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EDWARD BOGUSLAWSKl 

Twórca widowiska muzycznego .. Sonata Belzebuba" urodzi! się w Chorzowie 
w 1940 roku. Studiował w Państwowej Wyż.szej Szkole Muzycznej w Katowicach, gdzie 
w roku 1964 uzyska! dyplom z teorii muzyki u Adolfa Dygacza, a w dwa lata później 
--- dyplom z kompozycji u Boleslawa Szabelskiego. Studia kompozytorskie uzupełnił 
u Romana Haubenstock a-Ramatiego w Wiedniu. W roku 1963 rozpocząl w katowickiej 
uczelni pracę pedagogiczną. Kilka lat pelnił tam funkcję prorektora oraz kierownika 
katedry kompozycji . Jest laureatem I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytors
ki ego zorganizowanego w 1975 roku, z okazji rocznicy wyzwol enia Warszawy oraz 
trzykrotnym laureatem Konkursu Kompozytorskiego im. A. Malawskiego. Jego „Concerto 
per oboe e orchestra" zosta ło wyróżnione na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów 
w Paryżu w roku 1971. Do ważniejszych utworów Edwarda Bogusławskiego na leżą: 
,,lntonazioni" na 9 instrumentow (1962). „ I Kwartet smyczk owy" ( 1963) . .. Apokalipsis" na 
głos recytujący, chór i zespól instrumentalny ( 1965), „Sygna ly na zespól symfoniczny 
(1966), ,.lntonazioni Il" na orkiestrę (1966), „Canti per so prano e orchestra" (1967), 
„Sinfonia per coro e orchestra" (1969). „ Pro Yarsovia per orchestra" ( 1974). „Ewokacja" 
na baryton i orkiestrę (1974). „Gra snów" dramat muzyczny według dramatu Strindberga , 
„Gaude Mater Polonia" na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną ( 1990). Posi ada 
w swym dorobku wiele utworów solowych i kameralnych . Także 7 form koncertowych na 
inst rumenty solowe i orkiestrę. 

Prapremiera „Sonaty Belzebuba" z librettem opartym na sztuce Witk acego odbyła 
się 19.XL 1977 roku w Państwowej Operze we Wrocławiu . Realizatorami tego przed
stawienia byli: Bogda n Hussa kowski - reżyseria Robert Satanowski - kierownictwo 
muzyczne, Jan Polewka - scenografia, Teresa Kujawa - układ baletowy Później „Sonata 
Belzebuba" była grana w wielu teatrach . 

Edward Bogusławski 

O „SONACIE BELZEBUBA" 

Niepow tarza lny świat dram atów Witkacego zadecydowal o podjęciu decyzji ... zaś 
wybór padł na „Sonatę Belzebuba" , głównie z uwagi na tematykę muzyczną drnmatu 1 jego 
„widowiskowość". W moim subiektywnym odczuciu te dwa wlasn1e zasadrncze elementy 
uzasadniaj <! decyzję nadani a dramatowi Witkiewicza kszta ltu widowiska muzycznego 
i w zwi<izku z tym odpowiedniej adaptacJi tekstu i formy wynikająceJ z koegzystenc_11 słowa 
i muzyki . Całość za tem opiera się na autentycznych fragmentach dialogów .wybitnego 
pisarza, kt óre jeśli uległy niewielkim modyfik acjom, to bylo ro podyktowa ne kon1ecznosrni. 
aby uwpelnLĆ zdanie. które s traciło J as ność po opuszczeniu fragmentu dialogu. Powaznemu 
sk róceniu uległ akt Ili orginalu , ze względu na l ogikę konstrukcji muzycznej całosc1 
widowiska. PrezentUJ<!C Państwu dramat St.I. Witkiewicza w formie muzycznej , spelnilem 
w pierwszym rzęd z i e zadanie wobec sa mego siebie, wobec idei. która nurtowała mnie kilka 
lat ·- idei , która byla silniejsza od wszelkich w<1tpliwości i trudności. jakie piętrzyły s1ę 

podczas pracy nad ksztaltem utworu„. 
Jedyny w swoim rodzaju klima t dramatów Witkacego, w którym zło i.o n<'. warst w'.~ 

psychologiczno-filozoficzna przepełniona jest specyficznym humorem , a „deformacja 
elementów scenicznyc h i plastycznych współtworzy ostateczny kszt a łt formy dz1ela , byl 
bli ski mo_1ej wizji wspólczesnego wid ow iska muzycznego. Decydujące znaczenie w wyborLe 
„Sonaty Belzebuba " mialo nowe witkacowskie ujęcie motywu fi1ustycwego ornz tematyka 
muzyczna dramatu . . _ 

Całość zosta la ujęta w dwóch aktach i trzech odslom1ch. Akcję aktu p1erwstego 
pop rzedza opowiada na usta mi Babci Julii legend a mordowarska o opętanym przez 
Belze buba mu zy ku-sa mobó jcy. Akt drugi , posiadaj<tCY dwie odsłony. rozgrywa s ię w piekle. 
w którym Baleastada r i Ist~an aranżują klimat mordowarskiej legendy, W drugiej odsłonie, 
będącej rodzajem epilogu w sensie muzyczn ym, na sk utek poważnych . skrótów. orygina łu, 

jak i nawi <iza nia do warstwy muzycznej prol ogu, na s tę puje odwrotnosc sy tmlCJi: „pos tacie 
realne percepują atmosferę piekła" . . 

Muzyka „Sonaty Belzebuba" pełni , w moim odczuciu. funkcję równoważną z tak1m1 
współczynnikami dzieła jak słowo, ruch, plastyka itp . Sluży na równi z n11nt rozwojowi 
akcji sceniczne_j: w niektórych fragmentach, sta nowi delikatne tlo, w mnych nat omiast Staje 
się elementem pierwszoplanowym, przejmuj'!c na siebie ciężar akcji dramatycznej. 

Trudno szukać większych analogii z trndycyjn<J oper'! kameraln<! , czy dramatem 
muzycznym . Brak tu bowiem typowych dla tych gatunków monologów. arii. ensamblów. czy też 
większych samodzielnych fragmentów orkiestrowych. Stąd utwór ten ze względu na fom1ę. zbhza 
się do gatunku widowiska muzycznego, Samo zaś tworzywo dźwiękowe „Sonaty Belzebub<i" 
mieści się w konwencji wspólczesnego Języka muzycznego, wyra:7..<tjącego się w ogólnych zarysach 
swobodna dwunastodźwiękowością, stosowaniem pewnych 1·011n aleatoryki w zakresie przebie
gów ryt~icznych , wysokości dżwiękowych , do stylizacji formy tanecznej wlącznie. 



JÓZEF OPALSKI 

ISTVAN: 

ON: 

Muszę wybierać więc między życiem a sztuką? Za rozkosz 
tworzenia muzycznej wartości wyrzec się muszę bezpośredniego 
przeżywania? Wszystko będzie dla mnie martwym przed uro
dzeniem? 

Witkacy - „Sonata Belzebuba" - 1925 r. 

Spójrz na szkicowniki Beethovena' (.) jakże mało ufności 

w boże natchnienie, jako mało respektu. Prawdziwie bowiem 
uszczęśliwiająca, porywająca. pełna wiary, a pozbawiona wszel
kich wątpliwości inspiracja ( ... ) nie jest możliwa z pomoq 
Boga, który zawsze zbyt wiele na rozum się zdaje, lecz jedynie 
z pomocą szatana, prawdziwego władcy entuzjazmu." 

Tomasz Mann „Doktor Faustus" - 1943-1947 r. 

Zawsze pociągała mnie historia sztuki nieczystej, zarażonej diabelskiej. Nic dziw
nego, że jedna z moich ukochanych powieści, „Doktor Faustus" Manna, wraz z jego 
„Esejami", towarzyszyła mi od lat. .. A przecież Witkacy był wcześniej! Jego piekło to 
zdeformowana, sprowadzona do tingel-tanglu wizja naszego oszalałego świata, w którym 
artysta może już tworzyć tylko Sonatę Diabelską, okaleczoną, dyktowaną przez Belzebuba. 

Szatan bowiem potrzebuje medium by przynieść światu dzieło genialne acz zarażone siłami 
piekła. Sztuka u Witkacego i Manna doprowadzona została do końca, do niemożliwości 
dalszego życia i do zgody na chorobę, zarażenie (także w sensie metaforycznym) - i na 
śmierć. Cała teza o „diabelskości" dzida Adriana, bohatera powieści Manna, ma swoje 
przeciwieństwo w muzyce Beethovena, a zwłaszcza w jego IX Symfonii, która jest tym, „co 
dobre i szlachetne (. .. ). co nazywa się ludzkim, mimo że dobre jest i szlachetne. Tym, o co 
ludzie walczyli, w imię czego szturmowali bastylie, tym, co z uniesieniem zapowiadali 
natchnieni duchem". Porz11dek serialny dziela Leverkiinna jest więc porządkiem szatańs
kim; wyjście poza system dur-moll staje się sposobem tworzenia podsuniętym przez diabła. 
Negacja techniki dwunastotonowej nie jest potępieniem estetycznym - lecz moralnym. 

Przystępując do prób „Sonaty Belzebuba" zadawałem sobie wiele pytań, wśród nich 
jedno, najważniejsze: jak możliwy jest dzisiaj pakt artysty z diabłem? w naszym świecie 
coraz bardziej odhumanizowanym i rozbalaganionym, sztukę Witkacego i muzykę Bogu
sławskiego przeszywa ostrzegawczy chichot diabla. Wielkie dzielo sztuki naszych czasów, 
utaplane jest w zgiełku tancbudy, trzeciorzędowego kabaretu, poklasku stadionów. Artysta 
może „zawisnąć na własnych szelkach" lub walczyć z ciemnymi mocami Belzebuba, które 
dyktują mu dzieło genialne. Może się bronić porządkiem, Jadem i jasnym pięknem Fra 
Angelico. Leonarda, Mozarta ... lub dać się opętać „zlym mocom" i stanąć w szeregu 
szaleńców i „wyznawców szatana", gdzie Nietzsche, Alban Berg, Genet, Celine ... Nie 
można jednak zapominać. że dzieło sztuki rodzi się nie tylko z siebie i dla siebie. Jest zawsze 
wysnutym z głębi talentu artysty przesłaniem i wołaniem do nas. I dlatego tak często 
jesteśmy dotkliwie nim przejęci. 

„Czy wszelka MIŁOŚĆ do człowieka to nie wyraz pelnego sympatii, braterskich 
uczuć zrozumienia jego prawie beznadziejnej sytuacji? Tak, na tym podlożu istnieje 
patriotyzm ludzkości: kocha się człowieka dlatego, że jest mu ciężko - i dlatego, że też jest 
się człowiekiem." (T. Mann - „Goethe i Tołstoj" - 1922 r.) 



Janusz Degler 

WITKACY 
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy) - malarz. dramaturg. powieściopisarz. 

teoretyk sztuki. filozof. krytyk i publicysta. fotografik - rodził się 24 lutego 1885 r 
w Warszawie jako syn wybitnego krytyka i malarza. Stanisława Witkiewicza i Marii 
z Pitrzkiewiczow. nauczycielki muzyki. 

W roku 1890 rodzina Witkiewiczów zamieszkała na stale w Zakopanem. Artystycz
no-intelektualna atmosfera domu, w którym częstymi gośćmi byli najwybitniejsi artyści 

polscy. umożliwiała stały kontakt ze sztuką i sprzyjała rozwojowi bardzo wcześnie 

ujawnionych zdolności --- malarskich, muzycznych i literackich - młodego Stasia. Już jako 
niespełna ośmioletni chłopiec napisał pod wpływem lektury Szekspira i Maeterlincka 
kilkanaście krótkich utworów dramatycznych; maJąc 17 lat zadebiutował pracami malars
kimi na wystawie w Zakopanem. a w rok później opracowal pierwsz<) rozmowę filozoficzm) 
pt. /•,far~cnia i1nprodukrnrn. Rozwój tych zainteresowań byl właściwie samorzutny. 
ponieważ ojciec - zwoknnik teorii, że każdy system nauczania zabija indywidualność 
- starał się nie ingerować w kształtowanie upodobań syna (choć je umiejętnie podsycał) 
oraz nie zgadzał się na Jego naukę w szkole. przystając tylko na lekcję prywatne. Udzielali 
mu ich tacy wybitni uczeni. jak Wladyslaw Folkierski (matematyka) i Mieczysław 

Limanowski (geografia). W czerwcu 1903 r. Witkiewicz zdał maturę jako ekstern we 
Lwowie. 

W latach 1904- l 908 odbywa kilka podróży za granicę (Austria. Wiochy. Francja). 
w czasie których poznaje nowoczesne malarstwo europejskie. W roku 1905 rozpoczyna 
studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale po roku pod presją ojca przerywa je 

i pobiera lekcje prywatne u przyjaciela Gauguina, wybitnego malarza - Władysława 

Ślewińskiego. W roku l 908 ponownie zapisuje się do Akademii Sztuk Pięknych (uczęszcza 
do pracowni Józefa Mehoffera). ale po przerwaniu studiów w kwietniu 1910 do A kademii 
JUŻ nie wraca. 

W tym czasie poznaje Irenę Solską. aktorkę związaną z kręgami ówczesnej cyganerii 
artystycznej Krakowa. Znajomość ta przerodzi się w burzliwy romans. który trwa do r ku 
1912 i staje się kanwą pierwszej powieści Witkiewicza pt. 622 upadki Bunga. c::y!i 
Demonicna kobil'!a, pisanej w latach 1910-1911 (wydana została dopiero w 1972 r.). 

W roku 191 l ogląda w Paryżu slynn<! wystawę kubistów. odwiedza Ślewińskiego 
w Doelan w Bretanii (maluje tu cykl pejzaży znad Oceanu) oraz jedzie do Londynu na 
zaproszenie swego przyjaciela, Bronisława Malinowskiego, przygotowującego się tu do 
badań i studiów antropologicznych, mających niebawem przynieść mu światową sławę . 
Regularnie odwiedza ojca, przebywającego od listopada 1908 na kuracji w Lovranie 
(Triest). Prowadzą ze sobą także ożywioną korespondencję, w której ojciec stara się 
kierować niektórymi poczynaniami syna. stawiając mu wysokie wymagania e tyczne, 
intelektualne i artystyczne (listy ojca wydano w l 968 r.). W sierpniu 1913 odbywa się 
w Krakowie wystawa Witkiewicza. na której pokazano 82 obrazy i rysunki. 

21 lutego l 914 popełniła w Tatrach samobójstwo narzeczona Witkiewicza - Jad
wiga Janczewska. Pod wpływem głębokich przeżyć zwi<)Zanych z tym tragicznym faktem 
Witkiewicz decyduje się wzi<!Ć udział - jako rysownik i fotograf - w ekspedycji naukowej 
na Now<) Gwineę. którą organizuje Bronisław Malinowski. Na począ tku czerwca l 914 
odplywaj<! z Londynu do Australii. gdzie docierają pod koniec lipca, za trzymując się po 
drodze na Cejlonie. Echa tej podróży będą powracać wielekroć w twórczości Witkiewicza . 
Wrażenia z dwutygodniowego pobytu na Cejlonie opisze w cyklu artykułów pt. Z podró":y 
do rropików. akcję kilku dramatów umieści w południowo-wschodniej Azji i Australii, 
a w kompozycjach plastycznych wykorzystywać będzie motywy indyjskie i orientalne. 

Na wiadomość o wybuchu wojny Witkiewicz, poróżniwszy się z Malinowskim. 
postanawia wracać do Europy. Pod koniec października 1914 r. przybywa w stanie głębokiej 
depresji psychicznej do Petersburga, gdzie mieszkają Jego bliscy krewni Uako poddany 
rosyjski nie mógl wrócić do Zakopanego). Tutaj zapisuje się do szkoły oficerskiej, uznając za 
SWÓJ obowi<tzek udział w wojnie przeciw Niemcom i mając nadzieję, że będzie mógł potem 
wstąpić do oddziałów polskich. które zamierzono organizować. W marcu 19 l 5 kończy szkolę 
w stopniu chorążego i dzięki protekcji stryja dostaje się do słynnego Pawłowskiego Pułku 
lejb-gwardii. Bierze udział w walkach na froncie i w wielkiej bitwie nad rzeką Stochod 
(Zachodnia Ukraina) ł7 sierpnia 1916 r. zostaje ciężko ranny. Za udział w tej bitwie 
awansowano go do stopnia porucznika i odznaczono orderem św. Anny IV klasy. Dalszą 
slużbę odbywa w Moskwie i Piotrogrodzie. gdzie uczestnicy w życiu artystycznym miejscowej 
Polonii. W czasie rewolucji lutowej 1917 żołnierze wybrali Witkiewicza do 4 roty swego 
batalionu w dowód uznania za Jego lrnmanitarny stosunek do podwladnych. Po rewolucji 
październikowej przez Jakiś czas musi się ukrywać. aby uniknąć śmierci. 

Pobyt w Rosji to przełomowy moment w życiu Witkacego. Przeżycia zwi<1zane 
z WOJną. slużbą wojskową. a przede wszystkim z rewolucją stanowiły wstrz<)S, który zmusił 
go do przewartościowania dotychczasowych pojęć o świecie, czlowieku i historii. Doświad
czenia te pozostawiły niezatarte piętno na jego twórczości (powracać w niej będzie motyw 
buntu mas. rewolucji i przewrotów politycznych). nadały ostateczny charakter poglądom 
historiozoficznym i stały się główną przyczyną jego pesymizmu i katastrofizmu. W czasie 
pobytu w Rosji rozwija bogatą twórczość malarską, dokonuje eksperymentów z fotografią. 
opracowuje podstawy swego systemu filozoficznego i estetycznego. 

Dzięki pomocy przyjaciół powraca do kraju I lipca 1918 i od razu rozpoczyna 
niezwykle ożywioną i twórcZ<! działalność. W ciągu siedmiu lat napisał ponad 30 sztuk 



teatralnych, wydal trzy książki. w których sformulowal zasady swej teorii malarstwa 
i teatru oraz wylożył pogl<!dY na rozwój ku: tury: Vo1\'eform1· ". malur.111\'ie i nynikające stąd 
nieporo::umicnia (Warszawa 1919), Szkice esten·c::ne (Kraków 1922), Teutr. n·stęp do teorii 

·::_rstej Formr 11· t('(ltr::c (Kraków 1923). Jako malarz należy do grupy Formistów - by! jej 
głównym teoretykiem i brał udzial w kilkunastu wystawach. Pierwsze premiery jego 
drama tów w Krakowie (Tumor Mci ::J? o11 ·ic;:; w Teatrze im. Slowackiego - 30 VI l 921) 
i w Warszawie (Pragmatvfri w Teatrze „Elsynor" - 29 Xll 1921) spotykają się 

1. gw2dtownymi atakami krytyki. Ogłasza kilkanaście artykułów polemizuj'!cych z recenzen
tami. 30 b idnia l 923 poślubia Jadwigę z Unrugów. Odt<!d mieszka częściowo u żony 
w Warszawie. a częściowo u matki w Zakopanem. która utrzymuje się prowadzeniem 
pensjonatów. 

W latach 1925-1926 zmienia zas,1dniczy nurt swoich zainteresowań artystycznych: 
porzuca te dwie dziedziny twórczości. w których stara! się realizować zalożenia teorii 
Czystej Formy. W malarstwie ograniczy się tylko do portretu. ale traktuje go Jako formę 
sztuki użytkowej i źródło utrzymania (w roku 1925 zakłada pracownię malarsko
-po rtretową pod nazw<) Firma Portretowa „S.l. Witkiewicz"), a dramat porzuca na rzecz 
powieśc i, tworząc Jednak teorię. że powieść nie może być dziełem ( '1.ysteJ Formy. W roku 
ł 927 wydaje powieść Po'::egnunie jC'Si!'ni, a w roku ł 930 - \>icnas\'cenie. Organizuje 
w Zako panem Teatr Formistyczny. w którym w latach 1925-1926 wystawia kilka swoich 
utworów Nadal bierze udział w wielu wystawach w różnych miastach Polski (23 I V 1929 
z staje otwarta na1wii;ksza jego indywidualna wystawa w Poznaniu). W maju 1930 ma 
także wystawę malarstwa i akwarel w Paryżu w Galerie Zak. 

W latach trzyd zic tych Witkacy poświęca się niemal całkowicie filozofii. Ogłasza 
kiladzics iąt artykułów popularyzujących wlasne zalożenia filozoficzne i polemizuJ<)cych 
z innymi koncepcjami (m.in. Carnapem. Russellem. Whiteheadem, Wittgensteinem). 
W wydanym w roku 1935 dziele pt. Pojęcia i /H·ierd::enia implikmrnne pr::e:: pojęcie Istnienia 
:,furmu/mrnl S\\'Ój system .fi/o.-o/ic::n1· ::1rnnr monad\'::mnn hilogic::nvm. 

Twórczość art ystyczna stanowi już tylko margines jego zaintei-esowań. W latach 
l 931-32 pisze pierwszą część powieści JedmC' 11-vj.\cie (części drugiej prawdopodobnie nie 
ukoi1czył). W roku 1932 wydaje książ kę o szkodliwości narkotyków pt. Nikotyna, alkohol. 
A.oh.oino. peyotl. morfina. !'ter oraz broszurę O C::_1·s1ej Formie. W marcu koi1czy sztukę 
S::eH·n· W roku 1936 powstaje studium psychologiczno-obycza1owo-społeczne pt. Niemvte 
du.D' . w którym m.in. przedstawia swe poglądy na historię Polski i analizuje nasze wady 
narodowe (nie udało mu się go opublikować: ukazało się dopiero w 1975 r.) W wielu 
miastach wygłasza odczyty poświęcone literaturze. plastyce i filozofii. 

W październiku 1937 gości u siebie w Zakopanem wybitnego filozofa niemieckiego 
Hansa Corneliusa, z którym od kilku lat prowadzi stałą korespondencję. Przerowadza 
kontrolowane eksperymenty z narkotykami (m.in. z peyotlem), interesując się ich wpływem 
na wi zje artystyczne. Pod koniec ł 938 r kończy swe drugie dzieło filozoficzne pt. 
Zagadnienie p.11·c1w/1::_1'cne, e r/i o materiali::mie. 1vitali::mie i monod\'::mic. nad którym 
pracował sześc lat. W tym samym roku powraca do twórczości dramatycznej i pisze sztukę 
Tak ::wona lud::koH 11· oblęd::ie. Próbuje reaktywować teatr ekperymentalny w Zakopanem. 

We wrześniu 1939 r zgłasza się jako oficer rezerwy do wojska, ale z powodu wieku 
i stanu zdrowia nie otrzymuje karty mobilizacyjnej. Wra z z falą uciekinierów opuszcza 
4 września Warszawę i w towarzystwie swej przyjaciółki. Czesławy OknińskieJ. udaje się na 
wschód. W połowie wrzesnia docieraj<! do wsi Jeziory koło Dąbrowicy na Polesiu. 18 
września na wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski 
pope.fnia samobójstwo. 
Zostal pochowany na mic1sc01vym cmentarzu prawosławnym. 

J anus7 Degłer 

ZEJŚCIE ARTYSTY DO PIEKŁA 
BELZEBU BA" 

CZY LI „SONATA 

" Diabel zawsze poszukuje sposobności. 

ab ma ksimum zła wyrz;!dzić w danym pun kcie 
ws7cc h~wiata. w którym natrafia na najmnicjozv 
opór Dziś punktem takim - raCJeJ ich wielko-
ści<! 1est sztuka" 

SI. Witkie11-icz. Sona/a Bel::ebuha 

SiJ/liltu Bel:: chuha to sztuka zailczna do naJlepszyc h utworów S ta n i sła wa Ignacego 
Witkie11icza. najczęśc i ej komentowana i anali?Owana. ch ęt nie wysta wiana. Zasadn1CZ<1 
przyuyn<! tego zain teresowania jest to. ż ,, stanowi ona swo is ta wers.i> mitu f;:iust ycLnq20 . 
a uj ~c ie go przez Witkacego wy kazuj e zadziwiające zbic:wości z powicści<j Doktor Fr111.1' !11 1· 

Toma s;-.a Manna. Wprawdzie Jest niemożliwe , aby ten móg ł zn ać na pisany wcześniej 

dramat Witkacego (publikowany w roku 19:H; na lamach efe me rycznego cz.,1,;o pi sma 
wars1,1wskiego „Ateneum" i wydany drukiem w tymże roku w niewielkim nakładzie). <ile 
porównanie ob u utworów skłania nie tylko do refleksji o zdarzaj<1cych się w '? luce 
„zapożyczeniach" i analogiach - może być także wdzięcznym tem atem do rozwa Ż<\ !1 

o pokrewnym widzeniu przez obu <1utoróv, problematyki twórczości artystycL nej 1 roli 
artysty w XX wieku. 



Tomasz Mann , wyjaśniając zamysł swej powieści. pi sał, że treścią jej jest „ ucieczka 
z trudnośc i Kryzys u Kulturalnego w pakt diabelski, pragnienie dumnego i zagrożonego 
bezpłodności ą artysty wyzwolenia się za wszelb1 cenę z groż<1cych mu zahamowań"'. 
Słowa te równie dobrze okre ś la.i <! problematyk ę sztuki Witkacego. Podobnie jak w Dok

/or:e Faus1Usie bohaterem Jej jes t kompozytor. pragn<icy stworzyć dzielo d.orównuJ4ce 
najwybitniejszym kompozycjom klasycznym. a Jednocześnie dzieło na wskroś nowoczes ne . 
Dla osi<1gnięcia tego celu gotów jes t zaprzedać się diabłu, wyrzec s i ę zasad moraln ych, s tać 
s ię okrutnym i złym. Przypomina się słynna sce na z Dok{()ra Fm1.1·111sa , gdy przed bohaterem 
zjawia się sza tan i przekonuje go , że wielk ość w sztuce można osiągnąć jedynie za cenę 
ZŁA, a artysta Jest „bratem zbrodniarza i szaleńca" Warto przypomnieć, że w tym sa mym 
niemal czasie, co Witkacy. Andre Gide twierd zi!. że przv tworze niu każdego wielkiego 
dzieła sztuki współpracuje z a rty:m1 demon , a ze szlachetnych in tencji rodzą s i~ przeważ;ie 
kiepskie utwory. 

Witk acy. podejmując W<) tek faustyczny i interpretuj<!C go zgod nie z dośw i adcze niem 
swego czasu, wpisuje się Sonotą Beb:huha w dlug4, dalującą się co najmniej od 
romanty1rnu tradvcJę sporu o to, czy sztuka może podlegać .1akiejkolwiek ocenie mo ralnej 
i czy status artysty nie zwa lni a go z różnego typll ogra niczeń . powinności i serwitutów.jak ie 
s połeczeń stwo na klad<i na cz łowieka. Czy w i elk osć dok ona 1i twórczych nie sta nowi 
dostatecznego usprawiedliwie ni a dla wszelkich prób na rusze ni a usrnlonego porządku 
i wszelkich odstę pstw od obo wi~! Z UJ'!cych La sad'' 

W czasach moderni zmu spór ten rozgo rLal z wyjątkow<i silit. stają c s i ę jednym 
7 najważnie j szych w tej epoce, a w XX wieku doświadczen i a Historii przydały mu 
dodatk owych znacze1i. Dla wielu artystów - ta k jak dla bohatera So11a 11· Bel::ehuhu 

-· spr LeCW L\SĆ między świat em wa rtości estetycznych a św ia tern wa n ości . :życ i owyc h ,. , 
s tał a się sprzec1.:n ośc i < ! g łębo k o tragiczn<]. Wi elu z nic h, podobrne jak on. zdecydowalo si<;: 
na wędrówkę w „krain it zła i ciemnosci' " 

Sonat o Bcd::ehuba jCSI utworem wielowars twowym, bo temat faustyc zny Witkac; 
modytlkuje i przd sztalca. \\'pis uj4c we1i treści w ł as nej filo10lii, histo1·izofii i estt:lvki 

Sztuka była dla Witkacego nie ty lko treścią iycia, a le 1 najwi ększą wa rtc;śc i < ) . 
Tworząc swoj<! t eo rię Czystej Formy ujmowa ł d zieło sztuki za równo w ka tego riach 
ro rmaln ych. jak i metafizycznych. Pra wdzi we dz1elo sztuki w Czy~tej Fo rmie to 1edvnie 
takie. które swo imi środkami rorma lnymi zdolne Jes t dostarczyć od bi~Hcom wyj<1tko";ych 
p rzeżyć. pozwa laj<1cych zbliżyć s i ę do Tajemnicy Istnienia Sztub zatem ma tym więks7 <! 
wartość, im bardziej umożliwi a dotarcie do prawdy. Prnwd y Absolut nej. Sonu/l/ Bel::chuhu 
:; tanowi niejako wyk lad tej teorii. ale uk:J 7uje za ra ze m. ii 1.a 1.dobyc1e owej prawd y 
os ta tecznej trze ba p l acić ce ni; równie ostateczną cenę wl<1sncgo życia. 

Mot yw faustyczny intcrpretUJe Witkacy również zgodnie ze swoj<! histori zoCi<]. Świat 
ukazany w Sonacie jest świat em ska1anym na z;1glad~. Postacie żyj<! resnkami przeszlości, 
a przyszlość napa wa je lęki em. Jest to lęk przed światem „po tamtej stroni e"' w wizji 
historiozoficznej Witkacego postęp cywilizacji i rozwój spolecmy prow<1dzi lud7kość 
nie uchronnie w kierunku społeczeń s t wa św i e tnie zo rga nizowanego. zu nilikowa nego i zme
chanizowa nego. spolecze1istwa mrówek czy termit ów Za materialn) do brobyt. spra wied
liwość spoleczmi i ogólną szczęś liwość'" trze ba będzie jednak zapłacić rezygnacj4 z wkich 
wart ości, jak indyw idmiln osć osobowa i pocz.ucie wlasnej t ożsamości, a więc i utrat') 
rnoż.liwości doznawa nia uczuć met;il'izycznych . 

W takim św i ec i e jak mówi Ba leas tad a r w Smwcie .,sa m Bcl 7cbu b, aby prLeżyć 
sieh1<.: istotnie, musi być Jakimś /<l,l!\\1<17.d ranym mecen<1 sern s7.tuki i wirtuo1em bo tam 
jedynie objawia się jeszcze indywiduu m w rorrnie .1aki eJ tak icJ perll'(:rsji . A reszta to 
mechani czna miazga. niegodna spoJW:~nia nawet nawod lejszego z diahlów". W takim 
św i ec i e ,z tuka staje si ę osta tnią szan S<! OC<lien ia swej indy11· id ualnnśc i . J ednakże h. l l\ 

os i<1 gn <1ć. artysta mu 1 ten świat za negować w jego po rz<idku me Jes t w stanie niczego 
wielki ego stworzyć. Akceptacja tego po rz<idku równ a łaby :;ię samo unice, twien iu , a le 
odrzucenie oznacza przej ście na stron<;: zła , a w nast .; pstw1e 7a gl adę. N:1 tym tragicznym 
dylem acie opie ra si<;: akcj<i Sonun Bcb:huhu. Niest<.:ty. ska rlen ie i degrad acp ws7elki ch 
wart ośc i w nowym świt>cie sp rawia, że to. co niegdyś mi a ł o wymiar tragedii , teraz sta_1c s ię 

komedią, 1·ars.1. kabaretem„ [>odobnie jak wielu innych utworem Witkacego moina i tej 
sztuce Ul>da C:· podty tuł " .,ko media z trupami'" 

Ów n;1czeln y rn o t y1~ ut wo ru -; pia ta s i ~ \c i ślc / inn ym 1q t k1em. równie i ~ tnt nym dla 
sztuki nowoczesnej. Sonutu Bl!l:ehuha to ut 1~ó r o powsta waniu c.Li: iei<i sztuki. Można La te m 
zaliczyć go do jednej z odmian XX-wic'C l llCJ literatu r) a ulutematvu :m:j. p0Jc1muj;iccj 
prnblern y p1·ocesu twórczego i rozw;i ża.i'!cej jego psycho logiczne . tilozofic7llc. ideowe 
1 estetyczne uwarun kowan ia. Nie jest to jednak sztub o niemocy twórczej, ale wlasnie 
o procesie two rzen ia dziela . a dram a t ls tva n<i polega na t m. i.! 1ubjąc d rogi .. do czys tej 
mu1yki' ·, czy li pozb<I\\ ionej piern·1astk:I emocjon: il ncgo, nie 1c-i \\ stan i 711 aleźć dl a 
rnaten;lłu dżwi.,:kowego tak iej formy, którJ h' l\' C/)S t o ~ć g1\ a ran tu11 ;d;1. 

Al e autotematyon o~c S onar.i Bel: chuha podobnie jdk wiciu in11 ~ch utwo rów 
z tego nurtu nie og1·anicza się tylk u du tema t\ ki. l l.J<l\\nia si ę w sll ukt urze utwo ru, 
11· '' 1 horze pe\\'ll)ch .5rodków, a t<1kie na plan ie Jego kon"·t: ncji , 1c prL) pa dk iem 
urn1 e~,:c;a Wi tkacy akcję na Węgrz<:c h (ch <)Ć ten Mord o1va r ba rd7n prt) pomina Zakopa
ne ). nie przvradkiem pie kio okazuje S i ę kabaretem. nic prZ) pad kic111 m lucl nia1<J kil swiat 
skretynia li a1·ystokr;1c1 . To sztafaż. typowy dla ope ret ki węg i<T~ i.. o - 11i ed c nsl.. i c j ona/u 

Bcl: chuhu Jest niew<1tp li wie kpin<! z jej stereot)[1ÓW i ku1rnencj1. Jednak \\ sztuce 
awangardowej gra 7 konwencjami i parodia schemató11 ma prl'.ell'aznic gl~b~zy 'ens ni ż 

tvll..o ich wvś nian 1e. StaJ<! 'ię one rodza 1em budu lca, l..tó ry przetworzou . 1y:, kujc n0\1'a 
jak ość. Su11111u Be/::,.,h11h11 utk<111<1 je5t z a lU ZJi . pa rod) 'i tyc; nych n <111 · ią1.a 11 , stra v.·cs t.:>\\'anyrh 
"<! l kc.iw. przet wo rzo nyc li syt ua cJi. ale zachow uje c ilk ow i t4 o ryg in ał nm,ć·. 

W twórczosci W1tkac.:go utwor ten zajmuje 111ic.1 ,cc -;zczćgólne. l! k01\ zon} 25 
czern ca 192 ) r z;unyl..;1 najbogat s1.v okre,_1cgo sied111ioletn1c.1 d1i<1Lllnu ~ci twórucj . D la nas 
stan uw i tak że zamknięcie t\\Óron:ici drama tyczne.i aut<na . Co pra wda \\ rok u l'l2ó 
Witkacy na pisa ł _jev c7c dwa lub trzv ut wo ry dramat yczne, ale \\"'l ) s tk1e 1.a gi n~ ł y (jed yna 
1:1cho1\·;.111 a v t u ka. jaka 1wwst<ila p0 Su1111ci<'. to S: <'I• <".I 7 ro l-. u 19:14 ). Kto wie, CZ)' ten 
utwó1· o artyście p<•szukUJ<!C)'lll nowc.1 fo rm v w 'i7tuce nie miał byC:· ut wo 1·em kr)ptn
-autohiogra llcznym. ale zaprawionym dui:<! d<1wk<1 autoironii'' 



FRAGMENTY X.XV ROZDZIAŁU „DOKTORA FAUSTUSA" TOMA
SZA MANNA, „ŻYWOTU NIEMIECKIEGO KOMPOZYTORA 
ADRIANA LEVERKUHNA, OPOWIEDZIANEGO PRZEZ JEGO 
PRZYJ ACIELA" (1943-47). 

„Dokument ( ... ) tajemny zapis Adriana („ .) -- oto on, podaję go do wiadomości: („.) 
JA - Kłamco szyderczy' Si diabolus non esset mendax et homicida' (Czyż diabeł nie 

jest kł a mcą i zbrodniam:m') („.) 
On - artysta Jest bratem zbrodnia rza i szaleńca. Czy sądzisz, że powstało 

jakiekolwiek rozkoszne dzieło, Jeś li twórca nie dostrzegł przy tym istnienia zbrodni 
i sza l eństwa? Co tu chorobą , co zdrowiem ' Co tu prawdą, co fałszem' Czyż jesteśmy 

zasraócami'' Czyż wydłubujemy te wszystkie dobre rzeczy próżni z nosa? Gdzie nic nie ma, 
nawet diabeł trac i prawa i żadna blada Wenus nie zdoła tam nic mądrego dokonać. My nie 
stwa rzamy nic nowego - to dobre dla innych. My jesteśmy ak uszerami jedynie, 
wyzwolicielami. My wysyłamy ty lk o do diabła bezwład i onieśmie l en i e, wstydli wość 

i wątp li wość. My pod nieca my, my usuwamy za pomocą odrobiny ekscytuj<!cego prze
krwienia całe zmęczenie wielkie i małe , zmęczen ie prywatne i zmęczenie czasu. I o to chodzi, 
a ty nie myś lisz o upływie czasu, nie myś li sz hi storycznie, jeśli u ża l asz się, ze ten lub ów 
móg ł mieć wszystko, cierpienia i radości w nieskończoność, a żadna klepsydra nie była 
mu ustawiona i żadnego w k ońcu nie przekładano mu rachunku . co ów za czasów 
klasycznych mógł i bez nas po i<iść, dzisiaj my tylko możemy oferować. lecz my oferujemy 
rzeczy lep ze. oferujemy wartośc i istotne i prawdziwe, - i nieklasycznyc h już doświadczeń za 
naszą doznaje sprawą, mÓJ drogi. ale archaicznych, przedhistorycznych, od dawna JUŻ nie 
sprawdza nych. Któż to dziś wie jeszcze, któż wiedział nawet i za czasów klasycznych, czym 
jest natchnienie, czym stary, prawdziwy, pierwotny zachwyt, czym uniesienie nie skażone 
j zczc w najmniejszym stopniu k ry t yką, obezwładniając'! refleksją, zabójczą kontro l ą 

rowmu, czym święte zachwycenie? Wydaje mi się nawet. że diabel uchodzi za wcielenie 
niszczycielskiej krytyki? Oszczerstwo - wierz mi, przyjacielu . znowu oszczerstwo' Tam do 
kata' Diabeł. jeśli czego nienawidzi, jeś l i jest czemuś na świec ie g łęboko przeciwny, to w łaśnie 

nieszczycielskiej krytyce. I tym, czego pragnie i co ofiarow uje, jest właśnie triumfujące uczucie 
uniesienia się ponad samego siebie, wspaniała beztroska' („.) Weź chociażby zagad nienie 
pomyslu („.) - kwestia trzech, czterech taktów - prawda nie więcej. Cała reszta to JUŻ 
opracowa nie, przysiadywanie fałd ów , no nie'/ Dobra, ale Jesteśmy prLecież doświadczonymi 
ll\awcami literatury i oto zauważam y, że pomys ł ten nie Jest nowy. („.) jak tu zaradzić" Ano 
- zmieniając pomysł. Ale czyż zm ieniony pomysł jest jeszcze w ogóle pomysłem? Spójrz na 

sLk icowniki Beethovena' Tam ani jed na tematycznie koncepcja nie ostała się tak, Jak ją Bóg 
da ł . („ )Wiedz przeto: stoimy o życiową s kuteczność tego, co stworzysz za na szą pomocą. („.) 

· Miło ci chyba, że dochodzimy już do końca i decyzji. Czas od nas otrl)'ma leś, genial ny 
cws, owocny czas, cale dwadzieścia cztery lata ad dato recess1. oto termin, który ci 
wyLnacLa my na dojście do celu. A gdy przemin<! one i przeleq, czego wyk luczyć si ę nie da 
(„. ) przyjdziemy po ciebie. W zamian chcemy ci tymczasem pokornie służyć i słuchać ciebie, 
i cale piekło tobie ma być poddane, Jeśli tylko wyrzekniesz się wszystkiego. co żyje, wszelkich 
mocy anielskich i wszystkich ludzi, bo tak być musi. („.) wzbronione jest ci cieplo milości. 
Życie twoje ma być zimne - dlatego nie wolno ci kochać nikogo. a cóż ty sobie myślisz'' 
!luminacja pozostwia siły twego ducha nietknięte i nienaruszone, a nawet je niekiedy potęguje 
do stanu zachwycenia. („.) Zimnym cię mieć chcemy, iżby ogni piekielnych do ogrza nia ciebie 
ledwo s ta rczyło. W nich to będziesz szukał ucieczki ze swego zimnego życia„." 

Daniel C. Gerould 

„SONATA BELZEBUBA" (1925) 
Napisa na ł 925 roku . opublikowa na w 1938, a wystawiona w 1966, Sona/a Be/::ebuba, 

c::rli Prawd::i11•e ::darzenie 11 · M ordo1rnrze jest ostat nim zachowanym dramatem z najbar
d;.iej twórczego i intensywnego okresu dramtopisarstwa Witkacego (kiedy od 19 I 8 do 1925 
roku na pi sał ponad trzydzieści utworów scenicznych). Bezpoś rednio potem Witkacy zają ł 

s ię przede wszystkim powieściami i Sonata Bel::ehuba stanowi podsumowanie jego osiągnięć 
dramatopisa rskich w tym środkowym okresie kariery artystycznej. 

W pewnym sensie lematem wszystkich sztuk Witkiewicza jest twórczość i wszyscy 
jego bohaterowie są twórcami, niedoszłymi lub rzeczywistymi , ale Sonata Bel~ehuba 

w sposó b najpełniejszy i najbardziej dojrzały omawia proces twórczy, a Jej glówna pos ta ~. 
węgierski kompozytor, Istvan Szentmichalyi skupia w sobie niepokoje wspólczesnego 
artysty. W całej twórczośc i Witk acy bardziej interesuje się ogólnymi problemami artys tycz
nymi XX wieku ni ż szczegółowym i sprawami warsz ta towy mi poszczególnych ga łęzi sztuki. 
ale częs to poświęca ok reś lony utwór jednemu czy dwu rodzajom twórczości jako 
egzemplifikacjom. Na przykład w dramacie Oni wchodzi w grę malarstwo i teatr, w Mą11„ie 
malarstwo, a w Wariacie i zakonnin· poezja. Opatrzona mottem z Beethovena. „ M usik ist 
hi:ihere Offenbarung ais jede Religion und Phiłosophie" („M uzyka jest wyższym ob
jawieniem niż Jakakolwiek rel igia czy filozofia"), Sonata Belzebuba jest świadectwem 
trwałego zainteresowania Witkacego muzyką. 

Matka Witkacego uczy la muzyk i, on sam zaczął grać na fortepianie mając pięć lat i stał 
się uzdolnionym amatorem dysponującym efektowną techniką . Wzmian ki o muzyce i muzy
kach często pojawiają się w jego sztukach i powieściach, a także w pismach krytycznych . 



Motto sz tuki pochodzi z listu Bettiny von Arnim do Goethego z 28 maJa 1810 roku. 
w cało ści brzmi następująco: „Gdy otwieram oczy, muszę wzdychać. bowiem to, co widzę, 

j.:st sprzeczne z moJą religią, i muszę nienawidzić świata. który nie wie, że muzyka Jest 
wyższym objawieniem niż jakakolwiek religia czy filozofia, winem wzbudzającym u czło

wieka nowy proces twórczy, a Ja Jestem Bachusem, który wytłacza to wspaniałe wino dla 
ludzi i sprawia. że S<! pijani duchowo." 

Schi.inhe rg wynalazł zupełnie nową. dwunastotonową technikę kompozytorską. 

która odrzucała dziewiętnastowieczną i stary system stosunków tonalnych. w okresie przed 

pierwszą wojną światow4. choć pierwsze dzieła w tym stylu opublikował dopiero w 1923 
roku. Zatem Sona/a Bel::.r:buba powstała bezpośrednio po wielkiej rewolucji w nowoczesnej 
muzyce i niewątpliwie Witkacy. sam będ<!C znakomitym improwizatorem i bliskim 
przyjacielem kompozytora Karola Szymanowskiego i pianisty Artura Rubinsteina , wiedział 
o tym wielkim przewrocie w muzyce równoległym do przełomu w malarstwie - do 
kubizmu, który otworzył XX wiek. W!aścicie już w ]anu/ce ( 1923) Witkacy wymienił 
nazwisko Schonbcrga obok kubistów jako prawdziwych twórców nowych , przyszłych form. 

Będąc Si'.l:rmierzem podobnego buntu przeciwko tradycji w teatrze. Witkacy ukazuje 
w postaci Istvana własny los i los wszystkich współczesnych artystów, uchwyconych między 
wzajemnie powiązane, ale przeciwstawne sobie rewolucje. które nie pozostawiaj'! talentowi 

twórczemu miejsca ani w sztuce. ani w życiu. Z jednej strony rewolucja w sztuce popycha 
twórcę do cora; większego radykalizmu. z daleka od utartych ścieżek i przyjętych wartości; 
z drugiej, nieuchronne zmiany zachodz<1ce w społeczeństwie pocz<1tku XX wieku stawiaj<! 
przed artyst') wybór nie do przyjęcia między anachronicznym i rozpadaJącym się starym 

porządkiem. który stał się śmieszny, a powstaj4cym nowym światem szarych mas. gdzie nie 
ma miejsca dla jednostek. W takich okolicznościach artysta Jest całkowicie odosobniony 
i może tworzyć tylko poprzez zniszczenie - zniszczenie starych form łącznie z formami 

osobowości. Artysta nie ma innego wyjścia, jak odwołać się do diabelskich sił w sobie 
i w świecie: aby tworzyć, musi poświęcić własne życie i przestać istnieć jako istota ludzka. 
Musi się oddać diabłu. Nowy Faust u Witkacego i u Manna nie szuka wiedzy jak bohater 

Goethego. ale natchnienia. Artyście stojącemu wobec kryzysu kultury. impasu sztuki, grozi 

bezplodość i jeżeli ma tworzyć dalej. musi - choć w rozpaczy - zawrzeć układ z diabłem , 

Jedynym źródłem sił żywotnych w obumierającym społeczeństwie. W takich kategoriach 
Witkacy przeformułował legendę Fausta. aby przedstawić problemy artysty XX wieku. 

Semu/a Bel::.ehuba zatem odzwierciedla wiele doniosłych kierunków współczesnej myśli 

o sztuce i społeczeństwie. Najważniejszy z nich jest pogląd nietzscheański. wyznawany przez 
Manna i 1Nielu innych twórców, że artysta musi wyjść poza ramy istniej4ceJ kultury i odrzucić 
tradycję i konwencję: odosobnienie i samotność geniusza twórczego są nieuniknione. Jednak 

w Sonacie Belzebuba Witkacy owego nieuchronnego stracia między sztuką a życiem, artystą 
a społeczeństwem nie przedstwia zupelnie na serio. ale z dużym udziałem ironii. wykazując 
niedorzeczność i nierealność wszystkich stanowisk. Nietzscheański artysta staje się błaznem. 
a sprzedawanie duszy diabłu -- numerem kabaretowym. Właśnie dlatego, że temat ten jest 
śmiertelnie poważny, a dla autora bolesny, został potraktowany z dzik<) złośliwością 

i groteskowo. Witkacy traktuje układ muzyka z diabłem jako zwykł<! tragifasę. („.) 

(„.) Schonberg mówi! także o tym, że dzielo jest „jakby dyktowane" i o „podporząd
kowaniu się przymusowi wewnętrznemu", tak Jak lstvan. który czuje się tylko narzędziem 
w czyimś ręku. Nie Jest zapewnie przypadkiem, że gdy przy końcu drugiego aktu zaczyna 
komponować sonatę Belzebuba, mówi, że będzie utrzymana w fis-moll, to jest w tonacJi 

Drugief;O k1rnr1etu smyc::.ko11·ef;O Schi.inberga z 1907 roku, jego pierwszego utworu 
antonalnego, a związek między piekielną kompozycją lstvana a demonizmem, stawianiem 
kabały i wróżbiarstwem ma swój odpowiednik w podobieństwach między sztuką Schonber
ga a astrologią. Podobnie jak Schi.inberg Jstvan dąży do stworzenia takiej formy muzycznej, 
która będzie mia la własną racJę istnienia, dorzucając pojęcie muzyki jako prostego wyrazu 
uczuć czy odbicia rzeczywistości. Chce aby same dźwięki były samowystarczalne i auto
nomiczne. Ten sam ideał przyświecał autorowi C::.ystejformy H teatr::.e, a także w muzyce 
i malarstwie. Dla Witkacego, podobnie jak dla Nietzschego i Manna, muzyka jest 
m1Jczęstszą formą wyrazu artystycznego jako sztuka najbardziej oddalona od życia 
i najbardziej zdolna do wyrażenia metafizycznych uczuć tkwi4cych poza językiem. ( .. ) 

(„.) Sonato Bel::.ehubo , zawierając ostateczmi sumę poglądów autora na sztukę 
i społeczeństwo, czyni to przy pomocy wszystkich najbardziej dla niego charakterystycznych 
technik. W ciągu ponad ośmiu lat twórczości dramatycznej Witkacy stał się wykwalifikowa
nym mistrzem i wydoskonalił sztukę teatralną dokonując tak orginalnego powiązania całego 
arsenału środków scenicznych, że Jego utwory noszą larwo dostrzegalne piętno autorstwa. 
W Sonacil' Belzebuha autor niejako dokonuJe retrospektywnego przeglądu własnych dokonań 
i daje mistrzowski popis calego repertuaru środków, które razem tworzą Jego system 
teatralny: skróty, fabuły. podwojona perspektywa, przekształcenia postaci i miejsc akcji, 
równoległe dekoracje. symultaniczność, zaskakuj<)Ce rozpoznania przy podniesioneJ kurtynie, 
wielokrotne morderstwa i ożywające zwłoki. Sonata Bel::.ebuba jako dzieło zgęszczone może 
służyć za streszczenie i podręcznik dramaturgii Witkacego. pozwalający na studiowanie 
pełnego arsenału charakterystycznych dla niej efektów w zespolonym działaniu. („.) 

Piekielny kabaret Witkacego jest siedzibą diabła i siedliskiem zła, a jednocześnie 
najbardzieJ zwyczaJnym miejscem tandetnej rozrywki. Sam szatan dostrzega pomniejszenie 
SWOJej roli i nie może już wierzyć we własny mit. Jeśli zło pozbawione jest majestatu, nawet 
sojusz z diabłem, straszliwy temat legendy Fausta. staje się wytarty i komiczny. „Czasami 
naprawdę śmiać mi się chce, jak pomyślę, że ostatecznym celem tego wszystkiego ma być 
jakaś głupia sonata" - mówi Baleastadar, dostrzegając skrajną nikłość wszystkiego, do 
czego dążył wszelkimi siłami Istvan. 

Piekło XX wieku polega na czekaniu i usiłowaniu zabicia. Jednym z naJznakomitszych 
odkryć teatru Witkacego jest Ujawnienie pokrewieństwa nudy i strachu. Przez zestawienie 
i jednoczesność autor ukazuje wspóhstnienie herbatki towarzyskieJ i tortur (Nowe Wy
::.wulenie). nieskończonego oczekiwania i podpisywania wyroków śmierci (Gy u bal Wahazar). 
gry w karty i rewolucji (Kurka Wodnaj, picia kawy i zbiorowych morderstw (Janu/ka). 
Połączenie kabaretu z piekłem w Sonacie Belzebuba doprowadza do najwyższej doskonałości 
wszystkie te obrazy zapowiadające epokę obozów koncentracyjnych. 

Wynikłe z nudy i banalności wspólczesnej egzystencji zło u Witkacego jest śmieszne 
i nietwórcze, ale niezwykle skuteczne i wydajne. Najazd brazylijskich awanturników 
i eksploatatorów jest absolutnie niezbędny do wywołania „prawdziwego zdarzenia w Mor
dowarze„. Baleastadar. plantator winorośli i hodowca byków, Jest postacią dionizyjsb;t, 
kojarząc<! się przez te dwa zajęcia z opilstwem i zwierzęcą żądzą; chociaż nie może stworzyć 
sam siebie, przyszły szatan sieje i hoduje ziarno przemocy i rozwi4złości koniecznej do 
samoniszczącego rozbłysku w sztuce. „Tworzyć przez zniszczenie' - wykrzykuje Bałeas
tadar-Bełzebub. - Ostatnia siła rozsadzająca.„ Witkacy-Belzebub stoswał tę samą technikę 
pustoszenia w ostatnim zachowanym dramacie z okresu intensywnego dramatopisarstwa. 

Daniel C. Gerould „Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz" 
Przełożył: Ignacy Sieradzki PIW 1981 



Krzysztof Pomian 

WITKI EWICZ SPROWADZONY DO ABSURDU 
Sre/a11011·i Jarocirisk iem u 

. ,TwórC7:ość artysty nakl.) do pom1dku popędowego_ Jasna swiadomość zajmuje 
w niej nic:wiele miejsca_ Ma on poczucie_ ie wszystko, co tworzy, zostalo mu podyktowane_ 
Można by rz..:c_ iż dziala w nim jakaś ciemna sila. której prawo jest mu nie znane"' - pisal 
Arnold Schunbcrg, a Lo sformul owa nie znakomitego kompozytom warto mieć w pamięci 
przy poszukiwaniu isto tnego sensu witkiewiczowskieJ Sonary Bel:::ebuha. Wynika z niego 
bowiem. że arty sta jeśli rzeczyw i ście chce być artystą - mu si przekreś lić ·iebie jako 
podmiotowośc, Lm. z rezygnować nie tylko z sa mowiedzy, lecz nadto z wszelkich uczuć 

i d<!Żeń. z jakiejkolwiek spontanicznej ak t ywności , a więc z życia po pr stu . Wyl<1cznie przez 
sprowadlenie się do roli wewnętrznie pustego medium czy instrumentu artysta pozwoli 
przejawić się owej ciemnej_ czyli nie prześwietl onej przez rozum sile, która odtąd będzie 
posługiwać się nim --- grać na nim_ Ten akt duchowego samobójstwa. stanowi<1cego 
nieuchronm1 cenę twórczości, wymaga przede wsystkirn odwagi. Totc:L Schónberg pisze: 
„Artysta . który ma odwagę, polega calkowicie na swym instyn kcie_ I tylko ten. kto polega 
na swym instynkcie, mu odwagę. I tylko ten . kto ma tę odwagę jest artySH!-

„Rzecz dzieje się w wieku XX w Mordowarze, na Węgrzech." Pogrążony\ życiu, 

bohater Sonary Bel:::ebuba, miody kompozytor lstva n Szentmichalyi. nie jest w sta nie 
stworzyć dziela na miarę swych wymagar\. „Cluję w sobie - mówi przest rzenno
-sluchową wizję tonów. której nie mogę uj<!Ć w trwaniu_ Jakbym wach larz zwinięty trzyrn;il 
w rękach bezsilnych i nie mógl go rozwinąć i u1rzeć obrazu, który 1est gotów w kawałkach 
na każdej z jego części . Widzę niedorzeczne s trzępy czegoś , Jak na zmiesza nej bezladnie 
lamigówce z klocków. ale calość tego ukrywa przede mną jaki ś tajemniczy cień.'' Niemoc 
ł stva na wyraża s ię tedy w jego niezdolności do scalenia części, do znalezienia formy 
- jedynej dopuszczalnej organizacji materiału dźwiękowego. Takiej zasady scalaj<!Cej nie 
dostarcza mu „trwanie"; użytek. jaki Witkiewicz zwyk l czynić gdzie indziej z tego slowa, 
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pozw;tła wnosić . iż Je t ono na?wą wypelnionego przez przeż_ cia czasu podmiotowośc i 

wlasncJ. Uczasowiona podmiotowo ' ć przeciwstawia się tedy rozwiniętemu w przestrzeni 
światu tonów. a wra z z tym pm:c<;Llje hyć dlati żródlem calości i sensu. których należy 
szukać poza jej ohrębem : wzmianka o „tajemniczym cieniu" sugeruje. że znajdują się one 
w sfe r-Le niedostępnej dla wzrok u wewnętrznego . dla umysłu. wy_i i; teJ spod nadzoru renek sJi 
sferze popędowej. Z przekonaniem lstvana. ii całość nie uobecnia się jasnej świadomości , 

koresponduje odrzuce ni e przezeri trad ycy1nego pojmowania J zie la muzycznego jako 
stanowi<1cego odbicie czy wyraz Lycia. uznanie go natomiast za twór w pelni autonomiczny 
i samowys tarczalny: „Ja nie chcę życia wyrażonego w dźwiękach, tylko żeby tony same żvly 
i w<1i czy ly miedzy soh<j o coś niewiad omego" : w zadaniu tym można się też dopatrzyć 

pochwaly dysonansu. który odgrywa tak istotną rolę w nowej muzyce. lstvan prngnie tedy 
.,doJŚĆ do czystej muzyki". tzn. do mu7.yk i pozbawionej. jak mówi . wspólczynnika 
emocjona lnego. nieistotnego artystycznie . Przypomina to wypowiedzia ny gdzieś przez 
Schonhergi:I po·>tulat twor/.en ia muzyki „bez 7Wie rzęcego ciepla" powtórzony następnie 

w nieco innym brzmieniu przez mannowskiego Adriana Lcverkuhna . ie ulega więc 

kwestii, że mamy tu do czynienia z kompozytorem nowo<.'7.c nym lub. używa1ąc terminu, 
któr~ pojawia się w samej s7tucc .Juturystycn1yrn": toteż Witkiewicz zasadnie każe mu 
marzyc o wydrukowaniu -w go dziela w Univcrsal- EJiti on, znanym wiederiskim wydawnic
twie mu zycznym. publikuj<1cym utwory przedstawicieli awangardy (m.in_ Schónberga, 
B~irtoka. Janacka. Szymanowskiego). 

Przeciwieństwo mi\ d.ry muzyk<! a życ i em jest wpis;-1ne w sarn program artystyczny 
lstvana przy na1mniej o tyle, o ile dzielo muzyczne nie ma być, Jego zda niem, uprzed
mio towionym czasem podmiotowośc i, utrwalonym w dźwiękach p1-zeżyc i e111 wyzwalającym 

w sluchaniu reakcję emocjona ln<j . Tchórzostwo przeszkadza jednak młodemu kompozytoro
wi w wyprowadzen iu praktycznych konsekwencj i z uznania tego przeciwietistwa. w ostatecz
nym odwróceniu się od banalnego, filisterskiego życ ia : kusi go zwlaszczy milość. Wahania 
między muzy k<! a życiem wypełniają pierwszy akt sztuki: życie lączy się z uczuciem (miłość do 
Krystyny, wyzwanie na pojed ynek barona Sakalyi), muzyka zespolona jest natomiast 
z przeznaczeniem, które dochodzi do glosu w starej legendzie o sonacie Belzebuba, 
opowiedzinej bohaterowi przu babcię Julię . za1mującą się stawian iem kabały. chiromancją 
i astrologią: wysłuchanie jej przygotowuje Jstvana do wejścia w komitywę z szata nem. 
Wi<1zanie prLeL Witkiewicza muzyki z przcmaczeniem nie jest byna_imnie_i bez7.asadne: 
dwad zieśc i a la t po napisaniu Sunaff Bel:ehuha tak wytrawny znuwca nowej muzyki, 1ak 
Adorno. zwróci uwagę na pokrewieństwo techniki dodekafoniczneJ i astrologii, a jego 
spostrzeżenia na ten temat wykorzysta z kolei w Dok1or:e Faus1usic Tomasz Mann. ( ... ) 

( ... ) lstvan potrzebny byl Belzebubowi-Baleastadarowi wyl<jcznie do stworzenia muzyki. 
jakiej dot<jd 1es7cze nie bylo. Z chwil <! - gdy spelnil swe zadanie. gdy „metafizyc>:ne, osobowe. 
włochate. Zitbate. krwawe zlo spiętrzy! i wypuszyl bezwstydnie w krystalicznej formie czystej 
muzyki. zwlowrogiej. jak naJa?.d Hunów" jego dalsze istnienie traci swe racje. Pojawia się on 
jeszcze w akcie trzecim. ale JUŻ tylko jako żywy trup: Jego utwory są od pOCZ<!tku dzielami 
posrn icrtnyrru. gdyż oddając s ię we wladzę Belzebuba. zrezygnowa l z życia_ Toteż fizyczna śmierć 
lstvana: powieszenie się na szelkach u wc1ści <i do sztolni - podyktowana jest jedynie przez chęć 
unaocznienia tego, że opowiedziana na wstępie legenda spełnia się w każdym szczególe. 

Z poczynionych doqd uwag wyn ik a 1eden wniosek, ważny dla interpretacji Smw1r 
Bel:::ehuha: problematyk a muzyczna tego utworu jest naJzupelnieJ poważna i realna_ 
lntencj<1 pisurza jest pokazunic lstvana jako autentycznie nowoczesnego i nieprzeciętnego 
kompozy tora; gdyby było inaczej, niezro1.u111 iala bylaby precyzja. z juką charakteryzuje się 
jego twórczość. Prawd z i wą treści'! sztuki jest zatem „ucieczka z trudności kryzysu kultura!-



m;go w pa kl diabelski, pragnienie dumnego 1 zagrożonego bezpłodności<! artysty wyzwolenia 
się za wszelk<1 cenę z grożących mu zachamowań ·'. K o rzystamy lu ze slow. których Tomasz 
Mann użył przy prezentacji wmysłu Doktora Faus1usa i nie s<1dzimy, byśmy popelniali 
nadużycie; podobicristwa obu utworów S<! oczywis te. Gdy pamięta się o tym, że pierwszy 
zamysł mannowskiego Faus1usa sięga 1901 r , nasuwa się myśl. że obaJ autorzy pod ejmowa li 
problematykę . któr<! uświadomiono sobie wyr;iżnie w okresie modernizmu: problema t y kę 

sprzecznośc i między porządkiem wartości estetycznych a porZć1dkieni wa rtości mora lnych. 
Wydaje sie. że właś nie upowszechnienie s ię przeknnania o immane nt ynym skłóceniu św iata 

wartości znalazlo wyraz w przelwarzarnu Lematu fa ustows kiego i w nawi<jzywaniu doń przez 
różnych. niezależnych od siebie autorów. Jest to najzupelniej zrozumiale: sprowadzony do 
forrnuly najogó lniejszej temal Fa usta opowiada bowiem o jednostce postawi onej wobec 
konieczności wyboru międ zy wykluczaJ<!cyrni się wano~ciami . religijno-et yu nymi z jeJnej 
stron y a poznawczo-estetycznymi z drugiej . T otcL. lemat ten zyskiwa ł na ogół szczegółm! 

aktualność w czasie ko lejnych kryzysów europejskiej rz<:czywistościi m yś li . Zauważmy 

11<1wiasern. że open; Dok1or Fiws/11.) zacZ<!l kompo nować \\ 1917 r Ferruccio Busoni. który jcJ 
zre~z t <! nie d okończy ł: komroLytor ten. b . dący równ ie? znanym teoretykiem, postu Iowa I 
wyLwolenie mu zy ki z romantycznej u c zu cwwości oraz głos ił haslo .. czystej" techniki dźwięku 
dla dżwi.;ku ; zna.i<1c roLlegly krąg lek tur Witkiewicza. wolno przypuszczać z pewną doz:1 
pra\\-dop0J ohie1istwa. że wypowiedzi Busoniego. zawa rte w pismach. które wvwo ła l y wiele 
h ałasu (/'.'11111111/<'illl'r 11e11rn Ae~1he1 ik der Torkw1s1. 1907; Vo11 dff Ei11/l('if der Musik. 1922) 
mo!! ty byc dlań żródlern inspi rac_p prLy pisan iu Sam11v &f:dniba. (. ) 

( ... ) Kreś l < !C obraz świata nie znającąo historii. muzyka. któr<! I st vanowi każe 
kl)mponować Witk.iewic;_ opisuje wiernie świa t przedstawion) w Su1111cie Bel:ehuhu. ,\!bowiem 
świat len również nie zna historii , jeś li przez .. histo rię' . rozumieć będziemy nie tyle pw::sz l ość, ile 
przyszlo' ć . JuL. w pierwszym akcie dowiadujemy s i ę o perspektywie „ciągle groż4ceJ rewolucji 
i związanego z ni ą wywłaszczenia" ; póżn i ej s ł yszymy. że „sam Belzebub. aby przeżywać siebie 
is tot nie. musi być pkimś Z;Jgwazdranym mecenasem szt uki i wirtuozem bo tam jedynie 
objawia się Jeszcze indywiduum w formie jakiej takiej perwersji. A resz ta to mechaniczna 
miazga. niegodna nawet spojrzenia najpodlejszego z. diabłów"; wreszcie z Jednej z os tatnich 
wy powied7ianych kwes tii. Belzebub mówi o dzicl<lCh skomponowanych przez lslvana: .,lo s<! 
gó ry wybuchowych materiałów. ostatnie przebłyski ind ywidualnego diabolizmu. JesZGze na 
chwilę , choćby w artystycznych \\Vmiarach, można :am!cić drzemkę usypiającej w społecznym 

dobrobycie ludzkośc i " Ws-zy-;tkie te oświadczen i a ll-Leba traktować poważnie; można przecież 
bez lrndu pokazać. 7c wyraż;ij<j one stanowisko Witkiewicza. który \\· różnych swch utworach 
wypowiada! podobne myśli. Oto jeden cytat spoś ród wielu: „Żyjemy w epoce wyjątkowej 
i przelomowej. Nie Jest ona taka przez to, że patrzymy na nią z bliska: obiektywnie nie było 
dor<1d pod obnej chwili w historii Dawny świat wielkich panów życia i śmierci. wielkich 
wychowawców ludzkości. potwornych okrucie1i tw. rmik i niesprawiedliwości. które musiał 
znos ić tlum istot ni ższych. świat wielkich stylów i wielkich ind ywiduów w sztuce i świat 

filozofów mierZ<!Cych sit; spo niewieranym przez Berg:;ona intelektem z niedocieczoną T;;jemnicą 

Istnienia - 7achodzi \.V zmierzc h, aby ustąpić rniejsca na ogól szcz<;śliweJ . ale za to 
zmecha1117ov,;mcj. pozbawionej twórczości i bezdennie nudnej lud z kości". W św iet le lej 
diagnozy. popartej rozbudowaną argu rnent<KJ<! . trzeba uznać przytoczone wyżeJ oswiadczenia 
nie z;1 komprom itUJ<!CC bohaterów S(11111t_1 · Bcl::t'huha. lecz La charakteryzujące wiernie sy tuację 
historyczn<i. w jakiej r()/grywaj;i -; i ę zdarzenia przcd,aawione w lej sztuce: wla śnie tak widzą j <! 
zarówno osoby. które w tych zdarzeniach uczc tnicLą. Jak sam Witkiewicz. 

Lipiec 1969 
Krzysztof' Pomian 

„Człowiek pośród rzeczy Czytelnik 1973 

Janu v D..:gler 

STANISŁAW IGNACY WJTKIEWICZ 

Stanisław lgnan Witkiew icz (known under the pseud.onym Witkacy) painter. 
drama ti s!. novelist. thco rellc ian of an, philosopher. critic, photographer. and JOurnalt st 

was bom on 24th Fehrua ry. 1885 in Warsaw as the .·on of the eminent critic and painter 
Slanislaw \V itk 1cwiu. and 1ar·ia 11n- Pictr/k1c\\'icz. a te;i chcr of music. In 1890 lite' 
Witkiewi czes sc ttled dow n in Zakopane (a resclrt at the foot or th e Tatra mouruains) The 
arlistic and inLcllectual alrnc>s pherc of their house . in which the most Jistingui .shcd Polish 
;i rtists w ·re l'rcquent gues ts. made conslant con tacl wilh a rl pos"hle and t'ostcrc:d the 
de\clopment u r ve ry earl y rnan ifc stcJ young Witkicwicz's literary ta lent and alsc> o r his gifts 
for painting and music . AlreaJ y '1s <I hoy abo ut eight. unJer the inlluence of read ing 
Sha kespea re and Maeterlinck . he wrntc o;cveral ·hurt dramalic wo rks. al the age of 17 he 
mad e his debul ;1' a painl<:r al an nhibit ion in Zakopane. the nllowing year he preparcd 
his tirsl phi Io ·nph1cal lrcati sc cn litlcd .\for:cnia improd11ktn1 ·1.1 ( U11produrn1'1' Oai drc11ms). 

Th e developmen t ur Witk 1ewic1's in tcrcsls was. in t·acl , spontan~o us His father an 
adh t: ren t or the lheory lhat :tl i educalional sys lenh destroy indi vidualil y tned nol lO 
in tc rfe re in :-. haping of his so n's predilections (though he , killfully fan ned them) and was 
agains t sending the hoy lll sc huol. pcrmitting only pri\ale le>so ns. Young Witkiewicz wa s 
tulo r·ed by such oulsl <tnd ing scic nl1sb ;1<; WbdysLtw Fo lkie rsk i (rnalherna llcs) and 
MiecL.ys la w Lirnanm\ 'i h.i (gcugr:iphyJ. In Ju m: 1903. h<.1ving pa , .eJ ;iii req uin::J exams. 
Wi tkiewicz receiveJ in LwÓ\\ hi> d iploma \,( '><'COnJ ary education. 

Durin e the vears 1904- 1908 Wi tkiewicz travelled abroad (Austria , ltal y. !-rance) and 
ca rne tn k no:\. nu;dern Euro pea n p:1inu ng. The acquaintance \\ii h Gauguin\ and the n 
Picasso·s wo rks was ot' p;irt tcula r imponance. In 1905 Witkie\\·iCl unJerlook studies al the 
Acaderny of Fine Arts in Crncuw. Aft t.:r a year he k ft th e Academy under his father·s 
pressure and starteJ pri\·ate k ssons with W fa cl)slaw Ślewiński. a fri end "r G auguin and an 
ou tslanding painter. In 1908 Witk it:\1ic1 <lga in enrol kd in th.: caderny o r Fi rn: Art: \he 
altended Józel 1eho lfer 's workshop>). but a ftcr dropping the st ud ies in April. 1910 he 
never ca rne back LO the Academ y. . He mel Irena Solska. an act r>ss related to the circles of 
the C rJCO\\- l:lohcrn ia ol' tho s~' days. Th e1r acquaintance turned into <t storrny . dram;itic 
love-;tlTair las ti ng: till 191 2. l t bec;ime the h;bb of Witkiewicz·s first novel entitled 622 

up11dki Bu11i11. c:: 1·fi Dc111011 ic::nu kohiew I 7/w () :!2 Du1111/iiffs of Bungo, or Tll!! Demonil 
J.-Vo111w 11 • writt en during 19 10- 19 11 (no t publi shed till l lJ72 ) In 19 11 Wit bc. survcyed the 
fa rnou-; e -; hi bi tio n o f cubists 1n Paris. v i s it ćd Ślew i 1iski in Doi'lan in 8retagne (he painted 
there a se ries of landscape. t·rorn the ,ea ·iJe) and we nt to London . invitcd there by his 
friend Bronisław Malin owskt. \\ho Wa \ rreparing hirn se lf in England for his anlh
ropolPgic:al ';t uJies and rc ~e arch. \\h ich wcrc lo br·ing him world-widc farne. In the 
111ea nti111e Witkic1\ iC7 rc!.!'.ularl v , ·isiteJ l11s 1·a ther. who had been stay in g in lhc heal th-resorl 
of Lov ran o (Trieste) sin~e I 9<iX. Thev ca rricd on a frequent interchangc c>f' lctlcrs. in which 
the father tried to direct his -;on-s life. la ving down so me de łinite et hical. inlellect ual and 
drtis tic r·equi rerncnts (hi -; L1lher\ ktL.:rs \\ Crc published in 1968 ). In August. 1913 
a collect ive ex hihitiun ol' WitkiewicL·s 82 painttngs and drawings was helu in Cracow. 

On 2 1sl or 1-'eb ru ary. 1914 WilkiewicL's liancce. Jadw iga J;inczewska . committed 
suicide in the Ta Lr:1 mounlains. Deepl J. shakcn by th is tragic fac t. Witkiewicz dec1ded lO 



take part. as ;.i drawcr and photographer. in a scientific expedition to New Guinea 
orga ni zed by Bronisław Malinowski . At the beginning of June. l9 l4 they set out from 
Lond on. and reached Australia in the end of Juł y. ha vi ng stopped in Ccylon . Memories of 
thi s voyage recurred throughout Witkiewicz's work. lmpressions from his fo rtnight's stay in 
Ceylon were describcd in the se ries of an ie le~ Z podró~r do 1ropikó1.- I From 111r Vorag<' to 

tli<' Tropic.1·). Witkiewicz also set some of his plays in Sou th-East Asia and used oriental and 
Indi an motifs in his artistic compositions. 

Upon learning about the out break of the war. having quarrelled with Malinowski. 
Witk acy decided to return to Europe. I n the end of October. 1914 he carne deepły depressed 
to St. Pete rsburg, where he had some close relatives. He enrolled in the Milita ry College 
l'eeling that hi s duty was to take part in the war against Germany and hoping that later on 
he wo u Id be a ble to join Poli sh troops, which were going to be organized. In March, 1915 
he graduated from the College as a Second Lieutenant and owing to his uncle's inOuence he 
JOined the famous Pavłovian Leib-guard manned by sons of a ri stocrat ic famiłies. He 
participated in fi ghtin g on the front and was wounded in the great battle of Stochod. He 
was decon1ted with the o rder of Sa int Anne. La ter he served in Moscow and St. Pe tersburg, 
where he panicipated in the artistic life of Po łish emigrants. Dunng the revo łution of 
Februa ry 1917 so łdiers ch ose Witkiewicz to the f'o urth unit of their battalion to manifest 
their appreciatio n of his hurnanitarian <1ttitude towarcls his subordinates. After the October 
Revolution Witkiewicz had to hide to <1vo id death. 

Witka cy's stay in Russia wa s a turning point in his biography. Experiences 
connected with the war, active service and primarily with the revołuti on were a great shock 
for Witkiewicz and made him reva łue his previous outłook upon the world, man and 
his tory. These cxperiences left their ineffacable impression upon his artistic ou tput. in which 
the motifs of rcvolt of ma sses. of revoluti on and of coup d'etat were to recur, and they a lso 
gave łinal shape to Witkiewicz's philosop hy of history and vere the main ca use of his 
pessimism and ca tas trophi srn . In Russia Witkacy was wery ac ti ve as a pai nter, made 
experiment s with photograph y. worked out the foundations of his philosophicał and 
aesthe ticał sys tem. 

With the assistance of his friends Witkiewicz ca me back to Poland in June. 1918 and 
im medi ate ly Look to very animated and creative activity. Within the scope oi' seven years he 
wrote over 30 płays. pubłished 3 books. in which he formulated the principles of hi s theory 
01· painting and theatrc and expounded his views upon the devełopment o l' culture: No11·r: 
.fórmy 11 · malars/1\'i<' i 1\'ynikające stąd 11ieporo::wnie11ia ( Nell' Forms in Painting and thi? 

Mi.rnndentandings R!'sulting Therefi-om), Warszawa 1919: S::kicC' es tetvc::ne ( Aesthetic 

Sketcll<'.\ J, Kraków 1922:. Tnt1r. 11·st\'f! do ll'Orii C :::rslf!j Form r 11· teolr::e I Tlu'lltre. 

fnt roduction to th<' Th corr of Pure Form in Thf!atre). Kraków 1923. As a painter he 
belonged to the Forrnists group -·-he was its chief theoretici an and participated in severa! 
ex hibiti ons. The first premieres of his plays (Tumor 1Wó::go11·ic:: Tumor Brainio1ric:: in the 
Słowacki Theatre in Cracow o n 30t h June, 192 1. and Progmat.1·.lci -- The Prag111a1i.1tI in the 
Elsynor Theatre in Warsaw on 29th Decem ber, 1921 ) were violently attacked by critics. In 
response. Witkiewicz pubłished severa! polemic articles. On 30th Aprił. 1923 he married 
Jadwi ga Unrug. 

During 1925-1926 Witkiewicz changed the main direction of his in te rests: he 
abandondoned these two fields of his ac ti vi ty in which he tried to reałize the ass umptions ot' 
hi s theory of Pure Form. In painting he limited himself only to portraiture. but he treated it 

as a form ofappłied art and a so urce of income (in 1925 he established an atelie r cal led: The 
S. I . Witkiewicz Portrait Pa intin g Finn) . Witkacy al so gave up drama for the novel, 
creati ng neverthełess the theory that noveł ca nnot be a work of Pure Form . In 1927 he 
published the nove l Po=eganic jesieni ( Fare1vel/ to Aulumn), and in I 930 - N ienmTcenie 

( lnsatiahilitr). He organized The Formistic Thcatre in Zakopa ne and between 19~5-1926 
staged there a few of his plays. He continued to participate in numerollS exhib iti ons all over 
Poland (on 26th June, 1929 his biggest individuał exhibition was opened up in Poznań). In 
May, I 930 he also had an exhibition of painting and water-cołour in the Galerie Zak in 
Par is. 

In the thirties Witkacy devoted himse lf almost entirely to philosophy. He pubłished 
dozens of ar ticles popularizing hi s own philosophicał assumpti ons and arguing against 
other concepts (among others ideas of Whit ehead, Carnap, Ru sse l and Wi ttgenstein). In the 
work enlitled Poifcia i 11ricrd:e11ia impliko1rnne pr::c: pojrcie Istnienia ( The Conci:pls ami 

Principles lmp/ied h.1· the Concept oj Existence ), which was published in 1935, he formulated 
hi s own phiłoso phical system ca lled biologica! monadi sm. His ar tistic interesls became the 
margin of his ac ti vit y. Bet ween 193 1- 1932 Witkiewicz wrote the first part of his never 
fini shed novel J edrnc w.1J.icie (The Only Wai• Out ). In 193 2 he published a book about the 
noxiousness of narcotics (Nikotnw. alkohol, kokaina, peyotl, morfina. eter -- Nicotinc, 
Alco/iol, Cocainc. Pcroth: . l'v!orphi11e. E1hcr) and ałso the pamphłe t O C:.rstcj Formie I On 
Pure Form). In March, 1934 he.fi11ished 1.-riti11g the play S.:c1; ·ci· (The Shoemakns). In 1936 
the soc i o-psychołogicał study Niemyte du.ce ( Umrnsh ed Sou Is) carne in to being. I n this 
stud y Witkacy presented hi s views upon Połish bistory and anal yzed Polish national 
shortcomings (he did not manage to pub lish this work and it appeared on ly in 1975) In the 
meantime he łec t ured on litcrature, art and philoso phy. In October. 1937 Wi tk iewicz was 
visited in Zakopa ne by the out stand ing Germa n philo opher. Hans ornelius, wi th whom 
he had corresponded for a long time. At that time Witka cy carried out controlled 
experiments with narco tics exa mining their inOuence upon artistic vision. ln the end of I 938 
he fini shed his second philosophical work entitłed Z agadnil'nie ps1·chofi:yc::ne. c::yli 

o matl'riali:::mie. 1\'itali::mie i mo11<.1d1·:::m ie ( Psl'chophysical Questions. or 0 11 M aterialism . 
Vitali.1111 and Monadism ), on which be had been work1ng for 6 years. Also in 1938 he carne 
back to drama and w ro te the play Tak :.1rnna !ud:: ko.il: 11· obl('d::ie ( So-called Humanity Cone 
1'v/ad). He tried to reactivate the experimental theatre in Zakopane. 

In September. 1939 Witkiewicz vołunteered to the army as a reserve officer. but he 
did not get a moblizalion order beca use of hi> age and state of hea lth . On 4th Septcmber, 
1939 he left Warsaw with other refugces and, in the company of his friend Czesława 
Oknińs ka . went to the east. In mid Scplember they reached the vi llage Jeziory. near 
Dąbrowica in Polesie . On I 8th September. upon learning that the Red Army entered the 
eastern part of Poland , Witkiewicz co mm itted suicide. He was buried at the loca I Orthodox 
cemete ry. 

Trans!. by Zofia Le.1i1i.\ka 



THE MEANING OF "BEELZEBUB SON ATA" 

" Beelzebub Sona ta is play includcd am ong the best works of St anisław Ignacy 
Witkiewicz. lt has been must o ften co mmen ted upon and ana lysed. The mai n rca ~on of thi s 
inte rest is the fact that the play is a spec1fic vesion of the Faustain myth and Witkac)'s 
treatment of this theme ex hibit s amazin g parallelisms with " Docto r Fausl\is" by Thomas 
Mann . Although il is imposs ible that Man n co uld have known the play by Witkacy wh ich 
had been written ea rlier (and publis hed in 1938 in a Warsaw period ical "A teneum" that 
was appearing for a short period of time only) yel the comparison o t' the two works invites 
considerat ion not onl y upon the " borrowmgs" and ana logy occu ring in art but a lso on the 
affinities in both authors' views on the problem of art isti,· creation and the function of an 
a rtist in the twentieth century. 

Th omas Ma nn outlining lh <· purpose of his novel wrote that 1t conce rns "an escape 
frorn the d ifficulties uf the Cultural Cri si~ into a pact with a devil: a desir« of an artist. who 
is proud but threatend by the thought uf crrntive impotency, to becomc. J'ree 1·rom all 
limit a ll ons and inhibiti ons at a ny cost" Th..:se wo rd s are eq u<1ll y va lid for Witbc:r 's play. 
As in "Doc tor Faustus" his main characte r is a composer whose desire is to create a work 
eq ualli ng the greates t cla ss ie<tl composit1 ons and at the same time. ullerly modern. To reach 
this a1 m he is ready to seul his sou l to the devil to reno unce a ll mora I principks. tn become 
cruel and evil. lt reminds of a famous scc nc fro rn "Doctor Faustus" when Satan appea r · to 
the hero and argues that grcalness in art can be "chi<.:ved 0n ly th rough b ·il. th"t an art ist is 
"a brother to a criminal and a mad man " Almost a l the same time as Witkacy, ndre Gide 
staled that in the creatio n o l' an y grea t work of art the arti st collab0ratcs with a demon and 
noble intentions can give birth on ly lo rniscarried books. 

Witb1cy having taken up the Faustian mylh in hi s " Beel1cbub Sonata" and hav 111g 
interpreted it according to the spirit o t' the timcs. cntered a long, orig1nating from the 
Rorn anlicism if not earlier, trad1tion of the disputc wheth <.: r art can be su bJect to any mora! 
t:va lua ti on and whether the status of an artist libera les him from va rious limitations and 
easemants that are imposed on human heings by the soL:iety Does the grea tness of an isric 
achievemen ts JUSt ify fully a ll attempts at distu rbing the establi shed order and all de visa tion s 
from the binding principles'> 

Since the time> of mod erni sm th1 s argum ent ha s grown in strength and speci fic 
significance. and in the li ght of lh<.: cven ts from the twentie th cen tury history it has acquired 
some additional meanings. For many art ists, 1n the same way as fo r the hero of the 
"Sonata". the disc repancy bet wcen the wo rld of ~1es t h ct 1 c va lues and that of "life \a lucs" 
beca me a deeply tragic con trad ict1o n fo rc111g them into ma king the umvoca l dcc;; ion Many 
have dec1ded to enter the "country of evil and darkne .,„ like the hero of Witkiewicz. 

"Beelzebub Sonata'· is ~1 mu ltila \'« r work si nce Wit b cy 111 odi lie:. and n~- hapes the 
Faustian th,·me including in it the element> of his own philoso phy. philosnp hy of history, 
and aeslhd ics. For Witkacy art constituted not only the content of his life but a l.;o ils 
greatest va lue. In his theory of Pure Form he exprcsscd the va lues o a work of arl not onl y 
in terms or forma! categories but abo of the mctaphysical oncs. A real \ o rk <f a rt in Pure 
Fom1 is only the one which is capabk of providing us with spccific exp« ricnces owi ng lll 

which W« can approach the Mystery of Exi stcncc. Thus the grcate r the va lue ,) f art the 
better it enables to reach trulh. Absolute Truth. ''Bcelzebub Sonata " co nstitutes_ in a way. 



a lecture of this theory but, at the same time, it reveals that the gaining o f this ultima te truth 
must be paid for and the prize is also ultimate - one's life. 

. Fa ustian motif is interpreted in the play according to Witkacy own philosophy of 
h!Story. The world presented in the ··sonata" is doomed to destruction. The characters live 
in the remains of their past but the future frigh te ns them . Their is the fear of the wor ld "on 
the ot her side". According to Witkacy's philoso phy of h1story the progress of civilization 
and the social development resu lts inevitably in the perfectly organized, unified mechani zed 

~-ociet y the society of ants or termites. Materia! wea lth . we llbeing, socia l equality, 
_ umversal_ happ1ness" will have to be paid fo1· by giving up such walues as perso nal 
1nd1v1dual1ty and one's sense of identity. In this worki'" even Beelzebub. in order to fu lfil 

himself, ha_s to become a patron of the ans and a virtuoso because that is the o nl y sphere 
where the 111d1v1dual manifests himself in the l'orm of so me kind 01· perversion. The rest is 

mechanica l pulp not worth y to be looked ar even by the bascst of the devils" In this light 
art becomes the la st chance of preserving one's in<li vidualit y Sti l I, in order to achieve it an 
artist has to negate the world, he is not capa ble of crea tin g any thing great in the existing 
order. Accepting the order would 111ean suicide but rejec ting it sign 1fies choosing evil and as 
a result - destruction. This tragic dilemma makes the basi s of the a lrnest comic. plot of 
"Beelzebub Sonata". 

Thi s main motif of the work is intervoven with a nothe r theme o f equa l importance 
for modern an "Bec lzebub Sonata·· is a play dea ling with the creation of a work o[ art. 

Hence, it can be included among one of the types of the twentie th century literat ure about 
literature (iilleraturr auto thematique) ta king up the problem of the creative process a nd 
cons1denng how il is co nditioned by psychology, philosophy, idea s. a,;sthetics. Thus it is 
not a play about creative impotence but abo ut the process of creat ing of ;.i work of an and 
ls tvan's traged y li es in the fact thai sea rch111g for a way to " pure music " i.e . music lacking 
any emot1onal aspect he is not a ble to łlnd any su ita ble form for 1h~ sound materia!, there is 
no form that woulcl secure its purity. 

The statement that "Bee lzebu b Sonata " represents, literatu re about literature is true 
not only in reference to its themes. This is revealed a lso in the structure of the work. the 
choice of devices and the panem of conventions. Jt is not a me1·e co1ncidence tha t Hungary 
is dep1cted as the place of action (though Mordowar reminds very much of Zakopane). that 
heli turns out to be a cab;net. that the world is peopled by aristocratic idiots. All these are 
charakteristic of Hungarian-Yiennese operetta. "Beelzebub Sonata" certainly riclicules 

some of fami liar stereolypes and conventions. In the avant-garde art. however. play on 
convent1ons. pa rody of established patterns usua lly serves so mc deeper purpose than mere 
rid1cule or dehascment of them. They become the materia! which, once transformed. i:!.Jins 
a new quality. "Beelzebub Sonata" is woven together of a llusions. parodistic refere~ces. 
travestied motifs . yet it remains fully original. 

. The place "Beelzeb ub Sonata" occupies in Witkacy's creation is unique. The drama 
wh1ch was comp leted on June 25, 1925 c loses the richest period o f hi . ~cven years· activity 
lt also creatcs the closing point of his work as a playwright (the only prescrved play that 
was written la ter - "The Shoemakers"). Maybe the play about an artist looking fo r a new 
meant as an authobiograrihical touch. 

Janusz Dcgler 

FROM THE COMPOSER 
The fascinating atmosphere of Stanislaw Ignacy Witkiewicz's plays with their specific 

humour, deformation of stage and design elements, and their complex psychological and 

philosophical struct ure inspired me many yea rs ago with the idea of writing a musical show 
based on one o r the playwright's works. 

hnmcdiately. howevcr. doubts arose not only as to the very sense o[ writing a stage 
work, in view of the c lea rl y existing cr isis of the conventiona l operatic form in the world, 
but also because of the unique poetics, theatricality and the problems of substance and 
form of Witkiewicz's works. The necessity of suita be adaptation for musical reason s might 
have been considered by some apoJogists of Witkiewicz·s a rt to be brutal intervention in to 
the work which is already perfect in its own form. 

The unique world of Witkiewicz's drama induced my decision and " The Beelzebub 
Sonata" was chosen mainly because of its theme, connected with music, and its theatrical 

quality. lt is my strong belief that these two basie factors justify the decison to present 
Witkiewicz's play as a musical performance, and thus, to adapt its text and the form to the 
conditions resulting from the coexistence of words and music. Hence. the whole is based 
upon the fragments of the actual dialogues of this outs tanding writer while slight 
modilications were absolutely necessary. Act 111 of the play had to be made considerably 
shorter to preserve the musical logic of the entire performance. 

Presenting yo u with a Witkiewicz play in a musical form I am. first of all , fulfilling my 
own personal duty. since the idea that has haunted me for years was: stronger than all 
doubts a nd difficulties that l have encountered while working on it. 

A mu sica l perform ance in two .acts 
LIBRETTO EDWARD BOGUSŁAWSKI AFTER A PLAY BY STANISŁAW 

IGNACY WITKIEWICZ 



EDWARD OGUSLA WSKI 
S NATA BELZEBU A 
Widowisko mui:yczne 2 ktach i .' od~lonach 
Libretto: EOW, RD DOGU. 1,\WSKI edlu dramalu 
. l NI ,\ \\A IG"ll n :Go WITKIEWICZ „ 
Kierownictwo muzyczne : 
Reżyseria 

cenogr fla 
Choreografia 
Asystent reżysera 
Asy tent choreografa 

Na fortepianie gn 
Korepetytorzy soli„tów 

(n ·pic·cnt 

Su ner 

ZDZI A W SIADLAK 
JÓZEF PALSKI 
M REK BRAUN 
JACEK TOMASIK 
DAMIAN KIE E 
GRAŻYNA KARAŚ 
IRINA ER 1 SKA.JA 

IRENA CELIŃSKA 
lRJNA ERETSK - JA 

MAŁGORZATA SZOLTYS 

HANN ZARYCKA 

DOROT A CIEŻAREK 

prcmicr · 21 u.crwca 1992 roku w cza.tje Tygodnia Witkacego 
-·~-=---w:.., Europeji.kim Mil!!;iącu Kultury 

Pnedsta~nie duł kujrmy pamięci ERWINA l'liOWIASZAKA 
ni zapomnianej Babci Julii 

OBSADA 
Babcia Julia ST ANISł,A W KN APIK 

ADAM SADZIK 
J oachim BaltaLar de Campos WŁADYSŁAW GUZIK 
dE' Baleastadar ZBIGNIEW SZCZECHURA 
lshan Szentmihalyi 
Hilda Fajtcacy 

Hieronim Sakal~·i 

Krystyna Ceres 

Teobald Rio Bamba 

Baronowa Sakalyi 
I lokaj 
li lokaj 
Ili lokaj 
Don .Jose lntrigucs de F. ·t rada 
Ciotka lstvana 

JAN MIGAŁA 
MARIA DOMA:'JSKA 
l\11ROSLA WA OGIŃSKA 
S ANISŁA W Zl(>ł,KOWSKI 
A T O IN A MALARZ 
At , A PLE\.\ NIAK 
ANDRZEJ BERNAGIEWltZ 
WŁADYSLA W GUZIK 
.JOLA T A KACZOROWSKĄ 
FRA1 Cl ZEK MAKL CH 
ZBIGNI ·W BATOR 
WOJCIECH W R(>BLEWSKI 
PAW ,L MIŚKOWIEC 
MARIA Cl 10 \1 <\ 



ORKIESTRA 
I skrzypce 
SWIETŁANA SIEM.JANNIKOWA 
EWA SOBCZAK 
AN:'llA STOLARZ 
Il skrzypce 
ALEKSY BIELSKI 
BOŻENA BARAN 
TOMASZ KUŹNIA 
Altówki 
JURIJ SZEWCZENKO 
ALEKSANDRA MICHAJLENKO 
MIECZYSŁAW SATORA 
Wiolonczele 
WLKTOR GŁUSZENKO 
ALA GROCHALA 
Kontrabasy 
JERZY POROSŁO 
Flet + Piccolo 
BRONISŁAW ZAJĄC 
Obój + Rożek angielski 
SYLW[A TOMERA 
Klarnet + Klarnet basowy 
STA"llSŁAW OLKO 
Fagoty + Kontrafagot _ 
SŁAWOMIR SZYMANSKI 
Trąbka 
MICHAŁ POPOWICZ 
Puzon 
TADEUSZ GMYREK 
Perkusja 
MARfA MASTALSKA 
DANIEL BIERCZYŃSKI 
Fortepian 
IRINA ERETSKAJA 

Inspektor orkiestry_ 
BARBARA WRONSKA 

BALET 

Tancerze 
ALINA TOWARN1CKA 
WACŁAW NIEDŻWIEDŻ 
Soliści 
RENATA GAŁCZYŃSKA 
GRAŻYNA KARAŚ 
MAŁGORZATA ZALEJSKA 
JACEK DROZDOWSKI 
ALEKSANDER ABR)TALIN 
Koryfeje 
RENATA GODEK 
ELŻBIETA PIWOWARSKA 
IWONA WÓJCIK 
Zespól 
ILONA DWORSKA 
WIOLETTA MACIEJEWSKA 
MAŁGORZAA PIECHNIK 
MARZENA WOJTASIK 
TOMASZ SZARO 
TOMASZ WOJCIECHOWSKI 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Kierownik produkcji - ZDZISŁAW JAROSIK 
Kierownik techniczny sceny - TADEUSZ KONIECZNY 
Kier. prac. elektr.-akustycznej - JÓZEF RYBARCZYK 
Kier. prac. kraw. damskiej - ALICJA TEKIELA 
Kier. prac. kraw. męskiej - MARIA ODROBINA 
Kier. prac. perukarsko-fryzjęrskiej - CZ~SŁA W A GWIZDAŁA 
Kier. prac. stolarskiej - JOZEF KMIEC 
Pracownia malarska - MAREK JAROSZ 
Pracownia modniarska - HELENA DZIUBEK 
Pracownia tapicerska - TADEUSZ SZCZERBA 
Pracownia modelarska - WACŁAW DIDUR 

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 
kierownik - URSZULA LALURNY-WAĆ 
BIURO OBSŁUGI WIDZA 
kierownik - EWA ŚWIDERSKA-WINNICKA 
opracowanie graficzne - JANUSZ WRZESIŃSKI 

OPERA I OPERETKA W KRAKOWIE 
DYREKCJA TEATRU 31-002 Kraków, ul. Senacka 6 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
Sekretariat - tel. 22-08-79 
V-CE DYREKTOR - tel. 22-62-10 
BIURO OBSŁUGI WIDZA - tel. 21-16-30 
SCENA OPERETKOWA I SCENA DZIECIĘCA - ul. Lubicz 48, 
centrala 21-22-66, 21-42-00 
KASA - tel. 21-16-30 
SCENA OPEROWA W TEATRZE IM. J. SŁOWACKIEGO -
Pl. św. Ducha I, tel. 22-45-75 
KASA - tel. 22-45-75 
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Serdecznie dziękujemy 
PANI BRONISŁAWIE GÓRNISIEWICZ 
Salon Książki „MUZA" Kraków, ul. Królewska 47 
za sponsorowanie programu 
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Skład: .. KRAKSET" 
Druk : ~ Kraków tel. 55 19 06 




