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Aleksander Fredro 
(l 793-1876) 

W okresie buntów, męczeństwa 
i wzlotów wyobraźni literatura polska 
była świadkiem narodzin dzieł, które 
stanowią najczystsze wcielenie polskie
go humoru - Pana Tadeusza Mickiewi
cza i komedii Aleksandra Fredry. Fre
dro urodził się w bogatej rodzinie, n 1:i 

jącej swoją siedzibę na południe ud 
Lwowa, u stóp Karpat. Rodzinne na
zwisko zaznaczyło się już w literaturze 
w siedemnastym wieku dzięki Andrze
jowi Maksymilianowi Fredrze. Jako do
rastajqcy młodzieniec Fredro nie przeja
wiał żadnych literackich skłonności. 
Wiódł żywot zdrowego szczeniaka. 
W wieku lat szesnastu wstąpił do armii 
napoleońskiej Księstwa Warszawskiego 
i służył Napoleonowi wiernie aż do 
upadku jego cesarstwa. Walczył w Rosji 
i był tam krótko je1icem wojennym; we 
Francji był oficerem ordynansowym 

Podobizna z roku 1828 r. sztabu generalnego i przemierLał polne 
drogi tuż za samym Napoleonem. Żoł

nierz o wielkiej fizycznej wytrzymałości i odwadze, kilka razy odznaczony, wi<1zał 
swój los z losem Napoleona nie z powodu entuzjazmu dla osoby swojego wodza, 
lecz z poczucia obowiqzku. Po klęsce Napoleona powrócił w swoje rodzinne strony 
w Galicji, gdzie doko1iczył porządkowania spraw rodzinnych i jako weteran, którego 
czynne życie skończyło się, zaczął pisać wyłącznie dla własnej prLyjemności. Fredro 
był człowiekiem obdarzonym gorzką i uśmiechniętą mqdrością, zdobytą nie poprzez 
książki, ale przez życiowe doświadczenie. Jego formalne wykształcenie było niemal 
żadne i w swych pamiętnikach opowiada o tym, jak poprosił przyjaciela, aby mu 
wyjaśnił, co znaczy "średniówka". A mimo to wierszowane komedie miały się stać 
jego specjalności<1. Fredro nie był romantykiem. Jego sztuki (jakkolwiek czasem po
równywane do Goldoniego) wyrastają wprost z polskiej komedii osiemnastowiecz
nej. Toteż wraz z Fredrq gatunek polskiej komedii wierszowanej , której początki się
gają komedii rybałtowskiej, osiągnął swój szczyt. Według wszelkiego prawdopodo
bieństwa, niektóre dzieła polskiego teatru barokowego były mu także znane. Nie na
leży patrzeć na niego jedynie jako na spadkobiercę dydaktycznego nurtu oświecenia. 
Fredro nie troszczył się o żadną tezę; był poprostu opanowany demonem śmiechu. 
W przeciwieństwie do osiemnastowiecznych pisarzy komediowych, którzy postaci 
ujmowali jako typy, Fredro budował je jako temperamenty, indywidualizuj:1c je, 
czyniąc je rzeczywiście pełnymi życia, a aktorowi pozostawiał sporo możliwości 
w odgrywaniu danej roli, dzięki gestom, drobnym charakterystycznym znakom, 
szczególnym tikom./ .. ./ 

Fredro pozostawił około trzydziestu komedii, z czego jakieś dwadzieścia zostało 
napisanych przed r. 1835, kiedy to, zaatakowany przez Seweryna Goszczyńskiego, 
że jest niczym więcej jak błaznem, obraził się i zamilkł na kilkanaście lat. Najbar
dziej znane są Damy i huzary ( 1826) - farsa bardzo lubiana przez reżyserów; Siu by 
panieńskie (napisane w r. 1827); Zemsta ( ł 833); oraz Pan Jowialski ( ł 832) - jedna 
z mniej licznych sztuk Fredry pisanych proz<J. 

Czeslilw Milosz "Hi:;toria literatury polskiej" 
prze/. Milria Tarnowska, Kraków 1993 

„ 

„ 

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie! 

Nasze przedstawienie nosi tytuł "Nie uchodzi, nie uchodzi 
czyli damy i huzary". 
Zdecydowaliśmy się na ten tytuł dlatego, że pragniemy zasy
gnalizować pewną zmanę. Nie tylko wystawiamy komedię 
Aleksandra Fredry "Damy i huzary" ale i dopisujemy coś do 
niej. Dopisaliśmy dwadzieścia piosenek, dokonując równo
cześnie niewielkich skrótów w dialogach. 
Skróty są bardzo małe i nie przekraczają ilością zabiegów, 
na które tradycyjnie pozwalają sobie reżyserzy tego spekta
klu. 
Tym niemniej byłoby nieuczciwością pozostawić tylko tytuł 
"Damy i huzary". Toutes proportions gardees - autorzy "My 
Fair Lady" podjęli podobną decyzję zachowując przecież 
większość dialogów ze sztuki Bernarda Shawa "Pigmalion". 
Czy teatr ma prawo postępować w ten sposób z twórczością 
klasyka, najwybitniejszego polskiego komediopisarza? 
Fredro odnosił sukcesy i bez piosenek. 
Z drugiej strony istnieje tradycja łączenia z muzyką twórczo
ści Szekspira, Cervantesa, Wiktora Hugo i innych najwięk
szych twórców. 
Znając upodobania Fredry do muzyki i dostrzegając "mu
zyczność" jego komedii podjęliśmy tę próbę z przekonaniem, 
że autor nie będzie przez nas okaleczony a wręcz przeciwnie 
- ujawni się czasem niedostrzegana "melodyjność" struktury 
i ukryty zamysł kompozycyjny całości. 
Czy nam się to udało - osądźcie Państwo sami. 



GRAĆ FREDR~ ... 
/ .. J Problem, jak interpretować dzieło Fredry, nie jest w zasadzie za
gadnieniem teatralnym. To rzecz dla krytyków i historyków literatury. 
Teatr winien stawiać sobie pytanie: jak go grać? Innymi słowy, jaka 
jest istota fredrowskiego komizmu? A na to pytanie żadna interpretacja 
dzieła nie odpowiada. Więcej - ona tę odpowiedź uniemożliwia, suge
rując, że Fredro chciał powiedzieć właśnie to, a nie coś zupełnie inne
go. A tym czasem on może - co nam, Polakom, przyjąć niezmiernie 
trudno - więc może on poprostu chciał rozśmieszyć. A skąd płynie 
śmiech fredrowski? Zważywszy na początki przyszłego autora Zemsty, 
to zwyczajnie z trzewi i lędźwi. 

Małgorzata Świerkowska - Niecikowska 

Fredro na scenie musi być utrzymany w pewnym stylu, w pewnej nor
mie. Ktoś kiedyś powiedział, i słusznie, że komedie Fredry, to partytu
ry muzyczne rozpisane nie na aktorów, lecz na instrumenty. Ja się 
z tym całkowicie zgadzam. Bo, pomyślmy, np. Mąż i żona to jest cu
downy kwartet na dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę. Tylko trzeba 
umieć go zagrać! Na czym ta umiejętność polega? Próbowaliśmy to 
dzisiaj roztrząsać na wiele sposobów. Ja, również na własny użytek, 
doszłam do tego, co jest niezbędne na pewno, by grać Fredrę. Trzeba 
mieć jakąś muzykalność w sobie i prawdziwy słuch muzyczny, poczu
cie rytmu. Ktoś, kto jest głuchy, nie zagra Fredry dobrze, to jest pewne. 

Anna Seniuk 

Nie muszę wiec tłumaczyć, że ucząc aktorstwa nie można ominąć Fre
dry. Fredry nauczyciela: języka polskiego, swobodnego rozmawiania 
wierszem, kształcenia słuchu scenicznego (nb. teraz większość reżyse
rów nieźle widzi, słyszy tylko kilku), poczucia komizmu, a przede 
wszystkim gustu i smaku, a więc zrozumienia, że forma zawsze musi 
być podporządkowana stylowi. 
Ja osobiście obcując z Fredrowskim wierszem mam uczucie kąpieli 
w czystej, źródlanej wodzie, zimnej przy wchodzeniu, ale orzeźwiają
cej i odświeżającej przed codziennymi znojami twórczymi. 
A młodym recenzentom (pamiętając o odróżnieniu od krytyków) odpo
wiadam: żaden Francuz nie zapyta, po co grać Moliera, Corneille' a czy 
Racine'a. A jeśli któryś z was nie rozumie, po co grać Fredrę, niech 
przestanie zajmować się teatrem - jest tyle pięknych zawodów. Albo ... 
z powrotem do szkoły! 

Jan Englert 

I dalej robię Fredrę i już do koI'lca dni moich tego nie przestanę. Dla
czego? Ponieważ jest on dla mnie najpiękniejszym, a w każdym razie 
najradośniejszym zjawiskiem w polskim teatrze. Ponieważ jest inteli-

gentny, dowcipny, kpiarski, ale nie złośliwy, ponieważ jest paI'lski, jest 
dobrze wychowany, choć lubi poświntuszyć, ponieważ jest arcypolski 
i ponieważ wybrał, gdy inni wadzili się z Bogiem, rwali kajdany, on 
wybrał w tym czasie komedię . I wieczna chwała mu za toi 

Andrzej Łapicki 

Nam, przyzwyczajonym do niewoli i lęku, agresja wydaje się jedyną 
odpowiedzią. Z tej perspektywy czytany był Fredro dawniej, całkiem 
niedawno, a może jest czytany i dzisiaj. Grzech takiego spojrzenia spo
czywa i na mnie, który w latach siedemdziesiątych koniecznie chciałem 
zobaczyć w damach z Dam i huzarów służalców austriackiego zaborcy, 
a w huzarach prawych, szlachetnych i trochę naiwnych Polaków. Ale 
cóż robić, jeżeli taki był wówczas obowiązek teatru; dobrze czy źle, 
z sensem czy bez sensu, wszyscyśmy walczyli. Walczyć - taka była 
wtedy powinność artysty. 

Bohater Fredrowski natomiast jest wolnym człowiekiem. Ta wol
ność wyznacza pole jego działania; jeżeli coś go determinuje - to tylko 
jego własna słabość. Próżno szukać we Fredrowskich postaciach szcze
gólnej determinacji historią narodu, której tak wiele u innych autorów -
tego samego pokolenia. Są oczywiście ślady, jak choćby słynna Pani 
Barska z Zemsty, ale historia nie kieruje bezpośrednio losami tych lu
dzi, bohaterowie nie są nią zniewoleni. Nie cła się więc Fredrze dopisy
wać dramatu politycznego. Nie ma też u Fredry zniewolenia "polską 
form<( - tzw. rozprawa z narodem też nie cło ko11ca wchodzi w rachubę. 
Nie wyczuwa się u autora żadnej innej programowej obsesji, która two
rzyłaby woal wokół postaci i zclarzeI'I. Człowiek Fredrowski poddany 
jest jedynie swojej własnej namiętności, żyje w Polsce, w danym czasie 
historii, ale te fakty nie stępiają jego słuchu na drugiego człowieka i na 
pierwotne, podstawowe formy egzystencji. Ludzie się kochają, niena
widzą, oszukują, zclraclzają, szanują albo zaledwie znoszą. I choć, jak 
napisałem, czasem mam wrażenie, że akcja odbywa się w "W~iatko
wie", to jednak pacjenci, nawet ci ciężko chorzy, są uleczalni. Smiech, 
tak potrzebny, nie zabija, lecz leczy. 
A ja żyję z nimi - mówi Fredro - i prawdopodobnie też choruję . Można 
mnie uleczyć jak każdego innego człowieka. Nie mam szczególnych 
objawów, nie prześladują mnie niezrozumiałe dla innych upiory. 
W swojej chorobie jestem n o r m a 1 n y, tak i jak inni na tym świecie. 
Czy ten humanizm Fredrowski czemuś służy? Czy nie należy w imię 
wyższych potęg, ważniejszych sztandarów ostrzej karcić, gniewniej 
krzyczeć, bezwzględniej piętnować? Może i należy. Ale skoro hrabia, 
jednak demokrata, chce tak siebie formułować, to nam - demokratom 
(od pięciu wieków) nie wolno tego nie uszanować. 

Mikołaj Grabowski 

(cytowane fragmenty pochodzą z wypowiedzi i arlyk.ułów. zamieszczonych 
w czerwcowym numerze ''Teatru" z ł 993 r .. posw1ęcony111 A. Fredrze) 
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Major - BERNARD KRAWCZYK 
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Pieśń o zabawianiu dam i strzale z moździerza 

Major: Gdzież znajdziecie trąby, basetle, cymbały, 
Co by się z moździerzem nabitym zrównały? 
Jaka skrzypka jęknie, jaki bęben puknie , 
Równie przyzwoicie co armata huknie? 
Hej, dawnej świetności nie pojmują młodzi, 
Naród teraz zniewieściały! 

Kapelan : Nie uchodzi ... Nie uchodzi ... 

Major: Prawdziwa tężyzna, prawdziwy mężczyzna, 
Jak strzeli z fantazją - każdy rację przyzna! 
Jakaż to uciecha, w tym emocja cała 
Błyśnie, trzaśnie, praśnie - finfa doskonała. 
Odrobina strachu przecie nie zaszkodzi, 
Choćby trochę popiszczały! 

Kapelan: Nie uchodzi ... Nie uchodzi ... 

Major: Skoro się wizytę składa u żołnierza, 
Trzeba wąchnąć prochu, posłuchać moździerza. 
Czysta to muzyka, sztuka znakomita . 
Krzyknę "wiwat damy" a ty - rym z kopyta! 
Zacna niespodzianka grzeczności dowodzi. 
Nawet fawor to nie mały ... 

Kapelan: Nie uchodzi ... Nie uchodzi ... 

Major: Dajże kapelanie pokój z tym morale~ 
Czy to ja w młodości dam nie zabawiałem? 
Zabawiałem panny, mężatki i wdowy, 
Teraz też rozbawię, żarcik mam gotowy, 
Wesoły fajerwerk ucztę nam osłodzi, 
Śmiechu będzie co niemiara, 

Kapelan: Nie, na honor. .. Nie uchodzi ... 

Mazur Majora 

Przeciem nie kołek osadzony w płocie, 
Jeszcze potrafię złapać muchę w locie, 
Jeszcze nie całkiem odstałem od świata, 
Jeszcze z gwintówki ustrzelę dukata, 
Jeszcze mi starczy i ognia i pary, 
Choć już nie młody, przeciem i nie stary . 
Jeszcze się trzyma na niedźwiedziu skóra, 
Jeszcze bym fikną dziarskiego mazura, 
Mniejsza o daty i czy się w nich mieszczę, 
Czuję, że mógłbym jeszcze, jeszcze, jeszcze .. . 

Ech, ech to nie grzech, 
A przeciwnie - miło 
Toż to fakt, 
Tak czy siak, 
Jeszcze by się żyło! 

Jeszcze z daleka widzę ile trzeba, 
Jeszcze na wielu zabawię pogrzebach, 
Jeszcze mi gęba nieraz się zaśmieje, 
Jeszcze mi ciepło, zwłaszcza jak przygrzeję, 
Fason wciąż trzymam, niczym się nie błaźnię, 
Słyszę, co mówią, byle by wyraźnie. 
Trzymam się prosto, roboty mam mnóstwo, 
Rzadko choruję, chyba że zjem tłusto, 
Rad świtem wstaję, z sobą się nie pieszczę, 
Czuję, że mógłbym jeszcze, jeszcze, jeszcze ... 

Ech, ech to nie grzech, 
A przeciwnie - miło, 

Toż to fakt, 
Tak czy siak, 
Jeszcze by się żyło! 



Aniela: 

Galop Anieli i Rotmistrza 

W stajni bym siedziała, 
Konie przejeżdżała, 
Tego lub owego 
Po grzywie głaskała. 
Lubię poczuć strzemię 

Na obutej stopie, 
Po kawaleryjsku 
Popędzić w galopie. 

Rotmistrz: Rytm zachować dobry, 

Aniela: 

Rotmistrz: 

Aniela: 

Z należnym wyczuciem, 

Byle nie znarowić, 

Bolesnym ukłuciem. 
Równo, delikatnie, potem szybciej, żwawo, 

Rotmistrz: Najpierw koło w lewo, potem koło w prawo, 

Aniela: Chwyć pewną dłonią, przyuczyć po trosze, 
Och, czyż zna ktoś większe, niż galop rozkosze! 
By tego nie dostrzec, trza ślepoty kreta! 

Rotmistrz: Co to za kobieta! Co to za kobieta! 

Razem: 

Aniela: 

Hop! Hop! Galop! 
Aż na trakcie dudni, 
Złap rytm, pędź w dym, 
Zaraz będzie cudnie! 
Hej! Hej! Żyć lżej! 
Gdy tętnią kopyta! 

Skłoń broń, w błoń goń! 

Rotmistrz: Co to za kobieta! 

AriaRemby 
(z chórem męskim) 

Durniem największym, kto się staro żeni, 
Nie dość rozsądek i swe szczęście ceni, 
Na wielki hazard godność swą wystawia, 
Głuszcem się zrobił, choć udaje pawia. 
Tralala 
Tralala 
Tra„. Tra„. Tra„. 

Głowa siwieje, serce szaleje, 
Złudną nadzieję przy piecu grzeje, 
Chucie w nim kipią, we łbie mu chlupie, 
Nie wie, że skończy, jak wszystkie głupie. 
Zima się zbliża, on pragnie wiosny, 
Nawet nie widzi, jak jest żałosny. 
Gdyś mu przyjaciel, 
Pięścią go krop, 
By opamiętał się biedny chłop. 

Matoł ostatni, kogo zwiedzie młódka, 
Jakby nie słyszał o paskudnych skutkach, 
Nikt kalendarza chęcią nie odmienia, 
Pragnie być kozłem, wyjdzie na jelenia. 
Tralala 
Tralala 
Tra„. Tra„. Tra„ . 

(słowa tych i innych piosenek do spektaklu napisał 
Maciej Wojtyszko) 
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• SPEDYCJA • TRANSPORT • 

• MAGAZYNOWANI E • AGENCJA CELNA • 

'Dziś PZU S .A. to ponad 
100 . 

··"'' ego rodzaju ubezpiecze 

acyjnych • odpowiedzialności cy 
owych • zdrowotnych • mająt!co 

• finansowych 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. 

Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

ZAUFAŁY 

NAM 

TRZY POKOLENIA 

POLAKÓW 

ODDZIAŁ KATOWICE 

KATOWICE, UL. ZABRSKA 1 O 

TEL. 588-041, 598-117 




