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„Fredro dopełnił wielkiego teatru poliSkiego nutą, któ
ra ta:k właściwa po1i1sk1iemu cha1mktero;wi, z trudem odzy

wała się w cza,sie gdy polsika dusza wezwana została do 

swych najbardziej patetycmych pr;zeznacze1). Jes.t on naj
większą osobą w nas,zym teatrze klasycznym, który zrodził 

się z francuskich wzorów, i jeśli nie stworzył wiele równych 

nas.zej poezJi drairna~ycwej arcydz,ieł - dobrze towar.zys.zył 

polskie,j sztuce teatralnej, jednej z nojświetn1iej.szych w Eu

ropie". 

Jan Lechoń 



Zygmunt Szweykowski 

„DOŻYWOCIE" FREDRY 

W r osc D o ż y w o c i , j ako jed nej z na jświe tni ej
szych kom edi i Fredry, uz:no na jesit już dawno w naszej kry
tyce i h istor ii li ter tury. 

N :::i tomio t rytyka nasz stosunk() o ma q uwa gę z.wra 

cał a no stronę spo łecz q utw ru, no ybór ś rodowi ka, 
w którym a kcj a si ę t zy, na atmos ferę miasta, de yd ujq

cq w du żej mierze o problem a tyce i charakterze artyzmu 

D o ży w o c i o. W prawdzie Kucha rsk i zachwyca si ę malo
wi dłem rodzojo ym komedi i, tym że ,,s2tuka ki p i pros t .od 

ro za j owo-ści , promienieje kolory em I o!nym Lw wa", cle 
to j szcze nie ws stk . W D oży w o ci u mamy coś wię 

cej : m my p ni kąd syntezę stosu n~u Fred ry do mia ta , 

tkwi niej n ajpełn iej - j eś l i cho zi o p ierw.>zy okres twór

czości pisarza - za wa rty krytycyzm a utora do cywi l izacji 
miesz o ń l iej. 

M iasto dla Fred ry to świa , który w l ud iach wy arza 

dwie n am ięt n · i, dwi 0 żądze: żądzę posiadan ia i żądzę 

u życ a. Fred r<a wie w prawdzie dosk na le, że p rzywa ry te 

istn i e-j ą ta kże i na wsi - a le tom s ą za sze od powiednio 

hamowane na kazami l r dy ji, presją o~mosfery obyoLOj o

wej i różnost ro n n oś::ią ambi cji życ i owych iemi n. m ;eŚ 

cie z ś lycl ograniczeń ie mo, nie ma ich dla rodowite

go mi szczańs a, jak i d la szlach ty, która do mi asta przy
bywa. A le g dy mie zeza nie przede szy ki m s ra · 1· i 

no złuto (choć i d ru ga nami tn oś · nie jes t im obca), przy

by zó ze si aga nia żądzo życ i a, wypaczająca psychi-

kę p rzedsta icieli tego śro iska. 

W szystkie czyn·niki sp leczno-obyczajowe, chora k erys

tyczne w ... d ł u g Fred ry d la mie s.ta , ma my w Do i y w o ci u 

i zn aj duj ą tu one w yraz a j ba rdz·iej zdecydowa ny, najja

skrawszy, dopr rod z ny do k rań cowości, która zo haw zo oż 

o pora d ok~aln o ść i wpra w d za nas w wir s z aleń sbwa ludz

kiego. Po jed nej jego str nie żqd za zł o t a, po d ru g iej -

żąd za użyc ia , po jednej nęd zny, zg i ęty w pó ł Łatko (właś

nie Ła tk a !), s. q p iec i li chwiarz z , ymoklym ł bem sowi m, 

ok!c m oci r i nosem kobuzii m" - po d rug iej zlachcic Bir-

onc i (włafoie Bi banck l !) , hulaka i utra jusz, k,tóremu 

życ i e ypełn i ają be us tanne ur zty p ija ! ie, ha za rdowe 

g ry w karty i b :Jł mucenie cudzych żo.n . 
D, ZVW O CIE Jo n Król i kowski - Łat k . 
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Tiworzqc te postacie Fredro okaże cały blask swych 
ma:kom'i,tych umiejętino,foi kreślenlia charakterów i odpo

wiedniego ich indywidual.iizowa:nia .za pomocą słowa i ge
stu. Aby przy tym spotęgować jeszcze to wrażenie, nie og

rankz·a się pi:sa.rz do 1przedstawieinia jednej 1osoby danej 

kateg:orii chamkterów, leoz celowo mnoży je, by pokazać 

całą winbuozerię grania na .pokirewnych ,tonach i niezawod

·ną precyz1ję ryi::.un1ku postaiai. Obok Łdt!<li - pokaże innego 
Sikąpca, Twa.rdosza, a nawet zahaczy o tę cechę w postaci, 

należącej do środowi·ska .ziem'ia11 s;kiego - mia1nowicie w 

Orgonie. Obok Bi rbanak•ieg.o pos·ta· 'Vii jego -towar.zyszy hu

ilainek - braci Log enów, 1którzy z.nów należą do miesz:czan 

i są jednocze.śiri e przedstawicielami 1kotegorii ludz;i mar

nych i 1ni1jafoi ch, ·demo1nstrujących lekceważenie Fredry w 

stosunku do tego środowi Sika. Moi:na by 1tu dołączyć ta,l<Że 

.i :doktora Hugo. 

Ze wszystkii:::h po·staoi niewątpliwie 1najświ ·etniejsze stu

dium S:tanciwi La·bka, jedna z wybitn i e}s~zych kreacji tego 

ga,~unku !udzi w li1teratur,ze europejskiej. Kontakt z Molie

rem jest tu ·wprawdzie rl'iewątpliwy - a·le słabszy niż do

tychczas podkreśl •ano i ogr-0nicza s1ię główn i e do kilku sy
tuacji; bo co s•ię tyczy wła·Ściwości .psychic nyoh, łą czność 
z Harpagoinem <widzimy w ogól·nych tylko cechach; cechy 

te jednak, 1stanowiące o istooie skąpstwa, dos.trzegamy ta.k

że u Plaut:::r,Goldoniegoi, Balzaka czy Gogola. Molier kreś

ląc swego Hairpc.igona dążył główn ie do tego, by p kazać 

1yp s·kąpca, tym ozasem Łatka wcale typem nie jest : cały 
wy:siłelk Fredry skupia się ina dążno1ści, by postać .pokazać 
nie .ze stanowiska cech najba:~dziej powszechnych, lecz by 

wydobyć rysy szczegó-l1ne, indy!Widualne, nieraz nawet wy

jątkowe. Dla1tego też obok Łatki mógł .pismz postawić 
Twardosza. Tyip za.wsze jest zachła1m1y, dąży do obj ęcia ca

łości danego zj,a1Wiska, jest postadą sy1 nte-tyzu j qcą - 'nie 

znosi więc 'obok sie!Yie innej osoiby tego samego gatunku: 

byłaby ona zby.tecma w .ubwor:ze, bo p Ol'łJ'i'arzałoby częś

dowo to samo. Gd y y Łatka był 'tyipe1 , Twordos.z nie miał
by co robić w 1komed ii, itak ja k tru d no. by wyobna zić sobie, 

by Mo!ie1r obok Harpag ona postawi ł jesz ze jednego skąp
ca. Gdy chcemy oheśi ić Hanpagona, .wystarczy powi ed zieć: 
skąpiec; dla określen'ia Łatl<ii to 1jes:Lcze mało. 

Kreśląc postać Ła bki odstąpił Fredro od wyznawanej 

przez s·iebie wsady, 1która tak charaktery.rnwała miesz

czańs.kie s,kqpstwo epoki mu współczesnej: „Teraz sknerą 

sknerą ty1ltko w kącie, troskl1iwość o mn.ieman:ie przemogła 
miłość .z łota, 1i ubog·iego hcvjn·ie obda1rzy, byle świat 10 tym 
wiecł.zri a ,ł" (Pa n J o w i a Isk i, akt I, scena 2). Tam cho

dz·iło o wyższe sfery mieszczań,SJkiego towmzysitwa, do któ

rych wszedł już ·np. Ge!dhab, ale Łatka do n ich nie należy. 

Sfera pozorów nfo ogarnęła go jeszcze całkowicie, a choć 

się nimi pos ługuje, nie czyni tego z cyni omym wyrachowa

niem, lecz z żywym 1przejęciem, będąc pnekonany, że ma 

prawo posługiwania się czynn ikami, .które u.ważamy za is

totne wartości w życiu. Na tym właśnie polega - nie zna

ne innym skąpcom - wypaczenie moralne: udawanie 
•i fałsz, które gdz'ie indziej były tylko chłodnym wyracho

wan1iem, u Ła,tki przemdzajq się w czynniki wiary. Aktor 

przestaje grać, a nabiera p :rz eświadczenia, że to rzeczy

wi st ość. Budzi on w sobie też po:zucie, że jest człowiekiem 

nieszc zęśliwym, a przekonanie to utrma!a się w całej psy

chice Ła tk i, wchodz1i w nałóg ri jest podstawą całej meto

dy z:lobywan'ia pieni adza . Wobec ludz1i staje on :zawsze 

jako jedn ::> :; j l: a słaba i sam glębe>ko w to w ie rzy. Czuje 

też, że z życ i em rnu s·i się ciągle bo rykać, że zdobyw n ie 

majątku je:>t pracq, wymagającą stras1rn y...: h wysiłków, któ;e 

go nieraz tak męczą, że dochodzi on ,wprost do srn!eńs twa. 

Emocjo·n olna pobudliwość Łat:ki gra ni czy wprost z hi

sterią, k .tórą d ostnzeg amy na ji\vyra źn i ej w stosunku do Bir

banckiego. Nie tyiko przy tym uderza nas tu stan ciągłe

go podn ie::enia , nieustanne ro!dygotci nie wewn ętrzne, a!e 

z1dumric·Nnjq:::a trosk ! '. wo ść o los Birba1nckiego, którego Łat

ka st!·zeże ·jak j i ·~ dobry du ch, z całym przeję:ie:n :;ta

jąc się dla szla chcica hulatki chwilami najtroslc:iws.zą pi c 

lęg nia · nk q , n·a j ozu!szym o;::i'iekunem i nowet, o dziw::>! -
tWzniosłym m o ;alhtą. Ten, który złu pił Birbanckiego, jes t 

jedno ;:z eś.n:e jego d c broozyńcą . Nie, nie wystar:z.a, by o 
Łatce p c wieclzi e ć, że jest tylko skqpcem, reprezentu je on 

specjalną, jemu ty!ko przyna!leż.nq odmianę emocj0na!no

-hi:;teryczną skąps.twa. 

J:i k aź ogron-.na różnica zachodzi pomiędzy .nim a Twar

do:;.:::em, c o · p ze : ież oba j są s1kqpcomi ! Twardo5z znów 

je:;t „cały jai< z kam ien ia". Nic go z opa1no onej r6 ·,•mo

wa.gi wy1prowadzić nie może, wi eje od niego chłód auto
matu grom a dzącego ztoto, zwy cięż.ajqcego milczeniem (eko

nomię słów doprowadza oin do maksimum), zo którym kry

je si ~ n1ieod1W.ołalna decyZija. 



DOŻYWOCIE Wincenty Rapacki - Łatka . 
Teatr krakowski 14. XI. 1665 

Jeśli mówić o tyipa·ch w O o ż y wi o .ci u - to jed'fln:ie 
o-kreślenie 1talkie można by .za1sto1sować do :Sirba.ndk;iego: 
w ucz,ta·ch, ,z,a1bawach, 1hula:nkach 1wyżywa się on całkowi

cie - n:ie widać, by Ja.kiekoiliWie·k władze Jego duszy pro·teiS
towały przeciw temu; użycie weszło mu w krew, s·tało s ·ię 

żywiołem, który nie zna hamulców a·ni gmnicy, 'który też 

Leona doprcwadza do osta•tecznego kresu: do banlk,ructwa 
i widma gruźlicy, sta1wia1jqc mu wreszcie ja:ko jedy.ną uc'iecz
kę przed grożącymi katasbrofami: samobójstwo. Portret Bir
bonokiego jest zdecydowany w lin·iach i nie wykazuje ten
dencji do zbaozania na tory wyjątkowości i psychioz.nego 
wyrafi.nowa·nia . 

Z kreacją cha.roik·teru ty:powego łączy Leona i to, że 

zwartość jego psychiki - mimo 1negaty:wnego kienunku -
stwarza postać silną i 1wyda1tną. Szczególnie zestawienie 
go z otoczeniem tę właści.wość wy.raź.nie uw~pukla - Fred
drze zależy na tym, by oka.zać wyrszość Binbain-okiego nad 
otoczeniem. Bracia Lagenowie w.prawdz:ii e nigdy do ·ta·kie
go wyuzdan ia hula•szczego ·11\ie dojdą, ito ·ich jednalk nie 
broni; jo1k się da - do teg'o 1sq ·skorzy, :a.le broń Boże, w.ziiąć 

za to odpowiedzial.ność, potrafią tyl,ko la·menitować, zwa
lać wi.nę .na ·innych, demonstrując na 1ka,żdym .k.roku swe 

tchórzostwo, słabą wolę, małą 1inteligenoję i elastyczną, 

ślamazarną pseudom•ora•ność. W zestawien·iu .z nimi Bir
ba:nck·i impon·uje wprost s.wą męslką decyzją - •on nie boi 
się nikogo ·i niczego! - i swoją siłą, 1n-awet 1.s.iłą frizycmą: 

gdy 1inni leżą po~otem niepr.zytomni z 1przepida, Leon jest 
trzeźwy i an'imusZJu 1n•ie traoi. Swoim żywym temperamen

tem, pełnym rozimachu i pomysłowości, pnzyipomi1na Gus
ta.wa ze ś I u b ó w p a n i e ń s k i c h. W zestawieni.u z 

mieszczaństwem ma on rozleglejS'Ze horyzonty ucz.uciowe 
i myślowe. Fredro w pewnym momencie (o.kt 11, scena 5) 
każe mu nawet być gorzkim filozofem życia! Le·on stonąw

szy u kresu swych moiil i .wości hulaik·i wypowiada bolesne 
uwagi o marności człowi.e!ka i jego by.tu .z·iemskiego, uwa 

g•i, ·które, według dużego prawdop·odobiestwa, .wyrażają 

równ1ież nas·troje s.amego autora. 
Warto , podikreśl:ić, że oprócz .Birba:nckiego Fredro :i dru

gą postać komediową na chwilę przys.tro•i w dostojność 
myśHciela zadumanego nad życiem - jest nią oczywiście 
Orgon, choć to jednos.tka też 1n1iez.byt wartościowa! Ale i 

jego chr.on·i pisarz przed zupełnym zdyskredytowaniem w 
oczach 1w,i1dza . Pieniactwo Orgona wygląda dość grotesko· 



DOŻYWOCIE Ludwik Solski - latka 
Tectr krakowski 1894-1948 

wo, a jego siką1pstl'łll"O jesit zahomowańe ipewną ·gtainką, 
1k'tórą za1k1 reśla duma 1szfoohe1oka; prz)'lp'om1n:i1jmy sobie, jaką 
to świetną tramaikc.ję finansową propbnu:je mu Łatk:a w 
zwiqziku .z wyprawą Róź·i: chce mu za pół darmo oddać 
szereg przedmiotów o::ldanych 1w zastaw. „Nie chcę butów 
z cudzej skóry" - odpo.wiada Orgo·n. iDalej 1skqpy {głów

nie w dirobiazgo"ch) Org1on jest ałowie:kiem zbyt prositodusiZ
nym, by poradzić sobie z pr.zebiegło1ścią mies.zozańsiką: sita
je 1się on ja1k Birba1nok1i łu:pem Łatik·i; czeka go ol·bo sprze
daż wioski i nędza ('Jrgon ma dzieci), alb.o .odda1n1ie naj
starszej córki za Ż:J;1ę lichwiarzowi. Wybrał bo drugie. Fre
dro wprawdzie mcrnl·naj strony .u1kłaidu Orgona .nie uk•rywa, 
ale •i w tym wypadku poniekąd go tłumaczy brakiem ijnne
go wyjścia, n.iemal 1kaniecz1no•foią: Orgon poświęca naj
starsze dziecko, by ratować ·i1nine, u:waża to 1Jedn-ak .z,a jed
nq z przegr:::i1:iych stawek żyda. A ponieważ 1w życiu pr.ze

ważnie p~ze.3rywat dbteg·o, że starał się być uczciwy -
więc nic dZJ!wnego, że goryczą :przepojony jest jego sto1su

ne!< do ś.w i °'ta .i ie Fredro po.zwolił wy;głosz•aĆ mu bo:les.ne 
wynurzen1ia o świecie: „ 1storym krętosz;u" pozbawionym czci 
i wi.o:ry. 

Refleksje Birbondkieg•o i Orgona pe•ne smutku i go
ryczy są - jo1k stwierdzi I iśmy - .zapewne wyrazem pr.zeżyć 

samego autora. Znamy pmwdoipodobną iprzyazy.nę tych su
gesbii: zdaje się, że wywołał je ostry •O.to1k kryity.ki na twór
czość Fredry, niesłychanie wrażl:iwego i drażliwego na tym 
punkcie. No podstawie tyoh dwóch moniologów wy·suwo1no 
wni•osk•i co ·do pesymizmu pisarza; ·są to wnioslki z1by.t 1po
chopne. W życ+u chwilami poddawał się Fredro suges.tio:m 

smutku i negacj·i, były to je·dna,k raczej nastroje in.i.i pog
lądy. N,a·tomi,ast caf.a twóricwść 1!:omediiowa Fredry zap.rze
cza •tym mniema,niom: pism.z dba o to, by ona była .mwsze 

budująca, a .ten 1pos:tulo1t zachow:.Jje ta:kże O o i y w ocie. 
Nie .mi1ka w komedii tej iprzede wszystk,im śmiech, k,tóry 

n•ie ma .stale s.zydericzego charra·kiteru :i n·ie jest ty'l:ko ina
r:zędz·iem 1sa1tyrylko. P.o.t-rz.eba .beZ1i1nteresow.nej wes·ołośd ma· 

nHestuje 1się iteż wyraźni.e i .widioc.z,na 1jesit czy to w zabaw
nych .syt u a c,jach o charn•kter.z·e kro.tochiwH i (dość ;pl'.zy:po:m

nieć so\bie scenę 1pr.z.ebudzen'ia 1s·ię 1m.u.zy.kaintów i sz•ulkain>ia 
kapeluszy prze.z iLagenów ,w akcie I, lub scenę zamiknięóa 

Leona przez Łatkę w po.k,oju na.rzeczonej w akcie iii), czy 
iW św.i1adomym r0Zipa1mn:i,u, w ŚW'·iiaidomej szarży ry.su:nlw 

charakte.rów (np. lamentacje lotki, slderowane do Twar· 

dosza w scen'ie 4 ak,tu li). 



W Do i y w o ci u takie .zaznac.za się zasadnkzy po

stula.t p-opr-zednich komedii Fredry - .postulat odczuwania 

moralnej rów.nawagi zjawisk, polegający na tym, że pisarz 

niemal z zasady da~e triumf dodatnim elementom życia 

nad ujemnymi i w ten sposób zło równoważy dobrem. Sta

nowisko to uj.qwn•io się głównie w sposobach powiązywa

nia akcji komediowej; zakończenie utworu jest przez Fred

rę przeważnie starannie przygotowane i występuje jako 

zjawisko najzupełniej harmonizujące z całością. Pa n 

G e I d h a b, M ą i i o n a, ś I u by pa n i e ń s k i e, 

Z e m s ta są tu wymownym przykładem. W dziejach ko

medii technika ta~a wcale nie jest czymś typowym: twór

cy często w tym zakresie posługiwali się tradycyjnymi sche

rnałarni, które nieraz nawet były elementami dosyć zew

nętrznymi, nie wmontowanymi mocno artystycznie w calo5ć 

utworów. Ale komedia nawet ta:kie za:kończenie dobrze zno

si : potr.zeba pogodnego rozwiązania perypetii jest w niej 

tak silna i tok głęboko tkwi w tym gatunku ilterac.kim, że 

widz chętnie godzi się nawet na takie zokoń.czenie, które 

od realizmu odbiega, byle miał przekonan'ie, że sprawied

l · iwości stało się zadość. W Doży w o ci u F.redro poszedł 

też po tej drodze, a choć - ja·k i wielu jego poprzedni

ków - rozwiq.zal utwór za 1 pomocą tradycyjnego schematu 

literackiego, .przecież rzecz usprawiedliwi/ całkowicie w ob

liczu moralnej atmosfery charnktery.zującej komedię. 

Spmwa stanowiąca pointę końcową w Doży w o ci u 

(ipolączeniie się Róz1i z Birba.nok·im) wiąże się ściśle z wąt

kiem miłosnym tej komedii. Pomysł ,pokmani·a skąpca w 
roli za,ko::hanego przejął Fredro od Moł1iera, przy czym n.ie 

tyle chodziło mu o zagadnienie ,psychologiczne, ile o sche

mat, który drogą najprostszą cementuje całość, łączy i roz

dziela postacie prowadząc utwór do określonego celu. Je3t 

to tylko element pomoc:iiczy dla wątku głównego - walki 

Łatki o dożywocie - w którym .dopiero demonstruje s.ię ca

ło dyn.arnika psychiczna 1postoci i właściwa dramatyczna 

logika a,kcji. Fredro .zda.jąc sobie sprawę, że z zowi·kłań 

miłosnych niewiele wydobędzie, kryje je ,w cien,iu: w akcie 

I o zamiarnch matrymonialnych nie ma mowy, pisarz nie 

myśli nawet o tym, by je ja .koś przygotować; w ok.cie 11 
mamy po·święcone tej kwesHi dwie sceny, ·i to właściwie 

wszystko. Poza konwenans istotnie tu n·iewychodzimy. Ta.k 

samo jest od chwili, gdy jako amant wystąpi Birba·nc.ki: 

gdyby nie przypadka.we zamknięcie w pokoju Rózi, Leon 
DOŻYWOCIE : Jadwigo Gosławska - Rózia , 

Jacek Woszczerowicz - lotko. 
Łódź, Teatr Wojska Polskiego 14. IV. 194? 



n'ie zaibros·zczyłby się o n ,ią i ·nawet nie wiedz+alby, że ma 

ws.toć żoną ta,tk'i. Do sceny z,amknięcia nie pokazuje Fred

ro ani jednego momen.t!u, w 1którym by Leonowi świtała 
myśl o Rózi, a pófoiej w scen'ie 8 a1l:tu li ryczałtowo załat

w,ia .zarówno spra1wę miłO'ści Leona, jak i jego zamiarów: 

„Ja o ręikę Ró~i proszę". 
W1szystko to - pewnie mało prawdopodobne - ma nie

jaiko .cho,ra:kter dobrowol1nej urnowy z wi·dzem czy czy,telni

kiem, \który za to - jeś·.Ji się zgadrn no nią - uzyskuje bm

dzo wiele. A więc Łatko, choć bardzo zabawny, tak zabaw

ny, że chwilami pnzypomina groteskowego Papk1ino - jest 

s\kompromritowany jako lichwiarz i sknera. D::ilej, z jego rąk 
wyrwany jest Birbancki, do k;tórego - ja1k rnówii'iśrny - pew

ną sympatię storni s.ię Fredro obudiić i chciał go uratować. 
Poeizciwy skąd ·inąd Organ ma o jede:i mwód życiowy mn,iej. 

I wreszcie - co przy odpowiedn1im ·ko 11tekście jest nie mniej

s·zym atutem emocjonalnym - · na:;tępuje wyzwolenie Rózi 

z koszmaru pozostania żoną Ła,tki. O Rózi dotychczas nie 

mówiliśmy, bo ona n·ie ma .znaozenia charakterologicmego, 

a·le ,jest - zgodnie z odwieczną tradycją Htemdką - nieza

wodną 1po1zycją strony rnora~nej 1utworów, pozycją niewinnej 

ofiary. Rózia jest n.iezbrnka1na żadną skazą, dlatego też nie 

może w .komedii być pokrzy,wdzon::i: zobaczyć ją w uśmie

chu szczęścia {inie badajmy - 1prawdiziwego czy ni·e, bo jes

teśmy 1p'nzeC'ież w sferze konwenansu) oto rzecz dla logi.ki te

go gatunku l.iteracckiego kon'iecz·:i•a i s'Prawiedliwa. 

Tego md·zaju rozwiąza1nie a1bji ma więc s,wój se.ns ar

tystyczno-1moral1ny, ma swój odrębny sty·I u:sprawieliwiony ży

ciem i charakterem :komedii w ogó.le . .Można więc celowość 
jego 1obro.nić, podnosząc przez ito samo wartość D ożyw o

c i a. Fredro był zby·t wielk1irn artystą, by te ,z.jowi,ska przypi

sać moiina 1niedociągnięciem jego talentu - są .one rez·ulta

tem świadomego przy21woleni·a i świa.domego pla•nu. 

D o żyw o c 1i e 1jest 1komedią znaikorni 1tą: wyjątkowo bo

gata skala przeżyć (od bo;lesnej za.dumy nad życiem - do 

groteslk1i), wymowne splecenie styil1u fi.kcj'i ze stylem realistycz

nyim, ·kapi1tal1ne postacie, ma1ni.festujące •s1ię w żywym i gięt
k1i:m dia·logu, wa1ga społecznego dokurnen1tu epoki - l<reiują 
utwór .na jedną z nadwa.żiniieij1szych pozycji ikomediowych na

szej Htewtl:ury. A i na teren1ie teaitru e-uropejskiego D oż Y

w o c ·ie odrębności swej nie traci. 

Z książki Z. Szweykowskiego -
Nie tylko o Prusie. Poznań 1967 s. 22-29 

Wojciech Natanson 

„DOŻYWOCIE" CZYLI O TRAFNOśCI 
NIEZROZUMIANEGO MOTTA 

( ... ) „Dożywocie" rodZiiło się w bardzo określonym mo

mencie h•istoirycznym. Był to moment triiumfu francus1kiej 

mona·r:chii lipcowej, tronu Orleanów, Ludwi1ka Filipa i po

słusznego rozka:zom bankiera Lafitte'a i jego kolegów. Ulca

zują się już we Francji pierwsze po;\l\frieści Balzakowskiej 
1komedii obnażającej mecha1ni·zm ustroju, !którym włada 

pieniądz. Nie wiem, ozy Fredro czytał te powieści; podej-

rzewam, że n.ie tylko czytał, ale moiże i podsuwał je 

Helence z Pa n a jo w i a Isk 1i ego, która bardzo hu biła 

roman.se (ja;k Eweli·na Hoń·ska). W ,każdym razie sposób 

myślenia Fredry był bardzo zbliżony do idei i przekonań 

Bal,za·ka; typ wyobraźni p1isar~kiej 1obu twórców Sipokrew

niał ich jeszcze bardziej. Bad101k : Ulkozywoł pięoiofrankówkę 

jiako istotny, głęboki m(J;tor działania całego opisywanego 

przez siebie spcteczer1sbwa. Wydaje mi ·S ·ię, że Doży w o

cie jesrt jedną z na1jbmdziiej ba'lzakowsikiich k·omedii Fred

dry, jedną 1z najbardziej „ekonomicznych" sztuk ówczes

nych. 

O cóż tu chodzi? O jakie istotne zj:iwi3ko ówczesnego 

ży.cia? P i eniądz pnemSita natumlnq swoją f:unkcję, wyzna

cmną prze:z teoreity,ków gos·.podarki liberalne>j , Adama Smit

ha, Dawida Ricarda i innych. Miał być tylko mierni1kiern 

wontości i p.ośrednikiem wymiany; stał się istotnym dykta

torem we wszystkich dziedzinach życia prywatnego i pub

licznego. Wkraczał nawet tam, gdzie jego władztwa naj

mniej się można było spodziewać - no przykład w stosun

ki rodz·inne. W O ożyw o ci u lichwarz Łatka w najczulszy 

sposób dba o Leona Birbanckiego, drży o jego życie i zdro-

wie, prze.rafo się je,g,o ka·szlem, przesyła ciepłą odzlież. Te 

nieco śmieszne formy troskliwości objawia nieraz matka 

wobec własnego dziecko; Fredro robi tu wyraźnie aluzje 

do owych czułości matczynych. Czyni to z zamiarem uka

za·nia, że w nowoczesnym społeczeństwie spekulacja finan

sowa może być i bywa prawdziwą podszewką najwznioś

lej.szych i rzekomo najbardziej bezi,nteresownych uczuć. 

Ła1t.ka ma tutaj ·interes podwójny: zdrowie Leona obcho

dzi go jak człowieka czerpiącego dochody z dożywocia; 

iin.teresuije go 1ta1ki·e ,dlatego, iż Bikba·ndki o zdrowej po

wier.zoh'owności ulatwi kor.zys·tne ,odstqp'iein\ie, al 1inaoj~ praw 
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do dożywocia osobom trze.cim, prz1ede wsizy,stkim Twar

~oszowi. Akcent szczerości, jaką chciwość Łatikii nadaje 
Jego słowom, działa sugesty1wnie - taik dalece, że poczci

~i b~aoia Lagenowie sizczenze wzruszają się poświęceniem 
l1ohv.:1a1rza, bro1niącego Leona przed grożącym mu poje

d!"n'~1em. Lagenowie nie wiedzą, że Łatka nadstawiając 
p1ers w obronie Birbanckiego działa we własnym dobrze 
skal1kulo:wa1nym interesie. Biorą za bezinteresowną przyjaźń 
to, co Jest wy1nikiem spekulacji pieniężnej. Proces „trans

pozycji, uczuć", powiąza:nie przyjaźni (której istotą powin
na byc przecież finansowa bezinteresowność) z wyracho
wa1n1iem - nie jest w Doży w o ci u tylko .zabawnym kon

ceptem sytuacyjnym ,ale uchwyceniem istotnego zjawiska 
społecznego. („.) 

Twórczość 1955 z. 9 s. 172-173 

RODZINA FREDRóW: Zofia z Jabłonowskich, 
córka Zosia i Aleksander Fredro z synem 

Stanisław Wasylewski 

U PIERWSZEJ FOTOGFAFH 

Ro,k 184'3 (albo 1844). Państwo Fredrowie z dziećmi 

wy1jeżdżają ze Lwowa w świat daleki, albowiem lekarze za

lecili pan·i hrabinje kąpiele morskie w Tryjeście. Brand

mayer z Wiednia nadeisłał umyślny a bardzo pakowny 

kocz, aby cała rndzina twórcy „Zemsty" wygodnie znieść 

mogła trudy długiego wojażu. Nie obyło się bez przygód: 

„Otóż w tym koczu - opowiada w swych wspomnieniach 

mała Zosia, późniejsza p. Szeptycka - zaczęły się osie 

palić. Od Gródka począwszy, na każdej stacji pocztowej, 

t.j. co dwie mniej więcej godziny, bito jajecznicę z suro

wych jaj i nią okładano osie, z których koła zdejmowano. 

Podczas tej operacji mój ojciec (Aleksander Fredro) becz

kami diabłów okładał Brandmayera. Pomimo palących się 

osi. pocztylioni grali na swych trąbkach, ach, tak wesoło, 

ach, tak ładnie!". 

Najpiękin:i~jsza impreza czekała dzieciarnię we Wied

niu. Piel'IWisZ'O fotografia! I nie tylko dziecfornię. Bo spójrz

my na tą najmodniejszą w owe czasy kamizelkę papy. Ten 

deseń wzonzysty r.a aksamicie! Te portasy 1nienaganne w 

kroju i białośoi. Rćw,-,ież mamusia, chociaż .się ruszyla, 

py1szni się wieke swym czepkiem, a więcej córą, hożą, 

na:śdgłą ipannlcą. 

Patrząc na sielankę ro:lzinną pa 1ń·stwa Fredrów, musi

my uwierzyć, że wynalazek Daguerra był genialny. Jego 

obrazy :ma:lowało słońce„. 
Tęcza 1932 nr 3, s. 30-31 



Jerzy Leszczyński 

PAN FREDRO 
KARTKA Z PAMIĘTNIKA 

Coś dz·iwnego dziob się tego dnia w naszym miesz
kaniu. Mama ,zn·iknęła w kuchni, aby zaparzyć kawę. 

Ojciec co ·chwila wyb1iegał do przedpokoju i pi·lnie 
nasłuchiwał. Reszty rodzeństwa nie było w domu. Na mnie 
najmniejszej nie zwracano uwagi. 

Nagle odezwał Siię dzwonek. Ojciec po·śpiesznie otwo
rzył drzwi. Do pnzedpokoju wszedł wysoki, s·iwy pan. 

Ojciec pocałował tego pana w ramię. Sam zdjął mu 
palto i poprosił do gabinetu. 

Mama w tej chwil·i przyniosła kawę i wróciła do kuch
ni. Stary pan długo z ojcem rozmawiał. Z początku cicho, 
potem bardzo głośno. Ojciec bardzo się unosił, a siwy pan 
kiwał tyl•ko głową, ale był spokojny i bardzo poważny. 
Przez otwmte drzwi .widziałem ich doskonal~. a zapamię
tałem sobie tę niezwykłą wizytę dlatego, że ku mojemu 
zdumieniu ·spostrzegłem, że mój ojciec płakał, a ten p::rn 

miał także łzy w oczach. Z ja·kiego powodu starsi mają 
pła·kać, kiedy im wszyst1ko woln,o. Po go:lzinie wyszli z ga
binetu. Ojciec odprowadził siwego pana do prHdpokoju, 

znowu go pocałował w rcimię i kłaniając się nisko pożeg
nał. 

Ojciec z wielkim ożywieniem zwrócił się do mn'.e: 
Przyj.rzołeś s·ię temu pa·nu? 
fok. 
Zapamięta·j go sobie, to był pan Fredro. 
Pan Fredro - powtórzyłem. 

Ojciec przeszedł się parę razy po pokoju, na9le przysta
nął i z•nowu zwrócił się do mnie. 
No, i jakiż był ten pa•n? 

Był bardzo polski - odpowiedziałem. 

Ojciec uśmiechnął się i pogłaskał mnie po glow:2. Za 
chwilę weszła matka . 

No i co- - spyta.fa. 

Lejda.ki - 1 krz}ł'k·nął Ojciec najwyższym oburzeniem 
i szybko wbiegł do gabinetu. 

Te·n gniew ojca wcale mnie nie przeraził; bardzo czę

sto ·Się gn•iew.ał, ole bardzo prędko wracał do równo.wa~ i. 

Minęło sporo lat. Kult dla Fredry trwał zowsze. W do
mu ta·k przesiqkniętym atmosferą teatral· ną nie mogło być 

inaczej. Rozmowy •na·sze dla zwykłego laika, •nie obezna
nego z tajemnicami 1sztuki teatral·nej byłyby zupełnie nie
zrozumiałe. 

Oto przykła·d: 

Ojciec posł·ał mego brata Józefo po papierosy. Znie
cierpliwio•ny długim oczekiwa.niem, wychyla głowę z ga
bi·netu i mówi: 
- „Długo .Papkin coś nie wmca". 
- Rzeczywiści.e - odpowiadam „Już kaducznie przeszła 

cZJwanta". 

Za chwilę wchodzi brat. 
„Witamy z podróży - wołam. - Szkoda, że nie pozn1eJ . 
A bo widzisz wŚtqpiłem do „Zachęty" dowiedzieć się czy 

ja1kieg·oś mojego obrazu nie sprzedali. 
Twojego? Ta:kże coś. „Niechaj o tym już nie słyszę, bo 

do CZ!ubków odwieźć każę". 
Malarz, nioisqc papierosy zatrzymał się w drodze i rzekł 

!Z największym obur:zeniem: 
„Benetowie głupcy byli" 

- „Ty szalejesz, na mą duszę". 

Ma się rozumieć, że te dialogi naszpi·kowane fredrow
skimi powiedzeniami odbywały się tylko przy dobrych hu
morach, ale czyż w wiośnie życia o humor ta•k trudno? 

Upajał mnie Fredro przy każdej sposobności. ś I u by, 
Zemst a, Doży w ocie, to był nasz katechizm. Fredro 
był dla nos wzorem storopol1s.kiiego humoru. Zawsze świe

ży i pełen życia. Jego humor był naszym n1ieodłącrnym to
war.zyszem. Brnć udział we Fredrze, to wielkie święto. 

Teatr i film 11/15 X 1957 nr 7 s. 27 



Stanisław Dąbrowski 

TYPY I MASKI FREDROWSKIE 

Ja·n Królirkowski - to Śiwie:tiny ta.tka, ze swymi zamaza

nymi choć kanciastymi rysami twarzy, zawsze bladą cerą. 

Do roli tej ·kleił krogulczy nos, łączył mocny rysunek bf11Ni 

przypalonym kork'iem, kolo uSlt robił fałdy ponure, grał bez 

peruki, .włosy wyliza:ne sczesywał w tył. Na scenę wychodził 
ubra-ny wcale schludnie, ozyislo, a jedna1k stam~wiedko. 

Gołą żylarsią szyję odsłaniał brak kołnierzy:ka. Zastępował 

go halsztuch. 
Rapacki pasjonował się chamktery:zacją i na 1kładaniem 

wciąż nowych peruk, które sam często sporządzał (1865). 
W Krakowie do roli Ł·artki brał perukę ciemną, krótko strzy

żoną na jeża, o wyso.ko wgłębionych kątach czoła, kasze

ro.waną o wypurklonym tyle czas21ki, robił .sobie odstające 

uszy, oczy .zwężone, krótkie, skośne brwi, o·stre rysy chu

dych policZJków, grymas opuszczonych w dół ust, twarz wtu

lał w wyrsc·ki czarny ha1ls1ztuch. Lepił ostry, zakrzywiony nos, 

aby .zatus·wwać swe ·klasyczne, szlachetne rysy. Charakte

ryzacja wraz z kostiumem robiły wrażenie szubrawca, bar

dziej jeszoze podejrwnego niż poprzednik. Ubiór jego nie 

miał wyrnźnego wyglądu z lat trzydziestych, ale był cha

ra kterys.tycz.ny. 
GhmieHński 1 przyl · itzał sobie wbsy peruki w tył jak Kró

li1kowsk•i. Cała jego posto,wa ja·k i słodko-r:Cwaśny, obleśny 

uśmiech daje pr,zy ·twa.rzy bez zarostu wyraź,ny charnkter 

chytrego obłudn1 i1ka. Stylowy kostium op:i.na go ciasno, jak

by nos·zony był o<l lat, wówcms jesrnze, gdy był szczup

łym młodzieńcem. 

Popławski to jeden z wyjąt·ków w tej roli: zażywny, 

mały, gwbawy pylcn1i1k. 
Solskiego Łatka był dosadnym typem lkhwiarza pod

łego g·atunku. Dawał typ fi:zycz.nego cherlaka, słabego w 

chodz,ie, ne·r:woweg·o w gefoie. Brał perukę .z r.zadklich, zru

dz'iałych, trochę rn1zlf:mganyoh włosów podozesa.nych w gó

rę, robił sobie wy<soikte czoło z osrtrymi rkątami, rysował 

bardzo skąpe wq.s•ięta, kleił małą pars.zy,wq bródkę, lepił 

ostry, w dół skl'.zywiony nos, Cera ziemista, Cała sy1lwetka 

wyschnięta, wymokła. Szcze.góły ubioru biede rmajerowskie

go dopilnowa,ne, t. zw. fredrow.slki surdut, wąs·kie, znoszo

ne, za długie porcięta, zdeze!owa1ny cyHnder, w którym 

grał wiele scen, wąskie szpice bucików. 
Pamiętnik Teatralny 1958 z 2, s. 287-289 

Adam Grzymała-Siedlecki 

MIECZYSŁAW FRENKIEL JAKO TWARDOSZ 

Po.za niejako statyrstami: Weksla~zem czy Klarnecistą, 

najmniejs.zo to rola w sztuce, bodaj że tylko kilka.naście 

słów tekstu. Frenkiel czynił ją rolą pierws.zoplanową, właś

nie zgodn,ie z Fredrą, dla k·tórego Twardosz był ja1kby za

kończen'iem i zrea·sumowaniem wszystkich stopni zagad

nienia - zagadnienia pieniądza. 

Frenkiel w Twardoszu nie tyl,ko był znakomity, był jak
by już nie z tego świata - już :ze świata, w którym nie ma 

uczuć, nie ma żadnych przejawów natury ludz,kiej, poza 

elementem z.łata. Jakby n1ieżywy obraz boga reli,gii pienią

dza. Nieruchomy, bez znaku czucia, beznamięt.ny ; niewzru

szony tkwił na miejsc.u i na tle gorącz;kowej gada·nii:ny Łat

ki - ·nic, tylrko milczał o milczał. Mieliśmy ipnzed sobą skne

rę tak doskonale ·totalnego, że skąpi nawet swojego sło

wa, swojego daru mówienia. Oczyw i·~cie, że każdy wyko

na.wca Twardosza rnikzy, bo tego się domaga rola, ale 

nie zdarzyło mi się widzieć ani jednego Twardosza, które

go milczenie było.by .tak kamienne, ta·.k pnzyg.niatajqce jak 
arcym:ilczen·ie Frenkla. Milczenie ·to było nie tylko kontras

tem Łatki, ono Twardo·sza ·odcinało od całego ludz:kiego 

świata. Wkroc1zała na scenę jakaś niema konieczność, ja

kaś nieubłagalność. Nieubla·galność pieniądza, ja·k tego 
chce D o ż y w o c i e. 

Gdy się odgrywały sceny z Fren.klem - Twardoszem, 

nie wiotdomo było, co na sali głośniejsze: śmiech czy ok

laski, jakimi go obsypywano po każdej jego geniol1nej pa

u.z.ie i po każdym jego - 'Przez Ła.tkę wymodlonym - słó

wecrzku. Śmie1Liśmy się, ale równocześnie czuli~my, że roz

bawien.ie nie obejmuje całości na·sze•go wrażenfo, że w na

szych domaniach tkwi jeszcze .co·ś innego, .co·.3 spoza ko

miikL I słmznie. Samo ta kamienność jego milczeni1a - i to, 

że na:s ta !kamienność pr.zygniatał·a', to już ibyło coś, co 

jakby zmazywało śmiesmmić z figury. Pod 1komi1kę podkra

daJąca s·ię dramaityczność. 

Z książki - Swiat aktorski moich czasów. 

Warszawa 1957, s. 626 



SŁOWNICZEK WYRAZÓW I ZWROTÓW 

WYSTĘPUJĄCYCH W „DOŻYWOCIU" 

Akcydensik - uboczny dochód 

bandura - rodzaj lutni kozackiej, przenośnie: instrumenty muzyczne, 

grajkowie 

czop - niedołęga, gamoń 

diabełek - rodzaj gry hazardowej w karty 

dożywocie - renta roczna lub dożywotnie prawo czerpania docho

dów z czyjegoś majątku. Prawo to wygasa ze śmiercią dożywotnika, 

który może je przedtem odstąpić lub sprzedać osobe trzeciej, ta jed

nak będzie korzystała ty l1ko do jego zgon u z tego prawa 

ekstrakt tabularny - urzędowy wyciąg z ksiąg ziemskich , stwierdzają 

cy istotną wartość majątku danej1 osoby 

faktor - pośrednik, który załatwia cudze sprawy 

gnomy - karzełki podz iem ne slrzegqce skarbów 

kontrakt tabularny - umowa zapisana w księgach ziemskich 

kutas - z tureck . ozdoba wisząca, ze sznureczków lub nici w kształ

cie frędzli 

na dewocji gdzie osiędę - ludzie w podeszłym wieku lokowali resz

tę mienia w jakimś klasztorze i przy nich osiadali, żeby schyłek życia 

poświęcić praktykom religijnym 

nie dostaje - brak 

„Norrna" - opera Belliniego z 1831 roku 

pod kredkę wziąwszy - obliczywszy dokładnie stan majątku 

możliwości 

reduta - zabawa kostiumowa 

własne 

sprawunki parafiańskie - zlecone do załatwienia przez krewnych i 

znajomych z prowincji 

sylfy - duchy powietrzne w średniowiecznej mitologii celtyckiej i ger

mańskiej, od tej nazwy utworzone imię Sylfida 

wartogłów - szaleniec 

zyszczesz -· osiągniesz 

WYKAZ SZTUK ALEKSANDRA FREDRY 

WYSTAWIONYCH W TEATRZE GNIEŹNIEŃSKIM 

„NIKT MNIE NIE ZNA" 

„ŚLUBY PANIEŃS~IE" 

„DAMY I HUZARY" 

„CIOTUNIA" 

„ZEMSTA" 

„DDżYWOCIE" 

„GODZIEN LITOśCI" 

„ŚLUBY PANIEŃSKIE" 

„ZEMSTA" 

„MĄŻ I ŻONA" 

„CIOTUNIA" 

„DAMY I HUZARY" 

„PAN JOWIALSKI" 

.,GODZIEN LITOSCI" 

„ŚLUBY PANIEŃSKIE" 

„ZEMSTA" 

„PAN GELDHAB" 

„CUOZOZIEMCZYZNA" 

„OŻENIĆ SIĘ NIE MOGĘ" 

„DOŻYWOCIE" 

premiera 16 lutego 1947 

27 1kwie1tnia 1947 

15 łistopada 1947 

22 maja 1948 

17 marca 1949 

18 m.:irca 1950 

28 czerwca 1952 

26 oze~wca 1954 

20 . październi k a 1956 

27 pa i dziern i l:a 19.57 

23 września 1958 

27 cle rwca 1959 

16 iwrześ·nia 1961 

M łis1topada 1962 

9 pa.d ziernika 1964 

15 października i965 

5 paź::l ziemika 1966 

28 paidzi ernika 1967 

'15 marca "1969 

12 grudnia 1970 



KRONIKA 

12 IX - 20 XI 1970 r. 

12 IX - Przedstawie11ie „Słomkowego kapelusza" w Gnieźnie dla 
młodzieży szkól średnich z Mogilna. 

15 IX - Spektakl „Słomkowego kapell!5za" dla młodz i eży Liceum 

Ogólnokszta/cqcego w Gnieźnie. 

20 IX - Spektakl „Slomkowego kapelusza" w Czarnkowie - na ina

ugurację sezonu kulturalno -o.światowego. Przed spektaklem 

okolicznościowe przemó;vienie wygłosił sekretarz propagandy 

KP PZPR. Na przedstawien iu byli obecni I Sekretorl KP PZPR 

Leszek Lcchiński, wladze powiatu oraz przedstawicele zalóg 

robotniczych zakładów pracy z Czarnkowa i powiatu . 

21 IX ·- Przedstawienie ,. Słomkowego kapelusza" dla mlcdzieży Tech

nikum Leś nego w G arn ju. 

22 IX - Spekta kl „Słomkowego kapelusza" dla Załogi Zakładów Od

lewni lsl iwo Cią g l iwego w Drowskim Mlynie. 

10 X - Inauguracj a sezonu 1970/71 prem i erą sztuki „Dwa teatry" 

Jerzeg o Szan iawskiego. Z okazji premiery otrzymano życze

nia od Prezydium Woj_wódzkiej Rady Narodowej, Komitetu 

Powiatowego PZPR, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 

Towarzystwa Miłośn ików Teatru, Stowarzyszenia PAX i Tea

tru Polskiego w Poznani u. Po spektaklu odbyło się spotkanie 

wiedz partyjnych, wojewó dzkich i miejskich oraz TMT z Ze

społem . 

25 X - Rozgłośnia Poznariska Polskiego Radia w audycji „Niedzi~la 

kulturalno" nadała fragmenty sztuki „Dwa teatry" Jerzeg o 

Szaniowskiego. 

4 XI - Premie ra baśni scenicznej „Pon Twardowski. 

6 XI - Udział Janusza Nowaka, Eugeniusza Rzyskieg o, Danuty Snar

skiej w części artystycrnej akad <:' rni miejskiej ku czci Wi-91-

kiej Rewolucji Paidziern ikowej. 

7 XI - Dyrektor Henryk Olszewski oraz Danuta Snarska, Janusz No

wok, Eugeniusz Rzyski i Zbigniew Pa~ai wzi~li udziel w 

c :<. ęści a rtystycznej Wieczornicy, która odbyło się w Cu

krowni z okazji Rocznicy Wielki ej Rewolucji Październikowej. 

20 XI - Teatr Propozycji wystq i l z premierą programu poetyckiego 

poświęconego żoln ierzow i ·poecie Krzysztofowi Baczyńskiemu. 

24 X - Przedstawienie „Dwóch teatrów" J. Sza11 iawskiego dla or

ganizatorów i ucze~tników Turni eju miast Gniezno - Kalisz. 

Przed spektaklem przemówi/ do publicrności przewodniczą

cy Prezydium M iej sk iej Rady Narodowej Zdzis ław Barańsk i . 

5 XI - Wystaw ienie „Dwóch tea rów" J. Szan iawski ego w Zakla 

dnch „ Lenw it" w W itaszycoch j a ko część a rtystyczna akade

mii z okazji rocznicy Rewolucji Paźd zi ernikowe j. 

17 XI - Na zaproszenie Teatru wystąpiła gościnnie Ewa D emarczyk. 

2!) XI - Z-co dyrektora Jan Różewicz wziął udz i ał w oficjalnej uro

czystości z okazji „Dn !o Nauczyciela" oraz w spotkan i u 

grona nauczycielskiego, które odbyło się w Szkole Muzycz

nej I stopnia im. F. Nowowiej skiego w Gnieźni ę, 

,_~ W UZNANIU ZAS LU G W PO PU AI YZJ CJl SZ i KI 
EATRALN ·::1 O G PO LS lM K \J K -RSi E ( nu ż ·,~ 

ATRU »I N A Z ECZ ROZ VO JU Z ESP ·- , W I KLU 13 Ó W 

MIŁOŚNIKÓW EATRU P ZL AZ J ~ 

_Pa11st wo~1"~m Teatrowi 
Jrrl. 1ilek.:;a11c a _Fredly 

rl ~ , , 

lV 1n ez111e 
G RATULA CJE I PO 1Z l ( ' ) WAN I/' 

ŻY CZĘ PO WODZE N IA I DALS Z Cll ' U KC ES ÓW 

W DZ l A LALNO Ś C l 

S PO t EC Z N O - KULT l P AT 1 EJ 



Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Dnia 17 listopada 1970 rob zmarła w Skol imow ie pod 

Wa r-:,zowq Halina Sokołowska-Łuszczewska, byty dyr :::: k or 
i kiero.wn ik artysty _zn y, c'.dorka i rciyse~. w 3 pó ł org ani zo to r 

Państwowego Te a tru im . A! eksan :lra Fred ry w Gni eźn i e. 

Zma rła .była odmoczona K rzyże O ficerskim Orderu Odro

dzenia Po lski, Krzyżem Wa lecznych, Złotym Krzyżem Za5lu

g i z Mieczami, W awrzynem Pol:ik iej Ako-0 mii Litera t ury, 

Srebrnym Krzyżem Zasł u gi, O:lznaką za Zasługi w R:n woj u 

W ojewództwa Poznańskiego oraz Medalem Xll Wieków 

Miasta Gniezna. 

Holi.na z So1<0łowskich Łu· sz.czewksa ur. się 30 gru::l

nia 1395 roku w Żytomierzu. 

Po maturze w roku 1913 podjęła stud ia a l tor ;;l i ~ vv 

Sikole Drama•tycm ej przy Tc1warzy stwie Muzycz ny m w War

sza<w ie. 

De1b i ut o.wała w Teat rze Pol sk im w Kijowie. W~óc ita do 

kraju w 1919 ro !. u i prac :iw ta ja•!<0 a krt ::l f1k , o~ejno w Te

a·tne Polis.kim w P,oznon1:u, w Teo 1:irz 3 Lube:Sk'1m, w Te::i trze 

Po!1s1kl'. m w Bydg c;:; zczy i w Wi e l: k::>~:i>s.:; ·,:n Te ~~ r : ~ Ob

ja zdo wym w Poz·na.niu. W tym cza ~ 1 2 (! a ~a 30-t2 pr:rnd 

li W1ojną .:.. :·a tową) si1n1ie zw'. qZJa!a s ię z dz i a ł ain:>5c· i ą Pol-

kiego B i ałego Krzyża w z :: .~resie ruchu k u !t u rol n o-ośw.ia

towego w Ok·rqgu Morskim. Wybuch wojny za staje Jq .n.J 

Wybrizeżu, s.kq'::l p rzedo6'taj e się do Lubl ino, a n::i .; tę1 /) :nie 

do Wrorszawy i b iz rze udz· i ał w d zi ała ~n::i 5c i .ko :1:;;:ii r1a.::yj nej 

jak;o łączn ;ic z1ka . W wy ni1ku clenun c1j acj i ar2 ; : towa n;:i i osa

dz1:::ina w wiięzieniu na „Pow;al«ci", a na :stę pni e Z" sła na do 

obozu konce•n.tracyj,neg .) w Rav ensb ruc'k. Prze t rw ,::iła tam 

w n1ie!udz1kkh wa.run·ku:::h, di' i ęk i „ że l azrn~ mu zdmw.!.u", (któ 

re ta.m w końcu utra.cił1a !) - 5 lot do momentu odzys cm ia 

n iepodległo·Ści. 

Po woj.nie wraca na Wybrzeże, skąd zos tała powołana 

na stanowhsko dyreiktora i k1ierown1ika artystycznego Te

aitru im. Ale!Qsandra Fredry w Gniefoie. Była pie.r:wszym , 

stałym d'frelktorem, obro;niła placów.kę przed grożącą jej 

wówczas Vi kwidacją i przygotowała Teatr do upaństwo1W·ie

ni:a w 1949 ro.<U. Niemniej s.zq za.sługą Zmarłej jest przy

g otow anie do zawodu aktor·s:kiego kHkudziies·ięoi 1u adeptów, 

z których wielu pra c:: uje na poważnych stainowiskach arty

stycz;n ych w ca tym kraju. 

Polska teatralna utraciła przez śmierć zmarłej bardzo 

zasłużo neg o i nieodżałowanego szerrnierza kultury polskiej. 



t'rzedstawienie prowadz_i 

EUGENIUSZ R,ZYSKI 

Kontrola tekstu 

Kierownik techniczny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Kierowniicy pracowni tec-nnkz:riych: 

Stolarnia - WitaN 1s Strzelecki, Malarnia - Ta1deusz Białkie

wicz, Prace pla!Stflczme - Piotr K1owalski, Pracown1i1e kra
wiedkie: męsko - Stanisław Parulski, damskia - Melan1ia 
Pluaiń:Si:<a, Frytzjers:ko-peru!karska - p.o. Ma,rli,a M'iichal1s1ka, 

tapicerska - Józef Białczyk, ślusarska - Frandszek Osiń

skii, Rekwizyty - Leon Wolny, Główny e!ektryk - Edwa.rd 

Zalewski, oświetlenie - Andrzej Pacholski, Brygadier sce

ny - Stefan Wichnieiwicz, Brygadier sceny w terenie - Fe-

l iks Nawrocki 

W reperttuarze 

Jerzy Sz.aniawski 

DWA TEATRY 

Irena Szi::zepariska 

PAN TWARDOWSKI 

Aleksander Fredro 

DOŻYWOCIE 

W przygotowaniu 

Alfred Musset 

NIE IGRA SIĘ Z MIŁOŚCIĄ 

Reżyseria: Irena Byrska 



Kier. działu organizacj i 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji 

przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8-14 

Kasa Teatru czynna 

w ozwarllld, ,p1iqtk1i i soboty od 10-13 i od 16-19 

w nied1'.leię od 16-19 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Tea,ru 

korzystają ze zn.lżlci lndvwldualn•I 

W ramach ko,nkursu 

„B 1liżej foa,tru" 

Państwowy Teatr im. Al Fredry 

w Gnieźnie 

prowadzi wypożyczalnię i sprzedaż tekstów scenicznych 

ora.z kostiumów dla amatorskich zespołów teatralnych 

G.Z.G. Gniezno - 3500 zam. 2334 11 70 B-15/586 

Wydawca 
Teatr im. Al. F1redry 

w Gnieźnie 

Cena 3,- zł 




