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„.. • ..... 

świecie, ty krętoszu stary! 
świecie. świecie bez czci, wiary. 
Oby w jednej dziś osobie 
Mo.głeś staną ć tu przede mną, 
Tak bym cię tym skropił raźnie, 

Ażbyś pięty pogryzł sobie! 
Potem rzekłbym: „Mów wyraźnie: 
Co u ciebie w większej cenie, 
Czy pieniądze, czy sumienie?" 

(„Dożywocie", akt trzeci, scena piąta) 
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PRO 

MEMORIA 

Wyjechaliśmy razem nie równych pobudek, 
Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. 
Tęskniłem za obozem ... nudziłem się przeto, 
I ażeby coś robić, zostałem poetą. 
Ach gdzież tam!. .. Tam do licha! ... To panie, nie 

żarty! 

Byłżeś przynajmniej silną nauką podparty? 
Ach gdzież tam! ... Byłem sobie, ot szesnastoletnim 
Pośród dwóch guwernerów nieukiem 

kompletnym; 
Nigdy mi się nad książką nie zmarszczyło czoło, 
Trąbka myśliwska w kniei była moją szkołą. 
A kiedy niespodzianie zafurknął proporzec, 
W to mi graj!. .. żegnając rodzicielski dworzec, 
Żegnając biblioteki zasuwy spokojne, 
Z radosnym uniesieniem ruszyłem na wojnę. 
A gdym przedeptał obręcz i prysku i lodu, 
Moskwy, Paryża, Wiednia od grodu do grodu; 
Ze sześciomiesięcznym niewoli popasem, 
Wróciłem z niezwiększonym nauki zapasem. 
Wróciłem, prawdę mówiąc, bez celu do kraju, 
Lecz z pękiem doświadczenia różnego rodzaju. 
Razu jednego kiedy w malignie zasnąłem, 
Wpadł mi palec w kałamarz i pisać zacząłem, 
Oczywiście komedią, której bez nauki 
A na najpierwszych scenach pojąłem treść 

sztuki. 
Pisałem więc z tą wieku młodego odwagą, 
Co się często dla drugich ciężką staje plagą 
Chciałem zasięgać rady... ale na me nogi 
Literackich świeczników za wysokie progi; 
I jeśli się zbliżyłem, bijąc kornym czołem, 
Tak czy siak, koniec końców zawsze szczutka 

wziąłem 

U jednego trzy akty ledwie wyżebrałem, 
Bo swoje bajki z ciągłym wygłaszał zapałem, 
A finalnie półgębkiem skończył na odprawie, 
Że podobnych Geldhabów nie mamy 

w Warszawie. 
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Drugi zaś, nieruchomy klasyk ostrokuty, 
Który z tej samej jednej zawsze śpiewał nuty, 
Dał wyrok, że zły papier, atrament za blady, 
I ani słowa więcej. - Szukajże tu rady!!. .. 
Nie wiedząc już nareszcie, jak poradzić sobie, 
Z najmędrszym Gramatykiem skromny układ 

robię: 

Darowałem mu pisma, ażeby poprawił, 
Potem wydał ... a sobie wawrzyny zostawił. 
Mędrzec wziął, co chciał. A musiałem bez 

swatów 
Uratować wawrzyny za dziesięć dukatów. 
Po takich próbach, których cząstki tu nie 

mieszczę, 
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Trzeba było jeść diabła, aby pisać jeszcze. 
Publiczność tylko szczerą, tę miałem po sobie 
Inaczej byłbym dernął zaraz w pierwszej dobie. 
Przy tym i teatralne dzienniki w Warszawie 
Prze~nawiały od razu mniej więcej łaskawie. 

W lwowskich tylko, jak mówię, i pies nie 
zaszczekał. 

Ale nic nie straciłem, żem kilka lat czekał. 
Bo jakiś Minos powstał i zaszczekał wściekle, 
Choćby moich pięć tomów w piątym widzieć 

piekle. 
Żlem pisał. - Z3cda. ·- Ale źle pisać nic 

zbrodnia; 
Trafiało się to dawniej i trafia się co dnia. 
Byłem więc więcej złością niż treścią zdziwiony, 
A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony, 
Nie mogłem pojąć, zgadnąć, czy rada czy zdrada, 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 
Milczałem lat piętnaście i nie schudłem wcale; 
Jakżem się nagle znalazł w moim dawnym szale? 

-----------------

Napisałem komedią„. lecz tym razem prozą 
A napisawszy jednę, po szczęsnym połogu, 
Do dawnego, niestety, wróciłem nałogu. 
Ale już teraz piszę tylko dla szuflady, 
Bo pochwałom nie wierzę„ . Za późno na rady. 
A teraz to Pro meml :; r :a s~isuj ę dokładnie , 

Aby gwizdano, jak kurtyna spadn'e. 

29 paździe rnika 1872 

(Aleksander Fredw ,Trzy pn trzy") 

ALEKSANDER FREDRO 
. W OCZACH 

WSPOŁCZESNYCH 

„Pierwszy tedy zaraz występ Fredry świad
czył o wielkim twóTczym talencie, o bystrym 
wzroku spoistrzegawczym, o wrodzonym dowci
pie tryskającym niewymuszenie z każdeg.o nie
mal słowa, z każdej sytuacji, a nadto - co 
się rzadko zdarza u pisarzów początkowych -
o instynktownym poczuciu wymagań sceny i jej 
efektów, które tutaj jakby u wytrawnego już 
znajdujemy komediopisarza. Słowem, pierwszy 
ten występ znamionował wielkiego pisarza pol
skiej scenie. Pióro Fredtry było obfite, jeniusz 
jego posiadał bogate zasoby, komedie nowe na
stęp·cwały •szybko jedna po drug.iei i zachwy
cały piubliiCZ!ność, a autorowi coraz większą 
czyniły sławę. Od roku 1822, w którym zamilkł 
dla spółczesinego pokolenia, Fredro był najpłod
niejszym pisarzem w Galicji, a co więcej, jedy
n ym, którego jeniusz twórczy prześcigał po
wszednią miarę . Komedie jego-, tak wielce ulu
bione na scenie, wyszły wkrótce w pięciotomo
wym wyda:niu w \V;iedniu i rozchwycone były 
przez publiczność czytającą je w całym kraju 
równie pożądliwie„. 

.„Stojąc u zenitu swej słaiwy Fredro raptem 
zamilkł, przynajmniej dla spólczesnej publicznoś
ci, a chocaż nie porzucił pióra i kilkanaście jesz
cze .s•ztuk pó:źiniei naipiisał, jednakowoż zamknął 
szczjelnie tekę i po ZEMSCIE ża:d:nego już póź
nie;jszeg.o utworu swego nie ok:az.ał śwta1tu, po
stanowiwszy, aby to się dopiero po jego śmier
ci stało. P.ostanowienie to wy1wołała ostra kryty
ka jego komedii. umieszczona w wychodzącym 
podówczas w Krakowie „Pamiętniku Nauk 
i Umiejętności", krytyka, która do żywego do
tknęła Fredrę, wzwyczajonego do samych tylko 
handów i uwielbień . Poohodziła ona z pióra 
Seweryna Goszczyń·ski1ego, który zapatrując się 
na dzdeła Fredry z wyłączmeg.o stanowiLSika, za
rzucił mu, że pomijając żyrwioły narodowe przed
stawiał najczęściej św,iat salonowy, z niego 
czer:pał treść i wzory; przez co komedie jego, 
tchnąc kasmopolityz;mem, nie posiadają cechy 
nairodowej. Nie wchodzimy czy krytyka miała 
po sobie słuszność czy się z właściwego. zapa:try
waŁa stanowiska i nie myliła się w ocenieniu 
czy nie była zanadto ostrą i stronniczą, dosyć, 
że ubodła dumę Fredry, iż pastanow.ił, póki żyje, 
nie puśdć w świait żadnego zie ·swych później
szych utworów i z nieprzełamanym uporem do
trzymał p•O·stanowienia„. 

(Wła.dysbaw Zawadzki „Pamiętniki...") 
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§ 
DOŻYWOCIA 

Dożywocia y Konsensy na Dobrach Królew
skich które nie są Prawu przeciwne w mocy 
zostawiono. 1550 fol. 4. 
~ Solid~ albo spolno dzierżenia zniesioną, y nie 

~a1ą 1?ydz ~awane IBIDEM. O tymże declaratur 
iz dozywoc1e na każdey staney summie jest 
dobre. 1562 fol 19. 

Gdy _Doż?'wocie ies~ Oycu dane, choćby Dzieci 
expresie me były mianowane, po śmierci Oyca 
ieden z nich w ddywodu zostawać ma IBIDEM. 
Doż.ywoci.e Braci b~dż dwom bądź pluribus dane, 
gdzie kazdy pro mteresse sua rozdzielnie lub 
nierozdzielnie używa go, gdy z nich ktory u'mrze 
superstites już nie w dożywocie, lecz w summę 
tylko succedunt choć iest, choć nie iest nanim 
tak iż owa część umarłego iest na skupi~ 
IBIDEM. 
Dożywocie Oycu z Synem dane jeżeli Ociec Sy

nowi w possessyą przed konkluzyą Seymu teraź
nieyszego puści nie iest expektativa, byle ni -t 
sądowe dorl:ywocie •. gdyż wedle Statutu, Urzędy 
Sądo,w~ ma~ą bydz dawane aetate, intelligentia 
l::ene v1gentibus, co się ma rczumieć de praesenti 
Sita.tu Personae non de futuro . IBIDEM. 
~ożywocie dwom Braciom conjunctim & sepa

ratim dane, gdy ieden drugiemu przed kokluzyą 
Seymu tego ustąpi, nie iest także expectiwa. 
IBIDEM. 
Dożywocie Mężowi y Zoną dane tak się ma 

zrozumieć że uno mortuo superstes succedit w 
dożywocie. IBIDEM. 
Dożywocie na starych Summach tylko za od

puszczeniem nieco z Summy maią bydź dawa
ne .. 1?65 fol. 90. To iest za e ·tenuacy;:; czwartey 
częscL 1566 fol. 126. Na starostwach Ukrain
~kich, in solidum Mężm~ri y żonie na potym do
zywocie niemaią bydź dawane. Anno 1647 fol 26. 
Co non a1ssidt Woiewodz:ostw a Podolshego. D~ży
wocia żadna Białogłowa na Starostwach nograni
cznych nie tylko w Ukrainie, ale y w Rusi ani 
w Bodo11u leżący.eh; mieć niemoże ·lub nullitate 
Privilegiorum. 1662 fol. 9. Ani więcey nad dwie 
Krolewszczyzn cujuscunque generis, lub Sta
rostw, ~ub I?zierżaw po śmierci Małżonka swego 
tr.zymac moze; exceptis his, ktćre do cz su poda
~ua tey Kons~ytucyi do Grodu Warszawskiego 
JUre commurncatio otrzymały. IBIDEM. Titul; 
O dożywociach. Na Zamki takL y wsz,elakie For
tece co:mmunicationes junium dożywoda Biało
głowom dawane bydź nie maią. 

Acoessoria staJut y konstytucyje.„ 
... przez lmci Pana Micha.~a Słońsk'ego 

zebrane 
Roku od Wcieleni·a Przedwieczney Prawdy 1760 

DOŻYWOCIE 
Teatr Narodo·wy w Warszawie, 1924 

Dożywocie Fredry umiem na pamięć i uważam 
tę sztukę za najgenialniejszą może koncepcję 
Fredry; zdumiewa mnie zaws,z.e, jaki w tym 
szlachcicu tkwi głębak:i i subtelny filozof może 
i bez jego świadomości! Fredro trafia tu 'w sa
mo sedno mechanJzmu świata, w problem trans
pozycji uczuć. PrzedstaiWia naim lichwiarza bez 
czci i wiary, bez ludzkiego drgnienia, który jest 
kolejno najtkliwszym opiekunem cudzego zdro
wia, dobrym duchem: każe mu piać hymny na 
cześć życia; wzruszać do łez zawziętych wTogów 
szczytną koncepcją przyjaźni; stawać się na
tchnionym kaznodzieją, wygłaszać z -prz.eikona
niem najświętsze morały„. A wsz,ystko płynie 
z 1pr'O'stej a mist.ernej zaraz•em tra1nsmisji, drogą 
- nabyt€go d.ożyw·cieia. Czyż sama esens·}a uczuć 
ludzkich nie leży w takich transmisjach? Jest 
niewątpliwie co·ś głębrnko pesymistycznego w tym 
spojrzeniu na świat - ale bo t e ż Fred1ro pisząc 
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Seic.eryn Goszczyński, krytyk, który sp:Jwodowal 
z:amilknięc-ie Fredry na la,t piętnaście. 

D-Oż:ywode nie był w różowym nastroju; słynna 
apostr1ofa Orgona: „Świecie ty kręta.szu stary.„" 
płynie poecie - cz;uć to - prosto z serca. I zara
zem - o ·cudzie talentu! - sz,tuka ta urodzo
na ze smutnej zadumy nad świiatem, je.st zara
zem wybuchem naj:przed'.niiej.szego humoru, jest 
jedną z najweselszych, jakie Fredro napitsał. To 
też jedna z, c.wych tajemniczych transsubstancji 
p.oez:ji! Pod tym względem Fredro jest tu zwy
cięskim rywalem Moliera, który wesołość swego 
sikąpoa osiągnął - i to ledwo! - za poimc•cą 
wtrętów i przybudówek; raz po raz s:z:tuka chyli 
s.ię w stronę dramatu; gdy u Fredry Dożywocie, 
nie mnie_i pewnymi .strzałami waląc raz po raz 
w sarno centrum, rozwija siię z CU'downą jednoś
cią, loigiiką i leje się nieprrerwaną strugą humo
ru. Nie mówią:c o wierszu, który pod względem 
pe~ni, zawart01ści i nerwu nie ma chyba równego 
sobie w mowie scenicznej. Umieć wiersz Fredry 
na pamięć i iść się nim cie,szyć w żywym słowie, 
chwytać z ust ddbrego aktora każdy wyraz, 
smakując i przeły.kając jego wypowiedzenie, oto 
jedyny właściwy stosunek do Fredry. Dopóki tej 
rozkoszy nie ZJnaciie, moi .czytelnicy, nie mówcie 
mi o s:wojej kuHurze literackiej, jesteście dziku
sy, fe! 

SEZON TEATRALNY 

1961 1962 

KOSZALIN 
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ALEI\SANDER FREDRO 

DOŻYWOCIE 
KOMEDIA W TRZECH AKT ACH 

którą teatr ma Zf:lSzczyt przedstawić Szanownej Publiczności 

w graniu aktorów 

LEON BIRBANCKI 

DOKTOR HUGO 

ORGON 

RÓZIA, córka Orgona 

ŁATKA 

TWARDOSZ 

RAFAŁ LAGENA 

MICHAŁ LAGENA 

FILIP 

{
Janusz Michale wski 

p. p. Jerzy Złotnicki 

pan Kazimie,rz Kurczy · sk i 

pan Wajdech Kostecki 

panna Maria Chruścielówna 

pan CZ€sław Lasota 

pan Stanisław Wolicki 

pan Stanisław Poks 

pan Edward lVIączewski 

pan Zbigniew Witkowski 

Sc€n.a w mieście, roku 1829 

REŻYSER 

MARIAN BOGUSZ EW A KOŁOGÓRSK A 

ASYSTENT ;{EŻYSE'RA 

ALFREDA BA YLL 

Grane po raz pierwszy na teatrze we Lwowie 
12 czerwca 1835 roku 



S k tad linc typ. - T. Br.alewski 

S lad ręczny i iam. - J. Filasiak 

Klisze - E. Konieczny i Z. C h~cińsk i 

D ru k - J. Spiryd'owski 
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--~~~~~~~~~-

RiOla Solskiego jako Łatki to jedna z wielkich 
sław tego aktora, jeden z tych kapitałów pcl
skiego tea,tru , który winien być utrwalony na 
filmie i na płycie w muzeum teatralnym. Jednak 
i fa ro1a nie jest świetna bez zastrzeżeń; Solski, 
również przed ni odtwórca moliero.wskiego Har
pagC!.na , czasem jakby miesza te role, tragizuj.e 
Łatkę, zaostrza }ego rysy, wypada nieco z we·s·o
łcśoi, w jakiej ta rola powinna być skąpana. 

ów przeszywający krzyk zza sceny w trzecim 
akcie Jest jedną z takich omyłek, a można by ich 
nal.i·czyć więcej. Harpagan może w nas budzić 
uczucie i grozę - Łatka nie; Fredro tego abso
lutnie nie ch·~iał. Tym mniej pa.winien je budzić 
Birbancki. P. Śliwicki jako wykonaw~a tej roli, 
zawsze szlachetny i zawsze stylowy , jednego ni.e 
p::: siada: humoru. Wspólcz:uj.emy z jego kaszlem 
l~ l arny się o jego zdrowie. dzielimy jego kło
p oty.„ Otóż Fredro też ·nie chciał; w tym żwa
wym rytmie wie:rsza, zaimaszy1stym geście nie ma 
miejsca na molowe tonacje. Kiedy Birbancki pod 
r~·'.{ę ze swoim lekarzem śpieszy na ostrygi, za
pewnie dobrze i:;odlane. powinniśmy ły::rnć ślinkę, 
a n.ie myśleć: „Bie:facz k, z1nc.wu scbie zaszko
dzi!" Pierwszy akt D:.;iY'w ..... cia był wczoraj tro~h G 
smutny. Bez skazy za t o był Org·on Chmieliń
skiego. To jest jeden z aktorów, którzy podjęli 
z prz.eszłego p.okolenia najczystszą tradycję fre
drowską, aby ją przekazać następcom. Najlep
szym Twardoszem, jakiego widziałem niegdyś 

Szwc !eże r Ksi stw:t Warsz awskiego. 

, 
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Wqwóz Samo-Sierra.. gdzie poilskie oddzi aly 
sz u:o leżerów wsiawil y się swleńczq szarżą. 

w Krakowie, był Knake-Zawadzki; do dziś, po 
ćwierć wieku, pamiętam każdą jego grę mi
miczną; w duchu tej tradycji - zapewne jeszcze 
da.wniejszej - grał tę f.igurę bardzo dcibrze p. 
Bednarczyk. Filip.em miał być Ja,racz; żal mi 
ty1ch kapitalnych ~cen, które byliby wygrali 
z Solskim; zastąpea jego dał postać z;dawkową.„ 

A drugi znowuż : „Szczegół charakteryst yczny : 
bedy w scenie s.iódmej, aktu drugiego Chmieliń-
ski wygłosił słowa: · 

Co się pytasz, w•szyistko drogo, 
Tylk10 na1sze ziboż.e tanie„. 

sala, w któriej najwidoczniej było wielu przed
stawicieli ziemiaństwa, zatrzęsła się oj braw 
frenetyczny•ch. Lękałem się, że prz·eśliczne pają
ki kr~1szt~,łcwe ohe1rwą si~ od stroipu J potłuką 
na miał.„ . 

O święta po•tęgo złudzeń- Tylu ziemian w tea 
trze, że oklaski ich g:rożą oberwaniem świecz
ników, i to na Fr edr.Zte! To jakiś pi ę'.rny sen. 
Stanowczo, łatwiej nam uwierzyć p.ienvszej 
wer.sji. 

A jednak s.aomo pytanie, jak.i akcent dawał 
sam Fredro owej ap:Jstrofie o „taniości z1b oża", 
warte byłoby dyskusji. Czy w tym wierszu Or
g.ona trzeba widzieć persyflaż wiekuistego, szla
checkiego narz,'2kania, czy też szczerą gorycz zie
mianina i Pialaka? Dziś po wojinie, z epoki de
waluacji tak dobrze znamy t yp orwego szlago
na, któremu wszystko w mieście jest za drogo 
i który ws.zystkie ceny rad by wrócić do daw
nej normy, z wyjątkiem oczywiś cie cen psze
nicy, że mimo woli skłonni jesteśmy interpre
tować ten wiersz satyrycznie jako świetny 
dowcip; ale gdy Fred1ro wkładał go w usta swe-

RECENZ.JA BOY'A 11 

mu szla:chdcowi, miał on może inne znaczenie. 
W epoce, gdy Galicja była Z!alewa1na obcym to
warem, a łupiona ekonomicznie pnez Ausjtrię 
owo „na.sze zboże tanie" mogło się barwić akcen
tem patetyiczmym, jaiko krzyk dus,zy całego zie
miaństwa, które wówczas mogło się poniekąd 
identyfik1awać z oj.czyzną. RJzecz warta ro~wa
żenia; gdy chodzi o Fredrę, godzi sJę, bez obawy 
śmiesziności, wł·os rozsz•czepiać na czworo. 

(W recenzji SiWojej z Dożywocia p. J. Lorento
Wi·cz słuszmie podnosi , iż akaja te.go utworu może 
dz.iś być dla szerszej publiczmości nie dość zrozu
miała, i wsikazuje potrzebę krótkiego objaśnie
nia, dołączonego ewentualnie do programów. 
Istotnie. W ep.o-ce bliskiej Fredrze, w ówczesnym 
społeczeństwie, opartym przede wszsytkim na 
posiadaniu, wszysitkie kombina,cje i subtelności 
spadkowe były tak poto.cz:nie znane iż sam tytuł 
Dożywocie mówił od razu wszystko. Dziś się to 
bardzo zmieniło, tak iż nie można by się dz.i
wić, gdyby ten i ów z widzów nie od razu się 
połapał w istotnym stosunku łączącym Birban
ckieg10 z Łatką, w pobudkach tkliwej 01pieki Hch
w.iarza etc. Oczyw'śc.ie dla takiego widza giną 
najpirz,edniejsze efekty komicz.ne. Al.e nie tylko 
tej .sztuce zdałoby się kilka słów objaśnienia. 
Podczas antraktu Opowieści. z imowej słyszeli
śmy, jak któryś z widzów się zwierz.al: ,,Ładne 
to, bardzo ładne, ale ż eby to zrozumieć, trzeba 
by znać historię„.". P.oczchvriec był przekonany, 
iż aby zrozumieć treść tej bajki, trzeba w.pnód 
studiować historię Czech i Sycylii! Gdyby mu 
w krótkim objaśnieniu wytłumacwno .iei baŚ!ni.o
wy charakter oraz wskazano ni:ci łączące pierw
szą część z drugą, podając w krótkości treść 
utworu, słuchałby ze spokojnym sumieniem 
i .z większą przyjemnością. Jakże zdałoby s.ię 
tak krótkie objaśnienie np. przy takim Danto
wie etc. W obecnej dobie, wobec napływu nowej, 
bardzo rozmaicie iprz.ygotowanei publiczności, 
uła·twienie takie wpły1nęło:by 1niewątp1iw,ie dodat
nio na jej stosunek do teatru. Bierzcie przykład 
z kina, jak wszy·stko stara się włożyć łopatą do 
głowy! „Ł apat·ologia", oczywiście sto.s{).wana zrę
cmie i dyskretnie, j est zawsze bardzo pożyte·cz
na.). 

(T.adeus:z Boy-Żel.eński „Obrachunki 
fredrowskie" - wyjątki z recenzji. 
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Ubożeli coraz bardzie; chłopi złotowscy od 
wrogó~v ze wszech stron uciskani, gdy Polskę ro
zebrali zab0rrcy. Jun:krowie ziemie im całkiem, 
lub kawaŁkami zabierali, prz,ez kolonistów wy
kupowali, zaś co twardszych niemieccy księża 
z ambo1ny straszyli. A był wśród nich i Joachim 
Ługa co ani kawałka ziemi nie chciał i na ponie
wierkę na Sasy i§ć. Ludzie byli początkiem po 
jego stronie i wielu jako on z,agonu się trzymało. 
Gdy jednak co raz jeden do miasta s.zedł i po
niektórzy co na czkwieka w rękodzielniach wy
szedł, do swoich wracał, przyodz:iewkiem się 
chwaląc, łamał opór pozostałych, wtedy Luga 
na dziwaka zc:.czął wychodzić. Ale Jcachim, co 
się Polakiem czuł i jaśniej w głQwie miał, cięż
kim słowem o przywiązanie do ziemi rodzinnej 
s1ię dopominał, kości ojców i dziadów każąc pil
nować. Nie jeden w.ięc i zawachał się i został. 
Trwała więc ta wa'lka coraz zacieklejsza o dusze 
ludzkie i pola ojczyste, gdzie się koiloniści coraz 
szerzej pano;s:zyli. A najgoręcej wystąpił nowy 
proboszcz ze Szwabii nasłany, co na miejsce 
zmarłego kaznodzieJi nastał. Kazań po p1olsku 
nte prawH, do czego ludzie byli .przyzwyczajeni, 
no-wych po~ządków uczył, posłuch dla władzy 
nakazywał. 

Ługę najpierw jako sknerę ośmieszał powia
dając, że ma1jątek do trumny, grosz do grosza 
chowa, omas ty żałuje , siebie i .S:woich głodzi. 
Lecz choc.iaiż to i prawda była, bo u Ługów się 
nie przelewało jako, że i podatki i szarwarki 
jakby specjalnie na nich się krupiły, jakoś to 
Joachima nie dotknęło. A gdy go ksiądz na jed
nej spowiedzi fukać począł i grozić pi.ekłem -
to z kośc.ioła wyszedł i więcej tam nie wrócił. 
Tego tY'lko 1prnbosz.czow;i było trzeba i wnet go 
bezbożnikiem ogłosił. Ludzie krzywo patrzeć na 
niego poczynali. Ługa miarkował gdzi,e jest dno 
prawdy, nic więcej nie mówiący, naigle w swojej 
zagrndzie kaplicę wielką murować począł i co
dzień głośne modlitwy, gdy ludz.ie wracali z po
la, odprawał, wieńce kładł i świecę nawet palił. 
Skupiać się ludzie poczęli, a co ciekawsze baby 
rozpytywać o przyczynę owych dziękczynności. 
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A~e ~uga nic b d ać nie chciał ty lko głos w mo
dllt;v1e ,z domo~nika~i podnosił. Co pobożniejsi 
?,ołc:~zac pocz~ll ~o wto.ru. I tak się dziać zaczęł·o, 
L.e cu::z fo 'Y1~,CeJ ludzi przybywało z żarliwości, 
lub ~1.~k~wo ~i. a probmzcz modłów przecież za
bromc me mogł . 
. Aż tu i najpierw cicho, a potem ii głośno wieść 

s1.ę roz,chcd~i~ pc~zęła, że Łudze Najświętsza Pa
m en , a we srn~ się. ukazała i jakoby objaśniła, że 
Zlo;o.w W ~NO J ą bte:-ze S•pecjałną opiekę i łaska
WOScią darzy. Zatrząsł się proho·3-zcz, bo Matka 
Bo.ska patronką była polską i na Niemców zaw
sz~ k~so o,czkiem patrzyła, o czym każde dziecko 
wiedziało. Sąd zw oł ał i Ługę chciał s ądzić. Aliści 
ckaza.ło sJ ę, że nikt takie.i wiadomości od Joachi
m~ _me sły zał nawet n c.J1.viększy łajdak i pijak 
~I~JS;cowy, Zbyszko Mamrct języka też przyło
zyc do krzywej przysi~gi nie chciał. Nic pro
ccszez przeciw Łudz.e z sądem nie wskórał zaś 
ludzie .: ~oje ~ tak wi2dzieli i ziemi ~·ię trzy'mali 
z p.odwoJną siłą , aby łaski bożej nie tracić i na 
pohańbienie nie pó "ść. 
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Przede wszY'stkim winniśmy wyjaśnić, że Teatr 
zmieni1a jedn4 cz·ęść swej stałej rubryki i w miej
sce poezji Członków n-0.szego Klubu Liternckiego, 
będzie systematyczni e przedstawiał zabytki kul
turalne Ziemi Koszalińskiej i ich dzieje. 

Rubryk.a ta może się ukaz:ywać dzięki p0mocy 
Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

FELIKS PTASZYŃSKI 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 

ZAMEK W DARŁOWIE 
W pobliżu 1sta,rego pomorskiego grodu kaszte

lańskiego (dzisiejszy Darłówek) książę rugijski 
Wisław II założył w 1271 r. mia1sto Darłowo. 
W drugiej poł. XIV w. książęta szozecińscy 21bu
do·\vali zamek n a wys1pie utworzonej z roz1ewisk 
rzeki Wieprzy w bezpośrednim sąsiedztwie mJa
sta. Zamek w ciągu siwych dziejów ulegał kilka
krotnie poża1riom (1589, 1624, 1680). p 1c których 
był na stępnie cdbudowywany. Dzisiejszą ?Wą for
mę zawdzięcza księciu Barnimowi XI, ktoify oko
ło 1538 r. dokonał roiJbudowy. Wznie1siony został 
na w,zór innych zamków ry,cerskich Pomorza 
ś.rodkowego, jako zamknięty czwonokąt z dzie
dzińcem otocŻonym wysokim murem cibronnym 
i skrzydłami mieszkalnymi. Sk1rzydło wschodnie 
posiadało reprezentacyjny charakter; y; 'Pa~terze 
mieściła s.ię kaplica zamkowa a na I 1 II piętrze 
s.ale audiencjonalne. 

Z d:ziejami zamku darłcwskiego1 Zlwiązane są 
losy niektćrych wybitnych postaci P1omo_rz.a Za
chodniego. W 1449 r . osiadł tu Eryk I ks1ązę po
m orski prawnuk ktróla K azimierza Wielkiego, 
zdetronizowany król duńsko-norwesko-szw€dz
ki. Po prz.eszło czterdziestoletnim rządzeniu trze
ma paflstwami i kilkuletniej bezowo.cne; wa~ce 
o utracony tron, ostatni dziesiątek lat swego zy
cia spędził w Darłowie, przyczyniając się znacz
niie do rozwoju swej siedziby i mias ta. Sark?~ag 
jego znajduje się za ołtarzem głównym w kosc1e
le parafialnym. . „ 

Prawdopodobini·e w zamku darłowskim ~;1od:z1ł 
się Bogusław, syin księcia Eryka. II sz1czecms~1·e~ 
go i księżnej ZQfii, przyszły mąz Anny -. C?rk1 
króla Kazimierza Jagiellończyka. Mł?dz,1€nc:ze 
lata spędził w Darłorwie i na dwor~e k~olews~u~ 
w Krakowie. gdzie wraz z synami krolews~1~1 
był' wychowaniki·em Jana Długosza. Po ObJęcrn 
władzy k·siążęcej w Sz.czecinie, jak<? Bogusław X, 
był pieirwszym księ.ciem SJ?rawuJącym wła?zę 
nad całym zjednoczonym ks1ę. twem pomor·sk1m. 

Na zamku darłowskim przebywał często ostat
ni książę pomorski Bogusław xry (zm. w 163? r.) 
a wdowa po nim księżna Elżbieta wyposazyła 
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bogato wnętrz.a z,3mkcwe. Umieszczono wówczas 
między innymi w kaplky zamko;wej słyniny 
srebrny ołtarz - dzieło wysokiej klasy arty
stycznej wyrk1onaine przez Ja:na Korvera oraz 
Krzysztofa i Zacha1riasza Lemckerów. 

Po wygaśnięciu rodu książąt pomorskich za
mek ·Chylił się ku u:padkuw,i. Służył k.olejno jako 
w.ięzienie, szpital, składy miejskie a. w 1833 r. 
miał być zupełnie rozebrany, co jednak do·szło 
ty1ko częśdowo do skutku. Zburzono wówczaiS 
mieszkalne skrzydło zachodnie. W lata,ch 1931-35 
dolwnano remontu budynku zamkOiwego i umie
szcz.01110 w nim muzeum regionalne. 

W dniu 6 marca 1945 r., gdy wojsk a radziec
kie i poilskie wyzwoliły Darłowo otworzyła się 
.również nnwa karit.a w dziejach zamku. W 1946 r. 
kier.ownriikiem muzeum został Aleksander Tar
n.owski, który w ciągu piętnastoletniej pracy (zm. 
w 1961 r.) całą swą wiedzę ,i energię poświęcił 
utrzymaniu muz€um i przyczynił się do wydat
nego. p10większenia jego 21biorów. Muzeum w Dar
łowie posiada obec1niie najbog.ats.ze zbiory w wo
jewództwie ko•szalińskim a zamek jako jeden 
z najlepiej za.chowamych zamków średniowiecz
ny1ch na Pomorzu Zachodnim stanowi dla nkh 
gcijną oprawę. 
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