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Jak powstala komedia, 
czyli „Dam i huzarów" narodziny 

Jest rok 1825. Dla skrócenia wywodów nie będziemy 
przytaczać dość powszechnie znanej biografii Aleksan
dra Fredry. Zaznaczymy tylko, że Fredro ciągle jeszcze 
czeka na uzyskanie rozwodu przez jego ukochaną 
Zofię z Jabłonowskich Skarbkową, a bliski przyjaciel 
- brat Maksymilian właśnie przeprowadza się wraz 
z żoną do Warszawy. A dalej było tak: 

„Fredro pożegnał się z Maksem. Z Zosią spotkał 

się we Lwowie. Już złożyła prośbę w konsystorzu. 
Rodzina pogodziła się z faktem, nawet ciotki1 umilkły. 

Ciotki„. Fredro prawie nie znał ciotek Zosi, ale 
pamięta, dobrze pamięta siostry Adamowej Potockiej 
Co za baby! Co za gmachy! Co za graty! Ile kłopotu 
sprawiły Potockiemu, gdy zjechały z Adamową do 
Tyszowiec! Zawojowały nieszczęsnego pułkownika, 

pułkiem ułanów próbowały rządzić. 

Poczciwy był Aleksander Potocki. Ale był szlaf
mycą. 

Aleksander Fredro wyciąga z biurka szkic komedii. 
O damach i ułanach. Łatwo się domyślić, o kim mowa, 
więc konieczne są zmiany. Zamiast ułanów ukaże 

huzarów na scenie. Nie było ich w czasach Księstwa 
Warszawskiego, a pułk huzarów, którym dowodził 

Toliński, powstał późno, gdy zaczęła się kampania 
1812 roku. Nikt w nim nie polował, nie ślęczał nad 
mapami ani nie grał w szachy. Wojna trwała . A w ko
medii będzie pokój : złote , sielskie lata jak w Tyszo
wicach z Adamem Potockim . 

A więc „Damy i huzary", komedia w trzech aktach 
prozą . Zofia tu wystąpi. I nie pułkownik, ale major, 
chociaż też szlafmyca. 

Major, rotmistrz, porucznik i kapelan - dobrze im 
na męskim, na wojskowym gospodarstwie. Dwaj 
huzarzy - Grzegorz i Rembo - też się dobrze czują. 



I oto zjeżdża pani Organowa z grubymi siostrami. 
Widać przez okno kocze i powozy. Bagaże! 

Szachy ze stołu, mapy ... wszystko na bok! Wchodzq 
damy, za damami trzy służqce: Józia, Zuzia, Fruzia. 
Wnoszq pieski, kotki i kanarki. 

Major wzdycha, rotmistrz wzdycha. Istny przewrót. 
A dogodzić trzeba damom, przyjqć je wypada. Wzdy
cha też porucznik, ale z innej przyczyny: Zosia przy
jechała z matkq i ciotkami. Piękna Zosia ma osiem
naście lat. Porucznik jq kocha. Ona· go kocha. Jednak 
ani mama, ani ciotki nie chcq słyszeć o poruczniku 
bez majqtku, bez tytułu. 

Potem matka, ciotki zabłysnq swym kunsztem swa
tania, zniewalania biednej Zosi. Przedmiot z niej 
zrobiq, istotę, która nie ma głosu. Ale autor czuwa, 
autor nie dopuści, żeby baby - stare gmachy, stare 
graty - odniosły triumf nad porucznikiem od huza
rów i nad jego Zosiq. 

Od przyjęcia dam się zacznie; huzarzy muszq coś 

wymyśleć, by wstęp godnie wypadł, autor, by przyjęcie 
było wstępem do komedii. Nie ma klucznicy, więc 

huzar Rembo zrobi pieczeń huzarskq, huzar Grzegorz 
przygotuje ciasta. A major ... major, poczciwina, też 
zdobędzie się na koncept. „Ty, rotmistrzu - powie -
każ postawić pod oknami jadalnego pokoju ... postawić 
... wiesz co? zgadnij!. .. moździerzyk nabity ... Jak krzy-
knę: wiwat, damy! rym! z moździerza!" 

Jan Nepomucen Kamiński skwapliwie, prosto z biur
ka, chwycił „Damy i huzary". Od razu przystqpił do 
prób. Autor nie miał czasu ich oglqdać. W listopadzie 
wybrał się do Lwowa na premierę. Zebrał oklaski, 
usłyszał masę komplementów i powrócił do Beńkowej 
Wiszni. Nie miał czasu do stracenia. Znów pisał ko
medię: „Gwałtu, co się dzieje". 

.,,. 

Rok później po wystawieniu „Dam i huzarów" 
w Teatrze Narodowym w Warszawie w „Kurierze 
Warszawskim" ukazała się następujqca recenzja: 

Wczorajsza nowa komedia „Damy i huzary" bardzo 
zabawiła obecnych. Autor jej (Aleksander hr. Fredro) 

już dowiódłszy niepospolitego talentu w ~omedia~~ 
ułożonych wierszem również w niniejszej krotofil1 
ciqgle zajmuje słuchacza przez układ scen i wybor~q 
dykcjq. Ta sztuka długo należeć może do rzędu dzieł 

często przedstawianych. 
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STANISŁAW PIGOŃ 

Mniejsza o „huzarów" 
jakżeż jest z „damami "? 

„Matron" mamy w „Damach i huzarach" trzy. Nie 
tylko - jak zaznacza komediopis - „jedna starsza 
i grubsza od drugiej", także co jedna to lepsza. 

Jedna, Aniela, jest niezamężna, choć już zachodzi 
pod jesień lat niewieścich. Ale danych na matronę 
i w niej nie doszukamy się wielu . Zażyła ona życia do 
syta i w sztuce podboju serc męskich nabyła niejakiej 
praktyki. Widzimy ją przecie przy robocie, jak biegle 
zakłada podkopy oblężnicze wokół Rotmistrza. Spe
cjalizowała się widać w sferach wojskowych. Toteż 
rozumiemy w pełni jej mimowolny okrzyk: „Ja wiem, 
co to porucznik!" Wiedziała rzeczywiście. 

Starsza od niej, Dyndalska też chyba nie z gatunku 
matron. Swemu nieboszczykowi -safandule energicznie 
urozmaicała życie i pomogła mu w przejściu do wiecz
nej chwały. A teraz rzewnie go wspomina. 

Najstarsza zaś, pani Organowa, jest w tej serii 
najlepsza. O niej wiemy najwięcej' . Owdowiała dość 
świeżo, ale z mężem nie żyła od dawna. Zostawiła 
mu córkę jedynaczkę i w wieku balzakowskim wyfru
nęła na wielki świat, na Zachód, zapewne do Paryża. 
Wróciła do kraju - nie mogąc już, niestety, grzeszyć 

- dopiero po sm1erci męża, niechybnie żeby przech
wycie i przepuścić pozostałą resztę majątku . 

Teraz dopiero wzięła się do wychowania dorastają
cej córki. Zrobiła to po swojemu: płytko i głupio. 
Dała jej - jak powiada - guwernantkę, „madom 
znakomitą" i rozwijała „talenta": śpiew, taniec, 
malarstwo. Na „wyższych naukach" zaś trzymała ją 
w mi1 eście„. całe pół roku. Ot, i wszystka edukacja. 
Lepszej nie umiała dostrzec za 9ranicą. 

Na męża upatrzyła córce starego lichwiarza Smę
tosza, a jeszcze lepiej brata swego, właśnie Majora. 
Wpiera mu ją zręcznie i przebiegle. Bądź co bądź ma 
on wieś, którą będzie można wnet, wyręczając córkę 
i brata-zięcia, przegospodarować. Córka już poznała 
prawdę o matce: „Podług niej - mówi Porucznikowi 
- majątek szczęściem". I ona sama tego nie kryje: 
„Pamiętaj - mówi córce - że na twoim zamęściu 
polega szczęście twojej matki". Któż by się przejmował 
taką bagatelą. że opłacić je trzeba nieszczęściem 

córki? 



Przy;rzy;my się zatem "huzarom ':„ 
Kim jest Major, jaka jest jego pozycja społeczna?. 

Zdarza się słyszeć, że ma on być jakoby emerytem 
Nic podobnego. To tylko miła siostrunia wpiera w 
niego tę emeryturę, ale on żywo broni się i zaprzecza. 
Nie zamierza porzucić służby, nie jest i nie chce być 
„abszytowany". Ma lat 56. To jest jasne. 

Ale mniej jest jasna jego „ziemiańskość", choć w niej 
ma się wyrażać dalszy rys konkretności. Jaki on tam 
ziemianin! Wioska, którą posiada, musi być majęt

nością chudą i kiepsko gospodarowaną. Nie widać, 
żeby się Major interesował nią jako rolnik. Przy
jeżdża tam na urlop, żeby sobie z przyjaciółmi puł

kowymi popolować. Do czego przyj,eżdża? Nie trudno 
poznać, że dwór jego musiał być dość lada jaki. Jest 
mało ludny. Rozumiemy, że służbę żeńską zwolnił 

Major przez abominację do rodu niewieściego. Ale 
gdzież męska? Jakoś o niej nie słychać. Do honoru 
dworskiego zawsze przecież należało mieć lokaja, nie 
mniej koniecznie kucharza, choćby takiego Perełkę, 

jakiego ma Cześnik. W dominium Majora ich nie ma. 
Kuchnię ma obsługuje stary wiarus Grześ, wszystko 
po trosze: i trębacz pułkowy, i felczer, i kucharz, choć 
sporządzić umie dwie tylko potrawy: huzarską pie
czeń i pieczeń huzarską, a o pieczeniu ciast nie ma już 
zielonego pojęcia. Cały ten dwór Majorski wydaje się 
jakby nie z rzeczywistego zdarzenia. 

(„.) Pan Major - czy to także patriarcha? Czy 
słusznie szukamy odbicia znamion patriarchalizmu 
w „Damach i huzarach"? Mamy tu ~jakoby do czynie
nia ze specyficzną jego odmianą: z patriarchalizmem 
wojskowym, którego ucieleśnieniem miałby być rze
komo Major. Coś niby Czarniecki w miniaturze, cały 
oddany swym towarzyszom i podkomendnym. Bogać 
tam! Dostrzec tego wszystkiego w komedii nie sposób. 

Cóż to za patriarchalizm wśród tych wiarusów? 
O pierwszą spódniczkę skaczą sobie do oczu i wypo
wiadają przyjaźń, a perswadującemu dobrotliwie Ka
pelanowi porywczy Major - „patriarcha" doradza 
suchą gałąź. 

Patriarchalny jakoby ma być zwłaszcza stosunek 
Majora do Porucznika. Lubi on rzeczywiście tego 
subalterna niemal jak syna, zamierza przekazać mu 
w dziedzictwie swoją wioskę. To prawda, ale gdzie tu 
patriarchalizm? przykłonienie się uczuciowe do pod
komendnego dlatego, że podkomendny? Major jest po 
prostu wobec Porucznika dłużnikiem: winien mu życie. 
Uratował on i to wcale za wysoką cenę: narażając 

właśne. 

Toteż żywi Major do Porucznika uczucia serdeczne 
rzeczywiście i niewątpliwie szczere. Ale jakżeż one 
płytkie! Jak ten „patriarcha" w gruncie rzeczy nie 
zna swego „rycerzyka". Uwierzy w lada plotkę i go
tów powziąć mniemanie o nim jak najgorsze, podejrze
wać go o skryte, podstępne zamysły właśnie wtenczas, 
gdy ten swe przywiązanie zaświadczy najwyższą 

ofiarą: wyrzeczeniem się ukochanej i kochającej Zofii. 
Urojone jego pretensje do Porucznika nie wynikają 
z tej miłości, co jest czujna, jasnowidząca, co każe 
dobrze sprawdzić zarzut, zanim się go postawi miłej 

osobie. Wypływają one z intryganctwa sióstr, których 
przewrotność nie była chyba dla starego Majora 
tajemnicą. Mało więc nas przekonywa ten jego rze
komy patriarchalizm, mający stanowić jakoby za
sadniczą tonację komedii. Trudno się dopatrzyć 

w tym rębajle czegoś więcej nad „zabawnego poczciw
ca" i to nie tylko w tej postaci, ale w ogóle w męskiej 
połowie sztuki. 
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