
GDZIEŚ 
W MORDOWARZE 

T e a t r A t e n e u m: Stanisław 

~riacy _ID!!tiewicz - SONATA 

BELZEBUBA, CZYLI PRA WDZl

:WE ZDARZENIE W MORDOWA

RZE. Reżys·eria: Wanda ~skowska. 
,-.. . 

Sc-enogr:afia: Zofia Pietrusińska. 

Muzyka: Włodzimierz Kotoński. U

kład tańców: Jagienka Zychów11a. 
- G?;1i ~ 

W mieszkaniu jednego ze swych licz
nych znajomy.eh zjawił się o śwkie 
Witkacy. Nagle, bez zapowiedzenia. W 
garniturze . uszytym z. jaskrawo :ezerwo
nego mart;eriatu. GOStpod:arz nawet nie 
mrugnąt pQwieką. Witkacy lk.ręcił iSię 

nies,pokoj.nie. W .pewnej chwili nie wy
trzym:al: 

- Jak to? Więc ty niczego nie za
uważyłeś? 

- p.'1.i.c„. L'.\.';u, U!·~ -awu<ct ~ . il:JV!W >CU-cu~;::; 

się isad:r.ą. . . · -

Witkacy zerwał się oburzony. 

- rro są ohydne, :WaiI'SZawf:sltqWslkie 
żar-ty! 

I zriikł tak samo niesipodziew;ainie jak 
się 1pojawił. 

Inscenizator przed!stawien1a w Atene
um nie ;Zauważy! 1bariwy utworu. Nie 
był to Jednak z jego istirony ikontr-dOIW
cip. „Soniata .Belzebuba" zrobiona zosita
ła ina sza;r,o i smutno. Jest to piekło, 
którego :wyposażenie u21godniooo iz głów

nym księgo.wym. Być !może - przesa
dzam. J esiteśmy j ,ednaJk. .roza>usziezeni 
szeregiem . zn:aikomi.itych inscenirzacji 
Wandy Las!k·owskiej, prawdziwym fes-

. ti walem 1.SiZitulk. ·Witk:aicego:, jaki przewa ... 
li~ :się 1p1izez 111a'S!ze sceny. 

Być może - zestarzał 5'ię jiJ ~1am u
twór, ;rozmijający się z naszymi ~ain
teresowaniami. Wiele zresztą ielemen
tów i,,Soinaty'! mamy z id.rngiej, lecz za 
to /bardzo szczęśliwej iręki. 

:Z wyi.lwnawców jedynie Edlitun.dowi 
Fettingowi ~il pcżywiście Halinie Kosso-. 

. budzkiej) ;udało ~ę stworzyć (pQSitacie z 
r~kwiz;ytorni ;auto.ra „Kurki wodnej". 

Scenografia przeszajnowana. KO'stiu
my skromniutkie, 1Jecz chędogie. 

,Jak określić ów styl '? Odpowiedź daje 
sam Witkacy: „Na przykład. pojęcie 
takie jak f a z d r y g u Z s t w o, ozna
czające , tymczasowe fastrygowanie po
łączone z balagulstwem kresowym, albo 
grzypolstwo (na oznaczenie gnuśnego 

gmerania palcem w tym, co wymaga 
traktowania. przy pomocy precyzyjnych 
instrumentów. Dobre jest też pojęcie 

splyciarza". (Jedyne Wyjście, PIW 1968).-
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