--·········································-I
-•

I

-

e

I

I

...,,,....! PANSTWOWA OPERA WE WRCCł:AWIU i . . . . . -.
1
scena kameralna
i
Edward Bogusławski

sonata
belzebuba
wg . sztu~i

Stanislawa Ignacego Wit~iewicza
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EDWARD

BOGUSŁAWSKI

Twórca opery kameralnej „Sonata Belzebuba" urodził s ię w Chorzowie w 1940 roku .
Teorię i kompozycję studiował u Bolesława
Szabelskiego w
Państwowej
Wyższej
Szkole w Katowicach, gdzie uzyskał dwa dyplomy w 1964 i 1966 r. Był również uczniem
wybitnego kompozytora awangardowego, polskiego pochodzenia, mieszkającego stale we
Wiedniu, Romana Haubenstocka-Ramatiego. Jest trzykrotnym laureatem Konkursu Kompozytorskiego im. Artura Malawskiego w Krakowie, na konkursie „Międzynarodowa Trybuna
Kompozytorów " w Paryżu w 1971 r. jego „Concerto per oboe a orchestra" zostało wyróż
nione a w 1975 roku „Ewokacja na baryton olo i orkiestrę" zdobyła I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim z okazji XXX-lecia wyzwolenia Warszawy. „Sonata
Belzebuba" jest pierwszym dużym dziełem scenicznym Edwarda Bogusławskiego. Z muzyki
wokalno-ins trumentalnej napisanej przez Edwarda Bogusławskiego należy wymienić - obok
wspomnianej już „Ewokacji" - „Apokalipsis" na głos recytujący, chór i zespół instrumentalny (1965), „Canti per soprano e orchestra" {1967), „L'Etre" na sopran, flet , wiolonczelę
i 2 fortepian y {1973). Jakkolwiek utwory te pisane są z myślą o wykonaniu estradowym
a nie scenicznym, posiadają duży ładunek dramatyzmu i wyrazistą dramaturgię, co pozwalało przypus zczać, że kompozytor sięgnie w konsekwencji po libretto operowe.
Z dużego już dorobku twórczego katowickiego kompozytora, obok wspomnianych wyzeJ
utworów, wydane i wykonywane zostały m. ino. „lntonationi na 9 instrumentów" (1962) ,
dwa Kwartety myczkowe, „Sygnały" na zespół symfoniczny (I nagroda na II Konkursie
im. A. Malawskiego (1966), „Szkice na obój i fortepian " {1965), „Intonatiooi 11" na orkiestrę
(1966) , „Metamorfozy na obój , klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę" {1967), „Concerto per
oboe e orchestra" (1968), „Per pianoforte" (1968), „Sinfonia per core e orchestra" (1969),
„Musica per En emble MW-2 " (1970), „Trio per flauto , oboe i chittara" (1970), „Capriccio
so Notturno per orchestra" {1972), „A-1" per clavicordo (1973), „Musica Notturna per musette e pianoforte" (1974), „Pro Varsovia per orchestra" (1974).
Obok twórczości kompozytorskiej, Edward Bogusławski działa również jako pedagog. Od
1963 roku w ykłada na katowickiej PWSM kompozycję; obecnie je t docentem tej uczelni.
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OD KOMPOZYTORA
p ascynujący klimat dramatów Siamslawa
Ignacego Witkiewicza z ich specyficznym humorem, deformacją elementów scenicznych i plastycznych oraz zlożoną warstwą psychologiczną - filozoficzną, zrodzil we mnie już przed laty myśl napisania widowiska muzycznego

do któregoś z utworów scenicznych autora. Od razu jednak nasunęly mi się poważne wqtpliv:ofrz nie tylko co do samego sensu pisania utworu scenicznego, wobec wyraźnie istniejącego kryzysu konwencjonalne1 opery na swiecie, ale także z uwagi na jedyną w swoim
rodzajt< poetykę z teatralność oraz problematykę trefri i formy dzieł Witkiewicza . Konieczno.~ć odpowiedniej adaptacji dla celów muzycznych. może uchodzić w oczach apologetów sztuki WitkieiL"iczowskiej za brutalną ingerencję ic dzieło, będące u; swojej formie już doskonale .
NiepovAarzalny swiat dramatów Witkacego zadecydował ostatecznie o podjęciu decyzji,
za.~ wybór padl na „S01wtę Belzebuba", głównie z iiu:agi na tematykę muzyczną dramatu
i jego „widoiciskowość". W moim subiektywnym odczuci11 te dwa zasadnicze elementy uzasadniają decyzję nadania dramatow i Witkiewicza kształtu widowiska muzycznego i w związ
ku z tym odpowiedniej adaptacji tekstu i formy wynikającej z koegzystencji s1owa i rn't zyki . Calość zatem opiera się na autentycznych fragmentach dialogów wybitnego pisarza,
które jeW uległy niewielkim modyfikacjom, to było to podyktowane koniecznością, aby
uzupełnić zdanie, które straciło jasność po opuszczeniu
fragmentu
dialogu.
Poważnemu
skróceni11 uległ akt trzeci oryginału, ze względu na logikę konstrukcji muzycznej calo.ści
widowiska.
Prezentując Państwu dramat Si. I. Witkiewicza w formie muzycznej, spelnilem u; pieru:.~zym rzędzie zadanie wobec samego siebie, wobec ideii, która nurtowała mnie kilka lat ideii która była silniejsza od wszelkich wątpliwości i trudności jakie piętrzyly się podczas
pracy nad kształtem utworu.
Wszystkim Wykonawcom„ a zwłaszcza Panu Dyrektorowi
Robertowi Saianowskiemu
chcialbym wyrazić moją głęboką wdzięczność i gorące ~lowa podziękowania za trud wlożony
w prz~gotowanie dzisiejszego spektaktu .
E. Bogusławski
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,,SONATA BELZEBUBA''
widowisko muzyczne w 2 aktach

LIBRETTO : Edward Bogusławski
wg dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza
kierownictwo muzyczne :
ROBERT SATA OWSKI
reżyseria :

scenografia:
JAN POLEWKA

BOGDAN HUSSAKOWSKI
układ

baletowy :
TERESA KUJAWA
współpraca reżyserska:

asystent scenografa :
Arnold Szymański

Erwin Nowiaszak
asystent dyrygenta :
Adam Pałka

Łucja

przygotowanie solistów :
Boguszyńska, Barbara Jakóbczak, Alicja Faryniarz

-

t•••·····················-·-·-

Jan' Błoński

FAUST
Witkacego
Dla Stani lawa Ignacego Witkiewicza. jedyną warto· cią pozostala we wspólczesnym świecie ztuka: tylko ona bowiem ocalić mo:ie - choćby na krótko - to, co decyduje o czlowieczeństwie, przeżycie Tajemnicy Istnienia, skazane na zanik w czekającym nas nieuchronnie spoleczeństwie szczęśliwych mrówek. Ponieważ mrowisko przyszloścl za.pewni ludziom bezpieczeń two I za pokojenie najkoniec:mlcjszych
potrzeb, uważał je Witkacy za. do br e: co nie przeszkadza, że będzie ono zarazem śmiertelnie nudne
l wlaściwie nieludzkie, przynajmniej, jeśli zgodzić się na takie rozumienie czlowieczeństwa, przy jakim
upiera! się Witkiewicz. Ludzie natomiast, którzy - wbrew interesom spoleczności usiłują
obudzić
w obie, zresztą na próżno. poczucie Tajemnicy, nurzając się najdzikszym erotyzmie, kosztując sztucznych rajów, inscenizując wlasne życie na podobień two bajki, legendy, powieści, slowem - dziela sztu ki... ludzie ci muszą zostać uznani za i to ty zczątko we i w gruncie rzeczy złe, skoro j dy11ym kryterium moralnym je t wedle pisarza. spoleczna użyteczność. Nieszczęściem i zarazem wielkością współ
czesnego artysty jest to, że - celem stworzenia autentycznego dziela sztuki
musi stanąć po stronie
, .byłych ludzi", narkomanów i komediantów, musi zawrzeć pakt ze Złem, w
które na dodatek ni
bardzo wierzy ... tak jak w głębi ducha nie wierzy w społeczne Dobro.
Pakt z diabłem: jak w „Sonacie Belzebuba", która zapowiada już, i to całkiem precyzyjnie, historię Adriana Leverkuehma, opowiedzianą przez Tomasza Manna.
W Nowych forma.eh w malarstwie
Witkacy wyraźnie wiązał sztukę z obłędem: „nie dowodzimy bynajmniej, że aby być genialnym, trzeba
pić na umór, być morfinistą, erotycznym degeneratem albo prostym, niczym sztucznym nie zdopingowanym szaleńcem. Ale stra znym jest to, że faktycznie, co
ię w naszych
milych czasach wielkiego
w sztuce dzieje, dzieje się prawie zaw ze na granicy oblędu („.) artystami muszą stawać się degeneraci.
w kutek tei:-o, że metafizyczne istoty są to okazy szczątkowe skazane na zagładę". Związek sztuki
z zaleństwem czy perwer ją byl osobistym natręctwem Witkacego - i uśmiechnąć się można, czytając,
że Picasso „byl już podobno w szpitalu i zdoła.I się z niei:-o wydobyć, ale ostatnio jego prace tchną już
miertelnym szaleństwem'', co mu nie przeszkodziło dożyć w dobrym zdrowiu i równowadze ducha aż do
na zycb cza ów. Łatwiej jednak ten związek zrozu mleć, jeżeli uprzytomnić sobie, że do szt uki - wyrazicielki Tajemnicy Istnienia - podchodzi Witkacy z mistycznym zapamiętaniem, każda zaś mistyka
wymaga ascezy ...
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Arty ta - pisal nasz twórca - jest „szczęśliwy, jeśli czuje, że tworząc przeżywa siebie do dna
w każdym dziele, że wyraża straszliwą tajemnicę swojego istnienia i całego świata w żelaznych klamrach, jedności, której wielość form krzyczy o wolność i zdaje się rozrywać wszystko, a jednocześnie zbita
w kupę jakby jakąś magiczną silą trwa jak zaklęta w nieruchomości zastyglej bardziej, mz stężałe
clalo trupa, bardziej niż lodowe góry, niż kryształy w szarej masie skaly, która je porodziła. Zastygly
od niewyrażalnego mrozu plomień - oto, w kategoriach fizycznych sprzecznosci,
wyrażona
jedno · ć
w wielości Idealnego dzieła sztuki". W tym ekstatycznym wyznaniu wszystko - nawet i końcowa metafora, dobrze znana z poezji baroku - przypomina zapis mistyka. Ale wiemy JUZ, że mistyka musi
zostać skierowana przeciw społeczeństwu, przeciwko „dobru": dobro jest bowiem dla Witkacego równoznaczne ze społeczną użytecznością, ze szczęściem mrowiska, on zaś sam wytęża. wszystkie siły, aby ocalić indywidualność . Asceza. zatem, którą musi podją ć artysta,
zwraca się przeciwko wszelkim regułom
i zasadom społecznego postępowania, co tym zrozumialsze, że sprzyja.ją one - w ostatecznym wyniku oslabieniu indywidualności i zwiększają społeczną „przyczepność", czyli upodobniają łudzi do
siebie. Asceza na odwrót? Oczywiście. O tyle na od wrót, że nie poskramia wolności zmysłów, ale je
rozjątrza do granic obłędu. Ale jednak asceza, bo potęguje pewne władze du zy, niszcząc inne i zmuza czlowi ka do napinania, do ostatecznych g ranic własnej
wolności i wydolności,
tak duchow j
jak cielesnej.
Jak dla dekadentów i moderni tów Młodej Polski, tak dla Witkiewicza artysta stoi po stronie
szatana. W „Sonacie" I stvan powtarza - we własnym życiu zaslyszaną
legendę o muzyku,
który
marzył o tym, aby napisać „sonatę Belzebuba", to jest taką sonatę, która
by przewyższała wszystkie
inne ... Otóż jest jasne, że każdy artysta marzy, aby stworzyć dzielo, które wszystkie przewyższy: historia
Istvana to w pojęciu Witkacei:-o przypowieść o losie wszystkich autentycznych twórców. Zjawia się
„calkiem zwykły pan z czarną brodą", Belzebub, który przybral postać brazylijskiego hidalga. J tak
z nim Istvan rozmawia:
ISTVAN:
dziwności.

Byłżeby

pan

naprawdę

Najdziwniejszą

rzeczą

tym obiecanym przez
jest sztuka.

babcię

Belzebubem?

BALEASTADAR: Ale nie ta, którą pan tworzy. To jest ta pospolita
artystów dzisiejszych (... ) Nie zostaje z nich nic.
ISTVAN: Ja nie
BALEASTADAR:
albo - albo.

chcę

Ni<'

być

jednym z nich.

potrzebuje

się

pan

Wolę

przestać tworzyć.

jeszcze niczego

ie

wierzę

dziwność, którą

Chociaż

wyrzekać.

omamia siebie tylu

to

męczarnia.

zaryzykować

wszystko,

straszna

Lepiej

w ten wymiar

byłaby

Witkacy odnawia więc stary motyW l'austyczny: lstvan z Baleastadarem zstęp ują do piekła, które
się w starej kopalni w węgierskim Mordowarze.
Odnajdą
tam wszelkie postacie pierwszego
aktu ... i to samo (w i::-runcie rzeczy) życie, któr dotychczas pędzili: ale spotworniale i wyolbrzymione.
Czemu służą coraz liczniejsze (i pozorne) morderstwa. coraz dziwaczniejsze (i niepoważne) perwersje?
Wszyscy ci ludzie - to jasne - odi:-rywają przed sobą komedię: inscenizują własne życie tak, aby
7.agralo bla kiem dziwno ' ci, aby przyniosło złudzeni spełnionej w codzienności Tajemnicy ... Czy wierzą
we własne czyny i uczucia? Raczej nie: nie darmo trupy zmartwychwstają i „straszliwe" miłości gasną
po kilku godzinach. Ale prawdziwego artystę, Istvana, noc w piekle doprowadza do samobójstwa: tyle,
że przedtem zdążył zapisać na „maszynie do notowania improwizacji" - wszystkie dzieła, do których stworzenia był powola.ny. Faust jest tutaj artystą; i artystą osobliwie podobnym do Witkiewicza.
Schodzi on - po to, aby stworzyć swe dzieło - do piekła, zaludnionego przez „artystów życia", potę
pionych nienasyceń ów, spalających swą bezpłodność w jałowym trudzie błazeńskich orgii:
mieści

Il

BALEASTADAR: (.„) Co prawda piekło to przypomina trochę zanadto jakiś kabaret paryski albo nawet ostatnie urządzenia w Salon di Gijola w Rio, ale coś jest - to nie ulega wątpliwości. Jesteśmy
w sali tortur psychicznych, o Ue mi się zdaje.
Słowem, piekło jest sztuczne. Jest to pomysł znakomity. Jeden z najlepszych, na jakie wpadł Witkacy: piekło jest po z or em, kłamstwem, przy- pomina dom schadzek w „Balkonie" Generta, dom
chadzek, który jest jednocześnie domem świadomych złudzeń. Ale też chwyt ten zaświadcza całą
twórczą drogę Witkacego: to przecież on poświęcił swe dzieło nienasyconym wykolejeńcom, metafizycznym błaznom, rozmaitym Hyrkanom, Korbowom, Kapenom i Bazakbalom, od których roją się jego dramaty i powieści... i nie mógł postąpić inaczej, poole waż sztuka - jak mniemał - stoi po stronie giną
cego świata, po stronie ostatnich i n d y wid u a I istów, którzy nie mogą już zaznać dreszczu
,.Istotnego" życia Inaczej, niż w perwersji czy zbrod-ni, w jakle na dodatek nie wierzą ... Mówiąc prościej,
prawda sztuki wyrasta, wedle Witkacego, z kłamstwa życiowej komedii, albo nawet. bardziej tradycyjnie, sztuka jest tym kłamstwem, które jest prawdziwe, chorobą, jakby powiedział Mann, zdrowszą niż
zdrowie, najwyższą Judzką wartością, osiągniętą za cenę podeptania ludzkich wartości (etycznych
zwłaszcza). „Sonatę Belzebuba" odczytać można i należy jako samousprawiedliwienie Witkiewicza: streszcza on:i
powtarza - w krzywym zwierciadle - twórczą drogę pi arza, oscylując zarazem między
trag-icznością i groteską:
tra1,rlcznośclą losu artysty i groteską sztuki, potępionej przez dzieje, groteską
środowiska, z którym sztuka musi pozostać związana.

(„Proscenium", T eatr Polski w Poznaniu, 1968/69, s. 1- 3)

Tomasz Mann

Rozmowa z Szatanem
Lecz ujrzałem Go przecież, wreszcie był u mnie,
tu, w sali wizytę mi złożył,
nieoczekiwanie, choć oczekiwany od dawna, i długi dyskurs z Nim stoczyłem ( ... )
Siedziałem tu w sali w pobliżu okien osłoniętych okiennicami i przy świetle lampy czytałem Kiregaarda o Don Juana Mozarta, a przede mną było widać pokój w całej jego długo
łem Kiregaarda o Don Juanie Mozarta, a przeejmujące zimno, tak jak by kto siedział zimą
w ogrzanym pokoju, a nagle otwarło się okno na mróz wiejący ze dworu. Lecz zimno to
szło nie zza mnie, tam gdzie okna, ale opadło mnie od przodu. Odsuwam książkę, patrzę
na salę, widzę, że (... ) już nie jestem sam; ktoś siedzi w mroku, na wypchanej końskim wło
siem sofie ( ... )
Siedziałem jeszcze kilka
ekund, nie spuszczając Go z oczu. A mróz idący od niego przejmuje mnie ostro, aż czuję się bezbronny przed nim i nagi w moim lekkim ubraniu (...
JA: Nie możecie przynajmniej wstrzymać tej obrzydliwości, tego lodowatego tchnienia?
ON: Niestety nie. Bardzo mi przykro, że nie mogę oddać ci tej przysługi. Taki już jestem
zimny. Jakże inaczej mógłbym zresztą wytrzymać i zadomowić ię tam, gdzie mieszkam.
JA: (mimo woli:) Piekło macie na myśli i jego czeluście?
ON: (śmiejąc się jak połaskotany): Znakomicie! ( ...) Chciałem tylko, mój drogi, porozumieć
się z tobą co do tego, że klepsydra została już ustawiona, a piasek bądź co bądź sypać się
zaczął( ... )
JA: $miechu warte! A gdzież Twoje fortissimo w c-moll, z tremolandem smyczków, drewna
i trąbek, które wyłania się z czeluści fis-moll - jak Ty ze swojej skały, niby przemyślny
stra zak dziecinny dla romantycznej publiki? Dziwi mnie, że go nie słyszę!
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ON: Daj pokój. Mamy znacznie godniejsze instrumenty i już ty je usłyszysz. Zagrają ci
jeszcze, kiedy dojrzejesz na tyle, aby ich słuchać. Wszystko to kwestia dojrzałości i miłego
czasu. A wła'nie o tym przecie chcę z tobą mówić ( ... ) bardzo wcześnie zaczęliśmy cię
mieć na oku widzieliśmy, że twój casu wart jest szczególnego trudu ( ... ) Wszędzie,
gdzie została ustawiona klepsydra oraz dany czas, niewyobrażalny, a przecie ograniczony
czas i naznaczony koniec, tam my pojawiamy się na scenie, wtedy nam ię darzy. Sprzedajemy czas (... )
JA: Więc chcecie mi przedać czas?
ON: Czas? Sam tylko czas? Nie, mój drogi, tonie jest diabelski towar. Za to nie zasłużyliby
liśmy jeszcze na taką cenę, żeby kres do nas należał. Jaki to gatunek czasu, w tym rzecz!
Wielki czas, szalony czas, czas iście diabelski, pełen radości i wesela - a przy tym oczywiście, marny też bywa nieco, a nawet bardzo marny nie tylko to przyznaję, ale podkreślam z dumą, bo tak dobrze jest i sprawiedliwie, taki jest przecie sposób i natura artysty.
Je. t ona, jak wiadomo, zawsze skłonna do wyskoków na obie strony i w najzupełniej normalny sposób nieco występna . Wahadło buja tu zawsze szeroko pomiędzy uweseleniem
a melancholią (...)
JA: (z uniesieniem) Stul Twój brudny pysk!
ON: Artysta jest bratem zbrodniarza i szaleńca. Czy sądzisz, że powstało jakkolwiek rozkoszne dzieło, jeśli twórca jego nie dostrzegł przy tym istnienia zbrodni i szaleństwa? Co
tu chorobą, co zdrowiem! Życie nigdy w życiu nie dawało sobie rady bez chorobliwości. Co
tu prawdą, co fałszem! (... ) Gdzie nic nie ma, nawet diabeł traci prawa i żadna blada Wenus nie zdoła tam nic mądrego dokonać. My nie stwarzamy nic nowego - to dobre dla
innych. Mv jesteśmy akuszerami jedynie, wyzwolicielami. My wysyłamy tylko do diabła
bezwład i ·onieśmielenie, wstydliwość i wątpliwości. My podniecamy, my usuwamy za pomocą odrobiny ekscytującego przekrwienia całe zmęczenie wielkie i małe, zmęczenie prywatne i zmęczenie czasu. I oto chodzi, a ty nie myślisz
o upływie czasu. Nie myślisz
historycznie, jeśli użalasz się, że ten lub ów mógł mieć w s z y s t k o, cierpienia i rad~
ści w nieskończoność, a żadna klepsydra nie była mu ustawionan i żadnego w końcu me
przedkładano mu rachunku ( ... ) Weź chociażby ~a~adnienie p~mysłu - ~ r~cz~j tego, co_ ta~
od stu czy dwustu lat nazywacie - bo dawme] ta kategoria wcale Dle istniała, na row~t
z prawem własności w muzyce i wszystkimi tymi rzeczami. A więc po~ysł - .kwesha
trzech czterech taktów, prawda, nie więcej. Cała reszta to już opracowame, przysiadywanie taidów no nie? Dobra, ale jesteśmy przecież doświadczonymi znawcami literatury i oto
zauważam; że pomysł ten nie jest nowy, że nazbyt nawet coś przypomina, coś co zachodzi
już u Rimskiego-Korsakowa, albo u Brahmsa. Jak temu zaradzić? A no - zmieniając pomysł.
Ale czyż zmieniony pomysł jest jeszcze w ogóle pomysłem? Spójrz na szkicowniki Beethovena! Tam ani jedna tematyczna koncepcja nie ostała się tak, jak Bóg ją dał. Beethoven przekształca ją i pisze przy tym: „Meilleur". I w tym bynajmniej jeszcze nie entu.zj~
stycznym „meilleur" jakże mało ufności w boże natchnienie, jak mało respe~tu. Praw~zl\~I~
bowiem uszczęśliwiająca, poitywająca, pełna wiary, a pozbawiona w zelk1ch wątphwosc1
inspiracja, taka, wobec której nie ma wyboru, nie ma kwestii poprawek i. p~zeróbek, ~rzy
której wszystko przyjmuje ię jak wspaniałe dyktando, dech staje w p1ers1ach, wzmosłe
dreszcze przenikają nawiedzonego od stóp do głów, potok łez z nadmiaru szczęścia tryska
mu z oczu - taka inspiracja nie jest możliwa z pomocą Boga, który zawsze zbyt wiele na
rozum zdaje, lecz jedynie z pomocą szatana, prawdziwego władcy entuzjazmu( ... )
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J.A (bardzo ironicznie):

Wzruszające

to,

wzruszające. Diabeł

taje

się

patetyczny.

Dręczyciel

taje ię morali tą. Cierpienia ludzkie leżą mu na ercu (... )
ON: Twoja kłonność, przyjacielu, do obiektywizmu, do poszukiwania tak zwanej prawdy,
do podejrzliwego odrzucania subiektywizmu i czystych przeżyć jako spraw niegodnych,
jest doprawdy drobnomieszcz ańska i warto by ją zwalczyć. Widzi z mnie, a to znaczy, że
istnieję dla ciebie. Czy warto pytać, czy i tnieję naprawdę? Czy nie jest rzeczywi tym, co
oddziałuje, prawdą zaś przeżycie i uczucie? ( ... )
JA: Pragnę Wa wszakże ostrzec, abyście się nie czuli zbyt pewni w stosunku d o mojej
osoby. Niejaka płytkość Wa zej teologii mogłaby Was do tego przywieść. Liczycie na to, że
pycha przeszkodzi mi osiągnąć konieczną dla ratunku skruchę, lecz jednocześnie nie liczycie się z tym, że istnieje także krucha w peł ni pychy ( ... )
O : (śmiejąc się nosowo): Do, re, mi! Bądź pewien, że te twoje p. ychologiczne kruczki
nie lepiej mnie omamią niż teologiczne ( ... )
Warunek mój był jasny i rzetelny, określonyprawowią gorliwo'cią piekieł. Wzbronione ci
jest ciepło miłości („.)
JA: Widzę, że już zawczasu przygotowujecie mi piekło na ziemi („.).
I znowu ogarnął mnie ów nieodparty w tręt, którego już przedtem raz doznałem , a który
wstrząsnął mną na równi z falą lodowcowego mrozu, jaka ponownie uderzyła we mnie od
trony tego szelmy w przecia nych portkach

r

Cezary

Rowiński

Adrian Leverkuhn 1 Joachim Baltazar
czyli o potędze muzyki
Zbieżno ś ci są zadziwiające; ma się wrażenie, że bohaterowie
napisanej prze>. Witkacego Sonaty Belzebuba miody kompozytor Istvan Szentmichalyi i demoniczny Campos de Baleastad. r, >tanowią utn ymaną w groteskowym tonie replikę na postać Adriana Leverkuhna z mannow kiego Doktora Faustusa. Oczywiście o żadnym oddziaływaniu mowy być nie może, gdyt w czasach, kJedy Tomasz Mann 1>isal swą powie~ć, Witkacy jut nie żył, natomiast całkowi•
cie nieprawdopodobne wydaje s i ę przypuszczenie, aby autor Czarodziejskiej góry mógł kledykolwiek zetknąć się z dramatem Wi tkacego.
jednak lektura obu utworów sprawia wrażenie jakby powstały one w ~cislej od siebie zależno
,;c1. Zjawisko to dobrze znane wszystkim komparatystom: w tej samej e 1•oce powstają dzieła podejmujące podobną
problematykę i my,;li w wki sposób, jakby były one owocem wspólnych dyskusji i przemy,;leń ich twórców. A przecież rakty i chronologia przeczą remu wyminie. Być może, ie te myśli , problemy i idee wiszą w powietnu epoki, że
stanow ią one to, co dawniej nazywano „duchem czasu". Witkacy w żartobliwy sposób wyrazi! to przekonanie mówiąc:
Nawet w zupe lnym odosobnieniu , nawet czytając tylko Biblię i pijąc mleko, nil! można się odizolować od ducha czasu.

Zarówno Adrian LeverkUhn jak i lstvan Haleastadnr są muzykami, wszyscy oni są rozpierani ambicją stworzeni a
które byłoby wyrazem jakiejś muzyki absolutnej, znoszącej w sposób symboliczny całą dotychczasową tradrcję, stawiającej pod znakiem zapytnnia istniejącą kulturę i odbierającej
ludzkości
wszelką
nadzieję. Aby dokonać
tego, wchodzą oni w układ z diabłem, z tym jednal<, te w Son acie Belzebuba owym złym duchem jest jeden z bohaterów, a mianowicie Baleastadar, podczas gdy w Doktone Faustusi jawi się on Leverkilhnowi jako rantom zro·
dzony przez jego chorą wyobraźnię. Bohaterowie obu utworów stoją w obliczu kresu pewnej epoki, określonej kultury a nawet więcej, w obliczu zdecydowanego przełomu w dziejach ludzko ści, obdarzeni są jasną ~wia domo clą tego
i s tąd wlaśnie wynika w dużej mierze cala Ich działalność. Sonata Bełz bub;1 i Doktor Faustu stanowią próbę okre;lcnia stanowiska wobec nadciągającej katastrory.

dzieła,

To, co zdecydowanie r6:ini ob:. te utwory, 10 ·przede
w toni• rarsy, groteski i Grand Guignolu. Jego wisielczy
'lę katastrorę jeszcze w dalekiej perspektywnie. Powieść
fy. Stąd tc:i płynie jej powaga i przytlaczający nastrój.

wszystkim ich :1tmosrera . Dramat Witkacego utrzymany jest
humor bierze się być może i stąd , że autor widz[ zbliżającą
Tomasza Manna pisana jest zaś w czasie trwania katastro(, . . )

pow iedzieli&my wyżej, zarówn o dramat Witkacego, jak I powleM Tomasza Manna, rodzą się w ntmosrerzc
katastrory, czy też z reneksjl wobec niej Jako faktu dokonanego; są więc one przejawem "wiatopoglądu, któremu daje się miano karastroflzmu. Czymie jednak jest katastrorizm?
aj ogólniej rzecz biorĄc jest on poglądem, u kolebki którego •toi 1>nekonanie o nieuchronnym upadku
danej kultury, c)•wilizacji, i stniejącego systemu
polecznego, o gwałtownym zerwaniu tradycji , o niepowstrzymanym wtargnięciu żywiolu barbnrzyilskiego, antykulturalnego, o zbliżającym się regresie, zwlaszcza w dziedzinie kultury, ducha, moralności stosunków społecznych i mię·
dzyłudzkicll , sztuki i obyczajów. Ta rorma katastrorizmu, którą
wyznawal Witkacy I Tomasz Mann, zasadniczo nie
brała pod uwagę możliwości biologicznej zagłady rod zaju lud zkiego, miell oni raczej na roy,;li gwaltowny przełom
objawiająQy się jako wielka wojn a, potężny przewrót spo łeczny lub też jako rezultat ewolucji pewnych nurtów w
istniejącej kulturze i tradycji. Dl a Witkacego tę katastrorę stanow i! w pierwszym rzędzie rozwój spo leczństwa prze·
myslowego, ma owego, który w ostatecznym w yniku musi przynie,)ć jego zdaniem rebarbaryzację i przemieni
spo łeczeństwo
lpudzkle w gigantyczne mrowisko, które uczyni z cztowieka robola wratliw ego jedynie na pod·
niety natury m ateria lnej . Dl a autora Czarodziejskiej góry katastrorą był ruszyzm i j ego rozprzestrzenianie s i ę w Europie, poprzedzone narastaniem w mysli i sztuce europejsl<iej wątków im 01ywów o wyrażnie preraszystowskim cłlarak·
terze i wreszcie wybuch drugiej wojny ,;wiatowej. (... )
Jak

już

nadciągającej

Patronem nowoczesnego kntastrorizmu hyl Oswald Spengler. Zarówno Witkacy, jak i Tomasz Mann byli jego gorliwymi czyteln ik ami. Autor Zmierzchu 7-'lchodu traktował wielkie kultury i cywilizacje jako swoiste organizmy, które
pneżywaj'I swą mlodosć, wiek dojrzały, staro>ć i w końcu skazane są na ,;mierć . Tomasz
t ann nigdy w pełni nie
podzielał fatalizmu spenglerow kiej teorii , zn:u:znie silniej oddzialala ona IL'\ Witkacego. Natomiast inny motyw kon·
cepcji Spenglera jak to podkre,;la wielu bad, czy wpłyną! na pomysl Doklorn Fauslusa. W swej typologii

...,:

·~

·~
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nasycony być nie mote: musi mieć media - wykonawców swoich mglistych pomysłów i dlatego nigdy dzieło jego
nie będz i e tym, czym być mialo". Sonata, o której stworz.eniu marzy Baleastadar, ma być „ .. .sonatą, która by przewyższała bezwzględnie wszystkie inne . I nie tylko sonaty Mozart.a i Beethovena, ale w ogóle wszystko, co by ł o i mogło być w muzyce stworzone: taką soniltę, jaką by sam Belzebub napisał, gdyby być kompozytorem". Dlaczego Ba•
leastadar cbce napisać tę sonatę'' . . . aby za.ćmić naszą sonatą wszystk ich Belzebubów swiata". Chce on więc stworzyć muzykę . kl6rn byłaby kwintesencją zła. Widzimy zatem, te Baleastadar na swój sposób, podobnie jak Adrian Leverkiihn, chce odebrać ludziom wszelką n. dzieję, chce wyśpiewać bymn do absolutnego zła.

kulrur pewien typ kultury ok r eśla Spengler jako „tau tyc:r.ny", jej pr:r.ykładem jest wla•nie kultura Zachodu. Charakterystycznymi cechami ,tkultury faustycznej'' je t pr~emoina wola opanowania i podporządkowania sobie calej nntury . .
Człowiek ,,kultury faustycznej" odznacza si' skutecznością i funkcjonalooScią działania, cechuje go
nieposkromiona
radość
twórcza, nieugięta wola wzniesienia własnego srodowiska , które będzie prz~wyc i ężeniem ograniczeń narzuconych przez naturę, które będzie realizacją wolności jako najw:r.nioślejszego idealu człow i eka . Symbolem tej kultury
Jest postać Fausta z nie>miertelnego dramatu Goethego. Ale wkraczając w wiek dwudziesty kultura zachodu jeSL
jut kulturą zgrzybiałą, chylącą się do upadku, jej kres zbliża się zdecydowanym krokiem . Tę katastrofę dojrzał
Mann w rozpowszechnianiu się faszystowskiego barbarzyństwa . Będąc gorącym miłośnikiem Goethego , tworzy w swej
powiesci w osob ie Ardiana Leverkilhna postać nowocze nego Fausta, który strac i ł nadz i eję i chce ją odebrać ludzko,;ci,
Jakiegoś anty-Fusta
mającego
stanowić
podzwonne dla kultury Zachodu, „kultury rauslyc:r.nej" wedle określe
nia Spenglera.
W obliczu obum ierania kultury zachodu, wobec absurdu ~mierci cz ł ow i eka, która ujawnia sit: mu w całym okruw
1raszliwej agonii jego małego ·ioslrzeóca Nepomuka, Adrian Leverkiihn ten anty-Faust dwudziestego wieku, chce odebrać ludzkości wiari: w to, co dobre i szlachetne, chce odebrać ludzko,;ci calą nadzieję, przekre>lić całą lwórczą rado>ć . ( . . . )
cieństwie,

Dlaczego Adrian •taje po s1ronie zla? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zatrzymać się nieco nad >łynnym
dwudziestym piątym rozdzlnlem Doklora Faustusa zawierającym dialog kompozytora z pojawiającym
ię mu szatanem. Krytycy interpretują zazwyczaj ową postać szalana jako majak pOw>ta.y w chorej wyobrażnl
driana. (.• ·I To,
czy ów dziabel jest zjawą wyobraini kompozylora, czy tei nie, nie zmienia ani na jotę intelektualnych 1reści tego
nlezwyklego dialogu.
awet pobieżna lektura dwudzies1ego piątego rozdziału wykazuje, że odznacza się on nadzwyczajnym rygorem filozoficznej dysputy, logiką, precyzyjną erudycją w zakresie historii, rilozofil, sztuki, muzyki, techniki kompozytorskiej, wyjąlkową wprost Jasnością i przejrzy•tośclą. Możem)" zatem przyjąć, - a hipoteza ta stwarza
znacznie ciekawsze mo-żliwo~c i interpretacyjne - źe rozmowa ta jest wlaSnie dialog iem wewnętrznym. w którym biorą udział niejako dwie strony ludzkiej natul"y: strona dobra I zła. Dobro i zło ściera . ię ze sob:i w duszy każdego
człowieka, a o tym, która ze
tron :r.wycięży i opanuje jednostkę ludzką, czy też pozostawi j:i w stanie naturalnej
równowagi, decyduje wiele czynników o charakterze zarówno obiektywnym, jak i subiektywnyn1; a mianowicie warunki społeczne i polityczne. tradycja, moment bistoryczny jak również osobiste koleje losu człowieka, jego predy ~pozycje intelektualne, moralne I uczuciowe, a nawet choroby, jakie n;&ń spadają. Przeznaczenie nie jest czymś proslym, lecz niezmiernie zloźoną tkanfoą, na klórą składaj(\ się bardzo różnorodne elementy. Tomasz Mann pokazuje
w ~wej 11owie~ci, jak wszystkie te czynniki doprowadz:;1ją do tego, że Adrian Leverkilhn zosthje bez reszty opanowany przez zło i w ten sposób - jako arlysla - slaje się w swym dziele sejsmografem epoki zdominowanej przez zl'o.
Oto dlaczego w powie>ci wielkiego rncjonalisly niemieckiego jej hohnler Adrian Leverkiihn mógł rozmawiać z sob:i amym jako z diabłem.

Dl:ibel, demon nie jest już ow:i ba,nlową postacią z ogonem, rogami i kozimi kopylkami ani też malowniczym
szatanem romantyków
modernistów, lecz zwyczajnym, często przeci~tnyn1 człowiekiem opanowanym pr2ez z.Io . Oiabel :r.atracil sw:i egzotyczno,;ć , fantastykę, wyJ'llkowo,;ć, stał s i ę urzędnikiem . biurokrat11 w zarękawkach, dobrym
ojcem rodzin», przykładnym obywatelem, klóry jednak jednym pociągnięciem pióra może wy,yłać już nie tysi:ice,
ale miliony ludzi na •mlerć. Stał się artyst11, klóry chce
odebrać ludziom wszelką nadzieję, stal się lntelektualislą uczącym pogardy, nienawi,;c1, nieuslannie popełniającym jedną wielką „1eorctyczn:i zbrodnię'', głoszącym pochwalę
gwałtu i przemocy ( ... ) Diabeł jest wio:c tu pewnym symbolem , który ni e odwołuje s i ę już do obrazów utrwalonych
w ikonogratii i literaturze europejskiej, lecz jako „•ymboł daje do my,;Jenia" o określonych ludziach uwiedzionych
opętanych ideą zła. Tego zła, które przelransportowane z płaszczyzny etycznej i metafizycznej
na plan polityczny
społeczny prz>•biera w hls1orli skonkretyzowane rormy. w danym momencie dziejowym tym złem stal się faszyzm
to wszyslko, co przyczyniło się do ukształlowania go.

Dramary W itkacego roją się od kabaretowo-operetkowych postaci demonów, są one nieustającą atyrą na modernistyczny demonizm I szatanlzm a la Przybyszewski. W utworach Witkacego kończy swój żywot romantyczno-modernistyc:r.na koncepcja demonizmu i zła. Bohater Sonaty Belzebuba de Beleastadar jest szatanem, a w życiu codziennym nieudanym kompozy1orem oraz udanym planlatorem w lnorosli i hodowcą byków. Marzy on, aby w symbiozie z mydłkowatym muzykiem lstvanem Szentmichalyim urzeczywistnić swój zamysł wielkiego dz i eła muzycznego.
Sam wer;o dz iela nie może napisać, poniewat jak powiada Wilkacy: „Bezpłodny w is1ocie swej :r.ly duch n igdy
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\\titkac}' uwain demonizm nowoczesny za zło, które zeszło n a psy, rozmasie społeczeństwa przemysłowego i -.o tało stępione poprzez jego nijako,;ć.
„I pomyśleć tylko, jak nisko upadlem! J a, który pred wieka mi w a lc-Ly lem -.e święto,;cią ztuki, j a, który m nrzę teraz
tyl ko o tym, a by móc s komponować choćby osiem t nkrów dobrej muzykj" wola rozta lony Baleasta dar , Ale W itkacy Son a tę Belzebuba napisał w 1925 roku , to jest w okresie, w którym faszyzm nie ukazał jeszcze w pełni swei;-o
nieludzkiego oblicza, w którym nie my~lano jeszcze o wojnic, która pot\\r ornością swą pne~cignie wszystko , co znano
dotychcz as. Stąd też my,;li Witkacego o >tępieniu s ię zhl, o rozpływaniu się so w nijakości spoleczeństwa masoweg o.
W

puścilo

(

prz.eciwieńsLwie

się

do Tomasza

i roztopiło w

~lanna,

bezkształtnej

...)

Jesli ztuka staje się w czasach nowoczesnych ulubionym terenem działalności diabla, to nie t y l ko dlatego, ie
jest ona najczulszym sejsmografem wykrywającym pod pozornje zastyglą skorupą społecznej powierzchni najlżeJ 
sze drgnienia i porusza nia w jej tonie . W Sonac ie Belzebuba Witkacy powjada : „Diabel zawsze poszukuje sposobno.sci,
ahy m ;iksimum zła wynądzić w danym punkcie wszech,;wiata, w którym natrafia na najmniej szy opór. Dzi• punktem
takim rac-lej ich wielo~cią jest. sztuka'•, C::tY r.t:ecz.ywiScie znaczenie s::ttuki jest aż tak wielkie, ·.i:e diabel wy brał właśnie ją, chcąc najskuteczniej siać zło na ,;wi ecie~ Tomasz Mann, jakkolwiek przyznaje sztuce ogromn e warto ści, to jednak dość podejnliwie odnosi sio: do samego artysty. Również u Witkacego artysta nie je t nigd~· osobą,
którą możnn byłoby brać całkowicie na serio. Baleastadar je>t kims poważnym jako hodowca i plantator, za ś j a k o
kom1>ozytor jest tylko groteskowy i komiC'lny. w jednej ze swych nowel Mann pisał: „ ... my, poecie, nie możemy by ć
mądrzy a ni godni . Ze z konieczności schodzimy na m a nowce, z konieczno ś ci musimy być rozpustnikami i awanturnikami uczucia. Mistrzostwo naszeg o stylu to klamstwo i blazeó two, nasza sława i godnosć to krotochwila , zaufanie tłumu
do nas w n a jwyższym stopniu jest ,;mieszn , wychowywanie ludu i młodzieży przez sztukę jest zuchwałym i karygodnym przedsięwzięciem. Bo j akby miał być zdatny na wYchowawcę ten, który ma niepoprawny i naturalny pociąg
do przepa 1'ci". Ten wła~nie „niepoprawny i naturalny pociąg do przepaści„ czyni z artysty kanal, poprzez któr)· zło
n aj łatwiej przenik a na ~wiat. Arrysta najbardziej w ystawion y jest na pokusę z ł a, a ono s;imo w obrębie sztuki wygląd a
na pozór bardzo niewinnie . ~ iebe·zpieczeństwo polega na tym, że źadna myśl, nic w dziedzinie ducha nie ginie, nic
nie jest bez konsekwencji. To, co wydaje s i ę intelektualną zabawką czy czysto teoretycznym paradoksem, może zamienić s i ę pewnego dni u w rzeczywisto,;ć. Dlatego wlasnie Serenu s Zeitblom, gdy pisał swe wspomnienia w czasach sz al ejącej wojnr, wyrażał żal i w ytyka ł b ł ąd naszej cywilizacji, daj'\CY się sprowadzić do tego, że kiedy jeszc-Le była pora ,
nie umiała przeciwstawić się kategorycznie elukubracjom in : elektualistów w monacbijskicb sa lon ach.
Pi ek ł o, o którym 01>owiada dia bel w dwudziestym piątym rozdziale Doktora Faustusa, leży poza granicą wyrażal
nego. Piekło znajduje się poza mo:Zliwo&ciami języka.
drian Leverkiihn :r.na je, ale nie może ono być przedmiotem
jego sz tuki , żadnej sztuki w ogóle . „Na tym polega sekretna rozkosz i bezpieczeństwo piekieł , że sq poza zas i ęg i em de•
nuncjacji. ie są ukryte przed mową ludzką, ie po prostu istniejq . . . "
Witkacego piekło jest t andetnym kabaretem
na placu Pigalle, u S n rtre'a. n1ieszczańskim satonen1,
Tomasza l\lanna .. . piekło w istocie nie ma nic do ~aofiaro
wani a . . . jest w grunc ie rzeczy jedynie dalszym ciągiem ekstrawaganckiego życia. Piekłem jest rzeczywisto ś ć, która
nie ma swojego języka, piekłem są treści, które nie mogą się wyrazić. Taki jest sens symboli ukazujących piekł o
j a ko k a baret , mieszczaris ki sa lon bąd.t „dalszy ciąg ekstrawaganckiego życia" . To, co leiy poza możliwo,;ciami języ
Ka, poza strerą świadomo,;ci, to, co nie może znaleźć swego wyrazu, jest silą niszczącą.
tąd lei Baleastadar mówi
o tworzeniu prze1 niszczenie, podobnie Adrian chce swą muzyką zniszczyć w ludziach to, co jest w nich najlepsze .
r,ecz dzieło sztuki stając się wyrazem, s tając sję pewnym językiem, jest wla~nie odrzuceniem piekła . Dlatego Faust
nic będzie potępiony, bo jego sztuka nie ma tylko i wyłącznie n1oc>· niszczycielskiej , a Baleastadar zapominając o swej
di a belsko,;ci, pojedzie wreszcie n a upragnionym wszech,;wiatowe turn~e. Opt ymistyczny akcent Doktora Faustusa , jak
i wi~kszo,;c i utworów Witkacego z Son atą Belzebuba na czele, poleg a n n t)·m, że destrukcyjne moce zostają w nim
rozładowane, te zło nic może mieć ostatniego słowa.
Di a beł,

i\driana w swą grę, chciał przede wszystkim zn a le ić środki wyrazu, tak jak Raleastad ar
w osobie lstvana. Zlo jest bezplodne, zło jest nicością, może objawiać się tylko jako negacja i znlszc-~en i e. D zie ł o i wyraz obracają si~ zawsze pneciw diabłu. I tu dochodzimy do problemu wyrazu, ekspresji. W przekonaniu Manna, ;i chyba także i Witkacego, muzyka jest najdoskonalszym wyrazem. Ale mówiąc o wyrazie nie mamy
tu na myi;li romantycznych i modernistycznych teorii muzyki zak ł adających, ie utwór muzyczny jest wyrazem jakich,; tre,;ci znajdujących się w p ·ychice artysty, Muzyka jako cato,;ć jest ekspresjq pewne,j kultury; a jest nią dlatego, że poszczególne dzieła ' t;inowią obiektywnje istniejące struktury, obiektywnie istni e jące twor y.
chciał

je

który

wciągnął

znaleźć

Dl aczego Tomasz Mann, dlaczego Witkacy w swej Sonaci e Belzebuba a także pi arze tacy jak Ronuin Roll and
czy Herm an Hesse, chcąc wy raz ić najbardziej istotne pro1:11emy kultur y europejskiej dwudzie stego wieku bohaterami
swych utworów czynili kompozytorów, jak równiei samą muzyk~7 Sądzę, iż przys wieca la im id ea, te muzyka eupropejska stanowi najpełniejszy wyraz kultury Zachodu, iż byli bliscy tej my,;11, którą najzwiężlej i w sposób najb a r·
dziej lapid arny sformu łow ał Cioran: Inaczej sprawa wygląd a z muzyką, tym wielkim usprawiedliwieni.em świata nowoC'lesnego, zjawisk iem bez porównania w żadnej Innej tra dYcji . Gdzież indz iej zna le źć ek wiw alenL dla Monteverdieg o,
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Bacha lub Mozarta . To dzięk i niej Zachód objawił swą fizjonomię i osiągnął g-łębię . Jesti nie stwonyl ani mądro
Sci. ani metafizyki, kl.óre byłyby absolutnie własne, ani na"M:e[ poezji, o kt6rej można by rzec, że jest bez prece~
densu, to w swej twórczo "ci mu.zycznej, przeciwnie, ukazał calą moc swej oryginalnoi:.ci, swej subteJnoScL Skoro mu . .
zyka stanowiła najbardziej oryginalny i doskonały twór kultury Zachodu, to również w niej musiał odbić się jak w
i:wierciadle obraz d ekadencji tej dziejach :r:agroienia popr:iez. barbarzyD.stwo , które zrodziło się w jej wlasnym tonie,
" któremu na imię było - faszyzm.
Jesz.cze w drugiej połowie osiemnastego wieku muzyk3 uwaiana była za najbardziej rzemieSlaiczą z.e sztuk. Trak·
towano ją zazwyczaj jako dziedzinę wyłącznie rouywkową bądź też jako uswietnlaj'\CY dodatek do obn.ędów kułto•
wych Kościoła . Kant - i;dy tworzył swój system sztuk muzyce poswięcil bardzo mało miejsca, podchodząc do niej
z w yr.:l.ź.nym lekcew ażeni.em. Dopiero romantyzm jak to podkre~la Tomasz 1\tann wyemancypowal muzykę, wysunął ją na pierwsze miejsce w hierarchii sztuk, uczynił ją wzorem
wszelkiej twórczości artystycznej. Stalo się to
głównie :r:a spnwą filozofów, zwłaszcza Hegla i Schopenhauera, lecz również i postawa samych muzyków, kompozytorów , :zmnieła si' zasadniczo. Beetho,·en przydaje muzyce walor pron1etejski; kompozytor, wirtuoz nie jest już rz.e·
mieslnikiem zabawiającym dobrze urodzone towarzystwo, jest twórcą najwy:!szej rangi. w osobie Wagnera, kult muzyki nabiera wymiarów rilozorlcznycb i w pewnym sensie politycznych. Ale tn pnede wszystkim poeci, literaci i filozofowie wynoszą muzykę na piedestał: dla symbołików jest ona niedoścignionym wzorem dla 1>oezji, wedle
ie·
tzschego muzyka wytryska z samych żródel tycia, jest jego najgłębszym przejawem. Za
ietzschem kult muzyki pnejmuje cala plejada pisarzy, zwłaszcza niemieckiego obszaru językowego, z Tomaszem Mannem na czele. Od cz:isów ro•
mantyt..mu t.wórczość muzyczna zostaje utożsamiona z procesem tworzco_ia w jeg-o sensie najbardziej czystym., nnj·
bardziej pierwotnym.
Twórczość muzyczna ma w sobie coś demiurgicznego, nie tylko w t>·m znaczeniu, ie jej tworzywo, materiał przynajmniej muzyki instrumentalnej nie jest cz.erpane bezpo~rednio z natury, ale rówuiei i wtym sensie, ii
dzlelo muzyczne rządzi się własnymi prawami, sobie tylko wlasciwymi, :l:e isiniej e jako pewien system paralelny wobec danej nam neczywistnsci i że wielki kompOzYt<>r jest zalotyciełem jakiego,; nowego wszechświata i fundatorem
jego praw. To właśnie w muzyce twórca zdaje ~ię stat najbliżej stwórcy, demiurga. (. . . J Faust ze starej niemieckiej
tegend)', jak również z wielkiego dramatu Goethego był czarnoksiężnikiem i alchemikiem; Faust nowoczesny jest
kompozytorem. Jakiż związek istnieje między muzyk„ a magią i alchemią~ W dawnych czasach magia opierala się na
głębokim
przekonaniu, że Wszecbswiat przeniknięty jest prawami logosu, że język musi łączyć się z silami pr~yrody
w jakim,; t ajemnym zwi"!zku, a zatem, ie możliwe jest od kr ycie takiej formuły językowej, takiego symbolicznego procederu, który by dawał człowiekowi nieograniczoną moc nad natura.. Przekonanie to zasadzało się na wierze w rozun1
nie krępowany żadnym doświadczeniem. Chodziło o odkrycie łub o stwonenie takiej uniwersalnej formuly, która by
daw:ila klucz do wszelkich tajemn.ic wszechświata . w interpretacji Tomasza Manna porządek dziela muzycznego staje
się analogią wobec porządku kosmosu . wewnętrzne prawa
rządzące dziełem muzycznym odzwierciedlają prawa rządz'\•
ce światem. Twonąc ten lad, poszukując jego praw, kom pozytor staje się 1>odobn)" do adepta magii. Ze ,;wiata dźwię
ków znajduje bezpośrednie przejście do odwiecznych zagadek wszecłl,;wiata Lak, jak adept magii znajdował przej,;c;e
z logosu w swiat natury i w kosmos.

Jeteli pojmujemy kulturę i cywilizację inko prawdziwe środowisko człowieka, jeżeli środowisko to wytworzone w
procesie historycznym w dużym stopniu izoluje człowieka od natury, to nietrudno poja,t, że formowanie s i ę kultury,
społeczeństwa, ich rozwój i upadek znajdują wierną analogię w procesie powsta.wnni:i określonej muzyki czy nawet konkretnego utworu muzycznego. Być mote idąc i.Jadem sformułowanej niegdyś t>rzez Platona myśli o ścisłym i bezpośrednim związku muzyki z życiem społecznym oraz moralności'\ i obyczajami, mógl Tomasz Mann stworzył swe wiei·
kie dzieło o doktorze Fnustusie, kff>ry stal się kompozytorem. Dlatego tet opowieść o iyciu i dziejach ewórczoscl Adriana
Leverkiihna mogla być jednocześnie opowieścią o dziejach wzrostu i upadku pewnej kultury . z tej racji T .W . Adorno,
któremu Tomasz Mann zawdzięczał niejedno pr-zy pisaniu Doktora Faustusa, mógł powiedzieć, że: Formy sztuki reje•trują dzieje ludzkosci rzetelnej nii dokumenty.

wobec przemijania, to taka twórczość nie ma sensu, bowiem jest tylko zabijaniem czasu. lslvt1n uświadamia sob ie całą
n ico sć swej dotychczasowej twórczości, Bałeastadar obudził w nim tęsknorę za sztuką demiurgiczną, stwarzającą iy·
cie, a nie przetwar:z:ającą dane życia , z.a s2tuką poruszającą demonic~ne moce, za .sztuką~ która ~aw ze ociera się o pr6g
szaleństwa, za sztuką niebezpieczn<1, wypływającą z najb:irdziej mrocznych tajemnic istoty ludzkiej, obnażającą ukryte korzenie swej epoki. „Ale stawiam nuty na pięcioliniach, jak buchalter liczby w swoich ksią2kach, i martwa jest
moja praca dla mnie, mimo 2e innym tak się ta muzyka podoba. To jest wlasnie dobrze zrobiona muzyka, ale nie
sztuka . o jakźe roz.un1iem Leraz tego, co chelat oapisać taką sonat' jak sam Belzebub!!!,. wola zrozpaczony lstvan.
RzemieS1nic:za poprawność już mu nie wystarC'l:a, on takżecbciałby stać i;ię Faustem, lecz to mu się ni~ uda, będzie
tylko komicznym negatywem Faustusa,
Taką sataniczną muzykę tworzyć będzie Adrian Leverkiihn i zapłaci za to straszl iwa, cenę cenę szaleństwa, Tomasz Mann w swojej powieści nie interesuje się rzemieślniczą układności'\ neoklasycystycznej muzyki. Opi sując dzieła
Adriana przywołuje analogie zaczerpnięte w zasadzie z utworów dwóch kompozytorów: Arnolda Schlinberi;-a i Igora Strawińskiego, ale Strawińskiego jako autoru ori;-iastycznego
„Święta wiosny", a nie klasycy ' tycznej Pulcinelli. ( ... )
Kształtując tyciory• swego bohaLera Adriana Leverkiihna, zw ł aszcza w tym, co dotyczyło okresu jegn dzieciństwa
i młodości, Tomasz Mann czerpał pełnymi garściami z biografii Fryderyka Nietzschego. Proceder ten nie był tylko
prostym chwytem literackim ułatwiającym plastyczne uror•mowanie kolei losów bohatera powieści, tkwiła w nim także
glęhsza intencja. Tak jak filozofia
ietzschego byla kre- . em i z:imknlęciem epoki triumfującego mie0<zcuństwa, tak
•amo jej koni c miała zaznaczyć muzyka Adriana. Dzlelotwórcy Tako rzecze Zaratustra w dziedzinie metarizyki i fi
tozofłi było wyrazem tragicznego upadku mieszczaństwa i je-go najwznioślejszych ideałów, bylo zamknięciem wielowie
kowej tradycji myśli europejskieJ, l.lylo końcem a n ie po-cz'lt'kiem, podobnie jak w muzyce wielkie dzieło Adriana
Leverkiihna. Równocześnie tak Nietzsche, jak i Adrianwyraiają w swej postawie skrnjną formę nihilizmu europej
skiego, nihilizmu nie w tym znaczeniu, w jakim używa sięgo w języku potocznym, lecz w tym, jakie nadał mu Marlin
Heidegger pisząc w swym wielkim dziele o FryderykuNietzscbem: „ .. .nlhllizm objawia się jako histori,1 naszej
własnej epoki , historia, która kształtuje i wyznacza swepole działania, poprzez które narzuca nam swoje wymogi."

Jak więc widzimy, katastrofa - o której pisaliśmy na początku tego artykułu - byla katastrofą kultury mieszczań
sk iej . w oczach autora Czarodziejskiej góry byla ona równoznaczna z katastrof'\ kultury Zachodu, a być może nawet
calej cywilizowanej ludzkości. Ale my patrząc dziś z perspektywy historycznej, z tak im S'ldem zgodzić s ię nie możemy. Trwale i nielimiertelne wartości ucieleśnione w Dziewiątej symfonii Beetbo ena, w jej wzniosłym finale, w scbil·
lerowskiej Odzie do rado~ci nie zosta ł y zniszczone. Ludzkości nie zosta ł a odebrana nadzieja. A jeśli nawet grozi jej niebezpieczeństwo , to chyba nie tyle ze strony j akiegoś nowegu Adriana Leverkiihna. Bowiem jak powiada poeta:
I tak się właśnie kończy św i at
tak się właśnie kończy świar
tak się właśnie kończy ,;wi;it
ie hukiem, ale skomleniem.
Nie w huku kotłów J\pocalipsis cum figuris i nie we wstrząsającej skardze Lamentu Docioris Fausti mieści się
dziś zamach na najgłębszy sens finalu Dziewiątej •Ymfonii, lecz w . komlenlu kundli, którzy na ekranach telewizorów
brząkając w gitary, w 'Żałosnej parodii wyśpiewuj'\ wzniosie słowa Ody do radości, fałszując i o•mieszając melodi~ , w
której skupiło s i ę wszystko, co było najlepsze w naszej pneszlo~ci.

Reakcja na takle pojmowaole muzyki przyszła na początku lat dwudziestycłl naszego stulecla. Wyraziła się on a
w twórczości kompo>:ytorów zwi'lzanych z tak zwanym neoklasyc)·zmem. lstotę tego nowego kierunku uchwycił
najlepiej Igor Strawiński - którego twórczo,;ć miała zresztl\ nader wieloznac-.ny ch:irakter - porównując mistrzostwo
sztuki kompozytora do sprawno,;ci rzemie,;lnika produkujqcego przedmioty codzi ennego użytku, a calą warlosć utworu muzycznego upatrywał w jego doskonałości technicznej i formalnej. Ostrą satyrę n11 takie rozumienie muzyki znajdziemy u Witkacego w jego Sonacie Belzebuba, a więc u pisarza I myś liciela dalekiego od proromantycznycb sympatii. Kompozytor lst•·an Szentmicbalyi powiada: „Komponuję, bo muszę - tak jak inny jest urzędnikiem banku czy
kupcem. Piszę nuty jakbym p isal rachunki w księdze." Sen i istotę tej jego dotychczasowej muzyki odkrywa mu do·
plero demoniczny de Baleastadar: „To jest pospolita dziwność, którą omamia siebie tylu artyst-Ow dzisiejszych. Mają
powodzenie - i owszem, ale u dwieście łat nikt ich grać ani czytać, ani ogląd:ić nie zechce . Są oni po to, by obrzydzić ludziom i życie, i sztukę".
le zostanie z nich nic. Jeśli najwyższą stawką ~ztuki ma być przetrwanie, opór
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Wcałym

odrodzeniu czystej formy znać jednak gorączkowy pośpiech wyczerpania wszyst. kich środków. ~e?1ent ~oś~iec~u i ~or~cz~i jest tym pierwiastkiem rozkładowym, potę
g~Jącym z~lazow~me 1 u tworco'":' 1 u w1~zow. 1. słuchac~y, tym co czyni, że odrodzenie czy
teJ formy 1est tez prawdopodobnie ostatmm JeJ przedsmiertnym kurczem. Chodzi 0 to
a_by_ te podrygi były szczere i należycie steore tyzowane - poza tym, według nas, żadne wy~
s1łk1 _tego_ pro.~esu upad~u wstrz~ać nie zd~łają. Lepiej jednak skończyć nawet w pięknym
zalenstw1e mz w szareJ, nudneJ banalności 1 marazmie.
STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ

Władysław

Sawrycki

Czysta forma w „Sonacie Belzebuba"
1. WITKACEGO MODEL MUZYKI.
Sonata Belzebuba Witkiewicza jest sztuką teatralną; ale jest także rozprawą teoretyczną, a przynajmniej może być pod tym kątem rozpatrywana. Jest rozprawą na temat warunków i możliwości zrealizowania idei Czystej Formy w sztuce; ciekawą dlatego, że przynosi przyk.lady konkretne. Są nimi: z jednej
strony sam dramat, z drugiej - poruszana w nim problematyka: dzieło sztuki, proces twórczy i twórcza inspiracja.
Terenem swoich rozważań uczynił Witkiewicz - najbardziej ze względów eksplikacyjnych dogodną.
reprezentującą Sztuki Czyste muzykę. Tak postępując,
mógł
przedstawić
„zobiektywizowaną
kon strukcję czystych jakości, niezależną od żadnej użytkowości", mógł bez szczególnych hipotec:mych zało
żeń mówić o „dowolności absolutnie wszystkiego z punktu widzenia życia". Asemantyczne
tworzywo
muzyki upoważniało przecież do uwolnienia się od achillesowej pięty, jaką dJa rozważań o Czystej Formie stanowi treść w sztukach przedstawiających. Pytanie tylko, dlaczego Witkiewicz nie pisze w takim
razie na wzór muzyki, lecz o muzyce, a co ważniejsze, dlaczego zajmuje wobec tejże muzyki stanowisko
bardziej postulatywne niż akceptujące? Dlaczego wreszcie „pisze" muzykę własną, tak od dotychczasowej
odrębną?

Odpowiedzi na to należałoby poszukać zarówno w poglądach teoretycznych autora, jak i w zastanej
tradycji muzycznej. Okazuje się mianowicie, że . przykłady, jakich dostarczają kompozytorzy, szczególnie
wieku XIX, nie mogą wystarczać prawodawcy Czystej Formy, bo jak stwierdza pisarz: „Pies wyje tak
amo, czy mu grać Beethovena czy Ryszarda Straussa - wyje, bo go uczuciowo wytrąca z równowagi
sam hałas dźwięków, ich emocjonalny, nieistotny artystycznie współczynnik". Żeby uczynić zadość prawdzie, zaznaczmy, że nie zamierzamy stawiać znaku równości między funkcją poznawczą czy ideologią
utworów Beethovena i Straussa. Czym innym jest ostatecznie uznanie romantyków dla tak zwanych
uczuć w muzyce, ich pojęcia o treściach muzycznych w ogóle, czym innym manifestacyjny iluzjonizm
kierunku programowego. Beethoven i jego następcy zakładali przede wszystkim potrzebę
wyrażania
określonych uczuć, a ich naśladowani
świata ograniczało
się do pewnych jego elementów: „głosów
przyrody" i wybranych scen rodzajowych (Pastoralna), które same przez się stanowiły element uzupeł 
niający. pomocniczy. Ideą programistów było odzwierciedlenie świata, sięgnięcie po cele, jakie dotych czas kierowały literaturą i małar twem przedstawiającym. Stąd szereg utworów, które opracowują gotowe motywy i wątki literackie, utworów „sugerujących swój programowy „realizm" już nawet samymi,
czerpanymi z literatury, tytułami (Anhelli). Ale ma rację autor Sonaty o tyle, że zarówno jedni jak
i drudzy stoją na tej samej płaszczyźnie w opozycji do muzyki .. czystej". Dlatego też gdyby Witkiewicz
zechciał
dostarczyć
artystycznego, literackiego, komentarza do zastanej praktyki muzycznej - musiał
by, idąc śladem swoich poprzedników, traktować świat dźwięków albo jako inspirację uczuć, albo
woiste naczynie dla treści. Musiałby, metaforycznie rzecz ujmując, tworzyć literaturę o literaturze, bo
tak, zdaje się, należy rozumieć dość liczne utwory poświęcone muzyce - z arcydziełami tej miary, co
Fortepian Szopena włącznie.
luna sprawa, że w dążeniach czysto formistycznych Witkiewicza-pisarza mogły się okazać pomocne
niektóre tendencje muzyki najnowszej. Mam tu na myśli przewrót, jaki nastąpił tuż przed pierwszą
wojną światową, przewrót związany ze zmierzchem prądów romantycznych i pojawieniem się
nowych
technik kompozycji oraz nowych kierunków zwłaszcza ekspresjonizmu I witalizmu (neoklasycyzmu).
Pierwszy, jak wiadomo, nawiązywał do romantycznej fascynacji treścią, drug-i - do tradycji klasycznej,
I trudno stwierdzić z całą pewnością, czy pisarz dostrzegał tę za adniczą odrębność kierunków, czy t.eż,
zważywszy świeżość zjawiska, uznał je po prostu za jednolite „antybebechowate" novum .
Nie ryzykując zbyt wiele można. założyć, że i niesamowite, nje zbanalizowane, nie utarte znakowo
treści ekspresjonizmu, i porządek logiczny, aprogramowość, wreszcie energizm witalizmu jednakowo mu
odpowiadały. Tym bardziej, że Witkiewicz cenił szczególnie wysoko dwóch kompozytorów: Strawińskie
go - neoklasyka, i Szymanowskiego - zwolennika ekspresjonizmu. Zdaje się, że na korzyść takiej
interpretacji świadczą także niektóre fragmenty Sonaty. Na przykład kompozytor - bohater utworu w pewnym momencie: „uderza pierwsze tony dzikiej muzyki". W Innym miejsco stwierdza: „Chciałbym
(... ) patrzeć na może dzieło, piętrzące się w blaskach zachodzącego upiornego słońca", albo: „Wszystko to
zamknę w piramidę diabolicznej muzyki , w konstrukcję czystego, metafizycznego zła, zamrożonego dio-
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nizyjskiego szalu". Chodzi więc o dzieło - na modlę ekspresjonizmu - niezwykle, niesamowite; a jednocześnie klasyczne skończone, linearne.
Nie zapominajmy jednak, że dla współczesnycbpi arzowi kompozytorów forma była przedmiotem
eksperymentu w dziedzinie nowych rozwiązań technicznych, dla Witkiewicza zaś - po prostu samą
ztuką, ,,bo te pojęcia \'Vltkiewicz utożsamia". Dlatego autor Sonaty, chcąc postawić znak równości mię
dzy muzyką a Czystą Formą, mu i tworzyć własny, idealny, teoretycznie najdogodniejszy model tej
l{ałęzi sztukj .
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MOTYWY I

WĄTKI

SONA TY BELZEBUBA

Sonatę Belzebuba w twórczości Witkiewicza uprzedza niewiele wczesmeJ napisany dramat W małym
d\-.,-orku. Fakt o tyle znamienny, że oba utwor y wyróżniają się spośród innych niezwykłą kon ekwencją
w budowaniu akcji. Pisarz wyczerpał już widać swój potencjał przekory i stanowczo zrezygnował z zaborczej, absolutnej dowolności, z poi:oni za absurdem i udziwnianiem , odchodząc daleko od utworów takich, jak Metalizyka dwui:-łoweg-o cielęcia. Sonata Belzebuba, podobnie jak i wspomniany dramat \V mały
m dworku, tkwi doś" mocno \ tradycji literacki ji w tym chyba tajemnica jej kompozycyjnego ukce
su.
Nic oznacza to bynajmni j całkowitego braku cl mentów - a przynajmmeJ tendencji - czystoformistycznych. Zauważmy bowiem, że pisarz w dalszym ciągu lekceważy rzeczywistość potoczną, a czasem sprawia \\rażenie, jak g-dyby się nią w ogóle nie interesował. Bo prawd ę powiedziawszy, Witkiewicz posługuje się nic t yle rzeczywisto · cią amą, ile gotowymi schematami, których dostarczają mu
utarte w literaturze motywy i wątki, a zadanie, jakie przed sobą stawia, to zestrojenie tych g-otowych
schematów. W t ym celu powołuje pisarz do życia leg-endę mordowarską, która scala poszczególne „kawałki" konwencji, sama będac gotową, leżącą poza czasem hi torycznym i realizowaną w czasie dramatu
wizją lormalną . Tak t ż moi;:-łibyśmy okre'lić p od tawowe czystoformistyczne założenie Sonaty. Proponowana dalej krótka analiza przebi gu akcji wskaże również inne przykłady sięgan ia w stronę Czystej
Form~· . T ymczasem jednak stwierdźmy, ie podstawowym czynnikiem motywacyjn m jest rzeczywistość
leżąca po za dziełem; świat ideologii, charaktery postaci
(z
. zczeg-ółnym uwzględnieniem na spo ób
Witkiewicza
przedstawionych
kobiet),
ludzkie
pasj i załe ri stwa .
Tak więc Sonata jest utworem czerpiącym z typowych w literaturze motywów i wątków: baron
i kochanka, morder two popełnione na kochance, samobójstwa, mezalianse, a na ich tle - motyw artyst;v·, oczekując go spełnienia niezwykłych prz znaczeń, i druid, również - motyw pianisty szukającego
zadośćuczynienia dla
woich niesp łnionych marzen i nadziei. Całość toczy się w spoty kanej często w literaturze żeby wspomnieć Dekamerona sc nerii. W domu położonym na uboczu spot kają się
ludzi
związani pokrewień twem lub znajomością. Po
drugiej stronie wody mieszkają ludzie inni,
prawdopodobnie zaraż ni już postępującym zmechanizowaniem i równiactwem . Zaraza nie zdążyła
przejść je zcze na drug-i brzei:-, do tych kilku osób, które
zachowały „cień dawnych tradycji", a które
przeż~· ją wkrótce lragmcnt przeszło . ci zawa rty w legendzie o opętanym przez Belzebuba muzyku-samobójcy. I na lei: end owy niemal posób legenda zaczyna ię powtarzać.
Zanim jednak autor przeniesie nas w wymiar fantastyczny, postara się o należytą motywację: przede
wszy tkim o tworzenie właściwego klimatu, o nastawienie odbiorcy na coś niezwykłego. O legendzie
wspominają wszyscy i nie sposób oprzeć się wrażeniu, że spełni ona w dalszym przebiegu akcji ważną
rolę. Zaś przysłowiowego wilka z lasu wywołuje Babcia kabalarka i chiromantka - słowami: „I tak
to przeż~· wamy dzi · wieczór w pomnień pochyleni nad studnia z której cz rpać możemy, co chcemy:
jad i i:or;vc7 albo nektar i ambrozję, lub lekarstwo na ból duszy, ti;sknotę i męczarnie sumienia". Dowiadujcm;v- ię również, że cokolwiek zajdzie w psychice poszczególnych bohaterów, sta nie się własno
śc ią o~ólną: Rio Bamba mówi o nieziszczalnej tęsknocie, ab;v• „dziwność
osobistych przezyc uczynić
własnością wszystkich". Stąd już niedaleko do przypuszczeń, że z banalnych początkowo sytuacji wyłoni
się inna, odrębna w
wojej osobliwości. \Vrażcnie to potęguje antycypująca przyszłe wydarzenia wypowiedź Baleastara: „Najgłupsza legenda ma w sobie coś z prawdy".
A ponieważ kompozytor lstvan
odczuwa i;:-wałtowną potrzebę tworzenia: „Ach - gdybym móAI zamknąć w tonach", niezwykłość nastroju i przebieg drugiego aktu nic powinny na zaskoczyć.
Tym bardziej że motywuje i:o wydarzenie sensu stricto realistyczne - po prostu dwaj mania y udaj ą
się w J>oszukiwaniu wraż ń na miejsce występującei;:o w legendzie piekła, do sztolni na stoku góry.
Czikla. Wydarzenia w tej quasireallstycznej sztolni- piekle, to jednocześnie prezentac,ia dwóch odkrytych
zhipostazowanych mózgów lud zkich stanÓ\'11 wewnętrznych kompozytora i stymu lującego je Baleastadara. Sami bohaterowie stopniowo zanurzają ię w klimat legendy, inaczej mówiąc, z pełną świ adomo 
. cią rzecz. wchodzą ' rol stwor.zon przez teatralną konwencję (piekło), aż do całkowitego stopienia
się z le1:endarnymi wzorami.
Akt drugi stanowi więc całość stos unkowo odrębną . .Niemniej warto w s pomnie ć o jednej istotnej dla
pójno ści akcji sprawie równołei:;łości wydarzeń świecie
rzeczywistym i urojonym. Niezal zme bowiem od czasu ziemskiego piekło przeżywa w specyficznej transformacji wypadki zaistniałe w planie
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realistycznym . l

Fajtcacy, '.\1atka) pojawiają się w trumnach, żyjący, którzy
swoje ziem kie powiązania. Z kolei ni w zystko, co wydarzyło się
w piekle, znalazło swoje odbi ie w świecie rzeczywistym . . ·a przykład zarżnięta przez lstvana Krystyna
w i:runcie rzeczy pozostaje żywa. a Belzebub okazuJe sic; w dalszym cią'-'u zwykłym plantatorem-pianlt<1. zaś lokaje piekielni - po prostu jego lokajami. Rzecz to zrozumiała, skoro przyjęliśmy, że akt drugi
jest hipostazą mózg·ów na (!ranicy szalelistwa. Zwróć my przy okazji uwagę na istotny dla założeń war;ttatowych pisarza fakt, ż przestrzegając kon e kwentnie ścisłości akcji Witkiewicz przyjl"otowal
nas nie do stanów psychicznych bohaterów, lecz do l or m y ich pre ze n tac j i. \ ydaje się więc.
że czysto[ormistyczyny pn tulat zlekceważenie rzeczy w istości.
jej obejście - został tu zreałlzowauy
szczei:-ólnie wyraziście.
Podobnie ma ~ię rzecz w akcie trzecim, na płaszczyznie - nazwijmy ją tak - wybitnie kon. trukcyjnej, która stanowi teatr w teatrze. Mianowicie przed oczyma osób, przebywających w pokoju baronowej Sakalyi, odsiania się pi klo, zaś pisarz - depcąc w ten sposób „bebechowatą", realistyczną motywację urzecz)wistnia zasyi:nalizowaną na początku sztuki ideę intersubiektywizacji uczuć osobistych.
W poprzednim akcie piekło przyjmowało w niezwykły, swoisty dla siebie sposób sprawy postaci świata
rzeczywiste1rn. i.eraz. na odwrót, postacie realne percypują atmosferę piekła; uczestnictwo w przeżyciach
taje ię więc dwustronne. Podkreśla tę dwustronność zachowania się bohaterów, którym bezpośrednia
konfrontacja scen pozwala na wobodne I dosłowne przechodzenie z jednego świata do drugiei:-o. Wytar zy przecież krok na scenie, żeby znaleźć się w piekle. Z możliwości tych korzysta Hilda Fajtcacy plcbcjk.i, lecz, choć sama z tego pokpiwa, arystokratka z ducha oraz baron Sakalyi - ary tokrata autentyczny, który naprawdę zachował „cień dawnych trad ycji''. Próbują z nich - z możliwo
śc i wejścia w piekło korzystać także de E tradai Krystyna, ale tych dwoj1:a piekło nie przyjmuje,
nie toleruj ani pospolitei:o "'rzesznika z małżeńskiego trójkąta, ani nazbyt trzeżwej, filisterskiej i zybko
dostosowującej sii; do warunków salonowej pann y. Ten gest w stronę ideolor:-ii dzieła, na jaki pozwoliliśmy sobie, uzupełnijmy informacją, że „starzy mordowarczycy" przed piekłem uciekają, uciekają „póki
czas". Bo też: „Gd yby to można było tworzyć tę ich Czystą Formę bez zła".
Wracając do samej akcji stwierdzimy, że świat realistyczny jest terenem antycypowanych w piekielnym , s tężon~·m czasie wydarzeń z aktu drugiei::-o: trzy osoby z trumien - Baron, Matka i Fajtcacy ponoszą autentyczną śm ierć, a stało s ię tak dlatego, żeby
wypełnić
przepowiednię
Babci z pierwszych
stron dramatu. Ginie również kompozytor Istvan , ginie po to, żeby wypełnić schemat legend y, muzyk
wiesza się na sto kach Czikli. a jednocześnie umiera w wymiarze fanta tycznym: „Przekomponował się
na wylot - nie zostało z niego nic". l ta dwuwymiarowa śmierć bohatera zamyka właściwie akcję dramatu. zamyka mocną kompoz:vc~·jną i cenoh'l'aficzną klamrą. Belzcbub-Baleastadar jak zwycza,jnie przyjechał, tak również zwyczajni
wyjeżdża, tyle, że towarzyszy mu „salonowa suczka", Krystyna . Legenda
towarzyszą

tak :

w~· padkom,

nieżyjący

(Sakałyi,

zachowują

s kończona .

Czy była to o~ólna hipnoza dzieło Babci-kabalarki, pogoń za „dz iwnością istnienia'', czy autentyczny ludzki uramat? A może zw~· kła zabawa w teatr, może: „ino Io państwa grafów taka kumedyja"? Możliwe. Ale nic dla bohaterów, którzy ją ode i::-rałi.
'
Czytajac
onatę Belzebuba trudno nic zwrócić uwagi na rzucającą
ię od raz~ . \~ oczy jej cechę.
Myślę o wę~lcrsklm klimacie sztuki, którego wykładnik s tanowią nazwy, m1eJscowosc1 1 nazwiska znacznej czi;: ci bohaterów. To zaś prowadzi do dalszego, do ć chyba ważnego spostrzeżenia. Otóż: wiadomo.
że w formalnej ewoluc,ii muzyki poważną rolę odegrali właśnie dwaj Węgrzy: List i Bartók. Niezaleznie od różnicy czasowe.i. jaka wspomnianych kompozytorów dzieli, obaj kojarzą się z dynamiką, niezwykłością. i wybitnym
nowatorstwem.
am Bela Bartók reprezentuje omawiany tu witalizm i, bodaj
czy nie on właśnie, reprczentu.ie go najdokładniej. Z drugiej strony jednak - miejscowość w i:-órach
i widniejaca nad nią Czikla aż nadto przypominają polskie Zakopane z nieodłącznym Giewontem. A zatem zymanowski?
_ ie oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby trzymać się tu typowego dla pisarza I kceważcnia
rzeczywistości, bo ostatecznie: „Czy to ni
w zy tko jedno gdzie wobec nieskończoności wszechświata".
Z,:: oda. Ale nic też nie zabrania dopatrywać się w postaci Istvana- muzyka bohatera... typowego, tyle że
nic na jednoznaczny, pozytywistycznie- połeczny sposób. Typowo · ć jego, je'Ji ją rzeczywiście przyJąc,
pochodziłaby z innego wymiaru. Ten wymiar stworzył Witkiewicz pod wpływem realiów świata, ale jednocześnie poza światem rzeczy. Choć niezwykły i trochę szalony, jest on z tym światem strukturalnie
identyczny: „Ale jeśli zwar1uJemy tak . że wszyscy i wszystko stanie się Inne, mimo że stosunki pozotaną te same, czyli jeśli po prostu zmienimy środek współrzędnych„ ."

29

OBSADA
Babcia Julia

-J'Erwin Nowiaszak

Joachim Baltazar de Campos de Balcastadar

aciej Witkiewicz.
-

Hilda Fajtcacy

- JJadwiga Gadulanka , Agata Młynarska

Hieronim Sakaly1

-

Tadeusz Prochowsk i, Janusz T emnicki

Krystyna Ceres

-

Anna Witkowska, Ba rbara Figas

Teobald Rio Bamba

-

Antoni Bogucki,
Krzysztof Sitarski

I L okaj

Jl°l[ I

'

:/oit id.lfm

Tllc'

1/11/11 1• /111/..1 I /1111 1: !

irnrto ;:11da1:.
i11.f11 /.

Mariusz MaJewski , Tadeusz Cimaszewski

Stanisław

Jura,

rszula Walczak
-

Stan i sław

Jura , Zygmunt K ryczka

II L okaj

Włodzimierz

J ose Intriques de Estrada

Tadeusz Wojnarowicz

III Loka j

Winfryd K1 awutschky , Janusz Telejko

Ciotka lstvana

...

Bale t·
Diablic

-

Diabły

-

LokaJe

-

Tyszler, Janusz Telejko

Karina Mickiewicz, Alicja
Szczodry, Anna Helt

Jaskóła ,

Kryst yna

Włodzimierz Zagozda , Rajmund Nirewicz,
Gędek , Piotr Okoński , Andrzej Dzierżanowski, Jan
Porada , Aleksander Majos,

Jerzy

Anitus Hojdys.

'
/

Milun

Istvan Sz ntmihaly

Pani Sakalyi

_:: P,111 / 1/111 ,

Mieczysław

„Dialogu" (Luty 19i6)

1976

RED.\KC.JA PR lGR .\:\IL.

ł

llPR .\CC>\\" .\NIE GR . \PICZ~E
• ·1a11is l a11

1\1

-

-„

„
•

t

W

1

H r zc ·z1 L· k 1

l' ll;

tr 3
• EDWARD BOGUSŁAWSKI
- kompozytor
·

„

....
• I ..

-·
&

ZIJ.JJ-,CL\ i REPRt>UUKC.JE

Lr. · 5

-

' STANrSLA

-· .

... ~

• „

„

:. „

P a r·1 st11·0\1';,

llp•.r.

\\ 1

\\" ri •ll.1111

\ \ '•Cl<illl ~

I

tr. 7 ·

reż

HUS K
'Seria

str. 9
JAN POLEWKA
enografi

l.11 LI z ) 1(1 -

•

ROBERTS TANOWSKI
ki rowni tw muzyczn
„ ·•

-

"'~ d;rn·l·.1

„

WITKIEWI Z

.

~

J,,

I

SKI

•„

:

-

str. 19
L.

UTOPORTRET
• .Stanisława Ign ccgo Wi ki wlczn

.

str. 14, 17, 22, 2:1, 27
RYSUNKI
Stanisło:wa Ign:.icego \Vi kiewicz

2

Krajowe AgE:ncjn Wy·

SPIS F 'I'OGRAFii:
Wi "l e

nr.

•

