
P. 



DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

AN TONI BAN I UKIEWICZ 

Wydawca p:ograrnu: 
TEATR im. J. OSTERWY w Gorzowie 
Redakcja: Je rzy "kora 
Opracowanie grarczne: Andrzej Gordon 

CHEMIGRAFIA : Drukarnia ZWP Zielona Góra 
DRUK: SZGraf./10 1.000 szt. zam. 1718 08. 85 - J7/93 

CENA 20 ZŁ 

ALEKSANDER , 
FREDRO 

DO ŻYWO CI 
Komedia trzech aktach, wier zem 

U skąpego lub u chciwego 
- cała w mieszku dusza 

Andrzej Maksymilian Fredro 

os oby: 

Leon Birbancki 

Doktor Hugo 

Orgon 

ZBIGNIEW MOSKAL 

ZBIGNIEW KŁOPOCKI 

WACŁAW WELSKI 
Rózia -
córka Organa DANUTA LEWANDOWSKA 

WOJCIECH DENEKA Łatka 

Twardosz MAREK PUDEŁKO 

Rafał Lagena . MAREK WANDER WRÓ EL 

Michał 

Lagena 

Filip 

Służący 

WALDEMAR KW ASIEBORSKI 

TADEUSZ DOBROSIELSKI 

KLEMENS MYCZKOWSKI 

Służba w oberży, 
muzykanci JÓZEF GMYREK 

PIOTR WARSZAWSKI 
MIROSŁAW ROSTKOWSKI 

DARIUSZ CHODAŁA • 

Reżyseria: 
ANTONI BANIUKIEWICZ 

Scenografia: 
ANTONI T ST 

ystent reżysera: 
TADEUSZ DOBROSIELSKI 

spicjent: 
IREN JASI~SKA-B NIUKIEWl Z 

Sufler: 
DARIUSZ CHODAŁA 

PREMIERA 7 WRZESNIA 1985 



ST NISŁAW TARNOWSKI 

KREW Z KRWI 
I KOŚĆ Z KOŚCI 

( ... ) Nie byłoby więc w tych latach (1830-50 -
przyp. red.) żadnego Galicji świetniejs zego płonu 

na polu literatur y , gd yby nie Fr edr o. J ego cztery naj
większe, najświetniejsze komedye „Dożywocie ', ,,P an 
Jowialski", „Zems ta" i , Sluby panieńskie'' powstały 

między rokiem 1830 a 1834. 

Jaikże wylPadnle ogólny sąd o jego komedyi, a w 
kutku tego jego mie jsce w liter a turze polskiej? 

Wada jest właściwie jedna ty1ko znaczniejsza w 

komedyach Fredry, a tlkwi w budowie nie zawsze zu
pełnie dob rej, w rozwiązaniu zbyt łatwem czasem lub 
nie dość uza ad nionem. Oprócz tego można mu zro
bić zarzut drugi, a ten tyczy się wymyślenia intrygi. 
Nie kom icznych, effektow nych scen i sytuacyj, ale in
t rygi. To musiał<> mu być trudnem, bo !'O niej ednej 
znać, że była szukaną , i została wyszuikaną. Czy jest 
to tylko wrodwnym defektem jego talentu, czy i1: e 
jest i kut k iem tego, · że ten talent wyrabiał się na 
korneci i Mol · era, która także o intrygę i rozwiązanie 

mniej się troszczy? Nie wiedzieć I To pewna, że z błę
dów właściwych jego sztUJkom ten jest częsty i ważny. 

Zalety? Cóż o nich mówić . Przejrzeć spis sztuk 
grywanych we wszystkich polskich teat rach, przeko 
nać się , które z n ich żyją najdłużej, k tóre zawsze w i
d za ściągają i bawią, choć wid.ział je tyle razy, że 

każdą prawie umie na pamięć: a będzie s ię miało od
powiedź jasną i nieza rzeciioną. Musi być jakaś sil;i 
;życia , jakiś zasób prav.'rly. oryginalności i dowcipu 
w komedyachł które utrzymując się tak długo n a 
wszysbkich scenach całego jednego narodu, nie sta
rzeją się, nie schodzą z pola i powszechną zgodą te
go narodu uznane są za to, co ma na jlepszego w swo
im teatrze. 

W czem tajemnica tej wyżswści? Naprzód w te j, 
jak się już powiedżiało z góry, psy hologicznej praw
dzie jego postaci, prawdzie najprostszej i oddanej 
najprostszymi środkami i rysami, k tóra sprawia, :~e 

każde pokolenie, każdy wiek może w nieb się po
znać, jako zg<>dnych zawsze z naturą ludiką, k tóra 
się nie zmienia. Potem żywej i rzadkiej pla stycz
ności tych postaci; pote1 niewątpliwie i w wielkiej 
sceniczności wszystkich pra~e komedyj. Uważano to 
nieraz, że my Polacy nie mamy gieniuszu drama
tycznego. Odmawiać go nam, może zawcześnie: dzie
je naszej poezji nie są skończone, i kto wie, co onCł 

może j zcze pokazać. Ale to prawd , że daru zwię-

zlego, treściwego skreślenia sytuacyj czy skre.5le11i 
charakterów w ruchu i w czynie, dar u skoncentro
wania, skondensowania namiętności i patoou w wiel
kiej sile, daru sprowadzenia dramatycznych scen 
kolizyj, bez sztuko ia się melodramatyczn mi ~f-

fektami, nasi poeci mieli mało; ze wszyst1kieh za 
najwięcej miał go dotąd Fredro. Nie t rzeba sądzić. 

jakoby dramatyczność w komedyi dla tego że n1 
smutna, była mniej trudną niż w tragedyl alb"l 
mniej potrzebą . 

Powiązanie sytuacji i effektów komicznych, natu
ralne i logiczne ich wyprowadzenie z poprzedniego 
zamiaru lub postępku osób, umieszczenie zmiany 
czy zwrotu w sytuacyi tam, gdzie on właśnie naj
lepszy się wyda i najbardziej akcję ożywi, postęp lej 
akcyi szybki, raźny, energiczny, te przymioty na któ
rych dramat polega, są z malemi wyjątkami '.V'e 

szystkich sztuikach Fredry; i one to sprawiają, ~ •. 
te sztuki tak dobre w dają się na scenie, że zawsze 
są zajmujące. 

Ma on jeszcze jedną własność, po której pozn~ć 

zawsze prawdziwego dramatycznego pisarza: nie po
kazuje się r igdy sam w swoich komedya h . Co 'ln 

myśli, jak na świ t patrzy to zawsze odgadnąć moi.
na z jego sztuki, ale zawsze odgadywać trzeba, l..>0 
w sztuce w stępują tylko należące do n iej osobi -
tości, i mówią, myślą, r obią to, co im każe ich cha
rakter i położenie, nie to co by au tor czyteln"kowi 
chciał powiedzieć . Ta zdolność oderwan ia się od <>i -

bie samego mnożenia s ię w nieskończoność, widze
n ia oczyma duszy tego, co się dziać może w d uszv 
zupełnie innej i mówienia za nią , ta obj ektywnosć . 

która jest cechą wielkirch dr amatów, ta jest u Fred
ry w stopniu bardzo wysokim. Usposobienie au tora 
zgadywać tytko trzeba z rodza ju charakterów, które 
lubi i tych, któr e mu są antypatyczne, z ducha ja:.. 
kim przejęte są komedye. Możnaby n awet silić się 

na odga dnienie autora . na skreślenie jego moralnego 
portretu na podstawie tych kazówek: boha ter żoł· 
t1 ierz, a zar azem tęg i ch łopiec nie bez szczęścia do 
kobiet, wstręt do tchórza do chciwego do dorobkie
wicm,, wielka drażliiwość w rzeczach honoru, wielk.l 
d elikatność uczuć. poszanQ\ anie cudzej ufności, uczu
cie religijne, k tóre n igdy n ie pra wi kazań , ale zaw-
ze jest i s ły zeć się da je. Zmysł moralny zawsze 

obecny, zawsze czuły i prosty (z jedn m tyLko wyjąt

kiem , Męża i żony''). Czy mówić jeszcze o humorze 
o soli attyckiej i o vis comica edry? przypomina·, 
że to wdzięk największy może jego komedyi? Po 
ćóż? Opisać się 1 w·ytłómaczyć w czem polega dowcip 
'nie da się lak samo, jak analizować natchnienie: a 

· że jest własny, oryginalny a zarazem typowy i wy-

łącznie polski, że jest bogaty zarówno w nieprzewi
dziaoe a szczęśliwe słowa , jak komiczne pomys1y 
osób, lub sytuacyj, to zbyt widoczna, iżby powtarzać 
potrzeba. ( ... ) 

W naszej literaturze będzie Fredro zawsze liczył 

sie do wielKich. Zbogacil ją całą jedną gałęzią, która 
przedtem puszczała tak słabo i biednie, że ledwie Z!"l 

coś uważaną być mog : dał jej komedy~ własną, na
rodową, krew z krwi i kość z kośc · , pod vn.ględem 
artystycznym znakomicie piękną, pod względem mo
ralnym nie przewrotną, ani fałszywą, ale dobrą , 

prostą i zdrnwą. ( ... ) 

s anl.sław Tarnowski: Hutor11a Uteratur u 
polakteJ. Tom V. WłeJc XIX. l8S1-J3SO 
Kraków 1900. (str. 120- , pisownla ory
g;Lnalna) 



KRYSTY A POKLEWSKA 

KONIEC IDYLLI 
Wbre\\I· suge tiom niektórych badaczy { ... ) „Dożywo

cie" nie jest komedią charakteró\ lecz komedią i~-
ygi (czy s tuacji . Mimo motta. zdającego się w:, ·a

zy\ 1ać na studium monomanii ( .. u ską;_1ego lub cbc;
wego cala w mieszku dusza"'), nie chc.dzi tu wca 
o studium skąpstwa, jak chodziło \\ „Sl -tpcu" Mioli -
ra. lecz o perypetie związane z nieudaną spekulacjq. 
Osią intrygi w kom dii Fredry jest sprawa sprzeda
nego dożywocia. Doż. wocie byl to legat zape·.vniaj'. -
cy obdarowanemu stały, w formie corocznej vypłaca

ny doch · (z ziemi, z papieró v vartościowych). Oo

dar<>wany mógł za jednorazow dużą spłatą odstąpić 

legat komu innemu, kto następn ie odbierał sobie za
płaconą sumę ra tami rocznymi. Była to woi ta 10-
teria. Im dłużej żył pierwotny właściciel dożywoc : a, 

tym więcej zarabiał kupując . W zależności od d1u
go ' ci własneg.o życia sprzedający t r a ił lub zyski wnl 
fina· o o na transa c ji. 

W komedii Fr edry nabywca dożywocia, pan P ros
P r Łatka robił z-ły inte es. Jest to mały człowieczek , 

lich viarz zara biający krocie na niewielkich racz P. j 
transakcjach, ciułacz ceniący swoje iężko - we 
wła nym r ozumieniu - zdobyte pieniądze. Nie jest 
on horobliwie skąpy, raczej zabawnie oszczędny, 

jak przystało na małomiasteczkowego dorobkiewicza 
szczędza na napiwkach, o rywa stały p ocent z pen

s ji służącego F ilipa z naraj nie mu służby , chc ia ł

by mieć swoją cząstkę także z dodatko-wy h docho
dów służącego. ( ... ) a bywszy anonimowo dożywo ie 
Leona Birbancki go, dr i y o niego, otacza go opiel ą, 
poddaje kontroli . L eon, który początkowo nie w ie 
kto posiadł j go dożywoc· e, ,.wydziercę" przeciws ta
wia opiekuńcz mu duchowi, któr ego wyobraża sobie 

po~taci pięknej i zwiewnej „Sylfidy". Kont · st 
między mocno niecieka wym z wyglądu Łatką a pięk

n ś ią z wyobrażeń Leona jest dla widza oczywisty11 
ź.ródłem zabawy. Mniemaną „Sylfidę" niepokoi s ta 11. 
zdrowia Leona, nie podoba się jego t ryb życia, spę

dzanego na kartach, zabawach, pijaństwie, stąd też 

- ku za koczeniu obdarowanego - przesyła m u pacz
kę z kaftanikiem, pairą pończoch i s tarą szlafmycą 

wraz z zaleceniem, które odtąd stać się miało po
tocznym powiedzonkiem: ,,Szanu j zdrowie należyci?., 

bo jak ~rzesz, stra isz życie". Lat ka kieruje też do 
Leona dokoora Hugona, wykupuje przepisane leki, 
poi Leona syropem przeciwko kaszlowi. W obawi~ . 

by Leon nie zrealizował projektu wt.lecenia balonem 
w przestworza (mógłby przecież przy tym stracić ży

cie!), lichwiarz zamyka go w pokoju z własną na
rzeczoną („Tu kochanka - a tu krocie!"), nas tępnie 

zaś perswaduje pomy ł pojedynku z Birbanckim bra
ciom genom sam narażając się na niebezpiecz i'l
stwo grożące Leonowi. Złapany we własne sieci "je 

się jak piskorz. śmi ząc ~nikłą z sytuacji sprzecz
noocią swych czynów z zasadniczym swym charak
terem i pobudkami działania. Latka-altruista , anioł 

stróż Leona Birbanckiego, wpada co chwila we właE
ne sidła. Dwukrotnie dochodzi do skutku tak poż•l

dane przezeń sprzedanie dożywocia: w momentach 
decY.dujących przynoszą bądź lekarstwa dla Leona, 
bądź doktor Hugo relacjonuje stan jego zdrowia, f) 

czujnego Twardosza odstręcza od niepewnej trans-

akcji . Co gorsza - po ut<>żsamieniu „Sylfi y1
' z lich

wiarzem Leon postanawia szantażować Łatkę samo
bójs twem! Zamknięty w pułapce własnych speku d

cji mały i mierny człowieczek - groteskowy i śmi '
szny w intencji twórcy, przeto nie budzący wspól
czucia - wy hodzi z niej wreszcie - tracąc pew1n 
połowę.. kapitału i narzeczoną, co zgodnie z tenden
cją komedii zapewnia szczęście dwojgu młodym: Leo
n owi i Rózi. 

W odróżnieniu od wcześniejszych komedii o zacic:
ci farsowym ,,Doży vocie'' jest sztuką osadzoną kon
kretnie w czasie i środowisku: w m iejskim życiu 

Lwowa czwartego dziesięciolecia ubiegłego w iekn. 
Każda z wprowadzonych tu pos taci zachowuje się , 

m 'li i mówi nie tylko zgodnie z nadaną jej osobo-



wosc1ą, ale i zgodnie ze swym zawodem, wykształce
niem, rodzajem towarzystwa. w kto.rym się obrac1. 
Jest tu więc dowcipny doktor Hugo (ten, c~ według 
porzekadła ,leczy dobrze, bo niedługo "}, przy jaciel 
Leona współkompan hulaszczego towarzystwa, ró"' -
nie jak jego pac jent sklonny do wyp' i i zadow-c.!
lania podniebienia. Są bracia Lagenowie, ·Rafał i Mi
chal, „knajpiarze i pantoflarze" - ofiary zaróv. 11'..) 

pożycia małżeńskiego jak i m skich rozrywek, głu
pie ciemięgi (.lagena · v g varze lwows 'ej oznaczał'J 
"laśnie ciemięgę niedorajdę) gburowaci i prymity\\

ni, dający się każdemu \\.·pro \•adzić w pole. Jes~ 
shtżący Filip, różny zupełnie od swych poprzednikó\'1 
u Molie:-a czy w polskiej kon edii o , ·eceniow1~j. 
„zuch \·ały :i,ygodny, bezcz lny. ' ytarty, ·prytny··, 
który próbo\vał zapewne wielu ft ·ej", nim po zeci 
na służb~ do Leona: pierwsz · Lodajże łumpenprol,_

tariu:sz w naszej lite.l!aturze. J :-;t vres„cie - sko .
trasto ~·an~ z Łatk - - wy:·achowany spekulallt 
,.Jańcio" T ·ardo z, z którego paj~czych zacza-en. \ :_y

rosnąć może 'ykrótce wielka for una. 

a tle postaci drugorzędn •eh rezen ujqcych 
rzcl ro3ach :t-·odowisko miej kie, rysują :;i 

·~ aziście postacie ie· zoplano e; Birb n ·i, 

O gon: Latka. 

„pu. ty, goly i 

w 
vy", 1 cz ma za to „serce złote ' ; ' jego znaczą1.:. · 1 

naz 'li;:) ku kry · e się ponadto o ·o ujemne zabar·w: -
ie nadaw" 1e Z\ ykle slo vu „birba t' , które w ·ej 

wło kiej wersji „birbante'' oznacza 1 ie tylko hulak'" 
ale i o z ta. N z Birba. cki maj. te stracił, otrz. -
ma e v s adku do:l.y 'ocie sprzedał · v momenc!e 
rozpocz cia akcji przehulał o tatnie wła ne pieni 
dze. Co dalej? Leon nie myśli o tym na erio, choć 
Jak prz. alo n młodzieńca wJ ro. lego w kręgu :.-o
mant c· ej kultury ·ozrzuca. okl>l zlote myśli o 
marności i pospolilości życia, o pragnieniu wvleceni.1 
ponad ziomy - choćby balonem. Swój „idealizni · 
przeci · tawia rozsądkowi Latki, kt ·rego traktuj1~ 

11
per nog m', lekc waż co i 1ośli \rie: najlepszym ~~

go przykładem jest scena czytania afisza z łokciem 
wbitym poleśnie w ramię lichwiarza, z nogą na jego 
odcisku. Ten utracjusz i hulaka jest romantykiem \' 
sło\ ach, w czynach zaś - zlośli 'Yffi figlarzem : 
spryciarzem, który umie przemy'lnie szantażo\.\>a.Ć ry
wala i , vydziercę" groźbą samoboj t a. U kresu ko· 
medii, gdy Birbancki mówi wzniośle o przywróceniu 
Latki „cnocie", odbiorca nie odno i wrażenia, że lt'.> 

dokonała się sprawiedli\ o$ć, lecz · c - jak to Io!
mułuje przysłowie - po prostu „trafił frant na fran
ta". 

Org-on to z pewnosc1ą powinowaty Radosta z „Cu
dzoziemczyzny". Ten sarmata w tradycyjnym szla
checkim stroju (kaszkiecik na głowie, czamara), z du
żymi wąsami i zegarkiem una szerokiej tasiemce", zj~
chał do miasta w interesach na tradycyjny czerwco '!VY 

~armark u stóp św. Jura. Ma wioskę, zadłuż.oną po
wYżej jej wartości, wisi nad nim groźba licytac.ii 
i ,,pójścia z torbami"; próbuje ją uchylić wydając 

Rózię za głównego swe.go wierzyciela, Łatkę. Jest 
szor tkim we'redyk.iem, gardzącym v..'Yffiagan iami mo
dy i zclkim fircykostwem. człowiekie mało wyk
ształconym, lecz - jak si~ w daje - niegłupim. Wed-

le jego własnego mniemania nieszczęścia, które n a!l. 
spadają, zadłużenie , zagrożenie nędzą jest wynikiem 
zmowy „świata" pr zeciwko takim jak on wzorom 
cnoty i uczciwości. Za wiszącą nad nim katastrofę 

ponosi winę nie on sam lecz świat -< ,,stary krę

t o z", „bez czci, wiary". Wygłaszający mowy oskarży
cielskie przeciw zmaterializowa niu i zepsuciu ludzj, 
przeciw dorobkiewiczom „Krętarskim", pewny włas

nej nieskazitelnośc i , Orgon nie zdaje sobie sprawy 
z niemoralności własnego postępku - sprzedania Rózi 
w zamian za umorzenie części długów. Pnedstawiciel 
odchodzącego sarmackiego świata tworzy tu wokół 

siebie własną sam chwalczą legendę, nie popartą ni 
działaniem ni okazanymi cechami charak ter u. 



Łatka to charakterystyczny twór wielkiego miasta. 
iespokojny i nerwowy, odsłania się cały w gwał

to vnej gestykulacji pr y układach z Twardoszem \V 

mo ;vie po piesznej i afektowanej, pełnej wykrzy i
ków zaklęć, zdrobnień i hiperbol. J est wzbogaco 
ny h owskim łykiem V.J'Wodząc 'm ię gdzieś z. p r z€ -
mieść awansowanym - dzięki lichwiarskim „tru
dom'' i ,,zno ·om„ - do rangi .kamienicznika i kapi 
talisty. W odróżn ie.11iu od pana Galdhaba, robiąceg'.) 

wielkie interesy i dąż cego do zró nania się z arys
tokracją, Ła ka dochody swe ciuła z pożyczek lidzie
lanycł na wysoki proc nt zlotym młodzieńcom (stąd 

jego przydomek: 11przy ja iel młodzieży" 1 nie z •sku
jąc na tych kontaktach ni poloru, ni ogłady. J t pa 
rafiański w manierach, drobiazgowy w każde· spra
wie, nie gardzi żadnym zarobkiem. Wykonywane za
jęcie umie pogodzić z katechizmową moraln · cią i 
popula ·nymi prawdami r eligijnymi, kt 'rymi raczy -
na przykład - L eona w świetnej scenie zapob · egan ia 
samobójstwu. ( ... ) P rosp r Latka jest rówieśnikiem i 
konkurentem drobnomieszczańskich 0mędrców" i 
„myśli · eli" powołanych do życia przez antyfil istersko 
nastawionych pisarzy w Rosji, Franc ji i - dodajmy 
- w N~emczech: Kuźmy P rutkowa, m onsieur Prud
ho m 'a i herr B iedermeiera, koMu · ki ch mieszczu
chów, kwintesencji mieszczańskiego konformizmu 
głębokiej i napuszonej głupoty, ~dowolonej z siebie 
mierności. Do banalnej przecię tności złotych myśli 

tych person dorzucał Łatka swoje ,,słówka jak gotów
ka, jakby kontrak t tabularn y", to - cytowane już -
o potr zebie szanowania życia, to że „ludzkie życie -
to nie kulfon" (opiłowany dukat), to że ,,póki zd!'o
wie mieszka w ciele, póty ro:?Jkosz i wesele'' i wiele, 
wiele innych. Drohnomieszczański ciułacz ukazany po 
raz pierwszy w komedii obycza jowej - nie w gro

tesce, jaką było „Nikt mnie n ie zna", z mieszcza
n inem Markiem Ziębą jako bohaterem intrygi - u
kazywał w „Dożywociu" twarz ograniczonego fili
stra. ( ... ) 

Do komedii - w s topniu n ie spotykanym de>tąd t1 

Fredry - wtargnęło codzienne ży ie z drobiazgo
wymi nieraz realiam i, bogat ym kręgiem spraw finan
sowych, kłopotó ziemiańskich etc. Po odsł<>nięciu 

kur tyny przed oczami widzów ukazywał się obraz po

bojowiska po nocnej hulance - „dopalające si ś wie

ce, kieliszki, karty", na ziemi walające się bu telki · 
części odzieży. Gdzi · po kątach spali p ijani bracia 
Lagenowie, zbudzooa ork iestra za czynała nie kładnie 
grać. Na takil tle odbywała się wprowadzając w 

i.ntr. gę rozmowa Łatki z F ilipem , następnie zaś po
jawiał się Birbancki, po u.tracie r eszty pieniędzy osa
czony przez wierzycieli, pozbawiony lcredytu i jakich
kolwiek - zdałoby się - per pektyw na przyszłość . 

Tak odbywało ię wprowadzenie w klimat komedii, 
ob acającej ię konsekjwentnie do końca w kręgu 

pieniądza i jego wartości. Weksle, oberżnięte dukaty, 
reńskie srebrne i pa ierowe, pieniądze , bez rożka", 

narzekania na drożyznę („tylko nasze z.boże tanie'' -
powiada Orgon), napiwki i procenty - oto krąg re1-
liów „Dożywocia' '. „. 

Mó iąc najkrócej: wybierane dotąd staranni~ 

przez Fredrę elementy rzeczywistości, oceniane okiem 
poety i estety, przes aly układać się w idyllę. Do 
„Doż) \.Vocia" wtargnęła brudna i brzydka codzier•
ność, łamiąc dotychcza ową harmoni jego komedii. 
Nadszedł kres idylli: znak nieomylny kryzysu Fred
rowego poglądu na Ś\ iat i na zadania, jakie ·pel
niać miała jego sztuka. 

Przemó\i..rila w , Doż :wociu", dotąd ·tarannie skry
wana, Fredrowska gorycz, doszedł do głosu masko-

wany humorem pesymizm. „Stary krętosz" bunył ład 

i harmon:ę Fredrowskiego świata komecEowego, ~Hl 

·cenę w miejsce wsi wprowadza i:1iasto, v miejsc-. 
domu - azylu, dom - oberżę. gdzie \. topi li spraw 
IL anso.· eh obracali się ginę! · i znów -na n ·edlu 
go - wyplywali ma1utcy mierni, p:·zecięlni ludz;~ . 

Wartości ceaio~1e najwyżej - miłość, prawda, cnot:::t . 
sumienie slaly się słowami-ma kami, ukrywaj cyrnl 
1n ereso v ość zrnaterializowanie, brak moralności. 

Czy odkr •te w „Dożywociu" rozg<>ryczenie i ob~a 

\ ·one nowe obl"cze świata było na tle wcześniejszC>j 
twórczości zupełn· n]espodzia· ką i zask c ~eniem'! - 
Oczywiście nie. Zwracaliśmy już bowiem czes ie1 
uwagę na pesymizm Fredry leżący u podsta · humo
rystyczneg-0 n.a świat spoj rzenia na pewną ambi ~a 

lencję w ocenie spraw i ludzi tego świata. zaznaczo
ne w „P anu Jowialskim". Dysonans Pomiędzy go z
kim Fredrą a Fredrą-zwolennikiem harmonii i ładu 

zniknął w „Ślubach panieńskich " .„ ) p ra dziwcj 
sielance, wyn ikającej z vyeliminowa ia z przeds ta
wionego obrazu tego co złe, brzydkie i e>draża jące. 

pochodzące z wyrach wania, przy us u, i t eresu, fl 

pozostawienie t ego, co mil·, ładn i wzruszają · : 
prawdziwej miło ci. I tu jednak przekonanie o grze 
pozorów i kłamstwa w życiu, o fałszywych maskach 
noszonych przez ludzi na co dzień zo ta ło na marg'ne
sie u jawillione; pojawiło s ię w wyp.:> wiedzi Gusta wa 
- nieco zbyt poważnej ja k na tego tr zpiota - za
czynającej się od słów : 

Na całym świecie co s ię wielkim mien i. 
Gd zie każdy trwożnie po śliski j przestrzeni 
J akb y na szczudłach i w przyłbicy chodzi, 
Ta m , czym są ludzie , n iechaj .nikt n ie bada.„ 

Kryl>tyna Pok.l wska: Aleksander Fredr o . 
WP. Warszawa 1977. str. 179-188. 



MIECZYSŁAW GLOT 

KIM JEST ŁATKA 
( ... ) Nie jest na pewno drobnym naciągaczem. N1e 

gardząc minimaln m nawet zyskiem - obraca ni 
setkami czy tysiącami ale dziesiątkami tysięcy. Wiel
kim in teresem była na pe\V!l() pożyczka udzielona 
Orgonowi skoro sam procent sięgał 6 tysięc . P odob
nym interesem b lo dożywocie. Właścici 1 kamienicy 
w pobliżu zajazdu, a więc w centra n ym punkcie 
miasta, powszechn ie szanowany „przyjaciel młodzie · 

ży" nie jes t zapewne milionerem, ale na skalę ów
czes.nego Lwowa bez wątpienia zamożnym finansi~tą . 

Pisarz wyraźnie podkreśla wyjątkowo odrażającą 

cechę charakteru Łatk : jes t to postać ogarnięta 

manią p iadania, wyrażającą się w k ulcie zł-0ta : 
obses ji przeliczania wszystkich wartości na pie.1iąd z,„ 

,,Aj, a j, Róziu, z oto zło tem. Nie luźni jmy - moje 
dziecię. Chcąc szczęśliwie żyć na świecie" - m · w i 
do narzeczonej , zgorsZC> y jej pogardą dla „święt ego · · 

złota . Kolejny krach per tr a ktac ji z Twardo zem wita 
vybuchem szalonej rozpaczy! 

( .. . ) A, czy pieklo 
Moją zgubę dziś wyrzekło! 

W j~ież czarem tknięte błoto 

Postawiłem dzisiaj nogę? 
Od trzech godzin widzę złoto 
I dosięgnąć go nie mog . 
Pójdę, pójdę , wyrwę z ga rd a , 
Co m i zdrada dziś wydarła -
Co? gdzie? komu? - mniejsza o to, 
Byle złoto ! byle złoto ! 

Swiat przedmiotów i ludzi otaczających Łatkę jest 
dla niego wyłącznie świa.item warto ~ci rynkowych, 
midasowym ~ wiatem pieniądza. P r zez stosunek Łatki 

do świata przedm iotów (kapita1na dyskus ja z Orgo
nem na tema t wypraw y Rózi !) poka zu je pisau po
dobnie nacechowany obraz stosunków z ludźmi. 

Wkrrótce, wkrótce, pięknie , Jadnie 
Kapitalik mi przypadnie 

mówi o małżeńs twie, dodając z myśl ~ dziec iach 

P r ocenciki rosnąć będą, 
A jak w iele, n 'k t n ie zgadnie. 

Łatka nie wymagał od Rózi miłości , obojętne były 

dla n iego zarówno uroda, jak i przymioty charakter u 
przyszłej żony, nawet jej imię , czy w ogóle indy vl
dualność. 

Podobnie rysu je się stosunek Łatki do Leona. Lich
wiarz uważa, że kupn o dożywocia jes t r ównozna czne 
z prawem decydowania o los ie i życiu właściciela tc-j 
syn kury. 

I żadnemu a.ni w głowie, 

że ktoś kupił jeg o zdr.owie, 
jakby własnym szasta sobie. 

m · na początku komedii o Leonie! W innym 
miejscu z radością komentu je ob jaw zdrowia swego 
dłużnika: 

Tu mi siła i to mi zdro ·ei 
Życia w nim z pół m iliona. 

Obraz Łatki, tak jak wyłaniał się spod pióra pisa
rza, był obrazem odsłaniającym ruinę godności w 
spoi zeństwie rządzonym przez interes. P isarz poka-



z::l jak w ponurym bla ktu dukatów przedmioty stają 

: ię ocdy11arnymi. a w zestawieniu z tą ordy,narnoś

cią rzecz , wyv;ołaną przez kupność, uwida<:znia s!~ 

dopiero w całej jaskrawości ordynarność kupczenia 
wartościam i osobist mi. 

J aik " i<lzimy, Fredro nie ukrywa odrażających 

cech głównego bohatera. Kreując p.Jstać lichwiarza, 
n ie szczędzi mu rysów dyktowanych pas ją satyryka. 
~\ mimo to Łatka okazuje się postacią n ie pozbawio-
11-i cech komiczno -h mo.rystycznych. I o dziwo - w 
n!.ektóry.ch -v • ·pad kach one zdają się przeważać. 

Lmymi słowy - pod piórem p · arza Łatka prze
kształca ię w lichwiarza oswojonego. Takim staje się 
" miarę rozw ju akcji, ~ wiró ce oczyszczającej 

go kom ediowej zabawy. Elementy współtworzące au
rę humoru, jak gd by · przeczną z równolegle akcen
towaną pasję satyryka, możemy jednakowoż dostnec 
już w u kładzie ce h składających się na · charak~e 
Latki. 

Owa sprzeczność t umaczy się najpierw realiami 
ówczesnej społecznej sytuacj" Łatki. Łatka co wów
c-zas ło na turalne, a d ziś budzi We5ołość) jest ka
pitali tą tradycy jnego chowu. Obraca tysiącami, a 
jednocze ' nie I ie gardzi lom bardem gdzie - Jak 
świad czy rodzaj prezen ów ofiarowanych Filipowi -
roiło . ię od łachów. I to połączenie bankiera z ,,ła

ciarzem", wypuklane przez teatr (kootium i charak
teryzacja) , tworzy humorystycznej aury przyczyną 

pie.r ĄTszą. Jest to jednak przyczyna względna, śmie-z
na być może głównie dla nas, a nie dla współczes
nvch Fredrze ofiar tak prezentujących się Harpago-
11ów i Dobsecków. 

Bezwzględnie śmieszna jest natomiast osobista sy
tuacja Łatki jako kochanka Rózi. Obok strony ma
terialnej , jednoznacznie satyrycznej, ma ona bowiem 
r ysy humorys tyczne. Wynikają one ze sposobu uka
zy ·a:iia różnicy wieku między panną, a „panem mt'J
dyrn". Łatka nie udaje młodego. Zachowuje się jak 
podstarzały amant, pełen staroświeckiej galantetii. 
Jak Papkin oświadczający się Klarze. 

Równie istotną przyczyną współtworzącą aurę ko
mizmu humorystycznego, stanowi antynomia dwóch 
cech, tradycyjnie komediowych czy na wet farsowych, 
tchórzo ·twa i blagi. Łatka boi się woich dłużników. 

( ... ) Tego rodzaju obawa powoduje · jego anonimowość 
przy kupnie dożywocia i w czasie opieki nad Leo
nem. Oba wie · o los doży,wocia towarzyszą liczne 
kłamst a. Za :i:ch pomocą usiłuje Łatka oddalić me
bezpieczeństwo grożąc majątkowi, a następnie wmó
wić Tw(l['d<>szowi k upno tak kłopotliwego towaru. ( ... ) 

Łatka zo tał wplątany w k<>miczno-humorystyczne 
sytuacje, zmuszające go do obrony mająt koszten · 
1) rez g? ac ji z korzyści innego rodzaju, sp rzecznej z 
naturą ludzką, 2 odgrywania roli „blagiera z musu", 
czyli osoby wyposażającej się w nieistniejące cnoty, 
uwypuklone ironicznie lub serio przez o toczenie. I 
tak w sce ie 8 aktu II Łatka , wbrew n a turalnemu 
uczuciu zazdrości, zamyka Rózię wraz z Leonem. W 
scenie 5 aktu II, pchnięty z całej siły przez Leona, 
„z rozjaśnioną i radosną twarzą" reagu je na ten wy

czyn, jako na dowód zdrc>wia dłuż.ni.ka. Przez cały 

czas trwania akcji odgry\Va wobec Leona miłosierne
go Samarytanina. Jego ,,miłosierdzie" zosta3e w tekś
cie specjalnie uwypuklone dzięki komentowaniu „do
brych uczynków" przez otoczenie w tona<:ji naiwno
-ż ·czliwej u b ironicznej. 

Mistrzostwo Fredry polegało jednak nie tylko na 
rozbudowie humorysty znych słabostek, ta k że zda-

wały się one ch-w'ilami przy laniać wady będące tra
dycyjnym przedmiotem ataku sat •ryków. Tradycyjuit! 
k-0miczna wada, jaką było tchórzostwo prz:ekształc1-

la się pod pi6rem pisarza w cechę o charakrl.e: ... e p;;_ · .. 
chologiciinym, trudną do jednoznacznej oceny w sen 
sie etycznym. Łatka został przedstawiony jako ofiara 
własnych obsesji i lęków, jako tragiczna chwilami 
ofiara nalo-gu. Budząc odrazę i wesołość - jedao
cześ.nie mógł wzbudzać litość. ( ... ) 

Punktem wyjścia Fredrowskiej groteski jest ( ... ) 
odwrócenie naturalnej typowej sytuacji i przekształ

cenia ·ata w ofiarę , a ofiary w kata. Wiecm dłuż

nik staje się nieświadomym prześladowcą króla lich
'riarzy. ,,P.rzyjaciel młodzieży'' (jak iron·cznie zwano 
Łatkę) s taje się na zasadzie ironii lo u rzeczyw· tym 
opiekunem Leona. Odtąd zaczyna działać pra o ab
surdu. Lich\viarz, cynicZ1n , próżny wobec Rózi i Or
go.na, podlega regułom zabawy i prze ztałca się w 
pos ać z farsy . Posadzony na grotesk owej kar uzeli, 
st a je się niewolnikiem farsowej sytuacji. Przes je 
kierować wydarzeniami ( ... ) Latka „zan1knięty w pa
radoksalnej ytuac ji obawą utr ty cało' ci włożonego 

kapitału , pop chany jeszcze potem biczem sza.ntaż 11 
~e s,trony ofiary własn go wyzysku, sam chodzi od 
jedn ego paradoksalnego postę ku do drugiego, j~z
cze bardziej paradoksalnego" - pisał Zawodziti.s·· i, 
·lusznie zwracając uwagę na charak-tery tyczne dh.1 
farsow go ef k tu potęgowanie a bsurdu . 

Tak przedstawia się sytuacja od st ony Łatki. Ale 
trzeba pamiętać, że poczynania Latki są od samego 
początku fUinkcję zaleństw L eo a. Gra polega n::t 
zwiększeniu ię ab trawaganc ji utracj za, który tra
ci fort ę , k tóremu wraz mnie· zależy na życiu . Po
znanie Rózi zatrzymuje samobójczą galopadę. Al e o 
tym wie tyllko widz. Leon przenika mentalność Łatki. 

Kaindydat na samobójcę odgrywa p z d nim scen 
przygo,towania do sa mobójstwa, niszcząc go jako ry
wala. 

W t ej sy1tua~ji trzei:wy poz.ostaje tyLko Orgon. 
F,redro poz.wala r zecznikowi moralnego ladu wkro
czyć do akcji w spooób realistycznie umotywowai l}' . 

Orgon zrywa owoc farsowej gry - zry" a fachową 

ręką w sposób dla ówcz ego widza przekonywaj ą·· 

cy. Jak to się dzieje? 

Podstawą interwencj" Orgona jest charakter doży
wocia . Badacze F.r edry zwracali dotąd uwagę tylko 

a jego prarwny status (a n ie na rodza j , oklreślal i 

dożyw,ocie jakto zapis na r zecz spadkobi rcy z p rawem 
użyrt1kowania d<> śmier i, bez prawa d ziedziczenia. 
Nie zda war sobie natomia ·t spra wy, że ów zapis nJe 
musiał wszak tyczyć gotowizny. Współcześni Fredrze 
bez wahania twierdzi i, że dożywocie Leona było 

oparte na majątku ziemskim. Taki mająitek we wła

daniu lichrw iarza n ie mógł pr zynosić dochodu. Pod 
ręką zapob iegliweg-0 gospodana, jakim był Orgo1 . 
mógł natomiast przekształcić s ię kwitną<:e i zy -
kowne dobra . T m samym L eon m ·gł z powodzeniem 
spłacić po upływie pewnego czas u dług zaciągniętv 

u Łatki. 

Jak w każdej komedi" tak i w „Dożywociu", na 
złowrogą koniec:mością triumiu je ludzka wolność. 

U źródeł t riumfu leży mistrzostwo pi arza, satyryk3. 
i komika zarazem, któi·y paradoksalną paradę owo 
cujących humorem wydarzeń uv.rieńczył przekonywu
ją ym finałem. 

Mieczysław Inglot: Satura t humor 111 

„Do.tywoctu" . „Ruch lłterackl' 6/1980 
- fragment 
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M ICHAŁ PUKLICZ 

plastycznej 

krawieckiej 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

ALEKSANDER KOW ALCZYK 

HALINA JASIŃSKA 
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Rekwizytor ANNA GRABOWSKA-DENEKA 

ALICJA SKAŁECKA 

Bilety indywidualne i zbiorowe, organizacjo uro· 
czysfości i akademii dla zakładów pracy i insty
tucji w BIURZE OBSŁUGI WIDZÓW . 

K·ierownik Biura: LIDIA PAUKSZTO 
KASA T~ATRU czynna codziennie oprócz ponie
działków w godzinach od 10 do 14 oraz godzinę 
przed rozpoczęci em przedstawienia. 

BIURO OBSŁUGI W IDZÓW I KASA TEATRU 
telefon 225-16 
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