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BALEASTADAR
Nic, bestia. nie pojmuje' A gdzież
twoja ambicja stworzenia sonaty
Belzebuba, która by pobiła wszechświatowy rekord muzycznej potworności? Czy zapomniałeś już o tym?
(do Lok a i) Prędzej tam, szatany.
( Ukcr;:.ufą się w trun11wch trupy: fi i Idy i B a r o n o S a k a I y i. L ok aj e zac::_1•1wją odhiim' trzecią
trumnę.) Mogę ci dać tylko możliwo
ści. Ja sam mojej sonaty nie napiszę
nigdy, mimo że wiem o niej wszystko.
Bezpłodny w istocie swej zły duch
musi mieć media -· wykonawców
swoich mglistych pomysłów i dlatego nigdy dzieło jego nie będzie tym,
czym być miało.
ISTY AN
Muszę wybierać więc między życiem

a sztuką? Za rozkosz tworzenia muzycznej wartości wyrzec się muszę
bezpośredniego przeżywania·> Wszystko będzie dla mnie martwym jeszcze przed urodzeniem?
BALEASTADAR
Tak czynili zawsze wszyscy wielcy
artyści, mimo pozorów czasem wręcz
przeciwnych. Dlatego szaleństwa artystów, tak poci<1gającc dla ludzi
zwykłych i taką wzbudzaj<1 zazdrość.
S<\ tylko gorzkim posmakiem, pozostałym po prawdziwych zdarzeniach
w świecie urojonej wielkości. konstrukcji samej w sobie. Dawniej stawało się to w sferze dobra. dziś, u
końca sztuki, musi dziać się w krainie zła i ciemności.
ISTY AN
Chciałbym się jeszcze nasycić szczę
ściem w świecie uczuć.

'łf,'

BALEASTADAR
Za późno. Albo też chcesz zostać nieudanym artystą , czymś najpodlejszym.
ISTY AN
Nie chcę - za nic. Niech

się spełni

tylko wrócić do domu, do ciotki. Ja
nigdy nie będę . Niech mi pan
przebaczy.

raz ta ofiara. Tylko to mnie w tej
chwili zajmuje, jak się to odbędzie.

już

Zupełnie

BALEASTADAR
po prostu, jak wszystko w
piekle. Tu się ceremonii z uczuciami
nie robi. Będzie to tylko pewien skrót
życia . a nie coś jakościowo odeń róż
nego. Tego i sam Belzebub stworzyć
nie po trafi .

BALEAST ADAR
miaż dżącym
wzrokiem wpatr::.olly 11· Is t v a n a
Nie jestem żaden pan, jestem Belzebub, Ksią żę Ciemności. Mówić do
mnie : Wasza Książęca Wysokość .
Rozumiesz, bym było jedna?

ISTY AN
A może nie tak znów szkoda mi tamtego świata"? Może ja udaję przed sobą'? Ta niemożność przeżycia żadne
go uczucia aż do dna, ta nieścisli
wość uczuciowych stanów! Wszystko zdawało się już przeszłością
przed samym powstaniem .

ISTVAN padając na kolana
Tu straszno ... Ja nic nie chcę .. . Tylko
wyjść stąd...
·

BALEASTADAR nagle groźnie
Dosyć tych wywnętrzań się! (klaska
1r dlo11ie: wpada dwóch
L o k a i)
Wydobywać trupy! Żeby mi w tej
chwili były gotowe.
1,V/a~'nie L o k aj e odbili trumnę,
11· krórej /e =_1• baronowa Sak a 1 y i,
uhra11a czarno z f ioletem.
LOKAJE
Słuchamy, Wasz.a Książęca Mość!
Zahierają się w sześciu do wydobywania trupów, które sadzają na fotelach .
Trupy są szty1vlle i mają zamknięte

oczy.
ISTVAN drżącym głosem
Panie Baltazarze, ja się pana boję.
Pan jest taki straszny, obcy - ja nie
chcę.

BA LEAST ADAR
Milczeć, błaźnie!
snąć na własnych

Czy chcesz zawiszelkach u wejścia
do sztolni, jak tamten? I to przed
stworzeniem dzieł, które usprawiedliwią twoje nędzne istnienie? Potem
możesz się wieszać, ile chcesz. Jeśli
teraz stąd uciekniesz, nie wytrzym a z
już normalnej egzystencji.
ISTVAN
Ja nic chcę, panie Baltazarze. Cha(

BALEAST ADAR głosem strasznym
Ja uśmiertelniam w tobie grzech
pierworodny twórczością, którą w
tobie wzniecam. Przez sztukę tylko
ludzkość ma pamięć . Bez sztuki nie
ma już dziś życia dla mnie. Ja w mechanicznej miazdze bydląt nie mam
nic do roboty. Póki trwa sztuka, ja
istni eję i nasycam się bytem na tej
planeci , tworząc metafizyczne zło.
Na księżycach Jowisza mają swoich
Belzebubów.
ISTVAN
Boże! Ratuj mnie. Wasza

Książęca

Wysokość, ła ski!
Trupy siedzą szty wllo

w fotelach . Wyprostowani L o k a j e cz ekają, wypręż eni , na rozkazy.
BALEAST ADAR
Nie waż się tu wspom i nać tego Imienia.
Artyści , to jedyny dziś dla mnie materiał. Tworzyć przez zniszczenie!
Ostatnia siła rozsadzająca, po śmier
ci religii, które tworzyły widmo złego
ducha. Ja wcielam to wszystko - rozumiesz? Od czego masz mózg.
Myśl, ale nie czuj nic.
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Lecz ujrzałem
przeci eż, wreszcie.
wreszcie był u mnie. tu, w sali, w izytę
mi złożył. nieoczekiwan ie. c h oć oczekiwany od dawna, i dłu gi dyskurs z
Nim stoczyłem l..J Siedziałem tu w
sali w po b liżu kien słon ię t ych okienn ica m i i p rzy wic tle lampy czytałem K ie rkegaa rda o Don Juanie
Mozarta, a prz e mną było widać
pok ój w c· le.1 jcg · dł u gośc i . I oto czuję. jak ga rnia mnie z na g ła przejmu.i<1ce zimno, t k jak by kto siedz i a ł zimą w og rzanym pokoju, a nagle
ot war ło ię kno na mróz wieją cy ze
dwo ru. Lecz zjmno to szlo nie z.i.a
mnie, tam , d z.ie okna, a le opad ło
mnie od prz d u. Od uwam ksi<1żk ę ,
pa tr zę na salę, widzę. łe L..l już nie
jes tem sam ; kt oś sied.zi w mrok u, na
wy pchan"j k oń skim włosi em sofie L..l.
Siedz iałe m

jesz .e kil ka se kund. nie
spuszczaj4c o z oczu. A m róz idący
od ni ego p rzc.1m uje mnie ostro. aż
czuję s ię bez.br nny przed nim i nagi
w moim lekkim u bran iu. L.. l
JA :
1e może-ie przy na.1m n iej
ws tr zy ma<.' te1 brz ydł i w ośc i . tego
lod owa tcg tchni nia ''
O
na to : N iestety n ie. Hardzo mi
przykro, że n iem gę o ddać ci tej przysłu gi . T aki JUŻ estem zimny . Jak że
inaczej m ó~łb ym zre ·zq w ytrzy mać
i zado m ow ić . · tam , g zie mieszkam'J
(m imo ll'O i i) . Pi ek ł o macie na
J
mysli 1 je~o c ze lu śc ie "

O (\1111eiąc si\'. jak pulaskotany) .
Z na ko m ic ie! L.. i
hc iałem tylko ,
m ~ cl rog i. po rozu m ie'· się z tob<t co
do tego. że k lep ydra zo ·tafa ju ż
usta\ iona, a pi a ek b<idz co b ;1dż
sypać ię zaczą.1. L.. l
JA: Śmiechu wa rte '/\ gdzież Twoje
fortis ·1mo w c-moll z tremolandem
~ myczk ó \ , dre\ na i trąbe k , któ re
w ł a nia s i~ z czelu 'ci fis-moll - ja k
T y ze swojej ska ł y , niby przemy ś ln y

trasza~ d zi~c!nny _ dl roma n ty znej
publi ki? Dz1w1 m me że go nie słyszę !

~

. : D') pokój. Ma my zna znie god -

rue1sze ms t ru me_n ~ i j uż ty je uslyszy~z. ZagraJą c1 Jeszcze, ki dy d ojrze1esz na tyle, a by ich s łu chać .
Wszystko lo kwestia d oj rzałości i miłego cza u. A właśnie o tym p rzecie
chcę z to bą mówić. L..l bardzo wcześ
nie zaczęliśmy c ię mi · na oku, - widzieliś my, że twój casus wa rt jest
szczególncg trudu L..l. - Wszędzie,
gdzie zosta ła us tawiona klepsydra
oraz _d any czas, n iew yob raż al n y, a
przecie ograniczony czas i naznaczony ko niec, tam my pojawiamy się na
sceme, wtedy nam si darzy. Sp rzedajemy czas L..l.
J A: Więc hceci mi sprz ed ać czas?
ON : Czas'l Sam tylko cz.a ? Nie
mój drogi, to nie jest dia beł ki towar'.
Za to nie zasłużyliby my je zczc na
taką cenę, żeby kr do nas na leżał.
Jaki l? ga tunek czasu, tym rzecz !
\Yiel ki czas, szalony czas, cza i ście
diabelski, pełen rado ci i we la, - a
przy ~ym . oczyw iście, ma rny też byw_a meco, a nawet bardzo ma rny me tylk to p rzyznaję ale podk reś
lam z dumą, bo tak właśn ie dobrze
jest i, s~rawiedliwie taki jest przecie
sposob 1 natura artys ty. J t ona, jak
w~ad omo, ~w ze skłonna do wyskokow na obie sLrony i w najzupełniej
normaJny sposób nieco występ na.
W_ahadło buja tu zawsze szeroko pomiędzy uwesełeniem a melanc holią

L.J.

JA (z w1iesieniem): Stul twój brudny
pysk ! L..l
ON: Artys ta jest bratem zbrodniarza i sza le ńca. C zy sądzisz, że powiało jakiekolwiek rozkoszne dzieło
j eśli jego t~órca nie dostrzegł przy
tym 1stmema zbrodni i szaleń s twa ?
C_o tu choro bą co zdrowiem! Życie
nigdy w życiu nie dawało sobie rady
bez ch o ro bliwości . Co tu prawdą, co

fałszem!

L.l G dzie nic nie m a

na we t

d ia beł traci prawa i żadna' blada

Wenus ~ie zdo!a tam nic m ąd rego
d okonac. My m stwarzamy nic nowego - to dobre d la. innych. My jesteśmy akuszerami jedynie, wyzwolici la mi. My wy syłamy tylko d o
d ~ bła ~zwiad _i o nfe.'rnielenie, wstydliwość 1 wą tphwosc1. My pod nieca~y, my usuwamy za p o m ocą odrobmy ek scy tuj ącego przek rwienia całe
zmę cz nie wielkie i m a łe, zm ęczenie
prywatne i zmę zenie czasu. I oto
chodzi, a ty nie myśl isz o uplywi
cz_asu, ni~ myślisz historycznie, j eś!i
uzalasz się, że ten lub ów m ógł m ieć
w s z y s t k o, cierpienia i rad o ci
w. niesk ońc zoność, a żadna klepsydra
me była mu ustawiona i żadnego w
koń cu nie przed kład ano m u rachu nku. l..J Wd. choci ażby zagadnienie
pomysru - a racz j tego, oo tak od
stu czy dwustu lat na zywaci - bo
daw niej ta kategoria w ale n ie istniała, na rów ni z prawem wła sności w
muz_yce i wszystkimi tymi rzeczami.
A W1 pomysł - kw tia trzec h, zterech tak tó w, p rawda, nie więc ej . Cała
reszta ~ j uż op racowywanie, przysiadywan ie fałdów, no nie? Dobra, ale
jeste śmy prze ież d oświadczonymi
znawca mi literatury i oto zauważa
my, że pomysl ten nie jest nowy, że
nazbyt nawet coś przypom ina, coś,
co zach odzi j uż u R im skiego-Kor akowa, a lbo u Brahm sa. Jak: temu zaradz ić? A no - zmieni ając pomy sł .
Ale czyż zmienio ny pomysł j st jeszcze w ogó le po mys ł m ? Spójrz na
.zkicow niki Beethovena ! Tam ani
j edna tematyczna ko ncep j nie ostała się ta , jak Bóg ją d ał. Bee tho ven
przek ształca ją i pisze przy tym :
„ Meilleur" . I w tym bynajmniej jeszze nie entuzjastycznym ,,meilleur"
ja k.ż mało ufności w boże natch nienie, jak m ało respektu. Prawd ziwie
bowiem uszczęśliwiająca, po rywają 
ca, pełna wiary, a pozbawiona wsze!-

kich w ą tpliwości inspiracja, taka,
wobec której nie ma wyboru, nie ma
kwestii poprawek i przeróbek, przy
której wszystko przyjmuje się jak
wspani a łe dyktando, dech staje w
piersiach, wzniosie dreszcze przenikają nawiedzonego od stóp do głów,
potok ł ez 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. prawdziwnego władcy entuzjazmu . l.. .l
JA (bardzo ironicznie): WzruszaJące
to, wzru s zające . Diabeł staje się patetyczny. Dręczyciel staje się moralistą.
Cierpienia ludzkie leżą mu na sercu. l...J
ON : Twoja skłonno ść, przyjacielu.
do obiektywizmu, do poszukiwania
tak zwanej prawdy, do podejrzliwego odrzucania subiektywizmu i czystych przeżyć jako spraw niegodnych, jest doprawdy drobnomieszczańska i warto by ją zwalczyć. Widzisz mnie, a to znaczy, że istnieję
-dta ciebie. Czy warto pytać , czy istnieję naprawdę ? Czy nie jest rzeczywistym, co oddziałuje, prawdą zaś
przeżycie i uczucie ? l. .. l
JA: Pragnę W as wszakże ostrzec,
abyście się nie czuli zbyt pewni w
stosunku do mojej osoby. Niejaka
płytko ść Waszej teologii mogłaby
W as do tego pr zywieść. Liczycie na
to, że pycha przeszk odzi mi os ią gnąć
koni ec zną dla ratunku skruchę , lecz
jedn ocz eś nie nie liczycie s ię z tym ,
że istnieje także skrucha w pełni pychy. L..J
(.~miejąc si(( nosowo): D o, re, mi'
Bądź pewien, że te twoje psycholo-

ON

giczne kruczki nie lepiej mnie omamią niż teologiczne. L..l Warunek
mój był jasny i rzetelny, okreś lony
praw o witą

gorliwością

piekieł.

Wzbronione ci jest ciepło miłości.

L..l

JA: Widzę, że już zawczasu I_>rzygotowujcie mi piekło na ziemi. l. ..J
I znowu ogarnął mnie ów nieodparty stręt, którego już przedtem raz
doznałem, a który wstrząsnął mną
na równi z falą lodowcowego mrozu,
jaka ponownie uderzyła we mnie od
strony tego szelmy w przyciasnych
portkach.
Pri.ełożyli:

Maria Kurecka
i Witold Wirps:a

Andrzej
Dziurdzikowski

„DZIWNOŚĆ

OSOBISTYCH
PRZEŻYWAŃ
UCZYNIĆ
WŁASNOŚCIĄ

WSZYSTKICH''

„Sonata Belzebuba" zamyka pewien etap twórczości Stan i sława Ignacego Witkiewicza. Jest ostatnim ze
znanych dziś dramatów z pierwszej
połowy lat dwudziestych. Witkacy do
dramaturgii wrócił, pisząc „Szewców" i „Tak zwaną ludzkość wobłę
dzie"; ten ostatni dramat nie został
odnaleziony, znamy tylko kartę z tytułem i spisem osób .. ,Sonata Belzebuba", dramat w pierwotnym zało
żeniu ostatni, jest zatem podsumowaniem kilkuletnich doświadczeń
Witkacego zarówno w zakresie warsztatu dramatopisarskiego, jak i problematyki obsesyjnie poruszanej w
dotychczasowej twórczości.
O ile „Szewców" m ożemy nazwać
summą historiozoficzną Witkacego,
to „Sonata Belzebuba" spełnia podobną rolę w stosunku do jego teorii
sztuki.
Jej bohaterem jest artysta, „Istvan
Szentmichalyi (Sentmichalyi) - kompozytor. Lat 21. Jasny szatyn". W
bogatej galerii postaci, stworzonych
przez Witkacego, naczelne miejsce
zajmują artyści - borykający się z
niemożnością spełnienia się w sztuce.
targani wątpliwościami, niezadowoleni ze swych artystycznych wyborów, przepełnieni dążeniami do nie
zawsze uświadomionych celów, czę
sto niedojrzali. Sporo jest w nich
autobiograficznych reminiscencji.
W postaciach Witkacowskich artystów znajdujemy echa epoki poprzedniej - modernizmu, którego
idee odegrały niemałą rolę w kształ
towaniu osobowości i pogląd ów autora „Szewców". Poprzez modernim1 trop prowadzi w czasy jeszcze
bardziej odległe - do romantyzm u.
Nie wdając się w szczegóły. warto

przyp mnieć , żet , s prawą romanl ków ukształ t owa ła si charakterystyczna pozycja: arty ·ta
polcczeńs t w o . któ ra st a ła się za. , dniczym elem ntem roman tycznej kreacji literack i j , is tot<1 dramatycznego
konfl ik tu w fe rze e tctyki. etyki
i o yczaju ,
Modernizm p odjął ten wąt ek. Arty li.; przeciw stawił mi zc z ań skie
mu
polecze ń ·t u
kos tn ia łych
n rm. gon i ąc e mu za zyskiem. adwraż l iwy rt is ta
nie bez inspiracji
1ictZl' chego
myślą
miał by ' forpocztą no \ eg
p le z ństwa ludzi
tw · rczych. wolnych od przesą d · w
i norm spolecznyc h. M d rn izm mi ał
t eż d rul! ie obl icz : dokonał a ut ko mpro mi tacj i. Dotyczyła na rn .in.
po tawy a rtystowskiej - wyo bcowania a rtys t , niem ocy twó rczej i społecznej nie pr zyda tn ośc i .

Z pos ta wy mode mi tycznej w pro adzil Witkacy w ł a sną koncep cję arty ty i j go fun kcjonowan ia \\
połeczeń st ie. Waru nkiem koml.'. cznym i wy tarczaj ącym bycia a rt) s tą jes t, zdaniem autor.i „ Sonaty Bel zebuba''. zd ln o ~ć do przeżycia metafizycz nego i jego obiekt yw i1a ji w
po taci d zieła zt uki. Przeżycie m ta fi zyczne, inaczej nazywane przez
itkac go przeż yci em Taj mn icy
I. t nienta lub t eż p rzeżyci m j edn ośc i
w wi !kości , to przeżyc ie .. nto l >icznej zasad porząd k ującej kosmos, a jedn cze ' nie ukaz ując 1 jednostce jedyn fi i niepowta rw.lność
jej wła nej o ob wośc i' -, pisała Ka mila R ud z iń ska., badaczka spo!eC?nej roli ar tysty w XX wie ku_ Wyraz m. odw zo rowaniem T ajem ni I ·tnie nia j l sztuka rea li zuj ą ca · ię w
C zy tej Formie. nie uznająca praw

rządzących życiem.
Opozycję

Witkacy

artysty i

społeczeństwa

wyprowadził

z diagnozy
stosunków społecz
nych. Był przenikliwym obserwatorem swojej epoki. Podobnie jak wielu
współczesnych mu myślicieli zwracał uwagę na niebezpieczeństwa dla
kultury, wynikające ze społecznych
przemian, emancypacji mas, przyspieszonej egalitaryzacji w jednych
krajach, rewolucji proletariackiej w
innych. Były to fakty wyłamujące się
z ram kultury europejskiej. Jej kryzys, polegający na braku sposobów
neutralizacji negatywnych zjawisk
wywołanych przez wspomniane przemiany, stał się oczywisty. Jej miejsce
zajęła kultura masowa. Witkacy był
jednym z pierwszych jej krytyków,
zanim jeszcze stworzono samo poję
cie. Powielanie wzorów zachowań ,
manipulacja opiniami, nastawienie
na konsumpcję, nieautentyczność,
nieistotność kontaktów międzylud z
kich - to cechy, na które zwra c a ł
uwagę. W odróżnieniu od wielu mu
współczesnych , którzy proponowali
recepty na odwrócenie biegu dziejów, uważał te przemiany za nieuchronne, walkę z nimi za bezskuteczną, tworzenie społecznych utopii za
ucieczkę od rzeczywistości .
Sądził, że społeczeństwo, które
powstanie w wyniku przemian, bę
dzie szczęśliwe (z zaspokojenia podstawowych potrzeb), syte i ogłu
pione. Będzie to społeczeństwo szarych, jednakowych ludzi, społeczeń
stwo, które utraciło możliwość uwiadomienia sobie swej duchowej
nędzy. Społeczeństwo masowe jest
totalistyczne, d<\ŻY do zniszczenia indywidualności, roztopienia jej w mawspółczesnych

sic. Obowiązkiem artysty jest walka
o jej ocalenie.
W odróżnieni u od opt mistyczn go w gruncie rzeczy przeko nania m dernistów, że są począ tk iem nowego
w starym społeczeństw ie, Witkacy
nie żywił złudzeń - artysta nie jest
prekursorem, j st marud rem da wno
minionych epok, kiedy p rzeżycie metafizyczne nie było m że powsze hnym doznaniem, al nie b Io t eż
rzadkością. Wtedy pr w o ko wa ły je
religia i fil ozof we, pół ze sz tuką .
W XX wieku przemin<l ł ich cza , religia i filozofia stracił wą mctalizyczną nośność . Zadan ie to'zdolna była
jedy nie u dźwignąć zysta F rma w
sztuce. Na niej spoczyw ał zatem o bowiąze k ocalania ind y wid ualności.
Pojęcie Czysll::j Fo rmy budzi w i ąż
jeszcze wiele ko ntrowersji. Zasad niczym nieporozumi niem, ja k si ę zdaje już prz ła mywanym . było odczytywanie d ramatów Wi kacego ja o
alizacji zystej F nn y. Do upo wsze hnienia takiej interpr tacji walnie przyczyn ił się sam au to r
licznych komenta rzach i p lem ni kach.
Przy powierzchownej z wł a zeza lekturze nie j est e czą trudną udowodnić rozmijanie się teorii z p ra kty ką .
nie t rudno od mó ·ć wa r tośc i alb
teorii, albo praktyc . Dramaturgia
broniła się coraz liczniejszymi realizacjami teatralnymi, za tem odium
spadło na te r ię .
Witkacy wyk o nał w iększą czę " ć
pracy interpreta torów i kryty ków,
p rzedys k utow ał w iramata h p roblematyk Czystej
rm , dochodzą c
do wniosku, że jej realiz.acja Je t niemożliwa. Prze o na nie to, nie wypowiedziane wprost i - "k ię zdaje wyrzucane prz z Witkacego po ·

,
\

obszar świadomości, daje się odczytać z „Sonaty Belzebuba" .
Przyjrzyjmy się bliżej pewnym jej
wątkom . Akcja dramatu rozgrywa
się w Mordowarze na Węgrzech, nad
j~ziorem, u stóp góry Czikla. Cechą
charakterystyczną tego miejsca jest
osobliwy mordowarski nastrój . Po
drugiej stronie jeziora mieszkają pozbawieni indywidualności dorobkiewicze, jak można sic< domyślać, ci,
do których należy przyszłość, ale w
pobliżu góry żyje jeszcze "parę osób reliktów dawnych czasów: arystokraci, artyści i inni osobnicy podejrzanego autoramentu. Jeden z bohaterów wspomina o „ ciągle grożącej
rewolucji", ale nie ona zajmuje autora „Sonaty Belzebuba". Witkacego
interesuje sztuka, mierzy się w me1
z problematyką estetyczną.

lstvan, kompozytor, pragnie stwowielkie dzieło, ma jakieś niejasne przeczucia, ale nie jest w stanie
zamienić ich na dźwictki. „.„stawiam
nuty na pięcioliniach jak buchalter
liczby w swoich książkach i martwa
jest moja praca dla mnie. mimo że
innym tak się ta muzyka podoba. To
jest właśnie dobrze zrobiona muzyka - powiada Istvan - ale nie sztuka."
Jego możliwości twórcze ~l zbyt nikłe, wymiary wymarzonego dziela
przekraczają jego osobowość.
Przykładając do opisanej sytuacji
kategorie estetyczne Witkacego, można powiedzieć, że lstvan nie jest w
stanie stworzyć muzycznej Czystej
Formy, ponieważ prawdopodobnie
nie przeżył Tajemnicy Istnienia, choć
obdarzony jest wrażliwością i talentem. Potraktujmy to jako pierwszy
rzyć

ł

,

ważny sygnał, budzący zwątpienie
możliwość

w
stworzenia Czystej For-

my.
Aby uwolnić artystę od niemocy
. twórczej, Witkacy ucieka się do tradycyjnego w literaturze europejskiej
motywu faustycznego. Diabeł, tytułowy Belzebub, pojawia się w postaci·
brazylijskiego plantatora, Joachima
Baltazara de Campos de Bałeasta
d,ara. W tradycji kultury europejskiej, przede wszystkim w myśli ezoterycząej, niektóre jej wątki nobilitowały szatana jako element twórczy we wszechświecie, przyznając
mu atrybuty niemal równe boskim.
Pokrewne spojrzenie, a zarazem jego
parodię znajdziemy w „Sonacie„.".
„Ja unieśmiertelniam w tobie grzech
pierworodny twórczością, którą w
tobie wzniecam." - twierdzi Baleastadar. Ponieważ w nowoczesnym
społeczeństwie brak miejsca dla metafizyki, nieliczni już artyści są ocaleniem diabła: „Póki trwa sztuka, ja
istnieję."

Ale

diabelskość

Baleastadara jest
autoramentu, jest w bardzo złym guście, podobnie jak piekło
w podziemiach góry Czikl a, przypominające tani paryski nocny kabaret.
Szatan jest tandetny: rogi, które mu
wyrastają to teatralna sztuczka ucieleśniająca potoczną metaforę zdradzonego męża. Taki szatan jest kompromitacją tradycyjnego wątku literackiego. Jest to również konsekwentne doprowadzenie do absurdu
romantycznej i modernistycznej kon.cepcji artysty, ośmieszenie jego zmagań z formą i z rzeczywistością. To
wyraz ironii, postawy Witkacego
wobec współczesności odmawiają
cej życiu i sztuce metafizycznych
wątpliwego

uzasadnień.

zy za tem

przedając się

w ta ki h
ok l i cznośc i ach dia bł u, m oż na p wo ł ać do istnienia pra wdziwą szt ukę ?

I tvan nie zadał bi teg
nia.
mu si . że za in pirowany
p~zez Bal castada m. stwo rz ł up ragn m n~ ~onatę . Zapł a cił z; to zł u d ze
nie m1_1wyi: ·Ll.j cen '. Może my prz yją '·
sugcsti · Balcasta d a ra, że wy p alił s ię
w tw ·ir czoś i i jest J UŻ sk ń czo n y .
Może m, ja ro zwiną ć: eh iał przekro zyć w twórcz ' i w łasną so bowość i · pła il za to jej r zpad m,
za pł a ci ł s l e ń twem. Sam bójcza
śmierć b y ł a już tylko logicznym dopełn i eniem . potwierdzeniem kl ęski.
Sztuka . kl · ra miała być o ale niem
i ndywidu aln ośc i , do pro wadz iła do
sam o unicestwi nia twórcy.
P stąpil p dobnie jak jego popned ni k z legend y. Czyż jej powtóWyd a ł

rzenie w pla nie akcji d rama tu - jest
ws7ak l ege ndą o ni p łnieniu - nie
sugeruje. że staran ia o stwo rzenie
Czy t j Fom1y skaza ne są na niepowod zenie.
W czternaście la t po napisaniu
„Sonaty Belzebuba„ jej autor poszedł śladem S\ ego bo ha te r , ch oć
powody jego samo b jczej nuerci
były znacznie bardziej skomplikowane .
Andr:::ej Dzirml:::iko1\'ski

Witkiewicz już nie ufa patosowi, zastępuje go groteską,
żądając jednak od czytelnika, aby sobie tę groteskę przetransponował na inne wymiary. Tak by przynajmniej wynikało
z obficie rozrzuconych w utworze uwag filozoficznych. Mamy tedy coś jakby zabawną parodię jakiegoś utworu, który
by sobie należało przemyśleć , ale istotne bezpośred nie wrażenie robi tylko styl autora, mieszanina filozofii, impertynencji i dzikiego humoru.
K. IRZYKOWSKI
Prz egląd

dramatów książkowych, z. I.
Gazeta Polska 1939 nr 234: 24 VIII s. 3

Dawał

rzeczy pierwszorzędne, czasem znakomite natchnieniem i techniką, ale obok nich niedociągnięte, nie
~ykrystalizowane, martwe. Wiedział o tym. Czuł też, że
przy całym rozpętaniu swych władz umysłowych nie panował nad swymi sprawnościami, że był nieraz zdany na czynniki od swej kontroli intelektualnej niezależne i ponad jego niewątpliwie zresztą silną - wolę wyrastające. I - nawet
w pełni swych sił twórczych - nie ufał sobie, nie był pewien
niezawodności swego artystycznego taktu i swego krytycznego sądu. Dlatego był tym bardziej pewny siebie na zewnątrz, tym czulszy na względy ambicji, tym bardziej skłon
ny do szorstkiego postępowania wobec ludzi mu dalekich.
ROMAN INGARDEN
Wspomnienie o St. I. Witkiewiczu
Ignacy Witkiewicz. Czlowiek i twórca.
pamiątkowa pod redakcją T. Kotarbińskiego
i J. E. Płomieńskiego
Wwa 1957 PI W

Stanisław
Księga

' ~j-f/ "
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STANISŁAW

24 lutego 1885 w Krakowie. Był synem malarza i krytyka,
Witkiewicza i nauczycielki muzyki, Marii z Pietrzkiewiczów. Dzieciństwo i młodość spędził w Zakopanem, gdzie uczył się prywatnie (m.in. u Mieczysława Limanowskiego i Wacława Folkierskiego). W 1903 zdał maturę we Lwowie. W 1904- 1905 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dla dalszych studiów malarskich
wyjeżdżał kilkakrotnie do Włoch, Niemiec i Francji. W pocz<itku 1914
odbył podróż naukową do Australii jako sekretarz etnografa i badacza kultury Bronisława Malinowskiego. Po wybuchu wojny wyj e chał
do Petersburga, gdzie wstąpił do oficerskiej szkoły wojskowej. Następnie w stopniu porucznika armii rosyjskiej brał udział w walkach
na froncie i został odznaczony orderem św. Anny. W Rosji rozpoc z ął
studia filozoficzne. W 1918 powrócił do kraju i zamie szkał w Zakopanem. W 1919- 1922 współdziałał z awangardową grupą malarzy i poetów „Formiści" jako jeden z głównych JeJ teoretyków. W 1922- 1923
współpracował z czasopismem „ Zwrotnica ' '. W 1925 założył w Zakopanem wspólnie z Marcelim Staroni ewiczem . .Towarzystwo Teatralne", z którego potem powstał prowadzony przez Witkiewicza
w 1925-1927 zakopiański awangardowy „Teatr Formistyczny".
Równocześnie kontynuował studia filozoficzne i malarskie. Od 1926
zajmował się malarstwem portretowym. W 1928 zało żył w W a rszawie
pracownię malarsko-portretową pod żartobliwą na zw<j „ Firma Portretowa S. I. Witkiewicz". W 1932- 1937 współpracował z redakcj<i
tygodnika „Zet". W 1937 wspólnie z Karolem Ludwikiem Konińskim
i Jerzym Eugeniuszem Płomieńskim zorganizował i prowadził w Zakopanem „Wakacyjne Kursy Naukowo-Literackie". Wygłaszał liczne
odczyty z zakresu literatury. filozofii i plastyki w Zakopanem. Warszawie, Krakowie, Toruniu i Poznaniu. Za twórczość literacką został
odznaczony w 1935 Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. We wrześniu 1939 jako oficer rezerwy zgłosił się do wojska. nie
dotarł jednak do swego oddziału. Zginął śmiercią samobójczą 18
września 1939 w miejscowości Jeziory, koło Dąbrownicy (woj. poleskie).
Przypadająca w tym roku 1OO rocznica urodzin pisa rza obch od zo na
jest pod patronatem UNESCO.
urodzi!

się

IGNACY WITKIEWICZ

Stanisława

W programie wykorzystano m at eriały ilustracyjne zamieszczone w :
Irena Jakimowicz : Witkacy, Chwistek, Strzemiń ki. Myśli i obrazy. Wwa 1978
Arkady; w i stość tych rzeczy jest nie z św i a ta tego. ta ni sł a wa Ignacego Witkiewicza wiersze i rys unki. Wybrały Anna M icińs a i Urszula Kenar.·Kraków 1977
Wyd. Liter. ; Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie XXVlll; 1984.
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Stanisław

Ignacy Witkiewicz

Lokaj baronowej Sakah•i
Rzecz dzieje

SONATA BELZEBUBA

się

- Lech Dvblik

w wieku XX w Mordow11rze,
na Węgrzech

Reżyseria

czyli

JERZY KRASOWSKI

PRAWDZIWE ZDARZENIE
W MORDOWARZE

Scenografia
KRZYSZTOF PANKIEWICZ

Muzyka
ADAM WALACIŃSKI
Osobv
B11b<1ła

Jul111

Krvstyno Ceres - Jej wnuczko

Jl: Z~erueze-"1'"

- &w

KJ:

od Win

- Ew11 Serwa

lstvan Szentmlchalyi - kompozytor - Tomasz Budyta
Hieronim baron Sakalyi

- Marek Wysocki

Baronowa Sakalyl - jego matka

- Halina Kossobudzka

Teobald Rio Bamba

- Józef Nalbercz11k

Joachim Baltazar de Campos
de Baleastadar

- Bogusz Bilewski

Hilda Fajtcacy

- Krystyna

Ciotka lstvana

- Jadwiga Polanowska

Don Jose lntrlguez de Estrada

- Lech Komarnicki

Mlkołdjewska

Azdrubot

- Jerzy

Chebnazel

-

Lokaje:

- Jerzy Fornal
Piotr Krasicki
Jerzy Lustyk
Ryszard Łabędź
Jan Poradowski
Andrzej Żółkiewski

Pożarowskl

Zbigniew Kasprz)lk

Układ tańców

BARBARA FIJEWSKA
ZDZISŁAW STARCZYNOWSKI
Asystent rez)lsera
JERZY FORNAL
Asystent scenografa
J1AN ANTONI CIECIERSKI

Organizator Pracy Art ystycznej - Janina Zahorska
Kontrola tekstu - Marla' Cencora-Nowak
Inspicjent - Anna Szczepańska
Kierownik działu technicznego - Krzysztof Woźniakowski
Zastępcy kierownika działu technicznego - Zbigniew Kośka,
- Krzysztof Sujecki
Brygadier sceny - Jerzv Kocik
Oświetlenie - Andrzej Paweł Szvmańskl
Dźwięk - Anna Pawluk

K I e r o w n I c y p r a c o w n i:
Scenograficznej - Jan Antoni Ciecierski
Malarskiej - Jerzy Budner
Stolarskiej - Sewervn Luboradzki
Modelatorskiej - Henrvk Nlzler
Krawieckiej damskiej - Grażyna Szczecińska
Krawieckiej męskiej - Stanisław Dobroński
Perukarskiej - Leszek Gallan
Tapicerskiej - Franciszek Mierzejewski
Szewskiej - Józef Jasiński
Stusarsklej - Wacław Jaworski
Farbiarskiej - Henryk Kotle
Dźwlęlm - Stanisł11w P11wluk
Rekwizytor - Dariusz Dezór
Zdjęcia

Biuro

- Karina

Łopieńsk11

Obsługi Widzów - Waldemar Łozowski, Jerzy Alończyk
Tel. 27-06- 23, po godz. 16.00, tel. 20-02-11 w. 28-61
kasa Teatru Narodowego w Teatrze Dramatycznym
Pałac Kultury I Nauki
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Klerowntctwo Artystyczne
KRYSTYNA SKUSZANKA, JERZY KRASOWSKI
Dyrektor
JERZY KRASOWSKI
Zastępcy Dyrektora
TOMASZ OSTROWSKI, ALOJZ\' ROSŁANOWSKI
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