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Jacek Slerad2.k: 

WZLATYW IE BALONEM 

Szanowna publiczności. gdybym was za
pytał, co wiecie o twórczości Aleksandra 
Fredry? Cóż byście odpowiedzieli. Nie. 
nie mówmy o tych świńskich wierszykach. 
co to od 150 lat funkcjonują w odpisach 
poza zasięgiem cenzury (obyczajowej). 
mówmy o dramacie. Zapewne wymienili
byście komedię o pieniactwie i bezintere
sowności sąsiadów - czy li , Zemstę „. Mo
że ktoś pamiętałby, jeszcze ze szkoły, rzecz 
o tym jak dwóch amantów podbija serca 
dwóch gąsek „Śluby panieńskie". 
Ewentualnie sztukę. w której dwóch 
amantów zdradza dwie gąski - .,Męża 

i żonę'' . Ewentualnie bajeczki sympatycz
nego staruszka - Pana Jowialskiego" . 
Natomiast nikt - założę się - nie pa
miętałby takiej komedii Aleksandra Fred
ry, której tematem więcej - motorem. 
są reguły ekonom i i, czvli ,.Dożywocia" 
właśnie . 

Cała intryga utworu jest tu, olśniewają
co logicznie, wywiedziona z prostego me
chanizmu ekonomicznego. Dożywocie oz
naczało prawo czerpania dochodów z okre
ślonego majątku do końca życia. Gdy po
siadaczowi dożywocia była pilnie potrzeb
na gotówka mógł je odstąpić, nabywca 
wtedy zyskiwał prawo czerpania dochodów 
z dożywocia do końca dni... odstępującego. 
W ten to sposób najżywotniejszym intere
sem spekulanta stawało się chuchanie 
i dwuchanie na życie i zdrowie swojego 
dożywotnika ; najtwardszy sknera sta
wał si najtroskliwszym opiekunem. Ale 
prędzej czy później dochodziło do konflik
tu pomiędzy ową opiekuńczością „. a in
nymi interesami lichwiarza. U Fredry jest 
to konsekwentnie doprowadzone do absur
du: lichwiarz, rozpaczliwie zaplątany \\ 

opiekę nad hulaką, oddaje mu w końcu, 

za pół darmo, dożywocie. a na dodatek 
narzeczoną . 

Powiecie państwo. że to nazbyt fanta
styczna historyjka? Ejże! Rozejrzyjcie się 
tylko wokół . Mocą trochę innych niż w 
XIX wieku mechanizmów rynkowych na
sze dożywocie też sprzedano, w poprzedniej 
dekadzie za ileś tam miliardów dolarów. 
Przez wiele lat trzeba b dzie spłacać je 
własną pracą, chodzi więc o to, byście żyli 
i pracowali jak najdłużej. Jeżeli dziwią 

was wewnętrzne sprzeczności działania 

i niezrozumiałe oświadczenia naszych wie
rzycieli to zwróście uwagę, że oni przeży
wają te same rozterki. co lichwiarz Łatka. 
Tu wzgl dy polityczne. tu odruchy soli
darności, a tu - ekonomiczny mus! Więc 
naprawd nie zdziwcie się, gdy w paczce, 
którą dostaniecie znajdziecie kartk z 
dwuwierszem: 

Szanuj zdrowie należycie. 

Bo jak umrzesz, stracisz życie. 

Ale porzućmy dygresje . Zapomnienie 
„Dożywocia' bez wątpienia krzywdzące 

dla tej niezwykle oryginalnej i świetnie 

napisanej sztuki jest znamienne dla pe
wnego sposobu myślenia o Fredrze. Uta
rła si bowiem opinia o tym a u torze jako 
o anachronicznym, choć wesołym, ramolu, 
twórcy pogodnych komedyjek rozgrywają
cych się w wyimaginowanych operetko
wych sceneriach. Jacyś szlagoni, jakieś 

zwariowane podlotki, jakiś mur granicz
ny, a wszystko to bajkowe. bezproblemo
we i odległe. Poza ramami tak przykrojo
nego obrazka pozostaje jednak - o czym 
się łatwo zapomina - duży kawał twór
czości Fredry: jego pamiętnik „Trzy po 
trzy'', wiersze, zbiór afor) zmów „Zapiski 
starucha" wiele komedii tzw. drugiego 
okresu twórczości. A są to utwory w któ
rych na temat współczesnej sobie epoki 
Fredro wypowiadał się w tonie. by tak 
rzec, zrzędliwym. 

Także Dożywocie" nie bardzo się w tej 
landrynkowej ramie mieści: pod znakomi
tą konstrukcją i sytuacyjnymi qui pro quo. 
pod świetnie nakreślonymi charaktera
mi - tkwi wizerunek społecznych mecha
nizmów naszkicowany ponuro i złośliwie. 

Popatrzmy: oto lichwiarz zdeterminowany 
przez własne interesy do roli sprzecznej ze 
swoją naturą· śmieszn ·. niemal do szaleń-



stwa doprowadzony, człowieczek. Oto szla
gon przekonany o swojej nieposzlakowanej 
prawości i moralności - oddający jedno
cześnie lichwiarzowi córkę, za cenę anu
lowania długu. Oto córka owa, idąca do 
ślubu jak jałówka na rzeż, aż do chwili, 
gdy pochłonięty dożywociem narzeczony 
zamknie j::i przez pomyłkę z innym aman
tem, z czego narodzi się wielka miłość. 

Oto amant: utracjusz, hulaka i zr czn 
kochanek, któremu, bez kiwni cia palcem 
z jego strony, w ramiona wpada narzeczo
na wraz z niezłym posagiem. I jeszcze oto
czenie, złożone wyłącznie z postaci dwóch 
kategorii: groszorobów (lichwiarze, służą

cy) i durniów (kompania birbanta). 
Całe to towarzystwo - zdaje się mówić 

zgryźliwy komediopisarz - jest stupro
centowo ubezwłasnowolnione, organiczni 
niezdolne do jakiejkolwiek swobodne] 
działalności· wszystkie ich działania są 

efektem szeregu przypadków przede 
wszystkim wynikiem władzy jaką ma 
nad nimi p i e n i ą d z. Wirują bezwolnie 
wokół złotego bożka i ci, co pieniądze ciu
łają i ci, co nimi szastają: i lichwiarze. 
i utracjusze. Wszystkie postaci ,Dożywo

cia", niezależnie od różnic charakterów i 
postaw, mają horyzont identycznie zaw -
żony i ani na chwilę nie podnoszą wzroku 
w górę. 

Ale nie przepraszam. W pewnej chwili 
służący przynosi do zajazdu plakat ob
wieszczający wzlot balonu - w Galicji 
końca lat trzydziestych wielki ewenement. 
I wtedy Birbancki wybucha niespodzie
waną tyradą: 

O rozkoszy! Choć na chwilę 
Krążyć śmiało nad obłokiem 
I na głupstwa nędzy tyle 
Cichym mędrca rzucić okiem. 
Im się wyżej, wyżej wzlata, 
Te ~1 punkt błota, serce świata. 
To mrowisko nasze całe -
Jakże nędzne, jakże małe! 

A te mrówki. tak wspaniałe. 
Pełne żądzy , wiedzy pychy, 
Jakże to twór śmieszny. lichy! 
Iskrą ż ·cia wyrzucony 
Na poziomą przestrzeń świata. 
Tak ucieka od poziomu, 
Jakby wiecznym ogniem gromu 
Stał mu poziom rozpalon ~ . 

I po karkach depce sobie. 
ieuważny. co rozgniata. 

Czy to serce. czy to życie. 
By le w górę, b„ le w górę , 

B le kiedyś stanąć w szczycie„. 

Gdzie te wielkie dzieła świata. 
Co to mają przejść naturę? 
Gdzie ta, w łez i krwi żałobie. 
Ta zwycięskich mordów wrzawa! 
Gdzież ta grzmiąca echem sława! 
Gdzi ż pochwalne owe głosy. 
Co to mają bić w niebiosy! 
Tam, na górze. nic nie słychać ... 
Cisza wkoło„ .. cisza błoga ... 
Tam można wolno oddychać -
Dalej ludzi, bliżej Boga! 

Zapewne domyśliliście się państwo już . 

że w istocie to nie Birbancki wypowiada 
te słowa. Jego ustami przemawia wprost 
i serio sam Aleksander Fredro. Weredyk. 
zgryźliwiec i zrzęda, wiecznie mający coś 
światu za złe. Ale mający też światu wie
le do powiedzenia, więcej niż zawarte jes 
\ przezabawnym skądinąd „A bodaj ci 
nóżka spuchła'' - bojowym zawołaniu 

Łatki. I sądzę. że nie będzie źle, jeśli zło

śliwie skrzywione oblicze poważnego Fre
dry wyjrzy spod dobrej, mam nadzieję. 

zabawy na ,.Dożywociu' ' . 

Ja cek Sieradzki 
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... może w żadnej innej komedii dowcip 
Fredry nie jest tak błyszczącym, tak nie
\\" 'Czerpanym w sytuacje wielkiego, ko
micznego efektu i w koncepty, w słowa 

i zwroty nieprzewidzianie klasyczne. Jak 
często w potocznym życiu mówimy wjąt
kami z „Dożywocia", ile razy powtarzamy 
mądre adagium Łatki: 

Szanuj zdrowie należycie, 
Bo jak umrzesz, stracisz życie . 

... wszystko to już stało się własnościa 

publiczną· wszystko prezszło w przysłowi~ 
i Pan Jowialski dzisiaj musiałby już umieć 
na pamięć niejeden wyją tek z „Doży

\\'Ocia ". 

Stanisław Tarnow ki 
„Komedie Aleksandra hr. Fredry'' 
Warszawa 1876 

~+.+.+~~~~~~*~**~* ~~~~~~~~!'4i~~~~~ 

„Bankierzy rozbójniki!" - klnq wszyscy 
. z okrzykiem, 

A kazdy krzykacz chce być takim rozbójnikiem . 

..:..t..:. f.~~~.a.:.~~a.:.**~~~**~ ~ .• ~ ~~~ .~~!"'r.~"':"~~~~~~ 

.,Dożywocie" Fredry umiem na parni c 
i uważam tę sztukę za najgenialniejszą 

może koncepcję Fredry; zdumiewa mnie 
zawsze jaki w tym szlachcicu tkwi głębo
ki i subtelny filozof, może i bez jego świa
domości! 

„.Fredro jest tu zwycięskim rywalem 
Moliera, który wesołość swego , Skąpca „ 
osiągnął - i to ledwo! - za pomocą wtrę
tów i przybudówek· raz po raz sztuka 
chyli się w stronę dramatu; gdy u Fredry 
„Dożywocie' niemniej pewnymi strzała

mi waląc raz po raz w samo centrum, roz
wija się z cudowną jednością, logiką i leje 
się nieprzerwaną strugą humoru. Nie mó- _ 
wiąc 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 dobrego ak
tora każdy wyraz, smakując i przełykając 
jego wypowiedzenie. oto jedyny wlaściw~„ 

stosunek do Fredry. Dopóki tej rozkoszy 
nie znacie, moi czytelnicy, nie mówcie n~i 
o swojej kulturze literackiej, jesteście dzi
kus . fe! 

Tadeusz Zeleński-Boy 
,.Obrachunki fredrowskie" 
War zawa 1949 

~.;.t.:.****~******~*~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

„. ie ma ju:: cnoty, wiary! Fałsz dmie z każdej 
stron).]!" -

Zawoła z gorzkim żalem złodziej okradziony. 

~~~~~~~~~~~w~~~ 
~~~~~~-~~~~~!"i~?i"!~ 

Kto nie rozumie boskiego ducha kome
dii, dla tego i wielkość Fredry nigdy nie 
będzie zrozumiała. A tymczasem miał on 
talent jeden z najrzadszych: geniusz ko
mizmu, to znaczy mądrość pogodną i nie
wyrozumowaną; wiemy, że był w życiu 

wątrobiarzem i zrzędą, ale w swojej naj 
głębszej istocie przebaczał wszystkim 
ułomnością ludzi w imi tej czarującej 

i śmiesznej sztuki, którą jest wieczna gra 
naszych przywar i namiętności... 

Sztuka Fredry była mądrzejsza od nie
go, była jednym z tych rzadkich darów. 
który zapracowuje sobie cały naród a któ
ry dostaje się nie w iadomo dlaczego jed
nemu. Paręset- lat orki wojen sejmikowa
nia, pieniaczenia polskiej szlachty, całe 

zaścianki zabijaków, łgarzy tchórzów dzi
waków - wszystko to stanęło w śmiechu 
Fredry jak w słońcu prawdziwego życia: 
Fredro wyszarpywał spod żupanów i kon
tuszów ludzkie serca drgające śmiesznymi 
często, ale zawsze żywymi namiętnościa
mi· jego wielkie. narodowe znaczenie jest 
w tym właśnie, że znalazł w arcypol
skim - arcyludzkie. 

Jan Lechoń 
„Cudowny świat teatru' 
Warszawa 1981 



Gdyby małpa drapieżność wyssała 
z swym mlekieni 

l\' iezawodnie byłaby czlowiekiPm. 

;..t..:_****~~~~**~***~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ujrzane w porządku losów szlachty ga
licy jskiej, Dożywocie" jest śmieszną 

i groźną apokalipsą, zapowiadającą koniec 
świata szlacheckiego. Jest - zaryzykuje
my to porównanie, a kto chce, n iech si ~ 

śmieje jak Bo · z K ucharskiego - galicyj 
ską „Nie-Boską komedią" : tyle że w in
n:;m materiale wykonaną , bo obyczajo
wvm, a nie wizy jnym. Tyle że ten chao_ 
co przerażał Krasińskiego, Fredrę do śmie

ch u pobudzał . 

Juro law Marek Rymkiewicz 
„Aleksander Fredro jest w złym 

humorze" 
Warszawa 1977 

+.+·+·+·u·· ·~„ · · „~„;lf„~·~'°ff'' -~· ............... 
• „ . ..... .-- • •••••••• „ " „ • . „ •• •" •• 

Ssie pijawka krew do woli, 
Ale prz yjdz ie chwila soli. 

+.+.·+·+';J'°~„ff"'°~'°ff'''° ~'°~*.„ff''· ............... • • • • • „"' rtf • • • • fi • ~ • • „ . . . . il • ". 

Autorem wszy tkich epigramatów je t 
• leksander Fredro 
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