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lUoiJa.i" 
• nieznana 

„God.ziein litośici'~ jest jedną 
z późniejszych i - powiedz.
my sobie od raziu - n.ieinaj
lepiszych komedii Aleksandra 
Fredry. Na korzyść wars.z.a w
skiej :&stJrad.y, któria tę wla
.śni·e komedię przywiozła .te 
aobą n.a gościnne wyi.&tępy do 
Łodi.i; należy jednak z.aipisać, 
że j&'5-t to komedia niezn.a111.a. 

Z początku komedia wydiaje 
się po pr<>.'ł!tu dość nudna. Akt 
p:erWilZY - mimo że wyjąt
ko1wo krótki - ciąg.nie s(Et 
jak„. oia~to nia francuskie klu-
6iki, nie mając za to niic z fr.a.n-. 
~k:ego dowcipu, który t.ak 
ba:rdzio u1podiob.ał sobie u Fr<!„ 
dry Boy-Że1eńs!ki. Na scenie 
g()lidtny adwokat krakows~d 
Doryn.t i „tr,zpiot nie po.zibawlo
ny Il•~ swój .s·po1sób uroku" 
El win, rzekomo (wnos•ząc 
z programu), bliski krew„ 
ny duchowy Gu.stawa ze „Slu
bów panieńiSk~ch", To „ducho
we powinowactwo" GlliSta•wa 
i Elw1na wydaje się jed:n<-<k 
przez cały pierwszy akt po
zorne - Elw:n jęczy i zaiwo
drz.i niaz.ym Albin i w ż.adinym 
&łow:1e ani g·eście nie pirz.•r
pomlna ł.a:.s;z,ą.cegi0 iSń.ę do kie· 
szeni przyja,c:ela hulakę i bir
banta. „Ze51połowy reżys2.!"' 
doprawił go n.atomiaist - jak
by nie dowierzając Fredne -
so1&em „społecznej 1;a ty:ry", ro
biąic tym i>a>mYm z syrop.a tycz
nego w autorskim zamyśle 
leikkl()ducha - zwykłego d1r<:
ni~a. J.aikież to nieprawdziwe -
myślimy. 

Od drugie-go aktu W\SIZyetko 
jednak s ię zmienia. To j1tJ.i 
nie naciągiana 3atyra, a ni.-

mal targa, Całlkiein niala far
sa - zagra.na z tempem, z.e 
znośną doizą ~rywan.i<1, s:~, 
wesoła, frapująca. Aktorzy, 
zwolnieni od obowiązku „deot 
ma&l.mw.an.ia" postaci, grnją 
rz.eczywiśde zabawnie i - co 
za tym idzie - tyin lepiej je 
demaskują. Wido·wnia śmieje 
s1i.ę coriaiz częśdej i podziwia 
ogromną - j:ak na ów czas -
technikę Fredry, gromadzące
go na scenie w trzecim akcie 
całą pi,ąbkę bohaterów k:>
medii, z których żaden w głę· 
bi dUIS!ZY nie chce ślubu, a ofi-
<:jai~e - zimu.sz.any koinwe1 
n.ansami - do te·go ślubu dą
ży. 

Do jakiego śliubu?,„ Dajde 
mi tSipokój .- po.wi~dzia1cm 
przecież, że je.st t:0 komedia 
niez.nana i nie chcę zabierać 
przysmemu widz.owi emoL'.J~, 
płynących ze śledzenia jej pe• 
ryipetii. 

Jeżeli chodzi o stronę aiktor
IS!ką spet..1<:'tak1u, to jes<t ona tdk 
b.ardzo nierówna i niejednoli
ta, że sziezegółowa .analiza roi
s.adził.aby łamy tej króciuUkiej 
recenzyjki. Najbardi.iej f1red
rowsey wydali mi się J.:1n 
OI'Sza (Warski) i Mada Chru
ściel (Antonia) - zre$Zitą .,,~~
hacz.ycie sami. Tym razem ria„ 
cję ma oow:em program, z.;i...o 
powi.adają<:, ie d7.iis:.aj Fredro 
posiada już „sw-0ją widovr
nię", kMra - ńo mów:\ już 
od siebie - pó}d.zie na niego 
niez.ależ.nie od tego, czy ['ece~1-
.z.en.t krz.ywi s:ę czy r:ie. J.a 
się nie k.rzywię, 
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