
>>Godziei1 litości<< Al. Fr,dry 
na scenie Teatru im. Żeromskiego 

- reżyserce na staranne opracowanie I gniew Zaremba nad swym war-· 
postaci, chociaż nie wszys~ie były · s~awskim. kolegą Bronisławem ~~
właściwie obsadzone. Mamy szeze- , l!i.czem. Nie .zdecydowała o tym roz
gólnie w~tpliwości co · do kobiet. nlica kbaisy gry aktomkiej lecz wła
Stan5sława Orska, grała jak zwy- ściwe ujęcie postaci. Zaremba wy
kle bez zai·zutu. Jednakże patrząc posażył swą rolę w pełnię mło

Konieczność utrwalenia dzieł Fre- blizny" i „Pierwsza lepsza", oglą- na stworzoną przez nią Elwirę nie dzieńczego, naiwnego wdzięku. Or
dry w formie stałej pozycji w re- damy obecnie na scenia radomskiej mogliśmy oprzeć się wrażeniu, iż licz był raezej profesorem, udają
pertuarze naszych teatrów jest rze- sztukę „Godzien litości". Pomimo mamy przed sobą wesołą wdówkę cym ·amanta, niż, jak należało od
czą bezsporną. Zasada ta w wielu wyludnienia miasta . w okresie leharowską, a nie fredrowską. Kle- wrotnie. W obu tych wypadkach 
wypadkach, szczególnie na scenach wczasów, nieprzyjazneJ dla teatru mentyna Pytlarczyk zasłużyła także okazało się raz jeszcze, iż sztuki 
prowincjonalnych, staje się niere- pory upałów widownia co wieczór na pochwałę za wykonanie roli. Fredry wymagają niezwykle sta
alną, wobec niemożności odpowied- wypełnia się publicznością, demon- Dialog sztuki precyzuje przecież rannej obsady, pozwalającej na 
niego obsadzenia ról czołowych ko- strującą swe uczucia dla Fredry. .A.ntosię jako p1·awie dziecko. Ta wydobycie z nich pełnych wartości 
medii naszego wielkiego autora dra- Te wyrazy p ietyzmu dla wielkiego którą widzieliśmy na scenie ra- plastycznych. 
matycznego. Powstaje więc pyta- autor.a stają się j.ednocz.eśnie mna- domskiej była zbyt poważną i za Taką pełnowartościową plastyczną 

· nie, czy wobec braku np. właściwe- niem dla teatru, który włożył wie- mało naiwną. postacią był Stanisław Kamiński w 
a~i go .Jowialskiego, ~odstoliny cz~ le wy.sił~Ó"~ dla wła~ciwego upla- W roli. Warskiego występowali ro~i ??ormunda. ~ktora ~ego, wi
~·- . Klary, należy w ogole zrezygnowac styczmema Jego sztuki. Jak zwykle na przerman artysta stołec:2Ily Jan dzieliśmy na sceme naszeJ po raz 
:oo z bezpośredniego zbliżenia Fredry przy wystawieniu dzieł Fredry, tak Orsza i miejscowy Czesław Jagieł- pierwszy i żałujemy, iż zajęcia ad-

1 ze światem robotniczym i młodzie- i w tym wypadku dec:ydujący gł~ ski. Pierwszy stworzył postać o iś- ministracyjne zbyt go od niej od
J żą, czy też wystawiac jego utwory mia~ reżyser. ?? ~wiem wydobyc 

1 
cie fredrowskim charakterze, kon- ciągają. Pewne niedociągnięcia 

I sceniczne, mniej wartościowe lecz musi uwy.puikhc, ow talk trudny trastującą starczy wygląd i niedo- techniczne gry, wywołane brakiem 
d- wyposażone też w charakterystycz- do sprecyzow~nia wdzięk, cechują- łężne ruchy z niewcze~ymi zapa- rutyny, okupił so~icie intelige_nt-
w ne dla tego pisarza cechy, a łat-

1 
cy fredrowskie utwory. łami miłosnymi. Jagielski nie po- nym i subtelnym mter:pre<totwaru.em. 

n- wiejsze do realizacji. Janina Orsza Łukasiewicz speł- trafił zatuszować swych cecl1 zew- trudnej J'?li. 
_ Teatr Kielecko _ R:aidomski :im. 1 niła trafnie to zadanie. Przedsta- nętrznych. Mógł i po~ien by się Dekoracje Mariana Gostyńskiego 

i- Żeromskiego po raz drugi w bie- wienie było harmonijne w słowie, podobać Laurze, co oczywiście o- i zaprojektowane przez niego ko-
- żącym sezonie potwierdził słusz- barwie i rysui:iku, a pewne naiw- • słabiało założenie autora. stiumy przeniosły nas na czas 

rn. ność tej drugiej możliwości. Po n?ści sytuacyj~e retu:sz.owane uiro- 1 _Dublowana również był.a rola El- przedstawienia . do odległej . o sto 
u- widowisku obejmujacym trzy ko- k1em beztroskiego humoru. wma. Tu, w przekonaniu naszym 1.at, a bezbłęckne odtworzone] e.po-
K mc<iyjki: „Świeczka· zga sła", „DwieJ Niellcz.na obsad.a sztuki po?.JW"oliła : zwycięstwo odniósł miejscowy Zbi- ki. J.S.G . 
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