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1-·_azam_i_n .matura lni)'/ 

JAN ENGLERT 

Zajmowanie ei~ !Ol'Dll\ j ako ele ent nauczania zawo~u 

aktord~iego be~ powoł~nia ai~ na doświadozente nabyte w pra

cy nad WHkacym jest, oozywióoie. niemożliwe. Witkacy „ toż 

to kapłan ozy:itej fo rmy , fOrtitf - abi;olutul Ale czym je'st 

naprawdi,r ta czysta witkacowska fOl'lll8? Jak jll odni•.ieźć, jak 

pr;r.etwor?.yć w zdar1.:eni e tlCeniozne ? Jak ją ukieru.nko\mć,e.by 

t:rn!iła do wid:4li 1 by nie pozostała wyłąoznie sumą. dozxwi1 

mAl urn!co - giuulastyo~no - wizualn,ycb? 

W1fJkozo·~: ć inscanizacji wi tkacowskich grzt11s:z.y wł !ł.inte nud• 

mial"e.11.1 tonualnyuh l'CIZ\d~i;mi zar.:Swi:;o raży,aereki d1. jo.k i t:...'<.:o-

1·akich. Rzadko ~ te!!:O fajoi-·.verku pomysłów d Je al~ wyaupłet.! 

IQY:.H, se.ru; ut:woru 1 jego ideQ pnewodnią. 

W nh•mal we~y Htk.1.•ł.h dramataoh Witlraoeao jeęt nlą, "' .L'o z

IUf.11 tych w11ri t1ll tu.:?h p1·v ·dstawio1lY, je,len wą. tek - trneedi a tr t -

tłty, kt .)rego ambicje tH·~erastają twórc:i: e wo żl Lrn t'5 oJ . 'i.' r-t ~ a 

a l'ly vty, uwikłan~go w 11 1. by-•ll~oo:ue" a po hic · .. ll · ·~ule· . ..;o t • 'ii 

kou·Nan&.Use obyc:-.aj owe , wr·ee z c :l~ całkow1 .-:L ~ podpo .:.ll• o~Hn"g l 

wła3nym zm:rał o11.1 i p1 "ą rodzi" , mającej n11cl u ilc11 u.ba h tll q 

włt~J. :t., · . ~: t itd owe tq t a lnc kubiety, kt,)r· · pn r 1Jonililt j 11 u l~, 

pr.~yro1ly, Ollb1eruj ą arty ;, ci~ rozum, s erce , "wy ayat ' ł~' j fP 

ttll enl. 

W " I.la t c e" t~ rolę epełnl1:11 oiJZ.Y .1i :~ c Je poa tui; tyt tł ow ·, 

111ttth~. od kt .~ rej r.0011-ncy~ 1oitd nle mo:Ze aię uwQlni~ , lr tJ ;i·s 

na przemian ru~pala w nim ambioje i j e o 'miea~a. 11JH.tku u) Lol 

do1nu, J'otlziny i togo wazystkiego, co ies ~cz8.l1ek 1 e, co Lta1.lll&., 



~iewala, topi e wł6czce, papuciach 1 makaronie. nie poz

wala ataś eic kimś, wyjść ponad przeoiętnouć i szarzy~n~. 

odnieść zwyci vatwo jednostce uad zmechanizowanłl mo. a :t.yną 

apo2aoz~. A gdy ten symbol • matka • ~niszczony umi era , 

~az bohater zostaje zawieszony • letargicznej pus tce, 

z k t6re j nie ma W)'jQoia, a próba pr~erwa.nia owego l etargu 

kończy aiv •deus ex maohinuln.ymw wej~oiem robo t ów? robot-. 
nik6w, jakiejś nieokre 'lonej siły zbiorowej . a oc epo-

łeoznej , kt6ra naszego tilozota tłamui, niszczy i unio twia, 

Komuś, kto nigdy nie zetk~ł siv i tw1rc~o · ci~ ·/itk!e

'w1cza, powytezy opis sugeruje jaką~ ponurą tragedl~, jaH:.J 

ibsenowski dramat rodz1llf'io. Witkacy jest zresztą ~wiadcm 

tej paralel\. "Tylko nb zaczy~j~ J akioh!J drwnat6w k la 

Ibsen z tale zwaną t::t'9godi~ fachów i niedooi t {IĆ do t y ch 

t aoh<Sw" • powi e.da Leon do utki - „raczej już nie ch bvd~te 

t ragedia .d.mnyoh zup i wygotowanego z soków m.1. ę sa a la 

Strindberg" . 

Wspaniałością, a j e ooz śnie utrudnieniem Jeat wl ·~.n:l s 

1Sw ton kpiny, ironii i zabawy, zawarty we wazy a t kich a~t u

kach Witkacego. Jeat on na tyle r:d l.ey- , Żlł powoduJe naJc~~a

tszy bł~4 interpretecy jnya auto i roAi Q i autokpin~ wykona.w

ców, błąd„ prowad~iao.r ni uchr onrde do parorlii. do wygł.upówf 

A w.ięo należy Zllifll :tó sposób na idealna wyważ .nie proporcj i. 

między owym podak6nzym 1 autentycznym dramat m i błyokotl i

wym opakowaniem go w tonn abatrakoyjn~iron loznej ~abawy . 

Jedno Jest p ewne - Witkacego nie da eio gra~ "letnio" . 

J·go 4ialog jest ek resyjny, pr~y c z1m ałową a najcz ~ś

cioj kamuflaż dla prawdziwej .1ntenoJi, w kt6 r J asq wypo-

w ic~dana - spełnia wię i dvalne ćwiczebne wari.Ulki nauki :~nwodu, 

uc:t.y p·r::: ekazy 'łlać lutenoje. ::laJe retyaeroYli 1 a.ktoro111 ·~:r.annv 

budowaniu podwój nych i:.na.c<!:eń. prowhdzo.nia podtakotów t nit::

tlona·~wlef1 ~nikttJl\l}ych ze wspaniałych mo:ł.liwo ·t e i, J t<l: lij tl~je 

.aualt.!!' .:. ou~ ~dor-k~ni e tekLJtu z pozornie n1at1.dokwattlYw ,1,J1'; 

J t. iuło.nium, oo vłowo1.11 wypowiadanym nadaje nagle iune. ;;fu:tka

k.uJci:::e :.muc::enie. 

Hozpoo :~ynająo p r acy nud "Uatką" dałem atud1mtom ~ danie 

o p1·acowt\Jl!a pio rws~ego wej:foia na scen~ poozozeg.)Lzych poa

t. 11 01. 

Poi-!tncie Wi.kacego są malarskie, nieodparcie Ul'UchWlliaJą 

phi.styczną, tr6jwymhn."OWlf. wizję e„łowieka poruszajt,oego tit~· 

n~ t:1cet1.t1:1„ l'odobni.o i nazwiska - plakaty zapładniające CJr-Y

ub 1;:n11;;. ,Jak lllH wyglqduć t.lU'l:·dnl-B Hki, co? Albo ntt1.l '.V 

1'1.: jlu :1 - oto.lar:~ ? .Ubo hrabia de '111·etouille7 Jak oni aiiJ 

f10l'UW!. 1: ,; ,i. w Jtt ·1 ;Jp ORtSb llli~W ilf7 1'1·zy C:&Ylll - U\f a - jut na 

o -ro] l vmżne j ect , \JJ „ -po-

ni. :ty ć j 11 w He dl 1e<'.r1,y tip o s 6b b,yoia ni lł nut u1·u 11 u t y c.!'.UJ , 111,~ 

.to1.ugruf'uJt10Y rzcc";y~~l.ot oć ci, ale ta.kie, w ~ad.rl,,Ym 19pudku 

J•:! J n i · ptn•o.J iuj1lCY~ A ja.k wehod:d na aconv Leon? I.t~un. 

kt„Srei:.o odc:qt Zl'Ob.U plajtę, który przychodzi z niełntw.}'11 

ze~dt.initłm ~r.:;ygotowwlia 1118.tki na prlł:J'j Qoie do dc1:nu syno-.vaj -

stoltu·z(Swny wra~ :t; jej ojcem atolar~em, Leo.n z <lu:-J:t.1yc·1.kfl 

pT':rngrttne~o chłopca, a na zewruiti·z grający pewnego aiable, 

ni '.'.a.lei.nego, stanownzE:tgo, tyrana - d(;mngogn. Jak pulrn .... u.S 

t t!st du&l b m, bvdący roz.wiązttn!em dla oałej l'oli? 1Jfo r.1u sic 

t 1:go 1. r obi.c mot od. pc>.volnyoh p aycholog1 a;.nyoh prii"obru t„ui; 

J r '.>t:t-;·n.1 ko u '.' I tb: 1toe~o. tuk J tu hu;' to 'ifk ' n11at roj 15 t1 lH'"'Q„ 

\•\ ; . ~ Or1 tr1,, uluoc~: t> ·. t wa1Jl e . e tip r~oy j n!e, 



A jak wchodzi • acen~ 1 saohowuje się na niej Zosia? 

Zouie - silna w proatooie i w prostactwie, ktdra u<laje 

dobrze wychowaną, panienko z dobrego dom~. A co ze starym 

~lejtuDem, WJPOBażQJVlll przez autora w efektowny Jtapzel 

jako trampolino do 'bw1owan1a po~taci? 

ZaskoozenJ.• w tej pienraze.1 fazie pracy jest uzr.urało

wit.mi-i sol)ie, ~tllc olbrzymie znaczenie ma operowanie ob.łam, 

J~k waż.n~ jest kont:rOlowanie kaid.ego gestu, a nawet for-

nio lne konstruowanie go. Rodzaj ekspresji witkacowskiej nia 

i'OZ ~lo na dcll "artowskl\ improwizaojłl ruchowi\. Wi tkaoy W7m&ga 

pruoyzji nie tylko w sterze ruohu1 również, a moie pr~ttd~ 

wa~yatkim, w starze słe>wa. Składnia zdań, lliekonNenojon~lne 

ukoje.~-'iinia myślowe, dowcip;y opaMe na zdarzeniach pojQĆ 

1~u1uoH.ją do llieałychanej starannośoi wykonania. Jedno 

apllezozone słowo "bllZ"ZT konstrukoj9 JGPślow' ~dania, a czasem 

nhw~t cąłe.1 partii aca~. 
-· 

t11eoozekiwanie cll& mie B.811880 dwiozabne popl"a';ir&dzenie 

J<Hluuj -~ prd'b 3~ko •ąJccyJns~•. zmuazenie do przee:adlleJ 

<'>1• tyk:ul.ac31. pr~niosło efekt nie tylko w )Oataot •uj~dmi.tn1foł." 

i:..10.--1 ... un~le uruchomiło w po4o'bn:J aposcSb oio.ło. n&X"~uo.Uo 

uu li<:.ll:l.>ł\;:.;no3ć ekłłpre•~i. •obąaowywania" gestu. umiej~t.; 

iw _, •. i l' rue trzymwlla go, stało ait kluczem do fOrrlfJI, a wi~u · 

'~ ~JlJ 'i .I.nogo dla wezystkioh w.rkonawo6w sposobu intttii>retaoJ 1 • 

• 11 > ,i.::!i trudności ·hJ torqr pozwala na atwie:n:lzenie, że · 

l v !' ~ ujonulllJ.e ąk~ Wiłkaoy 33at agzamfnem .maturnlu..tm 

·. · tło E: &>U WllL!łJi,1t110śoi teclmJ.OZ1'TOh zawodu aktoraki egu. 


