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JOZE KLI 

TEATR UŻYTE ZNY MOIM CELEM ... 

W XX wieku, gd tempo życia odmierzamy szyb
kością dźwięku, ·rruałymi i nowatorskimi wynalazka
mi, podbiciem Kosmosu - dwadzieścia pięć lat to 
już historia. Dla aktora dla artysty to szmat czasu 
Dla JÓZEFA PARY, aktora, kierownika artystyczne
go i dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
CWIERCWIECZE to 80 ról pierwszoplanowych i epi
zodów scenicznych oraz 10 kreacji filmowych. To 
wreszcie 19 wystawionych dramatów i komedii sce
nicznych oraz 6 widowisk telewizyjnych, które reży 
serował z większym lub mniejszym powodzeniem. 

Artysta ambitny i niespokojny, poszukujący stal 
nowych rozwiązań i form scenicznych, nadający im 
osobisty charakter i swoją dużą indywidualność.. 

Z okazji 25-lecia jego pracy artystycznej przepro
wadziliśmy z nim wywiad w którym poinformował 
nas o swoich osiągnięciach i najbliższych planach 
artystycznych. 

- Początkowo nic nie zapowiadało, że zostanę ak
torem - powiada Józef Para. Nie bylem ani cudow
nym dzieckiem, nie zdradzałem też większego taLentu 
scenicznego. Zamiast recytować wiersze na szkolnej 
akademii chyłkiem wymykałem się do pobliskiego 
Lasu, co jak na syna kierownika szkoły nie bylo mile 
widziane przez grono nauczycielskie i samego pa
trona. 

- Co więc zadecydO\ ało , że wybrał Pan właśni e 
1.awód aktorski'! 

Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej ~ 
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- Życie płata nam przeróżne niespodzianki. Mnie 
też nie oszczędziło„. Kiedy jednak rozpocząłem stu
dia w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie (u Ju
hu.sza Osterwy) wkrótce zrozumiałem, że właśnie 
tam jest moje miejsce. Zadecydował o t ym znako
mity artysta i pedagog Władysia~ ,Wo~nik pod któ~ 
rego kierunkiem stawiałem późnie1 pierwsze kroki 
sceniczne. Wspanialy człowiek, dobry i serdeczny 
nauczyciel i wychowawca . 

- Pański debiut sceniczny? 

- Jako student krakowskiej PWST występowałem 
w drobnych epizodach na scenach Teatru Starego 
i Teatru Slowackiego oraz w Teatrze Rapsodycznym, 
m. in. W owczym źródle" Lope de Vegi, „Trzech 
siostra~h" Czechowa i w „Amfitronie 38'' G1rado~"
M ój debiut wywołał popłoch na scen~e. Zastępu1q~ 
mówiącego dyszkantem aktora, gra1ącego postac 
posła w 11w owczym źródle" wpadłeryi. na scenę ~;zv
czqc gromkim basem „Co wy tu rob1c1e na placu , co 
wywolalo przerażenie wśród aktorów zaskoc:.?onych 
moim dram tycznym wejfriem. 

Pierwsze większe role? 

Wernyhory w „Weselu'' St. Wyspiańskiego, Grab
ca w ,.Balladynie" J. Slowackiego i Gustawa w „Slu
bach panieńskich" A. Fredry. Były to role dyplom~
we za które otrzymałem pochlebne oceny egzami
natorów 2 Henrykiem Szletyńskim na czele. 

- Po ukończeniu studiów występował Pan na sce
nie Teatru Sląskiego im. St. Wyspiańskiego „ Kato
wicach. Czy odniósł Pan tam większe sukcesy arty
styczne? 

- w ciągu. kilku lat kreowałem wiele_ pi~rwszopla
nowych postaci, otrzymując za rol~ Ha3da~a ~ „Za
gładzie eskadry" A. Korniejczu.ka i za Zb~gnie.w~ w 
Mazepie' J. Słowackiego nagrodę III stopnia Minist~a 

Kultury i Sztuki. Na katowickiej scenie grałem takze 
wraz z Gustawem Holoubkiem w ,,Norze" H. Ibsen~ 
oraz Jana Kochanowskiego w „Drodze do Czarnolasu 
A. Maliszewskiego. 

- W 1955 roku opuścił Pan Katowic:, ~dając się 
do Warszawy gdzie grał P an przez dziesięć lat na 
deskach sceni'cznych Teatru Polskiego i Teatru Dra
matycznego. Jakie postacie kreowane w warszaw
skich teatrach przyniosły Panu największe zadowo
lenie i sukcesy? 

- W ciągu. 10 lat zagralem tam wiele ciekawych 
ról, będąc vartnerem tak znakomitych aktorów jak, 
m. in. Niny Andrycz, Zofii Rysióu.my, Wandy Łu
czyckiej, Eżbiety Barszczewskiej, Gustawa H oloub
ka, Jana Woszczerowicza, Józefa Nowaka, Wieslawa 
Golasa, Jana Swiderskiego i Czesława Wollejki. Naj
więcej bo ponad 250 razy kreowałem postać Sobo
lewskiego w wystawianych po raz pierwszy po woj
nie w Warszawie „Dziadach" A . Mickiewicza. Sporo 
sukcesów - jak podkreśiala krytyka - odniosłem 
także w „Ryszardzie Ili" W. Szekspira (rola Bu
ckinghama), w „Kartotece" T. Różewicza {Bohater) 
i w „Norze" Ibsena (Rank). 

- A role filmowe? 

- Zadebiutowałem w „Człowieku na torze" 
A. Munka, później grałem też w takich filmach jak 
„Ranny w lesie", „Skąpani w ogniu" „Gdzie jest ge
nerał„ oraz jedną z głównych ról (postać Bronka) 
w „Nafcie ' St. Lenartowicza. 

- Po Warszawie i kolejnym krótkim pobycie 
w Katowicach objął Pan w 1967 roku dyrekcję i kie
Pownictwo artystyczne Teatru Polskiego w Bielsku
-Białej. Jakie zamierzenia postawił Pan sobie za cel 
obejmując tę pracę? 

- Założenia artystyczne teoretyczne w przypadku 
jednego teatru w mieście rozmijają się z praktyczną 
codzienną dzialainościq. Taki teatr musi stosować sze
roki wachlarz polityki repertuarowej, rezygnując 
z góry z określonego kierunku działalności, a nawet 
większych ambicji artystycznych. Ogromny wpływ 
mają na to nie tylko sprawy repertuarowe, ale prze
de wszystkim techniczno - finansowe . 

W codziennej działalności wybralem ISTOTĘ TE
ATRU U2YTECZNEGO, mniej efektownego arty
stycznie, ale za to spełniającego określoną rolę kul
turalną w środowisku. robotniczym i inteUgencji tech
nicznej. 

- Czy środowisko może oddziaływać na repertuar 
teatru i czy przyjmuje zawsze Pańskie propozycje 
sceniczne? 

- Propozycje §rodowiska, jego potrzeby kulturo
we uwzględniamy stale w naszym urozmaiconym re
pertuarze. Również nasza oferta spotyka się z uzna
niem i pelnym przyjęciem. Dużym powodzeniem, np. 
cieszyły się takie sztuki j ak ,Kartoteka" czy „Szew-
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cy" choć przecież nie naLeżq one do łatwego rt-.pertu
aru scenicznego. 

- Najwdzięczniejsze kreacje na bielskiej scenie? 

- Na pewno postać Wokulskiego w „Panu Wokul-
skim 1 wg Lalki' B. Prusa, którą gralem aż 114 
razy. , Wieie" satysfakcji przyniosła mi także rola 
Bassanio w „Kupcu weneckim" W. Szekspira oraz 
Gromskiego w „Porwaniu Sabinek J. Tuwima. 

- Jako reżyser zaadaptował Pan dla potrzeb sce
ny wiele interesujących propozycji literackich. .Czy 
to przypadek czy cel zamierzony? 

- Jak najbardziej zamierzony. Wystawiając , Pana 
Wokulskiego" czy „Doktora Judyma" pragnęliśmy 
przybliżyć młodzieży wielką literaturę B. Prusa i St. 
Żeromskiego, spojrzeć na nią bardziej współcześnie, 
wydobywając na światło dzienne najbardziej opty
mistyczne sygnały · akcenty. Natomiast adaptując 
i wystaunając na scenie „Wrzesień" J. Putramenta 
pragnęliśmy uczcić pamięć o bohaterstwie żołnierza 
polskiego z okazji XXX rocznicy tragicznego września 
1939 r. Wydaje mi się, że oba ceLe w pełni osiągnę
liśmy. 

- Ukoronowaniem XXV-lecia pańskiej działalno
ści i pracy artystycznej będzie niezwykle interesująca 
rola „Łatki" w „Dożywociu' A. Fredry. Jak Pan 
patrzy na to minione swoje ĆWIERĆWIECZE? 

- Te 25 lat traktuję jako jedno z okrążeń na bieżni, 
przy końcu którego czuję się mocno usatysfakcjo
nowany. Gram, reżyseruję (współpracowałem z W. 
Krasnowieckim. A. Bardinim, H. Szletyńskim, J3. Ko
rzeniowskim, A. Hanuszkiewiczem i J. Woszczerowi
czem) i prowadzę teatr, w którym staram się prze
kazać całe swoje doświadczenia artystyczne, czyniąc 
wszystko aby wdzięcznej Publi.czności Podbeskidzia, 
kochającej i ceniącej teatr, dać wraz ze swymi Ko
legami jeszcze wieLe niezapomnianych i wzruszają
cych przeżyć scenicznych. 

Rozmawiał: JÓZEF KLIŚ 

25 LAT PRACY SCENICZNEJ 

Będąc w 'szkole aktorskiej ·występowałem od 1947 r. 
w charakterze adepta w Teatrze Rapsodycznym. 

w Krakowie, do czasu ukończenia Państwowej Wyż
szej Szkoły Aktorskiej. Od 1949 roku do tej pory 
grałem na deskach scenicznych teatrów: krakowskich, 
śląskich, \11,•arszawskich i ponownie śląskich. 

Nie wymieniając dużej ilości granych epizodów 
podaję z pamięci tylko role: 

Hawryło - „Makar Dubrowa•· A. Korniejczuk 
Jan - „Wczoraj i przedwczoraj" A. Maliszewski 
Jusow - „Intratna posada'' Ostrowski 
Rotmistrz Gruszczyński ·- „Starosta Gruszczyński' 
Hajdaj - ,,Zagłada eskadry" A. Korniejczuk 
Jan Kochanowski - „Droga do Czarnolasu" A. Ma
liszewski 
Zbigniew· - ,Mazepa'' J. Słowacki 
Helmer - „Nora" H. Ibsen 
Józek - „Załoga' J. Słotwiński i Z. Skowroński 
Józef Wieczorek - ,,Wzgórze 35' J. Lutowski 
Poseł z Gniezna - „Balladyna ' J. Słowacki 
Sobolewski - ,,Dziady" A. Mickiewicz 
Dr Rank - „Nora" H. Ibsen (dwa razy: w Warsza
\\'ie i Bielsku) 
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Brat Marcin - „Sw. Joanna" B. Shaw 
Pedro Manarez - ,Ludzie z martwej winnicy'' 

R. Brandstaetter 
Bohater - ,,Kartoteka' T. Różewicz (dwa razy: 
w Warszawie i Bielsku) 
Beckman ,Frank V' F. Diirenmatt 
Karl - „Pan Bóg i Diabeł" J. P. Sartre 
Regimentarz - ,,Ksiądz Marek" J. Słowacki 
Buckingham - „Ryszard III" W. Szekspir 
Król - „Hamlet'' W . Szekspir 
Sułkowski - „Sułkowski" St. Żeromski 
Posejdon - „Trojanki' J. P. Sartre - Eurypides 
Horsztyński - , H orsztyński ' J. Słowacki 

Żebrak - „Pułapka" R. Thomas 
Pułkownik - „Chłopiec z naszego miasta" K. Si
monow 
Woku! ki - ,,Pan Wokulski'' B. Prus 
Jan - ,,Fantazy" J. Słowacki 
Bolesław śmiały - „Bolesław Smialy" St. Wy

spiański 

Minister Beck - „Wrzesień" J. Putrament 
Gromski - „Porwanie Sabinek J. T uwim 
Porucznik - „Głupi Jakub" T . Rittner 
Bassanio - „Kupiec Wenecki' W. Szekspir 
Alfons - · „Ksiqżę Niezłomny" J. Słowacki 

Dr Judym - „Doktor Judym'' St. Żeromski 
Łatka - , ,Dożywocie ' A. Fredro 

Reżyserie w teatrze: 

,Matur;zyści" Z. SkO\ rońskiego, „Aniela i Maurycy" 
- adaptacja „Beniowskiego" J. Słowackiego, „Tro
janki". „Sulkowski" ,Horsztyński", „Chłopiec z na
szego miasta', „Pan inspektor przyszedł" Priestley 'a 
„Co się stalo w Neuville' R. Thomas'a, „Fantazy", 
,Bolesław Smiały ' , „Nora , „Wrzesi~ń", „Będę mó

wi.l tylko prawdę" D. All'a, „Głupi Jakub" „Kupiec 
Wenecki" „Rom.ans :: wodewiiu" W. Krzemińskie
go, „Doktor Judym', Kartoteka", „Wujaszek Wa
nia" A. Czechowa. 

ALEKSANDER FREDRO 

Dożywocie 
Komedia w trzech aktach 

Premiera, dnia 5 li 19n r. 

REŻYSERIA -
Asystent reżysera 

SCENOGRAFIA -

JÓZEF PARA 
ZBIGNIEW KORNECKI 

ANDRZEJ ŁABINIEC 



PA STWOWY TEATR POLSKI W BIELS K U-BIA Ł EJ 

O B SAD A: 

ŁATKA 

LEON BIRBANCKI 

DOKTOR HUGO . 

OR GON 

RÓZIA, córka Orgona 

TWARDOSZ 

RAFAŁ LAGENA 

MICHAŁ LAG _JA 

FILIP 

SŁUŻĄCY 

SKRZYPEK 

AL:EKSANDER FREDRO 

Dożywocie 
Komedia w trzech aktach 

JÓZEF PARA 

MIECZYSŁAW ZIOBROWSKI 

. ZBIGNIEW KORNECKI 

RUDOLF LUSZCZAK 

LUDMIŁA DĄBROWSKA 

ADAM ROKOSSOWSKI 

MARIAN SZYDŁOWSKI 

ADAM KOPCIUSZEWSKI 

ZDZISŁAW TYMKE 

BRONISŁAW NYCZ 

Służba w oberżv, muzvkanci Zydzi i i nni 



Reżyserie widowisk telewizyjnych pełnospektaklo
wych: 

„Spiewajqce podwórko' - program rozrywkowy 
„As pik'' Z. Skowrońskiego 
„Na hiszpańskiej ziemi" - wg Migholasa 
• .Szczęście Frania" W. Perzyńskiego 
, Znajomi z Perpingan" Z . Stolarczyka 
„Komedia z awansem" M. Domańskiego 

Role w filmie: 

„Człowiek na torze" Munka, „Gangsterzy i filan
tropi" Hofmanna „N afta" Lenartowicza Pod
ziemny front", „Ranny w iesie" Nasfettera: ,,Gdzie 
jest generał" Chmielewskiego, „Dwaj panowie N'" 
Chmielewskiego, • Drugi front" Radziecki film, 
,Agent nr 1'' Ku.imiński.ego. 

Józef Para 

KAZIMIERZ WYKA 

„DOŻYWOCIE" 

Punkt wyjścia ,,Dożywocia" innemu komediopisa
rzowi czy też samemu Fredrze w innym okresie jego 
twórczości nie tak nabrzmiałym od realistycznej do
ciekliwości, starczyłby zaledwie na farsę. Zgodnie ze 
staropolskim prawem lichwiarz wykupił dożywocie . 
Stało się to w sytuacj i przez lichwia rza nieprzewi 
dzianej . Osobnik z którego trwałym zdrowiem i dłu
gim życiem ów wykup został związany o wszystko 
dba tylko nie o sieb ·e. P rzymusza to lichwiarza do 
postępków zupełnie sprzecznych z normalnymi wła 
ś c iwościami jego stanu - lichwiarz staje się czuły 
troskliwy kaznodziejski niekiedy : 

Bo to, panie, trzeba z ciałem 
Jak i z duszą! Od boleści 
Strzec gorlitcie Bóg nam każe. 
B o Bóg ciało dal nam w darze. 
Póki zdrowie mieszk a u.: ciete, 
Póty rozkosz i wesel e. 

Celowo intrygę „Dożywocia" sprowadzamy do naj 
prostszego schematu, ażeby ukazać jej zupełnie far
sowe założenie. Podwójną funkcję pełni ono \\' utwo
rze. Służy automatyzacji wybranej p ostaci oraz całej 
sfery stosunkó rv między ludt mi , całe otoczenie Leona 
zostaje bowiem wplątane w sprawę Łatka - . L eon. 
Farsowe założenie przesłania też punkty dojścia 
utwo u, łagodzi w nim wizj ę rzeczywistości , j ~ka 
w istocie swojej mało się różni od ,Pana Jowial-
1tkiego" . O podobnych faktach społecznych mówi, 
o podobnej w gruncie rzeczy ich ocenie p rzez pisa
rza, chociaż wykonanej odmiennym, o wiele śmiesz
niejszym językiem scenopisarskim. 
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ALEKSANDER hr. FREDRO 

Była już mowa o dwojakim humorze Fredry. Ką
śliwym i napastliwym; dobrotliwym i do łagodzącego 
śmiechu pochopnym. „Pan JowiaLski" bywa tak ką
śliwy i napas liwy, że akcja niekiedy wypada w ogóle 
z kolein humoru. , Dożywocie" znów to raczej przy 
kład drugiej postawy humorystycznej pisarza . Lecz 
tej różnicy w typie i nasileniu dowcipu scenicznego 
nie dajemy się zwieść, jeśli chodzi o zawartość wypo
wiadanego przy jego użyciu tekstu obyczajowego. Po
dobny on jak w ,Pa,nu Jowialskim". 

Było też cechą postępowania komediopisarskiego 
Fredry, że postać umieszczał on na huśtawce psycho
logicznej między d\\'oma przeci'wieństwami i z ru
chów tej huśtawki wydobywał zaskakujący wykres 
humoru. Tak jest z Papkinem umieszczonym między 
blagą a tchórzostwem, przerzucanym między nimi 
w różnych sytuacjach - żołnierza, dyplomaty, ko
chanka. Łatka to kreacja bodaj świetniejsza, bo psy
chologicznie bogatsza, a zarazem nie mniej śmieszna 
od Papkina. Zarazem postać też umieszczona na spe
cyficznej huśtawce, w której poruszenia wnoszą 

w tekst komedii wykres jej humoru. Zdawałoby się, 
że zupełna analogia. 

Tymczasem nie. Sytuacja Łatki jest o wiele cie
kawsza psychologicznie, wiele bardziej skompliko
wana i dlatego jego osoba staje się zabawniejsza. Na
wiasem mówiąc, trzeba było zupełnego daltonizmu 
estetycznego, ażeby Łatkę utożsamić z Harpagonem, 
z niesłychaną drapieżnością tej wielkiej Molierow
skiej kreacji! 

Łatka nie został tak dalece uproszczony do odru
chów z komedii dell'arte jak Papkin. Ażeby utrzymać 
swoją zasadniczą linię i nie dać się odwieść od celu, 
Łatka zdobywać się musi na pomysłowość, wcielać 
się w opiekuńcze formy, musi opanować kazuistykę 
rzekomo bezinteresownej, rzekomo ludzkiej i ogól
nymi względami kierującej się opieki nad Leonem. 
Łatka musi być i bywa wynalazczy. Aż do grani ... 
papkinowskiej zupełnie blagi, wszystko dla niego jest 
dobre, byle ochronić mogło Birbanckiego przed jego 
nieopatrzoną lekkomyślnością. 

Ludowa automatyzacja postaci ograniczyła się za
tem w osobie Łatki tylko do celu jego zabiegów: za 
wszelką cenę podtrzymać zdrowie Leona Birbanc
kiego jako gwarancję, że doż 'Wocie długo potrwa. 
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And rzej Łabiniec: Scenografia „Dożywocia" 

~idz t? wie . doskonale i wiedza taka wystarczy, 
az~by s1ę bawi~. Zabiegi natomiast mające doprowa
~1ć do . teg~ Jedynego celu są urozmaicone, pełne 
ruespod~1an~1 - zarówno psychologicznej, jak czysto 
farsoweJ, kiedy z braku j uż innych argumentów Ła t
ka na klucz zamyka Leona. 

Ko?trast. między prostym zadanie~ strategicznym 
Ł~tki_ a niesłychaną, wprost olśniewającą ruch liwo
ŚClą Jego czysto taktycznych zabiegów, t o jest pod
stawa h umoru w „Dożywociu.", a zarazem powód, dla 
któreg? Łatka, n~l~żąc do jednej z Papkinem rodziny 
komediowej, na JeJ szczeblach wyżej postawiony być 
mu~i. Zwłaszcza że całe otoczenie Birbanckiego zo
staJe "":plątane w grę taktyczną, że wszyscy w nim, 
omotam przez Łatkę, postępuj ą, jak jego dyrygencka 
pałeczka nakazuj e. Nie traktując jednocześnie ra
zem z. w idzem, tej pałeczki ser· o. Fredro z~wsze 
myślał, że akcja „Dożywocie'' stanowi jeden z naj
znakomitszych , nie tylko w komedii polskiej przy-
kładów takiego myślenia. ' 

Wspai:iale rozkręcona intryga dlatego bieży na 
błyskawicznych, w dorobku Fredry chyba najszyb-

szych obrotach, bo niechajby jej obroty się zwolni
ły - cóż za odstręczające widowisko się odsłoni. 
Utracjusz, karciarz i pijak jako szczęśliwy narzeczo
ny, Ojciec tak zaplątany w długi przez lichwiarza, 
że własną córkę pcha mu w łapy, doskonale wiedząc 
co czyni, Lichwiarz za fałszywie doliczone i rzekomo 
odpisane procenty zdobywający młodą dziewczynę. 
W zalotach bełkocący miłosne zdrobnienia wszystko 
mu jedno, do kogo - „czy fijolek, czy tam Rózia". 
Historia między Leonem a żonami Lagenów. Co tu 
wreszcie ukrywać, pospolity szantaż jako wstęp do 
szczęśliwego rozwiązania komedii. 

Nie ma się co dziwić, że w ostatniej chwili two
rzenia Fredro nie wytrzymał i w tyradzie Orgona 
powiedział, co myśli o takim świecie, rządzonym przez 
tę samą wciąż ludzką lichotę, przez staropolski pie
niądz Łatki i kapitalistyczny, bardziej zachłanny pie
niądz Twardosza. Nie wytrzymał, jakby się obawiał, 
że punkt wyjścia komedii i jego arcyśmieszne kon
sekwencje przesłonią kanwę rzeczywistą, na której 
się mzgrywają. Przesadna to była, ale dobrze o su
mieniu świadcząca obawa, panie hrabio! 

Nie było się czego obawiać. Wystarczy scena mię
dzy Organem a Rózią scena nie przesłonięta żadnymi 
zabiegami humoru ażeby rozeznać, w jakim znajdu
jemy się światku. Fredro nigdzie w swoim doroJ?ku 
nie pokazał ostrzej niż w tej scenie, jak naprawdę 
wyglądał obyczaj małżeński jego czasu, a w konsek
wencji cała sfera stosunków między ludźmi obej
m ująca miłość, rodzinę, majątek, etykę serc i etykę 
kies. „Ekstrakt tabularny do posagu. tnie zaloty". 

W tym wypadku Fredro z całą ludzką słusznością 
staje po stronie Organa z prawdziwym współczuciem 
ukazuje jego bezsilność wobec praw pełnej kiesy. 
Ten dodatkowy rys stanowiska ideowego pisarza 
świadczy najmocniej o tym, że nakręcając figurki 
Łatków, Lagenów i Birbanckich, Fredro nie miał złu
dzeń, co jest istotną nicią ich poruszeń: 

Bo już tracę biedną głowę· 
Mam przed sobą zwykłą drogę, 
A postąpić nią nie mogę. 
Źle - czy naprzód, czy w tyl ruszę 
Rozum każe nie dbać wiele 
O dziecinne ceregiele 
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A sil nie ma w łzy poglądać 
I uśmiechu ni e zażądać. „ 
Koniec końców diabli sprawa , 
Bieda, kłopot z każdej stron y. 

P okrywane znakomitym humorem nieszczelnie, 
bardzo nieszczelnie pokrywane, zdarcie szaty z oby
czaju i pokazanie j go prawdziwego wyglądu nie się
ga u F redry tak głęboko i zasadniczo, jak w tym 
dziele sceny p al klej, które przy , Dożywociu" wolno 
wspomnieć. Z praw em do podobnego, a może jeszcze 
do r ozleglejszego dyst an u co p rzy paraleli : Papkin -

Ch lestakow . Mowa o „ Fan t azym '' . Dopiero pod pió
rem Słowackiego kompromitacja etyki małżeńskiej 

p oprzez pieniądz sta je się kompromitacj ą całej sfery 
społecznej . Żródła „Fantazego'' były kraj owe, do
słownie zacze pnięte z wydarzeń w nim się rozgry
wających i znanych Słowackiemu dokumentów li te
rackich, które o tym świadczyły. Na prawach kry
tycznej metafory niechaj będzie wolno do t ych do
kumentów zali czyć także , Dożywocie". 

Takie to sprawy przesłania Fredro swym niepo
równanym humorem w „Dożywociu" . Dlaczego jednak 
przesłania, d laczego nie rozedrze kurtyny? Pewnie, 
że „Dożywocie" w przeciwieństwie do historii domu 
Jowialskich świadczy o tej drugiej bardziej dobro
dusznej postawie Fredry - humorysty. Zmiana po
stawy to jednak tylko sygnał i objaw, a nie powód. 
P owód musi być gdzie indziej, w ocenach i zasadach 
ideowych kierujących pisarzem. Jakoż powód ten 

aje się w „Dożywociu1 ' do · ledzić. 

Jesteśmy la t siedemnaście po napisaniu ,,Pana 
Geldhaba' . Już pisząc tę komedię Fredro dostrzegł, 
że pieniądz i powodowany nim awans społeczny to 
regulator stosu nków międzyludzkich. Nie wiedział, 
w jakim stopniu stanie się nim - nowy kapitali
styczny, burżuazyjny pieniądz. W „Dożywociu" Fre
dro j uż widzi doskona le. D latego w perspektywie 
k omedii rozszczepiaj ą się nawet postacie. Łatka jest 
przede wszystkim rozśmieszający okrutny jest do
pier o k apitalista n owego chowu - T wardosz. 

Pieniądz, czy stary, typu Łatki, czy nowy, typu 
Twardosza, uderza głównie w Orgonów. Oni, nieza
radna prowincja szlachecka, nie dotrzymują mu 
pierwsi p ola. Stąd zmiana perspektywy wobec Ogra
na jako reprezentanta tej najbliższej poecie sfery, 

sympatia dla niego i wyręczanie postaci w najtrud
niejszych sytuacjach. Orgonowie w życiu na ogół 
tale, nawet kiedy nie powodował nimi przymus eko

nomiczny, wydawali córki za mąż według swej 
wszechwładnej woli i bez skrupułów. W zetknięciu 
z tym przymusem Fredro kazał swojemu Orgonowt 
wyszlachetnieć, zmądrzeć, wyręczył go w bied.Zie, nic 
dopuścił do tego, ażeby postąpił jak Respekt u Sło
wackiego, jak Kłoczewski u Nakwaskiej . 

W tym właśnie kierunku perspektywa całej ko
medii się rozszczepia. Pogłębione w niej zostają rysy 
tradycjonalizmu, wartości moralne ukazują się pod 
kapotą Telembeckich z prowincji. Do nich Orgona 
zaliczaj ą i pisarz i sam Orgon. Dobroduszny lub zgo
ła farsowy humor zmiana postawy humorysty - to 
wynik tego przesunięcia ideowego. Humor ma za za
danie przesłonić ten oczywisty fakt, że przecież przy 
tradycyjnych zabiegach lichwiarskich Łatki, przy tra
dycyjnych cnotach Organa - wszystko się działo po
dobnie, córki sprzedawało się nie inaczej, jak sprze
dawać się będzie , kiedy zapanują Twa;dosze 
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