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Kiedy byłem poetą, a byłem nim niegdyś, bo parnię~ 
tam jeszcze gwiazdy co mi wtenczas świeciły, głosy 

co mi śpiewały, mgły co swoją wonną gazą łączyły 

niebo z ziemią, w których pomroku oka gubiło się 

niechętnie. Tak jest, pamiętam, byłem poetą, wtenczas 
więc, kiedy myśl obfita przelewać się zdawała jak 
woda przez krawędzie przepełnionej czary, obstawia
łem się zwykle krzesłami, ażeby chcąc W$>tać od stolika 
trącił się o nie i był zmuszony usiąść znowu nad papie
rem przed kałamarzem. Inaczej zrywałem się jak osą 
ucięty, chodziłem wzdłuż i wszerz pokoju, prędko, 

coraz prędzej„. a myśl ze mną, przede mną, prędko , 

coraz prędzej, aż na koniec zadychany usiąść musia
łem, aż nareszcie myśl zapędzona gdzieś w manowce, 
jary, szczyty, nie wiedziała, jak trafić do swojego 
gniazda i czarną łzą zawisła na ostrzu pióra. 

Ileż to razy dysekowałem moralnie sam siebie, po
równywałem z drugimi, starałem się dociec, dlaczego 
zawsze od wszystkich prawie źle byłem zrozumiany. 
Każde moje słowo najprostsze, najwyraźniejsze w naj
obojętniejszej rozmowie, przybierało w drugiego poję
ciu znaczenie inne, jak miało w istocie, a zawsze 
cierpkie, zawsze ubliżające. Listy moje, zwykle nie
dbale pisane, stawały się dla mnie powodem niejednej 
głębokiej boleści, bo podpadały rozbiorowi jakby jakie 
enigmatyczne zdania tłumaczono je, a zawsze na złe, 

nigdy na dobre. A jednak wadą moją jest i było, że 
głośno myślę, że zdanie moje otwarcie powiadam, ale 
zawsze więcej, by je poddać dyskusji, niż żeby nim 
wyrokować. Otwartości świat nie pojmuje, tylko 
u głupiego, u rozumnego zaś bierze zawsze za dobrze 
wyrachowaną larwę. Wyrzec się wdzięczności można, 
każdy nawet rozsądny człowiek powinien jej unikać. 
Urazę przebaczyć można, nawet zapomnieć. 

Ale zawsze, nieustannie, najczystsze zamiary naj
gorliwsze usługi, najniewinniejsze słowa widzieć prze
kręcone, w truciznę zmienioną, i nie być w stanie 
wyszukać w sobie przyczyny - to musi koniec końców 
obudzić wiarę w jakiś niezłomny fatalizm. 

To może odtrącić od tego świata, który mnie nie 
chce. Mało, mało trzech murów między mną a ludźmi, 
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abym mógł używać jej spokojności, która jest jedynym 
moim celem, tego szczc;ścia. którym mnie Bóg w domo
wym zakresie obdarzył. 

Połamałem moje pióro autorskie, nie - jak mnie
mano - dla równie złego jak głupiego artykułu bez
imiennie ogłoszonego, bo autor sprzedał się obcej 
nieprzyjaźni, i to nieprzyjaźni, za ważną nawet usługę. 
Porzuciłem urząd, gdzie moja miłość własna mogła 

była ulec chęci ścigania za popularnością. Starałem się 
jednym słowem zostać i zostałem „głupim świata". 

Ukryłem się w cieniu głupoty przed cięciem, a jeszcze 
nieznosnieJszym brzękiem człowieczych komarów, 
trutniów i bąków, a jednak i w tym gęstym cieniu nie 
mogę uniknąć zetknięcia się ze światem, które staje się 
zawsze dotknięciem elektrycznego druta, przykrym, 
a często i bolesnym. Oskarżać cały świat - szaleństwo, 

oskarżać siebie - nieposłuszność. Dalej więc milcząc 
i nie myśląc, dalej po ostrej drodze, wypchnięty 

pielgrzymie! 

Aleksander Fredro 
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Osiek w poezji... 
W Osieku sławetnym mieście, 

Gdzie to bywały rządy niewieście, 

Gdzie Land-Wójt z grodu rajcami 

R.ządzili się żon głowami 

Często, gęsto źle się działo, 

O czem co żyło, wiedziało 

Długo cierpiał naród biedny 

• i 

Wisła T.4, 1890 r., str. 140 

I w kronice„. 
Onego czasu sprzykrzyły sobie władzG mężczyzn sła

wetne mieszczki z Osieka; wziąwszy się za ręce, 

przywdziały szarawary, czapki, żupany, nakazując 

mężczyznom nosić ich jubki i kacabajki; rewolucya ta 

zaskoczyła mężczyzn tak nagle, że biedacy dali się 

opanować. Dopieroż to rozpoczęły się rządy! Jegomoście 

przędli kądziel, kołysali dziatwę, chodzili na targ, 

a jejmoście... spijały miodek, sądziły, baraszkowały 

i mężów trzymały krótko, w niczym nie dając brać 

góry nad sobą . 

Anthropophyteia, VIII, 344 
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Przypuszczalny kronikarz Osieka 
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«Gwałtu, co się dzieje!» 
w opim1 uczonych 

Komedia „Gwałtu, co się dzieje!" zależąc poct 

względem tematu i sposobu prowadzenia intrygi od 

komedyi „La nouvelle colonie"*) Marivaux, tendencją 

swej treści zbliża się raczej do komedyi Moliera 

pt. ,,Les femmes savantes",**) w której komedyi pisarz 

XVII w. fanatycznie wielbiący „naturę" i jej prawem 

tylko przejęty, zabrania kobiecie nawet dążyć do wyż

szego wykształcenia, jako niezgodnego z jej rolą spo

łeczną - wyznaczoną jej z góry przez samą naturQ. 

Dr Władysław Gi.inther 

Ze studiów nad twórczością 

Fredry - Bibl. Warsz. 1913, str . 55 

•) Nowa osada 
u) Uczone białogłowy 
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... Trudno uważać „Gwałtu, co się dzieje!" za zwykłą 

przeróbkę „Nowej osady" ... U Marivaux sprawa ko

biet nie wyszła jeszcze ze sfer projektów i zamiarów, 

kobiety domagają się równych praw ale i równych 

obowiązków, chodzi im o równouprawnienie. Sztuka 

Fredry przeciwnie każe domyślać się dokonanego już 

w Osieku przewrotu i przedstawia... rządy kobiet 

nad zwyciężonymi mężczyznami, nie emancypację, 

ale prawdziwą ginarchię. *) Różne też jest stanowisko 

autorów względem tematu. Marivaux poddaje sprawę 

kobiet dyskusyi, rozważa argumenty za i przeciw, 

i z lekkim a niepozbawionym ironii uśmiechem stwier

dza, że kobieta nie zwycięży, bo przeszkody tkwią 

u niej samej, w jej kobiecości. Fredro nie zadaje sobie 

tyle trudu, „na myśl, żeby kobieta mogła w ogóle coś 

znaczyć poza domem i środowiskiem rodzinnem -

pęka tylko ze śmiechu" (str. 25) a na dowód daje obraz 

jej rządów ... 

Nie ma najmniejszego podobieństwa między pełnymi 

gracji a nieraz bardzo subtelnie myślącymi kobietami 

w „Nowej osadzie" z prawdziwymi „babami" w Osieku, 

z których każda to prawdziwy „hic mulier"; podobno 

też różnica między stoicznie zrezygnowanymi mężczy

znami Marivaux a urodzonymi pantoflarzami Fredry. 

E. Kucharski, Pam. Lit. 1913, str. 365 

*) władzę kobiet 
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Osiek jest alegorią Polski pokongresowej, ujarzmio

nej przez trzy potencje zaborcze, zdany na łaskę 

i niełaskę swych władczyń obecnych. Mówią one 

ciągle o dawniejszym „bezrządzie" i „nieładzie" mę

slctm, starają się zapobiec jego powrotowi, utrwalają 

swój system rządzenia. Piastują pełnię władzy, która 

atrybucjami przerasta miarę choćby największego 

na świecie „Osieka", a jest w całym tego słowa zna
czeniu władzą państwową. 

Mają w swym ręku „siłę zbrojną", sądownictwo, 

oświatę, władzę wykonawczą i prawodawczą, prasę 

i tajną policję, której przedstawicielem jest Grzegotka, 

wyposażony nie tyle w charakter, co sposób myślenia 

generała Różnieckiego. *) N owe rządczynie „rzeczypo

spolitej osieckiej" posiadają pełne poczucie swej 

suwerenności, umieją przemawiać stylem orędzi i pa
tentów monarszych„. 

E. Kucharski - Ruch Lit. 1926, str. 294-295 

') fió ~ nieck: Aleksander, generał w Księstwie Warszawskim· 
nas'.ępnic szef tajnej po licji i żandarmerii Królestwa Pol-' 
skiego; znienawidzony w roku 1830 uciekł z Warszawy. 
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... Utwór jest farsą, przedstawiającą opresję mężczyzn, 
znajdujących się w niewoli u kobiet. Nie po raz 
pierwszy Fredro ten temat porusza, bo już komedia 
„Damy i huzary" obracała się około tego zagadnienia . 
Ale dopiero porównanie obu utworów wskaże różnice 
stosunku pisarza do ziemiaństwa i mieszczaństwa. 

Nie tylko w stosunku do szlachty, ale i w stosunku 
do chłopów Fredro nigdy by sobie na takie poniżenie 
życia i na tak bezceremonialną wesołość nie pozwolił. 
Wprawdzie oficerowie huzarów są także bezbronni 
i bezradni wobec kobiet, ale tym „damom" chodzi 
tylko o narzucenie niewłaściwego małżeństwa: plan 
przy tym nie udaje się w ostateczności - honor hu
zarów jest uratowany i szwanku nie ponosi. Tu kilka 
głupich, przewrotnych i rozpasanych kobiet doprowa-: 
dza mieszczan do ostatecznego poniżenia . Wśród 

kaskad śmiechu i zabawnych sytuacji przebłyskuje 

wyraźnie pogarda Fredry nie tyle do tych kobiet, 
ile do mężczyzn, którzy tak dali się poniżyć: Tobiasz, 
Kasper i Błażej - to karykatury, w których z całą 

satysfakcją podkreśla Fredro zdumiewającą ślama

zarność, brak zdolności do jakiejkolwiek decyzji , 
tchórzostwo itp. Mimo szarży farsowej stanowisko 
Fredry podkreślone jest wyraźnie a uwypukla się 

jeszcze silniej przez to, że obok tych postaci mieszczań
skich stawia autor dwóch szlachciców, towarzyszy 
pancernych, i chłopa, szeregowego Makarego. Ta:n 
niedołęstwo - tu dzielność, tam brak inicjatywy, tu 
energia i rozmach, tam tchórzostwo - tu odwaga 
i brawura. Wady tkwiące w mieszczaństwie nie przej
mowały zbytnio Fredry ze stanowiska narodowego. 
Zdawał się on nie dostrzegać w ogóle tego środowiska , 

jako istotnej warstwy społeczeństwa polskiego„. miesz

czaństwa polskiego tak jakby nie było, albo odgrywa 
tak znikomą rolę w życiu narodu, że się nie liczy. 
Mniejsza więc, że tkwią w tym środowisku braki, 
gorzej znacznie, że miasto jest również ośrodkiem 

zguby dla szlachty, która właśnie tu - pozbawiona 
łączności z nakazami kultury wsi - wypacza się 
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w sposób najr.óżnorodniejszy. Trzy główne kierunki 
tego wypaczenia wskazuje Fredro· a w1·ęc pe 

d · • · wnego 
ro zaJu sza.lens.two duszy, obłęd, dalej deprawację mo-
ralną w dz1edzm1e erotycznej i wreszcie żądzę użycia. 

Z. Szweykowski „Fredro, wróg 

miasta", Łódż 1949 str. 234 

Zabawa w karczmie 
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Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Fredro pisząc 

„Gwałtu, co się dzieje!" epoce bliżej się nie przyjrzał, 

o odtworzenie jej nie dbał, na wierności historycznej , 

na oddaniu rzeczywistych stosunków ówczesnego życia 

najwyraźniej nie zależało mu ani trochę. Nie było to 

po linii ani przyrodzonych jego zaciekawień, ani reali

zowanego przezeń programu artystycznego. Jest rzeczą 

jasną, że wskazówka na czele komedii: „sto lat temu", 

desygnuje sprawq akcji w sensie nie historycznym, ak 

baśniowym, coś w rodzaju „przed latami, przed wie

kami.„". Zarazem najwłaściwiej określa charakter 

utworu . 

Po staremu mam „Gwałtu,' co się dzieje!" za kome

dio-farsę tegoż pokroju co „Damy i huzary", choć zbyt 

już przeszarżowaną. Ze zaś jest naładowana aktual

nymi przytykami politycznymi i że zachodzi to w sto

pniu wysokim, któż temu zaprzeczy? Tylko, że to nie 

ona jedna. Fredro nie ominie sposobności, aż do ostat

nich komedii czy satyrycznych wierszy, żeby nie dziu

rawić zaborcom grzbietów strzałami dowcipnych kpin 

i jadowitych sarkazmów. Taki jest stały jego zwyczaj. 

Ale daleko stąd jeszcze do alegoryj. NASZA KOME

DIA JEST FARSĄ NA KANWIE BASNIOWEJ. 

Stanisław Pigoń 

„W pracowni Aleksandra Fredry" 

PIW, Warszawa 1956 r. str. 123-124 
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Apollo wieńczący polskiego poetę 
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Garść niedyskrecji 
Od redakcji programu 

Nagromadziliśmy w naszym programie sporo wypo

wiedzi mężów uczonych, doktorów i profesorów na 

temat fredrowskiej komedii. Brała nas w teatrze 

pokusa, aby wystąpić z własną publikacją, prawie na

ukową, w której kto wie czy nie udowodnilibyśmy, 

iż racji nie miał żaden z nich, że Fredro miał na myśli 

całkiem inny Osiek i całkiem inne czasy. Nie wierzycie? 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

ziem słowiańskich z 1886 roku wylicza ponad 40 Osie 

ków, z których 10 leży w dzisiejszym województwie.„ 

bydgoskim. Istnieją i dalsze podstawy do podejrzeń, 

że Fredro, którego ród wywodził się, podobnie jak ród 

jego żony, z naszych a w najgorszym razie pobliskich 

nam stron, mógł myśleć właśnie o nasze j Ziemi Byd

goskiej. Oczywiście, odpowie ktoś, „ja to między bajki 

włożę". Tak też uważał i prof. Stanisław Pigoń. Skoro 

to więc BAŚN. wolno nam pofiglować. Wolno nam 

zmusić osieckich bohaterów, do śpiewu na melodię - 

kaszubską, pomorską, kujawską „ . Najistotniejsze jest 

wszakże nasze podejrzenie, iż ta baśń ma wartości 

ponadczasowe. Ze starożytności już znamy przykłady 

ingerencji kobiecej w sprawy zastrzeżone wyłącznie 

do męskich kompetencji. Zaczęło się bodaj od Adama 

i Ewy. I - co najgorsze - podstępna akcja kobiet 

trwa do dziś. Czy zakończy się zwycięstwem? Znaj

dują się uczeni, niestety: mężczyżni , którzy przepo

wiadają nadejście epoki matriarchatu, absolutnej 

władzy kobiet nad nami, dziesiątkowaną przez wojny 

i ucisk kobiecy płcią tzw. brzydką. Nie będziemy się 

spierać o to, czy w istocie jesteśmy płcią brzydką. 

Ostatecznie jest to sprawa gustu. 
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I ostatecznie jest to BASŃ . Dlatego w program ie 

zamieszczamy ilustracje , w których prawda miesza się 

ze .zmyśleniem, fotomontaż zastępuje autentyk, s taro

dawne ilustracje baśniowe sąsiadują z gmachem teatru 

grudziądzkiego, który chce Was także i każdą stronicą 

tego programu zachęcić do wspólnej z nami zabawy. 

Tadeusz Petrykowsk i 
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