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MARIA KANIEWSKA 

MOJ F RT Z HRABIĄ 
ALEKSANDREM FREDRĄ 

Mój flirt z hrabią Aleksandrem Fredrą roz
począł się... no, w każdym razie hrabia mógłby 

być postawiony przed s dem za uwiedzenie nie
letniej. A f\irt między nami, czy chce on czy 
n ie che , trwa do dziś . A jak to było - opowiem. 

Pewnego niedzielnego popołudnia poszłam 

z koleżanką, tak jak i ja wówczas czternastolat
ką, na przedstawienie komedii pt. „Pan Jowia -
3ki". No i zakoc ałam się w autorze sz uki. 
W tym czasie przeczytałam wszystkie jego ko
medie, i to niedługo przed maturą. Przeczyta
łam zresztą wówczas wiele dzieł dra matycznych 
nie objętych lekturą szkolną. Przygotowywałam 

się przecież, i to z ogromną powagą , do zdawa
nia egzaminu w Państwowej Szkole Dramatycz
ne j w wa.rszawie. W czasie moich studiów 
szkoła została przemianowana na Państwowy 

Instytut Sztuki Teatralnej. 

ociągały mn ie zawsze komedie. Stąd moja 
słabość do komediowych dZiieł Moliera, Szekspi
ra i in nych znakomitych dramaturgów. Ale 
Fredro był mi zawsze najbliższy. Na drugim 
roku studiów „przerabialiśmy Fredrę" ze zna
komitym jego znawcą i odtwórcą wielu fred
rowskich postaci, profesorem Stanisławem Sta
nisławskim (jakiż on był znakomity w „Panu 
Benecie"!). Zajęcia z Panem Profesorem były 

czymś niepowtarzalnym. Tylko on potrafił nas 
nauczyć, jak należy interpretować tekst Fredry. 
Mój flirt z hrabią pogłębiał się, lecz Fredro nie 
był jeszcze wtedy moją najwierniejszą i naj
szczerszą miłością. Stało się to parę lat póź

niej - i znów za sprawą profesora Stanisława 
Stanisławskiego. 

Teatr „Powszechn y" Towarzystwa Krzewie
nia Kultury Teatralnej w Warszawie, w sezonie 



1935-1936, wystawiał „Sluby panieńskie". Reży
serem spektaklu zgodził się być gościnnie Sta
nisław Stanisławski. Byłam pewna, że zagram 
w tej sztuce moją ukochaną „Klarę". Byłam 
przecież młodą ak)to.iiką charakterystyczną, a nie 
jakąś tam młodą i ckliwą amantką. Wywieszono 
na tablicy obsadę sztuki. I o zgrozo! Moją „Kla
rę" przeznaczono dla koleżank.i Aliny Rostkow
skiej, a ja zostałam obsadzona w „Anieli". Posz
łam na próbę zupełnie załamana. Mój ukochany 
profesor od razu pojął, co się dzieje w moi~ 
sercu. Podszedł do mnie. Objął mnie serdeczme 
i szepnął. „Nie martw się. Zaufaj mi i uwierz, 
że Aniela" to też dobra rola !' '. Zagrałam „Anie
lę"'.' Zagrałam dzięki memu profesorowi ~ak, że 

Aniela" z ckliwej amantki przekształciła się 
~ zabawną, uroczą i nieświadomą rodzącej się 
i to bardzo fizycznej miłości do „Gustawa" 
dziewczynę. Graliśmy „Sluby" przeszło 100 razy. 
Kiedy po ostatniej popołudniówce zmywałam 
charakteryzację - płakałam. Wiedziałam, że ju ~ 
nigdy nie zagram tej roli, która stała mi ~ię t_ak 
bliska i dzięki której dostrzeżono we mme cie
kawą i niebanalną osobowość aktorską. 

I rzeczywiście już nie zagrałam tej roli nig
dy potem. Ale ze „Slubami panieńskim.i" nie 
dane mi się było rozstać. Tej sztuce i Fredrze 
zawdzięczam coś jeszcze. W końcowej fazie 
n wojny światowej w Charsznicy pod Krako
wem wystawialiśmy na rzecz RGO (Rada Głów
na Opiekuńcza) „Sluby panieńskie" - troch~ 
siłami zawodowymi, trochę zdolnymi arna.torami. 
Zawodowcami byli: Wojciech Brydziński - Ra
dost MaTia Kaniewska - Dobrójska i Stani
sła.; Malatyński - Albin. Jako pół-zawodow
cy - bo uczęszczali na zajęcia pod~emnego 
PIST-u - wystąpili: Hanna Rakowiecka -
Aniela i Jerzy Rakowiecki - Gustaw. „Klarę" 
i Jana" grali amatorzy. „Klara" skończyła po 
w~jnie studia aktorskie i reżyserskie - i jest 
dziś osobą znaną i uznaną. To Halina Dziedu-

szycka. 

Reżyserii sztuki podjął się Wojciech Bry
d:t.i '.'i.ski, a ja - jak mogłam pomagałam młod
szym kolegom. Po drugiej próbie sytuacyjnej 
podszedł do mnie reżyser (on też był moim pro
fesorem w PIST) i szepnął: „dziecko, wyreży
seruj „Sluby", masz smykałkę w tym kierunku, 
a ja tego bardzo nie lubię robić". 

I w ten oto sposób Wojciech Brydziński, lu
minarz sceny polskiej oraz Aleksander Fredro 
pasowali mnie pospołu na reżysera. Ale ja, jako 
osoba z natury raczej nieśmiała, wolałam po 
wojnie przez trzy lata studiować na Wydziale 
P.eżyserskim, żeby się nieco podkształcić i na
brać pewności siebie i żeby w przyszłości nie 
dawać się „wpuszczać w maliny" przez moich 
bardzo pewnych siebie kolegów. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych reżysero

wałam „Sluby panieńskie" w teatrze w Jeleniej 
Górze. Po premierze ze wzruszeniem przeczy
tałam słowa, które aktorzy pięknie mi wykali
grafowali na laurce: „Dziękujemy Pani za to, 
że nauczyła nas Pani kochać Fredrę! On jest 
cudowny!". 

Tak! On jest cudowny! 

.Jako reżyser nie miałam szczęścia do Fredry. 
W Gdańsku wyreżyserowałam „Wielkiego czło

wieka do małych interesów", a w Gorzowie 
i w Płocku - „Damy i huzary". Tuż po wojnie, 
w teatrze radiowym, zrealizowałam „Nowego 
Don Kiszota", jako uroczą komedię muzyczną, 

ze znakomitą partyturą Stanisława Moniuszki. 

Za to jako pedagog pracujący w Szkole Tea
tralnej sięgałam dv sztuk Fredry tak często, jak 
tylko mogłam. Specjalną miłością darzyłam 

„Sluby". To zrozumiałe. A poza tym często pra
cowałam ze studentami nad scenami z „Męża 

i żony", „Zemsty", „Rewolweru". Nigdy nie ro
biłam scen z „Dożywocia". Nie wiem dlaczego, 
ale tak się układało. Teraz, pracując nad tą 

sztuką z zespołem teatru radomskiego, odkry-



wam inne jeszcze wartości w pisarskiej sztuce 
mego ukochanego Al eksandra Fredry. Mój flirt 
z tym hrabią trwa i chyba nigdy się nie 
skończ~· 

Maria Kaniewska 

Radom, styczeń 1991 

J AROSLA W M. RYMKIEWICZ 

ALEKSANDER FREDRO JEST W ZŁYM 
HUMORZE 

( ... ) A teraz możemy już zadać nasze py tanie 
os tatniemu z wybranych przez nas arcydzieł 

Fredry. Więc: gdzie rozgrywa się akcja „Doży
wocia"? Fredro mówi: „Scena w mieście". 

I mówi : , Sala w oberży ". Po czym w didaska 
liach dokładnie tą salę opisuje. Inaczej niż 

w „Slubach panieńskich", gdzie pokój pan i Dob
rójskliej miał tylko drzwi i okno, po prawej 
l po lewej. Inaczej 1!iż w „Panu Jowialskim", 
gdzie ogród był tylko ogrodem, a pokój miał 

drzwi i okno, w głębi i po lewej. Ale co to 
za miasto? Pigoń mówi: Lwów. Skąd to wia
domo? Z wielu informacji roznuconych w tekś

oie, ale o tym za chwilę. Wiadomo to już ze 
spisu osób: występują w tej komedii Rafał La
gena i Michał Lagena. Nic nam to nie mówi, 
ale dla widzów tamtej epoki rzecz była jasna. 
W gwarze lwowskiej lagena to tyle co ciemięga. 
A więc drugie pytanie: kiedy rozgrywa się akcja 
„Dożywocia"? W roku 1835. Skądże to wiemy? 
Z tekstu „Dożywocia". Już w scenie drugiej 
aktu pierwszego Birbancki mówi : 

Teraz sobie 
Na dewocji gdzie ooiędę 
I w mych llistach pisać będę: 
Roku ośrnset trzydziesteg-o 
I piątego, a pierwszego 
Mej golimy ... 

Teraz. Roku ośmset tr zydziestego i piątego. To 
rok napisania „Dożywocia ". PYitanie trzecie: 
jakie są znaczące realia „DożyWocia"? Pod()bnie 
jak w „Zemście", jest ich mnóstwo, tyle że cał
kiem inny mają charak ter: jakby w innym celu 



były używane przez Fredrę. A więc: trzysta 
reńskich w pularesie Rafała Lageny, ołówek do 
kar t, Orgon w kaszkiecie na głowie i z zegar
kiem na szerokiej tasiemce, kontuszówka z ta
tarakiem, pakiety z pieniędzmi, szlachcic kon
traktowy, fiakr y, balon, kontrakt tabularny. 
Trzeba wybierać. Więc tak może zapytajmy: 
jeśli to rok 1835, to czego o życiu lwowskim 
w tym r oku można się dowiedzieć z realiów 
„Dożywocia "? Wielu różnych rzeczy. Jaka była 
cena pok oju w oberży i ile można było stargo
wać z tej ceny: mówi się o tym w scenie pierw
szej aktu drugiego. Za dobę żądano reńskiego 
srebrem. Ale można było , targując się, zapłacić 

mniej , bo dwa reńskie papierami. A więc 
i o stosunkach walutoVifych w Galicji można 
się czegoś przy okazji dowiedzieć z „Dożywo

cia ". Dalej. Co około roku 1835 we Lwowie 
pijano na kaca: mówi się o tym w scenie dru
giej aktu pierw.szego. Pijano kwaśny barszcz, 
wodę z cuk rem i cytryną oraz rum. I jeszcze. 
Co w tym czasie zastawiano w kantorach lich
wiarzy: mów.i się o tym w scenie pierwszej aktu 
pierw,szego oraz w scenie drugiej aktu drugiego. 
Zastawiano czapki z kutasami, umbry, czyli pa
rasole szlafroki w kwiaty, pościel, trzewiki, 
klejn~ty. I jeszcze. Jadano wówczas ostrygi, do 
ostryg pito szampana: akt pierwszy, scena siód
ma. Odbywano podróże napowietrzne w balo
nach: akt drugi, scena pierwsza. Przyjezdną 
szlachtę oblegali we Lwowie faktorzy i weksla
rze: akt drugi, scena pierwsza. 

Przykłady podobnych realiów - mówiących 
o życiu lwowskim około roku 1835 - można by 
mnożyć. Zadajmy jednak czwarte pytanie „Do
żywociu": kim są postaci, biorące udział 
w akcji? P o pierwsze: należą do różnych warstw 
społecznych. Z innej warstwy są Orgon i Bir
bancki, a z innej Latka i Twardosz, dwaj lich
wiarze. A z jeszcze innej - może z mieszci.ań
stwa, może ze szlachty zmieszczaniałej - są 
bracia Lagenowtie i dok tor Hugo. Po drugie: 
działanda ich określone są nie tyle przez przy-

należn<>ść do określonej klasy, ile przez sytua
cję majątkową. Orgon targuje się o pokój w 
oberży i wścieka się na krawca, który go oszu
kał, bo nie ma pieniędzy. Kiedy Łatka propo
nuje mu, aby wyprawę dla Rózi wybrać spośród 
rzeczy zastawionych w kantorze, to odmawia 
z godnością, bo tak mu każe jego szlachecka 
świadomość. (.„) 

(„.) A więc: kim jest Łatka' Lwowskim lich
wiarzem, który odkupił dożywocie od Birban
ckiego i który udzielał pożyczek Orgonowi. 
Pożyczek bardzo wysokich i na bardzo wysoki 
procent, bo ten procent urósł do jakiejś bardzo 
wysokiej sumy: tylko bowiem za część tej sumy 
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narosłej z procentów - za_ sześć tysięcy, nie 
wiemy, reńskich, czy dukatów, - kupuje Lat- . 
ka od Orgona jego córkę, biedną Rózię. Orgon, 
możemy się domyślać, nie jest jedyną ofiarą 

Latki. A przeto Latka, choć to mały ldchwiarz, 
oszczędzający każdy grosz i nie gardzący żad
nym, nawet najmniejszym zarobkiem - doma
ga się przec.ież od służącego FHipa, aby podzie
lił się z nim dziesięcioma dukatami, które tam
ten dostał od grających w karty - jest niewątp
liwie człowiekiem bardzo bogatym. Kim jest 
Birbancki? Birbantem, który jakiś wielki mają
tek, odziedziczony po rodzicach, przepił i prze
grał w karty. Zostało mu tylko dożywocie, któ
re odsp.rzedał Łatce. Ale i te pieniądze, które 
dostał za dożywocie, też już przeputał. Był więc 
kiedyś Birbancki bardzo bogatym szlachcicem. 
Teraz nie ma ani grosza. Wreszcie, wiemy, uda
je mu się usidlić Łatkę i dożyw<>cie wraca do 
niego za połowę sumy, którą uprzednio za nie 
otrzymał. Tę sumę ma Birbancki zapłacić Łatce 
za rok. Ale z czego zapłaci, jeśli nic już nie ma? 
Tego Fredro nie wyjaśnia i wreszcie nie jest 
to takie ważne: komedia, jak to komedia, mu
siała się skończyć dobrze, więc Birbancki mu
siał odzyskać dożywocie i zdobyć Rózię. Ważne 
jest co innego: ze oto mamy bogatego niegdyś 
szlachcica, który stał si bied ym łajdaczyną, 

i że ten szlachcic, aby odzyskać dożywocie i zdo~ 
być tę, którą kocha, musi posunąć się wobec 
lichwiarza do bardzo śmiesznego, ale wreszcie 
raczej niegodnego - niegodnego szlachcica -
wybiegu. Birbancki postanawia bowiem, pamię
tamy, zagrozić Łatce, ze się zastrzeli z miłości do 
Rózi. I list, w którym niby to Rózi o tym oznaj
mia, każe Filipowi oddać Łatce. A te pistolety, 
z których ma się zastrzelić, są oczywiście nie 
nabite. Pomysł to godny .Latki. Wi~ choć Bir
bancki - że szlachcic - Łatkę z pogardą trak
tuje, to wreszcie staje się partnerem Łatki. 

A ten lichwiarz, to jeszcze zauważmy, traktuje 
Birbanckiego nawet nie jak partnera, ale jak 
przedmiot: 

Oto, odłóż śmierci chwilę 
I weź się, weź do kuracji, 
Do doktorów, do kąpieli ... 
Może do sił przyjdziesz tyle, 
Ze na tobie się nie straci... 
Jak ci cera się wybieli, 
Może się tam kto złakomi, 
Ja też drożyć się nie będę; 

Ale nie tylko Birbanckiego tak Latka traktuje: 
Także Rózię, także Org-0na. Rózia, choć szla
checka córka, jest dla Latki przede wszystkim 
pąedmiotem transakcjti: zabiega o nią, bo chce 
mieć żonę, która by pilnowała jego pieniędzy: 

„Byle miałem w domu stróża''. A czym jest dla 
Łatki Orgon? Jako szlachcic, Orgon stoi w hie
rarchii społecznej o wiele przecież wyżej od 
lichwiarza, choćby i bogatego. Ale Latka, choć 
niby o Orgona zabiega, to zarazem - i Fredro wy
raźnie to podkreśla - traktuje go z niebywałą 
poufałością, jest z nim na ty - lichwiarz ze 
szlachcicem! - i wielokrotnie mówi do niego 
„mój Orgonie". Manipulacje ludźmi, traktowa
nymi jak przedmioty, raczej Latce nie wycho
dzą i dlatego - także dlatego - „Dożywocie" 

tak nas śmieszy: jest to przecież komedia -
jest to także komedia - o chytrusie przechyt
rzonym. Ale nie tylko o nim. Trzeba więc na 
koniec spytać: kim jest Orgon, ten szlachcic, 
który daje ~ię tak poufale traktować byle lich
wiarzowi? Jest więc Org-0n - świadczy o tym 
przede wszystkim fakt, że 'la sześć tysięcy 

sprzedaje córkę lichwiarzowi - człowiekiem 
bardzo już zbiedniałym i niemal zrujnowanym. 
Tłumacząc tę ponurą transakcję Birbanckiemu, 
powiada przecież: „To ratunek mój jedyny". 
Jest też Orgon człowiekiem bardzo oszczędnym, 
a nawet skąpym: targuje się o cenę pokoju 
w oberży, nie chce dawać· napiwków lub daje 
je bardzo niechętnie, opowiada rozwlekle 
o krawcu, który oszukał go na materiale i uszył 
kurtkę zamiast czamary, chciałby wreszcie 
oszczędzić jak najwięcej, kupując wyprawę dla 



Rózi. Wszystko to z biedy. Ale opowiadając 

Latce o tym krawcu, czy dając napiwek szwaj
carowi, a jednocześnie opatrując ten datek gorz
kim komentarzem, Orgon sam się poniża, a co 
wiięcej nie zdaje sobie z tego sprawy, że się 

poniża. Jest więc nie tylko szlachcicem bez pie
niędzy, ale także szlachcicem bez godności. Jest 
wreszcie Orgon człowiekiem starej daty, co 
gardzi modnymi nowinkami, i człowiekiem 

licho wykształconym bo używającym okropnej 
francuszczyzny. ( ... ) A co, tak jeszcze spytajmy, 
sądzi ten szlachcic o sobie i swojej sytuacji? 
O sobie bardzo dobrze sądzi: ceni sobie to, że 

ma dorodne wąsy, i kHkakrotnie podkreśla, że 

j est człowiekiem uczciwym, prawym i bez 
skazy. :ąardzo źle sądzi Orgon natomiast o świe
cie: i te swoje wąsy i swoją uczciwość przeciw
stawia temu światu, który jest - znamy wszyscy 
ten wielki monolog - starym krętoszem. A tak 
dobrze o sobie trzymając i tak źle o świecie, 

Orgon okazuje się w istocie człowiekiem, który 
SW<>jej sytuacji w istocie nie pojmuje. Okazuje 
się nieszczęsnym głupcem. Bo niby to rozumie, 
jaka jest struktuTa tego świata, w którym musi 
żyć. W rozmowie z Rózią powiada przecież tak: 

Tu na małżeństw targowicy 
Nie młodzieniec do dziewicy 
Zalotnicze czyni zwroty 
Ale ekstrakt tabularny 
Do posagu tnie zaloty; 
Tu z osoby zaszczyt marny; 
Czym waść jesteś nikt nie pyta, 
Co masz wasze - to pytanie. 
Kto ma dużo, dużo chwytf, 
Kto ma mało, w kącie stanie. 

Tyle więc Orgoo rozumie : na świecie są bogaci 
i biedni, pieniądze są wszystkim, a cnota n i
czym. Ale tyle rozumiejąc, nie rozumie nic. Bo 
wciąż się tylko skarży, że taki to już jest ten 
świat: pełen fircyków, krętaczy, oszustów, co 
z biednej szlachty drwią i szydzą. I oburzony 
grozi temu światu swoją laską. A kiedy pró-

buje okreś lić własne położenie, mówi oczy
wiste głupstwa . Daj ąc nap iwek szwajcar owi po
wi3 da tak: 

Tylko pozwól, każdy sł uży, 

A to w końcu szlachtę dł uży. 

A tak mówiąc, przyczynę swoje j biedy i swo
ich długów jakby upatru je w tym, że trzeba 
opłacać służbę , że eny zboża są niskie, a cen y 
w sklepa h wysokie , że zły świat na szla chec
kie pieniądze jest szczególnie łasy. Więc głup

stwa mówi Or gon. I znów tylko się skarży, 

a po jąć niczego nie jest w stanie. I wreszcie 
sa m to pr zyznaje, mówiąc do Rózi: 

Bo już tracę biedną głowę ; 

Pi goń mniemał, że ten biedny Orgon, sympa
tyczny wreszcie, bo zagubiony, ale przec1ez 
ciemny, głup i i chełpiący się swoją uczciwością, 

a za razem niegodnie się zachowujący , jest czyms 
w r odzaju „por te-parole" samego poety. Fredro 
miał bowiem przedstawić w te j to postaci „pro
blem dekla sacji ziemiaństwa'', czyli problem 
„dla n iego samego bardzo nieobojętny". F redro, 
to t r zeba przyznać, pewnie nie lubił tego świata, 
w którym ekstrakt tabularny zalecał się do po
sagu . Ale c!;yba pojmował zeń nieco więcej niż 
O gon. Więc r aczej obraźliwe dla Fredry byłoby 
m niemanie, że w usta Organa wkładał własne 

poglądy . Te poglądy wyraża chyba lepiej ta 
św ie tna scena, w której Łatka podpiera Bir
hanckiego rozmyślającego nad możliwością od
lotu z tego nędznego świata i nie zdające.go 
sobie sprawy, że w czasie tych błogiich roz
myślań wspiera się właśnie na ramieniu lich
wiarza. Pi sląc tę scenę, Fredro chciał pewnie 
tylk o pokazać , jak śmiesznie wczepili się w sie
bie ci dwaj: młody hulaka i stary krętacz. Ale 
ta scena - w jednej wspaniałej me taf orze -
poka zu je nam jakby i coś więcej : bo całą struk
turę świata przedstawionego w „Dożywociu". 
Oto lichwiarz, manipulujący zbiiediniałą szlachtą, 
ratuje ją przed upadkiem. A ta szlachta, roz
myślająca o nikczemności świata , na k tórym 



p~zyszło jej żyć, nie wie, że upada i że już by 
upadła, ,gdyby nie ten lichwiarz. Łatka podpie
rając Birbanck.iego, móWii tak: 

Boże, Boże! Jak się chwieje! 
Drga mu łokieć, drga mu noga„. 
Coś strasznego w nim się dzieje„. 
Jaki ciężar! O, dlaboga! 
Cały łokieć wpoił w ramię„. 
Boże, Boże! On mnie złamie -
Nie wytrzymam, Swięty Janie, 
Janie Kanty i Duklanie„. 
On mnie zgniecie, on mnie złamie 
A usunąć się nie mogę, 
Bo się zwali na podłogę„. 

Kiedy dostrzegliśmy, że akcja „Dożywocia" 

rozgrywa się w konkretnym czasie i w konkret
nym miejscu, zapytaliśmy - przypomnijmy -
dlaczego to komedia ta różni się tak wyraźnie 
od „Zemsty", „Slubów panieńskich" i „Pana 
Jowialskiego". Teraz widać już chyba, że róż

ndca między „Dożywociem" a tamtym.i trzema 
komediami polega nie tylko na sposobie trakto
wania przez Fredrę realiów obyczajowych. I nie 
tylko na_ tym, że język i .działania postaci „Do
żywocia" uwarunkowane są przede wszystkim 
przez ich sytuację majątkową, a język i dzia
łania postaci tamtych komedii przede wszystkim 
przez ich obyczaj klasowy. Ta różnica stała się 

teraz chyba jeszcze wyraź.niejsza. Swiat szla
checki w „Panu Jowialskim", „Zemście", „Slu
bach" jest światem, któreeo spokojnemu istnie
niu nic nie zagraża. Cześnik ma, jak się zdaje, 
jakieś kłopoty mająitlkowe, ale nie jest to sprawa 
ani jasna, ani specjalnie ważna. Pan Jowialski 
ma syna idiotę, ale żyje razem z tym idiotą 

w miłym dobrobycie. Orgon, Birbancki i Rózia 
są natomiast zagrożeni deklasacją: jeszcze 
chwila, a ich szlachectwo będzie tylko wspom
nieniem. Swiat szlachecki jest więc przedsta
wiony w „Dożywociu" jako świat, który nieba
wem może przestać istnieć. Z którym - jak 
z Birbanckim wspartym o Łatkę - dzieje się 

coś strasznego. I który - jak Birbancki - za
raz się zwali. Trzeba więc, aby odpowiedzieć na 
pytanie, skąd wzięła się ta różnica między 
„Dożywociem" a tamtymi komediami, wprzód 
i tak jeszcze zapytać: cóż to zagraża szlachec
kim bohaterom „Dożywocia '? Dlaczego to Bir
bancki nie ma ani grosza, a Organ ledwie zipie, 
jeśli tamtym - Jowialskiemu pani Dobrójskiej, 
Rejentowi - wiedzie się całkiem chyba nieźle? 
Czy to Łatka zagraża Orgonowi i Birbanckie
mu? Ależ nie. On ich ograbia, ale również ich 
wspiera : pożycza pieniądze Orgonowi, a więc -
tak to ujmijmy - przedłuża istnienie świata 

szlacheckiego. Gdyby nie Łatka, Orgon dawno 
by poszedł z torbami. Co więcej: Łatka może 
manipulować Organem i Birbanckim, ale mu
siało się przecież zdarzyć coś, co tych dwóch 
oddało mu w ręce. Co? Dlaczego Birbancki jest 
bez grosza, to jasne: wszystko, co miał przepił 
i przegrał w karty. Ale dlaczego Orgoo wpadł 
w pazury Latki? Może piorun spalił mu sto-· 
dolę? Może grad wybił mu zboże? Może susza 
zas:lJkodziła zbiorom? Ale gdyby się coś takiego 
wydarzyło, gdyby taka to była przyczyna ka
tastrofy finansowej Orgona, to Fredro w tej 
komedii, tak bogatej w realia, jeszcze i o tym 
konkretnym wydarzeniu chyba by nam opowie
d:ziiał. Ale nie opowied:z.Jał. A jeśl-i nie opowie
dz.i.al, to pewnie opowiedzieć nie chciał lub nie 
musiał. Czyli, mówiąc inaczej, nie chciał, aby 
katastrofa finansowa Orgona miała jedną, kon
kretną przyczynę, a istotne przyczyny tej kata
strofy były dla niego równri.e oczywiste, co przy
czyny kata.strofy Bkbanckri.ego. Czyli, jeszcze 
inaczej mówiąc, całkiem oczywiste były dla nie
go przyczyny, dla których świat szlachecki 
majduje się w stanie zagrożenia. Ale czy ten 
świiat rzeczyw1sc1e znajdował się wówczas 
w stanie zagrożenia? My, z całą naszą wiedzą 
historyczną o dalszych losach Organów i Bir
banckdch, możemy odpowdedzieć: tak, ten .świat 
już wówczas chylił się ku upadkowi. Ale spoj
rzyjmy na tę sprawę nieco inaczej. Fredro, 



wprowadzając na scenę Birbanckiego i Orgona , 
mówił przecież swoim widzom: patrzcie, tacy 
to jesteście. Zrujnowani, biedni a dum ·, bliscy 
deklasacji, przeklinający ten zły świat, a jedno
cześnie nic zeń nie pojmujący, marzący 

o ucieczce bal0nem w sferę ideału , a w sfer ze 
ideału myślący o talii kart i nowym fraku. 
A przy t ym niebyw ale śmieszni. A przy tym, 
ow zem, bardzo sympatyczni. A przecież ci wi
dzowie, którym Fredro to mówdł, wcale tacy nie 
byli. A przynajmniej wcale się za takich nie 
uważali. (.„) I mogli powied:Zlieć F·redrze: co pan, 
panie hrabio? My sprzedajemy córk·i? My, niby 
ten Orgon, pozwalamy się lekceważyć byle Łat

kom? My nic nie p jmujemy z naszej sytuacjd? 
To chyba pan, hrabio, czegoś nie pojmuje. Ale 
może Fredro pojmował więcej , niż pojąć byli 
zdolni ci j~go widzowie? Więc chyba inaczej 
rzecz nam trzeba ująć i chyba trzeba uznać, że 

Fredro co innego mówH swo· m widzom. N"e 
mówH im: patrzcie, tacy jesteście. Mówił : 

patrzcie, tacy będziecie , to was właśnie czeka. 
Tacy, to znaczy: biedni, dumni, głupi, przekli
nający świat, co jest starym krętoszem, i ma
rzący o ucieczce z tego świata w sferę ideału. 

Ta y będziecie. Tyle że - jak ten Orgon, co 
traci głowę - jeszcze tego nie pojmujecie. 
Ujrzane w porządku losów szlachty galicy jskiej, 
„Dożywocie" jest śmiesmą i groźną przepoWlied
nią. Smieszną i groźną apokaLipsą zapowiada
jącą koniec św"ata szlecheckiego. (.„) 

(Jarosław M. Rymkiewicz, „Aleksander 
Fredro jest w złym h umorze", Czytel
nik, s. 245-250, 255-262, 273-274). 
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