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ROMAN KALETA 

KOMEDIA O KONTRAKTACH 
I. 

Tu, na małżeństw targowicy, 
Nie młodzieniec do dziewicy 
Zalotnicze czyni zwroty, 
Ale ekstrakt tabularny 
Do posagu tnie zaloty. 

A. Fredro, Dożywocie. 

P OSZCZEGóLNE etapy rozwoju literatury polskiego romantyzmu po
wiązane są jak najściślej z kolejami walk narodowo-wyzwoleńczych. 
Fredro tworzy w oderwaniu od realizmu romantycznego. Kolejne 

okresy twórczości tego fenomenu literackiego trzeba tłumaczyć raczej histo
rią jeg0 życia prywatnego niż politycznymi dziejami narodu. 

W roku 1828 kończy się drugi etap pisarstwa Fredry. W tym roku żeni 
się on z ukochaną od lat kobietą i wydarzenie to jest niewątpliwie przyczy
ną, dla której odkłada pióro. Odkłada, przecież nie lamie. Odklada zapewnie 
na miesiąc poślubny, który w szczęśliwym małżeństwie z miesiąca prze
dłuża się w rok, dwa, trzy ... Twórczo niepokoi komediopisarza spoczywający 
w biurku szkic $tubów panieńskich. W umyśle rodził się pomysł nowej 
komedii o kontraktach. Rzuci Fredro na papier jedną i drugą scenę, ale na 
wykończenie sztuki nie staje mu jeszcze natchnienia. 

Tymczasem wybuchło powstanie listopadowe. Czy Fredro wierzył w zwy
cięstwo w walce z przemożnym wrogiem? Stary oficer napoleoński umiał 
obliczać siły. Mimo niepomyślnych horoskopów, wojnę przeżywał z dużym 
napięciem. Lała się przecież bliźniacza mu krew szlachecka. Jeszcze bardziej 
przeżył klęskę. W liście z dnia 2 stycznia 1832 r. pisał do Józefa Grabow
skiego, dawnego towarzysza broni: „Trudno wziąć pióro w rękę bez bo
lesnego uczucia. Zaraz przed myśl staje tego co się stało od ostatniego wi
dzenia się lub listu obraz okropny. W tak krótkim czasie jakie długie, 
długie pasmo nieszczęść! ... Autorstwo moje diabli wzięli; nie polecę już 
nad ziemię w ołowianych butach, które los nam wszystkim sprawił. Mam 
dobrą żonę, mam małego bębna, mam książki, domek spokojny - słowem, 
byłbym szczęśliwym, gdybym nie był Polakiem. Jak chętnie podpisałbym się 
dzisiaj,: Gin-Li-kin Bo-bu, mandaryn chiński, pisać muszę: >Biedny sie
rota, ex-poeta» ... " 
Zauważmy w cytowa'nym fragmencie wielki ładunek dowcipu i weny 

komicznej. Były wiarus napoleoński trawił klęskę po żołniersku. Przecież 
i on przeżył kiedyś przeeranił wielkich nadziei. Przypomnijmy, w jakim 



na~ troj u wraca ł w roku 1813. z F rancji. po W/.ięc1 u d o n iewol i cesa rza Fra n
cuzów. Roml łzy? Zlorzeczyl losowi? Nic pod bnego! P owrót d wsi ojczy
ste j zapowiedział w ierszyk iem (slabosć do i :ymÓ\\ nie opusz zała go n igciy) 
informującym zarazem o losie wodza naczelnego: 

Opu · ciliś rny Paryż ch oć z róż11yc h pobudek: 
Napoi 0 11 na Elbę, ja pro fo do Rudek. 

Trzeba przeczytać jego listy (niestety, do dziś w autografie) z tego okr t?SU, 
aby się przekonać jak dalekim był od romantycznego patosu pr zegranej . 
Tego patosu nie stało mu na szczęście i po roku 1830. Dlatego cierpieni~ 
swoje , a na\vet pesymizm potrafił ukryć głęboko pod maską przedniego 
h umoru, a oczekujących na poetyckie łzy lub przewidujących zgon kome
diopisarski, zwieść długim i nie zawsze satyrycznym (bo czę:;:to pełnym 
\\ spółczucia) śmiechem. Temu cudowi usposobienia wewnętrznego Fredr:•• , 
„cudowi talentu" (jak pisał Boy) zawdzięczamy nową, najwspanialszą 
E>rupcję twórczości, która w okresie kiedy Mick:iewicz przeobrażał się z bólu 
\"-' KCinrada w Dziadach drezder'l.skich i rymował Pana Tadeusza, a Krasir'l.ski 
pisał Nieboską ktunedię wzbogaci naszą literaturę o sztuki najwyższej 
wartości: Pana Jowialskiego, Sluby panie1iskie, Zemstę i Dożywocie. Fredr 
dL1konał rzeczy nadzwyczajnej. w „ołowianych butach" wspiął się na szczyt 
Parnasu. 

II. 

Dożywocie nazwaliśmy w tytule komedią o kontraktach. O kontraktach 
nie moglibyśmy powiedzieć dzisiaj ani słowa bez pomocy historyka, ale 
w okresie twórczości Fredry stanowiły one jeszc.ze najważniejsze wydarze
nie roczne w życiu właścicieli ziemskich w najbardziej odległych prowin
cjach, były zj-awiskiem znanym pawszechnie. Naweit drobny szlachcic, kitóry 
przez cały rok nie wychylił nosa poza swoją wieś, pośpieszał na kontrakty 
do Lwowa i tam sumował owoce swojej pracy. (Fredro takiego hreczkosieju 
określił świetnie terminem „szlachcica kontraktowego"). 

Dorcczne zjazdy szlacMy odbywane dla zawarcia umów gospodarczych 
(kupno i s,pr.zedaż ziemi, dzierżawa, zastaw) miały długą tradycję; początek 
ich wiążemy z wiekiem siedemnastym. Dzięki wstępnym badaniom history
kćw (M. Wąs o w i c z, J. B ie 1 e ck a) możemy sobie już dzisiaj wyrobić 
pojęcie o doniosłym znaczeniu jakie miały konttak.ty w życiu szlacheckiej 
Rzeczyposp-oHtej. 

Specjalnego znaczenia nabrały kontrakty w drugiej połowie XVIII wieku, 
kiedy w Pol:sce zaczyna się krzewić kapitalizm. Kontrakty były miejscem, 
na którym uwidoczni,ał się najwyraźniej rozkład struktury feudalnej; widać 
było tutaj gwałtowny upadek olbrzymich fortun m agnackich. Wielkich feu
dałów niszczą ustawicznie zaciągane na weksel pożyczki. Między m agnata 
a drobnego szlachcica, nabywcę ziemi lub .dzierżawcę wdziera. się ze swoim 
pośrednictwem pieniężnym bankier mieszczański, mając zapewnione olbrzy
mie zyski w oparciu o tzw . .prawo potioritas. Przed działaniem tego prawa 
ostrz~gal utracjuszów szlacheckich Krasicki (,,Monitor" 1772, nr 73). Zabój
cze dla klasy panującej skutki tego prawa pokazał w swoich Pamiętnikach 
świetny malar:z kcmtra:któw Jan Duklan Ochocki. Przed kontra~tami ostrze
gały swoich czytelników „Zabawy P r zyjemne i Pożyteczne" w artykule 
Szpieg dubleński, którego autor dowodził nie bez racji, że machinacje finan
s ,we stały s ię źródłem zagłady szilacheckiego stanu posiadania. 
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Ig,nac · Krasicki pisa ł w satyrze Mu rn o/;a '.2•,·iwo: 
Wy ·lani na kon t.-akty już p!enipotenet ; . 
Ten p:-zedaje pól da rmo, a ~dz1 ęczen ocl10c1e 
Dal ulumek kradzieży kupiec w doży :.DO l re : 
Ten zasta ;s,,.•ia za bezcen, ó..ci fałszuje akry: 
Ta k też robią szczęślr wych zyskowne kon/i'aklp 

Zjazdy kontraktowe posiadały charakter nie tylko ekonomiczny, ale i to
warzyski. W cza ~ie kontraktów można się było spotkać ze znajomymi z od
ległych włości, mc.żna się było ubrać modnie i przede wszystkim zabawić . 
K up cy zwozili na kontrakty najlepsze towary z kraju i z zagranicy. Mieli 
tu wie~kie pole do popisu rozmaici kuglarze, szarlatani, złodzieje i pros ty
tutki. Organizatorzy kontraktów dbali o zapewnienie licznym gościom wszel
kich rozrywek. W czasie sławnych kontraktów w Dubnie (przeniesionych 
+.utaj ze Lwowa po pierwszym rozbiorze) książę Marcin Lubomirski otwierał 
teatr, na którym występowały trupy ~pecjalnie sprowadzonych aktorów pol
skich i francuskich. Wc:zasie wystawnych uczt spijano najlepsze wina i spo
żywano wyszukane potrawy. Podziw budziły (jeszcze w czasach Fredry) 
przywożone przez specjalnych kurierów z Paryża „świże ostrzygi" (ostrygi) . 
. ,Złota młodzież" popisywała się swoimi umiejętnościami na ustawicznych 
balach, w czasie których zmęczeni tańcem szukali odpoczynku w grze ha
zardowej. Ton zabawie nadawali oczywiście wielcy panowie, którzy przy
bywali tutaj z licznym dworem. ścigał ich biczem satyry znakomity Kaje
tan Węgieriski: 

Wszak ty 
Znusz naszych panó:..t• kiedy jadą na kontrakty 
!eh dusze, ich sposobność, podłość i przymioty, 
Na fraszki niepotrz0bne niez.mierne szczodroly: 
Skąpi na dobre, pragną przedo.~ą honoru 
Wesprzeć smutne nsfatki straconegn zbioru. 

Pieniądz obracał się w czasie kontraktów z nadzwyczajną szybkością . 
L:czne okazje użytkowania grosza przyprawiały wielmożów o kalectw'), 
albo wręcz śmierć finansową. Niektórzy przyjeżdżali tu jako właściciele wsi, 
o. odjeżdżali ju7. jako nie posesjonaci. Zagrożeni lub dotknięci ruiną mająt
kową szukali często ratunku na drodze ożenku. Niejeden „złoty młodzie
niec" przyieżdżał na kontrakty w nadziei na pozyskanie posażnej panny, 
a jeszcze więcej panien szukało w czasie kontraktów okazji do zamążpój
ścia. Zwyczaj kojarzenia ludzi w czasie dorncznych zjazdów stał się tak 
nagminny, że F·redro nazwał kontrakty „targowicą małżeństw". Jeszcze 
w roku 1842 autor ukryty pcd krY1ptonimem K. S. ośmieszał owe „targowi
sko" w powiastce pt.: Kontrakty. („Lwowianin" 1842, zesz. 2- 4). 

W wieku XVIII kontrakty lwowskie odbywały się przez trzy tygodnie. 
począwszy od 6 stycznia. w· roku 1800 termin kontraktów przeniesiono na 
'.H maja, w latach późniejszych przesunięto je znowu na czerwiec. Usrt:alenie 
te j daty pozwala nam określić porę roczną akcji Dożywocia. 

Zmi nil się zatem w wieku XIX termin kontra.kitów, ale nie uległ zasad
niczej zmianie ich charakter. Posługując się słowami historyka Galicji. 
można by powiedzieć. że zostały one i po rozbiorach ,,barometrem, ddjącym 
dokładne wyobrażenie o stanie zamożności kraju". 

Równie7 do zjawisk osiemnastowiecznych moj:na by odnieść charaktery
s t y kę kontrakitów pióra Wacława Zalewskiego, umies?:czoną w ,,Rozmaito-
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śt1 aclr w owskich 1825): „ż. czymy nada l kon trak tom takkh ~zczęś liv ych 
czasów , ażeby mni j było hcących pożyczyć pieniędzy . \\ i ęcej mając reb_ d_o 
pożyczenia - więce j dz i e rżawco\\ iak dz i erżaw, więc j r zeteln; ch dłuzm
ków i mnie.i upartych wierzycieli , więcej mężczvzn jak panien do stanu 
małżeńskiego się zabierających, a wtedy kc n tr akly byłyby jedy nie zbawien
n i najpomyślniej zym układom przeznaczone'·. 

W literaturze XVIII wieku znajdujemy o kontraktach fragmentaryczne 
\Ą; Zmianki i dr bne wienze. DGpiero Fred ·o dał w komedii wielki obraz 
obyczajowy zjawiska, które zniknie jeszcze za jego __ życia '!" parte przez 
_owy układ tosunków ekoncmicznych : p ·zez rozwoJ nowozytnych mst~
u cji k redyto\vych i śrr.dków komunikacyjnych. I w tym względzie odroI;>1l 

on znakomicie zaległość literatury polskiego Oświecenia. Odrobił ją w czasie, 
kiedy szlachta na kontraktach chwiała się już ost.atecznie pod ciosami 
nowej, kapitalistycznej ekonomik i, wieszczącej prz~wrot ~gra_rny. 
Gdybyśmy teraz z piocniowską erudvc j ą i precyzją dow1edh, z ktorych to 

kontra któw wrażenia natchnęły Fredrę do napisania Doiy .x·oll a. byłby to 
szc. zegćł biograficzny nie zmieniający już obrazu całości zjaw iska. obejmu
j ącego kilka dziesięcioleci, odmalowanego z zadziwiającym realizmem. 

III 

D żywocie Leona Birbanckiego, stanowiące resztę jego fortuny, nabył 
lichwiarz Łatka i zgodnie z p::zepisami otrzymał prawo korzystania z ma
jątku aż do śmierci zrujnowanego kawalera. Tymczasem interes jaki zawarł 
okazał się pechowy, bowiem Birbancki hazardował ustawicznie swoim zdro
wiem (nocne hulanki. lot balonem, wreszcie zamiar samobójczy), co doipro
\:vadziło do rozpaczy zainteresowanego w długim jego życiu Łatkę. Lich
w iarz uslluje odmienić postępowanie Leona przy pomocy opiekuna. wytraw
nego krętacza Filipa, i benpośrednią interwencją; raz jesit wobec niego 
aniołem, drugi raz lisem, błaga, grozi - robi wszystko, ażeby jeżeli już nie 
pomnożyć, to w każdym razie wynieść bez większego uszczerbku włożone 
w '.ransakc.iG pieniądze. Poczynania E:rbar.ckiego pokrzy:l.owały też zupełnie 
plany małżeńskie Łatki, który miał zamiar ożenić się (aby mieć stróża swo
jej fo11tunki z młodą szlachcianką Rózią. (Stary jej ojciec, Organ, przywiózł 
ją w t 1m celu na kontrakty). Perypetie losu bohaterów komedii doprowa
dzają do spotkania Le.ona z nieszczęśliwą kandydatką do sitanu małżeń
skiego. Między młodymi wywiązuje się miłość. Odkrywszy grę Łatki, Bir
bancki sprytnie ogłasza zamiar samobójczy, je7.eli panna nie zostanie jego 
żoną. Przerażony lichwiarz rezygnuje i z malżeńst.wa i z dożywocia, które 
odsprzec!a.ie J .eonowi za :i::ołowę ceny. Re~ztk1 kapitału okazały się <Ha niego 
\,· ażniejsze niż honor, niż małżeń-stwo. 

Fredro ośmieszył w tej komedii po mis rzowsku rolę pieniądza, kióry 
w życiu ówczesnym przekreślał wszystkie wypracowane przez wieki zasady 
rn oraln~. Najwymowniejszym r1ec Z!'ik:em autorskich poglądów są wyipo
vv•edzi Orgona w trzecim akcie sztuki („Świecie, ty kreitoszu stary, świecie, 
świecie bez czci, wiary"). W tyradach starego szlachcica sźtuka chyli się raz 
po raz w stronę dramatu. 
Tragedią dla ,;parafialnego Kato"na'· - jak nazwał ojca Rózi karmazynowy 

krytyk. hrabia Tarnowski - była konieczność sprzedania córki w niewolę 
ma.łżeńską lichwiarzowi w celu uratowaniCI swojego majątku. 

Dla zrozumienia postawy ideologicznej Fredry. musimy powiedzieć, że 
.. ta rgowica małżeń_ tw '· znalazła •;../ Hte r&1ur ze tego czasu licznych ma.Jarzy. 
W mienimy tutaj trzy nazwiska: Potockiego, Słowackiego i Korzeniowskiego. 
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Wojciech Po~ocki umieści ł \,\ .. Hibl10tccc Warszaw. l ier · (1842) \yją e k 
z pamiętnikóv, pt. : Du.•fr p· .:etft1Z · T re · cią opowiada nia jest h istori szesn a-
Łoletniej .panny z m agnackiego domu. w y.-taw ion j prz z r d ziców na ta rg 
małżeński odeskiemu bankier wi Holzow i. Rodzice Wand • wiedzą , 7e dziew
czyna kocha się w ubogim szl chcicu. K az.imi r zu, ale .i · j ·zczęście o:,;ob i ~t 
l icytują obcwiązkiem ur a to\vania mają l u obciążonego długami. Rzecz n ie 
zuslugiwałaby na większą uwagę , gdyby nie fakt, że z opowiadania tego 
Słowacki zapożyczy! fabułę do na jba rdziej postępowego utworn, do Fa 111 u 
zego. Żródło dramatu wykryl młody badacz literatury M. Inglot (korzysta
li śmy z rozornwy w m~• zynopisi c). kto . / Lidowodnil obowtórstwo między 
Wandą a Dia.ną, między Holzem a Fantazym. między Kazimierzem a Janem. 
oraz podobieństwa między pomniejszymi pos taciami obydwu utworów. 

' Słowacki przeprowadził w Fan tazym druzgocącą krytykę „targowicy mał
żeń!: tw·', przy czym caią odpowiedzial.no-sć za zło moralne tego zjawiska zło
żył na barki szlachty. Wsk;nał on. że tak zwane przywiązanie do tradycji 
rudowych było jednym wielkim kłamstwem, bo w rzeczywistości o postępo
\\. ani u feudałów decydował również obliczany skrup ulatnie pieniądz. 
W udramatyzowanym kcnflikcie między starą i nową klasą wyzyskiwaczy, 
Sło\ acki w1eśc.!l zwycJ.ęstwo burżuazji , pi'zetc· sięgnął w tym utworze wy 
żyn realizmu krytycznego. W pewnym sensie motyw Fan1azego podejmie 
i rozwiąże go w sposób jeszcze bardziej bezkompromisowy dla feudałów, 
Apollo Korzeniowski w znakomitej Komedii. 

Jeżeli teraż porównamy postawy ideowe Słowackiego i Korzeniowskiego 
ze stanowiskiem Fredry w Dożu •(..•o ciu, ujawni się nam zasadnicza różnica. 

Dla F·redry „targowica mal7el1.s.tw" była upodleniem narzuconvm szlach
cie przez burżuazję. Nie Orgon jest tutaj typem ujemnym, ale Ła"tka. 

Sympatie kila-sowe Fredry w stosunku do bohaterów komedii są zadziwia
jąco ~yraźn~. Popatrzmy tylko na Birbanckiego! Pewnie, że postępowanie 
utracJusza me zasługiwało na '.POCh\v·alę, ale czyż nie zdumiewa nas poblaż
liwość_ ~atyry wymierzonej w jego kierunku? Fredro wyposażył ,.zlotego 
młodzrenca" w cechy charakteru, w swoim widzeniu ludzi właściwe tylko 
„debrze urodzonym". Znamionuje go wielki gest, niepospolita odwaga i... 
głę!J?ko _uk~yta yo~z~iwość . _Łajdak_owi komediopisarz nie oddałby z pew
?oscią mewmneJ Rozi. Wymierza więc Leonowi za utracjuszostwo klapsa, za 
.1;..mactwo darzy go jednak wyraźną sympatią. 
Bezkompromisową niechęć okazał natomiast autor Pan u Geldhnba w sto

sunku do Lat:k~. Lichw~arz reprezentuje zasadmcze (w widzeniu Fredry) 
przywary SWOJeJ ~l~sy: Jest sikąipy, podszyty tchórzem, bez czci i wiary, bez 
honoru -- :i,aJ~'azmeJszą. rzeczą dla niego pib1iądz. Wyprał g0 Fredro do 
cr:-a w kom1zm1e sytuacyJnym i w końcowym efekcie skazał na przegraną. 
P1yn~la z _tej kom~dii nauka, że współżycie z człowiekiem podobnym do 
Łatk1, cho~by 1 _r,aJbC·glłtszym nie przyniesie ~,zczęścia żadnej szlachciaince. 

Ze sz~uk1 P_łyme morał . Po?obny jak w Panu Geldhabie. Wypowiedzmy go 
sł?wami Feliksa Bozn:rnskiego (tego, k-lóry ryżemu Fredrze dedykował 
wiersz pt.: Obrona rudych): 

Zanośniejszą s.tokroć posępność luny . 
Rodzinna zagrody cis za, 

Niżeli og;om nabytej for tuny 
Przez ożenienie p;zybysza. 

No do~rze - zapyta dziś nie ~eden widz teatralny - to dlaczego wobec 
'<\1steczne~ postawy Fredry w Dozyu.HJriu, gramy tę komedię na scenie? 

Odpowiemy krotko. Wystawiamy ją dlategc•, że pokazuje ona konflikt ty-
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powy dla s wojej epoki, przy czym auitor pr:t:cd.stalwia go z nieporównanym, 
właściwym tylko wielkim talentom, realizmem. Musimy się wreszcie nau
czyć odróżniać Fredrę hrabiego od Frediry komediopisarza i oddzielać wste
czne poglądy autora od prawdziwej, historycznie obiektywnej i artystycznie 
doskonałej wymowy jego dzieła. 
Dożywocie jest na pewno szczytowym osiągnięciem komediopisarskim 

Fredry. Każda scena tej sztuki obfituje w syituacje humorystyczne, pobu
dzające widza do nieustannego śmiechu. Jest poza tym opowiedziana świet
nym językiem. Słuchając wiersza Fredry w tym utworze, wydaje się, że nie 
poeta go pisał, ale wirtuoz. 

Zmi nil się dzi~ iaj zasadniczo odbiorca teat:ra~ny, a jednak Fredro „bie
rze go" ,bierze coraz bardziej. Zwróćmy uwagę jaka zmiana w przeciągu 
dziesięciu lat nastąpiła no widowni! Kiedy wysłuchamy np. wiersza o tanio
ści .iiboża, nie będziemy już klaskali z uciechy jak handla·rze płodów rolnych, 
ani nie będziemy bili braw frenetycznych jak ziemianie - jak to miało 
miejsce jeszcze w okresie dwudziestolecia - nie ma już bowiem między 
nami ani feudałów, ani wyzyskiwaczy miejskich. Sztuka straciła klasową 
akt·1illność, przemawia zaś do nas już tyl~o trwałą międzyformacyjną war
te ścią artystyczmą. 

Dlatego gramy Fredrę mimo jego osobistych przekonań, gramy go w tea
t„ze ludowym, mimo, że wie1ki komediopisarz nigdy nie marzyl, ani wręcz 
życzył sobie, aby jego księgi zbłądzi1y pod strzechy. 

Post .SL riµtum 

Nie wszyscy zaipewne zgodzą się z przedstawioną powyżej charaktery
styką Dożywocia. Nie widzę w tym nic dziwnego, dzisiaj, właśnie dzisia·j, 
k~edy triwa wytężona praca nad włączeniem spuścizny fredrowskiej do dzie
dz'icitwa kultvry namdu budującego socj::ilizm. Twórczość bowiem artysty 
nie jest zjawiskiem łatwym do kilasyfikacji. Dla.tego warto o nie.i dyskwto
wać - dużo i głośno. 
Boy-Żeleński, wielki :zinawca teatru i naszego komediopisairza w szczegól

ności, pisał, że „gdy chodzi o Fredrę, godzi się, bez obawy śmieszności, wlOli 
rozszczepiać na czworo". 

W tctkście na str. 5 reprodukcja rękopisu Dożywocie Aleksandra Fredrr 
(Z Biblioteki „Oioiolineum" we Wrocławiu). 



Kierownik techniczny - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny -
LEON STACHOWIAK, !kierownik pracow.ru :kir·awiiookiej męskiej -
MICHAŁ STOLARSKI, kierownik pracowni !lm-awieckiej damskiej 
- WANDA ,'fllREOK,AŁłD, kierownik prac. szewskiej - MLKOŁAJ 

BRATASZ, kier. prac. perukarskiej - MIECZYSŁAW WOJCZYŃ'
SKI, kierownik prac. stolarskiej - JÓZEF BĄKOWSKI, kierownik 
pracowni malarskiej - TADEUSZ CHĄDZYŃ'SKI, kierownik pra
cowni modelatorskiej - TADEUSZ ŻAKIEWICZ, główny elektryk 
- ELIASZ KARPINOWICZ, kierownik pracowni tapicerskiej -
RYSZARD TKACZYK . 
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