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KOMEDIA 
Z KOMEDIAMI HRABIEGO 

FREDRY 

Akt I 
INTRYGA NA PRĘDCE 

czyli 
historyjka o tym, 

co potrafi krytyka literacka 

Motto: 
.Falsz - płaszcz obszerny". 

A. hr. Fredro 

Wystawiać Fredrę - to nie tylko odpowiedzialność wob c publicz
ności (i autora). To także duże ryzyko. Wystawiać Fredrę w teat rze, 
nad którym unosi się duch Tadeusza Boya Żeleńskiego, patrona 1 -
niegdyś lokatora tego budynku - odpowiedzialność tym większa_ Ten 
entuzjasta Fredry niemało energii twórczej poświęcił kontrowersjom 
i nieporozumieniom, które narosły w ciągu stu lat wokół osoby 1 dzie
ła Aleksandra Fredry. Podjął też próbę rozbicia stereotypu myslowego 
utrwalonego przez wiek bez mała . Zadanie tu heroiczne ; tym trud
niejsze, że proces utrwalania i ę tereotypu przebiegał w kilku płasz
czyznach. 

W przypadku dramatopisarza zagrożenie może przyjść właśnie 
z kilku stron naraz : ze strony krytyków literackich, in cenizatorów 
i recenzentów Jest jeszcze w id o w n i a . ale bywa, że pada ona ofia
rą pomysłów twórcow pektaklu: wtedy najlep zy nawet tekst s ię ni 
ostanie i przepadnie w odmętach nieporozumień natury artystycznej. 

Dostawszy się na warsztat krytyki literackiej , twórca i jego dzieło 
poddani zostają wiwisekcji i szczegółowej analizie Cilologicznej -
rzecz jasna - na miarę formatu intelektualnego 1 duchowego, a także 
godności naukowej badaczy. Metoda i instrumenty badawcze pozwa
lają współczesnym (a jeszcze łatwiej potomnym), w oka mgn ieniu zo
rientować się, z jakich pozycji ideowych i estetycznych występuje da
ny krytyk. 

Powszechnie wiadomo, ze krytyka literacka może wynlesć tworcę 
na najwyższy piedestał i dekorując mu skronie laurem, kreować 
w oczach tzw. opinii publicznej na geniu za. Równie łatwo krytyka 
władna jest zniszczyć twórcę i jego dzieł w oczach współczesnych , 
szczególnie zaś wtedy, gdy artysta przerasta swą epokę geniuszem, 
lub, gdy charakter jego twórczości rozmija się z dominującym nurtem 
ideowym bądź e tetycznym epoki. Je · 11 sędziowie ferujący wyroki 
w dziedzinie sztuki nie umieją znaleźć s w o i s tej „miary" dla od
mienności artysty - jego los jest przesądzony na długo. Może on wte
dy liczyć na czas, na historię, która zawsze bezlitośnie weryfikuje 
dzieło; na potomnych, którzy wolni od wielopła zczyznowych uwikłań 
w swą epokę, bogatsi o dystans i niezaleźność, pnewartościują dzieło 
twórcy, oddając królowi, co królewskie. 

Doświadczył tego Fredro na własnej skórze - najbole ·niej, jak 
tylko można. Paradoks polegał na tym, że 1ego sztuki od samego po
czątku cieszyły się ogromnym powodzeniem u publiczności teatru 
warszawskiego, krakowskiego i lwowskiego, a jednocześnie - powoli 
lecz konsekwentnie osaczała artystę niechęć krytyki literackiej, prze
radzająca się nieuchronnie w otwartą wrogość. 
Już pieTWsza pełna komedia, Pan Geldhab, której prapremiera od

była się 7.X.1821 roku w Warszawie, zapoczątkowała stalą obecność 
Fredry w repertuarze teatru polskiego. Odtąd w każdym sezonie, na 
afiszach wspomnianych teatrów pojawiał się nowy tytuł jego sztuki, 
a czasem, bywalo, i dwa. 



Komedie Fredry trafiały bezbłędnie w zapotrzebowanie odbiorców, 
nie zmieniło to jednak faktu, że, równolegle ze sławą i powodzeniem, 
narastały i piętrzyły się nieporozumienia wokół dzieła Fredry; więcej, 
postawa ówczesnej krytyki zdaje się być wyrazem zjawiska głębsze
go w swej istocie. Stała się ona przejawem czegoś, co dzisiaj, z od
ległej perspektywy czasu można by ocenić jako 

nieporozumienie Fredry z epoką 

Rzeczywiście, autor swą twórczością komediopisarską nie dostoso· 
wał się do wymogów romantyków okresu przed- i popowstaniowego. 
Sztuka, którą uprawiał, nie znajdywała żadnego uzasadnienia ideowe
go i estetycznego w oczach współczesnej mu krytyki. W czasie, gdy 
literatura polskich romantyków emigracyjnych penetrowała wysokie 
rejony polskiej duszy i rozdrapywała świeże jeszcze rany narodowe, 
Fredro - jak gdyby nigdy nic - opiewał głęboką, szlachecką prowin
cję galicyjską, plasując się w ten sposób (w ocenie krytyki) na po
zycjach tradycjonalizmu, ba, konserwatyzmu. Jego aprobatywny w za
sadzie stosunek do przeszłości , podbarwiony ciepłym, pobłażliwym, 
rządka kąśliwym humorem nie wytrzymywał konkurencji z problema
tyką literatury »najbardziej bohaterskiej epoki naszej poezjio - jak 
określił Boy poi ki romantyzm. 

Literaccy rzecznicy idei nie zostawili skrawka choćby terytorium 
d la autonomii „odmieńca" Niestety, zabrakło myślenia kategoriami 

tetycznymi. Namiętne i niewybredne ataki prasy literackiej poprze
dziły prawdziwą nagonkę na Fredrę; wytoczono najcięższe armaty . 
zarzuty o charakterze ideowvm, oskarżenie o brak ducha narodowego 
w twórczości. o kosmopolityzm i wstecznictw ; o błahość tematyczną 
i bezwartościowosć li teratury opiewa1ącej salony i dwory szlacheckie ... 

Kielicha goryczy dopełnił nap'łstliwy artykuł Seweryna Goszczyń-
kiego pl. Nowa epoka poezji polskiej. Tego było Fredrze za wiele. 
Zamilkł uparcie na lat ponad dwadzieścia, lecz nie zmienił sposobu 
my ·1ema. Pozostał sceptykiem wobec przemian dziejowych i wytraw
nym reali tą w obserwacji świata i ludzi. Na lata wyklęty przez kry
tykę, doczekał się jednak (je. zcze za życia) ponownego zainteresowa
nia swą osobą i twórczością. Skomentował to po latach : 

„Połamałem moje pióro autorskie 

nie - jak mniemano - dla r<iwnie złego jak głupi ego artykułu be z
i mi e n n i e ogłos:wneg . bo autor przedał się ( ... ) Porzuciłem u rząd, 
gdzie moJa miłość własna mogla była ulec chęci .ścigania za popu
larnnscią . Starałem się, jedn.vm słowem. i zostałem „głupim dla świa
ta„. Ukrył •m się w cieniu głupoty przed cięciem, a je zcze nieznos
niejszym brzękiem 7.łnwi cz.vch komarów. trutniów i bąków, a jed
nak i w tym i;c;stym cieniu nie mogę uniknąć zetknięcia się ze swia
tem . które staje się d la .mnie zawsze bolesnym. Oskarżać świat cały -
sza l~tw<1, oskarżać siebie - niesłuszność" . 

Te dramatyczne 11leje t wórczości Fredry nasunęły Boyowi zna
mienną refleksję, którą warto przytoczyć: „N ie pis a n ie jest• 
w Polsce wielkim a tutem Dziwnie u nas l ubią pisarzy, którzy n ie 
pis z ą. Trwałe. lub bodaj długie milczenie nieraz więcej posuwa pi
sarza w uznaniu o,gółu. niż przedtem cała bogata działalność". 

A sam autor w Zapiskach starucha podsumował swe gorzkie do
świadczenia aforyzmem „Prędzej złodziej przyzna się, że ukradł, niż 
profesor, ;i; głupstwo powiedział" . 

$mierć Fredry nie uciszyła wszak.że zgiełku polemik i dyskusji to
czących '>ię wokół jego dorobku . Proces przewartościowywania jego 
dzieła miał nader burzliwy przebieg, a zapalczywość fredrologiczna 
długo nie opuszczała adwersarzy. Koło Fortuny obracało się ze zmien
nym szczęściem : PIJd koniec ubiegłego wieku znów wyniesiono Fredrę 
na piede. tal. Stalo się to za prawą prof. St. hr. Tarnowskiego, którv 
przez 40 lat głosił z krakowskiej katedry uniwersyteckiej kult pisarza, 
plasując go w niekwest ionowanej czołówce „nieśmiertelnych geniu
szy" na równi z Mickiewiczem, Krasińskim. Słowackim. Podobne sta
nowisko zajął potem uczeń Tarnowskiego, prof. I. Chrzanowslti . Gdy 
po latach Fredro ponownie padł ofiarą napasthwo"ci krytylti, tym ra
zem w osobie prof. E. Kucharskiego, wyzwanie podjął Boy-Żeleński. 
który w Obrachunkach fredrowskich rozprawił się z Kucharskim de
finitywnie, przywracając Fredrze należne mu miejsce w areopagu 
najwybitniej. zych. 

Po wojnie doczekał !;ię wreszc1e Fredro rzetelnego, całościowego 
wydania Pism wszystkich cPIW. 1955) opracowanych krytycznie przez 
prof. Pigonia. T.vm samym skończyła się wrzawa i niedomówienia wo
kół dflrobku pisarza. Straciło też aktualność wołanie Boya skierowa
ne do ówczesnej krytyki · Nie fałszujcie nam Fredry! 



Akt II 
DAMY I HUZARY 

czyli 
historyjka o tym, 

co mogą inscenizatorzy 

Motto; 
Wszystko to złuda , wszystko to mrzonka 
Wsz.vstko jest inne, niż się wydaje. 

I. Gogol 

Ten sam tekst literacki w ręku in cen izatora funkcjonuje zupełnie 
inaczej niż na biurku uczonego filologa . Inne tez, niż filologiczne, kry
teria decydują o tym, czy utwór trafi na scenę. Twórca przedstawie
nia przekład j ęzyk tek tu na język obrazu - takie jest prawo te
atru. 

Tak więc na temat te g o s a m ego u two r u - krytyk (będący 
przecież teoretykiem) nie dogada się z reżyserem, który jest wszakże 
praktykiem, będą bowiem rozmawiać r óżnym i językami i posłu
giwać się odmienną aparaturą pojęciową. I tak na przykład nie wia
domo z calą ewnością, dlaczego od dnia prapremiery Dam i huzarów, 
która odbyła się uroczyście IB.XI.1825 roku we Lwowie aż do dziś re
żyserzy najchętniej sięgają po t ę właśnie komedię Fredry, nie za
liczaną przecież przez h istoryków literatury i krytykę do najświetniej
szych osiągnięć komediopisarskich autora. Wielocyfrowa liczba fred
rowskich inscenizacji, w tym również Dam i huzarów prawiła. ze i tu 
zrodziły się stereotypy interpretacyjne wynikające m.in. z faktu przy
pisywani a autorowi gorliwości w odzwierciedlaniu historycznej rzeczy
wistości. T mczasem Damy i huzary są pozycją w dorobku Fredry 
nieco odosobnioną pod tym względem. Nie znajdujemy tu nawet alu
zji do współczesnych wypadków historycznych, politycznych. Koloryt 
czasowy jest tutaj nieobecny, jakby nie o to chodziło autorowi; rzec 
by można, że w tej komedii F redro obchodzi się z historią wręcz swa
w lnie. Znając mistrzostwo obserwacji realistycznej autora, musimy 
więc założyć, że j st to zamysł celowy i świadomy. Swiat przedsta
wiony, osoby i sytuacje podporządkowane są tu przede wszystkim 
kat ego r i i ko mi z m u. 

Oczywiście - dociekliwy czytelnik czy widz może zidentyfikować 
czas oglądanych wydarzeń i przynalei:ność wojskową wiarusów: wia
domo, formacje huzarskie istn iały w wojsku Księstwa Warszawskiego; 
były to dwa pułki : „zloci" - pod dowództwem pułkownika Umiń
skiego i „srebrni" (13 pułk jazdy Ks. Warszawskiego) - pod dowódz
twem pułkownika Tolińskiego. Ten drugi (należał doń miody Fre
dro!) uformowano w 1809 r„ lecz od połowy 1810 rozkwaterowany 
został na dłużej na Podlasiu i Lubelszczyźnie. To był ów cza. urlopu 
gości Majora. Dopiero w 1812, po pon.ownej mobilizacji, huzarzy 
wzięli udział w kampanii napoleońskiej na Rosję. W 1813 pułk roz
bito w Saksonii. 

Zatem - gościmy w galicyjskim dworku w roku 1810, może 181 1, 
u oficerów 13 pułku jazdy. Na chudym, męskim gospodarstwie -

fredrowskie huzary; 

przyjechali zapolować, ograć w szachy, odpocząć. Zadowalają się 
wojskową kuchnią przewidującą w swym menu dwie tylko potrawy: 
p iecz ń huzarską i huzarską pieczeń. Nie rozmawiają o polityce ni 
o wojaczce. Nie interesuje ich Wielka Historia. Obcujemy nie z bo
haterami narodowymi lecz ... z umundurowanymi fajtłapami: te do
świadczone bowiem w ogniu walki wiarusy - w obliczu wizyty kil
ku kobiet w adają w popłoch i przerażenie, a z terenu okupowanego 
totalnie przez damy chcą ię ratować zbiorową, Potajemną ucieczką . 
Jedyny wśród nich młody - Porucznik, pozbawiony jest w gruncie 
rzeczy werwy i brawury, a pannę bałamuci ze strachu po kątach, 
pod osłoną marnie uknutej Intrygi. 

Fredro nie traktuje więc swych umundurowanych bohaterów 
z jakims szczególnym, patriotycznym pietyzmem, a polski mundur hu
zara nie jest wyrazem sentymentów narodowych 

Choć sam jest oficerem. który po pięciu latach służby pod sztan
darem Napoleona wrócił w 1814 roku do domu odznaczony złotym 
krzyżem Virtuti Militari i Legią Honorową, bez sentymentu odnosi 





s ię Fredro do Wielkiego Wodza i jego legendy, a we rozstanie z ce
sarzem kwituje lapidarnie: 

W11jechaliśm11 razem, nie z równ11ch pobudek, 
Napoleon na. Elbę, ;a - prosto do Rudek. 

Nie roztkliwia się też nad stanem oficerskim, W swym znakomitym 
pamiętniku zatytułowanym Tnt1 po trz11 uj awnia mechanizm i tryb 
otrzymywania nom inacji: „Jedynie zapewne przez grzeczność nie py
tacie mi się państwo, za c zostałem oficerem. A Ja na to odpowiem: 
niech w as to nle dziwi, bo nowe foC"mując pulki, niedostatek oficerów 
przymusza nominować nowo w szeregi przybyłych, odznaczających 
się t r o c h ę 1 e p s z y m wychowaniem. W owym czasie wyrastały 
podporuczniki jak grzyby i nie do jednego można było powiedziec 
z P lautem: »A więc panie o!lcerze, co nie jesteś żołnierzem« ... " 

Fredrowskich huzarów dopiero czas i ludzie obciążyli nabożnym 
k ultem przeszłości i bezmiernym urokiem napoleońskiej tradycji. 
W założeniu samego autora, ohaterowie komedii przyodzian i w ten 
właśnie kostium, s zwykłymi ludźmi, czasem trochę dziwolągami, 
szczegó!.nie zaś w sto unku do dam, których boją się bard.iiej, niż 
owe damy nabitego moździerza . 

„Cnoty prababek bezpieczniej nie ruszać" ... 

Boy zastanawiał się swego czasu nad pewnym charakterystycznym 
(ak tem psych logicznym : ludzi w kosti umach, na scenie ogląda się 
jakby i n ny m i oczyma. Doty .zy to, jego zdaniem, różnych sztuk, 
ale Fredry w szczególności . Postacie wtopione w pejzaż XIX-wieczne
go galicyjskiegn dworku funkcj o ują w odczuciu widzów jako uoso
bienie szlachetnośc i i symbole dawnego, polskiego obyczaju szlachec
kiego; jako ludzie n ie pozba ieni co prawda śmiesznośc i , ale w grun
cie rzeczy - „złot serca"" . Winę za to zrzucał Boy bezpośrednio na 
Fredrę, a konkretnie - na jego ta I e n t c z a r o d z i ej a . 

Zaiste, co~ w tym jest. że d my w tej komedi i traktowane są 
przez ubliczność także na szczególnych prawach, j ko dobrotliwe 
matrony, może nieco zbyt hała'liwe . a le . . 

W istocie swej - sprawa ma się d<1 "ć ponuro. Nazwanie dobranego 
tr ia sióstr •nobliwym i matrona mi« wydaje się tu - wbrew pozorom -
komplementem niecn na wyrost. Przewrotny autor stworzył mnóo;two 
pozorów d la zmyłk i. ale też sprawia, że damy same się demaskują 
kol j no, n ie pozos awi j ąc nam w końcu żadnych, n iestety, złudzeń 
na swój temat. Tak jest z A n ielą . leciwą panną, która mimochodem 
zdradza n ie lada jakie doświadczenie e rotyczne. Ona sama upoważ
nia nas do spos trzeżen i a. że n ieźle s i ę w.~•specj al izowała w .. . sferach 
wojskowych. Dynda lska z k lei jes t szczęś l iwą wdową i m w tym 
swe ni epodważalne zasługi , zaś Orgonowa, pomijając m ilczeniem jej 
bujn ą przeszłość, jaw i s i ę nam p prostu jako stręczyciel ka wlasnej 
córki, przy czym wybrańcy mamu i - pożal się Boże !! Na koniec 
Zósia - niewi nna panienka, ed ukowana w śpiewie: istotnie, kłamie 
jak z nut! · 

O damach tych można by traktat cały, ale zostawmy ... wszak cnoty 
prababek bezpieczn iej n ie ruszać ... 

Migotliwa materia te j komedi i, ni by zgrzebna, a przec1ez mi 
sterna, była na przestrzeni wielu dz iesiątków lat przedm io tem zma
gań li cznych inscenizatorów. Dopracowano się różnych .,stylów" wy la
w iania i grania Fred ry, kostiumami „dopisywano"' utworowi treści. 
których wcale nie zawiera. In tenc je reżyserów, bywało, powodowały 
zmianę ciężaru gatunkowego tej komedii, t o ni zawsze wychodzi ło 
lej na zdrowie. Tak na przykład w k rakowskim przedstawieniu Dam 
i huzarów z 1893 r. , za dyrekcj i awlikowskiego, rzecz potraktowano 
serio: huzarów przyodziano we wspaniałę mundury pułku Urn.ińskie
go; stylowa oprawa uwierzytelniająca epokę zaprojektowana ms a la 
przez znawcę militariów polskich - Wojciecha Kossaka. Ten perfek
cyjny realizm historyczny na nobliwej scenie teatru krakows kiego, 
zamiast zrzucać publiczność z krzeseł ze śmiechu, rz ucał ją na ku
lana przed HtSTORIĄ. 

Dopiero Jaracz w wej lnscen izacJi z 1931 roku w Teatrze Ateneum 
w Warszawie postawi! na śmiech , na h mor i komizm. Poszedł na ca
lość , na pełną szarżę. zarówno w środkach scenicznego wyrazu, jak 
też w kostiumach i charakteC"yzacj i (np. ogromne wąsiska huzarskie 
z włóczki, wielkie sztuczne nosy . żadnych .,święto ci narodowych"! 
Boy zaświadcza, że publ iczność bawiła się świetnie. 

Odnotujmy ponadto. że najznakomitsze nazwiska sceny polskiej 
wcielaly się w postacie tej komedii w koleJnych jej in cenizacjach . 
Wystarczy wymienić tylko niektóre· Frenkiel, Feldman. Le zczyński, 
Kurnakowicz - w roli Majora; Frenkiel i Jaracz - - jako Rotmistrz; 
Feldman, Jaracz, Rapacki, Solski, Zelwerowicz - w roli Kapelana; 



Cwiklińska i Siema zkowa - jako Orgonowa, a także - Helena Mo
drzejewska w roli Zosi. Bawili się więc za sprawą dam i huzarów 
aktorzy, bawiła się widownia Lwowa, Krakowa, Warszawy, ale ba
wiła się też publiczność zagraniczna. Jest bowiem Fredro pi er
w s z y m polskim pisarzem dramatycznym, który wzbudził zaintere
sowanie teatrów europejskich. Już w 1824 r. tłumaczono jego utwory 
na język francuski i niemiecki. I znowu okazało się po wielu lalach, 
że najchętniej sięgano właśnie po Damy i huzaTl/. 

Akt III 
ZRZĘDNOŚĆ I PRZEKORA 

czyli 
historyjka o tym, 

co wypatrzą (wypaczą) recenzenci 

Motto: 
Strażnicy świętości świata /redrowskiego
to sq nasi patentowani prabarze Fredry/I 

T. Boy-żeleński 

DAMY I HUZARY 
w opiniach l'ecenzentów: 

Komedia wesoła. trafna i z w1elk1m upodobaniem od publiczności 
przyjęta, mogąca stanąć w rzędzie na1lepszych sztuk autora. Charak
tery wojskowych, jak wszędzie, i tu wybornie udały się autorowi. 
Charaktery dam, z życia towarzyskiego brane, gdy zupełnie podobać 
się nie będą, nie jest to wina autora, ale raczej wina zakreślonych 
charakterów („.) Sztuka ta długo zapewne nie tylko rozkoszą czytel
ników, ale i na scenie będzie rozkoszą widzów. 

ROzmaltolct nr ZP, Lwów 1111 

· -·me~--
Panie Morozowicz i Lozińska, w scenie, zwady kobiet wystawia

jącej tak wrzeszczały, iż z parteru wołać poczęto, aby nie darły się 
tak bardzo. 

Fr. Heckl , Cza• nr I , Xralcóto 114.f 

Huzarzy byli wszyscy dobrzy ( ... ) Ale Damy!! Niech im geniusz 
sztuki nie pamięta takiego sprofanowania teatru! Zdawało się, że 
mamy szopkę przed sobą . 

Cza• nr lll, K rak610 JIU 

-~-
Kapelan za mało przejął Włruerskości od swoich towarzyszy bro

ni, mało go czuć obozem, za dużo kaplicą . 

K. EatretcheT, Cziu nr Jl, Kraków 1m 

1925 rok - w setną rocznicę pl'emiel'y 
wystawiono DAMY I HUZARY w Teatrze 

Narodowym w Wal'szawie: 

... „dekoracje brzydkie, brudne w kolorze, kostiumy według Rosena, 
wierne może, ale kłamliwe z punktu widzenia sceny.„ 

A. Słontmalct, Wtadomokt Uterackl• nr • 
Waruawa lf1' 

·~· 



Cóż powiedrieć o tej kro tochwi i? Gdybym miał władzę przelania 
w czytelników przyjemnośc i , jaką m i ona daje, tłoczyliby się do sali 
Teatru Nar<>dQwego, aby zakosztować r zadkiej uciechy ar t stycz
nej ( ... ) Cóż za lejnocik czystej wody ! Niby to d robne, n iby to błahe ; 
ale kiedy się wczuć w to prawdziwe zmieszanie sentymen tu 
z humorem, doznaje się teg , co może wyrazić tylk jedno słowo ( ... ) : 
rozkosz! 

Odpowie mi jakiś subtelny smakosz litera ury : „Rozko z jest, przy
znaję, ale tę rozkosz to ja mogę mieć l sam, w łóżku : wezmę sobie 
Fredrę z półki i odczytam „Damy i huzary'. to na jedno wyjdzie! -
Nie, samotny lubieżn iku, nieprawda, n ie n jedno; przede wszystkim 
inna jest rozkosz, kiedy się ją dzieli; a po wtóre, choćbyś zapłacił 
złote góry, nie będziesz m.ial w łóżku Kamińskiego, nie będziesz miał 
Frenkla, Jaracza, którym Fredro do ucha takie zwierzył sekrety, 
o jakich ci się przy czytaniu nie śniło ; jest to jedna z tych fredrow 
skich komedii , które n a s ce n i e d op i er o grają wszystkimi 
barwami („.) 

T Bo11-żeLeńskl 

1935 rok - DAMY I HUZARY w Teatrze 
Ateneum w Warszawie: 

W całej zewnętrzności teg(J przedstawienia tkwt Jakas pocz " ar
nuść i sadystyezna karykatura („ .) Czym to psychologicznie wyja ' nić7 

Chyba jakąś podświadomą antypatią do świata fredrowskiego. Anty 
patią do figur z ukochanej Fredry dziedziny, antypatią do zolnierzy 
polskich spod Napoleona? Za co? Chyba nie za Możajsk, Moskwę. 
Lipsk czy Elsterę? 

A . Gr211mała-Sied!eckl 

I "'""~Ql-4-t~~~ 
Na kilka dni przed premierą udzielił dyr. Jaracz wywiadu Stwier

dził w ni.m, że od t rzydziestu lat ogląda na scenach naszych Fredrę 
i widzi publiczność. · óra .. . ziewa, Im tarannieJsze przedstawieni~. 
im więcej pietyzmu. tym większa nuda. Celebruje się Fredrę od 
święta, mrozi ię go jakąś nieokre !oną bliżej tradycją. jakimś tajem
niczym s ty 1 em. konserwuje się wszystko - tylko nie wesołość 
Otóż Fredro bez wesołości nie jest Fredrą ( ... ) Jaracz postanawia tedy 
w swoich „Damach i huzarach" gwizdnąć na tradycje i dać - Wf'

sołego Fredrę ( .„ ) . Jedno trzeba twierdzić : jeżeli celem było osiągnię
cie wesołośc.i, celu tego dopięto. Szczery śrriech rozlegał się na sali. 
Bawil i się wszyscy . 

O fredrowskich huzarach: 

Na próżno byście szukali, nie znajdziecie wśród nich ani jednego, 
od którego by się nie uobiło jaśniej, gdy wejdzie na scenę .. . Stan;zy 
czy młodszy, jest zawsze uosobieniem humoru, tężyzny fizycznej i mo
ralnej; każdy się na to pokazuje, by u erca bogdanki czy w zapasach 
intrygi komediowej być nieodmiennie zwycięzcą I tryumfatorem ; 
każdy wkracza na scenę, by przynie ć ze sobą trochę światła I ciepła~ 
każdy jest słoneczną ozdobą sztuki, jest umiłowaniem autora, bo -
do kroćset! - taki być musi, skoro nosi na sobie mundur polskiego 
żołnierza. 

A. Gr2ymala-Stedteck1 

W odpowiedzi: 
Do kroćset! Do paraluszal a cynadry święt go Lewentala! Ej do 

kata! Niechże go kule biją, naszego Grzymałę, mosterdz1eju ! Przy
mierzmy len jegn d3't:vramb do autentycznego Fredry ( ... ). Ujrzymy · 
ze zdurnieniem, dnkąd może sięgać sarmackie samurilganle się. skoro 
tak wyborny znawca Fredry, jak Siedlecki. mówi tej sprawie tak, 
jakby do dziel Fredry od dawna nie zagladal, a wal go jedynie ze . 
i;woich własnych odcz:vt1"1w ( ... ). Ja sam mu uwierzyłem . kiedy bylem 
raz na jego odczycie : wy1.w„Jilem się spod tej sugestii d piero się
gnąwszy do samego Fredry. 

ALEKSANDER HR. FREDRO 
o losie dramatopi arza: 

„Największym dobrem dla slawy autora dramatycznego 
;est: ; u ż n ie i y t:; naiwi(fkszym zaś złem: być z n a
n y m os o b i ś c i , Z\.da. zeza w miej cu, gdzie jego sztu
ki przedstawiane bywają. jedni. radzi cudzej szkody, szu
kają koniecznie wzoról\' tego, c·o widzq, w towarzystwach 
cmtora. Autorem zaslonil~ci. szczypiq, zarpiq do woli i lzie
cly najmniej sią spodziewa, ściqgajq na niego najbole~niei
sze razy. Drudzy, sq tylko, jak próżne dzwony, głupich 
wniosków rozgłosem" . 

Redakcja programu 
MARIA HOROWSKA 

Opracowanie gra!iczne 
MSCIWOJ OLEWICZ 

Drukarn1a Wydawnicza im. W. L. Anc~yca Kmk6w, 
um. Ul2J8ł nakł. 8000 egz_ R·2łtl.125 

cena 30 zł 
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Aleksander hr. Fredro 

DAMY I HUZARY 
komedia we trzech aktach, prozą 

----·i~'*'~!··---i"-.:?.lf!'.'!/ i 

reżyseria 

ANDRZEJ JAMRÓZ 

scenografia 
JANUSZ WARPECHOWSKI 

* 
asystent reżysera 

Ewa Zytldewicz 

* 
Osoby: 

MAJOR 
ROTMISTRZ 

EDMUND, porucznik 

KAPELAN 
PANI ORGONOWA, siostra Majora 

PANI DYNDALSKA, siostra Majora 
PANNA ANIELA, siostra Majora 

ZOFIA. córka Orgonowej 
JÓZIA, służąca 
ZUZIA, służąca 

FRUZIA, służąca 
GRZEGORZ, stary huzar 

REMBO. stary huzar 

Inspicjent 
Teresa Twardziak 

* 

JANUSZ KRAWCZYK 
JERZY BĄCZEK 
KRZYSZTOF BOCHENEK 
JÓZEF SADOWSKI 
BOHDAN GRZYBOWICZ 
ALICJA KOBIELSKA 
BOGNA GĘBIK 
LUCJA KARELUS-MALSK<\ 
ELŻBIETA SZWEC ~.ł<l.~ f't' 
BARBARA ZAJĄCZKOWSKA 
EWA ZYTKIEWICZ 
LIDIA BOGACZÓWNA 
LECH BIJALD 
BOGDAN GLADKOWSKI 

Sufler 
Bart>a ra t..ozińska 

premiera: 30 września 1984 
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ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownictwo techniczne 
JANUSZ PLASZCZEWSKI 

Akustyk 
WLODZIMIERZ MARECKI 

Swiatło 
JERZY MOREK 

Brygadier sceny 
WALDEMAR GODZIK 

Pracownia krawiecka damska 
H ALI NA Mt1LLER 

Pracownia krawiecka męska 
MARIAN ROPA 

Dekoratornia 
KRYSTYNA NIEMIRSKA-WABIK 

Stolarnia 
F RANCISZEK FREN 

Slusarnia 
EMIL PAZ DOL 

Pracownia perukarska 
K RYSTYNA NAWROT 

Pracownia tapicerska 
E UGENIUSZ WIATR 

' 

K oordynacja pracy a r tystycznej 
ALEKSANDRA TUREK 

* 
Organizacja widowni 

JOLANTA ZARZECKA 


