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Pan 
Andrząj Cbmiel&rczyk 
Dyrektor Teatru Muzycznego 

w Lubllnie 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

z rad.ością przyjmttję 

propozyąję Honorowego Patronatu na.d 
rea.IJzowa.ną przez Pański Teatr premierą 

"Da.my 1 Huza.ry" Aleksandra. Fredry. 

Odwołanie się Teatru w dwusetną 

rocznicę urodzin Ojca. Polskiego Dra.ma.tu 
Aleksandra. Fredry do n.aJwspan1a.lsząJ Jego 
komedll w muzycznąj wertiji nłeodta.łowa.nego 
Stefa.na. Kisielewskiego będzie ma.m na.dzi~ę 

zna.czącym akcentem 48-lecła. 1stnłenł& Teatru 
Muzycznego w Lubllnłe. 

Jestem prmkona.ny, ~ przedsta.włenłe to 
zosta.nie za.premntowa.ne nie tylko 
mieszkańcom Lublina. a.le znajd.złe równie~ 

uzna.nie ośrodków polskich na d&wnych 
Kresa.eh Rzeczypospolltąj . Ta.klej podróży 

a.rtystycznąj serdBcznłe życzę Zespołowi Teatru 
dla. powra.ca.n.ła. i wzbogacania. na.sząJ polskiej 
jedności kulturowej. W ta.kich dzla.łanła.ch 

Stowa.rzysmnłe "Wspólnota. Polska." będzie Wa.a 
wspierać ze szcz.ególną sa.tysfa.kąją. 

Życzę sukcesów Teatrowi i Jego Twórcom 
pozostaję z na.dzieją spotka.nła. 



„Kochamy Fredrowską krainę idylli, pojed
nania, optymizmu. Aprobujemy tu wszystko, .co 
jest odwrotnością romantycz.ne~o teatru w.1elk1~h 
znaczeń: zamknięcie w czasie 1 przestrte rn , uka
zanie bohaterów w życiu domowym i rodzinnym, 
w kręgu małych spraw i konfliktów dających s i ę 

rozwiązać. 

( ... ) Idylla Fredrowska jest nam bowiem po
trzehna jak wielki romantyczny dramat: pozwala 
utrzymać na co dzień pogodę ducha i .ró~nowagę , 
oceniać ludzi z perspektywy pohłazama 1 humoru, 
dojrzeć małe i drobne - jak by się zdał~ - szczę : 
ście do nowego życia. Pozwala wreszcie zatop1c 
si<i bez resz ty we Fredrowskim świecie ułudy, tak 
szczelnie wypełnionym poczuciem humoru, wyro
zumiałością i zmysłem komizmu mądrego , gort 
kicgo, wciąż żywego Fredry.'' 

"W napisanych latem 1825 r. Damach i hu
zarach szło przede wszystkim o świetną zabawę . 
Szczypta dydaktyzmu zawarta w motcie tej kome
dii ("Pochlebstwo ma w sobie osobliwy przysmak; 
chociaż go kto rzekomo odrzuca, przecież ono 
smakuje") dotrzeć mogła jedynie do czytelnika, nie 
zaś do widza, który mógł co najwyżej odczytać w 
tej trzyaktowej krotochwili czy farsie prawdę ogól
ną, śmiało sformułowaną w odniesieniu do własnej 
płci przez Księcia Biskupa Warmińskiego: "My rzą
dzim światem, a nami kobiety" [ ... ] 

Jest rzeczą oczywistą, że pojawienie się hu
zarów w komedii zawdzięczamy bagażowi woj 
skowych wspomnień Fredry, który przez kilka 
miesięcy służył w "srebrnym" pułku huzarów (11 
pułku jazdy Ks . Warszawskiego) pod dowó
dztwem pułkownika Tolińskiego. Nie ominął Fre
dro okazji, by - zwyczajem uświęconym w teatrze 
lwowskim - przywołaniem niedawnych wspo
mnień z lat 1809-10, gdy na wyzwolonej od Au
striaków Lubelszczyźnie stacjonowali srebrni hu
za rzy, ożywić patriotyczne uczucia widzów. 
Wszakże Fredro nie zamierzał jedynie krzepić 
serc . odbiorców miłym wspomnieniem, podobnie 
jak nie dbał o realizm obyczajowy czy historycz
ny Dam i huzarów, dążąc do stworzenia atmosfe
ry bezinteresownej zabawy.[ ... ] 

Nie były bowiem Damy i huzary komedią 
obyczajową. lecz farsą; nie o realia w niej szło, 
lecz o zabawę; liczył się nie czas historyczny, 
lecz ttmowny czas scenicznej zabawy, podobny do 
czasu baśni . Wierny swej postawie humorysty 
Fredro nie mito logizował i nie gloryfikował prze
szłości - nawet tej, z którą łączyły się jego naj
piękniejsze wspomnienia. Jego huzarzy nie byli 
"starymi wiarusami", pełnymi życiowej mądrości, 
powagi i patriotyzmu, takimi, jakich do godności 
najwyższej podn i eśli romantycy, a za nimi 
późniejsi twórcy. Nie byli też pełnymi krzepy, 
wspaniałymi ułanami, choć i ten stereotyp naro
dził się i rozwinął w literatW'Ze dziewiętnastowie
cznej . Byli ludźmi - chciałoby się rzec - codzien
nymi, rubasznymi i prostymi, posługiwa l i się do
sadnymi powiedzonkami i gestami, nie liczyli się 
z językiem, lecz mie li dobre serca, mimo zewnę
trznej trywialności nie byli pozbawieni subtelności 
i de likatności uczuć . Również towarzyszący huza
rom kapelan nie miał w sobie nic z romantyczne
go sługi Bożego rozkochaneogo w rzemiośle wo
jennym, nie przypominał w niczym ni księdza 
Robaka z Pana Tadeusza, ni księdza Marka z dra
matu Słowackiego. Był postacią komiczną przez 



swe zagubienie w rejwachu wywohtnym prLez <la
my, prLez nieodmienną reakcję na lawinę słów i 
działań: "nie uchodzi, nie uchodzi". W farsie waż
na była gra, nieustanne podchody i uniki, zwycic;
stwa i porażki dwóch płci, stąd też akcji podpo
rLądkowane były wszystkie elementy treści, orga
nizowane pod kątem komizmu." 

Krystyna Poklewska, Aleksander Fredro, 
Warszawa 1977, str. 102-105 

Dowcip świeci - rozum świeci i grzeje. 

Kto się nigdy nie śmieje -jakfly zimnem dmuchał. 

Mimo zdań niektórych autorów, komedia złożona 
tylko z osób śmiesznych i dziwacznych tak będzie 
nienaturalna, jak ze samych mędrców. Komedia 
obrazem świata; im bliższa kopia oryginału, tym 
lepsza. 

Nie tak łatwo łgać, jak się zdaje. 

Co innego bawić - co innego błaznować. 

A Fredro -Zapiski starucha 

Stanisław Pigoń 

W GOŚCINIE 
U PANA MAJORA 

Wspominają sobie wiarusy-huzary o jakiejś 
niezbyt dawnej wojnie, z przebiegu jej wydoby
wają pewne konkrentne szczegóły. Major jej le
dwie nie przypłacił życiem, ocalenie zawdzięcza 
udanej odsieczy swego subalterna, Porucznika. 
Ale to nam o niczym jeszcze nie mówi. 
Wyraźniejsza jest przygoda, jaka się wtenczas 
przytrafiła ojcu Zosi, heroiny utworu. Ogarnęła go 
razem z córką jakaś plądrująca wataha nieprzyja
cielska, ale i jego uratował tenże sam młody ofi
cer, Edmund, w komedii właśnie szlachetny aspi
rant do ręki Zofii. 

Widzimy stąd, że wojna toczyła się w kraju, 
na polskiej ziemi. Oddziały polskie i nieprzyja
cielskie przeganiały się z miejsca na miejsce, te 
grabiąc i paląc, tamte depcąc im po piętach. Osta
tecznie nieprzyjaciel został pokonany i wypędzo
ny z kraju. Wojna się skończyła zwycięstwem, ra
ny się zabliźniły, sztab pułku, a przynajmniej 
część jego, może uzyskać urlop, by użyć wcza
sów i pożytków pokoju. 

Wojna taka przed rokiem 1825, datą powsta
nią komedii, mogła być tylko jedna: wojna Księ
stwa Warszawskiego z Austrią w r. 1809, zakoń
czona zwycięskim, tryumfalnym zajęciem tzw. 
Galicji przez armię księcia Józefa. Akcja Dam i 
huzarów toczyłaby się w takim razie na ziemiach 
należących dawniej do zaboru autriackiego, w ja
kiś, powiedzmy, rok po tych wypadkach, a dobrLe 
przed r. 1812, zatem około 1810, a bliższym jej 
terenem byłaby Lubelszczyzna, odebrana wówczas 
Austrii i w uniesieniu radości doulftjąca, jak miła 
jest sercu wolność odzyskana. 

To domniemanie poparto dsta"1irui czasy do
wodem. Ani w wojsku Rzeczypospolitej, ani w 
armii Królestwa Kongresowego nie było formacji 
huzarskich. Natomiast w wojsku Księstwa War-· 
szawskiego było ich dwa pułki, mianowicie "zło

ci" pod pułkownikiem Umińskim i "srebrni" pod 
pułkownikiem Tolińskim. Do któregoś z tych puł
ków mogli przynależeć nasi "huzary": Major i 
Rotmistrz, Porucznik i ks. Kapelan. 

Nie trudno nawet powiedzieć do którego, 
trzeba tylko zajrzeć do historii owoczesnych pol
skich formacji wojskowych. 



Ten drugi, 13 pułk jazdy Księstwa Warsza
wskiego, rormował si<; w Lubelskiem w drugiej 
połowie 1809 r. i dnia 3 stycznia 1810 r .• już 

gotowy, składał przysi<;gę w Siedlcach, stacjono
wał jakiś czas w Warszawie, a od początku 

czerwca t. r. rozkwaterowany został na Podlasiu i 
w Lubelszczyźnie; to był właśnie okres jego 
wczasów. W r. 1812 odznaczył się pod Smoleń
skiem, Możajskiem i niejednokrotnie jeszcze, w r. 
1813 został rozbity w Saksonii, a resztki jego do
stały si<; do niewoli austriackiej. Znamy jego do
wódcę, pułk. Józefa Tolińskiego (zginął w r. 1813, 
a dowództwo po nim objął Józef Sokolnicki), i 
sztab, np. majorów: Michała Pągowskiego, Aleksan
dra Oborskiego i Wacława Gutakowskiego. 

Że o ten pułk rzeczywiście tutaj chodzi, że 
któryś z tych majorów dostarczył może komedio
pisowi jakichś rysów charakteru, co do tego nie 
ma najmniejszej wątpliwości. Dowodu bezpośred
niego dostarczy nam "stan służby" wojskowej na
szego autora. Oto 21 stycznia 1810 r. z Jl p. jazdy 
pr1.ydzielony został do tego właśnie pułku huzarów 
"srebrnych" porucznik Aleksander Fredro. Przynale
żał doń przez kilka miesięcy. Kolegował zatem w 
służbie z porucznikiem Edmundem. 

Rozumiemy teraz, że cała komedia jest 
aktem sentymentu autora, serdeczną, choć żartob
liwq wypłatą długu wdzięczności w stosunku do 
dawnych dowódców i kolegów pułkowych. To 
pm:cież rozstrzyga i o czasie, i o miejscu, i o 
środowisku akcji utworu. 

Do tych dowodów rzeczowych można by 
uortucić jeszcze jeden, pokroju psychologicznego. 
Rok 1809 to dla Aleksandra Fredry data najważ
niejsza, najpami<;tniejsza z całego przeciągu dzie
jów: miał wtedy lat 17, po raz pierwszy wdział 
mundur, polski mundur, i dostał szlify oficerskie. 
"Wtenczas - wspominał po latach z rozrzewnie
niem - z Olesia wyrosłem na pana Aleksandra". 
Stał sic; w ten sposób świadkiem i uczestnikiem 
niezapomnianego wybuchu entuzjazmu patriotycz
nego całej dzielnicy. I on mógł powiedzieć: "ja 
taką jedną wiosn9 miałem w życiu". A wrażeń 
wiosny tej zaznał on przez czas dłuższy; w tam
tych właśnie stronach stacjonując na własne oczy 
patr1ył do syta na ową radość i sam w niej z 
ochotą uczestniczył . 

Entuzjazm, z jakim pr1yjmowano wówczas 
wojsko polskie na ziemiach wyzwolonych, zapisał 
si9 gh;boko w pamic;ci. "W czasie wojny r. 1809 
wszystkie miasta polskie po odzyskaniu Galicji 

napełnione były uroczystościami. do których nikt 
nic pobudzał, nic zalecał. Wypływały z serca, 
pic;kne były. ozdobne i rzewne . W Lublinie oby
watele dawali obiad i bal, na którym zasłuże~i 
oficerowie i żornierzc zasiadali miedzy damami a 
panowie w strojach polskich usługiwali do sto~u . 
Przyjc;cie wojsk polskich po wojnic zwycic;skiej r. 
1809 było najświetniejszą uroczystością." (E. Hc
leniusz [Iwanowski], Wspomnienia lat minionych, 
Kraków 1876, t. I, s. 34) . Miło pomyśleć, że coś 
z tych uroczystości, z atmosrcry entuzjazmu ogar
nc;ło tam również i porucznika Aleksandra Fredrę. 

Czyż ma nas dziwić, że z tymi właśnie wy
padkami powiązał, że w tych latach i w tamtych 
stronach osadził akcje; najweselszej ze swych ko
medii? 

w: Stanisław Pigoń: W pnicowni Alek-;andra 
Fredry, str. 99- IO I. 



Jerzy Jasiński 

"Damy i huzary" 
czyli 

Ostatni zajazd na Lubelszczyźnie 

"Damy i ' huzary" 32-letni Fredro "machnął" 
w ciągu dwóch-trzech miesięcy poprzedzających 

notatkę w lwowskich "Rozmaitościach" z dnia 27 
lipca 1825 r.: "Miłośnikom przyjemnej muzy Ale
ksandra hr. Frcdra donosimy, że ten autor napisał 
znowu dwie nowych sztuk: "Odludek i poeta" tu
dzież "Kobiety z huzarami". 

Ciekawostką jest, że bohaterowie tej "kome
dii w trzech aktach, prozą" mieli początkowo mó
wić do rymu. W archiwum wnuka autora, Andrze
ja Fredry, w Przyłbicach był kiedyś autograf frag
mentu I aktu pisany wierszem mieszanym. Ręko
pis ów przepadł w pomroce dziejów, a pamięć o 
nim zawdzięczamy szperackiej pasji Henryka Bie
geleisena, który zdążył go jeszcze skopiować i 
ogłosić w swym zbiorowym wydaniu spuścizny 

Fredry w 1897 r. Trudno dziś dociekać dlaczego 
hrabia-komediopisarz zrezygnował z rymowania 
"Kobiet z huzarami". Może dostrzegł w porę, że 

liryczna rytmizacja tamuje farsowy żywioł kaska
dy humoru tryskającego z ust rubasznych woja
ków i pyskatych bab. I kto wie, czy tak właśnie 
nie było. Słuch sceniczny i teatralną intuicję miał 
bowiem Fredro pierwszorzędnej jakości. Jakby nie 
było, najważniejsze jest to, że tym sposobem sce
na polska otrzymała jeden z najdowcipniejszych 
rodzimych tekstów do grania. I to na długo przed 
importem Labiche'a! 

Do brawury junackiej werwy tej krotochwili 
prLyczyniła się zapewne heroikomiczna młodość 

Fredry. Poznał on wtedy dokładnie stan wojskowy 
- wspaniały materiał do żartów, o czym wiedzą 
pokolenia dramaturgów, od Plauta sprLed naszej 
ery i jego "Żołnierza samochwała" poczynając. 
Mundur przywdział Fredro na początku maja 
1809 r. Był to czas szczególny. "Ja taką jedną 

wiosnc; miałem w życiu" - napisze na starość w 
"Trzy po trzy" autor "Zemsty", wskrzeszając pa
mięć patriotycznego entuzjazmu Galicji, po wkro
czeniu pierwszych oddziałów polskich, który do 
tego stopnia udzielił się jemu, wówczas szesnasto
latkowi, że postanowił zostać ułanem księca Józe
fa Poniatowskiego. Po miesiącu był on już pod
porucznikiem, a za rok dosłużył się stopnia poru-

cznika 13 pułku Jazdy Ksic;stwa Warszawskicgo, 
tzw. "srebrnych huzarów". W niedalekiej prLyszło
ści miał bić sic; pod Smoleńskiem i Możajskiem , 

pr.leżyć odwrót spod Moskwy, Bcrezync;, straóć 

narodowe złudzenia pod Dreznem i Lipskicm . Za
nim powic;kszył zastępy polskich bohaterów kam
panii napoleońskiej w latach l 8 l2- l814, zażywał 
uroków pokojowej służby wojskowej na 
Lubelszczyźnie ustąpionej, zgodnie z Traktatem 
Wiedeńskim, Ksic;stwu Warszawskiemu przez po
bitą Austrię. Był to okres urlopu mic;dzy wojnq 
austriacką a rosyjską. "Urlopu" w całym tego sło
wa znaczeniu. Świadectwem - zachowany w 
"TrLy po tr1.y" opis jednego z towar;,yszy broni 
przyszłego komcdiopisar;,a, niejakiego Artura Po
tockiego, który "dla nieznośnego upału rozci;1gnął 
sic; jak drugi na wi<vcc słomy, ale cał"kicm nagi. 
Ten strój ojca Adama - dodajc narrator - nazwa
liśmy potcm szlafrokicm i czysto w upały po mu
str;,c był w używaniu". Oczywiście miał też Frc
dro z tego okresu i mniej sielankowe wspomnie
nia. Pełniąc obowicvki "raportera sądu wtórego" 
(tj. apelacyjnego) musiał kiedyś np. w Lublinie 
asystować pr1.y egzekucji. "Drugiego dnia po t~j 

przeprawie - pisał później - byłem blady, nic nic 
jadłem„. tr1.ccicgo byłem smutny, nic nic piłem, a 
·czwartego wieczór grałem u jencrałowej Kamie
nieckiej w ciuciubabkc;. "Nic sposób przecież 

smucić sic; długo, gdy ognisty tcmcpcramcnt pr;,c
pcłnia młode serce. A serce porucznika Fredry -
co wiemy skądinąd - było złaknione pr;,ygód. 1 
lubelskiej loży wolnomularskiej "Wolność odzy
skana", i miłostek, i wesołej kompanii kolcgów
wiarusów na kwatcr1.e, gdzie pr1.yszły autor "Dam 
i huzarów" wysłuchał zapewne sporo "oriccr
skich" facecji na temat płci picrkncj i napatrtył sic; 
pr1.cróżnym typom huzarów - mizoginistów. 

Po latach, po napisaniu już m.in. "Mc;:ia i 
żony" i "Pana Gcldhaba", szukaj<\C tematu do no
wej komedii, musiał Fredro uśmicchnqć Si(( na 
wspomnienie lubelskiego epizodu swej wojskowej 
biografii. Potem już tylko wystarczyto wymyślić 
historyjkc; o tym, jak to gdzieś na prowincji staro
kawalerskie gospodarstwo Majora pułku huzarów 
"zajeżdża" gromada jego koszmarnych sióstr, ce
lem„. ożenienie brata. Major deklaruje starą "śpic
wkt;" żołniersk<i: "Nigdy marżeństwa nic byłem 

pr1.yjaciclem. („.) W obozie posiwiały, szable i 
koń to moje były kochanki, a jeślim czasem po
kochał to po huzarsku: póki dobr1.c, póty miłość". 
Natomiast matka kandydatki na żonc; tłumaczy 

ęórce: "Dla losu nic dla miłości idzie sic; za m<iż" . 

Autor dodał do tego jeszcze blisko 40-letnią rc\:i-



nicę wieku pomiędzy swatanymi oraz zażyłość 

swatanej z młodym porucznikiem - protegowanym 
kandydata na męża, a ściślej na ... jelenia. Pod
niosło to tylko temperaturę komizmu. Komizmu 
dość perwersyjnego, gdyż wybranka jest... sio
strzenicą Majora. Wesołość często balansuje tu na 
cienkiej granicy obyczajowej przyzwoitości także 

i w "sytuacjach". Wystarczy prt:ywołać chociażby 
scenę ujeżdżania Rotmistrza przez starą pannę 

Anielę. Jest to przecież nieznacznie tylko złago

dzona wersja słynnych Fredrowskich obsceniów! 
Pisarz nie cofnął się przed niczym, aby tylko wi
dzowie pękali ze śmiechu. Chaos w domu Majora 
spowodowany nagł'q_ wizytą dam i ich służących 
sięga zenitu, w czym niebagatelne znaczenie mają 
także liczne drzwi w dekoracji. Jak przystało na 
farsę. Bo "Damy i huzary" są farsą. Feeryczną, 

żywiołową, radosną, hałaśliwą. "Kobiece świergo
tanie" mocuje się tu z "hukiem moździerza", zaś 
cała La wrzawa, z kolei, zagłusza uciążliwą spi
skową codzienność ziem polskich AD. 1825, Ga
licji emigrantów i emisariuszów, Polski więźniów 
politycznych i czytelników nielegalnej literatury. 

"Straszliwa była ta epoka, w której ze spo
kojnym nietaktem geniuszu wyszczerzył zdrowe 
zęby śmiech Fredry: epoka nastroszona szubieni
cami, brzemienna klęskami, rewolucjami, rozra
chunkami z przeszłością" - ubolewał Tadeusz 
Boy-Żeleński. "Nietaktowność" śmiechu Fredry 
polega jednak nie na zabawie podczas żałoby na
rodowej, lecz na wymyślaniu komediowych "in
tryg na prędce" po osobistym doświadczeniu piek
ła na ziemi, jakim był odwrót armii napoleońskiej 
spod Moskwy. O frywolnych subretkach, o miło
ści Zosi (imienniczka wielu konwencjonalnych 
amantek w innych komediach Fredry) i Poruczni
sia pisała ta sama ręka, która w "Tl"f'.y po trt:y" 
zanotowała: "Na kilka mil długa ciągnęła się czar
na wstęga po śnieżnej przestrzeni. Zimno ( ... ) nie 
tylko wytrącało z ręki karabin, ale uderzało już 

prt:cdśmiertnym odurzeniem. ( ... ) Okropnie tam 
było, okropnie, moi państwo. Widziałem padają

cych pod koła, a nikt nie pomyślał, żeby koła 

zatrzymać, łamiących lody, topiących się w otwar
tych toniach, a nikt ręki nie podał. Widziałem 

rannych rt:ucanych na drogę, bo zdrowszy, silnic
szy zapragnął jego szkapy i powozu". 

Z taką chlubną biografią i tak niepospolitym 
talentem mógł Fredro narobić zamieszania na li
ście rankingowej Wieszczów. Zamiast pisać na 
cmigracj i romatyczne narodowe arcydzieła wolał 

zostać w zniewolonej ojczyźnie i służyć lżejszej 

muzie. Kto wie, czy tego literackiego "nietaktu" 
nic spowodował właśnie bunt pisarza wobec zna
nego z autopsji okrucieństwa świata ludzkiego. 
Może wielkie słowa wydały się mu zbyt trywialne 
wobec prawdy czasu, w którym przyszło mu żyć 
i tworzyć, i uznał, że jedynie śmiech brzmi naj
mniej fałszywie w tej beznadziejnej sytuacji. Wię
cej, że jest... demonstracją siły. Bo śmiać się to 
przecież znaczy - żyć, trwać, należeć do jakiejś 
silnej wspólnoty poczucia humoru, niezależnie od 
oficjalnie panującej historii i polityki. I jeżeli już 
mamy mówić tu o jakimś uchybieniu, to jest to 
uchybienie właśnie historii wobec komicznego ge
niuszu Fredry. To przecież nienormalne uwarunko
wanie polityczne sprawia, że groteskowy zajazd 
bab na szlachecką zagrodę farsowego Majora, 
gdzieś na Lubelszczyźnie może, wygląda trywial
nie wobec "Ostatniego zajazdu na Litwie" odma
lowanego później w narodowej epopei Adama 
Mickiewicza. Gdy tymczasem to właśnie "Damy 
i huzary", wolne od patriotycznych serwitutów na 
rzecz Narodu, świadczą o europejskości polskiej 
literatury XIX wieku. Ta "dobrze skrojona" farsa, 
na miarę uniwersalnego munduru huzarów i do
wolnej damskiej mody, przyniosłaby sławę niejed
nemu popularnemu w owym okresie li tera tow i 
znad Sekwany. 

Teatr zresztą natychmiast wyczuł sceniczne 
możliwości "Dam i huzarów" i komedia ta znaj
duje sict w czołówce najczęściej granych tytułów 
Fredry. Granych przeróżnie. Jej prapremiera odby
ła się 18 XI 1825 r. na scenie lwowskiej Jana 
Nepomucena Nowakowskiego i miała charakter 
komedii współczesnej wystawianej w strojach i 
pośród sprzętów i przedmiotów antreprenera i je
go przyjaciół. Kraków po raz pierwszy pokazał 

Damy i huzary" 19 IV 1826, a Warszawa - 14 V 
tego samego roku. Gdy w 1876 r. prof. Stanisław 
Tarnowski ogłosił Fredrę "największym polskim 
komediopisarzem" teatry, lękając się profanacji 
świętości, także i na rozbrykane "Damy i huzary" 
spojrzały z nabożeństwem. Do tego stopnia, że w 
1893 r. w Krakowie, za sprawą Tadeusza Pawli
kowskiego, póczciwa farsa otrzymała stylową 

oprawę projektowaną przez znawcę militariów 
polskich - Wojciecha Kossaka. I tak z komedii 
współczesnej "Damy i huzary" awansowały do 
panteonu dzieł narodowych, co nie zawsze wyszło 
im na zdrowie. Np. LOO-lecic ich prapremiery Te
atr Narodowy w Warszawie uczcił drobiazgową 

rekonstrukcją munduru napoleońskiego. "Mundur -
wściekał się Boy - wysunięto na pierwszy plan, 
jak relikwict historyczną - gdy autentyczność jt::-.t 



tu dość obojętna, daleko zaś ważniejsze było wy
dobycie kontrastu między wygodnym i rozmemła
nym negliżem, w jakim te huzary zażywają wy
wczasów na wsi, a przymusem opiętego uniformu 
wynikłym ze zjawienia si<; dam". Takie traktowa
nie "Dam i huzarów" w kategoriach klasycznej 
sztuki kostiumowej zostało podważone w 1934 r. 
w stołecznym T. Ateneum przez Stefana Jaracza, 
który postanowił - już z aprobatą Boya - "gwiz
dać na tradycje i dać wesołego Fredrę" . Reżyser 

wygrał wszystkie drastyczności tekstu, a scenograf 
Jerzy Zaruba włóczkowymi wąsiskami huzarów i 
sztucznymi nosami dokończył dzieła odbrązowie
nia Fredry. I tak już jest do tej pory. "Damy i 
huzary" klasycznie zachowawcze walczą z "Da
mami i huzarami" szarżującymi. Nie przeszkadza 
to publiczności, która chętnie ogląda każdą nową 
premierę, niezależnie od tego, czy przygotował ją 
Józef Gruda w Szczecinie czy Adam Hanuszkie
wicz - obrazoburczy albo Andrzej Łapicki - kul
turalny w Warszawie, albo też Janusz Nyczak w 
Poznaniu. "Damy i huzary" to po prostu aktorski 
samograj, i to właśnie dla ról widzowie chętnie 

uczestnicą w "powtórce z rozrywki". Z wykonaw
ców postaci męskich możnaby zestawić wcale 
pokaźną formację huzarską na czele której stałyby 

takie potęgi jak Bonawentura Kudlicz, Kazimierz 
Kamiński, Jan Kurnakowicz, Ludwik Solski, Mie
czysław Frenkiel, Mariusz Dmochowski, Jan 
Świderski ... Nie wiem tylko, czy udałoby si<; im 
wygrać z zastępem takich dam jak m.in. Mieczy
sława Ćwiklińska, Stanisława Perzanowska, Wan
da Łuczycka, Ryszarda Hanin, Danuta Szaflarska, 
Zoria Kucówna, Anna Seniuk, Kalina Jędrusik ... 

lubelski Teatr im. Osterwy at trzy razy wy
stawiał "Damy i huzary". Reżyserowali: Zofia Mo
drzewska (prem. 25 IV 1950), Aleksander Aleksy 
(prem. 1 X 1965) i Jerzy Rakowiecki (pre111. 15 V 
1977). 

Teraz przyszła kolej na Teatr Muzyt:zny. 
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W kręgu masonerii 
"'-· Ze służbą Fredry w XI pułku wiąże się waż-

ny, nie do końca jeszcze zbadany, epizod w jego 
życiu. Otóż z początkiem 1811 r. wstąpił on do 
lubelskiej loży wolnomularskiej "Wolność Odzy
skana" i brał udział w jej pracach w pierwszym 
stopniu wtajemniczenia: jako uczeń. Jak wiadomo 
z Trzy po trzy, na przełomie 1810 i 1811 r. został 
Fredro mianowany przez szefa sztabu swego puł
ku, Józefa Nowickiego, sprawozdawcą Sądu Woj
skowego w Lublinie. Według Fredry, dowódca 
"nominował do sądów wojskowych po najwię

kszej czc;ści oficerów, których towar1.ystwo mogło 
Warszawiankom znośnymi uczynić zimowe lubel
skie wieczory. Zostałem - pisze - raporterem sądu 
wtórego, bo dobrze tańcowałem". Siedemnastolet
ni porucznik (awans przyszedł po niecałym roku 
służby) adorował wówczas pannę Anielę Trębicką, 
pasierbice; swego zwierLchnika, generała Li.;dwika 
Kamienieckiego. Właśnie ci dwaj wyżsi oficero
wie, Kamieniecki i Nowicki , którym w hierarchii 
stużbowcj podlegał Fredro, spełniali najwyższe 
funckje w lubelskiej loży: pierwszy był mistrzem 
katedry, drugi jej namiestnikiem, czyli zastępcą 
mistrza. Nie tylko urzędnicze obowiązki, nic tylko 
tańce i gry towarzyskie z pannami wypełniały 
wiyc czas porucznika Fredry. Pod patronatem 
dwóch dowódców, a prawdopodobnie pod wpły
wem swego starszego brata Maksymiliana, który 
posiadał już wówczas w wolnomularstwie najwy
ższy stopień siódmy rytu Różanego Krzyża i był 
mistrzem obrzędów warszawskiej loży wojskowej 
"Bracia Zjednoczeni", Aleksander Fredro wszedł 
w krąg ludzi zwących sic; bez różnicy stanu i sto
pnia "braćmi", a stawiających sobie za cel pod
niesienie moralne społeczeństw popr1.ez własne 
doskonalenie sic; wewnętr1.nc i realizowanie wol
ności i równości wszystkich ludzi . 

Echami masońskiej ideologij pobrzmiewał 
opowiedziany po latach pr1.ez Fredrc; sen o brater
stwie chłopa i pana, co "z u[nościq w h1czne sity" 
spoglqdali "spokojnie na jutrLenkc;. co ponad od
łogi, zwaliska, cmentarze, ozłaca nowe, nowego 
kształtu budowy". Wszędzie, gdzie tylko uchylimy 
przybraną przez Fredrę maskcr nieuczonego prosta
ka i modnisia-birbanta, wychyla sic; ku nam twarL 
"staruszka" mądrego i wrażliwego, żyjqcego w 
pdni ideami i kulturą epoki. Twarz człowieka, 
który w zamc;cie codzienności i chaosie po
wszechnego życia Europy początków XIX wicku 
widział siebie - zgodnie z masońskimi ideami -
jako "ogniwo łańcucha", co "wzruszał zardzewiałe 
zapory świata". 

w: Krystyna l'okłewska; Aleksander Fredro, 
W-wa 1977, str. 31-32. 

Spotkanie z 
hr. Aleksandrem 

Fredrą 
Po długic:;h staraniach, udało mi się uzyskać 

wreszcc zgodę hrabiego Aleksandra na przeprowa
dzenie z nim rozmowy. 

Niechętny "pismakom, krytykom i weredy
kom", uporczywie milczący od lat "polski Mo
lier", przyjął mnie w swoim lwowskim gabinecie, 
pełnym pamiątek z okresu wojen napoleońskich. 
ZapatrLOny w okno zdawał sic; być nieobecnym, 
jak gdyby nie zauważył nawet mojego przyjścia. 
Wreszcie po długim milczeniu uśmiechnqł się i 
powiedział na pow i tanie : 

- Powiem, co było, co sic; stało, bo też nie 
mam innego celu plctąc trLy po trzy, jak tylko 
bawić się ( ... ) wspomnieniem lat prLeszłych, prze
rLUcać obrazki, których mniej więcej każdy na
gromadzi w skarbonkę swojej pamięci. 

Ośmielona tym wstępem odważyłam się za
dać mu pierwsze pytanie: 

- Panie hrabio, Teatr Muzyczny w Lubli
nie, przygotowuje aktualnie Pańskie "Damy i 
huzary". Czy zechciałby Pan udzielić kilku 
wskazówek aktorom grdjąycm w tej sztuce? 

- Nic można zlecać autorom przysyłającym 
dzieła swoje na scenę, aby zawsze dołqczali 

wskazówkę, jak oni pojęli osoby, które wprowa
dzają na sccnc;. Nic tylko co do charakteru, ale i 
do wieku, a nawet powierLchowności. Niech o 
tym pomyślą aktorzy ( ... ) 

• No cóż, niewiele nam pan powiedział. 

- Jedną z wielkich zalet aktora jest umiejęt
ność pow iedzenia sentencji moralnej . Powinny 
słowa zdawać si<; z serce pochodzić: - czasem na
gle, wraz z udawaniem myśli , czasem jak gdyby 
mimo woli mówiącego, z naiwnością czc;sto, a za
wsze naturalnie. Nigdy zaś Uak to zwykłe) po od
kr1.ąknicniu i z zająknieniem rozmierzonym tonem 
kaznodziei. 

- Skoro już jesteśmy przy Lublinie, zimą 
1810 na 1811 r. stacjonował Pan z XI pułkiem 
huzarów "srebrnych" Ks. Warszawskiego w 



Krasnymstawie, Zamościu i Lublinie. W 18ll r. 
wstąpił Pan do lubelskiej loży wolnomularskiej 
"Wolność odzyskana" i brał Pan udział w jej 
pracach, w pieraszym stopniu wtajemniczenia 
jako uczeń. Czy zechciałby Pan opwiedzieć coś 
więcej o swoich lubelskich czasach? 

O dwóch złotych przyjechałem do Lublina 
jako członek sądu wtórego, ale ledwiem wyszedł 
na miasto, spotkałem kolegę, który po zwykłym 
przywitaniu zaraz zapytał: 

- A ty pewnie goły? 

- A jużci - odpowiedziałem. 

- Przychodźże do mnie na obiad. 

- Dobr1.e. 

Tym kolegą był Franciszek Komorowski, 
najlepszy człowiek, ale najgorszy żołnierz . Będąc 

wujem pani Adamowej, zos tał kapitanem od razu 
w pułku jej myża. Kiedy się rozgniewał na żot

nierza, co się rzadko zdarzało, nazywał go Gamu
łą, nazwano go też i jego samego Gamułką. 
żadnej komendy nigdy nie mógł pojąć. Stojąc ob
rócony do frontu swojej kompanii , komenderował 
podług swojej ręki w prawo albo w lewo, dlatego 
kiedy zwrócit konia, kompania maszerowała cza
sem prosto na dom, a on drogą w przeciwną stro
ną. Smiano się z Gamułki, ale go lubiono, bo 
wszystkim się podziclit. - Daj cię, Boże, niebo, 
poczciwy Komorowski, za twoje dobre serce, za 
twój barszcz i pieczeń, które lepiej smakowały niż 
później pr1:ysmaki Verrego albo Beauvillego. - Ale 
i Gamułka nic spoczywał na pieniądzach i był 

znacznie niższy odc mnie, nie mógł więc pokryć 
mego dctTicit. Zatem obliczywszy nil:!odzownc po
trzeby, konia trzeba było przedać. ( ... ) 

Przeznaczl:!nic jednych kwiatami, a mnie 
szronem obsypywało. Mróz był zawsze prześla

dowcą moim, nieraz ścinał mi słodki napój, któ
rym młodość częstowała. 

Nawet w moich dniach pięknych, nic w 
Aranhuez, ale w Lublinie, marzłem na kwaterze 
"Pod Białym Koniem". Smutne tam przebudzenia, 
gdzie arabeski po szybach, a sople u drzwi, smut
ne pr1.cbudzcnic, pr1.ykra toaleta, a cóż dopiero 
jaka bądź praca!'! Francuzi pietą o poetach, co 
gdzieś pod strychem gr1.ali się własną fantazją. Ja 
takim zjawiskom nic wierz<(. Zimno chwyta duszę 
pierwej niż ciało. W zimnej izbie nic ma mędrca. 

Były to dobre czasy w tym Lublinie. Jenerał 
Kamieniecki komenderował dywizją, miał miłą. 

godną żonę i miłe, lube pasierbice, pannę Pelagią 
i pannę Anielę Trębickie. ( ... ) 

Pułkownik Nowicki, szef sztabu, przyjaciel 
domu i wesołego życia, nominował do sądów 

wojskowych po większej części oficerów, których 
towarzystwo mogło warszawiankom znośnymi 

uczynić zimowe lubelskie wieczory. Zostałem ra
porterem sądu wtórego, bo dobrze tańcowałem. 

Bardzo dobrze. Później mazurem podbiłem serce 
pannej Benigny ... ale to inna historia. ( ... ) 

Zostałem więc raporterem, ale w sądzie wtó
rym, zatem w jednej sprawie, którą sąd po karna
wale osądził, powtarzałem tylko pytania sądu 
pierwszego. Może ktoś mędrszy byłby umiał dać 
inny obrót rzeczy, ale jeżeli nie byłem mądry, 

mniej jeszcze bez wątpienia był ten, co siedemna
stoletniego chłopca nominował raporterem. ( ... ) 

Wieczór grałem u jenerałowej Kamienieciej 
w jakubka i ciuciubabkę, ( ... ) gdzie mnie czekał 
przyjazny uśmiech panny Anieli i pantofel... Nie 
pantofelek turecki, a mniej jeszcze żydowski, ani 
też figurycznie wzięty jako matrimonialne jarzmo, 
ale pantofel, gra w karty, niezbyt dowcipna, ale 
nieoceniona dla zakochanych, lepsza nawet niż 

mruczek, ba, i talarek. - U nas w Samborskiem, 
między Gródkiem a Rudkami, zwano dawniej tę 

grę gapiem albo kasztelanem, co było niezawod
nie dla kasztelanów arcyubliżającym i zapewne 
senat postanowił niewinną nazwc;: pantofel. 

Ach, ciuciubabka? Któż z nas nic grał w 
ciuciubabkę? bo któż nie był młodym? Ileż to w 
niej wspomnień, od kolebki prawie, swawoli, gu
zów, śmiechu i płaczu!? W ciuciubabce byłem 

biegły, bieglejszy niż niegdyś w gramatyce, niż 

potem w raporterstwie„. i to o bardzo wiele. Ale 
ta biegłość wzbudzała oklaski, oklaski miłość 

własną, miłość własna zuchwalstwo, a zuchwal
stwo ściągnęło katastrofę, o której przemilczeć nie 
mogę. 

Co prawda, to prawda, byłem wspaniały, 

kiedy na środku salonu, z zawiązanymi oczyma, 
rozciągnąłem ramiona jak orzeł zawieszony w po
wietrzu, nim na poziome ptastwo uderzy .. Cisza 
wkoło ... ani mru mru ... puszczam się nareszc ie jak 
z procy ... Szmer, krzyk, pisk przede mną i za mną 
- krzesła się walą, a ja pędzę, gonię i chwytam ... 
piec. - Nic nie szkodzi, śmiejcie się!. .. Zwracam 
się i niby na łyżwach posuwisto, pochyło a sze
roko ruszam w inną stronę. - Okno! - krzyczą ... 
ja na prawo. - Świece! - wołają .. ja na lewo. Po
tem nagle, niespodzianie, bo w tym sztuka, skrę-



..:am od prnwego ku lewemu i jak gdybym kose; 
w trawc; zapuszczał, macham w pótkolana, garnc; 
spłoszoną zgraje; .. do kąta, do k<\ta ... bliżej, coraz 
bliżej ... aż nareszcie uchwycc; w objc;cic jaką ki
lajeczkc;, jaki muślinck, uchwycc; i uścisnc;, im 
słabsze, tym silniej ... 

Ale nie tu jeszcze mój tryumf. Ściganym bc;
dąc wyzywać, dopuścić niebezpieczeństwo do sa
mej ostateczności, a dopiero wtedy śmiałym sko
kiem albo zwrotem wymknąć sic; gładko, a to by
ło moim zadaniem, to zaletą posunic;tą oklaskami, 
a nade wszystko uśmiechem panncj Anieli, do 
najwyiszego szczytu chwały. Widok pomyślności 
jest przyjemnym, pomaga do strawności, jeżeli za
wiść nic zawieje. Widok walki człowieka z pr1e
ciwnościami, czyli jak mówią poeci: z niepr1yja
znym losem, jest podług tychże widokiem god
nym bogów. Byłem tym widokiem jeśli nie bo
gów godnym, to godnym jenerała Kamienieckie
go, w peruce i nieco kulejącego i nieco jąkające
go sic; szefa sztabu. Ale każda walka ma jak kij 
dwa końce. Ślisko zawsze pod nogami. Im wyżej 
sic; stoi, tym cic;żcj sic pada. Tak siy i ze mm1 
stało. 

Razu jednego ścigany od zawzic;tcgo pr1c
ciwnika, mego rywala, któremu nos ogromny 
wznosił na oczach pr1cpaskc;. byłem pr1:yc i śnic;ty. 

1.amknic;ty w kącie, jak ksic;żna Berry w kominie . 
Już czuję nic dym, lecz oddech wroga na mej 
twarzy ... Już poddać się trzeba ... Ale nic ... Schy
lam sic;, zginam w kłc;bek i horyzontalny ponad 
ziemi<; biorąc zap<;d szalony, wysuwam si<; na śro
dek. Brawo! brawo! zagrzmiało wkoło, ale jeszcze 
nic prl'.cgrzmiało, kiedy tr<tCC\C · równowagc; ... nic 
powiem: padam ... bo to wyraz za słaby, ale r1u
cam, ciskam sobą pod fortepian, aż mi sto świe
czek zaświeciło. Leżę jak długi ... leże; i nic wsta
je; ... ho czuje;. że na lewym kolanie. nic ciało. nic 
kość, ale sukno pc;kło. 

W istocie rt.cczy, prl'.ypadck ten wzgh;dcm 
świata hył mało znaczącym i nic krl'.ywdzącym 

mnie bynajmniej ... I Salomon jcżli go nigdy nic 
doświadczył, to nic dlatego, że hyl m<1dry, ale dla
tego. że spodni nic nosił. Nic nosił pewnie, i zna
ne pr1yslowic jest jednym z najzuchwalszych ana
kronizmów. Względem wic;c świata nic nic szko
dziło, ale w1.gl<;dcm mojej osoby nad mian; wicie, 
bo to były moje jedyne i jedyne spodnie do wi
cemunduru, lo jest do fraka. (. .. ) 

Naprawił je wprawdzie misternym ściegiem 
krawiec Majorko lak dalece, że strój rl'.cczony siu-

żył mi jeszcze czas jakiś na wieczory niezbyt ja
skrawo oświecone, zwłaszcza że mój giermek za
wsze świeżo atramentem bliznę zapuszczał, że pa
miętałem pałasz trzymać wzdłuż nogi i że zawsze 
tyłem do światła starałem się stawać. ( ... ) 

Tak, były to dobre czasy w tym Lublinie. 

- Czy to prawda, że na lubelskiej ziemi 
obudziła się w Panu poetycka wena? 

- A jakże! Jeżeli zostałem dramaturgiem bez 
żadnego wyraźnego powodu, nie tak ma się co do 
poezji. Byłem bowiem okolicznościami pchnięty 

na Pegaza. Długo już przemyśliwam, jak to opo
wiedzieć, bo to działo się w wojsku, a koszary 
nic salon. Ale historia jest historią, ma swoje że
lazne prawa, z których wyłamać się nie zawsze 
można. Będę jednak starał się omglić ile możności 
wszelką szorstkość przedmiotu. A więc do rzeczy. 

W Krasnymstawie mieszkałem razem z pod
porucznikiem Jakubem Nowickim, który miał słu

żącego Franciszka. Razu jednego wziąłem wstę

pnym bojem pewną nieodzowną, acz tylko pół

cienną część ubioru, którą to słońce nie zwykło 
oglądać. Kiedy się zaś kolega uporczywie upomi
nał o zwrot swojej własności, napisałem wierszyki 
pod tytułem: Żale Jakuba nad utratą g .. i.Zwrotki 
kończyły si<; powtórzeniem: "Franciszku! Gdzież 

są g . .ie moje?" Ta poezja zrobiła w pułku furorę. 
Ale jeden z kolegów, Dąbrowski (zginął pod Mo
żajskiem), wziął mnie na stronę i zwrócił moję 
uwagę, że w kilku wierszach nie ma średniówki. 
- Średniówki! ... Co to średniówka? - zapytałem. 
Dąbrowski wytłumaczył, i to była pierwsza a oraz 
jedyna nauka rymotwórstwa, którą w życiu otrzy
małem. 

Uzbrojony w śreniówkę, rzuciłem w świat 

parę kawałków, których tytułu powtórzyć nie mo
g<;, a których sława przeszła krańce nawet pułku. 

Później we Francji spróbowałem rodzaju 
uczuciowego, napisałem do Ludwika Jelskiego 
ładny wierszyk zaczynający się: 

Miłość jest równie 

Bujna topoli, 

Wzrasta gwałtownie 

Na miękkiej roli etc„ etc. 

Ale kiedy razu jednego zacząłem deklamo
wać w gronie kolegów, jeden z nich, gbur nie
okrzesany, dodał zaraz do mego pierwszego wier
sza: "Miłość jest rownie" - swój rym arcynieczy-



sty, co mnie tak zbiło z terminu, że na długi czas 
dostałem wstrętu do uczuciowego rodzaju. 

- Wspominał Pan, Panie hrabio, iż został 

dramaturgiem bez żadnego wyraźnego powodu? 

Nie mogc; wstrąmać sic; i muszc; kochani a 
zwłaszcze cierpliwi moi słuchacze, cofnąć się nie
co i rzucić okiem na nasze zwyczaje domowe. 

Mój brat Seweryn, o cztery lata starszy ode 
mnie, był do swoich lat trzynastu dokładnym eg
zemplarzem (tak we Lwowie nazwanego) lampar
ta. Swawolny, nieposłuszny, zawsze w zadepta
nych trzewikach i podartej czapce, którą uczył 

psy aportować, był dla guwernera prawdziwą pla
gą. Szczególnie miał upodobanie szczuć ~winie 

psami i nieraz Cusin, ówczesny guwerner, przy
prowadzał go za ucho z tego polowania do lekcji 
i za karę przywiązywał sznurem do stołu. Z tego 
powodu napisał Seweryn komedią, której osoby 
były: Cusin, Scwercio, Burda (kundys) i Świnia. 
Tak to talent dramatyczny w naszym rodzie parł 

się w górę wszystkimi porami. Seweryn uczył sic; 
lepiej ode mnie, ale ja byłem poważniejszy ... nig
dy nie byłem dzieckiem. Dlatego mnie zwano 
"staruszkiem". ( .. . ) 

Jakież było moje wychowanie? Domowe 
francuskie, bez planu, za wcześnie przerwane, sło
wem żadne. Kiedy w 16 roku życia wszedłem do 
wojska, umiałem trochc; po francusku, trochę po 
niemiecku, po łacinie tyle, iż wiedziałem, że ca
pili - głowa, pedes - nogi, więcej nic, zupełnie 

nic. ( ... ) 

Książki w rękc; nie wziąłem. Jcżelim czytał, 
to romanse. Mój ojciec, zajc;ty interesami, a 
szczególnie fabryką żelaza, którą założył w Ciś

nie, rzadko bawił w domu. Nic mógł wic;cej dla 
dzieci zrobić, jak do ogólnego dozoru wziąć gu
wernera, a do szkolnych nauk dyrektora. Odpo
wiedzialność wic;c cala cic;żyła na panu Płachetce. 
Pan Płachetko nic nie robił, nic robiłem i ja nic. 
Polowałem i jctdziłem konno. Wtem nagle, nic 
pamiętam, z jakich powodów, chwyciłem pióro i ... 
napisałem komedią pod tytułem Strach przestra
szony. Jeżeliby kto znalzł książkę in 8-vo, w skór
kę oprawną, w której pierwsza połowa wycięta, 

ho ta książka była kiedyś rejestrem, a druga za
chwyca oczy tytułem: "Strach nastraszony, kome
dija w l akcie" - niech ją wróci memu potom
stwu, bo to jest moje dzieło. Ale daremne wez
wanie! Prótne nadzieje! Pr1cpadł drogi rc;kopis, 
jak przepada skarb niejeden w wirze luddzkiej 
ciemnoty. (.„) 

Sukces nadzwyczajny mojej komedii zawró
cił mi głowę, wziąłem sic; do trajedii. Ale ta ogra
niczyła się na tytule wielkimi literami napisanym: 
Rzeź Pragi, i na spisie osób, na czele których, jak 
to łatwo zgadnąć, stali: Suworow, Zajączek i je
nerał Jasiński. Zdaje mi się nawet, że zacząłem 

pierwszy wiersz pierwszej sceny wyrazami: "O 
Ty! co ... " albo "O Ty! który ... ", co zawsze wielki 
efekt robi w stylu poważnym, tak jak inwokacje 
w kazaniach, które budzą zawsze wszystkie uśpio
ne baby do ryczącego westchnienia, albo jak na 
teatrze owe oklepane sentencje o cnocie, honorze, 
miłości ojczyzny. Bo trzeba wiedzieć, że nigdzie 
tyle czcicieli cnoty, ile na teatrze. ( ... ) 

Śmiech Matłowskiego ochrzcił mnie na au
tora. Przy tej sposobności muszę zrobić uwagę, że 
sposób najdzielniejszy podobania się - jest łatwość 
śmiechu. Śmiech jest nie udaną aprobatą koncep
tu ... a aprobaty któż nie lubi?! 

Napisałem komedię ... 

A napisawszy jednę, po szczęsnym połogu, 

Do dawnego, niestety, wróciłem nałogu. 

- A kiedy na dobre zainteresował się Pan 
teatrem i sztuką sceniczną? 

Z rejterującym, a staczającym po drodze 
krwawe bitwy Napoleonem, doszedłem do Paryża 
i pobytowi w tej stolicy winien jestem poznanie 
teatru francuskiego, który zrobił na mnie nieopi
sane wrażenie - Tragedia francuska, lubo szczyci
ła się wówczas królem tragików, Talmą, znalazła 
mi<; prawie obojętnym widzem. Przesadna dekla
macja, ruchy konwencjonalne, monotonia aleksan
drynów, ziębiąca wszelkie ciepło, w ogóle nie 
mogła mi sic; podobać, nic nie wiedzącemu o 
trzech jednościach. Przeciwnie, wodewil, komedia 
wprawiały mi<r w zachwycenie. Pierwszy raz wi
działem tam skończonych i doskonałych artystów 
utrzymujących grą samą najlichsze nieraz ramoty 
i wtedy to powziąłem przekonanie, że nie ma 
dzieła dramatycznego choćby nie wiem jak mi
strzowsko przeprowadzonego i wykończonego w 
częściach, które by si9 obeszło bez dalszego roz
winięcia i podniesienia dobrą grą aktorów. 

- Panie hrahio, jak to się stało, że nagle 
będąc w pełni sil twórczych przestał Pan wy
dawać nowe dzieła. Umilkł Pan niespodziewa
nie. Po "Dożywociu" ogłoszonym drukiem w 
1835 r. i wznowieniu w 1839 r. wydania zhio
rowego swoich komedii, nic już Pan nie opub-



likował. Czy to prawda, że pisze Pan do szu
flady? 

- („.) Ja milczę, bo wiem, że społeczeństwo 
coraz nowych kształtów wymaga, że piękne mogą 
być kamienne pomniki, ale milszymi zawsze będą 
świeże kwiaty, chociażby w nieładzie rzucone. 
Milczę, bom już bardzo stary, bo nie chcę w no
we szranki w zardzewiałej występować zbroi. Jej 
szczątki wszakże zostawię w spuściźnie. Czy się 

zaś jeszcze kiedyś na co przydadzą, tego życzę 

sobie, ale wiedzieć nie mogę. 

- Dał mi Pan wymijającą odpowiedź. Czy 
rzeczywiście rozprawa S. Goszczyńskiego "No
wa epoka polskiej poezji" ogłoszona anonimo
wo w 1835 r. tak bardzo Pana dotknęła? Chy
ba dzisiaj możemy już porozmawiać o tym spo
kojnie, z perspektywy czasu, który - mniemam 
- złagodził pierwsze Pańskie uniesienie i -
śmiem twierdzić - zbyt pochopną decyzję o 
przerwaniu publikowania. 

- Są niesprawiedliwości, które spadają na 
nas jak piorun ( ... ) 

Połamałem moje pióro autorskie, nie - jak 
mniemano - dla równie złego jak głupiego arty
kułu bezimiennie ogłoszonego, bo autor przedał 
się obcej nieprzyjaźni, i to nieprzyjaźni za 
przyjaźń, za ważną nawet usługę. Porzuciłem 

urząd, gdzie moja miłość własna mogła była ulec 
chęci ścigania za popularnością. Starałem się, jed
nym słowem, i zostałem "głupim dla świata". 

Ukryłem się w cieniu głupoty przed cięciem, a 
jeszcze nieznośniejszym brzękiem człowieczych 

komarów, trutniów i bąków, a jednak i w tym 
,gf(Stym cieniu nie mogę uniknąć zetknięcia się ze 
śWiatem, które staje się zawsze dłn mnie dotknię
ciem elektrycznego druta, przykrym, a często i 
11olcsnym. Oskarżać świat cały - szaleństwo, 

oskarżać siebie - niesłuszność ( ... ) 

Proszę mi przebaczyć ten, że się tak wyrażę, 
gwałtowny wybryk przeciw weredykom. Bo taki 
weredyk stąpił kiedyś na serce moje i zgniótł je 
raz na zawsze. Przyjaciel stał się tłumaczem niby 
opinii powszechnej. Zapewnił mnie, że jestem 
nienawidzony. - Za co? - Nie wiedział, ale tak 
słyszał: zapewnił, że dążności dzieł moich są 

potępione. - Dążności? Jakie? - Nie wiedział, 

ale tak słyszał. ( ... ) Odurzony odkryciem z ust 
tego, którego przyjacielem być mniemałem ( .. . ) 
- opuściłem ręce i przestałem żyć i pracować 
dla świata. 

Byłem wic;c wic;ccj złością, niż treścią zdzi
wiony, 

A kiedy nikt sil( mojej nie podjął ohrony, 

Nic mogłem pojąć, zgadnąć: czy rada, czy 
zdrada 

I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 

- Czyżby krytyka zawsze tak niechętnie 

odnosiła się do Pańskich utworów? 

Szesnaście lat miałem, kiedym zamienił 

książkc; na szable;. Od Moskwy do Paryża i sze
ściomiesic;czncj niewoli, z której udało mi się 

uciec - o literaturLe nic myślałem. A kiedym wró
cił do ojczystego zakątka, zostałem wkrótce auto
rem, ale sam nic wiem dlaczego, bo nawet w 
owym czasie nic uczono dzieci polskiej gramaty
ki. Zacząłem więc pisać bez żadnej przewodni i 
gdyby był Celdhab upadł w Warszawie, byłbym 
pewnie na tym skończył. 

Kiedym dalej zaczął pisać, powiedziałem so
bie, że będę starał sil( zawsze korzystać z rozsąd
nej krytyki, ale na nią nigdy odpowiadać nic bę
dc;. Krytykowi wolno być zarozumiałym, autorowi 
nie. Krytyk może uszczypliwie wykrywać wszy
stkie usterki, autorowi dobrej strony wykazać nic 
wolno. Bo albo powiedzą. że prawdy nic lubi, al
bo że się sam chwali. 

Krytyka moich dzieł zadziwiła mnie wpraw
dzie namiętną nienawiścią, ale razem i zbiła z to
ru. Zwłaszcza, że nikt nic stanął w mojej obronie. 
Zwątpiłem o sobie i prLcstałem pisać. 

Kiedy zaś po kilkonastoletnim milczeniu ule
głem znowu nałogowi i wziąłem znowu pióro, nic 
wystawiałem na scenę. Bo już nie miałem tej 
młodocianej śmiałości, której wszystko łatwym sic; 
zdaje. Bo może i mój humor przygasł. Bo może 
i usposobienie publiczności inne, jak było, kiedym 
pisał .5luhy panieńskie. 

- ,Jakie przesłanie zadedykowałby Pan na
szym widzom na zakończenie tej rozmowy? 

Gdybym był i najstarszym z galicyjskich 
landstandów, młodość prLccic kiedyś miałem, tak 
jak wy. drogie kwiateczki, starość mieć będziecie. 
Dzieci najczc;ścicj nic słuchają rozsądku rodziców, 
bo mówicr "To starych widzimisilf'', a zapominają. 
że trn rozsądek zebrany z doświadczenia wicku 
mtodcgo. Zdaje im się, że ojciec zawsze był siwy 
i pocłlylony. dlatego dobrLe, aby każdy miał swój 
portret malowany w wiosicnnych chwilach życia, 



wtenczas będzie mógł powiedzieć: "O, to ten 
młody człowiek przez moje usta daje wam prze
strogi" ... 

[ ... ] w nagrodę cierpień niebo miłość dało . 

Nie szafujmy nią nadto, ani nadto mało; 

Niegodna nas upodla, uszlachetnia prawa; 

Ona, jak anioł cnoty w świecie przy nas stawa 

I powolnym jej wodzy, wspartym na jej łonie, 

Zapewnia szczęście w życiu, łzę czystą po 
zgonie. 

(Na podstawie "Trzy po trzy", "Zapisków 
starucha", "Not różnych" oraz "Papierów po Fre
drze") 

wywiad przeprowadziła 
Anna Nowak 

Wiele sztuk fredrowskich reżyserowałem, w 
wielu grałem. Sądzę, że udawało mi się nawet w 
pierwszych moich pracach, powściągnąć tempera
ment reżyserski i nie zaśmiecać sztuk fredro
wskich własnymi pomysłami, które miałyby uczy
nić komedie Fredry bardziej śmiesznymi niż są. 

Bo są wystarczająco śmieszne. Czy dla wszy
stkich? ... Miarą kultury społeczeństwa jest po
czucie humoru. To znaczy nie tylko ilość tego 
poczucia, ale także jakość, polska jakość tego hu
moru. Humor Fredry jest czasami rubaszny, cza
sami pikantny, ale zawsze elegancki i wytworny -
prawdziwie polski. 

Każdy nowy pomysł reżyserski polegający 

na tym, że mówiąc przykładowo i w przenośni, 

aktorowi spodnie na scenie spadną jest zbrodnią 
godzącą i w autora i„. w polską kulturę . Niestety 
gw;t niektórych kr<(gów naszego społeczeństw.a 

uległ zmianie. Zawsze boli mnie to, gdy c-zęść wi
dzów kwituje aplauzem pomysły reżyserskie wpro
wadzane do sztuk Fredry, a obce autorowi. Fredry 
nie należy poprawiać. Fredrze trzeba zawierzyć. In
scenizacje sztuk fredrowskich są sprawdzianem nic 
tylko realizatorów, ale i odbiorców. 

Jan Świderski 



ALEKSANDER FREDRO 

ZAPISKI STARUCHA 
TAKŻE TRZY PO TRZY 

- Gdzie dużo szumu, mało rozumu. 

- Wszystko od wszystkich wiesz lepiej; jedno 
tylko nie lepiej: żeś głupi 

-Niegdyś o głupim mówiono: "Powiedział, co 
wiedział". Dziś gorzej, bo niejeden powiedział, 
co nie wiedział. 

-Krytyka mądra oświeca, głupia gasi. 

- Krytyk powinien 
odoktoryzowanego 
czubków. 

składać egzamin. Nie 
krytyka wsadzić do 

- Krytyka prostuje, zachęca, nie zaraża - ale 
rozumna. 

- Co wczorajsi głuptasie zbudowali, dzisiaj 
mędrki burzą. Ale mędrki mądre - nic nie 
budują, aby jutrzejsze głupcy nie mieli co 
burzyć. 

- Złodziejem nazywają tego, co ukradł talara - a 
bankrutem, co ukradł milion. labo i nazwa 
"złodziej" traci już pierwotną swoją szorstkość -
świat się cywilizuje. 
Centraliści nawet, pod wpływem dziś 
wszechmocnym bankierów, zamyślali utworzyć 
nowy urząd: Arcyzłodzieja Przedlitawii. Już 
pono konkurs rozpisano, gdzie by mieli 
pierszeństwo administratorowie dóbr 
kameralnych. Ale projekt nie przyszedł do 
skutku, bo nie mogli się zgodzić, do jakiego 
ministerstwa miał być przyłączony Arcyzłodziej. 

- Czasem moralista jak kominiarz; czyści kominy, 
a sam brudny. 

- Byłoby na tym świecie jako tako, gdyby nie to 
przeklęte "Ja". 

- Trudno na szczyt się dostać, trudniej na nim się 
ostać. - A najtrudniej z niego schodzić. 

- Za popularnością ruszył w pogoń na szkapie, a 
, wrócił pieszo, z potłuczonym nosem. 

-Żądza popularniści pcha w labirynt - Sam nie 
wiesz, gdzieś zaszedł. 

- Wszystkie sejmy powinny by płacić dukata za 
każde mądre słowo posła, ale za każde 
niedorzeczne - brać od niego szeląg, a podatek 
gruntowy zakrytym będzie niezawodnie. 

- Świat strojny w fałdziste złotogłowy, a gdzie 
przedrzeć - same brudy. 

- Z ludźmi ostrożnie - bo albo ich mądrość w 
pole ~edzie, albo głupstwo w błoto 
wprowadzi. 

- "Mądry Polak po szkodzie" - poprawić: Nie 
mędrszy Polak po szkodzie. 

- Dziś prośba, jutro rada, pojutrze pałka. To duch 
czasu. - Prawo - fudra. 

- W Polszcze zawsze jedno czasowanie: ja 
zrobiłem, ty zrobiłeś, on zrobił, my zrobiliśmy, 
wy zrobiliście, oni zrobili„. głupstwo. 

- Wszystko da się mniei więcej oblic~ć, tylko 
nie głupota narodowa. Bo albo zatorue sama w 
sobie, albo wznieci pożar, którego tak powodu, 
jak końca zgadnąć nie można. 

- Nie wiedzieć, czy to skutkiem ciągłych burz -
ale u nas coraz więcej bałwanów. 

- Mało uradzi, gdzie wielu radzi. 

- Nie utyje, kto żółcią żyje. 

- Nie szukaj myśli, gdzie jej nie ma. Harmonia 
słów - myśli nie zastąpi. 

- Przez cudze okulary - źle się czyta. 

- Stanął na szczudłach - i myśli, że wyrósł. 

- Nie udawaj reformatora. powiedz otwarcie, żeś 
rozbójnik, a mniej tobą gardzić będą. 

- Polak do wszystkiego zdolny, tylko nie do 
zarządu. - I dlatego może właśnie r z ą d z i ć 
chce każdy. 

- Nie dba, że się skrzywiają na niego - on dopiął 
swego. 

- Plotka - osa, tnie z ukosa. 

- Dowcip bawi, drwinka dławi. 

- Śmiech z dowcipu - zręczne pochlebstwo. 

- Miłe wady przyjaciela, bo jest się czym 
pokwitować. 

- Nie ma większej radości dla głupiego, jak 
znaleźć głupszego od siebie. 

_ Że nikt ci nie powie, żeś głupi, przez to 
mądrym nie jesteś. 

- łgarzowi nikt nigdy nie wierzy, tylko czasem 
on sam sobie. 
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