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GAB'§JELA ZAPOLSKA, 1923: 

Fredro w fantazji swej pełnej dowcipu i często głębokiej 
satyry, bardzo umiejętnie wykazał swą znajomość kobiecej 
natury, która, bądź co bądź, jedynie miłości szuka i o niej 
marzy. 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI, 1924: 

W te j rzadko grywane j i niesłusznie lekceważonej kro
tochwili Fr edry tkwią skarby samorodnego humoru, skład

nice wartości teatralnych . Jest to przykład, jak się pisze 
oryginalną sztukę, wspierając się na najlepszych wzorach. 

EUGENIUSZ KUCHARSKI, 1926: 

Osiek jest a legorią Polski pokongresowej, ujarzmionej 
przez trzy potencje zaborcze, zdany na łaskę i niełaskę 

swych władczyń obecnych. Mówią one ciągle o „bezrzą
dzie" dawniejszym i „nieładzie" męskim , starają się zapo
biec jego powrotowi, utrwalają swój system rządzenia. 

KAZIMIERZ WYKA, 1955: 

GWAŁTU , CO SIĘ DZIEJE! można czytać w sposób 
antyfeministyczny. Tak jak można czytać w sposób anty
austriacki. I czytać w sposób wymierzony przeciwko poj
mowaniu historii jako napuszonego widowiska. Słusznie 
zaś jest czytać tę groteskę w trojaki sposób. 

STANISŁAW PIGOŃ, 1956 

Po staremu mam GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE ' za kome
diofarsę tegoż pokroju co DAMY I HUZARY, choć zbyt 
już przeszarżowaną . Ze zaś jest naładowana aktualnymi 
przytykami politycznymi i że zachodzi to w stopniu wyso
kim, któż temu zaprzeczy'? Tylko że to nie ona jedna. 
Fredro nie ominie sposobności, aż do ostatnich komedii, 
czy satyrycznych wierszy, żeby nie dziurawić zaborcom 
grzbietów strzałami dowcipnych kpin i jadowitych sar
kazmów. Taki jest stały jego zwyczaj. Ale daleko stąd 
jeszcze do alegorii. Nasza komedia jest farsą na kanwie 
baśniowej. 

MIECZYSŁAW INGLOT, 1978 

Tym samym w GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE! otrzymuje
my obraz gwałtownej zmiany stosunków społecznych we
wnątrz państwa, obraz rewolucji społecznej, jej przyczyn 
i skutków. Tak więc skłonni bylibyśmy uważać, że właś
nie ów obraz jest w cyklu aluzji ogniwem decydującym. 
Wydaje się, że cechujące nowy ład, kojarzące się z rzą
dami zaborców elementy ustrojowe w tym kontekście 

funkcjonują nie na zasadzie ataku na zaborcę , ale raczej 
jako kpina z rewolucji. 



Jarosław Marek Rymkiewicz: 

( ... ) Bo wystarczy powiedzieć jeszcze dwa, może tylko 

trzy zdania. Następujące. Pisarz, który to, co wzniosłe 

ukazuje jako komiczne, a to, co komiczne jako wzniosłe, 

który w tym, co małe, dostrzega coś wielkiego, a w tym, 

co wielkie szuka tego, co jest małe, który niskie utożsamia 

z wysokim, który na grube patrząc powiada: coś w nim 
jest chudego, a chudego analizując orzeka: raczej on gru

bawy (a tak i Fredro świat widział, i to nie tylko w TRZY 

PO TRZY, bo także w ZEMŚCIE, gdzie Papkin jest za

razem śmieszny i patetyczny, i także w DAMACH I HU

ZARACH, gdzie stary Major młodego nagle w sobie za

czyna postrzegać, i także w PANU JOWIALSKIM, gdzie 

mądry staruszek jest zarazem śmiesznym głupcem i głu

pio-mądre opowiada bajki), otóż pisarz, co tak na świat 

patrzy, nie tylko uprzytamnia nam dwustronność i dwoi

stość fenomenu życia. Powiada on nam tak: patrzcie, ten 

świat, w którym małe jest wielkim, śmieszne wzniosłym , 

stare młodym, mądre głupim, jest światem, w którym nie 

ma już żadnej hierarchii , jest tylko chaos, bezład, nie

porządek. 

(. .. ) Miejsce Fredry, wnioskujmy, jest więc między dwo

ma porządkami: porządkiem, który już dla niego nie 

istnieje, a porządkiem, który jeszcze wedle niego nie istnie

je. Przeszłość jest ruiną, przyszłość niczego jeszcze nie 

wybudowała. Między porządkiem zniszczonym a porząd

kiem niezaistniałym cóż może być'? Chyba tylko chao!>. 

A jeśli Fredro czuł, że żyje w kulturze, która jest w stanie 

chaosu (jeśli sam się tak umieścił i jeśli my go tak możemy 

umieścić) - to już wiemy, dlaczego przedstawiał świat 

w stanie chaosu. 

( ... ) Świadczy to wszystko o tym, że najistotniejszą ce

chą osobowości Aleksandra Fredry było pragnienie po

rządku. I że to wielkie pragnienie porządku przenikało 

całą jego twórczość. Czymże jest to pragnienie porządku 

i skąd się w nas bierze? Nie wiem. Wszystko co jest nam 

dane, i wszystko, co czynimy - a więc życie samo - mając 

ia fenomem kulturowy, to jedno pragnienie byłbym skłon 

ny uznać za pierwsze, materialne i wrodzone: bo jest ono 

formą, która w sposób wystarczający może określić kształt 

życia i twórczości Aleksandra Fredry. Teraz t rzeba już 

tylko dopowiedzieć to, co chyba dopowiedzenia ni~mal nie 

wymaga. Ale szukaliśmy w trakcie naszych rozważań kilku 

odpowiedzi na kilka pytań i potąd odpowiedzi tych nie 

udzieliliśmy . Więc dopowiedzmy wszystko do końca: tak 

pragnieniu porządku niech stanie się zadość. 

Arystoteliański porządek komedii Fredry nie został za

pożyczony z Boileau czy z Racine'a: począł się on z tego 

pragnienia porządku, które Fredrze było, powiedzmy, wro

dzone. Wizja świata jako chaosu, ta wizja, którą odczy

t aliśmy analizując TRZY PO TRZY i którą uznaliśmy za 

przyczynę pierwszą złego humoru Fredry, nie ujawniła się 

bezpośrednio w komediach, ponieważ ujawnić się nie mo

gła, jako że pisane one były właśnie w porządku arysto

teliańskim. Ale ta wizja wpłynęła decydująco na kształt 

wszystkich arcydzieł Fredry, ponieważ była przyczyną -

także pierwszą - ich powstania. Fredrze świat ludzki jawił 

się jako chaos, a pragnął porządku, którego nie było lub 

którego nie dostrzegał. Dlatego - to odpowiedź na ostat

nie z naszych pytań i wywodzimy ją, jak się zdaje, nie 

z psychologii twórczości, ale ze strefy faktów kulturo

wych - zaczął pisać . Dlatego usiadł i napisał w roku 1815 

INTRYGĘ NAPRĘDCE. Naprędce: byle prędzej zapom

nieć, że świat jest chaosem. Intrygę naprędce: byle prę

dzej wprowadzić w ten nieznośny i upokarzający chaos 

przejrzysty porządek dramaturgicznej intrygi. Mówiąc ina

czej, ale nie traktujmy tej odpowiedzi zbyt serio: zaczął 

pisać , bo był w złym humorze. 

ALEKSANDER FREDRO .JEST W ZŁYM HUMORZE 

(fragme nty) 

Czytelnik 1977 
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