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f--:Jf ożywacie uznawane jest zgodnie - obok Zemsty, Ślubów panieńskich, 
~ Pana Jowialskiego czy Dam i huzarów - za jedną z najznakomitszych 
komedii Fredrowskich. Prosper Łatka zdaje się jednak być kimś obcym 
pośród postaci fredrowskich, między Cześnikiem i Rejentem, Jowialskim i 
Szambelanem, Gustawem i Albinem, Wacławem i Alfredem czy też Majorem i 
Kapelanem. „Jest to postać z natury swojej nietutejsza - pisał w 1869 
Aleksander Niewiarowski - a przykrojona raczej z molierowskich typów, 
jaskrawie malujących wydatniejsze wady ogólnego społeczeństwa. Taki Łatka 
mógł wprawdzie istnieć i na naszym gruncie, zawsze jednak byłby to tylko 
wyjątek , nie zaś typ". Przez długie lata w Łatce postrzegano przeniesionego w 
rodzime realia Molierowskiego Harpagona. „Łatka jest bratem, może nawet bli
źniakiem Harpagona" , twierdził w 1876 Stanisław Tarnowski, choć dodawał, że 
„nie jest jego kopią". 
Łatkę trudno jednak uznać za skąpca. Główną jego słabością jest raczej chci

wość, choć nie da się ukryć, że ma naturę sknery. To chciwość sprawiła, że 
ten, dysponujący sporym kapitałem i będący właścicielem kamienicy, lwows
ki lichwiarz nabył potajemnie prawo do dożywotnio wypłacanej, z tytułu 
złożonych w banku obligacji, renty hulaki, karciarza, lowelasa i romanty
cznego dandysa, Leona Birbanckiego. Łatka dokonując tej transakcji liczył, że 
w krótkim czasie sprzeda dożywocie Birbanckiego za gotówkę nawet z 
sześcioprocentowym zyskiem. Nie zdawał sobie sprawy, że wpędza się w 
kłopoty, naraża na życie w nieustannym napięciu, w lęku przed utratą zain
westowanych pieniędzy i w końcu, że będzie musiał odsprzedać dożywocie 
prawowitemu właścicielowi za pół ceny i płatne dopiero po roku. 
Łatka jest opętany żądzą gromadzenia pieniędzy, powiększania swego kapi

tału uciułanego dzięki pożyczkom pod zastaw. Po latach uprawiania tego pro
cederu mógł nawet udzielić pożyczki solidnemu ziemianinowi jakim jest 
Orgon. Gdy Orgon nie jest w stanie zwrócić pieniędzy, Łatka godzi się wziąć za 
żonę jego córkę pomniejszając w zamian dług o narosłe oprocentowanie. 
Łatka nie jest typem bezwzględnego lichwiarza niczym mający nabyć 
dożywocie Birbanckiego Jan Twardosz. Zawodzą go nerwy, traci zimną krew i 
łatwo wpada w panikę. W interesach pozbawiony jest jednak jakichkolwiek 
skrupułów. Pieniądze przesłaniają mu całkowicie ludzi, którzy są dla niego Jan Królikowski w roli Łatki 

Teatr Rozmaitości, Warszawa 1865 r. 



tylko źródłem zysku. „Co? gdzie? komu ? - mniejsza o to. / Byle złoto! byle 
złoto!" 

Prosper Łatka nie jest przy tym Żydem. Tradycyjnie właśnie Żydzi trudnili 
się lichwą i pośredniczyli w interesach. W Dożywociu oblegają Orgona przy
bywającego do Lwowa oferując swoje usługi, dobijają się też do Birbanckiego 
pragnąc odzyskać pożyczone mu pieniądze. Łatka traktuje Żydów jak 
konkurencję i stara się nie dopuścić .,By pieniądze Żydzi wzięli". Niewątpliwie 
jest katolikiem. Będąc w tarapatach daremnie przywołuje Boga, świętego Jana 
Kantego, błogosławionego Jana z Dukli i świętego Antoniego. Ma poza tym 
gminny gust i sposób bycia, brak mu wykształcenia i ogłady. Karol Wiktor 
Zawodziński uznał, że Łatka jest „przedstawicielem wielkiego miasta, jego 
ludu, jego drobnomieszczaństwa". Nie da się ukryć, że 12 czerwca 1835 roku, 
podczas prapremiery Dożywocia, na scenie lwowskiego teatru pojawił się pry
mitywny i chciwy, roztrzęsiony i zabiegany rodzimy kapitalista. 
Tworząc tę postać Fredro dał upust swej niechęci do obyczajów i zachowań 

jakie niósł ze sobą rodzący się kapitalizm, swej pogardzie dJa „przybyszów z 
motłochu złotobierczej zgrai". Nie dość, że uczynił go człowiekiem pozba
wionym godności, to na dodatek obdarzył odrażającym wyglądem. Łatka ma 
więc „nos kobuzi", czyli krzywy, „łeb sowi" i „wymokły", „oko kocie". Wielcy 
aktorzy wcielający się w tę postać jeszcze przydawali jej szpetnych rysów. Jan 
Królikowski „kleił krogulczy nos, łączył mocny rysunek brwi przypalonym 
korkiem, koło ust robił fałdy ponure" a „włosy wylizane sczesywał w tył". 
Wincenty Rapacki nakładał „perukę ciemną, krótko strzyżoną na jeża, o 
wysoko wgłębionych kątach czoła, kaszerowaną", ponadto „robił odstające 
uszy, oczy zwężone, krótkie, skośne brwi", „grymas opuszczonych w dół ust" 
i „ostry zakrzywiony nos'' . Ludwik Solski grał „fizycznego cherlaka, słabego w 
chodzie, nerwowego w geście". Nakładał „perukę z rzadkich, zrudziałych, 
trochę roztarganych włosów podczesanych w górę, robił sobie wysokie czoło 
z ostrymi kątami". Rysował nadto „skąpe wąsięta, kleił małą parszywą bródkę, 
lepił ostry w dół zakrzywiony nos". 1 Tadeusz Łomnicki, jako Łatka, w Dożywo
ciu w warszawskim Teatrze Współczesnym, wprowadzając do swej gry ele
menty persyflażu , starając się pokazać - jak to określił Andrzej Łapicki - „jaka 
jest tradycja tej roli i jednocześnie, jak on ją dziś komentuje", nakładał perukę, 
w której łysinę ukryć miało pasemko rzadkich włosów układających się na 
czole w loczek, twarz zaś wykrzywiał w groteskowym grymasie. 

Ludwik Solski jako odtwórca Łatki, wydobywając w grze chorobliwe rysy tej 
postaci, „trawiący chciwca niepokój wewnętrzny i nerwowe ruchy, spojrzenia, 
a przy tym karykaturalny chód, koszlawy i drepczący", uczynił ją nieomal tra
giczną. Tadeusz Boy-Żeleński zwracając uwagę, że Solski niepotrzebnie „trag
izuje Łatkę, zaostrza jego rysy", gdyż przestaje być komiczny, dodawał, że 
postępowanie takie jest niezgodne z intencjami Fredry. Naturaliści jednak do
strzegali w Dożywociu porażający obraz natury ludzkiej i stosunków społecz-

1 Stanisław Dąbrowski, Typy i maski fredrowskie, „Pamiętnik Teatralny" 1958 z. 2. 

Wincenty Rapacki (ojciec) jako Łatka. 
Warszawskie Teatry Rządowe, 1869 r. 



nych. Gabriela Zapolska, która była pełna podziwu dla gry Solskiego, pisała, 
że na Dożywociu nie jest w stanie „śmiać się" i wychodzi z niego „zgnębiona". 
„Te hulanki, te gonitwy za groszem, ten szlachcic frazesowicz frymarczący swą 
córką, ta banda lichwiarzy igrająca z życiem ludzkim, z pistoletami, z recepta
mi lekarzy, to dla mnie cała menażeria ludzka". „W menażerii tej jest szakal -
Łatka, kondor - Twardosz, paw - Birbancki, gąsior - Orgon, gawrony - Lageny, 
dzierlatka - Rózia i czubaty dudek - Filip". W Dożywociu odrazę jej budziła 
„gonitwa za nędzną garścią pieniędzy" i „sprzedaż życia ludzkiego". 
Niewątpliwie zawarty w Dożywociu obraz narodzin kapitalizmu w Galicji jest 

przygnębiający. Arystokrata Birbancki odziedziczywszy fortunę roztrwonił ją 
i „starł milion do szeląga". Na rozrywki zaciąga kredyty, których nie jest w 
stanie spłacić. Utracił nawet rentę dożywotnią. Nieumiejący się odnaleźć w 
nowych realiach Orgon. ziemianin na granicy bankructwa., zdaje się na łaskę 
lichwiarza, u którego jest zadłużony i oddaje mu swą córkę za żonę. Dawne 
cnoty poszły w zapomnienie. O pozycji społecznej decyduje posiadany kapi
tał. Małżeństwa zawierane są niczym transakcje handlowe. Dominującą rolę 
odgrywają ludzie obracający pieniędzmi, lichwiarze, pośrednicy i wekslarze 
dokonujący wymiany walut, ale także zwykli oszuści i spekulanci. Społe
czeństwo to dopiero uczy się nowych reguł gry, obliczania zysku, egzekwo
wania należności, dyktowania ceny. W tej nauce służący Filip bywa pojęt
niejszy od podolskiego szlachcica, nie ma też obciążenia w postaci wstydu czy 
skrupułów. Dokonuje się więc stopniowa demokratyzacj1a społeczeństwa. Dla 
konserwatysty Fredry oznaczało to postawienie obowiązującego dotąd po
rządku na głowie. W Dożywociu przedstawił te procesy humorystycznie, choć 
nie bez odrobiny melancholii. Fredro znalazł wprawdzie dobre zakończenie 
dla historii i nawet ., Łatkę wrócił cnocie", ale porządek społeczny nie ulega 
zmianie. 

Nic dziwnego, że Dożywocia raczej nie grywano jako „opowieści o dawnym 
obyczaju", lecz jako studium patologicznej chciwości, Łatkę uznano zaś za 
„postać z natury swojej nietutejszą". Dobrze znany typ „spryciarza i kanciarza" 
rozpoznał dopiero w Łatce Jan Kott obejrzawszy zaraz po wojnie łódzkie 
Dożywocie z .Jackiem Woszczerowiczem. Łatka łudząco przypominał Kottowi 
„szmuglerów warszawskich , co dorobili się na handlu z gettem, a potem 
sprzedawali złoto , mareczki i walutę na placu Napoleona". Kazimierz Brandys 
zaliczył tych ludzi „częstokroć bez określonych zawodów i poglądów, o różnej 
genealogii" - którzy w czasie wojny ujawnili talent do „małych interesów", 
nauczyli się żyć „poza prawem" i handlować „obchodząc zarządzenia" niemie
ckie, w okresie komunizmu wiedzieli jak się „przemawia do ręki" albo „prze
prowadza przez bufet'' - do pierwszych przedstawicieli owej „chłopomiejskiej 
masy'', która obecnie „intronizuje polski kapitalizm". Niewątpliwie w 
Prosperze Łatce mogłaby ona odnaleźć dalekiego antenata niestety bezlitośnie 
ośmieszonego przez komediopisarza. 

U współczesnych , rodzimych , drobnych kapitalistów usiłujących wzbogacić 
się w łatwy sposób dzięki ryzykownym spekulacjom, oszukiwaniu klientów i 
omijaniu prawa, ruchliwych i sprytnych, nieustannie tracących na transak
cjach i dopłacających do interesów, narzekających i oczekujących litości, 

rozpoznać można większość cech lwowskiego lichwiarza. Łatka stał się 

postacią z natury swojej tutejszą. 

Jacek Woszczerowicz jako Łatka. 
Teatr Wojska Polskiego, Łódź 1945 r. 



ORGON 

sam, po krótkim milczeniu uderzając laską 

~ 

Jwiecie, ty krętoszu stary! 
Świecie, świecie, bez czci, wiary! 
Obyś w jednej dziś osobie 
Stanąć tutaj mógł przede mną, 
Tak bym cię tern skropił raźnie 
Ażbyś pięty pogryzł sobie! 
Potem rzekłbym: „Mów wyraźnie, 
Co u ciebie w większej cenie, 
Czy pieniądze, czy sumienie?" 
Jam uczciwy - mam nagrodę? ... 
Płynę zawsze jak pod wodę, 
Lada fircyk patrzy z góry 
Szydzi sobie ze szlachciury ... 
Ha, nareszcie niech zdrów szydzi, 
Ale jednak Bóg to widzi! 
Kiedy przyjdzie co do czego, 
Fircyk, modniś w oczy bryźnie 
I jak piskorz się wyśliźnie -
A szlachciura, chętnie, szczerze, 
Nie żałuje swoim swego 
I nad siły ciężar bierze, 
z goryczą 

Aż na koniec z krwawym potem ... 
Ot zamilczmy lepiej o tern! 

Aleksander Fredro Dożywocie 
Akt III scena V 

J 

1 

Ludwik Solski jako Łatka. 
Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 1948 r. 



Tadeusz Boy-Żeleński 

fil\ ożywacie Fredry umiem na pamięć i uważam tę sztukę za naj
~ genialniejszą może koncepcję Fredry; zdumiewa mnie zawsze, 
jaki w tym szlachcicu tkwi głęboki i subtelny filozof, może i bez jego 
świadomości! Fredro trafia tu w samo sedno mechanizmu 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 najtkliwszym 
opiekunem cudzego zdrowia, dobrym duchem; każe mu piać hymny 
na cześć życia; wzruszać do łez zaciętych wrogów szczytną koncepcją 
przyjaźni; stawać się natchnionym kaznodzieją, wygłaszać z przeko
naniem najświętsze morały ... A wszystko płynie z prostej a misternej 
zarazem transmisji, drogą - nabytego dożywocia. Czyż sama esencja 
uczuć ludzkich nie leży w takich transmisjach? Jest niewątpliwie coś 
głęboko pesymistycznego w tym spojrzeniu na świat; ale bo też Fredro 
pisząc Dożywocie nie był w różowym nastroju; słynna apostrofa 
Organa: „Świecie, ty krętoszu stary ... ",płynie poecie ~ czuć to - prosto 
z serca. I zarazem - o cudzie talentu! - sztuka ta, urodzona ze smutnej 
zadumy nad światem, jest zarazem wybuchem najprzedniejszego 
humoru, j1est jedną z najweselszych, jakie Fredro napisał. Toteż jedna 
z owych tajemniczych transsubstancyj poezji! Pod tym względem 
Fredro jest tu zwycięskim rywalem Moliera, który wesołość swego Ską
pca osiągnął - i to ledwo! - za pomocą wtrętów i przybudówek; raz po 
raz sztuka chyli się w stronę dramatu; gdy u Fredry Dożywocie, nie 
mniej pewnymi strzałami waląc raz po raz w samo centrum, rozwija s ię 

z cudowną jednością, logiką i leje się nieprzerwaną strugą humoru. Nie 
mówiąc o wierszu, który pod względem pełni, zwartości i nerwu nie 
ma chyba równego sobie w mowie scenicznej. Umieć wiersz Fredry na 
pamięć i iść się nim cieszyć w żywym słowie, chwytać z ust aktora 
każdy wyraz, smakując i przełykając jego wypowiedzenie, oto jedyny 
właściwy stosunek do Fredry. Dopóki tej rozkoszy nie znacie, moi 
czytelnicy, nie mówcie mi o swojej kuJturze Jiterackiej, jesteście 

dzikusy, fe! 

"Kurier Poranny" 1924, nr 289 

t 

Gustaw Holoubek w roli Łatki. 
Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego. Katowice 1951 r. 



Kazimierz Wyka 

CT eżeli Fredro zawsze myślał akcją, Dożywocie stanowi jeden z 
O najznakomitszych, nie tylko w komedii polskiej, przykładów ta-

kiego 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. Utracjusz, 
karciarz i pijak 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 pod
pisane procenty zdobywający młodą dziewczynę. W zalotach bełkocą
cy miłosne zdrobnienia, wszystko mu jedno, do kogo - ,,czy fiołek, czy 
tam Rózia". -Historia między Leonem a żonami Lagenów. Co tu jeszcze 
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. Przesada to była, ale dobrze o sumieniu świadcząca 
obawa, panie hrabio! 

Gorzkie komedie Fredry (fragmenty) 
"Życie Literackie" nr 42 z 16 X 1955 

,C/lozcw6dp1•zed doclw{lem - t,•fo 1111/jJrzodem 

~-~~~~~~-~-a_,~-o~lt-v_o_o._~_'t_·_-_t_o~n-ę<._L_z_ę_c.!l_o_o_~_''_· ~~~~~~-~ Andrzej Łapicki (Birbancki), Tadeusz Łomnicki (Łatka) w Dożywociu. 
Teatr Współczesny, Warszawa 1963 r. 



Mieczysław Inglot 

/:Z) unktem wyjścia Fredrowskiej groteski jest odwróce
~ nie naturalnej typowej sytuacji i przekształcenie 
kata w ofiarę, a ofiary w kata. Wieczny dłużnik staje się 
nieświadomym prześladowcą króla lichwiarzy. „Przyjaciel 
młodzieży" Qak ironicznie zwano Łatkę) staje się na zasa
dzie ironii losu rzeczywistym opiekunem Leona. Odtąd 
zaczyna działać prawo absurdu. Lichwiarz, cyniczny i 
groźny wobec Rózi i Organa, podlega regułom zabawy i 
przekształca się w postać z farsy. Posadzony na grotes
kowej karuzeli, staje się niewolnikiem farsowej sytuacji. 
Przestaje kierować wydarzeniami. Jego działalność staje 
się z wydarzenia na wydarzenie coraz bardziej defensyw
na, zmierzając w końcu jedynie do zapobiegania narastają
cym kłopotom. Przestaje się liczyć życiowe prawdo
podobieństwo, a uwagę zaczynają skupiać reguły zabawy, 
rządzącej się własną logiką. 

Satyra i humor w „Dożywociu" 
„Ruch Literacki" zeszyt 6, XI - XII 1980 

\le Rocll{ut!I hto &'t°ę o .fw[!/e apom1/1a 

(J.ro1.stom darmo ~·Ztoi zam/mięte 

{i)o Ef1oocie/ 
Premiera 30 kwietnia 1918 roku 

w Teatrze Polskim 

Reżyseria: Ludwik Solski. Obsada: Leon Birbancki - Wiktor Biegański, 
Doktor Hugo - Włodzisław Ziembiński, Orgon - Edmund Gasiński, 

Rózia - Janina Janiczówna, Łatka - Ludwik Solski, Twardosz -
Edward Żytecki, Rafał Lagena - Bolesław Muszyński, Michał Lagena -

Józef Popławski, Filip - Jan Bonecki 

Grane 12 razy łącznie z Mi/ością i loterią wg Floriana 

Ludwik Solski w roli Łatki. 
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