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SZARZA W HOTELU 20R2A• 

Nikt już teraz nie rozumie, co to znaczy dożywocie; 

trzeba no to, jak się okazuje, specjalnych tłumaczeń. Mi-

. mo to jednak, gdy ogląda się sztukę pod tytułem „Doży

wocie" napisaną ponad sto czterdzieści lot temu, to od 

razu wiadomo, że słowo to nie oznacza najwyższego wy

miaru kory w Szwecji tylko z goło co innego. Zresztą nie 

ma niczego dziwnego w tym, że rozumie się to o czym 

się nic nie wie, jako że jest to sytuacjo typowa, dla rze

czywistości kultury. 

Bo cóż mówić tutaj o dożywociu, jednym z wielu ter

mitów sądowo-bankowych, który był używany w prawie 

naszym około półtora wieku temu. Wszak „Antygona" 

jest opowieścią o wierności zasadom moralnym wbrew 

porządkowi politycznemu; wszak „Hamlet" jest opowieś

ciq o obrzydzeniu do świata jakie nagle spadło na czło

wieka. który chciałby zrobić karierę politycznq; wszak 

„Cyd" opowiada o tym, że honor jest kwestiq 

zasadniczq dla prawdziwej wielkości państwa (gdzie 

panuje monarchia). Większości tych rzeczy nie ro

zumiemy, nie oglądaliśmy ich na oczy a przecież cha

dzamy no te sztuki z przyjemnością i nawet wiemy o co 

w nich idzie. Stqd też nie należy się zastanawiać nad 

sprawami merytorycznymi, tylko pozwolić sobie na swo

bodne oglqdanie tego co na fredrowskiej scenie życia 

jest oczywiste, bliskie i klarowne. 

Do takich oczywistości należy (wbrew pozorom) osobo, 

działalność i sposób bycia niejakiego Leona Birbanc

kiego. 

Osobnik tęn wydaje się być właściwie dość prostym 

obrazem młodego ciłowieka, który postanawia zrobić 

wszystko w kierunku jak najskuteczniejszego i najwesel

szego zmarnowania sobie życia. Utracił już był majqtek, 

obecnie traci pieniądze wygrane od znajomych, o żeby 

znajomym nie było przykro z tego powodu, uwodzi im 

też żony, co czyni jako dodatek do niesłychanych (przy

puszczalnie) wyczynów erotycznych zwiqzanych z zasad

niczo bankietowym trybem życia, jakie prowadzi. 

Al1e przecież, ole jednak - ten kawał łobuza jest mi-

mo wszystko panem z towarzystwa, posiada wiele uroku. 

dużo sprytu, potrafi być w zabawny sposób cyniczny 

i prezentuje radość życia w stanie czystym. Można by na

wet podejrzewQĆ, ie całe to dziwne życie jakie prowadzi, 

polega nie na tym, ie nie ma zasad moralnych, lecz 

no tym, że swiat wokół niego ich nie ma. Gdybyśmy 

całkiem chcieli go usadzić to można by powiedzieć, że 

Birbancki wyczerpuje organizm tak intensywnie tylko dla

tego, że nie ma aktualnie w jego kraju żadnego pow

stania, iadnego zrywu ducha 1i niczego, co mógłby ten 

ułan funkcjonujący po rozwiqzaniu ułoństwo uznać za 

swojq autentycznq wiarq życiową. Gdy sobie to wszystko 

uświadomimy i oglądniemy, to już nic w tej sztuce nie 

będzie miało przed nami tajemnic, bo wszyscy znamy to 

(przeważnie z opowiadań znajomych o naszych najbliż- · 

szych przyjaciołach. jako że przecież żaden z nas ani 

tak nie żyje ani też takich plotek o znajomych swych nie 

rozpowszechnia) aż za dobrze. 

Jedynym problemem będzie może latka, który tok dba 

o naszego kochanego Birbanckiego, tak bardzo zależy 

mu na jego zdrowiu i powodzeniu w życiu, ie oż staje 

się komiczny w tym działaniu. Ten problem jest jednak 

też tylko pozornie skomplikowany, jako że nie jest waż

ny cel. lecz środki przez ten cel uświęcone. latka opie· 

kuje się swoim niesfornym podopiecznym, kocha go, 

chroni przed słusznym obiciem o nawet zabiciem, chro

ni przed plogq małżeństwa i staro się zaniżyć koszty tej 

całej rozpusty oraz rui i poróbstwa. Jest więc jakby stró

żem wszelkich przykazań, oficjalnej i pożytecznej spo

łecznie moralności tylko że - ach, nawet trudno w to 

uwierzyć i słowa więznq nam w gardle, no ale trudno, 

prawda przede wszystkim t - latka jest tym stróżem, 

opiekunem. wychowawcq wręcz i czasem aż bohaterem 

edukacji nie dla zasad i praw ogólnych 'ale dla zysku 

proszę Państwa, dla zyskutl. Dożywocie właśnie na tym 

polega. że im dłużej. przykładniej, ouczędniej, smutniej 

i biedniej będzie żył Birbancki tym więcej zysku będzie 

z tego czerpał pan latka. A ten sposób bycia oraz in· 

terpretowania czy też wykorzystywania praw ducha dla 

zaspokojenia interesów nieduchowych jest nam bliski, 

gdyż znany. 



Komedia Aleksandro hrabiego Fredry „Dożywocie" 

dlatego jest utworem najwyższej klasy i być może noj

lepszq polskq komediq. że pozwala nom widzieć w tym 

mało znoczqcym kawałku życia kilko całkowicie margi

nalnych. typków kręcqcych się po spelunkach lwowskich 

w okresie po wojnach napoleońskich to wszystko. co 

chcemy tam zobaczyć. o więc to wszystko. co było i co 

będzie. 

Poza tym zwraca uwagę szczególnie silna w tej, sztuce 

przemiano grozy w komizm a komizm w grozę. W sumie 

śmiejemy się z łajdactwa i współczujemy rzeczom god

nym potępienia. Potępiamy natomiast to, co powinno być 

godne pochwały. chociaż robimy to słusznie, bo nie 

wszystko złoto co się świeci. 
MS 

Jak nas łnformują, cała akcja tej sztuki odbywa się w Hotelu 
Zorza we Lwowie. 
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