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Dom dziadka mego, Wincentego Ra
packiego, jak i nasz był opętany miłoś
cią do Fredry. 
„Zemstę" umiałem wcześniej niż 

pacierz. Wiersze Fredrowskie często 
plątały mi się z modlitwą: „Nie wódź 
nas na pokuszenie" ... ale dalej już wa
liłem Fredrę: „Ojców moich wielki 
Boże ... " W tym miejscu dostawałem od 
matki tęgiego klapsa, co nic nie poma
gało, bo, chowając łepetynę pod koł
drę, przekornie kończyłem: „Wszak 
gdy wstąpił w progi moje ... " itd., i z 
Fredrą na ustach zasypiałem. Pukając 
do gabinetu mego dziadka, cichutko 
szeptałem słowami Papkina: „Wolnoż 
wstąpić ... ", na co dziadek (cudowny 
Milczek na scenie) od powiadał jako 
Rejent: „Bardzo proszę ... " Po czym 
rozmowa toczyła się już w normalnym 
języku. 

Gdy zbyt natrętny wierzyciel wtar
gnął do mieszkania, kwitowało go się 
słowami Milczka: „ Cześnik wszystko 
będzie płacił ... " Otumaniony, ogłupia
ły tą odpowiedzią, zmykał jak oparzo
ny. Chorego napominało się: „Szanuj 
zdrowie należycie, bo jak umrzesz, 
stracisz życie". Co prawda kazanie ta
kie niewiele pomagało, ale byliśmy pe
wni poprawy - wszak Fredro mu ra
dził. Powinno to go było uzdrowić ... 

Jerzy Leszczyński: „Z pamiętnika 
aktora", Warszawa 1958 

P r e m i e r a w I i s t o p a d z i e 1 9 6 7 r. 
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Nie słyszałem nigdy, by Aleksander chodził do 
szkół, więc wychowanie czysto domowe odebrać 
musiał . !J:ając lat szesnaście wstąpił do wojska 
w r . 1809. P odczas odwrotu z Moskwy zakopał 
chorego i zamarzającego ordynans Jędrzej w śnie
gu, a w nalazłszy gdzieś podwodę przywiózł do 
Wilna, gdzie w szpitalu dostał się Aleksander 
do niewoli. Przez jakieś panie w yk radziony, 
przebrany za chłopa, dostał się do Galicji, wy
począwszy wrócił do służby i robił kampanię 

1813-1814 roku. 
Wróciwszy do domu, dostał od ojca rocznego 

wyznaczenia 100 dukatów. Z tej pensji objął 

w dzierżawę maleńki folwarczek, należący do 
Beńkowej Wiszni, Jatwięgi. Jak mawiać lubił, 

biedował na tej dzierżawce, mając na śniadanie 
kielisz k „kopciuchy'', na obiad drugi, a na ko
lację trzeci, z przy jacielem i sługą Jędrzejem, 

k tóremu za uratowanie życia odwdzięczył ~ię 

odą: 

Jędrze j u, sługo wierny, przyjacielu rzadki, 
Ty, co ze mną wojenne dzieliłeś wypadk i 
I coś w całej zdobyczy z moskiewskich 
płomieni 

Uniósł szczotkę, dwie pończoch i kilka 
grzebieni. 

Żył, jak mógł, polując zawzięcie z sąsiada

mi, szczególnie z najbliższym bratem moim Ka
zimierzem, pierwszym na ten czas w Galicji 
myśliwym. 

Podrostkiem widywałem Fredrę często u bra
t a w kniei i na siwym podjezdku, w zielom'j 
kurcie ; miał wtedy jeszcze coś z wojskowego 
i bogaty zbiór przypowiastek, fa cecji i wspo
mnień pułkowych. Facecje owe zawsze zgrabnie 
i dowcipnie podane, często t ylk o w paru sło 

wach rzucone, czyniły go w męskim towarzys t 
wie przy jemn ' fi i pożądanym . 

W zrostu średniego, ale kształ n ie zbudov an , 
był Fredr o lek ko ospowaty i pł ci żółciowej n a 
t w ar z , zdradza j ącej sl łonn o ści do hipochond r ii 
Oko m · ał siw e, w białku także żółte, " zrok 
nieujmuj ąc . , wąs r udaw , k rótko przystrz. żo y 
uśmiech niedobr , ułożenie dość gładkie ... 

W 21 r ok u osia dłs zy , po pięcioletnie j wojaczc , 
· Jatwięgach pola zależyć musiał; sam nie

raz po-v tarzał, że poszar pany tomik Moliera, po
dany przez Igla, dał mu pierwszy popęd do pi
sania komedii. 

Lud wik Jablonowski: „Zł.ote czasy i wy
wczasy." Pamiętnik szLachcica z pierw
szej polow y XIX st uLecia, Poznań 1927. 



Boy-Żeleński 
o Aleksand,rze Fredrze 

( ... ) 
Faktem jest, nie ulegającym dla mnie wątpliwo
ści, że Fredro jest jednym z największych kome
diopisarzy świata. jednym z niewitlu urodzo
nych geniuszów komedii; z drugiej strony fak
tem jest, że jest on nim tylko dla nas, :le 
wkład jego w dorobek wszechświatowy jest 
żaden. W niczym go to nie obniża. Dzieli w tym 
los największych naszych twórców. Nastręcza 

to jedynie pewne refleksje w związku z ulubio
ną paralelą Fredro-Mo 1 ie r. Uderza mnie, 
w przeciwieństwie do Fredry, zjawisko \viel
kiej powszechności i przenośności Moliera. Mo
lier podbił świat w licznych przeróbkach. „Skąp-
ca" można grać w byle jakim przekładzie; có.i: 
zostanie z „Dożywocia" bez jego cudownego 
upojenia słowem? Jest w sztuce Fredry jakiś 

delikatny zapach, który się ulatnia. Można grać 
od biedy „świętoszka" nawet prozą, ale niech 
kto spróbuje przełożyć „Zemstę"! Można zna
leźć odpowiednik dla wszystkich sławnych po
wiedzeń Moliera, ale któż zdoła przenieść 

w obcy język cudowną w swojej niby to ru
basznej finezji muzykę jakiegoś fredrowskiego: 
„Co skłoniło Podstolinę - wdówkę tantn~, 

wdówkę gładką ... " To jest bardzo pozytywny 
sprawdzian, że sama e s e n c j a komedii Fred
ry tkwi całkiem w czym innym niż istota kome
dii Moliera i że wszystkie próby mierzen!a 
tych dwu pisarzy wspólnym łokciem paralel 
estetycznych są zasadniczą omyłką. 

Tadeusz Boy - Żeleński 

„Obrachunki fredrowskie" 
Warszawa 1956 r. 

ożywocie 

umowa, mocą której właściciel nierucho
mości w zamian za przeniesienie prawa jej 
własności zastrzega dla siebie, niekiedy 
także dla swego małżonka, lub innych osóh 
bliskich, prawo do dożywotniego utrzyma
nia. 

Dożywocie - mogło być także ren
tą dożywotnią lub papierami warto
ściowymi, wystawionymi na bank, któ
ry płacił w ściśle oznaczonych termi ... 
nach odsetki od wniesionego kapitału. 
Dożywocie można było sprzedać. 

Ani grzędy ani chatki, 
pusto, goło, wskroś i wkoło. 



Boy-Żeleński o „Dożywociu" 

„Dożywocie" Fredry umiem na pamięć 
i uważam tę sztukę za najszlachetniejszą 
może koncepcję Fredry: zdumie\\ a mnie 
zawsze, jaki w tym szlachcicu tkwi głę
boki i subtelny filozof, może i bez jego 
świadomości! Fredro trafia tu w samo 
sedno mechanizmu świata, w problem 
tra n sp o z y c j i uczuć. Przedstawia 
nam lichwiarza bez czci i wiary, bez ludz
kiego d,~gnienia, który jest kolejno naj
tkliwszym opiekunem cudzego zdrowia, 
dobrym duchem; każe mu piać hymny na 
cześć życia; wzruszać do łez zawziętych 
wrogów szczytną koncepcją przyjaźni; 
stawać się natchnionym kaznodzieją, wy
głaszać z przekonaniem najświętsze mo-
1·ały ... A wszystko płynie z prostej a mis
ternej zarazem transmisji, drogą - na -
bytego dożywocia. Czyż sama esencja 
uczuć ludzkich nie leży w takich trans
misjach? Jest niewątpliwie coś głęboko 
pesymistycznego w tym spojrzeniu na 
świat; ale bo też Fredro pisząc „Dożywo
cie" nie był w różowym nastroju; słynna 
apostrofa Orgona: „świecie, ty krętoszu 
stary.„", płynie poecie - czuć to - pros
to z serca. I zarazem - o cudzie talentu! -
sztuka ta, urodzona ze smutnej zadumy 
nad światem, jest zarazem wybuchem naj
przedniejszego humoru, jest jedną z naj
weselszych, jakie Fredro napisał. To jest 
jedna z owych tajemniczych transsubstan
cji poezji! Pod tym względem Fredro jes1 
tu zwycięskim rywalem Moliera, który 
wesołość swego „Skąpca" osiągnął - i to 
ledwo! - za pomocą wtrętów i przy
budówek; raz po raz sztuka chyli się 

w stronę dramatu; gdy u Fredry „Doży
wocie", niemniej pewnymi strzałami wa
ląc raz po raz w samo centrum, rozwija się 
z cudowną jednością, logiką i leje się nie
przerwaną strugą humoru. Nie mówiąc 
o wierszu, który pod względem pełni, 
zwartości i nerwu nie ma chyba równe
go sobie w mowie scenicznej. 

Tacleusz Boy- Zeleński „ Obrachunki fre
drowskie" Warszawa 1956. 
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U skąpego lub chciwego 
cała w mieszku dusza. 

Szanuj zdrowie należycie, 

bo jak umrzesz, stracisz życie. 



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

„Dożywocie" w inscenizac11 
Jerzego Kreczmara 

Recenzja z przedstawienia 
w Teatrze Współczesnym w Warszawie 

Doświadczenia lat ostatnich i przedostatnich 
wykazują istnienie dwóch zasadniczych kie
runków podejścia do dzieł Fredry. 
Pierwszy z nich odznacza się wzmożonym zaiu
teresowaniem reżysera dla faktury komedii 
Fredrowsk ich, drugi - zainteresowaniem clla 
ich problematyki. Pierwszy odbiera sytuacjom 
tekstowym ich pierwotny sens, degradując je 
do roli pretekstu, do mniej lub bardziej udanej, 
mnie,j lub bardziej swobodnej arlekinady: pocz
ciwym charakterystykom Fredrowskich person 
dopisuje groteskowy „ciąg dalszy", kontusze 
pstrzy w stylizowane ciapki, a sumiaste wąsiska. 
plecie ze sznurków. Drugi kierunek odczytuje 
Fredrę poprzez pożółkłe memuary i akta spraw 
grodzkich, wnioski wysnute z tej lektury star:?,
jąc się nanieść na kanwę fa buły Fredrowskiej. 
Oba te, z pozoru tak przeciwstawne kierunki 
posiadają przecież cechę wspólną: jest nią pod-

· świadoma niewiara w witalność Fredrowskiego 
tekstu, któremu prawo scenicznego obywatel
stwa skłonne są przyznać dopiero po wzboga
ceniu go o reżyserski komentarz. Komentarz do 
Fredrowskiego humoru i komentarz do Fred
rowskich obserwacji obyczajowych„. 

Jerzy Kreczmar zlekceważył oba kierunki, 
a biorąc asumpt z toczącej się właśnie praso
wej dyskusji o nagannym stosunku realizato
rów do arcydzieł klasyki, zdecydował się za
demonstrować dyskutantom i publiczności Fred
rę au naturel. Wybrał sobie do tego zabiegu ko
medię, która już w samym zawiązku swej in
·trygi jest istną abrakadabrą. Obowiązek wy
jaśnienia widowni ekonomicznego sensu słowa 
„dożywocie" odczuwał już pół wieku temu Lo
rentowicz, a na praktycznej realizacji tego de
zyderatu potykali się prawie wszyscy poprzed
nicy Kreczmara. ( ... ) 



Kreczmar nie komentuje tekstu Fredry, 
Kreczmar jedynie poddaje ów tekst zabiegowi 
galwanizacyjnemu. Stąd zmartwychwstanie kla
syka jest mniej zagadnieniem doboru środków 
współczesnych, bardziej zagadnieniem odtwo
rzenia (i precyzyjnej selekcji) środków zapo
mnianych. Wykrygowana Rózia (Marta Lipińska), 
Birbancki z baczkami i rozleniwieniem księci a. 

Pepi (Andrzej Łapicki), czerstwy od karmino
wej szminki Orgon (Tadeusz Surowa) to wszys 
tko figurki ze starego theatrum prapremier 
fredrowskich. A kapitalny Twardosz Fijewskie
go?! Monstrualna łysina peruki, podagryczny 
chód, wygaszone oczy - tak charakteryzował 
swoich skąpców Balzak. Pokuśmy się przecież 

o nonsensowną pozornie paralelę: ten TwardosL 
i odtwórca roli starego Grandeta w pamiętnym 
spektaklu warszawskim. Różnice nie są jedyn~e 
funkcją odmiennych temperamentów aktorskich.. 
i odmiennego tworzenia literackiego. Bardini 
i Dąbrowski pochłonięci byli pasją kompromifa,
cji swego bohatera, Fijewski całą uwagę skuph 
na utrzymaniu w jednolitej tonacji sw ych 
ruchów i słów. Te ruchy i słowa nabierają war
tości samoistnej. A do zenitu doprowadza t en 
proceder Łomnicki. 

Nie mog·łem oczywiście oglądać w roli Łatki 
Rychtera i Rapackiego, nie widziałem nawet 
Solskiego. Ale wertuję starą prasę, przeglądam 
wyżółkłe fotografie : „Już w zewnętrznym wyglą

dzie nadał on postaci cechy drap ieinego ptak~t 
pośledniejszego gatunku. Drapieżność tę połącz~ ł 
z brzydotą i śmiesznością, dodał nadzwyczajni 
trawiący chciwca niepokój wewnętrzny i ner
wowe ruchy, spojrzenia, a przy tym karykatu 
ralny chód, koszlawy i drepczący. Stopniował 

doskonale tempo gry, doprowadzając je do szyb
kości zdumiewającej. Chwilami wybucha m· -
miętnością". To o Solskim. 
(„.) Nie widziałem Solskiego-Łatki. Ci, którym 
to było dane, piszą teraz, że Łomnicki gra pr ze
ciw Solskiemu. że mniej dramatyzuje. Możliwe ,_ 

ale w danej chwili najważniejsze jest dla mnie 
stwierdzenie, iż sam sposób budowania roli jest 
w obu przypadkach podobny. Wszystko dzieje się 
naprawdę. Modna ostatnio maniera pseudoswo
body aktora w pseudorzeczywistości scenicznej 
zredukowana została do zera. Łomnicki modc 

luje dialog i rysuje gest w zgodzie z wymogami 
werystycznej wręcz opisowości. W tej roli nie 
ma ani jedne,j „puszczone.i" kwestii, żadna fra
za nie pobrzękuje zdawkową potoczystością. 

Galwanizacja sięga tu wyżyn ideału. Ale niepo
strzeżenie te wszystkie wyciągane pod muzyczną 
linię tony, te nerwowe skurcze palców, ta epi
leptyczna nadruchliwość maski przeobrażają 

się w nową jakość; nabierają znamion ironicz
nego persyflażu. Łomnicki nie gra przeciw Sol
skiemu, Łomnicki karykaturuje Solskiego. 

I w tym miejscu kończy się doskonałość „Do
iywocia" w Teatrze Współczesnym, zaczyna się 
jego przewrotność. A jest to również przewrot
ność doskonała. Krec:1:mar okazał się stuprocen
towo lojalny wobec Fredrowskiego humoru, 
wobec psychologicznych obserwacji autora. Nie 
dopisywał klasykowi point, nie przykrawał sy
tuacji ku wygodzie współczesnego humorku. 
Udało mu się w stopniu kongenialnym wykazać 
obiektywną wartość tekstu, który, będąc celn~ 
analizą obyczajowości sprzed wieku, :zachował 

wiele ze swej drapieżności po dziś. Bo nie
wątpliwie Łatka, interpretowany przez Łomnic
kiego, posiada intensywność typu, jaki w innym 
kontekście społecznym można zaobserwować 

również we współczesnym krajobrazie. A Twar
dosz Fijewskiego straszy nie tylko na kartach 
Gobsecka. 

Ale przekazując wiernie autorskie intencje, 
zawarte w strofach „Dożywocia", sygnalizuj~ 

Kreczmar zarazem niepełność tego materiału, 

jego nieadekwatność w stosunku do nasz~j. 

współczesnej wiedzy o człowieku i świecie, który 
stracił wymiar panopticum, a zbogacił się 

o freudowską psychoanalizę i sfrustrowanych 
angry men'ów. Chyląc głowy w kornym ukłonie 
przed dostojnym klasykiem, reżyser mruga jed
nocześnie do widza: „Wycisnąłem z niego mak
simum. Czy wam to wystarczy?" 

Kreczmar sprowadził dyskusję o współczei;;;

n ym stosunku do klasyki ad absurdum. 

Witold Filler 

,.,Teatr jaki jest" 

Kraków 1967 r. 



„Dożywocie" na scenach 
polskich 

Lwów 
Prapremiera komedii odbyła się 12 czerwca 1835 rok 

w teatrze lwowskim, gdzie „Dożywocie" odniosło du'.· 
sukces. Od razu zapewniło sobie miejsce w repertua
rze na długie lata, wznaw iane do 1866 niemal co r ok czy 
dwa lata. Echa lwowskiego pow odzenia sztuki u to1·0-
wały jej drogę n a inne sceny . Za przykla em Lwo va 
poszedł niebawem Kraków (2 liPCa 1837), Poznali (24 ma
ja 1839), Wilno i Warszaw a (11 k wietnia 1845). Zawdzię
czała j e przede " szy tkim świetnym ·wykonaw com r oli 
Latki. Postać ta zajmuje w utworze centralne stano
wisko, toteż ta k ie czy inne j ej odtworzenie nie p ozos ta
ło bez wpływu na . losy „Dożywocia" . P ycią""ala ona 
uwagę ·edynie nielicznych doświadczonych i zn akomi
tych aktorów, g·dyż dla " elu wydawała się po p rostu 
nieosiągalna, a prz najmniej trudna do zagr nią, ze 
'vz lędu na odmienność w por ównaniu z innymi fig·u
ra.mi fredrowskimi oraz slcom p lik owany ch a rakter 
i funl{cję w s ztuce. ( . .. ) 

• ,Dożywocie" we Lw wie było zn a vi e w p ·env
szej połowie XIX wiel{U, n atomiast j eszcze częś ieJ 
figur o' ało ' repertuarze, poczynając od lat sześćdzie
siątych ubi gł eg·o stuleci . Zawdzi czało to świetnym 
odtwórcom Latk i zjeżdżającym tu n a gościnne w·ystępy. 
Kreow ali go wów czan między innym i Józef Ryc ter 
(1864) , Wincenty Rapacki 1881 1892) i Lu dwik Solski, 
który w t ej roli występował na scenie lwowski ej kil
k a ~rotnie w latacl1 1898- 1934. Jednym z naj„ łośniejszych 
przedstawień „Dożywocia" był pektakl 4. X . 1900 
w doboro' ej obsadzie : Stanisław Sta nis la,vski - B ir
bancki, Ferdynand F eldman - Dol{tor Hugo, l\Iaksy
milian ·węgrzyn - Orgon, J adwiga Mrozowsk a 
Rózia, Solski - Latka, Bronisław Dębicki - Twardosz, 
\Vładysław Roman - :;:\'li chał Lag-ena, Józe Chmielii1ski 
i Jan Nowacki - Filip. ( ... ) 

Kraków 
Kraków na brak dobrych wykonawców roli Latki 

n a ogół nie narzelrnł. \V premierze grał ją Aleksander 
Ladnow ski, wydobywając z niej główne akcenty ko· 
mediowe i nie próbując przesuwać charakteru w k ie
runku interpretacji dramatycznej. „Z tego powodu ani 
na jedną chwilę nie przestawał być zajmującym i każde 
p1·zybycie jego na scenę napełniało pustym śmiechem 
patrzących i zasłużone ciągle jednało mu oklaski." ( ... ) 
Dzięld tym spektaklom komedia zdobyła uznanie 

w Krakowie, o czym może świadczyć fakt, że kolejno 
wznawiano ją w roku J 845, 1846, 1848 i 1849. Powtórnie 
zaczęła dość często gościć w r epertuarze teatru kra
kowskiego, poczynając od 181:0, k iedy to wysta wiono 
ją po U-letniej przerwie z Rychterem - Latką i F elik
sem Bendą - Rafałem Lageną. 14. XI. 1865 ukazała się 
komedia po raz pierw szy z \Vlucentym Rapack im -
Latką (grał tę rolę już wcześniej na prowincji), w oto
czeniu Feliksa Bendy - Birbanckiego, Bolesława La d
nowskiego - Doktora Hugo, Władysława Wolskiego -
Orgona i Aleksandra Ladnowskiego - Rafała Lageny. 
Rapacki zwrócił uwagę w „Dożywociu" n ie tylko opra 
cowaniem zewnętrznej sylw etki i charakter yzacji, ale 
i złagodzeniem „w przed stawieniu pewny ch ostry ch 
tonów tej postaci arcy jaskrawo namalowanej". \V okre
sie długiego kontaktu z tą sztuką dopracował jeszcze 
w szczegółach swoją kreację. Stworzył portret nie lich
wiarza w ogóle, nakreślony dosadnymi i jaskraw ymi 
barwaJni, ale utrzymany w ramach prawdopodobieńst
wa życiowgo - realistyczny wizerunek człowieka, obar
czonego pewnymi wadami. Latka w jego ujęciu nie był 
jakimś czarnym ch arakterem, nie oscylował w kierunku 
d r amatu, bo potraktował go artysta nie serio, komedio-
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wo. Oprócz tego „starał się Latkę zrobić nieco zwyczaj
niejszym, bliższym nas, grając go wprawdzie także 
bardzo wykończenie, ale nieco lżej, z mniejszym nacis
kiem, a przez to zbliżając do nas ( ... ) Stara się ... posta
ciom przez siebie przedstawionym nadawać charakter 
( ... ) jak najmniej od zwyczajnego życia odskakujący". 

w ten sposób stworzył oryginalnie ujętą i opracowa
ną kreację, stając się najgłośniejszym przedstawicielem 
roli Latki przed Solskim. ( ... ) 

w premierze 31. X. 1894, poza Solskim, udział wzięli 
Józef Sliwicki - Birbancki, Władysław Roman - Dok
tor Hugo, Marceli Zboiński - Orgon, Tekla Trapszo -
Rózia, Stanisław Knake-Zawadzki - Twardosz, Wój
cicki - Michał Lagena, Michał Przybyłowicz - Rafał 
Lagena i Antoni Siemaszko - Filip. Upamiętniła się 
ona kreacją Solskiego, który z czasem uzyskał mono
pol, prawo wyłączności na tę postać. Od tego czasu 
zdecydowana większość inscenizacji „Dożywocia" 
w różnych miastach (Kraków, Lwów, Warszawa, Po
znań, \Vilno), na przestrzeni ostatniego półwieku, była 
połączona z występem Solskiego jako Latki. Początko
wo miał na tym polu poważnego rywala w Rapackim, 
ale kiedy ten przestał ukazywać się w „Dożywociu", 
wówczas na placu boju pozostał on sam. 
Początkowo krytyka była zdania, że Solski „Latkę 

grai podobno wiernie w tradycjach rychterowskich" 
i dal kreację przemyślaną i opracowaną w najdrobniej
szych szczegółach. Jednak już w roku 1900 zdobył się na 
własne, oryginalne w niej akcenty, co skonstatowała 
w jego grze Gabriela Zapolska, która wówczas na ten 
temat pisała: „z Latki - Solskiego galeria chwilami sit; 
śmieje, lecz widz inteligentniejszy 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 tragiczny jest tak u Solskiego 
subtelnie przysłonięty w roli Latki komizmem, że led
wo chwilami dostrzec się daje. Jest jednak, i dlate30 
Solski tak wielkie w tej roli czyni na nas wrażenie '. 

z biegiem lat Solski, elementy tragiczne wyakcento
wał, co znalazło wyraz w znacznie dosadniejszej cha
rakteryzacji. Chodził na nogach jakby z waty, zdawało 
się, że Latkę czuć pleśnią składu starzyzny, brudem. 
·Głos miał skomlącego i zalęknionego człowieka, ruchy 
nieskoordynowane i nieopanowane, na skutek czego 
cała sylwetka miała w sobie coś niesamowitego. 

Krytyk „Czasu" z te~o powod"!-1 . zanotował: „_Nie 
mogę nie wyznać, że mnie wczoraJ nieco, z początkiem 
pierwszego aktu, straszyło jakoby ... Gorkim na Fred
rze, za co się potem zachwycałem, prawie bez zastrze
żeń, aktem drugim»' 
Oczywiście, poza Solskim - Latką. w „Dożywociu" 

w poszczególnych rolach zbierali laury inni wykonawcy. 
W latach 1894-1936 grali spośród wybitniejszych akto
rów: Włodzimierz Sobiesław i Stanisław Stanisławski -
Birbanckiego, Andrzej Mielewski, Jerzy Leszczyński, 
-Wacław Nowakowski i Władysław Krasnowiecki 
Doktora Hugo, Józef Kotarbiński, Aleksander Zelwero
wicz, Maksymilian Węg-rzyn i Edmund Rygier - Orgo
na Józef Popławski - Latkę, Marian Jednowski i Wla
dy~ław Woźnik - Twardosza, Ludw"ik Fritsche i Zyg·
munt Noskowski - Michała Lagenę. Aleksander Zel
·werowicz, Leonard Bończa, Józef Leliwa i Kazimierz 
Szubert - Rafała Lagenę. 

Po r. 1945 nie zabrakło też dobrych odtwórców po
szczególnych ról. w wystawionym 31. I . 1948 r. „Dożywo
ciu" w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w reżyserii 
°"\Vacława Nowakowskiego i oprawie plastycznej Karola 
Frycza udział brali: Jerzy Leszczyński - Birbancki, 
Jerzy Rakowiecki - Doktor Hugo, Nowakowski - Or
gon, Kazimiera Szyszko-Dohusz - Rózia, Ludwik Sol
ski - Latka, Ludwik Ruszkowski - Twardosz, Tadeusz 
Burnatowicz - Rafał Lagena, Antoni Konnowski i Ka
rol Podgórski - Michał Lagena. 

Poznań 
24. v. 1839 oglądał „Dożywocie" Poznań w wykonaniu 

teatru krakowskiego z Aleksandrem Ladnowskim 
w roli Latki. Podobnie było później, do chwili powsta
nia stałej sceny w Poznaniu, ponieważ do tego czasu 
chętnie zjeżdżał do grodu Przemysława zespól krakow-

ski, który w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XIX w. wystawił tu „Dożywocie" w dobrej obsadzie 
z Rapackim czy Rychterem w roli Latki. Z okresu póź
niejszego warto wymienić przedstawienie tej komedii 
4. XI. 1899, w którym między Innymi udział wzięli: Ka
rol Adwentowicz - Birbancki, Antoni Bednarczyk -
Orgon, Bolesław Szczurkiewicz - Michał Lagena i Ed
mund Rygier - Latka. ( ... ) 

10. IX. 1913 wystąpił Węgrzyn jako Birbancki w „Do
żywociu". Teatr Polski w Poznaniu wystawił je w la
tach międzywojennych dwa razy: 22. III. 1927 z Solskim, 
Barbarą Ludwiżanką. - Rózią., Marianem Bogusłow
skim - Orgonem i. 1. III. 1935 z Zygmuntem Noskow
skim - Latką.. 

Wi I n o 
W sezonie 1838i9 utwór trafił na scenę wileńslcą.. 

Powtórnie zjawił się tu 21. IX. 1860. W 1920 roku 
wystawił je wileński Teatr :Miejski z Leonem Woł
łejką. - Latką. 19. III. 1926 „Dożywocie" ukazało 
się w repertuarze Reduty z okazji jubileuszu 50-lecia 
pracy scenicznej Solskiego, który wtedy grai Latkę 
w otoczeniu Juliusza Osterwy - Birbanckiego, Zyg
munta Chmielewskiego - Orgona I Edmunda Wier
cińskiego - Twardosza. 

Warszawa 
Swoich możliwości w roll Latki próbował również 

Rychter, z inicjatywy którego w 1845 roku doszła do 
skutku premiera „Dożywocia" w Teatrze Rozmaitości 
w Warszawie. Obok niego grali wówczas Józef Komo
rowski - Birbancki i Jan Nepomucen Chomanowskl -
Orgon. Sztuka została przyjęta przychylnie: „Bawiono 
się ciągle, oddawano oklaskami należny hołd Autorowi 
(„.) Wesołe sceny składają całe to dzieło a najcelniejszą 
ozdobą jest płynność wierszów ( •.. ) J. P. Rychter ( .•. ) 
przedstawił najgłówniejszą · rolę charakterystyczno-ko
miczną., we wszystkich scenach pomnażał zadowolenie 
publiczności, okrywany był oklaskami, 6-kroć przywo
łany (. .. ). Wolno zatem się domyślać, że Rychter nie ro
bił z fredrowskiego bohatera postaci odrażającej, wprost 
przeciwnie - „umiał do ideału podnieść typ lichwiarza", 
grai go w sposób komediowy, podkreślał jee-o śmiesz
nostki i anormalność, będą.ce następstwem nadmiernego 
skąpstwa i chytrości. Pod tym względem postępował 
podobnie jak inni ówcześni aktorzy, to znaczy był da
leki od myśli, aby odmalować charakter przy pomocy 
ciemnych barw, czynić z niego figurę ponurą. i odpy
chaja,cą, utrzymaną na pograniczu dramatu i komedii. 
Zresztą., taki sposób traktowania bohatera „Dożywocia" 
był powszechnie przyjęty, mile widziany przez krytykę 
i publiczność. Utwór wiec i w War!'.zawie cieszył się 
dużym wzięciem. 31. III. 1 SG!'i został wystawiony w zmie
nione.j, ale 'wietne.j obsadzie: Maurycy Bordukiewicz
Blrbancki, Wojciech Szymanowski - Doktor Hugo, 
Chomanowski - Orgon, Wiktoryna Bakałowicz - Ró
zia, Jan Królikowski - r .atka, Ludwik Panczykowski -
Michał LaP."ena i Michał Chomiński - Rafał Lagena 
i Inni. Niebawem, wraz z przyjeciem \Vincentego Ra
packiego na scenę warszawslrn. nastąpiłv dalsze zmia
ny w przyd:r.iale ról. Rapacki bowiern obiął role Latki 
I gorał j~. do nierwszej wojnv światowei, ustępując 
miefsca tylko aktorom wystepuiącvm gościnnie. 

1.I. 1904 „Dożywocie" po 7 latach przf>rwv wystawił 
Teatr Rozmaitnści w reżvserii Romana Zt>la7owskiego, 
dekoracia<'1, Stani<olawa .Jac;ińskiPgo i z udziałem Józe
fa Sliwickievo- Birbanckiego, SewerYna Nowickiego
Doktora Hugo, Michała Szobert:t - Ore-ona, Ireny Trap-
11zo - R6zi, Rapackiego - Latki, Frenkla - Twardns7a, 
Władysława S7-ymanowsldeP"o - Michała Lageny, Wła
dysława Woiclałowicza - Rafała Lageny i Antońiego 
Fertnera - Filipa. 

( ... ) 30. IV. 1!118 wystąpił z jego premierą Teatr Polski 
w reżyserii Ludwika Solskiego i obsadzie: Wiktor Bie
gański - Birbancki, Edmund Gasiński - Orgon, Sol-
11ki - Latka, Józef Popławski - Rafał Lagena I inni. 
\V okresie międzywojennym w 1919-21 grał „Dożywo
cie" 6 razy Teatr na Pradze I 18. X. 1924 Teatr Naro
dowy w reżyserii Ludwika Solskiego (kreował Latkę), 



dekoracjach Wincentego Drabika i obsadzie: Józef Sli
wicki - Birbancki, Józef Chmieliński - Orgon, Zofia 
Lindorfówna - Rózia i Antoni Bednarczyk - Twar
dosz. Spektakl ten upamiętnił się kilkoma znakomity
m i kreacjami. ( ... ) 

Oprócz Solskiego inni odtwórcy przyczynili się do 
sukcesu „Dożywocia" w Teatrze Narodowym ł. XI. 1937, 
a mianowicie : Jerzy Leszczyński -- Birbancki, Aleksan
der Zelwerowicz - Orgon, Alicja Zeliska - Rózia, Lud
wik Fritsche - Twardosz, Franciszek Dominiak - Mi
chał Lagena i Feliks Chmurkowski - Rafał Lagena. 
(.„) 

\V okresie powojennym „Dożywocie" było grane je
dynie 1. X . 1955 r. w Teatrze Powszechnym w reżyserii 
Karola Borowski~go, scenogrHfii Zofi Węgierkowe.i i ob
sadzie głównych ról: Juliusz Luszczewsld - Latka, 
Czesław Byszewski - Birbancki, Edmund Wiśniew
ski - Doktor Hugo, Kazimierz ·wnamowski - Orgon, 
Stanisław Janowski - Twardosz, Irena Stelmachówna 
i Danuta Mancewicz - Rózia. 
( ... ) 

W innycha miastach „Dożywocie" przeżywało swój 
renesans wystawiane w kilkunastu teatrach, m . Inn. 
w Lublinie (styczeń 1945) i Lodzi (14. IV. 1945) w Teatrze 
im. Wojska Polskiego szło w reżyserii Jana Kreczmara, 
scenografii Stanisława Teissayre i z udziałem doskona
łego w roli lich"\\i.arza Latki, Jacka Woszczerowicza. 
( ... ) 

\V 1956 r. wystawił „Dożywocie" Szczecin z l\laria
nem Noskiem w roli Latki, Konstantym Kugłowskim 
w roli Twardosza Ryszardem Bacciarellim w roli 
Birbanckiego. 

29. IX. 1951 zostało wystawione w Teatrze im. Stanis
ława Wyspiańskiego w Katowicach w reżyserii Romana 
Zawistowskiego (grai jednocześnie Birbanckiego), sce:iao
grafii Jadwigi Przeradzkiej i z udziałem m. in. Wacława 
Zastrzeżyńskiego - Orgona i Jolanty Hanisz - Rózi. 
„Dożywocie" doczekało się też wznowienia w 1952 
i 1954 r., przy czym rolę J~atki objął wówczas Gustaw 
Holoul>ek, tworząc ciekawą i głośną swego czasu 
kreację. 
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