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EDWARD BOGUSŁAWSKI 

Twórca widowiska muzycznego „Sonata Bel

zebuba" urodził się w Chorzowie w 1940 roku. 

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Mu

zycznej w Katowicach , gdzie w roku 1964 uzys

kał dyplom z teorii muzyki u Adolfa Dygacza, 

a w dwa lata późni j - dyplom z kompozycj i 

u Bolesława Szabel kiego. Studia kompoz tor

skie uzupełniał u Romana Haubenstocka-Rama

tiego w Wiedniu. W roku 1963 rozpoczął w ka

towickiej uczelni muzycznej pracę pedagogi.cz

ną. Od kilku lat pełni tam funkcję prorektora 

oraz kierownika katedry kompozycji. J esl lau

r eatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu 

Kompozytorskiego zorganizowanego w 1975 r . 

z okazji 30 r ocznicy wyzwolenia Warszawy oraz 

trzykrotnym laureatem Konkursu Kompozytor

skiego im. A. Malawsk iego. J ego „Concer to per 

oboe e orche tra" zostało wyróżnione n Między

narodowej Trybunie Kompozytorów w Paryżu 
w roku 1971. Do ważniejszych utworów Edwar

da Bogusławski go należą : „In tonazioni" na 9 

instrumentów (1962), „II Kwartet smyczkowy" 

(1963), „Apokalipsi " na głos recytuj ący, chór 

i zespół instr umentalny (1965), „Szkice" na obój 

i fortepian (1965) , „Sygnały" na zespół symfo

niczny (1966), „lntonazioni II" na orkiestrę 

(1966), „Canti per soprana e orchestra" (1967), 

„Metamorfozy" na obój, klarnet, skrzypce, al

tówkę i wiolon zelę (1967), „Concerto per oboe 

e orchestra" (1968), „P er pianoforte" (1968), 

„Sinfonia per coro e orchestra" (1969), „Musica 

per Ensemble MW 2' (1 970) , „Trio per flauto , 

oboe chittara" (1970) , „Capriccioso n tturno 

per orch stra" (1972 ), „Impromptu" na flet, al

tówkę i harfę (1 972), „L'Etre" na sopran , flet, 

wiolonczelę i 2 fort piany (1973), „4+ 1 per cla

vicordo" (1973) , „Musica notturna per mu set te 

e pianoforte" (1974), „Pro Var. ovia per orches

tra" (1974), „Ewokacja" na baryton i orkiestrę 

(1974) , „Sonata B lzebuba" opera kameralna 

(1977), „Preludii e cadenza per violino solo" 

(1979) , „Musica concertante per saxofono alta 

e orchestra" (1980) „Koncert fortepianowy" 

(1981), „Symfonia koncertuj ąca' na skrzypce 

i orkiestrę kameralną (1982). 
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STANISŁAW IGNACY WI'l'KIEWICZ 

Stanisław Ignacy Witkiewicz jest dzisiaj le
gendą , nierozerwalną z historią sztuki i litera
tury okresu międzywoj ennego. Ale Witkacy (bo 
takiego używał przydomka, aby odróżnić się od 
ojca, Stanisława - twórcy wyidealizowanego 
stylu zakopiańskiego i bałwochwalczego miłoś
nika Tatr) ma tyluż \vrogów, co przyjaciół, ty
luż przeciwników, co wyznawców. Tak jak nie
gdyś, kiedy żył , tworzył i bulwersowa ł swoją 
sztuką . 

Obecnie, kiedy o Witkacym tyle napisano, 
kiedy \.vydaje si , że tak wiele wiemy o tym czło
wieku, co krok napotykamy na pułapki zasta
wione przez tego urodzonego kpiarza , meta fizy
ka i programowego dziwaka. Osobowość artysty 
jednych pociągała, innych oburzała, zawsze nie
pokoiła i dziś jeszcze intryguje trudnościami 
jednoznacznych interpretacji. Sam Witkacy za
dania tego nie uła twia. Jego j ęzyk filozoficzny 
jest niejasny, terminologia nie zawsze dość ści ·
ła. Własne poglądy autor wkłada często w usta 
swoim postaciom scenicznym, j ednocześnie je 
dezawuuj ąc. Czytając rozmaite pisma Witkace
go ma s ię czasem wrażenie, że da je . ię on po
nieść werwie polemicznej, że stwarza mistyfi
kacje, kryj e się za drwiną i autoironi ą. A może 
za bardzo chcemy zrozumieć Witkacego? Może 
trzeba na jego dzieła popa trzeć z przymrużeniem 
oka? I dać ·i ę ponieść razem z nim na fali me
tafizycznej zabawy w świat, stworzony od no
wa przez artystę . 

Zasadniczym pojęci em ogniskującym całą 
myśl estetyczn ą Witkacego było pojęcie Czystej 
Formy. Samo jednak pojęcie nastręcza wiele 
trudności w jego rozumieniu. Wiele już na ten 
temat napisano i nieraz się wydaje, że miliony 
słów o Czystej Formie przeszkadzają w odbie
raniu dziel Witkacego . 

Spróbujmy więc określić Czystą Fo·rmę sło
wami samego autora. Dzieło sztuki, według Wit
kacego , mieści s ię poza sferą zwykłej życiowej 
logiki i użytkowości ; treścią jego „nie jest by
najmniej zdolność wywoływania czysto zmysło
wego zadowolenia z powodu przyjemnych dla 
oka i ucha kombinacji barw i dżwi ków z jednej 
strony, ani przedstawienie pod indywidualnym 
ątem widzenia świata zewnętrznego w malar

. e, ani ilustracja uczuć zmysłowych". O r ze
ch znawcach sztuki, czy jak ich nazywał -
cach ni eistotnych elementów sztuki " pi
gardą : „Oni znaj ą tylko logikę uczuć , lo-

oświetlenia, prawdę i stniejącego świata 
aparatem mierzyć chcą to, co jest z tym 
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niewspółmierne". Powód bowiem powstania 
dzieła sztuki n ie jest ani natury praktycmej, 
an i estetycznej. Gen za prawdziwego dzieła 
sztuki, Sztuki Czystej, jest wiązana z is t otą by
tu, z Tajenmicy Istnienia, k óra przejawia się 
w d oistości Czasu i Przestrzeni. „Dobry obraz 
- pi ze Witkacy, podając j edyną według niego 
możliw<l definicję - jest to obraz, który choćby 
w jednym człowieku obudzi m tafizy zne uczu
cie przez swoją Czy t '.ł Formę". Czy nie za wiele 
wymagał otl swoich widzów, czy telników i od
biorców? „. 

„Widzimy stąd - stwierdza w innym miej
scu Witkacy - że forma zieła sz tuki jest jego 
jedyną treścią is t tną - ni ma w nim formy 
i tr ści oddzielne j, stan wią one absolut.mi jed
ność. to nie poj muje sztuki w t n ·posób, jest 
nieszczęsnym kaleką, ale należy go uczyć tak 
pojmować, jal się uczy chodzić paralityków". 
Toteż ostanowił leczyć nieszczęsne kaleki, ot
wierać czy ślepym, nios„ c im zbawienną pra-
dę idei Czy ·tej Formy, którą z uporem i na

miqtnością gło sił w l czonych \vywodach pism 
teoretyczn eh i w fe rworze polemicznych arty
kułów. Jahc to przynosiło niekiedy efekty nie 
trudno zgadnqć„. „Czy jest możliw w j akimś 
cywilizow nym kr:iju, aby ktoś musiał walczyć 
o \ yższy pozioln li lerat ury i krytyki a rtystycz
nej i aby był przez dwanaście lat j walki a l 
ignorowany, albo gnębiony bez wył:::oru środków 
pr zez całą niemal sferę literatów i krytyków -
i ż by mimo j go sprecyzowanych poglądów 
nikt z n im rzeczowo ni <> dy ·kutowal, a tylko 
w zyscy 5-ystemat ycznie utrącali? Dziwne„. Każ
dy mądry i uczciwy człowiek, który czy ta ł moje 
prace i polemiki, mu · jedną rzecz przyznać, że 
nie c 10dzi m i o osobiste korzyśc i, tylko o id e e. 
W tym rzędzie ide i, k tóre mnie zajmowały i k tó
r ych wci lenie uważałem za korzystne dla na
szej sztuki i spol czeństwa - je..:tem i byłem 
zupełnie osamotniony" . 

Wit! acy jest rozgoryczony do ca łego świa ta. 
Atakują go ze wszy ·tkich str on, n ikt go nie ro-
zumie.„ P isze o obie : „Są bezwzględnie ludzie, I 
k tórzy maj ą pecha. O zywiście moj ego pecha 
nie oddałbym za w iele sław i maj ątków, ale 
przecież jest on dość n ieprzyjemny . Stworzyła 
i legenda in minus i z tą postacią leg ndarną 

wielu walczy zupełnie apriorycznie, nawet nie 
w i dząc dobrze, o co chodzi. Jest cała kupa dur-
niów chcących wmówić, że ja się bawi i nabie-
ram, a potem się zdemaskuję i będę się śmiał. 

Inni idioci na podstawie t go, że większą część 
ży ia spędziłem w Zakopanem, deprecjonuj ą 
wsz tko, co zrobiłem . Są także dziwne krety-
ny, które na podstawie defo r rna ji w moich 
sztukach uważa j ą, że nie ależy mnie traktowa~· 
na er~?._ .Je~li mów~.ę poważnie, to każdy mato~ 
oczywisc1e i n udzi , bo mu się myśle' nie che 
I tak je t ze wsz stkim" .. „ Ale n igdy nie roz 
stał się z „piękny n szaleństwem" ! 

Celny opis psychiki Witka ego dał J alu Kure 
w „Księdze Tatr Wtóre j". „Gwizdał rzeczywiś
cie na opinię społeczną . Żywy strumień przec' 
wieństw - przerzucał się od 'vvybuchów f' . 
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icznej krzepy do upiornej chandry. Uważał 
ię przede wszystkim za fi lozofa , choć filozofię, 
ligię i sztukę zaliczał do rzeczy ginących. 
prawdzał na sobie Kretschmerowską teorię 
p ychozie, j ko najistotniejszym współczyn

niku twórczości. Badał w pełni świadomości od
działywanie alkoholu, tytoni u i narkotyków na 
własne procesy twórcze. Dla poreperowania 
szczupłych finansów osobistych oraz dla ożywie
nia kulturalnego w Zakopanem zorganizował 
tam i prowadził Wakacyjne Kursy Naukowo-Li
terackie przeznaczone głównie dla nauczyciel
stwa. Firmowali tG akcję trzej ludzie o sześciu 
imionach: Karol Ludwik Koniński, Jerzy Euge
niusz Plomieński i Stanisław Ignacy Witkiewicz. 
Kursował pomiędzy Zakopanem a Warszaw,, 
tu i tam try~kający intelektem, nar zu a j ący swą 
potężną ornbowo,jć każd m u, k to &i znalazł w 
jej kręgu , tyleż im onuj c)C , co nieobliczalny. 
Typowy produkt Młodej Polski, z której ię wy
wiódł, a którą równocześnie odrzucał, był bo
wiem nosicielem nowej epoki, zwłaszcza w dzie
dzinie dramatu; wyrażał obą zmierzch i świt 
zarazem. Bywał na Ilarendzi u Maru si-wdowy 
odprawiającej muzealną straż nad mauzoleu m 
męża . Westalka Kasprowiczowego znicza urzę
d()'\llfała na parterze, natomic st na i trze r ezy
dowali pań two Jaroccy, córka i zięć po ty; t e 
dwie rodziny ni nawidziły się wzajemnie. ów
czesne towarzystwo zakopiańskie plotkowało 
w paru modn ych kawiarniach . Tam też d bato
wano przy kawie n a temat skomplikowanej za
gadki Witkac go. Tę niepokoj ącą indywidual
ność t rudno było jednoznacznie rozszyfrow ć 
nawet tym , którzy się znajdowali b lisko n i go, 
zar ówno przyjacio ł om , jak R.yta rd, Plomieński , 
Koniński ; filozofom, jak: Chwi tek, Ingarden , 
Tatarkiewicz; artystom : Stryjeńskiemu , Zamoy
skiemu, Kenarowi; uczonym: Kotowi, Bystro
niowi, Konopczyńskiemu; li teratom: Choromań
skiemu, Irzykowskiemu, Zawadzińskiemu; leka
rzowi Biruli ; prokuratorowi Stawarskiemu, ge
nerałowi K ukielowi , reży:erowi Zyteckiemu. 
Świadomie odgradzał si ę od świata bufonadą 
i ekstrawagancją, dekad nt i ka ta strof i t a". 

Być może Stanisław Ignacy Witkiewicz bę
dzie fascynował jeszcze następne p kol nia. Po
zwólmy tylko patrzeć na jego dzieła każdemu 
z osobna , bez wyryt e j gł bok.o etykiety! Ni ch 
każdy znajdzie w Witkacym cząstkę świata wy
obraźni stworzonego przez człowieka , który ko
chał „piękne szaleństwo". 

Zacytujmy jesz ze raz twórcę „Sonaty Bel
zebuba" : „Lepie j jednak skończyć nawet w pię
knym szaleństwie niż w szar ej, nudnej banal
ności i marazmie" . I to był luksus, na który Wit
kacy mógł sobie poZ\ olić! 
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SONATA BELZEBUBA 

„Sonatę Belzebuba, czyli prawdziwe zdarze

nie w Mordowarze" napi al Witkacy w 1925 r. 

Sztuka opubliko\vana została w 1938 r . w cza-

sopiśmie „Ateneum" nr 2. Nie była wystawiona 

przed wojną. Doczekała się prapremiery dopiero 

27 stycznia 1966 roku, zrealizował ją Teatr im. 

A. Węgi erki w Białymstoku. W następnych la

tach „Sonatę" wystawiły m.in.: Teatr Nowy w 

Łodzi (1967), Teatr Polski we Wrocławiu (1968), 

Teatr Polski w Poznaniu (1968) Teatr Atene-, " 

urn" w Warszawie (1969). Spektakl pokazano 

także w telewizji (27.11.1970 r . z Krakowa). 

Prapremiera widowiska muzycznego oparte

go na t ekście sztuki Witkacego, z muzykq i li

brettem Edwarda Bogusławskiego, odbyła się 

19.11.1977 roku w Państwowej Operze we Wroc

ławiu. Realiza torami tego przedstawienia byli: 

Bogdan Hussakowski - reżyseria, Robert Sa

tanow ki - kierownictwo muzyczne, Jan Po

lewka - scenografia, Teresa Kujawa - układ 

baletowy. 

Edward Bogusławski - twórca „Sonaty Bel

zebuba", widowiska, które Państwo dzisiaj zo

baczą - tak pisze o genezie powstania tego 
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utworu : „.„ Niepowtarzalny świat dramatów 

Witkacego zadecydował ostatecznie o podjęciu 

decyzji, zaś wybór padł na „Sonatę Belzebuba", 

głównie z uwagi na tematykę muzyczną drama

tu i jego „widowiskowość" . W moim subi ktyw

n ym odczuciu te dwa zasadnicze elementy uza

sadniają decyzj ę nadania dramatowi Witkiewi-

cza kształtu widowiska muzycznego i w zwi zku 

z tym odpowiedniej adaptacji t ekstu i formy 

wynika j ącej z koegzystencji słowa i muzyki. 

Całość zatem opiera się na autentycznych frag

mentach dialogów wybitnego pisarza, które jeśli 

uległy niewielkim modyfikacjom, to było to po

dyktowane koniecznoś ią, aby uzupełnić zdanie, 

które straciło j asność po opuszczeniu fragmentu 

dialogu . Poważnemu skróceniu uległ akt trzeci 

oryginału, ze względu na logikę konstrukcji mu

zycznej całości widowiska . Prezentuj ąc Pa11stwu 

dramat St. I. Witkiewicza w formie muzycznej, 

spełniłem w pierwszym rzędzie zadanie wobec 

samego siebie, wobec idei, która nurtowała 

mnie kilka lat - idei, która była silniejsza od 

wszelkich wątpliwości i trudności, jakie piętrzy

ły ię podczas pracy nad kształtem utworu ... ". 

(z programu Opery Wroclau;skiej). 
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Dyrygenci: 

ZBIGNłEW KALEMBA 
WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI 
HENRYK WICHEREK 
Scenograf 

JERZY KŁOSOWSKI 
Chórmistrz 

HENRYK WICHEREK 
Kierownik baletu 

EDWARD SZPOTAŃSKI 
Korepetytorzy 

JADWIGA BRIL 

GRAŻYNA GRINER 

ŁUCJA IKROSNY-WIDERA 

BARBARA PALIK 

DANUTA RAFIK 

Inspicjent 

BARBARA MATUSZCZYK 

Kontrola tekstu 

ALICJA MAKSYMOWICZ 

Koordynacja pracy artystycznej 

WANDA FARUGA 

Kierownik organizacji widowni 

WANDA BONCZAR 

Dekoracje i kostiumy wykonały p:racownie 

Państwowej Operetki Śląskiej 

Kierownik techniczny 

JERZY ASZENBERG 

Brygadier sceny : WŁADYSŁAW KMITA, 

Kier. elektr.: JERZY JURASZEK, Kier. 

prac. Kraw. damska: IRENA SŁAWIŃISKA, 
Kraw. męska: ADOLF URBAN, Zdobnicza: 

BARBARA STANIA, Fryzjerska: JULIA KO

TOWICZ, Farbiarska: ZOPIA MAŁUJŁO, 

Rekwizytornia: IRENA SPEICH, Kier. prac. 

plastycznej: JOANNA SZPRUCH, Kier. 

prac. szewskiej: MARIAN SZCZUDLUK 

Oprac. graf. programu: MARIUSZ PAŁKA 

Druk. ZPBE - zam. 143 - 5.84 - 1000 U-23 
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AKTUALNY REPERTUAR 

Wojciech Bogusławski 

KRAKOWIACY I GÓRALE 
(z muzyką Jana Stefaniego) 

• 
Emmerich Kalman 

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 

• 
Emmerich Kalman 

BAJADERA 

• 
Johann Strauss 

KRÓL WALCA 

• 
Georg Jarno 

KRYSIA LEŚNICZANKA 

• 
Johann Strauss 

TYSIĄC I JEDNA NOC 

• 
Franciszek Leha,r 

CAREWI C Z 

• 
Franciszek lel1ar 

KRAINA UŚMIECHU 

• 
Józef Talarczyk 

SKARBY ZŁOTEJ KACZKI 
(baśń muzyczna) 





REALIZATORZY 

Inscenizacja i reżyseria 

MIECZYSŁAW DASZEWSKl1 

Kierownictwo muzyczne 

ZBIGNllEW KALEMBA 

Scenografia 

JERZY KŁOSOWSKI 

Choreografia 

BOŻENA KOCIOŁKOWSKA 

STANISŁAW IG::'\'ACY WITKIEWICZ 

::;ynem Stanisława Witkiewic 
i kryt ka. W roku 1890 iósł . i z rodzin ą 
do Zakopanego. Wcz ' ie zacz<1ł malować 

·ierunkiem ojca , tw' „::;tylu zako i ańsk· 

W la tach 1904-

t vórczości i 

Ślewi · 

mózgowicz", , 
„Wariat i zako 
uprawianie Czy 
wyłącznie portret 

,,: Br etanii or z 
9 1 napisa ł 

obiograficz-
1 1914, po 

zarobkowych. W tym r esie wrócił 

pisania powieści, któryc 
twórczość czysto 
napLał „Pożegna 

- wydane w 1927 i 1930 roku. 
1931- 1934 napisał, uważaną za najleps 
sztukę „Szewcy " . Po 1930 r oku zajmował się 
w dużej mierze krytyką artystyczną i przede 
wszystkim filozofią. W 1935 roku wydał główne 
swe dzieło z tego zakresu „Pojęcia i twierdzenia 
implikowane przez pojęcie istnienia". 
W 1939 roku, po wybuchu wojny popełnił 
samobójstwo. 
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FRAGMENTY MANIFESTU WITKACEGO 

Każdy może tworzyć by 1 e c o i ma prawo być 

z tego zadowolonym, by 1 e b y n ie był w sw ojej 

p racy s z cze rym i znalazł kogoś , który równie 

kłamliwie będzie to podziwiał. Ogarniamy wszystkie 

nie uznane dotąd kierunki: neo-pseudo-kretynizm , 

filutyzm, na-dudka-wystrychizm, neo-naciągizm, małpizm, 

papugizm, neo-kabotynizm, fałszyzm, solipsoendryzm, 

mistyficyzm, nabieryzm, fiktobydlęcyzm , oszukizm, 

neo-humbugizm, krętacyzm, udawaizm (odróżnić od 

udaizmu, czyli tego, co się udaje w znaczeniu 

powodzenia), błaźnizm, nieszczeryzm, 

w-pole-wyprowadzizm, z-mai1ki-zażywai zm , przecheryzm , 

łgizm, łgarstwizrn, brać-na k awalizm , wrnówrnizm, 

co-ślina-do-gęby-przyniesizm, za\vraco-głowizm , zawraco

gitaryzm, omarnizrn, kręcizm i krętacyzm. vVszyscy 

przedstawiciele tych kierunków odetchną w naszej 

rozkosznej atmosferze Czystej Blagi. Niech żyje czysta, 

rozkoszna, świadoma svvej potęgi, swobodna, bezwstydna 

BLAGA! O BLAGO, Czysta Blago, któż cię przelicytuje?!! ! 


