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Między f ~rsą a parodią ~ 

Teatr „Altenewrn" :ilm. Jiairacza w -Wia·rsza.wde: SO- ._ 
NATA BELZEBV'BA CZYLI PRAWDZIWE ZDAlfZE:::-"' 
NIK""W MoR.Do--W-.ARzrs·tanisiawa'Ignac~O-W1t
kiewtcza. Reżyiseria: Wamda Laskowska, scenogira
fila: Zofia Pietrusińlska, muzyka: Włodzimierz Ko
toński, Premterą. il.14 ,czeriwca tlf969 ·r. i(fo.t. w. Pira
żuch). 

częste sugestie !krytyki, :by W~1tkac,ego grać 
serio i lbez , udmwnień, tu wlaiśnie :najmniej 
mi1alyfby szans na zwy.cięsitwo. 

Lecz udziwnienie służyć tu może jednej 
.idei; ltej krtórą sifo:mmlował oom dramatopi
siariZ: „Wycihodząc z teatru, czfowiek powinien 
mieć wrażenie 1że ·'Oibu!dzil się z j:akiegoś 

Kiedy dotkia Is-Wana ik:onrfidencjonalnie dziw.i::tego sruu,' w którym inajipo:spolitsze na-
zwierzci się w didow:Illi·: „Jestem :za sitara na te wet 'l'!Zeczy mia:ly !dziw.ny, iniezglębiony 'urols:, 
wasze 1n01We \kier.uniki", !kwestii tej itowarzy- charakterystyczny d.11a irnarrzeń senny.eh, nie 
szą oldaiSlki. Witkacy Illie- szolkuje już lbow.i:em dający 1się z rniczym 1porównać". 13yć może. 
i :ni1e oburza, 1I1ie rwY:daje się :jednak lby w · Sanatia lllie jes•t najl~pszym materiał-em do 
tym co dziej._ę się ma s:aenie pulb1iczność do- urneczywi:sitnieruia tej .id.ei; a jednak 'gdy jej_ 
patrzeć się mogla 1jalkiegoikol'Wliek serum. nie urzeczywistnia, stawia pod znalkiem za-: 

A · IPT,zec:ież urioczy'Slty pogrzeb jak.i wy- py;tania wy!bór dramatu, dając 'jedynie okazję 
prarwia- dotycihczasowym opiniom' o iWirbkie- do za!Prezentowania :za>bawnej miejscami 
wiczu-dra1matUT1gu zespól dOIS!konalego na „hecy" rw lki.J.ku obrazach, ro.ziegranej na tle 
ogól !Teatru „Aiteneum", ma swój - wyraźnie dekoracji w swej pozornej „nowoczesności" 
użytkowy cel: iprzelko:nać, i1ż ów ·pozorny zwo- i „llliesa:mowi;tości" a1ż banalny1ch. 
lennik Czystej !Formy jest w d.stocie dość , 1Dzi'w:noś'C'' wyznaicza howiem w ·„A tene-
naiwnym ifarsopisariZem. 1Farsqpisar21em, ~tó-- urm" S1cenogl'afia odahodząca od d~daskaliów 
r:ego wolno przecież za:allrn~t_O!Wać /bez wsty- na fyle, by rouirzyć lad i „salonowość" pro
du. Jest boy.r~em w miarę absurdalny, trochę jek:torwany;ch przez aiut·ara wnętrz ITT.a rzecz 
szokujący i wysitaroza:jąco impertynencki. niezwykłości dość ,pow,ierzohownej ,i w akcie 
Prezentuje swe maika!bryczne „zgrywy" w H w zamierzeniu już jarmar:cznej. Wyznacza 
sposób iTI!telekltualnie wy~ukiainy, ohociaż - ją iakiże nadmiar:. ::zJbyt ,ekspresyjnych scenicz-
co u ,farsotpi:sa.rza 111<1-e· jest ::m-esz;tą wadą- - nyoh działań zabi!jających doszczętnie s.lo-
1;~ o:~eślone.j int~1~rot;ualn~f ~~nct;PcjL ~'~- . wó,_ pirz~_?ijia;jące. "się 1z tru~em, poprzez .na: 

- god # GzpyOO - wme1 '1 --handzJęJ '"' WWPSJJlJą~,, ... ,„, .... ,Jrętne 1g'1;3z;rn.asy 1 . ges·ty, ktm:ry eh tak tlaLkaC 
cy.eh· premi.er 'Witkace,go z ostatn~ch lat trzy- radził w teaitr,ze W,it~acy. I lekceważąc~ 

-n:a:s1tu, wa'I'.szawskiej Sonacie Belzebuba udalo · trakltowani,e Jego intencji, wyrażające s·ię 
się najpełniej IPO~azać pi.!Slarza, , któTy :nie choćby w ·od początku demonkznym tr.aJkto-
istniał: autora Niena;sycenia· przemienionego wan~u Toli Plantatora, któr·emu w itekiście 
w 1prowincjonalnego ifacihoWica od „dziwacz- dopiero w piekle przedzi,eT,z;gną.ć :się udaje w 
nych" pomysłów. Belzeblllba (Bogdan .Baer w •tej źle przez re-

Temu U'l'Ojcmemu „arty!ście" sJ:użą !bez rze- ży:s:e!'a ustawionej rolli potwierdza zresztą 
czywisltej ipotr.zeQY. wszyscy: doiświadczona i swą · :imponującą umiejętność s icenkznyeh 
zasłużona inscenizatorka Witkiewiczowskich transifornnaC'ji). 
sztuk Wanda Las1mwska, fascynująca na Ma rt~ „dziwno1ść" 1równi:eż i swe 1pógodne 
ogól Zof~a P_ietrus;ińs~ i urta[entowan!i akito- o!;>lkze. Nadaje bowiem fa1:s1cerui:zator:ka w 
rzy. Słuzą mestrudzeme, prowadząc spektakl wielu miejscach Sonacie zbyt już jednoznacz,... 
ku krainie ta:ndety. ny !fus:zta~t ibe~troslkiei zaibawy. w.prowadzając 
, .P~awdziwe zd.arzc;me ru; _Mordowm:ze, choć uiąiowność, której :Wittkacy :nie 1pira.gnąl, rpo-
w1enczy okres naiJibardzieJ dla W1tkacego- zwail1a.jacą Baibci -(Anna CiepieleWlska) wyglą-
-dramaturiga korzy;stn~-, nie należy z 1P0Wnoś- dać -młodziej od I:srtvana w wykon.ani u Ed-
cią do na:jleipszyicih Jego . dzieł. Ni,e zawsze munda F,ettinga, czyniącego roznaiczliwe Ie.cz 
pojmujący autora Wścieklicy il:rzylkowskioce- daremne ~ wys.ilki by z dośwfadczonego, 
ni1l ten dramat na!d ipodziw _sprawiedliwie: scepty.cznęg0 mężczy:zmy, prz.edzierzgnać się 
„Sona~a . Belzebuba { ... ) jest w porównaniu z rw naiwnego, uduehmvionego mlako1sa. A taikże 
da~niej:szymi jego 30 smukami lklaraw:IDej- kończyć akt !'I i III rytmem pios,enki Miala 
sza, nawet zupełnie :zl'ozum'iala, ~e iPrzez to baba -kooU:ta - «:'.'o zdaje s.te lbyć wyraźnie pa-
w~idy jej f~y n1ie »'czysrt;ej«, [,ecz :istotnej rodią Witkacowskiego dzieła. 
tym latwiej . wy;chodzą ina. . jaw". Wydaje się Parodia doskonale w tym WYipad!ku współ-
także, 'Że -to właśnie dzi1elo, na'zwane przez grają;ca z farsa. narzmca tf:,eż styl .gry ia!kto-
pi;sar:za 1a:k;onicznie i po prostu „sztuką w 3 rom; pełen szarży {dQ'tyczy to głównie Cie-
aktach", wyma:ga pomocy inscenizaitora. Dość pielewisikiej, Cembrzyńskiej i Wilhelmiego) , 
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1. J'la pierwszymJplanie 'f~anńa Jędryka.:Ch'!-niiec - (~rysty~a-.<;_eres) r t':.Ro'man·. wfthelmi (Hieroni~ ~akatyi), 
w glębi Edmund FJ~ttt,.ng ([stwan sze_ntmichalyi), t Iga · Cembrzyńska (Hilda F:ą.j(cagy) . . z~ _~Andrzej · Seweryn 
(Istvan szentmi~halyi) t.,Bogcian~ 'Bdirr_(Joachim· Bqltazar ·de Cam'pos de ~alectstadar)._ · .:'" "r • . · · 
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~ Jący;. k8.żąc;r ··.z ~-miem·· m~M:-0· .Ciaśiach, gdy 
· nle?Jbyt pewn:tę-. w: .Ttfinorze~ -.cajjc\cy' się .. :wy~ 
konawcy zwracali ·p0 · prootu".!ióle: Wa:rSzaw.:. 
ska premiera ·:raz po :i-az ·.bowiem uczi, · że 
przy intelipretclcjaeh'- teatra)nytjl · dramatów 
Witkacego tyleż .ilub '- więoe":i ·~ nzy; :irnsćenizatdr· 

. znaczą ~czujący . teh rodzaj ·-iwórczoś'ci akta.:. 
rzi. I że wa:rtte- !PT.Zeffi;Yśleni.a . jest przekonanie-' 
pisarza, iż „wa:runkiem · do.zrian.ia .artYstycz.:. 
nego . wrażenia . o<l situki IM. scenie J€'Slt nie
rea1istyezna gra aktora", gdyż inaczej „!bie
rze się . bebeah w suroWy.m s·ta'Ilie i .zamiast 
uczynić z niego pretekst do a:rcystycznej 
twórczości alktora, wyciąga- go się ta!k,, jak- , 
by byl z gutaperki ~ iio· samo ·tremolando, 

. tylko o ityle gorśzle, .że rozłożone na ~dłuz
s.zy. Nie wywołuje :ano 'W!PTaWdzie . sktirczów 
serca, rwątrdba od tego inie pucllinie, ale .za 
to rozipr.zesitrzenia to 'IXXZ1Wlek.anie 1befuechów 
na nieoipis:alną :nudę, dochodzącą a.IŻ do .1bólu 
w dotku". .· ·· 1 · 

Z . aktorów warszawskiego przedstawienia 
żaden· nie spełnia . owego ·-IPOStulatu. Jedynie 
And~zej Se'Weryn .dublujący z Jrettinigierri. Tolę 
Istvana wnosi w :·przedstawienie świeżość 
i . jakiś zarys ogólniejszej interpretacyjnej 
koncepcji, w .· której re·nomówany nadrealista 
i prekusor groteski pokazuje też oblicze 
mniej znane: poważne i sentymentalne. · 

. M.ĄRTA FliK. 
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