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Cytaty na ilustracjach pochodzą z komedii Aleksandra Fredry 
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WARTOŚĆ ŻYCIA i obowiązki teatrów 
wymagają nowych poszukiwań, które grałyby 
z dniem dzisiejszym i jego instrumentami. 

Poszukiwania nie będą łatwe. Warunek pier
wszy, warunek sine qua non: pokora wobec 
autora. I zbłądzą poszukiwania jeśli w ich 
punktach wyjściowych nie będzie się spostrze
gać, że w całości tej spuścizny nad ziarnami 
goryc~y i pasmami zniechęceń, widocznych u a u
tora Zapisków starucha, świeci przyrodzona ra
sie polskiej skłonność do patrzenia na świat 
uśmiechniętymi oczami, że nieustająco czekają 
tam obok psychologii - inteligencja, fantazja, 
wdzięk, czar najdostatniejszej polszczyzny i za
chwycający ład kompozycji. Tylko ci odnajdą 
drogę ku przyszłości Aleksandra Fredry w tea
trze, którzy będą pojmować, że trzeba odkrywać 
zarówno uczucia i myśli wielkiego pisarza j,ak 
i jego teatrogeniczność. Aby świadczyć, że jako 
humorysta i obserwator mieści się on pośród 
największych w europejskiej kulturze. 

H enryk Szletyński 

' 

OD DAWNA wiadomo, że tak zwany styl fredrow
ski to rzecz trudno uchwytna, że nikt nie potrafi 
zasadniczych jego rysów, choćby najogólniej, choćby 
byle jak, nakreślić, i że za sporami o trad;ycje fre
drowskie ukrywają si~ najczęściej mgliste intuicje 
związane z prywatnymi przyzwyczajeniami walczą
cych. 

Jan Kreczmar 



ON JEDEN spośród naszych wielkich walczył 

z bronią w ręku. W młodości przebył długi szlak 
znaczony bitwami - Możajsk, Moskwa, Berezyna, 
Lipsk, potem Paryż. Kawaler orderu Virtuti Militari 
za kampanię moskiewską i Legii Honorowej po bitwie 
pod Hana u. Jeniec salwujący się, po sześciomie

sięcznej niewoli, szczęśliwą ucieczką. Oficer sztabo
wy w randze kapitana. Kombatant. Można by ocze
kiwać, że wszystko to stanie się pierwszą sprawą 

jego życia, balastem, od którego nigdy się nie uwolni, 
materiałem do rozrachunków narodowych i osobi
stych, jedynym - bo przeżytym w młodości - te
matem. Z takim kapitałem można było wiele uczy
nić (nie zdążył go w pełni wykorzystać poległy w 
bitwie pod Raszynem Cyprian Godebski), kto wie 
jak by wyglądał nasz romantyzm, gdyby Fredrowe 
doświadczenia stały się udziałem któregoś z naszych 
wielkich emigrantów. 

Dla Fredry był to kapitał zamrożony - zachował 

go na starość i wykorzystywał w powolnej gawędzie, 
odczekawszy aż wszystko stanie się przeszłością. 

Dziwna to rezygnacja, owo wykreślenie wielkiego 
obszaru najwyższych doznań - w epoce, w której 
najmniejsze podniety owocowały dramatami. (-) 

Fredro pisał jakby nigdy nie był na wojnie. Wię
cej, bo wyraźnie nawiązywał do tragicznie przerwa
nej epoki stanisławowskiej - ponad narodową klę
ską, ponad utraconymi nadziejami, wyrażając po
trzebę trwania i ciągłości i pozwalając sobie na 
luksus niezaangażowania, co później ściągnie na nie
go gromy porywczych krytyków. 

Henryk Bardijewski 

ALEKSANDER FREDRO, ten dobrotliwy OJciec, 
zostawił nam, niby w arce Noego, po parze arcy
dzieł w każdym rodzaju komedii, od najdłuższego 
jej typu aż do pogodnej krotochwili . W swoim 
rodzaju Damy i huzary nie ustępują najlepszym 
utworom Fredrowskim: lekkość i misterność faktu
ry, wysnucie akcji z samej1 gry charakterów bez żad
nych mechanizmów, powikłań, przedziwne skojarze
nie humoru z sentymentem, otworzenie perspekty
wy na heroiczny poemat, w którym ten utwór jest 
jak gdyby prześlicznym scherzo - to wszystko spra
wia, iż Dam i huzarów słucha się zawsze z rozkoszą. 
Byłem na nich wczoraj, mógłbym z zupełną przy
jemnością iść dzisiaj: czy dużo jest sztuk, nawet 
dobrych, o których można by to powiedzieć? 

Tadeusz Żeleński-Boy 

JESLI CHCĄC wyrazić podziw dla wielkiego pi
sarza, powiadamy, że widzi swoich ludzi na wylot, 
że posiada władzę odgadywania najbardziej tajnych 
pobudek ich słów i czynów, że rozporządza wiedzą 
o człowieku graniczącą jakoby z jasnowidzeniem -
to te słowa przy Fredrze nasuwają się same. Ale 
wielkość artysty polega jeszcze i na czymś innym. 
Na tym właśnie, że postać nie traci swojej wielo
znaczności i nie zostaje odgadnięta do końca. Spór 
o to, czy Cześnik z „Zemsty" jest wzorem cnoty, 
czy szubrawcem, stanowi największy hołd, jaki moż
na złożyć artyzmowi pisarza. 

Spory o Jowialskiego, o Arnolfa ze „Szkoły żon", 
o Makbeta dowodzą jeszcze, że pisarzy pewnego ty
pu - właśnie rasowych pisarzy scenicznych - bar
dziej pociąga przedstawianie ludzi niż dokonywanie 
nad nimi sądów. 

Bohdan Korzeniewski 



W połowie 1825 roku Aleksander Fredro (1793-1876) na
pisał komedię, której dał tytuł: Damy i huzary. W pierwot
nej redakcji utwór pisany wierszem, ostatecznie trafił do 
teatru jako „komedia w 3 aktach prozą". Prapremiera od
była się 18 listopada 1825 roku na scenie lwowskiej, na 
benefis Tekli i Jana Nepomucena Nowakowskich . Recen
zent lwowskich „Rozmaitości" ocenił sztukę jako komedię 
„wesołą, trafną i z wielkim upodobaniem od publiczności 
przyjętą" i przepowiadał iż Damy i huzary „długo zapewne 
nie tylko rozkoszą czytelników, ale i na scenie będą roz
koszą widzów." Rokowanie to sprawdziło się. Od ponad 
150 lat Damy i huzary należą do najczęściej wystawianych 
komedii Fredry w polskim teatrze i ilekroć były grane, 
tylekroć cieszyły się powodzeniem publiczności. 

Bohaterami komedii uczynił Fredro huzarów i damy. Hu
zarów służących w 13 pułku jazdy, pod dowództwem puł
kownika Józefa Tolińskiego. Znal Fredro ten pułk. Jako 
młody porucznik, w 1810 roku, został przydzielony do 
„srebrnvch" huzarów i z nimi przeżył część, niedługą 
wprawdzie, swojej wojskowej służby. 

Stacionujące na lubelszczyźnie pułki jazdy konnej do ro
ku 1812 nie przeżyły wielkich bitew. Fredro wspomina, że 
codziennvm zajęciom pułkowym towarzyszyły huczne za
bawy, bale, polowania. Dopina w czerwcu 1812 roku wojska 
Księstwa Warszawskie!!o, wchodzące w skład armii Napo
leona , ruszyły na Wschód. Dla Fredry - żołnierza zaczęła 
się również wielka i dlu!!a wojna. O latach spędzonych w 
armii mówił Frf'dro, że bvla to ogromna szkoła doświadcze
nifl i mówił t"kże: „węzeł splątany z tysiącfl nitek ciPrpienia 
i boleści rośnie, rośnie przede mną jak widmo maligny; ile 
razy chcę watek zachwvcić, każde sz"rnnięcie boli aż w ser
cu. I na cóż zresztą tych wspomnień?" 

Wiec Fredro w 1825 roku, gdy bohaterami swej komedii 
czvnil huz'łrów, gdy - bvć może - wspomina! „srebrny" 
pułk Tolińskiego , to odwołał sie do lat ich spokojnego puł
kowego życia, kazflł huzarom być na urlopie, cieszyć sie 
życiem, wypoczynkiem, polowani'łmi, swobodą i urokami 
kflwalerskiee:o stanu. Szvbko jednak dodał tvm huz"rom 
dflmy, bv rozwinąć wynikające z ich przybycia intrygi, by -
jak podkreśla Żeleński-Boy - „wydobyć kontrast między 
wy1rndnvm i rozm"mlanym negliżem, w jakim te huzary 
zażvwają wvwczasów na wsi, a przvmu!:em opiętego uni
formu, wynikłvm ze z.iawienia się dam." Lecz one t:oikże 
przPbrnłv się . Bo damflmi nie są w istocie. Pod „oniętvmi 
uniform'łmi" jest - jak zawsze u Fredry - człowiek, któ
rego autor pokazu.ie dowcipnie, ostro, bez pobłażania, cho
ciaż w komediowej intrydze. 

Dla teatru i widowni teatralnej pierwszej polowy XIX 
wieku Damu i huzary były po prostu polską sztuką współ
cze•ną. Dl'ł t:-imtego widza wszystko było w nie.i jasne, oczy
wiste. znajome. teraźniejsze i współczesne, odzwierciedlajace 
niPiedno przeżycie niejednei rodzinv. Kom€dia miała ba
wić i - jaH: wiemy - bawiła. Po Horacjańsku uczyła ba
wiąc. 

Po latach Damy i huzary wciąż obecne, wciąż grane na 
polskich scenach, siłą rzeczy przeszły - jak wiele komedii 
Fredry - przez mody, sposoby, radykalne zamvsly tzw. 
„nowego odczyt;inia" i te<Jtralne zabawy reżyserów. Nai
pierw grano te komedie jako uroczyście celebrowany, reali
styczny obrazek z epoki, potem jako rubaszną rzecz o pol
skim żołnierzu i polskich matronach-megierach (słynny 
spektakl Jaracza z 1932 roku) , szukano w nie.i materiału na 
oskarżenie epoki szlacheckie.i , wystawiano jako ostrą farsę , 
także jako musical (w reż . Hanuszkiewicza). 

Zabiegi te, zgodne zresztą z duchem współczesnego teatru , 
nie naruszyły podstawowej prawdy o Damach i huzarach : 
że jest to komedia znakomicie skonstruowana, mająca swo
ją hierarchię satyry, cfowcipu, erotyki, wspaniale postaci, 
nad to - wszystko porządkujący i wY.iaśniający język , 
zamknięty w precyzyjnym i finezyjnym dialogu. 



,. 
~ ~ \ 

! 

/ 
I 

·\ 
\ 



_;Jl11-tt11-: 

·J>11eltlelutw11 ma w. 111/J.fr 111116-liwlf 

{l'-'<-IJUllrLk; eltrJeiai ąlJ kt11 f-zek11m1J 

11df.zuea, p.r.zeeięi 1J111J Jmakuje. 

Aleksander FREDRO 

obsada 

MAJOR 
ROTMISTRZ 
EDMUND, PORUCZNIK 
KAPELAN I 

WŁODZIMIERZ MACIUDZIŃSKI 

WITOLD TOKARSKI 
pułku huzarów na urlopie MACIEJ DAHMS 

ZBIGNIEW SZPECHT 

PANI ORGONOWA } 
PANI DYNDALSKA siostry Majora 
PANNA ANIELA 
ZOFIA, CORKA PANI ORGONOWEJ 

JOZIA } 
ZUZIA służące 

FRUZIA 

GRZEGORZ } 
REM BO huzary 

Reżyseria 

Scenografia 
Muzyka 

Asystent reżysera Janusz Wiśniewski 
Inspicjent Ewa Lichodziejewska 
Sufler Bogumiła Łukomska 

WANDA ŚLĘZAK 
WANDA KALINOWSKA 
TERESA WIERZBOWSKA 
TERESA STĘPIEŃ 
ALEKSANDRA FRAŃ 

• • • 
IWONA ŻELAŻNICKA-BŁASZCZYK 

~ WOJCIECH NOWICKI :'i 
"- ANDRZEJ BŁASZCZYK ć::""' 

JOZEF SKW ARK 
ANTONI TOSTA 
WOJCIECH GŁUCH 

premiera 13 marca 1983 r. 



Instytut Teatralny 
IO zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

. „ rnd-uQ_iLi mll, i.e nie W.lJf,ftw_w_llje fL(l

f-(J._du, b_(J._ efW-tlitlJ_fJeh nie fL(l(jr-adea, a. 

W.1J.!lęp,n,1Jeh nie kar-ee. g mieli mu ea 
ele p,(J._ei {J._/11_(Jii ueeu e. [li__ (J._n - Meha. -

jąelJ eMtę i nie uuttjde4e1J 1ię uQ_p_f<JJt 

(J._ t.tpn m&.w.iri - miał WŁ tej kue_eJtii ta.k4 

uU,edeę, kt~1<-ej i tnlJ, duJ.e [tJ_ już w.iek 

rninifL, joeeee d<Jp,uieiri d(J, Jieó ie nie

e!teenilJ i ea na1e4 llznae nie je1teinilJ 

t!J_ 1tanie: /y_(J, p,r.eeKaia na.! ta. w.iedea. 

g p,1<-ag,nęlih-1JWLIJ r.aezej eap,(J,m1tiee (J, 

tej {IJ_ iedelJ, ktd-K ą rnial (J,ft'l, <l redr.<J. (/3<J_ 
[(J,, e(J, (J, ezłftuJ.-ieku - (J._ na.J - m<Juq_if 

(J._n, c/1(edr(J._, eÓ..ljl jue je1t (J,k,_utne. g 
m<Jee niq,,dlJ ta jeq,,(J._ wiedza fL(lJZCf 1ię 
nie 1ta.nie: /y_<J_ 1a.m1Jeh Jieb-ie Jię lękamlJ. 

r;/-(U.tldam .Jf{(U.ek '.RtJm.kiemiez 

' 


