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WOJCIECH NATANSON 

o . z y w o c i u" „o o 
.,Do trzech . azy sztuka'', fragm. rozdz. pt. „Dożywocie" czyli o trafności niezro

zumiałego motta", Wyd. Lit. Kraków, 1958 r. 

Kiedy czytamy „Dożywocie" Fredry, zarówno forma jak i treść 
tej komedii wydają się krystaliczne. Jakaż lekkość, wqzięk i naturalność! 
Jakie kaskady dowcipu! Jaka wirtuozeria! Jakże swobodnie płynie uroczy 
ośmiozgłoskowiec . Jak cudowne pole do popisu dla aktorów! Jakie 
tu wszystko proste i przejrzyste! 

Ale chwila analizy, nieco namysłu każą nam w „Dożywociu" dostrzec 
pewne tajemnice„. Okazuje się, że wiele zagadnień cppiero dzisiaj 
znajduje jaśniejszy komentarz. 

Zacznijmy od spraw najprostszych: od tak zwanej intrygi, fabuły. 
Pierwszy na większą skalę komentator Fr2dry, jego entuzjasta, Stanisław 
Tarnowski, m~ał nowej intrydze niejedno do zarzvcenia. Z czterech wiel
kich komedii pisanych w latach 1832-1835 „najmniejsze i najbardziej 
znaczące, a najobfitsze w blęc'1y" jest, zdaniem Tarnowskiego, „Dożywo
cie". Samo założenie, podstawa jest słaba , wchodzi w kategorię tych 
sytuacji niezbyt naturalnych i logicznych, które Fredro czasem wymyśla 
nie wiedzieć dlaczego: może dlatego, że mu się nie chce pomyśleć 
nad innymi". 

... zarzuty Tarnowskiego dotyczące CJkcji fabularnej „Dożywocia" 
są dość poważne. Następni komentatorzy szli początkowo tymi samymi 
torami. Na przykład prof. Ignacy Chrzanowski w swej książce o „Kome
(ji.ach Aleksandra Fredry" (Kraków 1917). r. nic martwi się zarzutami 
dotyczącymi oryginalności „Dożywocia". Jeżeli się z czasem wyda, 
że i ta komedia ma osnowę zapożyczoną, to i owszem: przecież to osnowa 
nie jedwabna, tylko z pajęczyny, niewiele więcej warta, wiotka, mało 
prawdopodobna . Tak, ale w tej pajęczynie zawisł wspaniały okaz pająka, 
któremu na imię Łatka". 

Wręcz przeciwne stanowisko zajmuje Karol W. Zawodziński w swoim 
wstępie do „Dożywocia", wydanego w Bibliotece Narodowej" (Wrocław, 
Wyd. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1949 r.). Mówi on: „Intryga „Doży
wocia", doskonała budowa i olśniewający dowcip pomysłu odgrywają tak 
wielką rolę w efekcie artystycznym całości, że sztukę tę nazwać możemy 
komedią intrygi lub komedią sytuacji w całej pełni znaczenia, nie sto
sując tego określenia w sensie nagannym, zwyczajem niektórych kryty
kÓ'w, tych samych, którzy tytułu komedia charakteru używają jako naj
większego stopnia pochwały". Zdaniem Zawodzińskiego właśnie intryga 
odgrywa w „Dożywociu" decyc'fującą rolę. A jeśli tak jest, czyż owa 
intryga może być nieprawdopodobna, licha, „utkana nie z jed1wabiu", 
ale „z pajęczyny"? Sugestywnie i interesująco analizuje przy tym 
Zawodziński „Dożywocie": mówi, iż Łatka jest jakby „uwięziony", 
„zamknięty w swej paradoksalnej sytuacji". Nic dziwnego, że hipoteza 
Zawodzińskiego przekonała jednego z krytyków teatralnych nowego 
pokolenia, Zygmunta Grenia. W :--;wej recenzji zamieszczonej w „Dzien
niku Zachodnim" w październiku 1951 roku i w polemice ze. mną 
na łamach tego pisma Zygmunt Greń rozpatrywał „Dożywocie" jako 
sztukę, w której prze\vaża komizm sytuacyjny. ·. 
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Drugim punktem spornym w tej komedii jest sprawa humoru. 
Ludwikowi Solskiemu, który lata całe grywał Łatkę i który wywarł 
silny wpływ na styl scenicznego realizowania tej komedii, zarzucali 
niektórzy krytycy, iż nadto tragizuje Łatkę, że jego sprawę traktuje 
zanadto poważnie. Najostrzej sformułował te zarzuty Jan Lorentowicz 
w recenzji z przedstawienia w Teatrze Narodowym w roku 1925. 
Boy był na tym punkcie bardziej umiarkowany, ale i on mówi, 
że „Solski, również przedni odtwórca Molierowskiego Harpagona, czasem 
jakby miesza te role, tragizuje Łatkę, zaostrza jego rysy, wypada nieco 
z wesołości , w jakiej ta rola powinna być skąpana. ów przeszywający 
krzyk zza sceny w trzecim akcie jest jec\ną z takich omyłek„.". (Obra
chunki fredrowskie, „Książka i Wiedza". Warszawa, 1948, str. 186). 
Podobny zarzut postawiła inscenizacji ,,Doży\vocia" na scenie Teatru 
Sląskiego im. Wyspiańskiego i wykonawcy roli Latki, Gustawowi 
Holoubkowi - Krystyna Berwiń. ka w recenzji zamieszczonej na łamach 
„Nowej Kultury" z okazji warsza\ skich występów tego teatru w 1954 !:'. 

Argumenty, którymi Berv·ińska operowała, starałem się oc,eprzeć w tym 
samym piśmie w artykule O, sępie złowrogi!". 

Więc jak to jest właściwie z ową wesoło ' cią i humorem „Dożywocia" 
z jego pogodą i optymizmem? Mieczysława Rom<lnkówna w „Nocie wy
dawcy" do edycji „Dożywocia ., z roku 1949 - Kraków, Wydawnictwo 
M. Kota, twierdzi wręcz, że ta komedia Fredry „posiad~ wdzięk 
pesymistyczny". 

Przypomnijmy najpierw pewne p odstawowe fakty. Gdy 12 czerwca 
1835 r. odbywała się we Lwowie prapremiera „Dożywocia", znał już 

zapewne Fredro słynr~y artykuł Seweryna Goszczyńskiego ,,Nowa epoka 
poezji polskiej", zamieszczony w krakowskim .,Pamiętniku Nauk i Umie
jętności" w tomie II na str. 5-21. Jak wiadomo, poeta :romantyczny 
obszedł 5ię bardzo surowo z cal ·m dziełem Fredrowskim. Zarzuty były 
niezmiernie bolesne, musiały twórcę „Zemsty" ugoc'fzić w samo serce: 
dotyczyły rzekomej nieoryginalności komedii Fredrowskich, ich szablo
nowości, schematyzmu wiersza, oklepanego dowcipu .... Wtedy to właśnie 
autor „Zemsty ;' postanowił zamilknąć; „Dożywocie" było ostatnią jego 
komedią, wystawioną na światło dzienne, przeznaczoną do publikowania 
i grania .... Niepodobna zapomnieć, w jak im st:mie ducha pisał Frectro 
swe „Dożywocie". 

Ale owo „Dożywocie" rodziło się rówmez w bardzo określonym 
momencie historycznym. Był to moment triumfu francuskiej monarchii 
lipcowej. tronu Orleanó\ , Ludw ika Filipa. Ukazują się już we Francji 
pierwsze powieści Bn.lzakowskiej „Komedii". Nie wiem, czy Fredro 
czytał te powieści; podejrzewam, że nie tylko czytał, ale może podsuwał 
je Helence z „Pana Jowialskiego", która bardzo lubiła romanse 
(jak Ewelina Hańska ) . W każdym razie sposób myślenia Fredry był 
bardzo zbliżony do idei i przekonań Balzaka; typ wyobraźni pisarskiej 
obu twórców spokrewniał ich jeszcze bardziej. Balzak ukazywał pięcio
frankówkę jako istotny, głęboki motor działania całego opisywanego 
przez siebie społeczeil. stwa. Wyda je mi ' ię, że „Dożywocie" jest jednq 
z najbardziej „ekonomicznych" sztuk ówczesnych. . .. W „Dożywociu" 
lichwiarz Łatka w najczul zy sposób dba o Leona Birbanckiego, drży 
o jego życie i zdrowie, przeraża się jego kaszlem, przysyła ciepłą ocjzież 
Te nieco śmieszne formy troskliwości objawia nieraz matka wobec 
własnego dziecka· Fredro robi tu wyraźne alu7.j do owych czułości 
matczynych. Czyni to z zamiarern ukazania, że w nowoczesnym społe
ceństwie spekulacja finansowa może być i bywa prawdziwą podszewką 
najwznioślejszych rzekomo najbardziej bezinteresownych uczuć. 
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Feliks Pęczarski, Lichwiarz przy świecy; 1845 r. Muzeum Nar odowe w Warszawie 
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Łatka ma tutaj interes podwójny: zdrowie Leona obchodzi go jako 
człowieka czerpiącego dochody z dożywocia; interesuje go także dlatego, 
iż Birbancki o zdr·owej powierzchowności ułatwi korzystne odstąpienie, 
alienację praw dożywocia osobom trzecim, przede wszystkim Twardo
szowi. Akcent szczerosci, jaką chciwość Łatki nać'taje jego słowom, działa 
sugestywnie - tak dalece, że poczciwi bracia Lagenowie szczerze wzru
szają się poświęceniem lichwiarza, broniącego Leona przed grożącym 
mu pojedynkiem. Lagenowie nie wiedzą, że Łatka nadstawiając pierś 
w obronie Birbanckiego działa we własnym dobrze skalkulowanym 
interesie. Biorą za bezinteresowną przyjaźń to, co jest wynikiem speku
lacji pieniężnej. Proces „transpozycji uczuc' ', powiązanie przyjaźni (której 
istotą powinna być przecież finansowa bezinteresowność) z wyrachowa
niem - nie jest w „Dożywociu" tylko zabawnym konceptem sytuacyj
nym, ale uchwyceniem istotnego zjawiska społecznego. 

Jak wiadomo, dożywocie Birbanckiego ma zamiar oclkup:ć od Łatki 
inny lichwiarz, od niego bogatszy, Twardosz. Fredro bardzo wyraźnie 
przeciwstawił ich sobie, skontrastował temperamentami, wrażliwością, 
usposobieniem. Łatka jest nerwowy i wrażliwy. Twardosz flegmatyczny 
i opanowany .... Sytuacja Łatki dyktuje mu sposób jego zachowania -
a t a sytuacja jest natury ekonomicznej. W ustroju, w którym pieniądz 
daje rozstrzygające uprawnienia, „homo oeconomicus" musi się tak 
właśnie zachowywać; do tego zmuszają go nieubłaganie działające 

prawa dążenia do zysku. Można na to twierdzenie przytoczyć inne jeszcze, 
równie wyraźne dowody. Orgon, ziemianin wychowany w pojęciach 

sarmackich, gardzący mieszczal'lstwem - zachowuje się w wielu wypad
kach niemal identycznie jak lichwiarze, Twarctosz i Łatka. Skoro tylko 
zjawił się na scenie, rozpoczyna kłótnię o każdy grosz: toczy upokarza
jące, ośmieszające, hańbiące targi ze służącym hotelowym (nawet nie 
z gospodarzem), ze szwajcarem przynoszącym afisz, źe stróżem dźwiga
jącym rzeczy ... Walczy więc Organ o grosze i każdy grosz jest dla niego 
ważny. Z konieczności? Zapewne. Ale czyż Orgon nie jest dla twórcy 
„Dożywocia" dowodem, że wszechwładza pieniąctza ogarnęła już wszyst
kie sfery i warstwy? Orgon, wychowany w pojęciach szlacheckiego 
honoru, sprzedaje własną córkę lichwiarzowi Łatce. Sprzedaje ją po to, 
by mu wierzyciel odpisał kilka tysięcy długu. Czy Orgon nie jest nie
wolnikiem pieniądza? To nieprawda, że jest tak bardzo ograniczony, jak 
się go czasem maluje. Organ zcjaje sobie doskonale sprawę z nieludzkości 
swego :zachowania wobec Rózi; to zapewne główna przyczyna jego rozgo
ryczenia i c'luchowego „katzenjammeru" <„świecie, ty krętoszu stary!"). 
Ale na wszelkie nieśmiałe błagania i uwagi Róźi - jej ojciec odpowiada 
gestem, wyrażającym niemożliwość odstąpienia od zbawczej transakcji. 
Orgon nie wyobraża sobie nawet. by można było nie uznawać koniecz
ności finansowych za rozstrzygające. 

Jedna jeszcze okoliczność specjalnie mocno nakłania Orgona do wy
dania córki za starego lichwiarza. Łatka jest zapewne jedyną w danych 
warunkach „partią" możliwą z punktu wic1zenia klasowego, a równo
cześnie" opłacalną". Nie słyszymy ani słowa, by małżei1stwo Rózi z Łatką 
miało być w jej świecie uważane za mezalians. Nie mówił o tym an.i 
Orgon, ani Rózia, ani nawet Birbancki. Otóż gdy w świecie Fredrowskim 
ma się dokonać mezalians - małżeństwo między ludźmi różnego pocho
dzenia stanowego - poeta zaznacza to wyraźnie - (na przykład w „Panu 
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Geldhabie"). Tutaj, w „Dożywociu'', wszystkie działające osoby tak się 
zachowują, jakby chodziło o związek mięc'izy równymi. Rózia przytacza 
w rozmowie z Orgonem następujący argument przeciw Łatce: 

Niechby zły był, brzydki, stary, 
Chętnie szłabym do ołtarza, 
Gdy potrzeba tej ofiary 
Tak dla ojca, jak rodzeństwa -
Lecz za męża brać lichwiarza, 
Brać człowieka bez czci, wiary, 
To rozdziera moją duszę 
To przywodzi do szaleństwa, 
Jednak muszę, muszę, muszę. 

Dlaczego Łatka jest „człowiekiem bez czci i wiary?". Bo pożycza na pro
cent, uprawia lichwę. Otóż według ówczesnych pojęć szlachcic tak zara
biający nie był uważany za człowieka honoru. Proceder taki był dopusz
czalny tylko u mieszczucha. Wszystko to pozwala przypuszczać z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, że Prosper Łatka należał do stanu szla
checkiego. Jest on zresztą spoufalony z Organem, mówią sobie per ty; 
łącz~ ich jakieś wspomnienia rodzinne. Łatka ma prawo nabywania 
dóbr ziemskich. A czyż to było możliwe w ówczesn,ej Galicji? Nie pasuje 
mi wcale c'10 Łatki klasyfikacja „drobnomieszczanina'', jaką go obdarza 
Zawodziński; ... Można natomiast pomyśleć, że zubożały szlachcic „non 
possesionatus", dorabiał się wszelkimi sposobami majątku i że ten 
„dorobek" stał się istną jego namiętnością, manią ... 

Ileż ciekawych obserwacji', wziętych z samego życia, umieścił Fredro 
w tej k·omedii! Tarnowskiego zaciekawiła kiedyś postać Filipa. Przyja
ciel Koźmiana (który stworzył pierwszą nowoczesną teorię gry aktor
skiej) taki oto clorabiał życiorys Fredrowskiemu Filipowi: „Filip, 
zuchwały, wygadany, wyszczekany, bezczelny, wytarty, sprytny: 
co za typ! Można by wymalować jego portret i napisać jego historię. 
Był już wszystkim i wszęc'jzie i czym gdzie można być na tym świecie: 
był prawdopodobnie fryzjerem, niewątpliwie pokojowym w oberży 
trzeciego rzędu i podejrzanej reputacji, z pewnością nieraz na policji 
i w domu poprawy; zapewne i w teatrze prawdziwym jako lampiarz 
lub figurant, a przy wędrującej trupie- pierws·zym bohaterem; może był 
w cyrku, a zawsze na pogrzebach w wytartym, czarnym fraku i z pocho
dnią w ręku . Umie sławnie grać w bilard, gwizdać, wykrzywiać się, 
grać na harmonijce i zawracać głowy pannom, z którymi tańcuje 
poq Zdechłym Psem i pod Czerwonym Huzarem. Jeżeli nie umie wycią
gać z kieszeni zegarków i pularesów i fałszować banknotów, to chyba 
dlatego tylko, że nikt na tym świecie nie jest doskonałym". 

„Dożywocie" ma zdolność pobudzania wyobraźni właśnie dlatego, 
że tak mocno jest osadzone w realiach ówczesnego życia. Fredro ściśle 
określa rok akcji; wspomina o modnej wtedy operze Belliniego; lokali
zuje teren sceniczny we Lwowie., nie cofając się przed gwarowym 
zabarwieniem języka. Nawet moc(a ówczesna jest przedmiotem jednej 
z filipik Orgona. 

Poetycka i precyzyjnie realna (choćby nawet słuszne były zarzuty 
poszczególne, pełna smutnej zadumy i olśniewającego dowcipu, przeni
kliwa i urocza, pobłażliwa i zarazem namiętna, ostatnia z serii tzw. 
„wielkich" komedii Fredrowskich - sztuka o dożywociu - mieści 
w sobie dla nas ogromną lekcję mądrości. 
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WOJC ECH NATANSON 

G r a nazwisk 
(„Sl'kice teatralne", frngm. rozdz. pt. Realizm Fredry rozbija schematy. Wyd. 
Lit. Kraków, 1956 r.). 

Znacznej ilości swych bohaterów daje Fredro nazwiska, które 
stanowią zarazem skrócone ich charakterystyki. Są to j.akby szyldy, 
czy tablice orientacyjne c'ila publliczności. Cześnik nosi więc nazwisko 
Raptusiewicza, będąc aluzją do jego gwałtowności, czy raptownośri 

<co za raptus! - chce powiedzieć autor - i to raptus mimo trapiącej 
go podagry). Rejent jest MiJczkiem, bo kto milczy, ukrywa swa myśl -· 
jest podstępny. Wielki człO\viek do małych interesów bt:dzie się nazywał 
J enialkiewicz, chełpiący się swym złotem dorobkiewicz to Geldhab, 
skąpiec chodzący w pociartym czy pocerowanym ubraniu Latka, 
hulaka i rozrzutnik - Birbancki, bogacz o grianitowym sercu - Twar
dosz, uwielbiający żarcik i anegdoty, zakochany we fraszkach starzec 
to Jowialski, pieniacz, którego w myśl staropolskiego przysłowia można 
„zniewolić" - Papkin. 

Jak widać, ta gra nazwisk właściwa jest dla wielu komedii Fredry 
z najrozmaitszych okresów jego twórczości, od „Geldhaba" po utwory 
„pośmiertne". Oczywiście, reguła ta nie jest powszechna. Nie dotyczy 
utworów o tematyce przede wszystkim miłosnej, jak „Mąż i żona" czy 
„Sluby panieńskie". Warto jednak podnieść, że w „Mężu i żonie" czy 
w „~Hubach" funkcję charakteryzującą do pewnego stopnia zamiast 
nazwisk, pełnią - imiona. Sentymentalna „Elwira•· brzmi zupełnie ina
czej jak krwista i zwrotna, subretka „Justysia". Imię ,,Gustaw" jest 
może aluzją do mody romantycznej, a zarazem nadaje się cjoskonale 
d\o zdrobnień pieszczotliwych, swawolnych, chłopięcych: Gucio, Gustawek. 
Natomiast imię Albina musi pozostać niezmienne i poważne. 

Tym szczegółem techniki pisarskiej nawiązuje Fredro do dawnej, 
konwencjonalnej, sięgającej w odległą przeszłość komedii romańskiej: 

francuskiej, hiszpańskiej czy włoskiej. Twórca nowoczesny może się 

kierować tylko prawami tworzenia nazwisk w danym środowisku. 

FrccJro na ogół tej myśli jest obcy. Błędem byłoby na przykład z formy 
nazwiska „Łatka" wyciągać wniosek o chłopskim czy plebejskim pocho
dzeniu tej postaci. Tc:tk samo trudno się zgodzić na wniosek niektórych 
badaczy, podnoszących iż Raptusiewicz nie jest nazwiskiem „karmazy
nowym". (Czynią to Boy w „Obrachunkach fredrowskich", Wyka w zna„ 
komitej rozprawie o „Zemście"). Zgoda że. „Raptusiewicz to nie brzmi 
tak samo jak „Potocki" czy „Czartoryski", lecz Fredrze o to wcale 
nie chodziło; chodziło mu o nazwisko pochodne, nawiązujące do pewnych 
cech charakteru. 
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Tak postępując solidaryzował się Fredro ~ świadomie czy nieświa
domie - z dawną komedią, która z góry przedstawiała swych bohaterów 
jako hulaków, tchórzów, samochwałów, rajfurów, skąpców czy obłudni
ków, aby wic\Z nie miał żadnej wątpliwości, aby publiczność wiedziała 
czego się trzymać, z czego się śmiać, gdzie i w jaki sposób. Bo trzeba 
pami~tać, że ta publiczność nie lubiła i wcale sobie nie życzyła niespo
dzianek psychologicznych. Człowiek musiał być w nich jednoznaczny 
i przejrzysty, przeźroczysty jak kryształ. 

Wynikało to zresztą nie tylko z upodobań publiczności, ale i z -
warunków działania teatru. Jak tworzyły się komedie? Aktorzy mieli 
w nich swoje specjalności, swoje emploi. Warunki fizyczne, otyłość 

czy chudość, decydowały przede wszystkim o ich specjalizacji, trochę 

jak w dzisiejszym beksie, znającym zawodników wagi ciężkiej, półcięż
kiej, lekkiej, koguciej itd. Podwójny ten nacisk - samego teatru, aktor
stwa i upodobań. widza - sprawił, iż dawna komedia miała wygląd 

schematyczny; zmierzała do uproszczeń. 
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Objaśn • • tekstu 1 e n 1 a 
„o o ż y w o c il a" 
Akt I 

óożywocie 

czortych 
graty ska 
akcydensik 
µasir 
fanty zastawne 
umbra 
beknie Tacleusza 
na dewocji 
bandura 

obligacja 
pod kredkę wzią~szy;, -; 
prałat 

Norma 
reński 

w złąm kaducznie 
wyszedł porę 

diabełek 

Sylfidy 

w czambuł 
Vulgo 
Koza 

Akt II 

faktor 

wekslarz 
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umowa, w której w zamian za odstąpienie 
własności zbywca zastrzega dla siebie ewtl. 
także dla współmałżonka dożywotnie utrzy
manie wraz z mieszkaniem, obowiązkiem 
wyprawienia pogrzebu itp. 
dawniej: 
papiery wartościowe wystawione na bank, 
wzgl. bankiera, który zobowiązał się wypłacić 
wniesiony kapitał po upływie określonego 
czasu. Odsetki od tego kapitału bank wypłacał 
w ściśle oznaczonym terminie. Dożywocie 
można było sprzedać. 

dukatów 
datek, napiwek 
(z łac.) tutaj w znaczeniu: dochodzik 
ujdzie 
tutaj: przedmioty ocldane w zastaw za pieniądze 
zasłona na lampę,, klosz 
w znaczeniu: będzie z nim źle, krucho 
życie w odos·obnieniu, poświęcone modlitwie 
(z greck.) właściwie instrument muzyczny po
dobny do lutni; tutaj w znaczeniu wzgardli
wym: lichy grajek 
(z łac.) papier wartościowy, tutaj: zobowiązanie 
zliczając (kredą) obroty finansowe, bilansując 
tytuł kapłański, tutaj w znaczeniu: spryciarz, 
oszust 
opera Belliniego 
nazwa dawnej monety austriackiej 

w diabelnie, barc(zo złą 
nazwa ówczesnej gry w karty 
duchy powietrzne w mitologii Celtów 
i Germanów 
(tatar.) hurmem, razem 
(łac.) pospolicie 
w znaczeniu: areszt 

(z łac.) tutaj: pośrednik 

pożyczający pieniądze 
piśmiennym 

za zobowiązaniem 

janczarska muzyka 

buczek 
czop 
5tancja 
dizwoniec 
rok w kontrakty 

perspektywa 
czamara 

raut 
farmazyn 
libertyn 
Herkules 
Matuzalem 
Jowisz 
Sa tan, szureli, grugru -
Kapucyn 

kobuzi łeb 

nad Pijarami 

Akt III 
furfant 
utracjusz 
pryncypał 

na mary 
blank 
kontrakt tabularny 

kulfon 
pensa 
szlachcic kontraktowy -

Come il faut 
E::kstrakt tabularny 

fiakry 

ork·iestra złożona z instrumentów dętych i per
kusyjnych, bardzo hałaśliwa 
kij bukowy 
tutaj: gap, gamoń 
(z łac.) zajazd, hotel 
ptak z rodziny łuszc.zaków 
tutaj w znaczeniu okresu targów, który bywał 
zjazdem ziemian w mieście · 
<z łac.) tutaj: lornet~a 
długie okrycie wierzchnie męskie, pochod1zenia 
węgierskiego 

tutaj: diament szlifowany w specj. sposób 
(z franc. ) wolnomularz 
tutaj: niedowiarek 
mityczny grecki bohater, w przenośni: siłacz 

patriarcha biblijny, żył podobno 1000 lat 
w mitologii rzymskiej ojciec bogów 
zniekształcone francuskie nazwy tkanin 
członek zakonu OO. Kapucynów, ogólnie też: 
zakonnik 
przypominający głowę kobuza (gatunek sokoła) 
ponad klasztorem OO. Pijarów 

hultaj 
hulaka, trwoniący pieniądze 
(Z łac.) przełożony 

na łoże śmierci 
czyst~, bez zmiany 
(z łac.) umowa zabezpieczona na hipotece, 
na nieruchomości 
clukat okrojony, więc niewiele wart 
(z łac.) zadania 
tj. pojawiający się w mieście tylko w czasie 
dorocznych targów, a więc biedny 
wym. komilfo (franc.): jak należy, jak wypada 
(z łac.) wyciąg z hipoteki, przedstawiający 
stan majątkowy właściciela 
dorożki konne,. pojazdy 
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S z I u k i F r e dr r y· 

ZEMSTA 

Reżyseria - Róża Gella 

Scenografia - Antoni Marr 

Premiera 24. XI. 1951 r. 

ŚLUBY PANIENSKIE 

Reżyseria i scenografia - Stanisław Cegielski 

Premiera 1952 r. 

Reżyseria - Stefania Domańska 

Scenografia - Jerzy Walter Brzoza 

Premiera 17. III. 1960 r. 

MĄŻ I ŻONA 

Reżyseria i scenografia - Stanisław Cegielski 

Premiera 1953 r. 

DAMY I HUZARY 

Reżyseria - Zbigniew Koczanowicz 

Scenografia - Adam Stańkowski 

Premiera 1954 r. 

GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE 

Reżyseria - Stanisław Milski 

Scenografia - Adam Stańkowski 

Premiera 9. III. 1955 r. 
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w P T Z L Z ostatnich pre mi er Pl ZL 

Irena KubickR i Alicja Zatrybówna - OCALENIE. Sztuka w 3 aktach. 
Reżyseria - Niarek Ok1op:ński, sceno grafia-Janusz Warpechowski, współ 
praoa dramaturgiczna-Stanisław Hebanowski. Prapremier.a 18. II . 1961 r. 
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Zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych: Edward Darasz 

Zastępca dyrektora do spraw finansowych: Kazimierz Kaszkur 

Główny elektryk: Władysław Lisowski 

Brygadzista sceny: Marian Pakuła 

Światła: Zygmunt Szymankiewicz 

Rekwizytor: Edward i uliszka 
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ALEKSANDER FREDRO 

DOŻYW 
Komedia w 3 aktach wierszem 

o s oby: 

Leon Birbancki - Rajmund J All:'UDMlril 

Doktor Hugo - Zenon Noco 
Roman Krut1dro~w1kł""·-.... 

Orgon - Franciszek Hollik 

Rózia, córka Orgona - Ew 

Łatka - Zdzisław Grudzie 

Twardosz - Tadeusz Mroc 

Rafał Lagena - Stanisław 

Michał Lagena - Bolesław lłUWłlt~ 

Filip - Zygmunt Fok 

Służący - Józef Michalcewi 

REŻYSERIA - ALOJZY NOW AK 

SCENOGRAFIA - JERZY WALTER ....,..„"'&Uli. 

Asystent reżysera - Tadeusz Mroczek 

Inspicjent - Józef Michalcewicz 

Sufler - Jad wiga Hollikowska 

P R E M I E R A, 5. III. 1961 R. 


