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Na białostockiej scenie 

• 
ka1niiu Warskieigo spotyka swoją daw- to, w scenach dalszych „rozegraJ silę", 

ną mHość Laurę Łęcką, miodą wdów· podciągając swą rolę do właściwe.go 
kę, kuzyn1kę Warskich. Wymkają ~- poziomu. 
rypeitie komediowe ii cały konflikt * 
kończy się pomyślnie. Fredro jest ci.ągle żywy i aktualny * Dzisiejszy widz patrzy jednak z „GODZIEN LITOSCI" A. FREDRY 

Dobrze się stało, że do BLalegOiSto
ku zawita! w ramach imprez „Arto
su" warszawski Teak POIWszechny z 
dookona1łą fred!I"owską komedią „Go
dz1ien lHości". Białostocczainie rzadiko 
:na.ją bowiem okazję oglądać tak do
bre przedstawienie, jak1ie dał zesipół 

warszawski. BęiZwz.ględnie przyjazd 
aktorów stolicy na gościnne. dwu ty
~odniowe występy jest wydarzeniem 
dużej wagi w życiu kulturalnym na
szego miasita. 

„Godzien I.itośd" - to satyra na 
zdeklasowaną szlachtę, kt.órej już ty
tuły przestają imponować, a jedynym 
jej celem życia staje się pieniądz. 

Właśnie typowi dla owych czasów są 
- Wa,rski i zfoty młodzieniec Erwin. 

Erwin, mówiący o sobie „jestem go
dzien litości", to wydirwi.g1rooz, bazują
cy na kieszeni swego przyjaciela ad
wokata Dorrnunda, poczciwego, sta
teczne.go człowieka, stanowiącego w 
rzecziy samej jedyną pozytywną po
stać ~ki.1 Erwin strop.i od wsz_~}kiiej 

pracy. Gdy na swej drodze s1portyka A teraz co do wykooawców. niesmakiem na imtrygi i miłostki lu-
Aniton1inę Warską, widrz nie jest prze- Oprawa sceniczna Kazimierza O- dz1i ubiegłego s1tulecia, na „styl" tych 

konainy o }ego szczerej miłości do mŁo ręczkows1kiego jest dobra i sfaranna, miilostek i „styl" bycia ówczesnej 
dej dziewczyny, a w każdym razie do oddająca w pclni atmosforę wnętirza zdeklasowanej szlachty. Praca? -
ostatniej chwili nie ufa temu złotemu mieszczańskiego domu. · nie, to pojęc.ie n ie dla nich, nawet 
mlodz·ieńcowL Zespół jesit doskona,le zgrainy, co młoda Antonina oburza się na złudiną 

Antoni.na przeikOIIlywa swoją mi- 1 jest nie1wątpliwą zasługą reżysern Da- prop~zycję Erwina, by „gdzieś w ob
łością, pokonywa także siwoją, nuty Pietraszk1iewicz. cych krajach żyć z pracy rąk". Jedy-
nieco źle pojętą, chęcią emancypacji, Z wykonawców na szczególne wy- n ie Dormund może si ·ę cieszyć sym-

usamodrziel.niienia się. różnienie zasługują: Jan Orsza - w I patią współczesnego widza. 
Jasne, że widz współczesny zada roli Warskiego, doskonale wczuwają- Musimy poznawać „prawdę" owych 

sobie pytanie: co będz·ie z młodymi cy się w odltworzoirią postać, przekn- czasów, by konfrontować ją z dniem 
po ślubie, na który zgadza się ojciec nywający i w pełni zadowalający' dzisiejszym. 
Antoniny w osita1miej scenie? Czy wyobraźmię widza oraz Bogdain Szym- Dlatego też wydaje się s~usz:ne, że 

młody człowiek nie przetrwoni tak kowski, świetnie kreujący Dormunda. powinniśmy nasze miasto zapoznawać 
piln:e strzeżonego przez Wa'l-skiego Ta rola na,leży bodaj do najtrudniej- z treśc.ią iminych sztuk Fredry i to w 
posagu swej żony? szych pod wz,ględem psychologicziilym. takim wykonaniu, jakie zaprezento-

Ws.pomnialem o Dormun.dz·ie, jaiko Aktor w pełni jej podołał. wał nam zespół warszawskiego Tea-
jedynej pozytywnej postaci w pełnym Dalej Ewa Pachońska w roli Lau- tru Powszechnego. 
te·go sfowa ZIIlaczeniu. Dormund to ry i I.rena Stelmachówna ·w roli An- Porównanie tej przeszłości z naszą 
adwokait, spokojny, ucflciwie zarabia- toin.iny - są wdzięcZIIle i prawdziwe. dzisiejszą rzeczywistością, to jeszcze 
jący na życie i posiadający niewielki Teodor Gendeir, jako Erwin w jedein więcej radosny s1prawdzian, że 

s1padeik po matce, który topniał pod pie·rwszych sceinach nie patrafił prze- jesteśmy na właśc1w ~ e obranej dro
„zloitą 1rąc.ziką" je.go przyjaciela Erwi-1 konać .i nieco srztuczinie oddawał swo- dze. wiodącej rlo soC'ja!izmu. 

n.~ Adwokait przY!Padkowo1 w mies.z.- ją „szt.u~~" wobec przyjaciela. Za Włodzimierz Witkowski . 

' 
.... 


