


PAŃSTWOWY TE.A.TR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Kielce - Radom 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Zeszyt wydany z okazji premiery sztuki 

ALEKSANDRA FREDRY 

„D O Ż l'. W O C I E" 

Trzecia premiera sezonu 1966/1967 

-



ALEKSANDER FREDRO 

,Komediopisarz w ieU iego talen tu, bardzo lu biany przez p1 -

b l iczność" . 

Acl01n M ickieu1icz 

„ Bylern tego miesiąca k ilka ra.zy na teatrze. Dziwię się że 

m nie teatr teraz n'ie ba wi. Chcialby m us y zeć n a nim. ludzi , 
rnówiących po polsku; .zdaje rni s i.ę, że ro.zmowy, innym ję .zy-

7-dem proivad:zone .. nie in eresują rnnie_, a potem tragedii. tn n ·i
grajq, opery tylko i w odewille. Piert()sze źle dosyć mi się wy
da.fą po paryski.eh, i aktorki trudnym przełamywaniem trud
no .ści dręczą zatdesz:oną uioag!f. Co clo drugich, to jest wode
w illów uważam je za najgl1.t psze wynale..:. ienie Francuzów : ~ni 
u_, n ich sensu , an i wesołości, ani Tnu ?:y k:i dobrej nie ma; wolą 

7:;roste i szczere farsy ta k:ie, jak nasze ,.Dmny i huzary'' . 

Julius.z Slowacki 

Aktorzy fredrowscy na scenie warsz.awski~j w poło· 
w ·ie ub ie głego stulecia: Rychter (GelcUwb, Łatka, 
Cześnik, Jowialski, Radost), Panczykowski (Dyndol
ski, Kapelan), J. KróHkowski (Geld !w b, Rejent, Łatka, 
Szambelan), Jasiiiski (Major w Ge ldhabie), Komorou -
ska (Klara w Slubach i w Zemście), StoLpe (Wacław 
w Zemście), C iemska (Rózia w Dożywociu). 

Rysunek J. Simmlera. 

„Komedye Fredry r. 1826 do 1833 czy 34 wyszły w pięciu 

tomach, i są drukowane w tym porządku, jak przychodziły na 
świat. Od czterdziestu lat prawie, pan ujq one udzielnie na 
deskach teatralnych i przedstawiane po wielokroć razy, zawsze 
ściągają i bawią publiczność. Nawet dyrektorowie teatrów, je
żeli mają jakiego aktora lub aktorkę chcących się popisać 

w gościnnej rol.i, wybierają zazwyczaj, którą z komedyi Fredry; 
podobnież jeżeli publiczność sarka na tuzinkowe widowiska 
dawane jej zbyt często, rehabilituje sźę Dyrekcya znowu jaką 
sztuką Fredry. Jest to można bez niczyjej krzywdy powiedzieć, 

A.lfa i Omega naszego teatru' . L.S. 

(Fragment wstępu do „Komedi i Al. hr. Fredry". W-wa Gebethner 

i Wolff - 1817 rok. 
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BOY O „DOŻYWOCIU" 

Dożywocie Fredry umiem na pamięć i uważam tę sztukę za
najgenialniejszą może koncepcj ę „ r .dr„ : zdumiewa mnie za
wsze, jaki w tym szlachcicu tkwi gl "'boki i ubtelny filoz f. 
może i b z j e~ · wi.adomoś i! F redro t ra „ a tu w amo sedn ) 
mechani zmu świat · , vr proble1 1 t r a n. po z y c j i u c z u ć. 
Przedsta ·ia nam li hwiar za b z cze; i wiary, bez ludzkiecro 
drgnien ia, który jest kolejn naj tkliwszym p iekunem cudzego 
:1:d1 ·a dob j duch m : ka ~e mu pisać h ·nmy na cześć ży

cia; wz1·usz· ć do l z zawzięty h \ ro::,ów szcz tną koncepcje:~ 

przyjaźni· tawać ~ ię n atch io m kaznodzieją, wygłaszać 

z przekonaniem najświęt ze morały ... A w zystk płynie z pro
stej a mis te 'nej zaraz rn transrr~· "j i, d1·og . - nabytego doż r

wocia. Czyż sama es n ja uczuć ludzkich nie l .ży w takich 
transmisj ach? Jest niewątpliwie coś głęboko pesymistycznego 
w tym spojrzeniu na świat· ale bo też Fredro pisząc Dożywoci.c 
nie był w różowym nast ·o ·u ; sł nna apostrofa Organa: „Świf>
cie, ty kTęto ·zu stary„:: 1 płynie poec· e - czuć t - prosto 
z serca. I za zem - o cud· .ie ta len tu - sztuka ta, urodzona 
z _ smutnej zadumy nad ; \Ni ten . j C' i, z:. razem wJ b uch m n a j
prz dn 'e j zego hl;.moru, ·e st j dną z najweselszych, jakie F re·
d ro napisał. To też jedna z O\ eh taj -mniczych t ranssubstan
cyj poezji! P od t r 1 zgl dem F redro j si tu zwyci skim ry
walem Moliera który w ołość sw go Sk pca osiągnął - i to 
le dwo! - za pomocą wtr .t )w i przybudówek ; raz po raz sztuka 
chyli się w stronę dramatu; gdy u F redry Dożywoci.e, niemniej 
pewnymi st zalarn i waląc raz po raz w samo centrum, rozwija 
się z cudowną j ednością logiką i leje ię nieprzerwaną strugą 

humoru. Nie mówiąc o wierszu, k tóry pod względem pełni , 

zwartości i n erwu nie ma chyba równego obie w mowie sce-
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nicznej. Umieć wie rsz Fredry na pam1ęc i isc się nim cieszyć 
w ży\vym sl wie, chvvytać z ust dobrego aktora każdy w yraz, 
smakując i przełykając jego wypowiedzenie, oto jedyny właści
wy stosunek do Fredry. Dopóki tej rozkoszy nie znacie, moi 
czy telnicy, nie mówcie mi o swojej kulturze literackiej. Je
steście dzikusy, Je ! 

(Pisma, t. V, W-wa_. 1955). 



GABRIELA ZAPOLSKA O „DOŻYWOCIU" 

Z całej serii dziel Fredry można ułożyć gamę malarskich 
wrażeń. Są tam delikatne akwarele, pastele, szkice i jednoko·
lorowe sztychy. Śluby to najpiękniejsza z akwarel Zemsta -
pastel wykończony subtelnie; jednokolorowy, ciemny sztych -
to Dożywocie. 

Nie wiem, jakie inni widzowie wrażenie odnoszą ale ja 
śmiać się na Dożywociu nie mogę. Doznaję wręcz przeciwnego 
wrażenia. Te hulanki, te gonitwy za groszem, ten szlachcic 
frazesowicz, frymarczący swą córkę, ta banda lichwiarzy, igra
jąca z życiem ludzkim, z pistoletami, z receptami lekarzy, to 
dla mnie cala menażeria ludzka. Patrzę na nią spoza kraty 
i widzę te okazy ludzkiej złości i głupoty w oświetleniu, przez 
jakie talent Fredry nam je okazuje. Jest to jakaś gonitwa za 
nędzną garścią pieniędzy, a Birbancki, romantyczny dekadent, 
blady od rozpusty i pijaństwa, wydaje mi się nędznym oszu
stem ze swą miłością do Rózi. 

I nawet ten ładny , choć blady kwiatek, ta biedna dziew
czynka w białej sukience, .nie rozj.aś.nia tej jaskini zwierzęcych 
typów swoim szczebiotem. Jest to według mnie o wiele głęb
sza satyra, niż na pozór się wydaje. Łatka nie jest jedynie 
śmiesznym typ€m Harpagona. To jedna połowa ludzkości, ko
rzystająca z błędów i rozpusty drugiej. I ciemny jest ten obrazi 
smętna ta komedia, mimo błazeństw Lagenów, mimo Leporella, 
Figara, Scapina - Filipka, mimo wypchanych min Twardosza. 
W menażerii tej jest szakal - Łatka, kondor - Twardosz, paw 
- Birbancki; gąsior - Orgon gawrony - Lageny, dzierlatka -
Rózia i czubaty dudek - Filip. Wszystko to puścił w ruch 
geniusz Fredry, w ruch wprawdzie niewielki, ale należy się 

cofnąć wstecz o lat kilkadziesiąt i zrozumieć, jaką techniką 
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rozporządzać mógł ów pisarz. I to, co dał, jeszcze zdumiewa 
i w podziw wprowadza A ten wiecz gładki, który się snuje 
jak wstążka jedwabna o miłym szele ście . Artyś":t igrają z tym 
wierszem jak z rakietami; dowcipy przetykają wstążkę wiersza 
złotymi punktami. 

Słucha się tej mowy, słucha i żal, gdy już zasłona zapada. 
Z innych komedii Fi~edry wychodzi się z te::i.tru w rozmarŻeniu , 

jakby się słyszało stary zegar, kt · ry, pociągnięty za sznurek, 
wydzwonił menueta. Z Dożywocia widz, a przynajmniej ja 
wychodzę zgnębiona, bo czuję , że to chciwość, to walka o grosz, 
to sprzedaż życia ludzkiego. Ten trup Birbanckiego ~ nad któ
rym trzęsie się szakal l. ... atka - to jest dookoła mnie wieczne, 
niezmienione i trwać będzie niestety, dokąd istnieć będą lu
dzie, ulepieni z błota i. .. bożego tchnienia. 

Rec. z przedsitawienia lwowskiego w r. 1900 cyt. wg: .,I sfinks 
przemówi...", Lwów 1923). 
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KAZIMIERZ WYKA 

O „DOŻYWOCIU" 

Punkt w ' .JSCia Dożywocia innemu komediopisarzowi czy h"Ż 

samemu Fredrze w innym okresie jego twórczości nie tak na
brzmiałym od realistycznej dociekliwości, starczyłby zaledwie 
na farsę. Zgodnie ze staropolskim prawem lichwiarz wykupił 
dożywocie. Stalo się to w sytuacji przez lichwiarza nieprzewi
dzianej. Osobnik, z którego trwałym zdrO\viem i długim ży

ciem ów wykup został związany, o wszystko dba, tylko nie 
o siebie. Przymusza to lichwiarza do postępków zupełnie 

~·przecznych z normalnymi wfa.ś'ciwościami jego stanu - lich
wiarz staje się czuły tmskliwy, kaznodziejski niekiedy. ( ... ) 

Celowo intrygę Dożywocia sprowadzamy do najprostszego 
schematu, ażeby ukazać jej zupełnie farsowe założenie. Podwój-
ną funkcję pełni ono w utworze. Służy automatyzacji wybra
nej postaci oraz całej sfery stosunków między ludźmi, całe oto
czenie Leona zostaje bowiem wplątane w sprawę Łatka-Leon. 
Farsowe założenie przesłania też punkty dojścia utworu) ła

godzi w nim wizję rzeczywistości jaka w istocie swojej mał~> 
się różni od Pana Jowi.alskiego. O podobnych faktach spolecz-· 
nych mówi, o podobnej w gruncie rzeczy ich ocenie przez pi
sarza, chociaż wykonanej odmjennym, o wiele śmieszniejszym 
językiem scenopisarskim. 
Była już mowa o dwojakim humorze Frdery. Kąśliwym i na

pastliwym; dobrotliwym i do łagodzącego śmiechu pochopnym. 
Pan .Jowialski bywa tak kąśliwy i napastliwy, że akcja niekiedy 
wypada w ogóle z kolein humoru, Dożywocie znów to raczej 
przykład drugiej postawy humorystycznej pisarza. Le1..-z tej 
różnicy w typie i nasileniu dowcipu scenicznego nie dajmy się 
zwieść, jeśli chodzi o zawartość wypowiad::tnego przy jego uży-
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ciu tekstu obyczajowego. Podobny on jak w Panu Jowial·· 
skim. 

Było też cechą postępowan ia komediopisarskiego Fredry że 

postać umiesz zał n n h u' t:iwce p~: v ch ologicznej między dwo;.. 
ma p1 zeciwieństwami i z ·u chów 1e j huśtawki wydobywał za-
kakujący wykres łmrn ru . Tcik jes t z Papkinem umieszczonym 
między blagą a tchórzostwem, przerzucanym między nimi 
w różnych sytuacjach - żołnierza, dyplomaty, kochanka. Łatka 
to 1 reacja bcdaj świetniejsza bo psychologiczn ie bogatsza, 
a zarazen nie nm· ej śmie zn d P apkina. Zarazem pos ać t ż 

umiesz cz na na pe yf" cz 1e · huśta vce) k · r j pon szenia w no·
__ zą w tekst komedii wy res jej mmor u . Zdawałoby się że 

zupełna analogia. 

Tymczasem nie . S Tt uacja Łatki j st o wiE le ciek c: w za psy
chologi znie, o wiele bardziej skomplikowana i cl a ego je0 0 

os ba staje się zabawni j .:;za. Nawia'.)en mówi· c trzeba było 
zupełnego daltoni .cmu estetyc:mebo, ażeby Łatkę utożsamia~ 

7 Harpagon m, z niesłychaną drapieżna' cią tej wielkiej Mo
lierowskiej kreacji! 

Łatka nie został tak dal~ce u pro z .zony do od uchów z ko
med:ii dell'arte jak Papkin. Ażeby utrz. ·r rnć swoją zasadnicze:~ 
linię i nie dać się odwieść od celu, Łatka zdobywać się musi 
na pom ·slowość wcielać się w o iekuńcze formy musi opa
nować kazuistykę rze~wmo bezintere ownej, rzekomo ludzkiej 
· ogólnymi względami kierujc_cej . ·i ę opieki nad Leonem. L' tk:t 
musi być i bywa wynalazczy. Aż lo granic papkinowskiej zu·
pelnie blagi, wszystko dla niego jes t dobre, byle chronić mo·
glo Birbanckiego prz d jego nieopatrzną lekkomy ; lnością ( ... ) 

Wspaniale nakręcona intryga dlatego b i. ży na blys awiu~

nych, w dorobku Fred ·y eh rba 1ajszybszych obr t' 'h
1 

b n· e·
rhajby jej obroty się zwolniły - cóż za odst ęczające wido
wisko się odslonL Utracjusz, kar ciar? i pij ak jako ·zczęśliwy 

narz czony. Ojciec tak zapl<~tany w długi przez lichwiarza, że 
własną córkę pcha mu w łap , doskon le wiedząc, co czyni. 
Lichwiarz za fał. zywie d r zone i· rzekomo odpL ane pt ;ccnt~1 

zcl obywaF. r ml 'de_ dr' c ... · ynę . W zalotach belkocPcy miło ne 
:tdr.cbnienia, wszystk mu · :dno, do kogo - ,,czy ii j lek, czy 
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Francis.zek Ko~trzcwski: M. Chomiński w roli Papkina Fra ncis "'ek Kostrze1 sk i : Józef R ychter w roli Jowialskiego 
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tam Rózia" . Historia mi ,dzy L on m a żon ami Lagen ów. Co 
tu wreszcie ukrywać: pospol.iL szantaż ·ako wstęp do szczęśli
wego rozwiązania komed"i. ( ... 

Takie to sprawy p1zeslania Fred .o wyr 1ieporówn an m 
h umorem w Dażywcciu . Dlaczego j - dnak p rz s łania dl czego 
nie rozedrze kurtyny ? Pewnie że Doż1 1 ocie w przeciwień

stwie do historii donrn Jo vialskich świadczy o tej drugiej ! 
bardziej dobrodusznej postawie F r edry h un ry t . Zmian a 
postawy to jednak t ylko .'. gnał i objaw, a nie p 'Ód. P O\ ód 
musi być gdzie in dzie j, w oc nach i zasadach icl -ov.Tych kien 
jących pisarzem. Jakoż p \i ód ten daj się \. Dożywociu do
śledzić. 

Jesteśmy w lat siedemnaście po napisaniu Pana Geldhal;a. 
Już pisza,c tę komedię Fr .dro do._ trzegł . że pieniądz i spowo
dowany nim awan ~poleczny to regula or stosunków m i dzv
ludzkich. Nie wiedział, w jakim st pnj s anie ' ię m 1 - now ... y , 
kapitalistyczny~ burżuazyjn r pi niqdz. Dożywociu F redro 
już widzi doskonale. Dlatego persp ektywa , nwclii rozszczepia 
się i rozszczepiają się n av;et p s t cie. Latka j ,st przede wszy
stkim rozśmieszający, ok rn ny j : :t dopiero kapi talista n wego 
chowu - Twardosz. 

Pieniądz, czy stary t 1pu Łatki , cz. 1ow. , t ypu Twardo. z .... , 
uderza głównie w Orgon ów. Oni, niezaracln pr \Vincj„ ·zl. -
checka, nie dotrzymuj ą m u pierwsi po a. Stąd zm ian a per pek
iywy wobec Orgona jako reprez n ant· ej naj bliższ j p ecie 
sfery sympatia dla niego i v yrę zanie posta i w n aj trudni j-
szych sytuacjach. Organowi w życiu n a ogól stale , n · w et 
kiedy nie powodował n imi przymus ekonomiczny. wydaw ali 
córki za mąż według sw ej ;vsze hwl·-dri ej w li i bez sk ·upułów. 
W zetknięciu z tym przymusern Fn=:dr kazał wo jem O go
nowi wyszlachetnieć , zm c drz ć , !V, r cz r} go biedzie , n 1e d -
puścił do tego, aby postc p 'l jak R esp kt u Slow ac dego, j a ~ 

Kłoczewski u N ałkols kiej . 

W tym właśnie kierunku p s ek ty a cal:e j kor 1 , di· się roz·
szczepia. Pogłębione w niej z staj ą ryc:;y t T' d. t ·o ;: Ji7 1 i u. w ar
tości moralne ukazu j ć1 si-' p( l potą T cmbeckic z pro ;vin c "i. 
Do nich Orgona zal'czaj· i is rz i a 1 01 0 0 L. D brodu zry 
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lub zgoła farsowy humor, zmiana postawy humorysty - to 
wynik tego przesunięc1 a ideowe go. Humor ma za zadanie prze
słonić ten oczywisty fakt, że przecież przy tradycyjnych za-
biegach lichwiarskich Łatki, przy tradycyjnych cnotach Or
gona - wszystko się działo podobnie, córki sprzedawało się nie 
inaczej , jak sprzedawać się będzie, kiedy zapanują Twar

dosze. 
W drugim okresie twórczości Fredry coraz zauważyć się daje , 

że jego nieocenione Zapiski starucha to po prostu kwintesencja 
i lakoniczny morał powstających podówczas komedii. Konku
rnją one z mottami pisanych w tym okresie komedii, które pi
sarz nadal i z nałogu czerpie z Przyslów mów potocznych swo

.i ego imiennika. 
Ta konkurencj a zaczyna s ię już w Dożywociu. Motto z An

drzeja Maksymiliana Fredry jest naiwne i określa tylko punkt 
wyjścia komedii: „skąpego lub chciwego cała w mieszku du-· 
sza' ·. Aforyzmy z Zapisek .Starucha idą dalej: ,,Śpi dłużnik, 
wierzyciel czuwa" - „Jak dłużnik ma gorączkę, wierzyciela 
febra trzęsie 11 • Określają mechanikę komedU i dlatego idą da
lej. „Pieniądz stał się wszystkim" - dorzucił Fredro w Trz y 
po trzy. To łączy Dożywocie z duchem nowej twórczości Fre
dry, wszczętej z pozycji ideowych, które ta komedia niewątpli·
wie już zapowiada. 

Wstęp do Pism wszystkich Fredry, t. I, W-wa 1955). 
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„DOŻYWOCIE" NA SCENIE 

Dożywocie grywane było stosunkowo rzadko, najrzadziej 
z wielkich komedii Fredrowskich. Jako przyczynę tego stanu 
rzeczy podać można przede wszystkim trudność głównej roli , 
zespoły, które nie rozporządzały aktorami na miarę Rychtera 
czy Solskiego z reguły nie chciały podejmować artystycznego 
ryzyka wystawienia tej trudnej sztuki. 

Prapremiera komedii odbyła się we Lwowie, 12 czerwca 
1835 r. W tym roku grano sztukę jeszcze 6 razy, w roku na
stępnym - 4 a w 1837 - 2. 

W Krakowie pierwsze przedstawienie odbyło się 3 marca 
1839 r., a w Warszawie dop:tero 9 kwietnia 1845 r. 

Od początku XX w. aż do r. 1937 jedynym twórcą roli Łatk] 
na scenach polskich (we Lwowie, Krakowie, Warszawie, Pozna
niu, Wilnie) st2.l się Ludwik Solski, który w swej genialnej 
interpretacji zbyt mocno jednak podkreślił odrażające rysy 
lichwiarza i skc:lpc:i, zatracając w ten sposób wiele z Fredrow
skiego komizmu. Poprzednikami Solskiego w tej roli byli wiel
cy aktorzy - Rychter, Królilrnwski, Rapacki. O ile można wno
sić z zachowanych recenzji, niezbyt fortunne „pogłębianie" 

postaci nie było zupełnie nowym wynalazkiem Solskiego; jako 
figurę przede wszystkim komiczną pojmował Łatkę, zdaje się. 

tylko Rychter. Po wojnie znakomite kreacje stworzyli w tej 
roli: Jacek Woszczerowicz, Gustaw Holoubek i Tadeusz Łom
nicki. 

i 

, 

Franciszek Kostrzewski: Jan Królikowski w roli Łatki 
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O AUTORZE „DOŻYWOCIA" 

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 r. w Suro
chowie. W latach 1809-1815 brał udział w wojnach napoleoll.
skich, uczestniczył we wszystkich vviększych bitwach kampanii 
rosy jskiej, w 1812 r. dostał się do niewoli, z której jednak 
uciekł. Wspomnienia, z czasów dzieci11.stwa i służby vojskowej 
zawarł w napisanym w latach 1843-1843 pamiętniku pt. Tr .:·11 

po trzy. W 1828 r. ożenił się z Zofią z Jabłonowskich, z pierw
szego męża Skarbkową. Mieszkał w majątku rodzinnym Beń
kow€ j Wiszni lub we Lwowie, gdzie wystawiono po raz pien.v
szy większość jego komedii.. Pierwszym utworem dramatycz
nym Fredry była jednoaktówka Intryga na prędce (1815 r.) 
przerobiona następnie na pełnospektaklową komedię Nowy don 
Kiszot. W 1818 r. powstaje Pan Geldhab, w 1820 r. Mąż i żona, 
w 1822 r. Cudzoziemszczyzna. W następnych latach, po podróży 
do Włoch, w czasie której Fredro zapoznał się bliżej z twór
czością weneckiego komediopisarza Carla Goldoniego, powstają 
kolejno nowe utwory sceniczne: Odludki i poeta (1825 r.), 
Damy i huzary (1825 r.) , Nikt mnie nie zna (wyst. 1827 r.) , 
Przyjaciele (1826 r.), Gwaltu co się dzieje (nap. 1826 r .), Sluby 
panieńskie czyli Magnetyzm serca (1827 r.) , Pan Jowialski 
(1832 r.), Zemsta (1833 r.), Ciotunia (1832 r.) i Doży1vocie 

(1834 r.). 
W 1835 roku napastliwy artykuł Seweryna Goszcz rńskiego 

odmawiający Fredrze talentu dramatopisarskiego i atakujący 

go za rzekomy kosmopolityzm skłonił poetę do wycofan iu s ię 

z życia literackiego. Sztuki napisane po 1835 roku grane były 
i drukowane dopiero po śmierci pisarza. Do najlepszych utwo 
rów z teki pośmiertnej należą komedie: Pan Benet, Wiel ki. 
człowiek od rnalych interesów i baś11. dramatyczna Brytan 
Bryś. 

15.VII.1876 r . Aleksander Fredro zmarł we Lwowie. 
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Francisze-k Kostrzewski: Jan Chęciński w roli Milczka 
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ZESPÓŁ 
PAŃSTWOWEGO TEATRU IM. STEF'AN4 ŻEROMSKIEGO 

w sezonie 1966/67 

DYREKTOR I KIEROWNIK ATITYST CZNY 

Zdzisław Grywałd 

REŻYSEHZY: 

Bohdan Czechnk, Andrze:j Dobrovwlski, J ózcf Gruda 

SCENOGRAFOWIE: 

Jan Golka, Marian Gostyński, Karol J abloó ki 

KIEROWNIK MUZYCZ 11 Y: 

Mirosław Niziurski 

SEKRETARZ LITER - CKI 

Tadeusz Wiącek 

ZESPÓŁ AHTYSTYCZ. Y: 

Irena Bielenin, Janina Bernas, Elżbieta Cegiel ' ka, Alina Dadun, 
Jadwiga Gibczyńska, Danuta Kamińska, Barbara Koziarska, 
Małgorzata Kozłowska, Maria Kubicka, Jadwiga Lesiak Irena 
Malarczyk, Stanisława Orska, Zofia Paszkowska, Ludwika Śnia
decka, Janina Utrata, Hanna Zielii1ska, Mieczysław Bielecki, 
Bogdan Budziszewski, Tadeusz Erich, Władysław Buł\rn, Hen
ryk Giżycki, Zbigniew Horawa, Stanisław Kamiński, Edmund 
Karasiński, Stanisław Kozyrski, Zbigniew Kręż{lłowski-, Stani
sław Moskalewicz, Boleslaw Orski, Władysław Pawłowic~, 
Zbigniew Plato, Adam Raczkowski, Adam Rokossowski, An
drzej Salawa, Jarosław Strzemień, Józef Stylko, Jerzy Wasiu-
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czyński, Zygmunt Wiaderny. 

INSPICJENCI: 

Krystyna Dobrowolska, Romualda Kamiil.ska 
Zdzisław Nowicki. 

SUFLERZY: 

Zdzisława Burek, Eliza Krupska, Romana Szczurek. 

KIEROWNIK TECHNICZ JY: 

Bogusław Zielii1ski 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Teresa, Bednarcz k :Halina Biernacka, Brcn:lsława Borowik, 
Paulina B zarovva, K·1zimierz Ci ielski, Stefa1 Dudzic, Ma-

clal n a F abr wska, Kc,zimierz Gutwiil.ski, Stanisława Jałocho, 
Zbigniew Karyś , Tadeusz Karyś, Bogdan Kon:ieckiewicz, Jan 
Kubicki, 2.tanisław Ku ·a, anm.z Kowalczyk. Władysława 
Kukułka , Marian Mazu ·, l\.iaria Makowska~ ~dward Morek , 
Zenon Pi.wow rczyk , Edmund Pomarm1ski , Józef Ponichtera 
B le law Pobccha. S tani ław Pcbocha, Józef Rybiń ki, Henr k 
Siekiern, Stanisław Stf:pi ii , J an S .anL , Zygmunt Sochański 
Bar ara Socha, Mieczysl w Styp[ń_ ki , Marian Sztuka Broni
slawa Szym r.i.11.sb , fa r i Szy" szn ia S tefania Tom szewska, 

tanislaw W źni k , Mieczysla Wulczyi' ski , R szard Zając 
Zofia Zapnla, Henryk a Zaporn wsk· . 

AD I ISTRAC.JA : 

Aleksandra B:[ekck a, \Van da Bor k: w ska, Marta Chodor, Teresa 
Chrząn , AL Cień, Wlad bwa Czah 10-w ka. K · stT na Ja
kubiak Lidia Lu tez k, J a r"' Łuk · ik ~ ad wiga Myśliwi c, L00ka
dia Rzepko, A nna ś i ·k J olant- Sp rka. J adwiga Wesołow-

s1Ta .. Danuta W dzi ·ka , .i. r1 rta Wróblewska.. 

ZESP ÓL OBSŁUGI : 

Mie zysław ff egar1 h , .r t n :L n a Biskupska, Stanisława Dą
b1 o s r~ , Lu j n . 1„b ro ~:ki H elen a Goluch . .J nina G mula~ 
Br ni la" a H· 1 iecka, Ma 'ia K arn ió .. J rn, Franciszek Majew ki, 
Lucjan Maj hrzak , Franciszek Miernik, Maiian Pawlik, H lena 
P obocha, Stanisław P rzyd· Lk, tef n Rdzanek Władysława 
Surgiel, Mari ,__ urgicl. l Iieczy ł· v Sz balski: Stanisław Sadza, 
Rom an t r char z Bron.sław Sz. ':3. ń h , Jarosław Wesołowski, 

Le kadi W ')jci ch ow k . Lucjan Wójcicki. 

BILETER KI - S Z T'NIARKI : 

Irena Ankier t in Józ fa B~k, J ' zef Bator , J anina Gomuła, 
St anisla :va K u ie , E dmt n d P I osz, Stani ława Pakosz 
Janina Pawelec, K t ... rzyna ' ż w icz. Anastazj a Sochańska. 
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PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Miejscowości objęte planem objazdu 

w sezonie 1966/67 

Bliżyn, Bodzentyn, Busko, Ćmińsk, Drzewica, Gacki, Iłża, 
Kazimierza Wielka, Kozier.iice, Kunów, Lipsko Opatów Opo
czno, Ostrowiec, Pińczów, Pionki1 Sandomierz, Skalbmierz, 
Skarżysko Starachowice, Staszów, Szydłowiec Wierzbica, 

Wiślica Zagnańsk , Zwoleń. 
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WYDAWCA 
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PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ZEROMSKIEGO 

KIELCE - RADOM 

ALEKSANDER FREDRO 

DOŻYWOCIE 

Komedia w 3 aktach 

Reżyseria : 

ANDRZEJ DOBROWOLSKI 

Scenografia: 

MARIAN GOSTYŃSKI 

Kierownictwo artystyczne: 

ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Premiera w Kielcach, dnia 17 listopada 1966 r. 



OSOBY 

LEON BIRBANCKI Adam Raczkowski 

DOKTOR HUGO Władysław Pawłowicz 

ORGON Mieczysław Bielecki 

RÓZIA, córka Orgona Małgorzata Kozłowska 

ŁATKA Henryk Giżycki 

TWARDOSZ Edmund Karasiński 

RAFAŁ LAGENA Zbigniew Horawa 

MICHAŁ LAGENA Tadeusz Brich 

FILIP Władysław Bułka 

SŁUŻĄCY W GOSPODZIE - Bolesław Orski 



OBSŁUGA PRZEDSTAWIENIA 

PRZED ST A WIENIE PROWADZI 

Romana Szczurek 

KIELCE 

Bolesław Pobocha 

Jan Kubicki 

Stefan Dudzic 

Ryszard Zając 

RADOM 

KONTROLA TEKSTU 

Zdzisława Burek 

BRYGADIER SCENY 

Mieczysław Wulczyński 

REKWIZYTOR 

Maria Makowska 

ŚWIATŁO 

Mieczysław Stypiński 

Edmund Pomarański 

KOSTIUMY WYKONANE POD KIERUNKIEM 

Bronisławy Borowikowej i Mariana Mazura 

Prace perukarskie 

Prace stolarskie wykonano 
pod kierunkiem 

Prace malarskie 

Prace tapicerskie 

Prace farbiarskie 

Władysława Kukułka 

Zbigniewa Karysia 

Marian Sztuka 

Jan Staniec 

Stefania Tomaszewska 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Bogusław Zieliński 


