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TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY 

DAMY I HUZARY 

( We \lstępnyrn swoim przemówieniu p. Adam Grzymała-Siedlecki wydobył 
na wierzch jcdn<J nić. która się snuje przez całq twórczość Fredry: sentyment 
żołnierski. Ten napolcończyk całe życie pozostał niejako zdemobilizowanym 
żołnierzem. Ja snowidz.<\CC jego oko podpatrzyło w świecie. w otoczeniu, 
wszystkie śmieszności, wszystkie przywary: ale mundur był przed tvm ostrym 
spojrzeniem najpewniejszą tarcz'1· Skoro w komedii Fredry na scenę wchodzi 
żołnierz. oficer czy szeregowiec. robi się na niej jaśniej: wchodzi z nim prawość. 
szlachetność. tęi.yzna. Jeżeli S<J wady. to jakże niewinne; jeieli śmieszności, to 
jakże sympatyczne' Solidarność munduru. Ta sama solidarność . która czyni z 
tych pysznych wczorajszych huzarów jakby jcdmj zwartą rodzin-;.) 
Cóż powiedzieć o tej krotochwili'1 Gdybym miał władzę przelania w 

czytelników przyjemności. jaką mi ona daje. tłoczylibv się do sali Teatru 
Narodowego. aby zakosztować rzadkiej uciechy artvstycznej. Byli po świecie w 
zakresie komedii więksi od Fredry twórcy; nic ma z pewnością większego odeń 
artysty. Te Damy i huzary uchodzą raC7ej za jeden z pomniejszych jego 
utworów: a cóż za klejnocik czystej wod y ' Niby to drobne, niby to błahe; ale 
kiedy się wpatrzyć w misterne dzierganie nitek. kiedy się wsłuchać w rytm 
dialogu. kiedy się wczuć w to przed ziwne zmieszanie sentymentu z humorem, 
doznaje się tego. co może wyrazić tylko jedno słowo. wytarte, co prawda, przez 
nadużycie w mniej szlachetnych okolicznościach: słowo rozkosz! 

Odpowie mi jakiś subtelny smakosz literatury: .. Rozkosz jest, przyznaję. ale 
tę rozkos7 to ja mogę mieć i sam. w łóżku: wezmę sobie Fredrę z półki i 
odczytam Damy i huzary. to na jedno wyjdzie." Nie. samotny lubieżniku, 
nieprawda. nic na jedno; przede wszystkim inna jest rozkosz. kiedy się i<l dzieli, 

~tygnąca miłość zapłon,ła namiętnie ... 
obrażoną miłością własną. 

a po wtóre. choćbyś zapłacił złote góry, nie będziesz miał w łóżku 
Kamińskiego. nie będziesz miał Frenkla. Jaracza. którym Fredro do ucha 
zwierzył takie sekrety. o jakich ci s1i; przy czytaniu tej komedii nie śniło. Bo 
rzecz szczególna: czytałem w dzieciństwie Damy i huzary tyle razy, że znam ich 
każde słowo (mogę wyrecytować pannic Anieli zdanie, które z tremy 
przepuściła w swojej scenic z kapelanem: ona już wie które i wstydzi sii. 
biedactwo'); a jednak dopiero mistrzowska interpretacja aktora wydobywa 
istotny ton wielu tych na pozór bladych słówek. Jest to jedna z tych 
fredrowskch komedii, które na scenie dopiero grają wszystkimi barwami. 

Gdyby oceniać komedie Fredry z aktorskiego punktu widzenia. trzeba by 
dać im miano ,.bezogoniastych", co znaczy, że ze świecą nic znajdzie w nich 
ani jednego .,ogona „. Znana jest drażliwość aktorów na tym punkcie: otóż tu 
me ma chyba ani jednej roli, którą by grający uważał sobie za dyshonor. 
Każdy ma coś: i Grzegorz swoją scenkę. i Rembo swoj<J kapitalną tyradi;, i trzy 
pokojóweczki ile wdzięku mogą rozwinąć' Jeden może Porucznik jest 
upośledzony; ale w zamian w swoim kusym mundurze może roztoczyć takie 
powaby kształtów. że nazajutrz po premierze poczta przyniesie mu z pe;,,,nością 
cahj paczkę gorących listów od entuzjastów obojej płci. 

Rola w rolę. niby dobrany komplet instrumentów. czekają batuty reżysera. 
Zadanie, wedle pojęć dzisiejszej reżyserii. mało wdzięczne. bo nic dające okazji 
do żadnych dodatków (chybaby Kapelan z pocZ<itku odprawił krótką mszę 
polową). ale w gruncie delikatne i ważne. 

Kamiński przystąpił do niego z pasją i miłością: jakżeby miał nie kochać tej 
sztuki. która dała mu jcdn<i z jego na1świetniejszych, przesławnych róll Z 
miłym wzruszeniem ujrzałem znów tego samego Kapelana. którym 
delektowaliśmy się przed laty w Krakowie. Satysfakcja oglądania Kamińskieg _, 

potęguje się jeszcze w nieskoilczoność, kiedy się go widzi razem z Frenklem; 
tych dwóch aktorów razem to jeden z przywilejów naszej generacji, dzięki 
któremu będziemy mogli naszym wnukom powtarzać: „Cóżeś ty. durniu. 
widział'? Nieeś nie widział!" Wistowski - Pagatowicz, Cześnik - Dyndalski, 
Major - Kapelan to są te pary godne przejść do historii jak Romeo i Julia lub 
Numa i Pompilis. 

Niezupełnie na tym poziomic co huzary stały „damy" (pp. Rotter-Jarnińska, 
Gostomska i Horwathowa): nie dostawało im żywiołowego komizmu. P. Hny
dzir1ski z p. Majdrowiczówną byli bez trudu urodziwą parą kochanków. ap. 
Bednarczyk z p. Owerłlą stworzyli dwa siarczyste typy wiarusów. Trochę prze
rysowane były trzy pokojówki. zbyt strojne , zbyt czelne może jak na skromny 
polski dworek. W rzeczywistości w ciągu wczorajszego wieczoru oberwałyby 
dziesięć razy po gębie. I - skoro już mamy szukać dziur na całym - wszystkie 
rekwizyty huzarskie zanadto lśniły nowością. Poza tym można tylko powtórzyć 
okrzyk. jakim po trzecim akcie rozbawiona publiczność dziękowała za wczo
rajszy wieczór: „Brawo, Kamiński'" 

- Depczesz po sercu, i wiesz, że depczesz, 
a jednak nogi nie cofniesz. 
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Sakrament? - farsa' Interes dominuje nad wszystkim. a raczej nie dominJje, ale 
jest wszystkim . Rodzice wydaliby córkę za trupa, za kanalię. byle z workiem. 
Serca w tym wszystkim ani za grosz. · 

Czegóż uczy się młoda dziewczyna w tej szkole? To trusiątko Zosia, którą 
podają nam za wzór naiwności i nirn inności. kłamie jak z nut. Kłamie przed 
matką, ukrywając swoją znajomość z Porucznikiem, dość daleko posuniętą. 
Kłamie przed Majorem, udając szczerą skłonność i kokietując starego wiarusa 
swą biernością, byle zyskać na czasie . Wszystkie drogi są dla niej dobre z 
wyjqtkicm prostej. Woli poświęcić swoją miłość, skłamać przed ołtarzem niż 
zdobyć się na odwagę oporu. A Porucznik? Kocha Zofię, ale tak dalece ma 
poczucie, że na tym świecie człowiek bez pieniędzy jest niczym, że nawet na 
myśl nic przychodzi mu, że mógłby walczyć o swą miłość, że wreszcie mógłby 
się zwierzyć z niej Majorowi, któremu życie ocalił, który go kocha jak syna! 

Jeżeli to jest życie „nieskomplikowane", niechże je gęś kopnie' Mnie się ono 
wydaje diabelnie skomplikowane. I ani rusz nic umiem pojąć, na czym polega 
jego „pogoda", jego wyższość nad dzisiejszym. okrzyczanym życiem . Nie ma 
się na co oburzać; takie były obyczaje; ale rozczulać się, ale wzdychać do tego? 

Powie mi ktoś, że wszystko to jest konwencja teatralna, że te rysy 
obyczajowe są po prostu tradycyjne i przejęte ze starej komedii, że stanowią 
one wątek wszystkich utworów Moliera. Zgoda. Bo też ta forma życia 
rodzinnego. jaką widzimy u Moliera, istniała nie tylko na scenic. ale w życiu. 
Pod tym względem komedia była wiernym jego odbiciem. Toż samo za Fredry. 
Ten stosunek dzieci do rodziców, te poj<;cia i obyczyje były czymś zupełnie 
potocznym; wystarczy wzi<iĆ do ręki pierwsze z brzegu współczesne pamiętniki. 
To są rysy wspólne i zupełnie naturalne w epokach. gdy wszystko wspierało się 
na posiadaniu. · 

Chodzi o co innego. Francja kocha i wielbi Moliera. Ale nikt nic czerpie w 
nim natchnienia do zachwytów nad starym obyczajem. Nikt nie rozczula się 
nad „złotym, francuskim sercem" Grzegorza Dandin albo Pourceaugnaka. 
Nikt nie widzi w tych komediach obrazów ,.zacnego. prostego, dawnego 
życia". Znów wiem, co mi ktoś odpowie. Jest różnica między gryzącą satyrą 
Moliera a niebolesnym humorem Fredry. Molier wypił w życiu wszystkie 
gorycze. oglądał świat z dołu, gdy Fredro, malując tę sfen;. z której był sam, 
patrzy na jej obyczaje z ukrytym, ale dobrotliwym sarkazmem. Zapewne. I tu 
tkwi właśnie niebezpieczeństwo rozdźwięku między Fredrą a dzisiejszym 
społeczeóstwcm. Że teo rozdźwięk istnieje, stwierdziliśmy nieraz; przewalczyć 
go będzie największą chwałą naszych teatrów. Pomagajmy im w tym z całych 
sil. Ale boj<; się, że ten rozdźwięk możemy raczej pogłębić, gloryfikując nie sam 
artyzm Fredry, lecz i ten obyczaj, który jest jego tematem. Boję się tego 
zwłaszcza w stosunku do młodzieży . Bo młodzież ma pasję czynienia bardzo 
ostrych rewizji konwenansu. Gdy jej zechcemy wmówić patriarchalne cnoty 
pani Organowej i anielstwo Zosi, zbuntuje się i ucieknie od Fredry. Raczej 

' 
- W starych piecach diabeł pali. 
Ale jeszcze lepiej - w ładnych i modnych piecykach. 

(„.) Ilekroć pojawi się sztuka z dawnego repertuaru, sztuka kostiumowa - od 
Zabłockiego do ... Bałuckiego - nieodmiennie czyta się w rozrzewnionej krytyce 
dytyramb o złotych polskich sercach, zacnym obyczaju, prostym. nieskompli
kowanym życiu, czystej atmosferze etc. Nie odbywa się też bez przycinków pod 
adresem naszej epoki, znieprawionej, zmaterializowanej, niezdolnej do ideałów. 
ciekawy psychologicznie fakt, świadczący, że ludzi w kostiumach ogląda się 
jakby innymi oczyma. Pospolita gąska ubrana w organtynową sukienkę staje 
się wcieleniem niewinności; stary piernik ustrojony w tabaczkowy surdut z 
aksamitnym kołnierzem ma zawsze „złote serce''. Przeszłość ma w sobie jakiś 
mistyczny czar, który wszystko oczyszcza. Gdyby na Starym Mieście odkryto 
zamtuz z XV wieku, przydano by mu konserwatora. To rozumiem. ale czyta
liśmy wszak rozczulenia nad atmosferą Domu o/lrnrtego, tego dokumentu naj
smutniejszej, galicyjskiej kołtunerii sprzed lat zaledwie czterdziestu' Cóż 
dopiero gdy chodzi o takie~o czarodzieja jak Fredro. który sło1icem swego 
humoru wszystko potrafi opromienić! Kąpiemy się w tym słońcu. zapominając 
na chwilę, że to życie, które ono ozłaca, nie ma w sobie doprawdy, nic. nad 
czym by się warto było roztkliwiać. Jest to nieporozumienie. a nieporozumie
nie to ciąży niewątpliwie na stosµnku publiczności - tej publiczności nowej, 
młodej, patrzącej nieuprzedzonymi oczyma - do utworów Fredry i staje się 
niepożądaną zaporą. Zaraz się wytłumaczę. Miłość dla Fredry. której tylokrot
nie dawałem wyraz. obroni mnie od złego rozumienia moich intencji. 

Czym są Damy i huzary w odczuwaniu licznych krytyków, którzy je śwież'il 
oglądali na scenie? Dla jednych arcydziełem. dla drugich nie; ale prawic dla 
wszystkich uroczym obrazkiem życia rodzinnego, polskiego domu. polskiej 
wsi, budzącym tęsknotę za dawnym obyczajem, dającym chwilę czystego 
wytchnienia po szpetnym dzisiejszym życiu. Dosłownie tak pisano' Otóż. jak
kolwiek może się to wydać śmieszne, pozwolę sobie przypomnieć treść Dam i 
huzaróir. 

Pani Organowa, przybrawszy sobie dwie siostry do pomocy, przyjeżdża 
stręczyć w małżeństwo córkę swoją własnemu bratu, a jej wujowi. starszemu od 
dziewczyny o lat blisko czterdzieści. Jedyną pobudką tych swatów jest majątek 
Majora. Panna kocha innego, godnego jej miłości, ale na myśl jej nawet nie 
przyjdzie, że mogłaby wyznać matce swoje niewinne uczucie. Przeciwnie. wie, 
że j.:żeli nie będzie powolną rodzinnym kombinacjom, czeka ją związek ze 
starym, wstrętnym lichwiarzem. Trudno o coś bardziej oschłego niż ten 
stosunek matki do córki. Córka czuje, że znajdzie w matce twardą 
wykonawczynię interesownych planów; matka widzi w córce jedynie narzędzie 
spekulacji. Ale są ciotki: mogłaby przecież im się zwierzyć, prosić o radę, o 
wstawiennictwo. Cóż znowu! Te ciotki są najwierniejszymi aliantkami matki: 
okrzyczałyby za wariatkę pannę, która by przepuściła taki los. „Wuj ma dobrą 
wieś. Zosiu, bądź rozsądna. zresztą miej rozum, a po ślubie będziesz mogła 
zrobić z mężem, co zechcesz.„" Mówi się to prawic wyrażnie . Przysięga? 

- Boją się panny iść za podtatusiałego, 
bo ich straszy zbytek„. rozsądku. 



ucz my ją podzi w iać po t i;gę i cza r ,ztu k1, kt óra potrafi prze mienić 11· pi i;k no 
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Teatr Narodowy w Warszawie, 1925 
W setną rocznicę premiery 

- Miłosna gorączka jak ospa 
- im wcześ niej się odbędzie, tym lżej za. 

• 

Po mnik Alek sa nd ra Fredry we Lwowie. 



Aleksander Fredro 

ŻONA 

Mądra żona - za nos wodzi, 
Spokojności - piękna szkodzi. 
Brzvdka - w kolo straszv ludzi, 
Gł~;pia - pn;dko męża z~udzi. -

Jeśli środek dobry wszi;dzie. 
Więc i w żonie dobrym będzie: 
Niech ma rozum dla kobiety, 
Nie szukając z dzieł zalety, 

Grzccrna, miła i przystojna, 
Ani sknera, ani hojna, 
Nie mruk i nic rezolutna, 
Nie szalona i nic smutna, 

W żądaniach zawsze mierna, 
Nade wszystko bardzo wierna. 
Takiej żerny mi potrzeba, 
Gdy mi lata dały Nieba 

DAMY I HUZARY 

w Teatrze Polskim w Warszawie 

PREMIERA 25 MAJA 1913 ROKlJ. 

Reżyseria: Maksymilian Węgrzyn. Dekoracje: Wincenty Drabik. 
l\fondury według wzorów Bronisława Gembarzewskiego. 
Obsada: Major - Maksymilian Węgrzyn, Rotmistrz - Michał Szobert, 
Porucznik - Wacław Nowakowski, Kapelan - Aleksander Zelwerowicz, 
Orgonowa - Stanisława Słubicka, Dyndalska - Helena Czarnecka
-Mielnicka, Aniela - Faustyna Krysińska, Zofia - Zofia Kopczewska, 

Nina Świerczewska (Zofia), Mieczysław i\·lilecki (Edmund). 



W zgromadzeniu kobiet najłatwiej o mówcę -
a najtrudniej o słuchacza. 

ZU7ia - Wanda TatarkicwiC7ówna. Fruzia - Janina Zarzycka. 
Grzegorz - Ludwik Dybizbański. Rembo - Jan Gutner. 
Wznowienie dn. 14 września 1913. Obsada jak wyżej, z wyjątkiem: 
Porucznik - Adam Wiślański, Karol Wojciechowski, Zofia - Halina 
Starska, Józia - K. Zakrzewska, Frania - J. Tomaszewska . 
Wznowienie dn. 4 sierpnia 1914. Obsada premierowa, z wyjątkiem: 
Rotmistrz---:- Marian Bogusławski, Porucznik - Karol Wojciechowski, 
Orgoriowa - Józefa Winiarska, Dyndalska - Stefania Górska , Aniela -
Seweryna Broniszówna, Zofia - Janina Janiczówna, Józia - K. 
Zakrzewska, Zuzia - J. Ordężanka , Fruzia - Teodozja Bohdańsk.a, 
Rembo - Gustaw Buszyński 

B. Samborski (Major), Stanisław Stanisławs ki (Kapelan), Władysław Grabowski 
(Rotmistrz). 

Zawistny jak autor, zarozumiały jak krytyk 

PREMIERA 17 LUTEGO 1934 ROKU. 

Reżyseria: Aleksander Zelwerowicz. Dekoracje według projektów prof. 
Stanisława Noakowskiego. 
Obsada: Major - Kazimierz Fabisiak, Rotmistrz - Władysław 
Grabowski, Edmund - Mieczysław Milecki, Kapelan - Stanisław 
Stanisławski, Pani Orgonowa - Stanisława Słubicka, Pani Dyndalska 
-: Janina Munclingrowa , Panna Aniela - Helena Sulima, Zofia - Nina 
Swierczewska , Józia - Z. Jentysówna, Zuzia - Zofia Niwińska, Fruzia -
Maria Karpowiczówna , Grzegorz - Artur Socha, Rembo - Tadeusz 
Chmielewski. 

Powyższe dane opracowano według: 
Jan Lorentowicz „Teatr Polski w Warszawie 

1913-193R". Warszawa 1983. 
Helena Sulima (Panna :\n1da1. Stanisława Słubicka (Pani Orgonowa), Janrna · 
:'\fonclingrowa (Pani Dynda Iska) . 



W programie wykorzystano fotografie ze zbiorów: 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. Muzeum Literatury . Muzeum Teatralnego. 
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