
PAŃSl WY TEATI 
I I w. s I E MA s z Ko~ J 

RZESZ O' I E 



PAŃSTWOWY TEATR 

IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZ O WIE 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY : STEFAN WINTER 

ALEKSANDER FREDRO 

Doży w o ·c I E 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH 

MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ 1959 R. 



S E Z O N 1958-59 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

F. G. LORCA 

CZARUJĄCA SZEWCOWA 
komedia w 2 aktach z prologiem 

ALEKSANDER FREDRO 

DOŻYWOCIE 
komedia w trzech aktach wierszem 

W przygotowaniu 

JULIUSZ SŁOWACKI 

F A N T A Z Y 
dramat w 5 aktach 

Rze 1097 250 H-4-457 p. piśm. 

A,LEK.S.ANDER FREDRO 

Według rysunku Tegazzo 

3 



Aleksander Fredro 

W roku 1812 •Wśród szeregów armii napoleońsikiej ma
szerov.1ał na lVIo'Skwę 1dziewiętnast:oletni kapitan Alekrnn
der Fredro. Poznawszy 'dolę i niedolę życia żołnierski.ego 

wrócił Fredro po 1klęsce Napoleor.a do domu rodzi~iels

kiego pod Lwowem. ZapOibiegli\va .gospodarka jego ojca 
podnio.sła zubożały szlachecki ród Fr.edrów do poziomu 
bogaty.eh ziemian. Uzyskany w r. 1822 tytuł hrabiowsk i 
otwierał wielkie możli1wości przed Aleksandrem, wpro
wadzając go w grono arys·tok racji •sa·licyj skie,i. Fredro 
nie wykorzys ta ł tego. Mimo .tytułu bardziej \był zw iązany 

ze średnią stlachtą niż z arys.tokr.·acją. W r. 1817 rozpo
czął swoją działalność jako komediopisar~. P isze kome
d ie Pa n. Geidhab, Mqż i żona, Cudzo zi.emszczyzna., Pan 
J ov; ialsk i, Sl. uby pani.eńskie, Dożyu ocie, Zemst a. W cza 
sie , k:edy powstają te k oone die społeczeństwo pols•kie 
przeżywa ważnf': w ydarzenia społeczno - polityczne, a li
teratura jest tere!1em ideologicznych walk narodow o -
społecznych. Fredyo w swych utwora.ch nie porusza tych 
spraw. o których głośno było wó 1.vczas w całej Polsee. 
Jest prz€de w szystkim .s·zlachci.c-em i d'la niE:~go naród to 
szlacMa, a polskość to trady·cje s-z lach2ckie. On, były ofi
cer inapoleol1sk i, biernie patrzy ~a powS1tania zbrojne, bo 
padejrzewa, ż·e dążą one do przewrotu :klasowego. Przed
stawiciele polskiego obozu postępowego potępiali Fredre 
za [przemilczanie doniosły·ch ·spraw życia narodo·Nego 
i społeczinego. Fredro, być może urażony tymi zarzuta 
mi, przestał pisać. Dopiero po dwudzies·tu la,taC'h powsta
ły dalsze jego utwory (wspomnienfa z wojny napo'leoń

skiej Trzy po trzy 1i komedi·a Wielki cziowiek do ma.łych 

interesów), ale już ich nie wydawał drukiem. W kome
diach swych dał Fredro obraz życia codziennego średri.iej 

.szlachty ~galicyjskiej, jej Olbycza.jów, zalet i ·wad. Wady te 
wytytka i ośmiesza, .ale paitrzy na nie przez pake, :bo co 
szlache.ckie, ito jego sercu miłe. 

Ostrzej występuje jako satyryk w komediach, w któ
rych ukazuje arystokrację i mieszczaństwo (Mąż i żnna, 
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Pan Geldhab, Dożyu:ocie, Wielki 1człowiek do małych in

teresów). Widać tu doskonałe, że patrzył krytycznie na 
zepsucie obyczajów arystokracji, jej za.khmanie i pogoń 

za zy skiem, chciwość mie·szczan i bi u rok n Lyczne stosun
ki w zalborze austria·ckim. Komedie Fredry nic poruszały 

wielkich spraw swego czasu. Ale u żadnego z pisarzy t€

go okresu nie znajdziemy tak prawdzi1wego obrazu co
dziennego żyda. Ce prawda jest to tylk o ży·:ie n iektó
ry<Cih warstw naszego narodu. Dla. nas jednak obraz ten 
ma dużą wartość, ponieważ jest wierny Nie tylko jednak 
dlatego Fredro }e5t uważany za rfoslkonałeg.J kcmediopisn
rza, lecz przede wszystkim dlategc. że u t .vory jego mają 
dużą wartoś ć artystycZ!Ilą. Fr2dro nie naśladuje w zorów 
obcych pisarzy. Tworzy swoje komedie na podstawie 
znajomości natury ludzi, których l.~kazuje, .Krytycznie oce
nia niedo , k onałości ludzkie i umiejętnie wydobywa ich 
k omizm. Każda jego 'k omedia oprumienion?t :jest w spania
łym h umor€m, ·kitóry porywa publiczność teatralną już od 
stu lat. 

K omedi e Fredry 15ra~e są we \vszy.stkich ,teatrach pol
skich. a ich autora uważamy za najzna·komitszego kome
o:opisarza iP Olskiego. 

ALBUM PISARZY POLSKICH 
Warszawa 1956. 
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ALEKSANDER FREDRO 

A kwarela Juliusza Kossak a. 1884 

KAZIMIERZ WYKA 

O »Dożywociu« 

Punkt wyjścia „Dożywocia" innemu komediopisarzGwi 
czy też samemu Fredrze w innym okresie jego twórczoś
ci, nie tak nabrzmiałym od realistycznej dociekliwości, 
starczyłby zaledwie na farsę. Zgodnie ze staropolski~n 

prawem lichwiarz wykupił dożywocie. Stało się to w 
sytuacji przez lichwiarza nie :przewidzianej. Osobnik. 
z którego trwałym zdrowiem i długim życiem ów wy~up 
został związany, o wszystko dba, tylko nie o siebie. Pny 
musza to lichwiarza do postępków zupe'łnie sprzecznych 
z normalnymi właściwościami jego stanu - lichwi~ rz 

staje się czuły, troskliwy, kaznodziejski niekiedy: 

Bo to, panie trzeba z ciałe.m 

Jak i .z d'uszą! Od boleści 
Strzec gorliwie Bóg nam każe, 
Bo Bóg ciało dał nam w darze. 
Póki zdrowie mieszka w ciele, 
Pótu r:ozkosz i wesele. 

Celowo intrygę „DJżywocia" sprowadzamy do najp'.."o
stszego schematu, ażeby ukazać jej zupełnie farsowe za
łożenie. Podwójną funkcję pełni one> w utworze. Służy 

.automatyzacji wybranej postaci oraz całej sfery stosun
ków między ludźmi, całe otoczenie Leona zostaje bowiem 
\:V1plątane w sprawę Łatka - Leon. Farsowe założenie 

1przesłania też punkt dojścia utworu, łagodzi w nim wi
zję rzeczywistości , jaka w istocie swojej mało się różni 

od „Pana Jowialskiego';. O podobnych faktach społecz

nych mówi, o :podobnej w gruncie rzeczy ich ocenie przi:z 
pi '.;arza, chociaż wykonan2j odmiennym, o wiele śmiesz
niejszym językiem scenopisarskim· 

Była już mowa o dwojakim humorze Fredry. Kąśliwym 
i napastliwym; dobrotliwym i do łagodzącego śmiechu 

pochopnym. „Pan Jowialski bywa tak kąśliwy i nap-
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stliwy, że akcja niekiedy wypada w ogóle z kolei hum0-
ru. „Dożywocie'' znów to raczej :przykład drugiej post.:i
wy humorystycznej ipisarza. Lecz tej różnicy w typie i na
siJeni1:1 dowcipu scenicznego n ie dajemy się zwieść, j~ii 
chodzi o zawa1~tość wypowiadanego iprzy jego użyciu tek
stu obyczajowego. Podobny on jak w ,,Panu Jowialskim' ~. 
Było też cechą postępowania komediopisarskiego Fred

ry, że post2ć umieszczał on na huśtawce psychologicznej 
między dwoma przeciwieó.stwami i z ruchów tej huśt~w
ki wydobywał zaskakujący wykres humoru. Tak jest 
z Papkinem umieszczonym między blagą a tchórzostwt.'m, 
przerzucanym międz) n imi \V różnych sytuacjach - żoł

nierza , dyplomaty, kochanka. Łatka to kreacja bodaj 
świetniejsza , bo psychologicznie bogatsz2, a zarazem nie 
mniej śmieszna od Papkina. Z;uazem postać też umiesz
czona na specyficznej huśtawce , której poruszenia wnoszą 
\V tekst komedii wykres humoru. Zdawa!oby się, że zu
pełna analog ia. 

Tymczasem nie. Sytuacja Ła tki jest o wiele ciekawsza 
psychologicznie, o wiele b:Hdziej skomplikowana i dla
tego jego osoba sta je się zabawniejsza. Nawiasem mó
wiąc, trzeba było zupełnego daltonizmu estetycznego, aże

by Łatkę utożsamiać z Harpagonem, z niesłychaną dra
pieżnością tej wielkiej Molierowskiej kreacji. 
Łat~a nie został fak dalece uproszczony do odruchów 

z komedii dell'arte jak Papkin. Ażeby utrzymać swują 
zasadniczą linię; i nie dać się odwieść od celu. Łatka zdo
bywać się musi na :pomysłowość, wcielać się w opiekuń
cze formy, musi opanować kazuistykę rzekomo bezinte
resownej', rzekomo ludzkiej i ogólnym i względami kie
rującej się o:pieki nad Leonem. Łatka musi być i byw3 
wynalazczy. Aż do granic pa:pkinowskie j zupełnie blagi, 
wszystko dla niego jest dobre, by le ochronić mogło Bir
banckiego przed jego nieopatrzną 1 kkomyślnością. 

Ludowa automatyzacja postaci ograniczyła się zatem 
w os bie Łatki tylko do celu jego zabi gów: za wszelką 
cenę ;podtrzymać zdrowie Leona Birbanckiego jako g-wa
rancję, że dożywocie długo potrwa. Widz to wie doskona
le i wiedza taka wystarczy, ażeby się bawił. Zabieg i na
tomiast mające doprowadzić do tego jedynego celu są 

urozmaicone, pełne niespodzianki - zarów no psychulo
gicznej, jak czysto farsowej, k i dy z braku już innych 
argumentów Łatka na klucz zamyka Leona. 
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w roli Ła tk i JAN KRÓLIKOWSKI 

(Warszawa , Teatr Rozmai~ośC'i 1865) 

Kontrast między prostym zadaniem strategicznym Łat
ki a niesłychaną, wprost olśniew<'l.jącą ruchli waścią jego 
czysto taktycznych zabiegów, to jest podstawa humoru 
w „Dożywociu'', a zarazem powód, dla którego Łatirn, 
należąc do jednej z Papkinem rodziny k)mediowej, na 
jej szczeblach ·wyżej postawiony być musi. Zwłaszcza , że 

całe otoczenie Birbanckieg::> zostaje wplątane w grę tak
tyczną, że wszyscy w nim, omotani przez Ł01· tkę, :postę

pują, j'ak jego dyrygencka pałeczka nakazuje· Nie tra ~

tnjąc jednocześnie, razem z widzem, tej pałeczki serio. 
Jeżeli Fredro zawsze myślał ?keją, „DJżywocie" stanowi 
Jeden z najznakomitszych, nie tylko w komedii polskiej 
:przykładów takiego myślenia. 

Wspaniale rozkręcona intryga dlatego bieży na błyska-
wicznych, w d::>robku Fredry chyba n:::tjszybszych obro · 
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tach, bo niechajby jej obroty się zwolniły - cóż ze? 

odstręczające widowisko się odsłoni. Ojciec tak zaplą
tany w długi przez lichw1ar:rn , że własną córkę 

pcha mu w łapy, doskonale wiedząc co czyni. 
Lichwiarz za fałszywie doliczone i rzekomo odpisane 

procenty zdobywający młodą dziewczynę. W zal otach beł 

kocący miłosne zdrobnienia , wszystko mu jedno, do kogo 
- „czy fijołek. czy tam Rózia". Historia między Leanem 
a żonami Lagen ów. Co tu wreszcie ukrywać, pospol"ty 
szantaż jako wstęp do szczęśliwego rozwiąz ::l nia komedii. 

Nie ma się co dziwić, że \ V ostatn· ej chwili tworz~mia 

Fredro nie wytrzymał i w tyradzie Organ a powiedział , 

en myśli o tak~m świec: e, rządzonym przez tę samą \\.·ciąż 
ludzką lichotę , przez staropolski pieniądz Łatki i kapi
talistyczny , bardziej zachłanny pi eniądz Twardosza. N ie 
wytnymał, jakby się obawiał, że punkt wyjści a komt:"d .i 
i jego arcyśmies:me k::insekw en c: je przesłonią kanwę rz_
czywistą. n· k tóre j się rozgrywają. PTZe adna to była, 

ale dobr z2 o sumieniu świadcząc ~ obaw a , panie hrabio! 
Nie było się .czego obaw i ać. W yst arczy scen a między 

Orgcnem a Rózią, scena n ie przesłonięta ża dnymi wybie
gami humoru, ażeby rozeznać ) w jakim znajdujemy s~ ę 

światku· Fredro nigdzie w swoim doro Jku n ie pok '1 zał 
ostrzej niż w tej scenie, jak naprawdę wyglądał obyczaj 
małżeński jego czasu, a w konsekwencji cała sfera sto
sunków między ludźmi, obejmująca miłość, rodzi nę, ma
ją tek, etykę serc i etykę kies. „Ekstrakt tabularny do 
;posagu tnie zaloty' . 

Jesteśmy w lat siedemnaście po n pisaniu „F ana 
Geldhaba". Już pisząc tę komedię Fredra dostrzegał, że 
pieniądz i sp~wodowany nim awans społeczny t regula
tor stosunków międzyludzkich. Nie wiedzi 2ł , w jakim 
stopniu stanie się nim - nowy ka:pitalist czny, bur7u
nyjny pieniądz. W „D::i żyw ciu ' ' Fredro już w idzi d:Jsko
n::1le. Dlatego p erspektywa komedii rozszczepia się i r n;.

szczepiają się n:nvet :postaci . Ł~tka jesL :przede wszyst
k im rozśmi eszający , okrutny jest dopiero k apitalista no
wego chowu - Twardosz. 

Pienią dz , czy stary, typu Łatki, czy ruwy, typu T ..var
dosza , uderził głównie w Organów. Oni, n ·ezaradna pro
wincja szlachecka, n ie d trzymują m u pi --rwsi p ola. Stąc 

ziniana p2r:;p._ktywy w obec Orgon:;i_ jako reprezentant r 
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tej najbliższej poecie sfery, sympatia dla niego i wyręl,;za
nie :postaci w najtrudniejszych sytuacjach· Orgonowie w 
życiu naogół stale, wanet kiedy nie powodował nimi 
przymus ekonomiczny, wydawali córki za mąż według 
swej wszechwładnej woli i bez skrupułów. W zetknięciu 
z tym przymusem Fredro kaz ::i. ! swojemu Orgon:owi "'NY
szlachetnić, zmądrzeć, wyręczył go w biedzie, nie dopuś
cił do tego ażeby postąpił jak Respekt u Słowackiego, 
jak Kłoczewski u Nakwaskiej. 

W tym właśnie kierunku perspektywa całej komedii się 
roz:szczepia. Pogłębione w niej zostają rysy tradycjona 1iz
mu, wartości moralne ukazują się pod kapotą Telembec
kich z :prowincji. Do nich Organa zaliczają i pisarz, i sarn 
Orgon. Dobroduszny lub zgoła farsowy humor) zmiana 
postawy humorysty - to wynik tego przesunięcia ideo
wego. Humor ma za zadanie przestonić ten oczyw~sty 

fakt, że przecież :przy tradycyjnych zabiegach lichw~ar
skich Łatki , :przy tradycyjnych cnotach Orgona - wszyst 
ko się działo podobnie, córki sprzedawało się inaczej , jak 
sprzedaw ać się będzie, kiedy zapanują Twardosze. 

W drugim okresie twórczości Fredry coraz zauważyć 
.się daje, że jego nieocenione „Zapiski strucha" to po.pro
stu kwintesencja i lakoniczny morał powstających po
dówczas komedii. Konkurują one z mottami pisanych w 
tym okresie komedii, które :pisarz nadal i z nałogu cz2r
pi e z „Przysłów mów potoczynych'' swojego imiennika. 

Ta konkurencja zarzyna się już w „Dożywociu". MotLo 
z. Andrzeja Maksymiliana Fredry jest naiwne i okre3la 
1ylko :punkt wyjścia komedii: „U skąpego lub chciwegc 
cc;ła w mieszku dusza''· Aforyzmy z „Zapisek starucha" 
i dą dalej: „Śpi dłużnik , wierzyciel czuwa' '. - „Jak dłuż
nik ma gorączkę, wierzyciela febra trzęsie''. Określają 

mechanikę komedii i dlatego i.dą dalej. „Pieniądz stał się 
wszystkim" - dorzucił Fredro w „Trzy :po trzy". To 
łączny „Dcżywocie" z duchem nowej twórcwści Fredry, 
wszczętej z :pozycji ideowyeh, które ta komedia niewąt
pliwie już zapowiada. 
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KAZIMIERZ WYKA 

Fmgmen.t Wstępu do „Pism ws zystkich" A. Fredry. 1955. 

W roli Ła tki LUDWIK SOLSKI 

w latach 18!i4-1948 
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Głosy krytyków 

Jest to według mnie o wiele g!~bsza sa:yro. .. niż na po
zór się wyciaje. Ła1ika. nie jest jedynie śm i esznym typem 
Harpa·gon a. To jedna ,połowa .iudzk ości korzystająca 

z błędów i rozpusty drugiej. I c~emny jest ten abra z, 
smętna ta !komedia, mimo błazc:ństw L ager:ów, mimo 
Leporella, Figara. Scapi:l.a, F i"ipka. m ;m o wypch a1:i ych 
min Twardosza. W menażerii tej jest szakal Łatka _, 

kondor - Twardosz, paw - Birbanck i, gęsior - Orgon. ga
wrony - Lageny dzierla tika - Rózia : czubarty dudek -
filip. Wszystko to puścił w ruch genjusz Fredry, w ruch 
wprawdzie nie wielrk i, a le należy się cofnąć w.stecz o lat 
kilkadziesiąt i zrozumieć, jaką techn nką r02.porządzać 

mó5ł ów pisarz. I to, co dał, jeszcze zdumie\\-·a i w po
dziw wprcwadza . A ten \.Viersz gi~.:dki, •który s i ę S1I' uje. 
jak wst2ż !:a jed w abna o miłym szele~cie! 

* 

GABRIELA. Z1lPOLS'KA. 

,J Sfinks przemówi.„" 1923 

„Dożywocie" Fredry umiem na pamięć i uważ·am tę sztu
kę za na jgenialniejszą może koncepcją Fredry: zdmumi<::w a 
mnie zawsze, jaki w tym szlachcicu tkwi głęboki i subtelny 
fiJ oz.of, może i :bez jego świadomościi! Fredro trafia tu w sa
rno sedno mechan izmu świata, \V problem transpozycji 
uczuć. Przedstawia nam lichwiarza bez cze.i i wiary, bez 
ludzk iego drgnienia, który· jest kolejno najtk liwszym -opie
kunem cudzego zdrowia,' dobrym duchem: każe mu piać 

hymny na cześć życia; wzruszać do łez zawz,iętych wrogów 
szczytną koncepcją .przyjaźni; stawać się natchnionym kaz
nodzieją, wygŁaszać z przekonaniem najświętsze morały ... 
A wszystko pły,nie z prostej a misternej zarazem tr ansmt
sji, drogą - n abytego dożywocia. 
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Czyż sama esencja uczuć ludzkich nie leży w takich trans
rnJsjach? Jest niewątpliwie cóś głęboko pesymistyczn::~o w 
tern spojrzeniu na świat; ale - bo też Fredr'J, pisząc „Do
żvwoc·ie'', nie był w różowym nastroju; słynna apostrofa 
Orgona: Swiecie, ty krętaczu stary ... " płynie poecie - r?uć 

to - prosto z serca. I zarazem - •o cudzie talentu! - sztu
ka ta, urodzona ze sztucznej zadumy nad światem, jest za
r ,zem wybuchem naj!)rzedniejszego humoru. jest jedną 

z najweselszych jakie Fredro napisał. To też jedna z owych 
tajemniczych trans poz) cji poezji! Pod tym względem Fredro 
jest tu zvvycięskim rywalem Moliera, który wesołość sweg,) 
„Skąpca'' osiągnął - i to bardzo względnie - zapomocą 

wtrętów i przybudówek; raz po raz sztuka chyli się w sti."O

nĘ dramatu; podczas gdy u Fredry, „Doż_y vocie", niemni?j 
pewnymi strzałami waląc raz PJ ra z w samo centrum. roz
wija się z cudowną jedności, logiką i leJe się nieprzerwaną 

strugą humoru. Nie mó\viąc o w ierszu, który pod względPm 
pełni, zwartośc·i i nerwu. niema iehyba równego sobie w sc2-
nicznej mow ie. 

* 

TADEUSZ BOY-ŻELENSKI 

„Obrachunki fredrowskie" 

Fredro w swych najlepszych utworach nie traci nic 
przez zmianę stosunków i abyczaiów: zachowuje go w 
świeżości poezja. Jest to najbardziej widoc zne w Doży

:1;ncin. Transakcja stanowiąca oś zdarzeń jest dla nas tak 
ni ezrozumiała, że na próżno szu;Jrnm, jakby :ą można 

przetłumaczyć na życie współczesne - może dałoby się 

to porównać z historią Jatkiejś milionowej asekuracji, np. 
~;piewaka operowego, który nie wych odzi ani w dzień, ani 
w nocy spod opi e1ki agentów to\·;arzy.stwa ubezpieczeń. 

Lecz dziwaczność sytuacji ledwo nas zadzhvia: przyjrmuje
my ją tak naturalnie, jakby WciC\Ż jeszcze n.a1leżał::l. do 
,zeczywisto'ści. Dzi·eje :się to najpierw dlatego, że od pier
ws.zych słów Fredro •Chwyta nas jak w potrzask w swą 
mistrzowską komedię, .gdzie !każdy wiersz rozJaśnia, uza
sadnia, rozszerza akcję, iPO wtóre dlatego, że za.chowując 

swą poetycką rzeczywistość. Dożywocie jest zaraz·em nie-

1
pra wdOipodo hne wspaniałym rd eprawd ryp octo:bi efrstwem 

\Viel1kich dzieł sz-tukL 
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Latka nie może ,spełznąć jak byle strzęp żyda, ponieważ 
ni,gdy nie chodził po ziemi: Ła,f.lka jest chimerą, przywi
dzeniem, a nie trzeźwą notatką z rze.czywistości. Po sto
kroć w cią,gu sztu'ki wyskakuje '! granic zakreślc:my1ch 

ludzkim istotom i chwilami się z.daje, jalk!by nazwa, którą 
mu dał Leon w swej nieświadomośd: Sylfid·::i, była j1a
kimś żartem stanzym od samej Jrnmedii, żartem r,zuco
nym w tego potworka jeszcze w czasach, !kiedy nie śniło 
mu się przybierać posta.ci lichwi:irza. W a:kcie trzecim, 
próbując odwieść Leona od sam0bój.stwa, mówi rzeczy 
zawrotne, każdym słowom siebie przewy hza, wier.sz za 
wierszem wysnuwa zeń jak z czarnego k okCIIla wszystko, 
co może 'kiedykolwiek iPOmyśleć dusza skąpca, i razem 
z .ostatnimi słowami kończy się jego substancja - pov0ri
nien by właśdwie zniknąć albo zamienić się w ćmę w 
tym kącie, w którym !50 'Ciska F:ł:dro intonując epitala
mium Leona. 
Dożywocie jest c-ierpkie, g.orzkiie, jeśli rozgryźć po ko

lei te wszystkie pestki ludzkie, potbierane jakby z prze
klętej ziemi, nad którą zamiast słońca świeci dulk:at. Lecz 
wrażenie, jakim komedia w nas osiada, ma w .sobie wię
cej ·ś,wia1tła. Skąd się ono bierze? Nie z optymizmu ostat
nich 1słów - to pewne. To nie jest myśl Fredry, gdy Lean 
mówi, że Łatka sam siebie wrócił cnocie. Łatka nie po
prawi się nigdy. Fredro nie jest ?dolny do tak banal
nego optymizmu. On rzucił tę postać w życie jak pocisk, 
który ma siłę wyrządzić okruitne zło, ale znajdzie się no
ga, która go zdepce, zanim zdoła wybuchnąć. J eś'li dob
rze rozumiem Fredro wyznaje tu wia·rę, że zło jest 
zby,t 1chaotycmym bun1tem przeciw IPOrządkowi świata, 

aby mogło kiedykolwiek: go QPanować. 
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