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Dożywociem nazywamy oblig pieniężny wy

stawiony dla dowolnego obywatela bez wzglę

du na jego wiek, płeć, stan i mienie. Zobligo

wany wzamian za darowizny lub jakieś inne 

usługi musi wypłacać obligantowi określone 

sumy w ściśle określonych terminach, aż do 

końca jego życia, czyli dożywotnio. Oblig do

żywocia może zabezpieczony sprzedać, lub da

rować postronnej osobie, która wtedy pobiera 

przeznaczone dla człowieka zabezpieczonego su„ 

my. Gdyby postronni właściciele zataili zgon 

zabezpieczonego i dalsze sumy pobrali, za winę 

karani będą, tudzież za fałszerstwo, za prze

stąpienie Ustanowienia tego. 

AKC.JA SZTUKI - Lw6w 1835, niew'łtpliwie podczas wielkiego jarmarku lwow
skiego, rozpoczynającego się na świętego Jerzego (5 czerwca) i trwającego 

cztery tygodnie. z tej okazji zjechał tam Bombalini z balonem. żegluga ba lo
nowa zaczęła się rozwijać od wynalazku braci l\fontgolfler6w w r. 1783. W po
czątkowym okresie ulepszanie wynalazku szło w tym kierunku, teby 1lę wzni e ć 
jak najwyżej. W pierwszych Jatach XIX w. osiągano już w y okość 7000 m. Sp o
ro było przy tym nieszczęśliw-ycb wypadkliw. 
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GŁÓWNE DATY ży IA I TWÓR ZOŚCI 

1793 
Aleksander Fredro, syn Jacka i Marianny z domu hrabianki ,:>embiń
skieJ, przychodzi na świat w dniu 20 czerwca w majątku rodzinnym 
Surochowie w ziemi przemyskiej (nie wykluczone, że był starszy o dwa 
lata). W domu Fredrów chowa się dziesięcioro dzieci: trzy córki, sześciu 
synów. Wczesne dzieciństwo upl wa im w majątku Beókowa Wisznia. 

1805 
Pierwsza próba twórczości teatralnej: dziecięca komedyjka Strach na 
straszony. 

1806 
W dniu 18 stycznia umiera Marianna Fred rowa. Mąż z rodziną prze
nosi się do Lw owa. 

1809 
Szesnastoletni Fredro zaciąga się jako ochotnik do wojsk księcia Józefa 
Poniatowskiego w Trześni pod Sandomierzem; 9 czerwca mianow any 
podporucznikiem 11 pułku ułanów. 

1812-1813 
Kampania moskiewska; 20 pai dziernika odznaczenie krzyżem Virtuti 
Militari. Odwrót spod Moskwy I przejście przez Berezynę. T yfus w Wil
nie, ucieczka w przebraniu z niew oli do Lwowa. 

1813-1814 
Dnia 10 sierpnia przybywa. Fredro do Drezna I przyłącza się do Wiel
kiej Armil. Bierze udział w kampanii pruskiej i francuskiej w funkcji 
oficera ordynansowego sztabu generalnego; -30 października uczestniczy 
w bitwie pod Hansau. Dnia 15 kwietnia 1814 odznaczony Legią Hono
rową. Wiosną na kwaterze pod Paryżem, powrót do Lwowa w czerwcu 
tegoż roku. 

1815 
Zwolnienie ze służby wojskowej na własną prośbę. 

1817 
Pierwsza - bez powodzenia - wystawiona komedia (Lwów, 10 marca) 
Intryga na prędee, napisana w Beńkowej Wiszni, nie publikowana przez 
pisarza. 
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1818 
Pierwsza publikowana i z powodzeniem grana komedia Pan Geldhab 
(premiera Warszawa, 7 października 1821). 

1822 
Jacek Fredro, udowodniwszy genealogię rodu od przełomu XIV /XV 
stulecia w ramach akcji sprawdzania tytułów rodowych, uzyskuje od 
rządu austriackiego tytuł hrabiowski dla siebie i rodziny. 

1824 
Aleksander jedzie do Włoch na wezwanie brata Maksymiliana, który 
rad by go wyswatać z bogatą kuzynką żony. 

1826 
Pierwsze wydanie zbiorowe Komedii Aleksandra hr. Fredra (Wiedeń 
i Lwów 1826-1838, t. 1-5. Nazwisko odmieniano ówcześnie: Fredro -
Fredra). 

1828 
Smierć ojca. W dniu 8 listopada ślub w Korczynie (pod Krosnem) 
z Zofią hr. Skarbkową. 

1829 
W dniu 2 wrzesnia narodziny w Beńkowej Wiszni jedynego syna, Jana 
Aleksandra, w przyszłości również komediopisarza. (Urodzeni w 1831, 
1822 Gustaw i Jan Nepomucen umierają w niemowlęctwie.) Pisarz po
wołany w poczet członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. 

1831 
W okresie powstania listopadowego pobyt z rodziną w Wiedniu, spo
wodowany obawą przed epidemią cholery zawleczoną przez armię ro
syjską. Bracia Edward i Henryk biorą udział w powstaniu. 

1832-1835 
Szczytowy okres twórczości komediowej Fredry - Zemsta, Sluby pa
nieńskie, Pan Jowialski, Dożywocie. 

1833 
Fredro, jako przedstawiciel stanu magnackiego ·wybrany deputatem do 
Sejmu Stanowego, obejmuje w Wydziale Stanowym referat instytucji 
naukowych. 

1835 
W krakowskim „Pamiętniku Nauk i Umiejętności" ukazuje się rozpra-
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wa Seweryna Goszczyńskiego pt. Nowa epoka poezji polskiej, uważana 
przez współczesnych za główną przyczynę zamilknięcia Fredry. 

1837 
W dniu 21 maja narodziny jedynej córki, Zofii, późniejszej żony Jana 
hr. Szeptyckiego, malarki i literatki. 

1839 
Decyzja zaprzestania twórczości pisarskiej (data podana przez Fredrę 
w jego osobistych notatkach). 

1842 
Ataki na Fredrę w czasopismach krajowych, zapewne utwierdzające go 
w decyzji milczenia pisarskiego. 

1845 
Umiera brat Seweryn, szwoleżer napoleoński, uczestnik ataku na Sa
mosierrę. 

18,46 
Pod wrażeniem buntu chłopskiego Szeli w Galicji Fredro składa peł~ 
nomocnikowi cesarskiemu hr. Rudolfowi von Stadion memoriał Uwagi 
nad stanem socjalnym w Galicji. Umiera w Paryżu brat, Jan· Maksy
milian, b. major w wojsku Księstwa Warszawskiego, odznaczony w r. 
1807 Virtuti Militari i Legią Honorową, adiutant ks. Józefa, później 

cara Aleksandra I, kurator uniwersytetu warszawskiego, literat trage
diopisarz, miłośnik teatru, pośredniczący w wystawianiu komedii brata 
w Warszawie. 

1848 
Udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie; uczestnictwo w do
wództwie Gwardii Narodowej. Fredro, wybrany prezesem Rady Naro
dowej w miasteczku powiatowym Rudki, wygłasza mowę przeciw biu
rokracji austriackiej: ,.należy przepędzić diabła w stosowanym kape
luszu". 

1849 
Syn pisarza, biorący udział w powstaniu węgierskim, po jego klęsce 
uchodzi przez Turcję do Francji. 

1850 
w styczniu pisarz wraz z żoną i córką przybywa do Paryża. Nawią

zuje tam liczne znajomości wśród emigracji polskiej, m. in. poznaje 
Mickiewicza, Lenartowicza, portrecistę Rodakowskiego. 
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1851 
Po grudniowym zamachu stanu we Francji Fredro wraz z rodziną prze
nosi się do Brukseli, w roku następnym powraca do Paryża. 

1852 
Ponowne rozpoczęcie twórczości - data podawana przez pisarza. 

1852-1854 
Oskarżenie Fredry o zdradę stanu, spowodowaną Jego mową w Rud
kach w roku 1848; proces umorzony na skutek interwencji bliskiego 
pisarzowi ówczesnego namiestnika Galicji hr. Agenora Gołuchowskiego. 

1857 
W kwietniu powrót syna do kraju, Fredro osiada we Lwowie w dwor
ku na Chorążczyźnie. 

1859 
W lutym w Beńkowej Wiszni rodzi się wnuk pisarza, Andrzej Maksy
milian, syn Jana Aleksandra, również w przyszłości literat wierszopis. 

1861 
Fredro zostaje posłem większej własności z ziemi samborskiej do 
pierwszego autonomicznego Sejmu Krajowego w Galicji; po kilku mie
siącach składa mandat. W październiku ślub córki. 

1865 
Pisarz otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Lwowa i zostaje po
wołany do grona członków Akademii Umiejętności w Krakowie. 

1867 
Ostatnia napisana i datowana komedia Fredry pt. Ostatnia wola. Umie
ra brat Henryk. 

1876 
W dniu 15 lipca Aleksander Fredro umiera we Lwowie w cztery mie
siące po zgonie Goszczyńskiego, osiadłego na starość również we Lwo
wie, naprzeciwko domu Fredry. Zwłoki zostają złożone w grobach ro
dzinnych w kościele parafialnym w Rudkach. 
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[K. Wyk a, Aleksander F r d ro , 
Warszawa 1968] 

Kazimierz W gka 
HUMOR 

• 
W „DOZYWOCIU" 

Punkt wyjścia Dożywocia innemu komediopisarzowi czy też samemu 
Fredrze w innym okresie jego twórczości, nie tak nabrzmiałym od 
realistycznej dociekliwości, starczyłby zaledwie na farsę. Zgodnie ze 
staropolskim prawem lichwiarz wykupił dożywocie. Stało się to w sy
tuacji przez lichwiarza nieprzewidzianej. Osobnik, z którego trwałym 
zdrowiem i długim życiem ów wykup został związany, o wszystko dba, 
tylko nie o siebie. Przymusza to lichwiarza do postępków zupełnie 

sprzecznych z normalnymi właściwościami jego stanu - lichwiarz staje 
się czuły, troskliwy, kaznodziejski niekiedy: 

Bo to, panie, trzeba z ciałem 
Jak i z duszą! Od boleści 
Strzec gorliwie Bóg nam każe, 
Bo Bóg ciało dał nam w darze, 
Póki zdrowie mieszka w ciele, 
Póty rozkosz i wesele. 

Celowo intrygę Dożywocia sprowadzamy do najprostszego schematu, 
ażeby ukazać jej zupełnie farsowe założenie. Podwójną funkcję pełni 

ono w utworze. Służy automatyzacji wybranej postaci oraz całej sfery 
stosunków między ludźmi, całe otoczenie Leona zostaje bowiem wplą
tane w sprawę Łatka-Leon. Farsowe założenie przesłania też punkty 
dojścia do utworu, łagodzi w nim wizję rzeczywistości, jaka w istocie 
swojej mało się różni od Pana Jowialskiego. O podobnych faktach spo
łecznych mówi, o podobnej w gruncie rzeczy ich ocenie przez pisarza, 
chociaż wykonanej odmiennym, o wiele śmieszniejszym językiem sce
nopisarskim. 
Była już mowa o d\vojakim humorze Fredry. Kąśliwym i napastli

wym; dobrotliwym i do łagodzącego śmiechu pochopnym. Pan Jowialski 
bywa tak kąśliwy i napastli\vy, że akcja niekiedy wypada w ogóle 
z kolein humoru. Dożywocie znów to raczej przykład drugiej postawy 
humorystycznej pisarza. Lecz tej różnicy w typie i nasileniu dowcipu 
scenicznego nie dajmy się zwieść, jEśli chodzi o zawartość wypowiada
nego przy jego użyciu tekstu obyczajowego. Podobny on jak w Panu 
Jowialskim. 
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Było też cechą postępowania komediopisarskiego Fredry, że postać 

umieszczał on na huśtawce psychologicznej między dwoma przeciwień
stwami i z ruchów tej huśtawki wydobywał zaskakujący wykres hu
moru. Tak jest z Papkinem umieszczonym między blagą a tchórzo
stwem, przerzucanym między nimi w różnych sytuacjach - żołnierza, 

dyplomaty, kochanka. Łatka to kreacja bodaj świetniejsza, bo psycho
logicznie bogatsza, a zarazem nie mniej śmieszna od Papkina. Zarazem 
postać też umieszczona na specyficznej huśtawce, której poruszenia 
wnoszą w tekst komedii wykres jej humoru. Zdawałoby się , że zupełna 

analogia. 
Tymczasem nie. Sytuacja Łatki jest o wiele ciekawsza psychologicznie 

o wiele bar dziej skomplikowana i dlatego jego osoba staje się zabaw
nie jsza. Nawiasem mówiąc, trzeba było zupełnego daltonizmu estetycz
nego, ażeby Łatkę utożsamiać z Harpagonem, z niesłychaną drapieżno
ścią tej wielki j Molierowskiej kreacji! 
Łatka nie został tak dalece uproszczony do odruchów z kom dii dell' -

arte jak Papkin. Ażeby utrzymać s oją zasadniczą linię i nie dać się 

odwieść od celu, Łatka zdobywać się musi n a pomysłowość, wcielać się 
w op "eku' cze formy musi opanować kazuistykę r zekomo bezinteresow
nej, rzekomo ludzk ie j i ogólnymi względami kierującej się opieki nad 
Leonem. Łatka musi być i bywa wynalazczy. Aż do granic papkinow
skiej zupełnie blagi, wszystko dla niego jest dobre, byle ochronić mogło 
Birbanckiego przed jego nieopatrzną lekkomyślnością. 

Ludowa automatyzacja p ostaci ograniczyła się zatem w osobie Łatki 
tylko do celu jego zabiegów: za wszelką cenę podtrzymać zdrowie 
Leona Birbanckiego jako gwarancję, że dożywocie długo potrwa. Widz 
to wie doskonale i wiedza taka wystarczy, ażeby się bawił. Zabiegi na
tomiast mające doprowadzić do tego jedynego celu są urozmaicone, 
pełne niespodzianki - zarówno psychologicznej, jak czysto farsowej, 
kiedy z braku już innych argumentów Łatka na klucz zamyka Leona. 

Kontrast między prostym zadaniem strategicznym Łatki a niesłycha

ną , wprost olśniewającą ruchliwością jego czysto taktycznych zabiegów, 
to jest podstawa humoru w Dożywociu, a zarazem powód, dla którego 
Łatka, należąc do jednej z Papkinem rodziny komediowej, na jej 
szczeblach wyżej postawiony być musi. Zwłaszcza że całe otoczenie 
Birbanckiego zostaje wplątane w grę taktyczną, że wszyscy w nim, 
omotani przez Łatkę, postępują, jak jego dyrygencka pałeczka nakazuje. 
Nie trektując jednocześnie, razem z widzem, tej pałeczki serio. Jeżeli 

Fredro zawsze myślał akcją, Dożywocie stanowi jeden z najznakomit
szych, nie tylko w komedii polskiej, przykładów takiego myślenia. 

Wspaniale rozkręcona intryga dlatego bieży na błyskawicznych, w do
robku Fredry chyba najszybszych obrotach, bo niechajby jej obroty się 

zwolniły - cóż za odstręczające widowisko się odsłoni. Utracj usz, kar
ciarz i pija] jako szczęśliwy narzeczony. Ojciec tak zaplątany w długi 

przez lichwiarza, że własną córkę pcha mu w łapy, doskonale wiedząc , 

co czyni. Lichwiarz za fałszywie doliczone i rzekomo odpisane procenty 
zdobywaj ący młodą dziewczynę. W zalotach bełkoczący miłosne zdrob
nienia, w szystko mu jedno, do kogo - „czy fijołek, czy tam Rózia". 
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Historia między Leonem a żonami Lagenów. Co tu wreszcie ukrywać -
pospolity szantaż jako wstęp do szczęśliwego rozwiązania 'komedii. 

Nie ma się co dziwić, że w ostatniej chwili tworzenia Fredro nie 
wytrzymał i w tyradzie Organa powiedział, co myśli o takim świecie, 

rządzonym przez tę samą wciąż ludzką lichotę, przez staropolski pie
niądz Łatki i kapitalistyczny, bardziej zachłanny pieniądz Twardosza. 
Nie wytrzymał, jakby się obawiał, że punkt wyjścia komedii i jego 
arcyśmieszne konsekwencje przesłonią kanwę rzeczywistą, na której się 

:rozgrywają. Przesadna to była, ale dobrze o sumieniu świadcząca oba
wa, panie hrabio! 

Nie było się czego obawiać. Wystarczy scena między Organem a Ró
zią, nie przesłonięta żadnymi zabiegami humoru, ażeby rozeznać. w ja
kim znajdujemy się światku. Fredro nigdzie w swoim dorobku nie po
kazał ostrzej niż w tej scenie, jak naprmvdę wyglądał obyczaj małżeń
ski tego czasu, a w konsekwencji cała sfera stosunków między ludźmi 
obejmująca miłość, rodzinę, majątek, etykę serc i etykę kies. ,.Ek strakt 
tabularny do posagu tnie zaloty". 

W tym wypadku Fredro z całą ludzką słusznością staje p stronie 
Organa, z prawdziwym współczuciEm ukazuje jego bezsilność wobec 
pełnej kiesy [ ... ] 

Pokrywane znakomitym humorem, nieszczelnie, bardzo nieszczelnie 
pokrywane, zdarcie szaty z obyczaju i pokazanie jego prawdziwego 
wyglądu nie sięga u Fredry tak głęboko i zasadniczo, jak w tym dziele 
sceny polskiej, które przy Dożywociu wolno wspomnieć. Z prawem do 
podobnego, a może jeszcze rozleglejszego dystansu, co przy paraleli 
Papkin-Chlestakow. Mowa o Fantazym. Dopiero pod piórem Słowac 

kiego kompromitacja etyki małżeńskiej poprzez pieniądz staje się kom
promitacją całej sfery społecznej. Żródła Fantazego były krajo\ve. Do
słownie zaczerpnięte z wydarzeń w nim się rozgrywających i znanych 
Słowackiemu dokumentów literackich, które o tym świadczyły. Na pra
wach krytycznej metafory niechaj będzie wolno do tych dokumentów 
zaliczyć także Dożywocie [„.] 

Takie to sprawy przesłania Fredro swym nieporównanym humorem 
w Dożywociu. Dlaczego jednak przesłania, dlaczego nie rozedrze kur
tyny? Pewnie, że Dożywocie w przeciwieństwie do historii domu .Jo
wialskich świadczy o tej drugiej bardziej dobrodusznej postawie Fredry 
humorysty. Zmiana postawy to jednak tylko sygnał i objaw, a nie po
wód. Powód musi być gdzie indziej, w ocenach i zasadach ideowych 
kierujących pisarzem. Jakoż powód ten daje się w Dożywociu dośledzić. 
Jesteśmy w lat siedemnaście po napisaniu Pana Geldhaba. Już pisząc 

tę komedię Fredro dostrzegł, że pieniądz i spowodowany nim awans 
społeczny to regulator stosunków międzyludzkich. Nie wiedział, w jakim 
stopniu staje się nim - nowy, kapitalistyczny, burżuazyjny pieniądz. 

W Dożywociu Fredro już widzi doskonale. Dlatego perspektywa komedii 
rozszczepia się i rozszczepiają się nawet postacie. Łatka jest przede 
wszystkim rozśmieszający, okrutny jest dopiero kapitalista nowego cho
wu - Twardosz. Pieniądz, czy stary typu Łatki, czy nowy typu Twar
dosza, uderza głównie w Organów. Oni, niezaradna prowincja szlachec-
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ka, n ie dotrzymują mu pierwsi pola. Stąd zmiana perspektywy wobec 
Organa jako reprezentanta tej najbliższej poecie sfery, sympatia dla 
niego i wyręczanie postaci w najtrudniejszych sytuacjach. Orgonowie 
w życiu na ogół stale, nawet kiedy nie powodował nimi przymus eko
nomiczny, wydawali córki za mąż według swej wszechwładnej w oli 
i bez skrupułów. [.„] 

W tym właśnie kierunku perspektywa całej komedii się r ozszczepia. 
Pogłębione w niej zostają rysy tradycjonalizmu, wartości m oralne uka
zują się pod kapotą Telembeckich z prowincji. Do nich Organa zali
czaj ą i pisarz, i sam Orgon. Dobroduszny lub zgoła farsowy humor, 
zmiana postawy humorysty - to wynik tego przesunięcia ideowego. 
Humor ma za zadanie przesłonić ten oczywisty fal\t, że przecież prz 
tradycy jnych zabiegach lichwiarskich Łatki, przy tradycy jnych cnotach 
Organa - wszystko się działo podobnie, córki sprzedawało się nie ina
czej, jak sprzedawać się będzie, kiedy zapnnują Twardosze. 

W dr ugim okresie twórczości Fredry coraz zauważyć s· ę daje, że jego 
n ieocen ione Zapiski starucha to po prostu kwintesencja i lakoniczny 
morał p wstających podówczas komedii. <onkurują one z m ottami pi
sanych w tym czasie komedii, które pisarz nadal i z nałogu czerpie 
z PrzysŁów mów potocznych swojego imiennika. 

Ta konkurencja zaczyna się już w Dożywociu. Motto z Andrzeja 
Maksymiliana Fredry jest naiwne i określa tylko punkt wyjścia kom e
dii „U skąpego lub chci ego cał a w mieszku du~za". for zmy z Za
p isek starucha idą dale ": , śpi dłużnik, wierzyciel czuwa". - „Jak 
d łużnik ma gorączkę, wierzyciela febra trzęs· e" - określają mechanikę 

komedii i dlatego idą dalej . „Pieniądz stał się wszystkim - dorzuci 
Fredro w Trzy po trzy. To łączy Dożywocie z duchem no"V e j tw ' rczości 

Fredry, wszczętej z POZJ'Cji ideoww eh, k tóre ta k omedia niewątpliwie 

już zapowiada. 
fK . W yk a, WstGP do A. F r e d r o, Komedie, 

t. 1, wc:r~z wa 1!):;5} 

RO ZIA: 
Pana Łatki będę żoną, 
Lecz w bogactwie szczęścia nie ma ... 

ROZIA - córka Orgona, po wczesnej śmierci matki wzięta na dwór rodziców 
Leona i tam wychowana. W warunkach dawnego obyczaju wyp adki ratowania 
rodziny zagrożonej bankr uctwem przez wydanie młodej córki za starego boga
cza nie należały do rzadkości; argumentem decydującym było, że tę ofiarę 
winna ona rodzinie. 
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Zygmunt Szmegkornski 

FREDRO-WRÓG MIASTA 

Zmaganie się dwóch odrębnych struktur kultury narodowej: wielo
wiekowej kultury wsi i zmontowanej dopiero w wieku oświecenia kul
tury miasta - jedno z najciekawszych i najistotniejszych zjawisk spo
łecznych XIX wieku w Polsce - odbija się niezmiernie wydatnie w li
teraturze. Zjawisko to bardzo często, a w pewnych okresach niemal 
z zasady, decydowało o pobudkach twórczości literackiej oraz o jej 
charakterze zarówno ideowym jak i artystycznym. Niesłychanie zastana
wiającym, a jednocześnie wymownym tu objawem jest Aleksander 
Fredro. 

Bo nie ulega chyba wątpliwości, że cywilizacja miasta decydująco 

w pewnym zakresie wpłynęła na rodzaj twórczości tego pisarza. Mia
nowicie ona sprowokowała go do komedii. Gdzie nie ma teatru - nie 
ma dramatu; bez teatru produkcja komediowa byłaby pewnego rodzaju 
artystycznym absurdem. Dlatego też literatura staropolska - oparta 
wyłącznie na kulturze wsi, kulturze zdecentralizowanej - nie rozporzą
dzając teatrem, nie stworzyła komedii, choć była w tym kierunku wy
raźnie predysponowana! Kapitalna, niedoceniona, wyjątkowo oryginalna 
twórczość fraszek, dalej ·pasja satyryczna, rozmach gawędy świetnej nie 
tylko w dziedzinie awanturniczej, lecz i w atmosferze codzienności 

i wreszcie (co się również za mało podkreśla) skłonność realistyczna -
to przecież niemałe podniety powstania tego gatunku literackiego [„ .] 

Gdy jednak Stanisław August uczynił z Warszawy centrum życia 

umysłowego kraju, gdy w konsekwencji założył teatr narodowy - kO·· 
media od razu zaczyna być niesłychanie atrakcyjna, rwą się do niej 
liczni pisarze i - powiedzmy - jak na okres swych narodzin osiąga 
wcale wartościowe rezultaty [ ... ] Ten rozpęd komediowy, tak długo ha
mowany, nabierając coraz większej siły ujawnił się niemal żywiołowo 
we Fredrze. Cóż z tego, że był to ciężki okres niewoli? Cóż z tego, że 
właśnie w czasie działalności Fredry rozwijał się romantyzm, który 
pogardził komedią i zwalczał ją nieubłaganie, który ze wstrętem odrzu
cił codzienność życia i chciał widzieć tylko tytanów, a nie ludzi prze
ciętnych? Siła tradycji estetycznej minionych epok była bardziej u Fre
dry bezpośrednia i żywa. Mówię: minionych epok, gdyż tradycjonalizm 
pisarza ujawnia się nie tylko w kontynu°'.vaniu komedii - pupila wie
ku oświecenia, lecz uzmysławia się z całą wyrazistością także i w tym, 
że choć miastu zawdzięcza Fredro dramatyczny kształt swych dzieł, 
napełnił je duchem kultury wiejskiej. Stąd też ciekawy paradoks jego 
twórczości: mogąc się wypowiedzieć w teatrze dzięki charakterowi 
kultury miasta, Fredro z jej nurtem nie ma nic wspólnego, lekceważy 
ją, ba jest jej świadomym i nieświadomym wrogiem [ ... ] śmiech przy 
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R y sunki Sorblina 

tym Fredry nie jest ch\vilami pozbawiony pewnej melancholii, gdyż 
pisarz widzi i z tego zdaje sobie wyraźnie sprawę, że środowisko 

szlachty wiejskiej nie umie twórczo przeciwstawić się nowej fali życia, 
która wtargnęła do Polski w charakterze cywilizacji mieszczańskiej. 

Odczuwa ją Fredro - powiedzieliśmy - jako zjawisko sobie zupełnie 
obce, a narodowi wrogie. Gdy w komediach podjemuje tematykę wiej
ską, nie chce być już wówczas bezinteresowny: humorystę zastępuj e 

satyryk-moralista, który śmiejąc się szydzi i ironizuje, który z przy
jemnością wkracza w dziedziny jaskrawej karykatury, a nawet uderza 
w ton pogardy. Jeśli przy tym w głównych komediach z życia wsi 
logikę akcji wytyczała dążność do usuwania przeciwieństw istniejących 
między postaciami i wydobycia w poincie końcowej tonu harmonii 
(„Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda" itp.), w komediach miejskich -
celem akcji jest zdyskredytowanie ludzi., będących wcieleniem wad, 
skompromitowanie ich, ukaranie. (,,Taka to dumy zwykła jest zapłata: 
Nadzieje zawsze próżne i pogarda świata. Nadtoś myślał o księstwie, 

gdy książę o groszu, Tak osiadłeś na lodzie, a panna na koszu" itd.). 
LudziE:'. wsi w komediach Fredry, choć często jednostki bardzo 

względnych wartości, przedstawione są jako natury różnorodnego ze
społu cech psychicznych, wzajemnie się hamujących i ograniczających, 
dlatego też nie mogą być wyrazicielami jakiejś namiętności ogarnia
jącej całą istotę człowieka. Natomiast tak jest w miastach. Dlatego też 
mieszczaństwo dla Fredry, to środowisko, które ma skłonność do krań
cowego ulegania namiętnościom, a właściwie przede wszystkim jednej 
namiętności - żądzy posiadania. To świat Geldhabów, spanoszonych 
przybyszów, Niemców z pochodzenia, wdzierających się do naszego ży
cia, to świat lichwiarzy i skąpców, różnych Ziębów i Łatek (Nikt mnie 
nie zna), Łatek i Twardoszów (Dożywocie) [ ... ) 
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Ry unki · orblina 

Ludzie, o\:s.:ładnięci żądzą posiadania a będący najaktywniejszym ele
mentem miasta, nie sta owią o całości oblicza tego środowi ka. W mie
szczaństwie dostrzega F redro także świat niedołęgów, ludzi małych, 

marnych, pozbawionych zdania, pozbawionych charak ter ów, dając eh się 
za nos wodzić każdemu, choćby własn m żonom: to Nula w Dyliżansie, 

bracia Lagenowie w Dożywociu, lu światek męski w Gwałtu, co się 

dzieje [ ... ] Wady tkwiące w mieszczaństwie nie przejmowały zbytnio 
Fredry ze tanowiska narodowego. Zdawał się on nie d trzeg ć w ogó
le tego środowiska jako istotnej :varstwy społeczeństwa polskiego ... ] 
Mieszczaó.stwa polskiego tak jakby nie było, albo odgrywa tak znikomą 

rolę w życiu narod , że się n ·e li zy. Mniejsza więc, że tkwią w środo 

wisku tym braki - gorzej znacznie, że miasto jest również ośr dki m 
zguby dla szlachty, k tóra właśnie tu - pozbawiona łączności z nakaza
mi kultur y wsi - :vypacza się w sposób najróżnorodniejszy. Trzy głów
ne kier unki tego wypaczenia wskazu·e Fredro: a więc pevmego rodzaju 
szaleństwo duszy, obłęd, dalej deprawacj~ moralną w dziedzinie r o
tycznej i wreszcie żądzę użycia [„.] 

Gdy po piętnastu latach wznowił swą iwórczoś (choć nie chciał jej 
ujawnić do końca żyda!) w zakresie omawianych przez nas zagadnie1i 
nie zmieniał swego stanowiska, zaszły w nim jednak charakterystyczne 
przesunięcia. Stosunek do miasta w niczym się nie polepszył. Żądza 

posiadania spotęgowała się w środowisku mieszczańskim jeszcze silni j, 
dochodząc do absurd lnych objawów: „Im więcej się ma, tym wię ej 
się pragnie. K to ma sto tysięcy, pragnie dwóchkroć, k o ma dwakroć, 
chce milion os iągnie milion, dąży bez spo z nku do dwóch, a gdy 
przypadkiem jeden z ty h dwóch milionów str aci, obwiesza się na 
pier wszej gałęzi" (Lita et Compagnie) - oto nonsens i par doks życia 
miasta. Fr edro widzi wprawdzie, że miasto ujawnia coraz większą ener
gię, ekspansywność, ruchliwość - ale jest to dla niego szaleństwo bez-
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sensu; nie n eguje również postępu technicznego, tylko że niestety, jest 
on złą czony z w stecznym ruchem kultury, z zatratą szacownych obycza
jów, mora1noś i i cnót. W miastach bowiem obok sp cjalistów r obienia 
pi niędzy (bankierzy i kupcy) cor az bardziej panoszy się różnorodna 
chęć użycia, wyt• arzając pasożytnicze typy kryminalistów, int~ygantów, 
szantaży tów i n ie pozbawionych intelig ncji i dowcipu cyników. Do 
objawóv użycia zalicza Fredr o również cały ruch emancypacyjn ko
biet. w atmosferę miasta wsiąka coraz obficiej i szlachta, zmuszona 
opuszczać ziemię, wciągając s ię w wynaturzenia cywilizacji mieszczań -

skiej. 
A wieś? tat czność, weg t acja, inercja bytu zlachty t wa nadal [ ... ] 

Szlachta niekiedy ujawnia ambic je działania. le śmieje się z nich 
Fredro jeszcze beztr ska w Wi elkim. czlowieku do malych int r esów, 
pokazując rozliczne zabiegi J enialkiewicza, k t ' remu życie na każdym 
kroku z przecza najprostsz go poczucia rzeczywistości, ku jego zresztą 
zupełnemu zadowoleniu. Ta beztr ska hum orysty jednak mogła trwa · 
tak długo, dopóki czuł n, że wieś - jakby zamknięta pod kloszem. -
nie był atakowana przez nowe formy życia i trwała w swym poc1ą
g jącym poetę bezruchu i naiwności. Fredro j dnak zaczyna obserwo
wać, że Ś\Yiat m· sta w wcj ekspans ji nie tylko zaraża ziemian w nim 
przebywających , ale penetruje także wi ś, do tego ci hego azylu weg~
tacj i, mającego swój styl i r ytm, wtargnęli nowi ludzie, będący wyr azi-
cielami nowocze ności miejski j . 

) 
/ 

,I 

[Księga pamiqtkowa ku ucz zen tu czterdzfe
stolecia p racy naukowe j prof. dra Juliusza 
K l einera, Łódź 1949] 
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ŁATKA: 

O mój Boże, co ja tracę! 

TWARDOSZ: 

O mój Boże, co ja płacę! 
[ ... ] 

ŁATKA: 

Ale, J ańciu, rzuć oczyma -
Ten banknocik mocno zdarty. 

TWARDOSZ: 

Ujdzie, ujdzie! 

ŁATKA: 

Rożka nie ma 

TWARDOSZ: 

Więc nie bodnie. 

* 
ŁATKA: 

A, czy piekło 
Moję zgubę dziś wyrzekło! 

W jakież czarem tknięte błoto 
Postawiłem dzisiaj nogę? 
Od trzech godzin widzę złoto 
I dosiągnąć go nie mogę. 
Pójdę, pójdę, wydrę z gardła, 
Co mi zdrada dziś wydarła -
Co? gdzie? komu? - mniejsza o to, 
Byle złoto! byle złoto! 
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ŁATKA - specjalizował się w interesach lichwiarskich przeprowadzanych 
z lekkomyślną, rozrzutną młodzieżą. W swoim czasie kupił „dożywocie'' Leona. 
Dożywocie - był to legat testamentowy zapewniający obdarowanemu stały, 

w formie pensji corocznie wypłacany dochód już to z ziemi, już też z procen• 
tujących się papierów wartościowych. Obdarowany, potrzebując na raz pienię· 

dzy, mógł odstąpić te swoje przyszłe rozczłonkowane dochody za ryczałtową 

sumę, którą nabywca odbierał sobie przypadającymi rocznymi ratami. Dochód 
jego z tego nabytku był tym większy, im dłużej żył pierwotny właściciel doży. 
wocia, im więcej Tat mógł dzięki temu odebrać. Stąd interes nabywcy w pie• 
Ięgnowaniu jego zdrowia. 
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LEON: 

O, rozkoszy! Choć na chwilę 
Krążyć śmiało pod obłokiem 
I na głupstwa, nędzy tyle 
Cichym mędrca rzucić okiem. 
Im się wyżej, wyżej wzlata, 
Ten punkt błota, serce świata, 
To mrowisko nasze całe -
Jakże nędzne, jakże małe! 

A te mrówki, tak wspaniałe, 
Pełne żądzy, wiedzy, pychy, 
Jakże twór to śmieszny, lichy! 
Iskrą życia wyrzucony 
Na poziomą przestrzeń świata, 
Tak ucieka od poziomu, 
Jakby wiecznym ogniem gromu 
Stał mu poziom rozpalony. 
I po karkach depcze sobie, 
Nieuważny, co rozgniata, 
Czy to serce, czy to życie, 
Byle w górę, byle w górę 
Byle kiedyś stanąć w szczycie ... 

(z ironią) 
Gdzie te wielkie działa świata, 
Co to mają przejść naturę! 
Gdzież ta, w łez krwi i żałobie, 
Ta zwycięskich mordów wrzawa! 
Gdzież ta grzmiąca echem sława! 
Gdzież pochwalne owe głosy, 
Co to mają bić w niebiosy! -
Tam, na górze, nic nie słychać ... 
Cisza wkoło ... cisza błoga ... 
Tam można wolno oddychać 
Dalej ludzi, bliżej Boga! 

BIRBANCKI - nazwisko znaczące, zapowiadające charakter postaci: birbant, 
z wło kiego - hulaka, ladaco. za pierwowzór tej postaci posłużyli autorowi 
młodzi eleganci i utracjusze stanowiący z początkiem w. XIX towarzystwo księ
cia Józefa w jego pa'łacyku „Pod 'Blachą" w Warszawie. Okazy ich spotkał 

Fredro w wojsku Księstwa Warszawskiego 1908 r., jak o tym wiemy z pamięt
nika jego „Trzy po trzy". „'Birbant" stanowił niejako oficjalną nazwę człon

ków tego towarzystwa. 
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ORGON: 

Swiecie, ty krętoszu stary! 
Swiecie, świecie bez czci, wiary. 
Oby w jednej dziś osobie 
Mogłeś stanąć tu przede mną, 
1,ak bym cię tym skropił raźnie, 
Ażbyś pięty pogryzł sobie! 
Potem rzekłbym: „Mów wyraźnie: 
Co u ciebie w większej cenie, 
Czy pieniądze, czy sumienie?" 
Jam uczciwy - ma nagrodę? ... 
Płynę za sze jal pod wodę, 
Lada fircyk pah'zy z góry, 
Szydzi sobie ze szlachciury ... 
Ha, nareszcie niech zdrów szydzi, 
Ale jednak , Bóg to widzi, 
Kiedy przyjdzie co do czego, 
F ircyk, modniś w oczy bryźnie 
I jak piskor z się wyśliźnie -
A szlachciura chętnie, szcze.rze, 
Nie żałuje swoim swego 
I nad siły ciężar bierze, 

(z goryczą) 
Aż na koniec z krwawym potem ... 
Ot, zamilczmy lepiej o tern? 
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ORGON - umysłowo ograniczony, oby cza jowo zaco fa n y, z córką ·postąpił despo
tycznie, ale z drugiej strony natur a t o szczera, otwa t a, w p s ępo\! aniu pro
stolinij ny i porywczy (na swo · ą niewątplh ·ie szko dę), dostępny głębszym uczu
ciom wobec dzieci, a nawet wobec t e j cór k i , której łamie życie. Ubogi szla
cl e tka, zna cenę grosza, na swoim niedu:i m za pewne mająteczku wpadł 

w szpony lichwiarza, z których się wyrwać nie może i które go pogrążają coraz 
głębiej. 
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Stefan Treugutt 

FREDRO 
DZIŚ W TEATRZE 

Najpierw Fredrę po prostu grano. Kłopoty zaczęły się potem. Naj
pierw komediowe dzieła Fredry wystawiano bez skomplikowanej reflek
sji, r zec by można, żywiołowo, w późniejszych czasach powstaje pro
blem jak grać mnożą się wątpliwości interpretacyjne. W długiej, prze
szło ~tupięćdzi~sięcioletniej historii Fredry na scenach polskich wyróż
nić da się trzy jakby zasadnicze rozdziały, trzy spcsoby odrębne pr e
zentacji jego komedii widzom, trzy jakby postawy, zajmowane wobec 
t atralnych propozycji tego autora [ ... ] 

Pierwszy typ postawy, pierwszy „sposób" na Fredrę polegał na czymś 
niezmiernie prostym: polegał na braku postawy i nieobecności stosowa
nych z premedytacją zabiegów interpretacyjnych. Nie znaczy to, .b~ 
Fredrę grano jednakowo i bezmyślnie, to jest bez myśli przew?d~IeJ. 
Skądże. Samemu Fredrze, gdy utrzymywał bezpośredni kontakt z z~c1em 
teatralnvm rozmaicie podobały się przedstawienia jego sztuk, Jedne 
uważał ~za 'trafne zgodne z zamysłem własnym, inne za mnie j trafne. 
z dokumentó\v c~asu można się orientować, iż bywały znaczne rozbież
ności w sposobie grania tych samych komedii Fredry we Lwowie, Kra
kowie lub Warszawie. Wynikały jednak te rćżnicc - wolno sądzić -
nie tyle ze z góry obmyślanych sposobów „nowego" odczytania tekstów 
mistrza, ile z realnych umiejętności aktorów i możliwości zespołów. 
Mistrz nie od razu był mistrzem, najpierw ledwie był debiutantem, potem 
wiele obiecującym młodym autorem, jeszcze potem autorem ulubionym, 
a gdy umilkł i wycofał się w życie prywatne, to dop.iero, wówcz~.s 
i z wolna stawał się narodową chlubą, obrastał w dostoJnośc tradycJ1. 
Proces ten postępował powoli, komedie zaś Fredry tyle posiadały róż
nych wersji, ile było w zeszłowiecznym teatrze polskim wybitn_Yc_h indywi
dualności wśród aktorów komediowych, charakterystycznych I llrycznych. 
Grano go żywiołowo. To znaczy tak, iż w ramach pewnego wspólnego 
modelu teatru różnie utalentowani aktorzy w różny sposób starali się 
maksymalnie wyeksploatować, \vyzyskać wszystkie komediowe możl~
wości tekstów Fredrowskich. Akcentując na wszelkie dostępne sobie 
sposoby właśnie komediowość charakterów i sytuacji, następnie coraz 
dobitniej także wartości narodowe, polską typowość owych charakterów 
komediowych [ ... ] 

w końcu XIX wieku i w początkach XX sformował się styl kla-
sycznej interpretacji Fredry, ukształtowało się też jednocz~śni~ rozu
mienie Fredry jako dydaktyka życia narodowego - wszelkie więc po-
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czynania brązoburcze i nowatorskie kierowały się automatycznie prze
ciw tym dwóm celom: przeciw klasycystycznie sformułowanemu po
rządkowi teatralnemu (czyli przeciw konwencjom teatru starego, trady 
cyjnego) oraz przeciw idealizacji Fredry. 

Estetyczna oraz ideowa rewizja założeń teatru Fredry zaczęła się dość 
dawno temu, trwa do dziś, dała już znakomite niejednokrotnie rezul
taty. [„.] 

Czy jednak twórczość komediowa Fredry w ogóle wymaga moderni
zowania, unowocześniania [„ .] Pisał Fredro dla doskonale sobie znanego 
modelu sceny - i w każdym z jego utworów jest wpisany ten trady
cyjny teatr, w którym ani aktor nie miesza się z widownią, ani nie 
przymusza widza do zbiorowych przeżyć, ale w którym dobrze wyszko
lony aktor bawi publicznoś ·, pa Horacjańsku uczy bawiąc, nie zapomi
nając, iż najbardziej walnym sposobem komunikacji międzyludzkiej -
rozumnej komunikacji - jest słowo. 

Słowo. Racjonalne przekazywanie informacji. W tym miejscu puściz
na Fredry stawia określone wymagania, w tym miejscu nie podobna ro
bi ć z jego komedii czegoko]wiek, przewracać kh do góry nogami. Fredro 
jako autor jest tradycjonalistą, z tekstów jego wynika przeświadczenie 
o rozumności świata, o poznawczych i porządkujących zdolnościach 

człowieka, z tekstów Fredry promienieje fundamentalna, przebijająca 

się poprzez ironię i satyryczny sceptycyzm ufność i sympatia do życia. 
W każdym z jego utworów mamy do czynienia z ludźmi rozmaitego 
autoramentu, często nader paskudnego, są na scenie i ponure cechy 
charakterów, i sprawy co najmniej podejrzane - ale ogólny rachunek 
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dramaturgiczny każdego utworu jest dodatni. Bo. to_ kome~ie. Bo to 
Fredro. we współczesnym teatrze niemal nie wyna1dz1emy b1lan~u do
datniego w rozrachunkach z człowiekiem i jego naturą. We. wspołczes
nym teatrze, który programowo jest awangardowy, sympatia .do czło~ 
wieka uchodzi za przeżytek i naiwność. I pewnie że nie mozna. grac 
Fredry w nahvnym, podniosłym stylu. Po dramatach Czechowa me po
dobna grać Moliera tak, jak się go grywało przed Czechowem. Chyba 
żeby ktoś chciał zrezygnować i z Moliera, i z Czechowa. Ale :zy k~~ 
niecznie trzeba? Czy konserwatywny Fredro tylko dlatego ma się prz ., 
mienić w scenariusz jakiegoś koszmar no-metafizycznego „play . Fred.ro • 
ponieważ akurat ktoś za ko serwatyzm b dzie poczytywcJ rac1onahzm: 
sympatię do człowieka, przeświad zenie, że czło:Vie_ka można czegos 
nauczyć _ i że warto go zaba\vić ? Dopóki nie zmkme ~ust do .ancgdo~ 
ty, dopotąd i Fredro całkiem n ie umrze. A dla wsz~stki_ch, ~tór zy SWÓJ 

język ojczysty cenią, potrafią się nim bawić, potrafią s1~ mm dele~to
wać, dia tych wszystkich Aleksander Fredro pozostame ukochamem 

i radością. d 
I ieżeli po Fredrze p isarzu współczesnym przyszedł czas na Fr~ rę 

narodowego h i t oryczn go - to koleją rzeczy my teraz, w obliczu 
chaosu i wi~lokierunkowości poszukiwań nowego kształtu teatru, to _my 
teraz na wiele sposobów nie dając sobie rady z puściz~ą. tego pisa
rza ~ żeby ci.ni nie był całkiem naiwny i t aromodny, am zeby ~o po-

. · · · mam y cbowiązek sum1cnne-chopn ym unowocześmemem me p opsuc - c - _ 

go czytania jego tekstów: nie zmieniajmy go wedle mod_y nasz~ch cza 
sów ale rozumiejmy go w zgodzie z wiedzą naszego wieku, m e zubo-

żaj~y Fredry , ale go w zbogacajmy. 

[Fragment artykulu Tradyc j onalizm 
Fredry , „Teatr" nr 12,. 16-30 VI 1972] 

A lek sand ra 

PIERWSZE PRZEDSTAWIENIA 
• 

„DOZYWOCIA" 
Prapremiera komedii odbyła się we Lwowie, 12 czerwca 1835 r. 

w tym roku grano sztukę jeszcze 6 razy, w roku następnym - 4, 
a w 1937 - 2. \V Krakowie pierwsze przedstawienie odbyło się 3 marca 
1839 r., a w Warszawie dopiero 9 kwietnia 1845 r. 

Od początku XX w. aż do roku 1937 jedynym odtwórcą roli Łatki na 
scenach polskich (we Lwowie, Krakowie, \Varszawie, Poznaniu, Wilnie) 
stał się Ludwik Solski [„.] Poprzednikami Solskiego w tej roli b yli wiel
cy ak torzy - Rychter, Królikowski, Rapacki. Po wojnie (w r. 1945) zna
komitą kreację stworzył w tej roli Jacek Woszczerowicz, [a w wiele lat 
później - Tadeusz Łomnicki.] 

Z RECENZJI 

„Dożywocie'' 

komedię bar dzo znakomitego, a w tym zawodzie jedynego dziś pisarza 
polsk i ego, Aleksandra hr. Fredra, przedstawiano 6 listopada. 

W Tzędzie jego utworów zajmuje ona, jak się nam zdaje, mie3sce 
pośledniejsze. Jakiś lichwiarz, kupiwszy dożywocie rozpustnego rozrzut
n ika czuwa jak najtroskliwiej nad każdym jego postępkiem, kłopoce się 
jego słabością , nasyła mu lekarzy, ochrania go w niebezpieczeństwach 

itd., to główny pomysł tej sztuki, komiczny zaiste i zdolny rozśmieszyć 
na chwilę, ale n ie budzi dość silnej wiary, aby sam przez się mógl 
utrzymać widza przez parę godzin w złudzeniu. [„.] wszakże większej 
części publiczności nie chodzi o to, jak i dlaczego się bawi, byle się 

t ylko bawiła. 

Bawiono się ciągle 

LESZEK DUNIN-BORKOWSKI 
„Dziennik Mód Paryskich", Lwów 
1840, nr 20 

oddawano oklaskami należny hołd Autor owi, który utrwalił slynność 

naszej l iteratury scenicznej. Wesołe sceny skladajq całe to dzieło, a naj
cenniejszą ozdobą jest płynność wierszów, które wsławiły Aleksandra 
Fredrę. J. P. Rychter, już należący do rzędu artystów teat rów warszaw 
skich, przedstawił najglówniejszą rolę charak tery sty czno-komicznq; we 
w szystkich scenach pomnażał zadowolenie Publiczności, okrywany by l 
oklaskami i sześciokroć przywoływany. 

,.K ier Warszawski" 1845, nr S5 
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Pan Rapacki 

na wczorajszy swój debiut wybrał roLę Łatki w „Dożywociu" Fredry . 
Pod względem charakterystyki, zawsze wybornej u pana Rapackiego, 
i ogólnego traktowania przezeii rol.i Łatki nie mamy nic do zarzucenia 
krakowskiemu crtyście: obmyślił on i z wielką troskliwością drobne 
szczegóły akcji, w scenach milczących słuchał przewybornie, szczególnie 
zaś umial wycieniować grę rysów w scenie, gdy podsłuchuje z boku 
szumnej dlań deklaracji wybierającego się w podróż balonem Leona 
Birbanckiego. Pan Rapacki wywiązał się z podjętego zadania jak arty
sta zdolny i pelen świetnych nadziei - l ecz nie widać bylo j eszcu 
umiejętności cieniowania delikat niejszych, że się tak w yrazim, f iligra 
nowych szczegółów takiego jak Łatka charakteru. 

ALEKSANDER NIEWIAROWSKI 
„Dziennik Warszawski" 1869, nr 73 

Ja śmiać się na „Dożywociu" nie mogę. 

Doznaję wręcz przeciwnego wrażenia. Te hulanki, te gonitw y za gro
szem, ten szlachcic frazesowicz, frymarczący swą córką , ta banda 
lichwiarzy, igrająca z życiem ludzkim, z pistoletami, z receptami leka
rzy to dla mnie cala menażeria ludzka. Patrzę na nią spoza kraty 
i ~idzę te okazy ludzkiej złości i głupoty w oświetleniu, przez j akie 
talent Fredry nam je okazuje. Jest to jakaś gonitwa za nędzną garścią 
pieniędzy, a Birbancki, romantyczny dekadent, blady od r ozpusty i pi
jaństwa, wydaje mi się nędznym, oszustem ze swą miłością do Rózi. 
z innych komedii Fredry wychodzi się z teatru w roz marzeniu, jakby 
się slyszalo stary zegar, który, pociągnięty za sznurek, w ydzwoni.l me
nueta. z „Dożywocia" widz, a przynajmniej ja, wychodzę zgnębiona, 
bo czuję, że to chciwość, to walk.a o grosz, to sprzedaż życia ludzk iego. 
Ten trup Birbanckiego, nad którym trzęsie się szakal Łatka - to jest 
dokoła mnie wieczne, niezmienione i trwać będzie, niestety, dokąd 
istnieć będą ludzie, ulepieni z błota i ... bożego tchnienia. 

z Łatki-Solskiego galeria chwilami się śmieje, lecz w idz inteligent
niejszy wnika w głąb tej gry i widzi w ni.ej niemal t r agizm człowieka, 
który wszystko gotów stawić na kartę dla osiągnięcia zysku. 

GABRIELA ZAPOLSKA 
rec. z r. 1900, Lwów 

Łatka pana Solskiego nie jest komiczny 

Obdarzony wybornym poczuciem plastyki pan Solski znak ami i e w y
dobywa groteskowość i dziwaczność każdej figury, nie zapomina o żad
nym szczególe zewnętrznym, który nam powiedzieć może o charakterze 
postaci; ale komizmu nie przynosi, bo odczucie komizmu j est zdolnością 
wrodzoną. Nie znaczy to, aby zmieniony nieco w tonie Łatka n ie byl 
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przekonywający; przeciwnie, jest to w wykonaniu Solskiego postać 
żywa, naturalna, wyrazista w każdym calu. 

J. LORENTOWICZ 
rec. z r. 1924 z przedstawienia w Tea
trze Narodowym w Warszawie 

Dożywocie Fredry umiem na pamięć 
i uważam tę sztukę za najgenialniejszą może koncepcję Fredry; zdu
m iewa mnie zawsze, jaki w tym szlachcicu tkwi głęboki i subtelny filo
zof , może i bez jego świadomości! Fredro trafia tu w samo sedno me
cha nizmu świata, w problem tra n sp o z y c j i uczuć. Przedstawia 
nam lichwiarza bez czci i wiary, bez ludzkiego drgnienia, który jest 
kolejno na j tkl iwszym opiekunem cudzego zdrowia, dobrym duchem; 
każe m u p iać hymny na cześć życia; wzruszać do lez zawziętych wro
gów szczytną koncepcją przyjaźni; stawać się natchnionym kaznodzieją, 
yglaszać z przekonaniem moraly ... A wszystko płynie z prostej a mi

ster nej zarazem transmisji, drogą - nabytego dożywocia. Czyż sama 
esencja uczuć ludzkich nie leży w taki.eh transmisjach? Jest niewątpli
wie coś głęboko pesymi.stycznego w tym spojrzeniu na świat; ale bo też 
Fredro pisząc „Dożywocie" nie był w różowym nastroju; słynna apo
strof a Orgona „ Swiecie, ty krętoszu stary ... " plynie poecie - czuć to -
prosto z serca. I zarazem - cudzie talentu! - sztuka ta, urodzona ze 
smut ej zadumy nad światem, jest zarazem wybuchem naj przedniej
szego humoru, jest jedną z najwesel.szych, jakie Fredro napisał. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY 
rec. z przedstawienia w Teatrze Na
rodowym w Warszawie, 1924 r. 

[Cyt. za Aneksem w. B i 1 i pa do wyd. A. Fredro, Dożywocie, 
Warszawa 1959) 

Rysunki Norblina 



PREMIERA „DOŻYWOCIA" W TEATRZE WOJSKA 
POLSKIEGO 

Łódź 14 kwietnia 1945. Inscenizacja: A. Węgierko, reżyseria: 
J. Kreczmar, 

scenografia: S. Teisseyre i W. Radziewicz. 

Władysław Grabowski i Seweryn Butrym - Bracia Lagenowie 
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Scena finałowa, 'W centrum z prawej Jacek Woszczerowicz - Łatka 



Bogdan Zakrzewski 
, , 

STO LAT POZNIEJ 
Zwłoki Fredry spoczęły w grobowcu rodzinnym znajdującym się 

w podziemiach kościoła - w Rudkach, sąsiadujących z gniazdem fre
drowskim - Beńkową Wisznią. Żałobny obrzęd lwowski rozpoczął się 
18 lipca. Opisują go w sposób szczegółowy liczne dzienniki krajowe. 
A gdy przy Rogatkach Gródeckich trumnę zdjęto z „miejskiego kara
wanu" i przełożono na beńkowowiszniański wóz, wracał Fredro -
wbrew woli - do ziemiańskiego miejsca swego odpoczynku. Wbrew 
woli, we Lwowie „bowiem wyraźnie życzy~ sobie być pochowanym". 

,,Prm.vdziwie majestatycznie wyglądał pochód wśród ciemnej nocy -
relacjonuje reportażysta „Gazety Narodowej" (nr 165) - Pod niebem 
zawieszonym grubymi całunami chmur posuwała się trumna kirem osło
nięta, otoczona pochodniami, a poprzedzona mnóstwem świateł i cho
rągwi towarzyszących bractw kościelnych. O w pół do pierwszej po 
północy ustawiono trumnę w kościele rudeckim na katafalku. Dnia 
19 złożono zwłoki do grobu rodzinnego pod kościołem" [ ... ] 
Byłem tam omal o sto lat później - jak pielgrzym, któremu trudno 

dotrzeć pod dach Fredry. (Do grobów wiecznych tułaczy: Mickie'\vicza 
i Słowackiego, trafić niezmiernie łatwo.) 

Jeszcze w alei wiodącej z Rudek do Beńkowej Wiszni kilka krzepko 
spróchniałych lip okrytych nieśmiałą zielenią przypominało młodość 

Fredry. Ta sama stuletnia grusza, na gazonie przed pałacem, starannie 
plombowana cementem, pamiętała lampartiady Fredrusiów. I kręta 

Wiszeńka z resztkami brzezinowego mostku; spuszczony staw jak wy
gasła źrenica; pośród bujnej zieleni jaśniał młodą farbą pałac projek
towany w guście włoskim przez samego, Aleksandra Fredrę, a upięk

szany przez syna. I ludzie tu dobrzy, z tradycją na ustach. Wśród nich 
rozpoznawałem przyjaźnie fredrowskich „rudzielców" z szerokimi kość
mi policzkowymi. 
Wnętrze pałacu chłodne i ciche świątecznym dniem szkoły, rumiane 

od flag opinających wysokie okna. Jakieś stiuki rozgrodzone ścianami 
jak bezpowrotną przeszłością. W bibliotece, na piętrze, kącik pamiątek 
po Fredrze. Ciemna nisza nad schodami, uwieczniona w bajecznie obsce
nicznym wierszyku kapitana napoleońskiego. Po klombach buszowały 

psy: legawe? Może to „Perełka i syn jej Pascaro?" 
Na wzgórzu (wydawało się tylko!): dziewięć sosen posadzonych wła

snoręcznie przez panią Jackową Fredrową - wróżebnym zwyczajem 
ludowym - „na szczęście" dziewięciorga jej żyjących dzieci: Maksy
miliana, Seweryna, Aleksandra, Juliana, Henryka, Edwarda, Ludwiki, 
Konstancji i Cecylii. Sosny - wspominała jeszcze z roku 1902 córka 
Aleksandra - „stoją i szumią, p~trząc ponad łany na kościół rudecki, 
pod którym dzieci przy Matce śpią ... " 
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Wpuszczono mnie do kościołn, a. włnś iwi . do kapli y fre rowski j 
(„ apella Fredroviana"). Kaplica była ponoć pod wezwaniem Trójcy św. 
Odczytałem wszystkie epitafia, omiatając je wzrokiem z kurzu i złotego 
pyłu: uspokoiły nieco moją erudycj ę z zakresu koneksji klanu Fredrow
skiego. Z lewej strony (stojąc twarzą do ołtarza) epitafia: Henryka. 
Ja ka i jego żony Marii, E dwarda ; z prawej Seweryna, Edwarda Ksa
werego, wielkiego Aleksan dra i j go żony Zofii, Sewercia, Marii z Mie
r ów i jej męża Jana Aleksandra, oraz ostatn iego z rodu - bezpotomne
go Andrzeja Mak symiliana. P od jego tablicą zejścia do grobowców 
rodzinnych. 

Epitafium Aleksandra Fredry wyróżnia się pośród innych. Ten po
mnik nagrobny z ciemnego marm uru sięga po pułap. U szczytu pomni
k a krzyż, p od nim w kartuszu herb Bończa. Kartusz herbowy otaczaj ą, 
w jego dolnej połowie, czarnymi czcionkami ryte słowa: FRIEDE HERR. 

iżej medalion z profilem Aleksandra Fredry w perłowym marmurze, 
pod któr ym znajduje się lira, hełm i miecz; z k olei marmurowy zwój 
papieru, na którym wyry to ty tuły komedii; Sluby panieńskie / Dożywo
cie I Pan Geldhab I Cudzoziemczyzna I Da.my i huzaTy. Poniżej nastę
pujący tekst: 

D.O.M. 

Aleksander z PleHowic hr. Fredro były kapitan generalnego sztabu 
woj k polskich i fr~ncuskich, kawaler Wielkiego Krzyża Orderu Fran
ciszka Józefa, polskiego krzyża Virtuti Militari, legii honorowej i me
dalu św. Heleny, były deputat Wydziału Stanów i poseł na Sejm Kra
jowy, członek byłego Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 
Akademii Umiejętności w Krakowie, paryskiego Towarzystwa Histo
ryczno-Literackiego, honorowy obywatel miasta Lwowa, itp. Urodził się 
20-tego czerwca 1793-go umarł 15-go lipca 1876-go roku. 
[Poniżej) Zofia z hrabiów Jabłonowskich hrabina Fredrowa najlepsza 

żona urodzona d. 20 maja 1798 r. zmarła d. 1 listopada 1882 r. 

Schodząc do grobowca rodzinnego Fredrów, trzeba było podnieść 
z kamienej p osadzk i zrudziałe żelazne drzwi na skrzypiących zawiasach 
i po kilku stromych s topnia ch wejść do p iwnicy sklepionej beczkowo, 
ciemne j, o wilgotno-wiosennym powietrzu przeciskającym się wraz ze 
snopem światła przez wąskie i nieoszklone okienko (kiedyś były tu 
drzwi zewnętrzne, które kazała zamurować Felicja Skar bkowa, primo 
voto Andrzejowa Fredrowa). Moi przewodnicy przezornie zaopatrzeni 
w błyszczące niklem ogromne ręczne latarki elektryczne, rozdarli ową 
ciemność kilkoma krzyżami światła. W wielkim ładzie stały płytkie 
drewniane trumny. Naliczyłem ich pię~: z prawej strony od wejścia 
4 trumny „głowami" przytykające do ściany (w tym jedna dziecięca -
na końcu); z lewej s trony, wzdłuż ściany stała jedna trumna. -

Czy było ich kiedyś więcej? Oto fragment reportażu Eugenii Trill r 
z artykułu Nikt n ie pamięta o Fredrze („Nowy Wiek", 1939, przedruk 
w ,,Dobry Wieczór "): 
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„Po tromych schodkach schodzimy w głąb podziemi wiejących 

w twarz piwnicznym zaduchem. Jesł włlgotnie i duszno. Przeciskamy 
się z trudem między szeregiem bezimiennych trumien. To tu. Lampka 
w ręku kościelnego pochyla się nad podłużną skrzynią. U wezgłowia 
małe okienko. Poprzez zakurzoną szybkę widać twarz. Kredowo biała 

z sumiastem wąsem. Na ciemnych powiekach pełga blask płomyka. 

Marsowe oblicze jak na portrecie, nic nie skażone przez śmierć i czas. 
To Aleksander Fredro - żołnierz napoleoński, potomek pysznego rodu, 
ostatni pan na Plcszowicach, Aleksander Fredro, ojciec i twór<'a 
komedii polskiej .. /' 

Druga relacja pochodzi ze wspomnień F licji Skarbk owej 10 v to 
Andrzejowej Fredrowcj (udz ieliła mi p . E. Tiller): 

„Zabalsamowani byli: Aleksander, Jan Aleksander i Jego żona Maria 
z hr. Mierów, i mąż mój Andrzej. Malutka trumna to albo 8-miesięcz
nego brata Andrzeja - Sewerusia, o którym mówiła tablica w Kaplicy 
Trójcy Sw., a Jeśli trochę dłuższa (trumna), to Zofii Fredro, rozwiedzio
nej z Karnickim, córki Edwarda, brata Aleksandra. Za »20-letnieJ Pol
sk.l<c kazałam na powrót to zewnętrzne zejście zamurować, skasować 

status quo ante. I tak nie było nikogo, kto miałby prawo z tego gro
bowca korzystać, nie widziałem Już doń kandydatów' '. 

Takich r elacji, rze z jasna, jest więcej, m. in. Stefana o~, ńskiego 

(w „IKC", z 1934), J an usza Roszki (w „Dzienniku Polskim" z 1964 i 1966 . 
Zdjęliśmy lekko wieka wszystkich trumien. Pro iłem o chwilę bezru

chu, bym mógł bez cudzej pomocy rozpoznać J ego zwłoki. Słupy świa

tła odsłaniały kol jno wnętrza trumien. Nie wahałem się : była to pierw
. za od wejścia tr um na. Skinięto głowami na znak bezbłędnej id nt f i 
kacji. Wzruszenie kazało mi klęknąć n~ · bliżej trumny 1 zm ;vić lita 
nię - tytułami J g utworów. 

Szare zar ysy poczęły formować się coraz wyraźniej w kształty o bar 
wie jasno - „spopielałego" pyłu cementowego. To był kolor szat kon
tuszowych. Stopy, dłonie i głowa połyskiwały ostrym świetle żółcią 

woskowej świecy, a gdy przygasały, omijane strumieni m jaskrawego 
światła, miały szarość i fakturę skurczonego pergaminu o plamach z wil
goci i starości. Kontusz (z śladami zapięć - przez środek) i pas „słuc
ki", który odwinięty zakrywał część Jego prawej dłoni, już dawno wy
zbyły się swych paradnych barw. Zetlała ich miękka, aksamitna głębia 
festynowa. Były cementowo-szar , a przy dotyk u posiadały elastyczność 
tkaniny ortalionowej. W dłoniach , w pa l ach zeschniętych do kości, 

opiętych pergaminem skóry i zwęźleniami meandrycznych żył , pozost ły 

ślady rozluźnion śmiercią - paroksyzmów długiej choroby. Głowa była 

spokojna, poddana wyrokowi śmierci. Wąs sumiasty osłaniał nieistnie
jące wargi (w uzębieniu z przodu braki), chrząstka noso~ a skurczona, 
n ie zachowała kształtu pierwotnego; oczodoły zapadnięte; nad wysokim 
czołem bezbarwne rzadkie włosy. 

[Fragmen t artykułu przygotowan go d la mle
slęcznlka ,,O ra", pt. „Oatatnte chwUe Alek
sandra Fredry) 
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PR.EMIERY sz1~uK ALEKSANI>RA 
FREllRY W TEATRZE POLSKIM 

WE WROCLAWIU 
"LUBY PANIENSKIE 
Reżyseria : T ofil Trzciń ki 
Scenografia: .Józef Kassara 
Premiera 6 sty zn ·a 1946 r. w Teatrze Wielkim 

ZEMSTA 
Reżyseria: Teofil Trzciński 

f"c~nografia : J z f Kassarab 
Premiera 21 kwietnia 1946 . w T alrz Wielkim 

p JOWIALSKI 
Reżys ria: J erzy W lden 

ekoracje: Aleksand r Jędrzejewski, W i sław ang 
ostiumy: Jadwiga Przeradzka 

Premiera 19 września 1946 r. w Teatr ze Wielkim 

DAMY I HUZARY 
Reżyseria : Maria Leonia Jabłonkówna 

ekoracje: leksa n er Jędrzej e sk i1 Wiesław Lang< 
Kostiumy: adwiga Pr zer adzka 
Premi ra 17 października 1946 r. w Te trze Wielkim 

IKT MNIE NIE ZNA 
Reżyseria : Maria Leonia Jabł nkówna 
Scenografia: Alek ander Jędrz j wski, Wi l:.law Lange 
Premiera 18 zerwca 1948 r . w Teatrze Wielkim 

ZEMSTA 
Reżys r ia : Henryk Szletyń k i 
Scenografia : Władysław Daszewski 
Premiera 29 września 1949 r . w Teat rze Wielkim 

SLUBY PANIEŃSKIE 
Reżyseria: Maria Wierciń ka 
Scenografia: J adwiga Przei-adzka 
Premiera 25 sty znia 1 51 r. w Teatrze Ka eralnym 

MĄŻ I ŻONA 
Reżyseria : Czesław Staszewsk i 
Scenografia: Jadwiga Przeradzka 
Premi ra 21 ma ja 1953 r . w Teatrze Ka i era lnym 
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DOŻYWOCIE 
Reżyseria: Stanisław Igar 
S 'enografia: Jadwiga Przeradzka 
Pr miera 26 lipca 1954 r. w Teatrze 1< am ralnym 

MĄŻ I ŻONA 
P raca przygotowana pod kierunkiem tura Młodnickiego i Marcina 
Wenzla (kostiumy i dekoracj ) w ramach pokazu dyplomowego absol
wentów Studia Dr amaty znego przy Państwowych Teatrach Dramaty z
nych we Wrocławiu 

Pr miera 9 lipca 1959 r . w T atrze Kam ralnym 

SLUBY PANIEŃSKIE 
Reżyseria : Igor Przegrodzki, Władysław Dewoyno 
Scenografia: Jadwiga Przeradzka 
Premiera 30 stycznia 1960 r. w Teatrze Polsk im 

DAMY I HUZARY 
Reżyseria: Artur Młodnicki 

Scenografia : Jadwiga Przer dzka 
Premiera 20 lipca 1962 r. w Teatrze P olskim 

ZEMSTA 
Reżyseria: Józef Gruda 
Scenografia: Aleksander Jędrzejewski 

Kostiumy: Jadwiga Prz radzka 
Premiera 17 grudnia 1963 r. w Teatrze Polskim 

MĄŻ I ŻONA 
Reżyseria: Artur Młodnicki 
Scenografia: Marcin Wenzel 
Premiera 17 lipca 1965 r. w Teatrze Kameralnym 

PAN JOWIALSKI 
Reżyseria: Zdzisław Karczewski 
Scenografia: Marcin Wenzel 
Premiera 2 lipca 1966 w Teatrze P olskim 

ZEMSTA 
Reżyseria : Jerzy Kr asowski 
Scenografia: Krystyna Zachwatowic~ 
Muzyka: Adam Walaciński 

Premiera 1 mar a 1968 r . w Teatrze Polskim 

SLUBY PANIEŃSKIE 
Reżyseria : Maria Straszewska 
Scenografia : Aleksander Jędrzejewski 

P remiera 20 kwietnia 1972 r . w Teatrze Polskim 
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