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DOŻYWOCIE legat testamentowy zapewmaJący 
obdarowanemu stały, w formie 
pensji corocznie wypłacany dochód 
z ziemi, czy też z procentujących 
się papierów wartościowych. Ob
darowany, potrzebując na raz pie
niędzy, mógł odstąpić swoje przy
szłe rozczłonkowane dochody za 
ryczałtową sumę, którą nabywca 
odbierał sobie przypadającymi ro
cznymi ratami. Dochód jego z tego 
nabytku był cym większy, im dłu
żej żył pierwotny właściciel doży
wocia, im więcej rat mógł dzięki 
temu odebrać. Stąd interes nabywcy 
w pielęgnowaniu jego zdrowia. · 

A. Fredro. Komedie t. VI s. 540 

Dożywocie - jest to prawo uzytkowania przez 
ciąg całego życia z rzeczy będących cudzą wła
snością w taki sam sposób, jak to służy samemu 
właścicielowi pod obowiązkiem wszakże zacho
wania istoty rzeczy. Może ono wynikać z samego 
prawa, łub też z woli człowieka. 
Początek zapisom na przeżycie dała „Oprawa" 
ja~o fundusz dożywotni, od męża dla żony prze
znaczony, stosow~ie od wysokości jej posagu. 
Zapisy takie były w dość częstym zwyczaju na 
Litwie; dożywacie zapewniało los pozostałego 

przy życiu małżonka. 

(Wielka Encyklopedia llustro.wana 
W-wa 1895, t. 15 s. 921) 

Dożywocie użytkowane było w zwyczaju między 
małżonkami: w jednym akcie zapisywano sobie 
wzajemnie dożywocie z którego korzystał przy, 
życiu pozostały. 

w. Galicji częs'te bywały i są przykłady, że wła
ściciel majątku ziemskiego, za życia swego lub 
po zgonie, zapisuje krewnemu nie ,na własność, 

ale na dożywocie posiadłość swoją. Taki doży

wotnik może prawa swoje odsprzedać komu ze 
chce. Na tej zasadzie prawnej osnuł treść komedii 
swojej Aleksander Fredro. 

(Encyklopedia Powszechna. W-wa 1861 t. 7 s. 357) 



Łatka Fredry - to jeden z naj
bardziej uroczych tworów jego 
fantazji, w której nawet ta naj
suchsza, najwstrętniejsza z przy
war ·przybiera kształt jakiegoś 

niewinnego poetyczneg·o niemal 
szaleństwa. 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Prapremiera komedii Aleksandra Fredry „Doży
wocie" odbyła się 12 czerwca 1835 w teatrze 
lwowskim. Echa lwowskiego powodzenia sztuki 
utorowały jej drogę na inne sceny. Za przykładem 
Lwowa poszedł niebawem Kraków (29 lipca 1837). 
Poznań (24 maja 1939) Wilno i Warszawa (11 kwie
tnia 1845). Swoje powodzenie sztuka zawdzięczała 
przede wszystkim świetnym wykonawcom roli 
Łatki. Postać ta zajmuje w utworze centralne 
stanowisko, toteż takie czy inne jej odtworzenie 
nie pozostawało bez wpływu na losy „ Dożywocia''. 
Przyciągała ona uwagę jedynie nielicznych doś
wiadczonych i znakomitych aktorów, gdyż dla 
wielu wydawała. się poprostu nieosiągalna ze 
względu na odmienność w porównaniu z innymi 
fredrowskimi postaciami oraz skomplikowany cha
rakter i funkcję w sztuce. Tym zapewne tłumaczy 
się fakt, iż rzadko sięgały po tę komedię mniej
sze teatry prowincjonalne a decydowały się na 
jej wystawienie tylko wówczas, gdy posiadały 
w swym zespole odpowiedniego wykonawcę roli 
Łatki. I tak za postać tę zbierali ok aski Aleksan
der Ładnowski, Jan Królikowski, Józef R„ 1chter, 
Wincenty Rapacki - najgłośniejszy przedstawiciel 
roli Łatki przed Solskim. · 
Ludwik Solski wystąpił po raz pierwszy jako ta
tka w 1894 r. w Krakowie, uzyskując z czasem 
monopol, prawo wyłączności na tę postać. Od 
tego czasu zdecydowana większość inscenizacji 
„Dożywocia" w różnych miastach na przestrzeni 
ostatniego półwiek u połączona była z występami 
Solskiego jako Łatki. Początkowo miał poważnego · 
rywala w Rapackim, ale kiedy ten przestał się 
ukazywać w „Dożywociu" pozostał sam na placu 
boju. 
Zatem kariera sceniczna tej komedii Fredry, jest 
mtegl'dlnie związana z nazwiskiem Solskiego. 
Do 1948 r. odważyli się występować w . jego po
pisowej roli tylko : Józef Pawłowski (Kraków 1904) 
Feliks Kosiński (Poznań 1908) Leon Wołłejko (Wil
no 1920) Wacław Malinowski (Toruń 1922) Zygmunt 
Noskowski (Poznań 1935). 
W okresie powojennym zabrakło z małymi wy
jątkami odtwórcy roli Łatki, teatry sięgają rzadko 
po „Dożywocie", wybitne i głośne kreacje stw o
rzyli jedynie Jacek Woszczerowicz w spektakl u 
wyreżyserowanym przez Jana Kreczmara (6.I.1945) 
w Lublinie w Teatrze Wojska Polskiego, Gustaw 
Holoubek; Tadeusz Łomnicki. 

Oprac. A. N„ 
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