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„Długi jego żywot - pisze o Aleksandrze Fredrze 
Kazimierz Wyka - przypada na kilka różnych 

okresów historycznych w życiu społeczei'1stwa pol
skiego XIX wieku. Fredro przeżywa bowiem os ta t
nie lata wojen napoleońskich, powstanie listopa
dowe, wiosnę ludów, powstanie styczniowe. Młody 
adiutant cwałował u boku Napoleona, starzec dożył 
kapitulacji Napoleona III pod Sedanem. Na niem
niej rozległe w czasie okresy i prądy literackie 
przypada twórczość komediopisarska Fredry. Roz
poczyna się przed wystąpieniem Mickiewicza, 
a kończy - kiedy pierwsze powieści generacji po
zytywistycznej zaczyna ogłaszać Eliza Orzeszkowa". 
Nie zawsze właściwie oceniany przez współczes

nych (Seweryn Goszczyr'lski pisał: „talent Fredry 
podrzędny„. wiersz gładki, bez oryginalności... ko
medie są nienarodowe") pełnię sławy osiąga u po
tomnych. Do najsłynniejszych jego komedii należy 
obok „Zemsty'', )~lubów panieńskich", „Pana Jo
wialskiego", „Pana Geldhaba" - „Dożywocie". 

Autor „Obrachunków Fredrowskich" pisał o tej 
komedii w 1924 r. z okazji jej premiery w Teatrze 
Narodowym w Warszawie: 
„Dożywocie" Fredry umiem na pamięć i uważam tę 
sztukę za najgenialniejszą może koncepcjG Fredry; 
zdumiewa mnie zawsze jaki w tym szlachcicu tkwi 
głęboki i subtelny filozof... Fredro trafia tu w sa
mo sedno mechanizmu świata„. sztuka ta, urodzona 
ze smutnej zadumy nad światem jest zarazem wy-

buchem najprzedniejszego humoru, jest jedną 

z najweselszych, jakie Fredro napisał... rozwija się 
z cudowną jednością, logiką i leje się nieprzer
waną strugą humoru. Nie mówiąc o wierszu, który 
pod względem pełni, zwartości i nerwu nie ma 
chyba równego sobie w mowie scenicznej". 

„Dożywocie" ukończone zostało dopiero z począ
tkiem. 1835 r. i ~ tymże roku odbyła się jego pra
premiera na scenie lwowskiej, w cztery lata późnie3 
oglądała tę sztukę publiczność krakowska, a do
piero w 1845 r. warszawska. „Wnosić wszelako 
rnożrza - pi.sze prof. Pigoń - że pomysł komedii. 
jes~ zrzacznie, bo o sześć lat wcześniejszy". z ba
dan prof. Pigonia wynika, że Fredro pracował nad 
komedią długo, zmieni.ając ją i bogacąc. Jaki.± jest 
jednak ów zasadniczy pomysł komedii wokół któ
rego skupia się intryga? Zawarł go Fredro w ty
tvle swego utworu. Birbancki posiadający doży
wocie, czyli legat testamentowy zapewniający mu 
otrzymywanie stałej rocznej pensji w ci.ągu ca
łego życia, odsprzedaje owo dożywocie podstępne
mu lichwiarzowi Łatce. Dochód jaki przynieść 
miało Łatce dożywocie był tym większy im więcej 
rat mógł odebrać, a więc im dłużej żył Birbancki. 
Stąd troska o zdrowie Leona, stąd też wszystkie 
perypetie zawarte w tej komedii, stąd i słowa 

Organa: „Złoto, złoto, tego tylko każdy łaknie" 
i gorzka refleksja: „Swiecie, ty krętoszu stary. Swie 
cie, świecie, bez czci, wiary". 



„Dożywocie" to w pierwszym rzędzie Łatka. Postać ta ma w tea
trze polskim swoją tradycję i swoją historię wyznaczoną nazwi
skami aktorów tej miary co Józef Rychter, Jan Królikowski, 
Wincenty Rapacki i Ludwik Solski. Spośród aktorów nam współ
czesnych Łatkę kreowali między innymi: Jacek Woszczerowkz 
(Teatr Wojska Polskiego w Łodzi w 1945 r.), Gustaw Holoubek 
(Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego), Tadeusz Łomnicki (Teatr 
Współczesny w Warszawie). W Łodzi pokazywano „Dożywocie'' 

w 1953 r. w Teatrze Powszechnym w reżyserii Jadwigi Choj
nackiej. W roli Łatki występował Olgierd Jacewicz. 
w 1843 r. Jan Królikowski stworzył na scenie krakowskiej, jak 
pisze recenzent, postać pełną prawdy i charakterystyczności, im
ponując zwłaszcza wyrazistą i sugestywną mimiką. 
Poprzednik Królikowskiego na tej scenie, Aleksander ł.adnowski 
potraktował Łatkę jak postać z komedii i „ani na jedną chwil~ 
nie przestawał być zajmującym i każde przybycie jego na scenie 
napełniało pustym śmiechem patrzących i zasłużone ciągle jed
nało mu oklaski " (Gazeta Krakowska nr 52, 1839 r.). 
o Józefie Rychterze recenzent Kuriera Warszawskiego w 1845 r. 
z okazji premiery w Teatrze Rozmaitości w Warszawie pisał: 
„Rychter przedstawił najgłówniejszą rolę charaktery~tyczno-.ko
miczną, we wszystkich scenach pomnażał zadowolenie publlcz
ności okrywany był oklaskami, sześciokrotnie przywołany ... umiał 
do i~eału podnieść typ lichwiarza", jak wynika z recenzji pod
kreślał skąpstwo i chytrość Łatki, był figurą śmieszną i tylko 

śmieszną. 

Wincenty Rapacki, występujący w tej roli na wielu scenach po~-
skich, bardzo szczegółowo opracował sylwetkę i charakteryzacJ~ 

Jan Królikowski. Warszawa, Teatr Rozmaitości 1865 r. 

zewnętrzną Łatki, tym zwracając w pierwszym rzędzie uwa,gę 
krytyki. Wieloletni kontakt ze sztuką Fredry pozwolił mu na 
bardzo szczegółowe opracowanie tej roli. Zamysł aktora szedł 
w kierunku stworzenia realistycznego portretu lichwiarza, śmiesz
nego, ale nie przerażającego swoją drapieżnością. Stworzył, sta
rając się Łatkę „zrobić nieco zwyczajniejszym,bliż szym nas, zna
komitą - jak pisze recenzent w 1869 r. Przeglądu Tygodniowego 
- kreację trafną zarówno co do zasadniczego pomysłu jak i szcze
gółów". 

Ludwik Solski wystąpił w roli Łatki po raz pierwszy w 1894 r. 
Od tego czasu większość inscenizacji tej komedii w widu miastach 
polskich połączona była z występami tego aktora na przestrzeni 
niemal pół wieku. Początkowo, jak wynika z recenzji. Solski grał 
Łatkę w tradycjach rychterowskich. W 1900 r. opracował tę rol~ 

na nowo. Gabriela Zapolska pisze: ,,Z Łatki - Solskiego galeria 
chwilami się śmieje, lecz widz inteligentny wnika w głąb tej gry 
i widzi w niej niemal tragizm człowieka, który wszystko gotów 
stawić na kartę dla osiągnięcia zysku. I ten podkład prawie tra
giczny jest tak u Solskiego subtelnie przysłonięty \V roli Łatki 

komizmem, że ledwo chwilami dostrzec się daje. Jest jednak 

i dlatego Solski tak wielkie w tej roli czyni na nas wrażenie 
(„Wieczory teatralne", Lwów 1923). W miarę lat Solski pogłębił 

elementy tragiczne. Adam Zagórski w „Tygodniku Falskim'' pisze 
„Już w zewnętrznym wyglądzie nadał on postaci cechy drapież
nego ptaka pośledniejszego gatunku. Drapieżność· tę połączył 

z brzydotą i śmiesznością, oddał nadzwyczajnie trwający chciwca 
niepokój wewnętrzny i nerwowe ruchy, spojrzenie, a przy tym 

Ludwik Solski. Teatr Krakowsk.i 189·1-1948 



karykaturalny chód, koszlawy i drepczący. Stopniował doskonale 
tempo gry, doprowadzając je do szybkości zdumiewającej w chwili 
wybuchu namiętności przebiegłego sknery". Boy we wspomnianej 
już recenzji z warszawskiego spektaklu dodaje: „Rola Solskiego 
jako Łatki to jedna z wielkich sław tego aktora, jeden z tych 
kapitałów polskiego teatru. który winien być utrwalony na filmie 

i na płycie w muzeum teatralnym. Jednak i ta rola nie jest świetna 
bez zastrzeżeń; 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 jedną z takich omyłek, a można by ich naliczyć wi<;:cej. 
Harpagon może w nas budzić współczucie i grozę - Łatka nie. 
Fredro tego absolutnie nie chciał". 

Oprac. na podstawie książki „Fredro na scenic" 
St. Dąbrowskiego i R. Górskiego. 

Wincenty Rapacki. Teatr Krakowski 1865 r. 

.... O KONTRAKCIE WYPŁATY DOŻYWOTNIEJ 

O WARUNKACH POTRZEBNYCH DO WAŻNOŚCI KONTRAKTU 

Wypłata dożywotnia ustanowiona być może pod tytułem uciążającym za pewną 
sumę pieniędzy, albo za rzecz ruchomą oszacowalną, albo za nieruchomość. 

Może być także ustanowiona pod tytułem darmym zupełnie przez darowiznę między 
żyjącymi, lub przez testament. Powinna być uczynioną wtenczas podług form, jakich 
prawo wymaga. 

Wypłata dożywotnia ustanowiona być może, bądź na głowę tego, który ceny dostar
czył, bądź na głowę trzeciego, który nie ma żadnego prawa do jej używania. 

Wypłata dożywotnia ustanowiona być może podług ceny, jaka się podoba konku
rującym firmom oznaczyć. 

O SKUTKACH KONTRAKTU MIĘDZY STRONAMI KONTRAKTUJĄCYMI 

Ustanawiający nie może się uwolnić od wypłaty dożywotniej zapłaceniem kapitału 
i zrzeczeniem się upominania o wypłacone przychody: obowiązany jest odbywać 
wypłatę dożywotnią przez całe życie osoby lub osób, na których głowę ustanowiona 
była jakożkolwiek długo życie tych osób trwać będzie i jakożkolwiek uciążliwą 
stać się może taka wypłata. 

Dożywotnia wypłata nie ginie przez śmierć cywilną właściciela; wypłata jej utrzy
mywana być powinna przez czas naturalnego jego życia. 

Kodeks Napoleona wydany 1811 r. w Warszawie w drukarni Księży Pijarów. 

-



Pań stwowe Przedsiębiorstwo „ORS" Oddział w Łodzi oferuje swoje usługi w zakresie 
udzielania kredytu na zakupy niektórych artykułów przemysłowych objętych sprze
dażą ratalną, za pośrednictwem podległych agencji na terenie: 

MIASTA ł.ODZI: 

- ul. Zachodnia 91, tel. 995-50 
- ul. Zgierska 24, tel. 535-05 

WOJEWODZTWA: 

- Piotrków Tryb., ul. Słowackieso 16, t e l. 43-06 
- Sieradz, ul. Warcka 13, tel. 622 
- Kutno, Pl. 19-go Stycznia 7, tel. 614 
- Tomaszów Maz., ul. Zgorze licka 37, te l. 26-52 

Dokładnych informacji udziela bezpośrednio lub telefonicznie każdy z podanych 
punktów. 
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