li

l1 OO'hU'I.

I

O~cA

\NC\"'"''J~ '
Zapeaaiaaak•••łia

Pu.~11c~a•śd

nasaa łaknie Fred~y i zawsze doskonale reaguje na często ~rze
wijające się przez nasze scen1 komedie te z "telaznego"repertuaru jak "Sluby
panieńsk:ie,Pan Jowialski,Damy i huzary,Pan Geldhab".Istnieje jednak jeszcze
.kilkanaście utwor&w rzadziej lub wcale nie ukazujących się na afiszu.Są to
przewatnie komedie,kt6re ukazały ·się na scenach dopiero Po śmierci autora.
W cyklu
ly,uratony i

komedii . pochodzących z tego okresu pis,rstwa Fredry,gdy zgorzkniazłośliwą
zniechęco~ ostrą krytyką zamknął się w swym gabinecie na długie

lata~ pisząc,tworząc

potomności,ale

dla siebie t1lko .1 dla

nie dla

ws,6łczes

nych,w cyklu t,ch utwor6w znajduJe się i komedia "Godzien lito~ci".

Komedia pochodzi z r11.1862, urodzona w sąsiedztwie "Rewoiweru~"'Teraz~"Z jakim się wdajesz,takim się stajesz","Swieczlca zgasła","~ Przemyśla do Przeszowy"...a więc utwor6w przewatnie(z V11jątkiem "Rewolweru")prozowych,pisana była
w atmosferze dla autora szczeg6lllie przykrej i nieprzyjaznej.A przecie! spod
znakomitego pi6ra W1ł:Oniły się figury tak tywe,prawdziwe,tak; bogato wyposatone w realistyczne cechy charakter4w i tak bardzo wsp6łcześ~ie ujęte.
Komedia pokazuje nam perypetie os6b
krakowSld.ego.W tym okresie Fredro

chwytał

pochodzących

z

kręgu aieszcz,ństwa

tematy przewatnie jut nie ze _sfer

szlacheckich,ziemia~skichtale mieszcza~skich,wytyczając tym saa;ya drogę swoim
następcom,międz1 inńymi

1 Bałucld.emu.I gdy ogl."'1amy np."Godnego lito,ci",mo•
te111 stwierdzid nawet wyratne pokrewieństwa i analogie••idzimy jak bliskim
1 pokrewnym ustawieniem figur i charakterami zblita się Antonia i Ł~ka do sz
zrodzonych za lat 40 przez Bałuckiego w "llubie kawaler6w" Maryni · i Ochotnickiej .Z tą r&tnieą te Antonia posiada interesujący rozmach,energię 1 uświa
domienie,znamionujące nową epokę dla r61 "naiwnych".
Dziś w naszym repertuarze Fredro ma uprzywilejowane słusznie stanowisko
i ma-motna powiedzi(. d-swoją widownię .Dzi'• nie potrzeba łapad widza,jak dawniej ,sensacyj111•i i fabrykowan,m.1 przez prowincjonalnych antreprenerów t,tu~ami jak np."Tatarzy w Osieku"("Gwałtu co się dzieje"),"Sułtan Ta11bambuktuhan"("Pan Jowialski"),cz1 "Marek Zięba nie głupi.I!?("Rikt mnie nie zna").
Niedostępny i zazdrośnie strzetony p~zez autora jego bogaty dorobek
literacki z ery 1835 do 1868 chwytają po śmierci J'redry skwapliwie przede
wsz1stkia scei;cy krakowskie i lwowslde,dając cykl przedstawie~ obej~ujących
całą spuściznę dramatyczną.Prapremiera „Godnego litości" odbyła się w Kra-

kowie za d1rekcji st.Kotmiana 6 XI 1877 r.

w sprawozdaniu z prapremiery komedii w krakowskim "Czasie" pisze redak-

tor Antoni Kłobukowski,te przedstawienie "doskonałem pojęciem r61 i r 6wnością
gry naletało do najcelniejszych w swoim rodzaju".

Na pierwszy plan z kobiet
li

wybijała się

~ur.y Łęckiej grając ~z tą subtelnością

znakomita Antonina Hoffman w ro
artyzmu,z tą ł~dzącą naturalno-

ścią,tt6ra zapomina6 kate o wystudiowaniu roli 1 zdaje się przedstawia6 tyl-

ko

tywą rzecz1wistośd".

Yelicja Stachowicz6wna,będąca w6wezas drugi rok na scenie 1 przy swych dos
konałych 1 ujmujących waru~ch zewnę~rznych-"w geście i ruchu jeszcze ni•
była opanowana".J6zef Sz101a~ski,ulubiony artys~ charakterystyczny krakowski z epoki kotmianowskiej był "wyborrJ3m"Dormundem ."Elegancja ruch~w,znakomite tłwaaczenie wszelkich odcieni wrate~,składały się na prawdziwie artystyczne oddanie roli".

•

•

P6tniejszy ulubieniec warszawskiej publiczności,znakomity komik Władysław
Wojdałłowicz,w wozas dopiero 23 letni młodzieniec grał Warskiego doskonale
•
"z ~ •WOJ• zakrojem właściwego komizmu".
R'wieśnik jego w latach Włodzimierz Sobiesław w roli Elwina"w.7kazał swobodę; naturalnoś6 i werwę".Sobiesław przez długie lata błyszczał na krakowskie~ scenie ·jako pierwszy amant.
"Premierowa publiczno46-pisze sprawozdawca-częstymi oklaskaai w ciągu
akcji wyra~ała swoje zadowoienie~Komedię powt6rzono jeszcze raz 8.XI. 1 ••
•

•• schowano do lamus~,jak większośó utwor'• z spuścizny pośmiertnej Fredry.
O lwowskiej premierze komedii z 5.XII.1877,za dyrekcji Jana

Dobraań

skiego,powtdrzonej 26.XII,nie posiadamy szczeg6ł6w.Natomiast teatr ten
wznowił utw6r po trzydziestu ~ czterech latach.W sezonie 1910/11
za d1rekcji ·L.Hellera znalazł'. się wśr6d innych komedii Fredry tak!e i
"Godzien litości".Obsadę stanowili Wł.Jaworski(Warski),Anna Zielińska (Antonia),Leonia Borkowska-Rasińska (Laura),Henr,yt Barwiński(Dorm.und),Jan
Wowacki(Elwin).Xomedię dano 13 i 18 III 1911 r.
I to są kompletne,przeratliwie ubogie dzieje tego utworu na naszych
scenach,
Dl•tego bardzo dobrze się stało,te w repertuar Teatru Powszechnego
wszedł obecnie "Godzien lito4ci".Wsaedł w 90 rocznicę powstania utworu
i zja**a się dopiero teraz p o r a z p i e r w s z y :mx. n a w a rs z a w s k 1 e j s c e n i e,bo niestety przez '75 iat taden tutejsz1
teatr nie zdobył się na to,aby wprowadzid tę_ naprawdę uroczą komedię
na . stołeczne sce01.

