RZES .ZOW

IM. WANDY SIEMASZKOWEJ

1914

Wyjazd do Srodkowcj Australii z ek11pedycją naukową
prof. Bronisława Malinowskiego. St. I. Witkiewicz wstępuje
do pułku gwardyjskiego w Rosji. Jako podporucznik
w drugim roku wojny zostaje kontuzjowany pod Moło
decznem.
1918

Powrót do kraju. Dramaty Maciej Korbowa

Betiatrix.

1919

Pierwsza wydana
w malarstwie
szawa)

książka

St. I. Witkiewicza - Nowe fermu
stąd nieporozmnienia (War-

wynikające

1921
30 czerwca premiera Tu.mora Mózgowicza w
miejskim w Krakowie. W małym dworku
w 3 aktach. Kurka wodna - tragedia sferyczna.

teatrze
sztuka

1922

Szkice estetyczne. Jan Maciej Karol
w 3 aktach bez trupów.

Wściek!icu,

dramat

1923
Małżei1stwo z Jadwigą z Unrugów. Teatr.
czystej formy w teatrze.

Wstęp

do teO'rii

1927
Po ż egnanie

jesieni -

powieść.

1929

Wystawa obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz
firmy portretowej „S. I. Witkiewicz" w salonie Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków w Poznaniu.
Najważniejsze

daty życia i
St. I. Witkiewicza

twórczości

1930

Nienasycenie

1885
24 lutego urodził się w Warszawie Stanisław Ignacy Witkiewicz jako syn Stanisława Witkiewicza (krytyka sztuki,
malarza. pisarza) i Marii z Pietrzkiewiczów.
chłopiec

pisze

w

Zakopanem

powieść

poświęcona

pamięci

Tadeusza

1932

Ukazuje
Pojęcia

się

główne

dzieło

filozoficzne St. I. Witkiewicza
pojęcie istnienia.

i twierdzenia implikowane przez

1893

Jako ośmioletni
Karaluchy.

-

Micińskiego.

1938

komedię

„Ateneum", ogłasza Sonatę Belzebuba, utwór
ukoóczony 26 czerwca 1925 r„ nie wystawiony jednak za
życia autora.

Miesięcznik

1903

St. I. Witkiewicz zdaje we Lwowie

maturę.

1905 - 1908
Studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Monachium, wyjazdy do Paryża i Włoch.

1939

18

września

popełnia

St. I. Witkiewicz w Jeziorach (na
samobójstwo.

Wołyniu)

SONATA BELZEBUBA
PIERWSZA RECENZJA

Nowa sztuka apostoła „Czystej Formy" Stanisława
Ignacego Witkiewicza „Sonata Belzebuba, czyli prawdziwe
zdarzenie w Mordowarze" (ogłoszona w „Ateneum") jest
w porównaniu z jego dawnymi 30 sztukami klarowniejsza,
nawet zupełnie zrozumiała, ale też przez to wady jej fo rmy
nie „czyste.i", lecz istotnej tym łatwiej wychodzą na
wierzch. W grze jest wielka stawka: chodzi o to, żeby muzyk kompozytor Istvan napisał sonatę sonat, sonatę Belzebuba i ziścił w ten sposób legendę węgier s kiej miejscowości Mordowaru. Ale Istvan i
jego otoczenie są zbyt
miękcy jak na takie zadanie. Na szczęście pojawia się olbrzymi 50-let.ni brazylijski plantator Baleastadar - znowu
ulubiony typ Witkiewicza, jak Tumor Mózgowicz, albJ
Wścieklica i realizuje legendę w ten sposób, że coraz
bardziej
dcmonicznieje
naokoło
siebi e
demonizuje
wszystko. On sam jest tylko pianistą, nie ma talentu kompozytorskiego, posługuje się więc Istwanem, aby jego formę
,nadziać" treścią szatańską, albowiem w epoce schyłkowej,
kiedy mechanizacja zalewa świat, szatanowi pozostaje już
tylko wyładowanie się w sztuce - w Czystej Formie natchnionej przez Czyste Zło. Kabaret w opuszczonej kopalni,
urządzony jako imitacja piekła, pod wpływem Baleastadara
prawdziwieje, diabelscy lokaj e wnoszą wspaniałego Bechsteina i teraz miałoby się odbyć „nadziewanie" Istvana piekielną treścią. Tu jednak akcj ę na serio autor zastępuj e
makabrycznymi kawałami, jak wniesienie trzech trumien,
z których wstają trupy, aby brać udział w dalszych awanturach, Istvan zarzyna swoją narzeczoną, a zakochuje się
w zmartwychwstałej śpiewaczce, którą mu jednak wydziera Baleastadar. śmiejąc się szatańsko ze strzałów rewolwerowych i ukłuć nożem, aplikowanych mu daremnie
przez fatvana, bierze Belzebub śpiewaczkę w objęcia
i wola: „A teraz do fortepianu, mydłku, teraz dopiero życie
przetworzy się w tobie w ten piekielny melanż formy
z treścią, jaką jest sztuka; dosyć już perwersji w życiu.
„I Istvan improwizuje Sonatę Belzebuba, aparat do zapisywania nut notuje jego improwizację jest tego sześć
kufrów.
W trzecim akcie sam Baleastadar, przewyższający jako
pianista Paderewskiego („.) wykonuje z furią sonatę, którą
Istvan mógł tylko skomponować, ale nie wygrać w całej
pełni. Rozsuwa się zasłona w tyle, jeszcze raz ukazuje .s ię
piekielna kopalnia, na pierwszym planie trup Istvana, który
się powiesił na własnych szelkach na świerku, czując się
wyeksploatowanym przez diabła już zupełnie.
Ciekawe byłoby porównanie tego utworu z jednym
z mniej znanych utworów Młodej Polski „Sonatą" J. A. Kisielewskiego, gdzie również chodzi o napisanie niezwykł ej

sonaty. Ibsenowska symboli c zność - jakiś twór ludzi jako
pewnych pragnień tu i tam, lecz Witkiewicz
już nie ufa patosowi, zastępuje go groteską, żądając jednak
od czytelnika, aby sobie ' tę g,roteskę przetransponował na
inne wymiary. Tak by przynajmniej wynikało z obficie
rozrzuconych w utworze uwag filozoficznych. Mamy tedy
coś jakby zabawną p a rod i ę, którą by sobie należało przemyśleć, al e istotne bezpośrednie wrażenie robi tylko styl
autora, mieszanina filozofii, impertynencji i dzikiego humoru. Kawał, kiedy diabły dla elegancji obcinają sobie
ogony, przypomina znaną i u nas z przekładu Berenta
„Żart, satyrę, ironię i głębsze znaczenie" romantyczną komedię
Grabbego (drukowaną niegdyś w „Chimerze").
Tamże diabel wśród najgorętszego lata marznie niemal na
śmierć, choć podpalił pod sobą stos drzewa przytaczam
szczegóły po to, aby poprzeć moją tezę, że sławna „Czysta
Forma" w wykonaniu Witkiewicza jest powrotm do romantyzmu niemieckiego z jego specyficzną ironią, może nie
bezpośredniego, lecz via M i ciński, którego patos zdegradował Witkiewicz do roli ża r tu, nie będąc zdolnym wytrzymać napięć atmosfery dramatycznej ... )
kwintensencję

KAROL IRZYKOWSKI

„Gaz e ta P o lsk a" 1939. nr 234

POW ROT N A SC EN Ę PO LATACH
lcto k o Lwlc k z aVav; i sic~ pr:::. .1-1 tym, szczerze w z upctn ic nie
we d ług nci s s posól>, b ę cl :zi e my się tytko ciesz yć z e tvz. g l ę 
du na rz adkość śni iechu VJ ·naszu ch ponurycll cz asach. O ile ktoś
sią oburz ,lJ w gł ę bi dus z q be z z byt siinych 1nanifestacji z ewnętr z 
nych trwino wszysfkicl1 z adowolić jest absolutnq niemożl i 
wości. q. tak komentował własn e utwory dramatyczne St. I. Wit-

O

He

Ż.<>totny

kiewicz.
nikogo

Dziś,

już

po

latach,

teatr

Witkiewicza

może

7..aba\.vić,

ale

nie oburza.

Witkacy na p isał przeszło 30 sztuk. z których zaledwie 7 zdołał
opublikO\V ać: z pozostałych prawie połowa zagin ę ła, niewiele też
doc%ekało
się
realizacji za życia autora. Dopiero ostatnie lata
przyniosły żywe zaint e resov.ranie teatru \ V kraju i za granicą dor o bkiem Witkac e go, w którego założeniach i propozycjach odnajdujemy wiele zbieżności z poszuki\:vani a mi sztuki \Vspółczesn e j.
Dowodem może być 55 pr emier 17 sztuk St. I. Witkiewicza na
scenach polskich w okresie 1956-1969 (29 premier przygotowały
teatry zawodowe). Grano już sztuki Witkacego w Belgii, we
Francji, we Włoszech, w Austrii i w Stanach Zjednoczonych. Artykuły na temat jego twórczości ukazały się również w
Związku
.Radzieckim. Anglii, Jugosławii. na Węgrzech i w Czechosłowacji.
Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie twórczością polskie.go
prekursora awangardy teatralnej.

OSOBY
Babcia Julia -

IRENA ŻUROMSKA

Krystyna Ceres -

BARBARA KOZIARSKA

Istvan Szcntmichalyi -

BOGDAN KIZIUKIEWICZ

Hieronim, baron Sakalyi Baronowa Sakalyi -

JÓZEF JACHOWICZ

ZOFIA GORCZYŃSKA

Joachim Baltazar de Campos de Baleastader
- ZDZISŁAW KO ZIEŃ
Thcobald Rio Bamba -

WACŁAW RYBCZYŃSKI

Hilda Fajtcacy -

URSZULA NOWACKA

Ciotka Istvana -

STEFANIA MASSALSKA

Don Jose lntriguez de Estrada Lokaj -

St. L Witkiewicz
Auto portre t

STANISŁAW BIELIŃSKI

JAN STAWARZ

Hebnazel -

HENRYK GOŃDA

Azdrubot -

ADAM FORNAL

Rzecz dzieje

się

w wieku XX w Mordowarze, na

Węgrzech.

Inspicjent: JERZY DOBRZYNIECKI, Sufler: KAZIMIERA J ACHOWICZ. Kierownicy Pracowni: krawieckiej IRENA SZENBORN
i TOMASZ SZCZUREK, perukarskiej EDWARD TERLECKI,
malarskiej KAZIMIERZ DRUPKA, stolarskiej JÓZEF NOWORÓ L. Główny rekwizytor KRYSTYNA NIEBUDEK. Oświet
lenie: TADEUSZ MAJCHROWSKI. Kierownik techniczny: H E NRYK KOPYCINSKI. Brygadier sceny: MIECZYSŁAW BUŁAS.

Cena 3

STANISŁAW

zł

IGNACY WITKIE\VICZ

1

SONA1 A BELZEBUBA
SĄDY

(·zyli
PRAWDZIWE ZDARZENIE W MORDO W ARZE

STANISŁAW BIELIŃSKI

Stanisława

Utwory

Ignacego Witkiewi cza, z dziwnie
pnia duszy wystrzelaj ące , są jednak
w twórczości dramatycznej naszej oryginalnymi zj awiskami
i zasługują na to, żeby je traktować nie tak po m acoszem u
jak dotąd.
oschłego

Reżyseria:

O WITKACYM

i

jałowego

STEF AN

ŻF.l>OMS KI

Sno!J izm i

Scenografia:

Płodność niebywała. Od 1918 r. do 1923 napisał 22 szt uk! .
z Mórych kilka drukowano i grano. Jest jednym z ty ch
niewielu, którzy rzeczywiście robią nową sztukę, a n ie że
rują na niej. W teorii i praktyce („.) Dramaturgia Witkiewicza to jest pilny, wciąż na ogniu stojący kocioł, z którego by sobie inni wzór brać mogli, takż e jego koledzy od
nowej sztuki.

WOJCIECH KRAKOWSKI
Muzyka:
JANUSZ AMBROS
Asystent

re żyse ra:

KAROL JTIZYKO\VSKI

ADAM FORNAL

Walka o

Instytut Teatral

ze zbi

r, \ p

I

postęp

.

treść

Logika Sz.tuk Witkiewicza różni się od logiki obowiązu
w teatrze „normalnym", którego Witkiewicz odczuwa
potrzebę najgwałtown iejszych wstrzą sów , która w połącze
niu z nieoczekiwaną reakcją jego wyobraźni insp iruj e mu
sytuacje, gdzie bohaterowie sztuki wyrzynają się wzajem
na zimno między dyskusją dialektyczną, a dowcipem wystrzelającym jak raca; co zaś do trupów, wynosi się je
z zimną krwią za kulisy, chyba że autor je wskrzesi, aby
uwypuklić tym drastyczniej elementarną nicość wypadków.
Tę mieszaninę
życiowej
groteski i życiowego tragizm u,
których splot jak świat światem radował mistrzów teatru,
uświetnił Witkiewicz nową kombinację form i kolorów („.)
Humor Witkiewicza, cierpki i gorzki, zniewala dzięki
swoistym oryginalnym błyskom.
jącej

ny

o skrego O 'rodka ITI

PREMIERA 29 MAJA 1970 R.

TADEUSZ ŻE LENSK I (BOY)
Kierownik

literacki:

JERZY

PLES NIAROWICZ

Dyrektor Teatru
STANISŁAW BIELIŃSKI

Teatr St. I. Witkiewicza

Wszystko, co wychodziło spod pióra Witkiew icza, było
dziwne, nosiło na sobite tak wyraźne piętno niesamowitej
jego indywidualności, że chyba tylko· do piętna gatunkowego stworów żywych można by porównać tę jego uwydatn i oną we wszystkim swo istość. Po zapachu można łatwo
z dala rozpoznać lan koniczyny, tak samo po kaprysach
mowy, jedynej w swoim rodzaju, rozpoznaje się od razu
stronicę wyrwaną z pism WLtkiewicza.
TADEUSZ KOTARBINSKI

FUozofia St. I. Witkiewicza
Rze 4164no 1000 G-3-1359

St. I. Witkiewicz był jednym z na jprzeni kliwszych umys swoich czasów, był prostolinijnym, bezkompromisowym
charakterem, dla którego - bardziej niż wszystko inne rzeczą n ie do zniesienia było : Z a kłam a n ie! J ego życ ie
by ło nieust:rnną, świadomą walką ze złudzeniami, którymi
każdy człowiek pociesza i równocześnie oszukuje samego
siebie i in ny ch ludzi: „z wygody", „dla świętego spokoju",
ze strachu, z głupoty, z krótkowzroczności , ze słabości lękającej się odkryć, ujrzeć i poznać „cal
prawdę". Nie
zaznał w życiu wygody, bo wiedział, że usypia ona czujność intelektu; mozolnie i wytrwale uczył się przez cale
życi e , nie zadawalając się wiedzą połowiczną: nie był
zdolny do kompromisów, n ie zboczył ni gdy z wytkniętej
drogi szukając prawdy - nawet najokrótniejszej, najgorszej, by jej spojrzeć w oczy. Wolał prawdę niż złudzenie.
łów

Koło

1927 roku przeczyta łe m j ego Szk ice estetyczne i zasię. Nie byłem pewien, czy teoria jego jest
p rawdziwa, ale pewien, że jest oryginalna i konsekwentna,
suges tyw n ie wyrażona: ta teor ia sztuki była sama dz iełem
sztuki - wybrałem j ą do czytania w Seminarium estetycznym, które wówczas prowadziłem w Warszawskim
Uniwersytecie. Wi tk iewicz dow ie dział s i ę o tym i zdaje mi
się , że mu to spraw i ło przyj emność. Wiele razy mówił
póżniej, że go tym „wyrwał e m z zapomnienia i pognę
bienia" i że to był pierwszy i dlatego najcenniejszy dowód
uznania ze strony tych, co się zajmowali filozofią.
c hwy ci łem

WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ
Wspomni enie o St. I. W i tldew tczu

Teatr Witkacego. W biały dzień czy w białą noc dzieją
tu rzeczy, o który ch tylko po kryjomu śnili filozofowie
i dramatopisarze. Teatr wyzwolony całkowicie z wszelkich
konwencji.
się

Kochał

ironi ę

i

lubił

o

każdej

rzeczy

rozmawiać

iro-

nicznie.
STEFAN SZUMAN

MIECZYSł..AW

JASTllUN
Witkacy, 1981

Dramaty Witkiewicza nie są bynajmniej filozoficzRym'1
traktatami, lecz żywymi zdarzeniami, przez których artystyczne spotęgowanie przewijają się niejako skondensowane „formuły bytu". Chodzi w nich nie o prawdę, lecz
o zdziwienie nad odkrywanymi nagle prawdami. O przypomnienie widzowi, że istnienie jest pełne dziwów, o wytrąceniu człowieka z jego zmechanizowanego zobojętnienia,
o rozpętanie w nim demonizmu.
KAZIMIERZ CZACHOWSKI
Obraz wspólczesnej literatury polskiej

Witkiewicz jest jednym z tych pisarzy, którzy odświe
rzyli stęchły klimat literatury, którzy wybijają dla niej czy z dostatecznym skutkiem? - europejski horyzont.
Teatr Witkiewicza! To może prócz malarstwa najprawdziwszy Witkiewicz (... )
Wł"OD.Z,IMIETIZ

z

PIETRZAK
okazji dramatu, 1939

Był niewątpliwie St. I. Witkiewicz fenomenem w dziejach kultury polskiej i nie tylko polskiej, zresztą nie znanym umysłowej elicie europejskiej oraz społeczeństwom
zachodnim, a co gorsza, nie znanym również prawie zupeł
nie społeczeństwu polskiemu. Należał on do wyjątkowo
rzadkiego - w Polsce przede wsz ys tkim - rodzaju pionierskich teoretyków o zadziwiająco szerokiej skali twórczej i renesansowo rozległych zainteresowaniach intelektualnych, a równocześnie do niemniej rzadkiego rodzaju
odkrywczych artystów.

Rozicażania

JERZY EUGENIUSZ PLOMIEJ'<SKI
nad twórczością St. Ian. Witk·i ewtcza
Ksiqga pamiqtkowa, 1957

Był
Witka cy autentycmyrm awangardowym pisarzem.
W polskim dramacie zamknął definitywnie epokę Młodej
Polski wraz z jej przedłożeniami w dwudziestoleciu, odsłonił w modernie kiełki innych, ważniejszych propozycji,
pokazał
język
pogrobowcom mieszczańskiego realizmu,
otworzył epokę nową, w której żyjemy.

Konstanty Puzyna
Wst p do Dramatów
St. I. Witk 'i ewicza, PIW , Warszawa, 1962

