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Karol Irzykowski

.JAROS.ŁAW

O WITKIEWICZU

SON 11CIE BE.LZEBUBA

sztuka apostoła „Czystej formy" Stanisław:i
Ignacego Witkiewicza Sonata Belzebuba, czyli Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze jest w porównaniu
z dawnieiszymi jego 30 sztukami klarowniejsza, na\Vet zupełnie zrozumi'lła, ale przez to wady jei form:·
nie czystej, lecz istotniej, tym łatwiej wychodzą na
jaw...
Cbkawe byłoby porównanie te'(o utworu z jednym
z mniej znanych utworów Młodej Polski Sonatą J. A.
Kisielewskiego, gdzie również chodzi o napisanie niezwykłej sonaty. Ibsenowska symboliczność jaki~
twór łudzi, foko kwintesencia pewnych pragni 0 ń tu
i tam, lecz Witkiewicz już nie vfa patosowi, zastepu,ie
l!O grotesk"'. żadaiąc jednak od czytelnika, aby tę
groteskę przetransponował na irme wymiary.
Tak
by przvnajmniei wynikało z obficie rozrzuconych v.r
utworze uwag filozoficznych. Mamy tedy coś iakby
zab:rnmą parodię jakiegoś utworu, którvby sobie na1F.7iiło Przemvśleć. ale istotne bezpośrednie wrażenie
robi tvlko styl autora, mieszanina filozofii impertyr.encji i dzikiego humorn.
'
·
Kawał, kiedy diabły dla elegancji ucinają sobie ogony przypomina znane i u nas z przekładu Berenta
Zart, satyrę, ironię i głębsze znaczenie Grabbego (drukowaną niegdyś w „Chimerze") Tamże di~hP.ł wśrńd
na.igor~tszeirn hta marznie niemal na śmierć, choćby
podpallł pod sobą stos drzewa przytaczam szczegóły po to, aby poprzeć moią tezę, że słav.ma „Czysta
Forma" w wykonaniu Witkiewicza jest powrotem ro~nan~yzmu niemieckiego z jego specyficzną ironią, moze nie bezoo~rednieą:o. lecz via Miciński, którego oatos zdegradował Witkiewicz do roli żartu, nie będąc
7dolnym wytrzymać napięć atmosfery dramatycznej

Nowa

fragment

Przeglądu

k.•iqżkowych.

dramatów
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IWll.SZKIEWICZ

„. Jego Czysta Forma w teatrze była pewnego rodzaju poez.ią. Teatr ma swoje specjalne prawa, które zresztą Witkacy obnaża do pewnego stopnia w opowiadaniu „O łagodnym staruszku prowadzącym kota
na s:murkli". Trochę za mało zdajemy sobie spra wę
z tee:o, jak bardzo Witkiewicz był zrośnietv z teatrem
i jak bardzo uświ::idomił sobie wrażenia, ·.iakie wywołuje w widzu czyste działanie. Dawna szkoła teatralna krPkowska wiedziała o tvm doskonale - o ile nie
'>'-' teorii, to w praktyce. Wied7i'lł o t:vm i ten chrześ
ni<1k Modrzeiewskiej. Być mo7e whśnie Modrzeiewsl'a (nic o tym nie wiemy) miała ten sekret obecności". tr> <:< o, że samo weiście akt.ora na s cen~" może
przenik::1ć clreszczem widowni<;. W nai w vżs7.vm 0 tnT) niu posiadały ten sekret aktorki wysok; przez Witkace<:!o cenione, z którymi n;:id insrP.nizacją swe.;:o
dr"matu \"snółpracow a ł, Stanisława Wvsock'l i Ire'l.a
Solska. Mi::iłv one ów dar e:estu, ruchu, suoirzenia.
słowa jednego słowa. które tvlko w teatrze na~
bierało znciczenia i dział a ło na widza nie symbolicznym, ukrytvm sensr>m, le~z swoim c>:vsto te"tr'llnvm
\Vvra7eni. Podobno powiPrhpnie Sol<ldei .. T<:olaria ~o
clarn1", kończ8ce dramat \Vitl;:'lce!':O W ma.lum dworku
(inscPni?'.a<'ia lwowska), mi<>ło t"1d "'""lor tf>at.r:ilnv
i?: wirlov.rnia 7"miPrała no nim . Wierb:i'>h też Solska'.
rllacze<>"O - dl:i te<>"O ierlnecro oomied7c,.,ia - oheimowc1ła niewdzieczna role kucharki w tym dramacie.
Otóż obok nurtu filnzoficwe ao. obok n11rt11 bredni
i zabawv. ohok nn r tu opernw<>nia oner"żr>niem (ni'(d~· symbolem!) dn•m::itv Witkaceoo ma.i a ten pote~
r;v nurt czysto teatn1!nv. niPzmiernie ważnv, ktArv
d 7 i~ł::i. tvlko nrze7 in<ceni?:::icie :>:"nik::iiac komnletni"
w <'7vtaniu. 'l'o wh ś ni"'. Ż " Pewien element wid,..,wi<>k
\.Vitlc"<'P."O dnrhorl 7 i do P-lns11 tvlko na scenie. shnOV.'i
o w~rto .~ci ie" o i'lkO dnim::itun<a.
We7mv na pr>:vkł"d drarnat Pramnat11.r.ci. Ni~'vażn~
jest tu jego filozofia zresztą "ci mna i niejasn~
!<;ó_lvie tu pomvsł n iem ej boh ri terki, l\'l'l.malii,
1 Je] m a k wvrażanych tvlko gestem. Czvni to na scenie wr117enie wstrza!'rniąc e - .iak jei jedvny krzvk
na zamknięcie trarredii. Tak samo Pie najważnieisze
jest w tvm dramacie pnwie svmboliczne skonstatowani<> „tam nie ma wviścia" przez ż::1ndarma, który
\.vszedł w drzwi, za .i akimi orzed chwilą znikłv wso:vstkie dzi~łai"ce osobv - ale to, co w r.7vtani11 mii::1
bez wr::iżenia. narastaj;:icy śpiew „mumii chińskiei".
shie się koszmarl'>m, który długo pozostaie w o"mięci .iuż Po przedst'lwieniu. To s::imo da sie no,vie dzief o zakońc7eni11 Szewców, o historii z czterdziestu
M<>nrl 0 lhqnm<inii itd . itd.
Widzimy, że ta czysto taetralnci strona dramatów
Witkacego jest jednocze~nie domeną jego nieprawdopodobnej pomysłowości , groteskowej fantazji, feerycz-

ne.i (w znaczeniu zupełnie nowoczesnym) widowisko waści jego sztuk. Kiedy groźny prokurator w Szewcach po dwóch aktach królowania w czerwonej todzt"
ukazuje się w trzecim odziany w psią skórkę, w różo
wym włóczkowym czepeczku z dzwoneczkiem na gło
wie, skulony przy psiej budzie - przestaje to być
filozofią
czy symbolem, jest nieprawdopodobną,
wstrząsającą groteską. Takich momentów w dramatach Witkiewicza można naliczyć tysiące. Dodać do
tego należy, źe cała ta „teatralizacja" widowisk Witkacego dokonr.na jest niejako we wnętrzu teatru naturalistycznego. Ani przez chwilę nie przychodzi mu
do głowy, że można by \Vyrwać się ze sceny pudełko
we.i, że można akcję rozbić, rozłożyć na akcenty inaczej', wyjść poza ramy banalnych trzech czy pięciu
aktów. Sztuka „w dwóch i pół aktach" jest zwyczajn ą trzyaktówką . Wwry naszego romantyzmu zdają
się być nieistniejące. Przeciwnie, przy inscenizacjach
swoich sztuk pilnował, aby dekoracje, kulisy, umeblowanie sceny były jak najbardziej zbliżone do natvra!izmu. To też bvł zRmierzony efekt. Z tei czysto
teatralnej cechy swych dramatów Witkiewicz zdawał sobie dobrze sprawę.
Ujmował od tej strony
całą twórczość Wyspiańskiego, bardzo wysoko podnosząc właśnie jej teatralność. Oczywiście jak Że
romski myślał o sobie mówiąc o Reymoncie, jak Szymanowski mówił o Choninie zamiast o własnej twórczości, tak Witkacy entuzjazmując się Wyspiańskim
miał siebie samego na widoku .
Czasami, gdy ta „teatralność" uwodzi Witkacego
całkowicie, stwarza on dramaty przepojone demoniczną - a chwilami nawet nie demoniczną poezją ,
osiąga swoje szczyty artystyczne, np. w Niepod!egloiici

trójkątów.

Ale zaraz obok tego zjawiają się sztubackie wygłu
py, nieudolność, niechlujstwo językowe, dowolność
prowadząca do nie zamierzonej nudy (zamierzona nuda - to co innego) i wszystkie te aź nadto dobrze
znane wady pisarstwa Witkacego, przekształcające
jego dramaty właśnie w niedokształcone potworki.
Zaczyna nas martwić i niepokoić, a wreszcie niecierpliwić. I w pewnym momencie budzi żałość. To
bardzo niedobrze. Przypominam słowa Ingardena.
tamte, już przytoczone, i inne: „Witkiewicz był czło wiekiem niedojrzałym do swej własnej miary"_
fra g n1ent art yk ułu
,,Drarr:aty Stanisła w.i
Tw ó r cz ośt· ,
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I g n a.ceKO Witkiewic z. a· · .

O PRZEDSTAWIENIU

BIAŁOSTOCKIM

SONATY BELZEBUBA

Dlatego też w tym przedstawieniu najwartościow
sza j~st ~ego zewnętrza forma. To pierwsz~· spektakl
~ztuki Wit~acego zagrany w scenerii wymyślonej przez
a':ltora. Nie ma tu żadnych dodatków. I piekło pięk
ni~ umebl~wane przez Elżbietę Chojak, i diabły ucinaJące sobie ogo:iy, i cala atmosfera Węgier z operet kl: ~szystko. to Jest pokazane cieńko, bez przejaskraw1en, bez proby nadbudowywania plastycznej i inscenizacyjnej p :)\vieści o Czystej Formi ~- U a ,-,, e~ prJ ·,v„.
clzei;i~ akcji . scenicznej utrzymuje Zegalski, i po stokroc słusznie w konwencji starej mieszcza!'1skie.i
farsy„ .
„. Belzebub, alias Joachim Baltazar de Campos de
Balestader {Zbigniew Roman) jest uroczy, bo od początku trochę smutny, jak gdyby wiedział że na nic
jego piekielne szaleóstwa, że wszelkiej szt~ki nie udd
mu się ni~d::- stworzyć.„ I jest tu wreszcie jedna.
naprawdę swietna rola. To Babcia Julia Haliny Przvhy lskiej. Są w tej roli wszystkie delikatne o'dcienle
~tóre Witk~cy czasem tylko dawał do dyspozycji gra~
Jącym w Jego sztukach mieszanina nienawiści
i _ przewrotności, niewinności i leciutkiej perwersji.
h ·zybylska gra z dystan~em, któr y nie r.i:uca sie
oczy, parodiuje, ale bez szarży, i dzięki temu ona iectll'.I potrafi w tym przedstawieniu pokazać stopniowa111e _- rozwój sceniczny kreowanej przez siebie po-staci: ostatecznie ośmieszonej na końcu. To jedna
z naJlepszych ról, jakie widziałem w sztukach Witkacego. Obo.k. Haliny Mikołajskiej w warszawskiej Kurce wodne3 1 Ewy Lassek w krakowskim przedstawkniu Matki.

,„.

fragn1ent rt=cen z ji .! a na Kłossowicza: Sonu'u
Bel <:e bubn. u· Białymstoku. Teatr J9Rfi nr 1i

Najbardziej serio i uwaznie
Zegałski, reżyser białostockiej

potraktował

Witkacego

Sonaty Belzebuba. Sa-

ma So~ata ~ skrzyźo:.vanie salonu
do-węg1ersk1ch postaci z operetki,

Zapolskiej, pseunadrealistycznego
kabaretu i witkacowskiego grande macabre - prowokowała do znalezienia odpowiedników serio dla tych
rod~ajów i rozsadzania ich od wewnątrz przez tekst.
Przez utwór typu Sonaty Belzebuba teatrowi rysują się dwie możliwości: „zielonogęsiowa", a więc
przedstawienie na śmiesznie, upiornie i parodystycznie .- i „metafizyczna", bardziej serio, próba wyłus kama z pozorów fabuły i parodii motywów faustowskiego i witkacowskiej teorii twórczości artystyczne.i.

Zegalski . lojalny wobec. autora, którego sztuka miał a
u niego prapremierę, nie zdecydował się na kroki radykal ne, wobec czego jego przedsta wienie su geruj e
obie mo ż liwo ś ci. Do pierwsze j przy chyla s ię kompromituj ą c postaci (z młod y m kompozytorem na czele),
dó drugiej - traktując z atencją tekst.
E lżbieta

Wy s iń ska :

K on, rontacj e : W it ka cy j a ko

k la su l< f rng m en t 3 r ty!rn lu , Di alog 1966 nr 5
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