-
zów Edwarda Hoppera12. Im w poszczególnych partiach mniej środków wyra-
zu charakterystycznych dla filmu fabularnego, tym bardziej zdają się oddalać 
od fikcyjnej opowieści i zbliżać do autentyku. Zmienia się także rola widza – 
z odbiorcy tragicznej opowieści o pani Marcie w słuchacza-powiernika zwie-
rzenia Krystyny Jandy. I tak samo zmienia się obecność i rola samego twór-
cy – Andrzeja Wajdy.

W scenie wspólnego czytania z Krystyną Jandą pierwszych zdań Tataraku na 
planie filmowym, w trakcie przygotowań do realizacji, uważny widz dostrze-
że nie tylko tom opowiadań Iwaszkiewicza, ale również notatki czynione na 
marginesie. Przy tytule, jak czytaliśmy już u Wajdy, napisane jest: „Rok 2004”. 
Dalej zaś: „Autor narratorem. Dodając jego postać można by rozwinąć opo-
wieść. Przenosząc do dziś”.

W rolę autora i narratora wciela się sam Wajda – to on decyduje o kształ-
cie filmu, o procesie jego realizacji, dyryguje zespołem, czyta z aktorami frag-
menty. Nade wszystko jednak Iwaszkiewiczowym autorem-narratorem czyni 
go to, że dokonuje tego samego aktu-gestu, którego dokonał narrator opo-
wiadania. Wysłuchuje opowieści przyjaciółki o stracie i ujawnia kulisy powsta-
wania utworu.

U Iwaszkiewicza padają takie zdania:

12 Pisał Wajda: „Od razu zdecydowaliśmy, że nie będziemy szukali żadnego wnętrza, tyl-
ko skopiujemy pokój z jednego z obrazów Hoppera. Magda Dipont wybudowała dekora-
cję w warszawskiej wytwórni, a Paweł Edelman postawił kamerę w tym miejscu, z którego 
Edward Hopper namalował swój obraz”. A. Wajda: Kino i reszta świata…, s. 295. Obrazem, 
o którym wspomina reżyser, jest A woman in the sun z 1961 roku, ale usytuowanie Jandy 
w przestrzeni oraz pośród mebli (różne w różnych częściach monologu) przywołuje tak-
że i inne obrazy Hoppera, m.in. Room in Brooklyn z 1932 roku i Hotel window z 1955 roku.
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Nie był to pokój stworzony do zwierzeń. A jednak tu mi opowiadała pani Marta histo-
rię swego życia. Tu też – ostatnio, kiedy skonstatowano u niej objawy chronicznej 
a nieuleczalnej choroby – opowiedziała mi sprawę, która jest przedmiotem niniejszej 
relacji. Oczywiście, spisałem to wszystko jak literat, uzupełniając, dodając to, co sobie 
wyobrażałem – i nawet czasami, prawem od bardzo dawna uświęconym, a w gruncie 
nieumotywowanym, zaglądając do wnętrza działających osób13.

W autobiografii Wajdy możemy zaś przeczytać o Krystynie Jandzie, że:

kiedy nakręcone przez nas opowiadanie Iwaszkiewicza złożyło się już w całość, ona 
przyniosła mi kilka kartek, które przeczytałem głęboko poruszony, w jak dojmujący 
sposób utrwaliła na nich ostatnie chwile życia Edwarda. Sądziłem w pierwszej chwi-
li, że to jest jej wyznanie skierowane do mnie jako przyjaciela; ale zadałem jej pyta-
nie, czy byłaby skłonna powiedzieć ten tekst do kamery. Kiedy usłyszałem, że tak, nie 
wypytywałem dalej, tylko wybrałem z jej tekstu to, co – jak mi się wydawało – było 
najbardziej wyraziste i dramatyczne14.

Zarówno to wyznanie, jak i kształt, kompozycja oraz zawartość fabularna oraz 
znaczeniowa filmu, wskazują, że Wajda podejmuje się w nim odegrania wpi-
sanego w opowiadanie Iwaszkiewicza twórcy, acz przez pryzmat własnego 
życia i doświadczenia: raz – jako autora, ale filmowego, dwa – jako przyja-
ciela i powiernika. Ponadto, co nie mniej ważne, podejmując się interpretacji 
i adaptacji Tataraku, nie odrzuca praktyk rekonstrukcyjnych czy psychologicz-
nych, ale poszerza je o próbę odpowiedzi na pytania „o sens, w jakim dzieło 
kształtuje jego samego, na ile wplata się w jego egzystencję, jego przeszłość, 
teraźniejszość, do jakich projektów (przyszłościowych) potrafi go otworzyć 
i zainspirować” 15.

Mówiąc inaczej: wprowadzenie wątku autotematycznego, uczynienie 
z niego ramy dla opowieści Iwaszkiewicza nie tylko uzupełnia tamtą historię 
o analogiczne doświadczenie straty zaistniałe w świecie zewnętrznym (i nad-
rzędnym) wobec świata tekstowego, ale także odsłania źródło twórczości arty-
stycznej czy też sztuki par excellance. Ma nią być etyczna odpowiedzialność za 
drugiego i obowiązek świadczenia własnymi środkami artystycznymi powie-
rzonego, cudzego, ale autentycznego doświadczenia. To po pierwsze. Po dru-
gie natomiast, wskazuje, że osiągnięcie tej prawdy, wartości i sensu uprawiania 

13 J. Iwaszkiewicz: Tatarak. W: tegoż: Opowiadania wybrane. Oprac. A. Zawada. Wrocław–
Warszawa–Kraków 2001, s. 397.

14 A. Wajda: Kino i reszta świata…, s. 295.
15 M. Januszkiewicz: W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa 2007, s. 54.
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działalności artystycznej dokonuje się na drodze doświadczenia literatury/sztu-
ki – w tym konkretnym przypadku lektury i interpretacji utworu literackiego.

W tym miejscu odwołuję się do rozumienia pojęcia doświadczenia zapro-
ponowanego przez Johna Deweya, dla którego oznacza ono tak działanie, 
jak i poddawanie się działaniu. W doświadczeniu, argumentuje, „jaźń dzia-
ła i doznaje, a jej doznania nie są bierne, jak odciśnięcia w miękkim wosku, 
lecz zależą od sposobu, w jaki żywy ustrój reaguje i oddziałuje” 16. Sprzężo-
ne z aktem lektury i interpretacji doświadczenie estetyczne nie jest w tym 
trybie myślenia powtórzeniem czy też odtworzeniem dzieła w swoim wła-
snym życiowym doświadczeniu. To także włączenie tego, co tłumaczyć się 
daje kategoriami z zakresu estetyki, w obszar tego, co egzystencjalne i etycz-
ne. Mówiąc prościej i konkretniej: czytanie/przeczytanie literatury/Iwaszkie-
wicza uczy twórcę/Wajdę nie tylko sytuowania się wobec materii literackiej 
czy w obszarze tego, co estetyczne, ale także wobec egzystencji – własnej 
i cudzej – a więc w przestrzeni etycznej. Biorąc odpowiedzialność za tekst 
Iwaszkiewicza – odpowiadając na jego głos własnym głosem – musi Wajda 
także odpowiedzieć na głos Jandy. Tylko w ten sposób – jako zaangażowany 
egzystencjalnie w lekturę czytelnik – może bowiem „przenieść do dziś”, jak 
zamierzał u początków pracy nad filmem, postać autora-narratora.

Jeśli więc Iwaszkiewiczowy autor-narrator powiada, że spisał to wszyst-
ko (historię pani Marty) jak literat, to Wajda na ten głos odpowiada: spisa-
łem to wszystko (historię Marty/Jandy) jak filmowiec… i uważny czytelnik 
Iwaszkiewicza.
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ABstRAct
From author to reader. about the experience of art in tatarak  
by andrzej Wajda
The author of the article, analysing the film Tatarak from 2009, examines a special case of inter-
pretation of a literary text made on a cinema screen and shows the triple presence of Andrzej 
Wajda in this work: as a director, as a writer and as a reader. The research, especially concern-
ing the introduction of an auto-thematic thread and making it a framework for Iwaszkiewicz’s 
story, leads to the conclusion that this trick not only supplements the literary story with an 
analogous experience of the death of a loved one, occurring in a world outside of (and supe-
rior to) the text world, but also reveals the source of artistic creativity or art par excellance. 
It is supposed to be the ethical responsibility for the other and the duty to provide, by one’s 
own artistic means, an entrusted, foreign but authentic experience. Achieving this truth, val-
ue and sense of artistic activity is achieved through the experience (as understood by John 
Dewey) of literature/art, and in this particular case – reading and interpreting a literary work.

Key words: interpretation of literature, experience of life and art, film adaptation, autothe-
maticism, self-reflection.

Résumé
de l’auteur au lecteur. Sur l’expérience de l’art dans tatarak 
d’andrzej Wajda
L’auteur de l’article, en analysant le film Tatarak de 2009, examine le cas particulier de l’in-
terprétation du texte littéraire réalisé sur l’écran de cinéma et démontre la triple présence 
d’Andrzej Wajda dans cette œuvre : en tant que réalisateur, en tant qu’écrivain et en tant que 
lecteur. Les analyses effectuées, surtout celles concernant l’introduction du motif autotélique 
et le fait d’en faire le cadre pour le récit d’Iwaszkiewicz, conduisent aux conclusions que ce 
procédé non seulement complète l’histoire littéraire d’une expérience analogue de la mort 
d’une personne proche qui a eu lieu dans le monde extérieur (et supérieur) au monde tex-
tuel, mais aussi révèle la source de la création artistique ou bien de l’art par excellence. Ce qui 
doit l’être, c’est la responsabilité éthique pour autrui et le devoir de témoigner – à l’aide des 
moyens artistiques individuels – d’une expérience confiée, celle d’autrui, mais authentique. 
L’atteinte de cette vérité, de la valeur et du sens de pratiquer l’activité artistique se réalise par 
l’intermédiaire de l’expérience (selon l’idée de John Dewey) de la littérature/de l’art, et dans 
ce cas concret – de la lecture et de l’interprétation de l’œuvre littéraire.

Mots clés : interprétation de la littérature, expérience de la vie et de l’art, adaptation cinéma-
tographique, mise en abîme, autoréflexion.


