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( ... ) Co łączyło Damy i huzary z trady
cją komedii okolicznościowej? Uprzedza
jąc tok wywodów, powiedzieć wypadnie -
że elementy wspólne dla komedii jako ga
tunku. A więc zdecydowany ahisto-
ryzm, nieobecność elementów po
triotycznych i akcentów krytyki 
społecznej, wreszcie względna 
jednolitość środowiska spo
łecznego głównych bohate
rów. Ponadto, w stopniu do
tąd w owych komediach nie 
spotykanym, ukaże Fredro 
specyfikę środowiska za
wodowych żołnierzy i na je
go tle nakreśli poszczególne 
typy. Nie troszcząc się o auien
tyzm historyczny, pisarz wprowa
dził wiele realiów obyczajowych, 
które zdaniem badaczy wiernie odtwa
rzały życie oficera - nie w czasie kampanii, 
lecz w okresie między wojnami. Oficerowie ci 
mogli należeć do 13. Pułku Jazdy Ks. Warszaw
skiego, do tzw. „srebrnego pułku" pod dowódz
twem Józefa Tolińskiega, w którym Fredro służył w la
tach 1809-181 O. Stąd też zakładano, iż ten okres 
mógł przypadać na lata między wojną austriacką 
a rosyjską, czyli najpóźniej w r. 181 O, i że ma
jętność Majora znajdowała się pod Lublinem. 

Były to jednak szczegóły nie mające najmniej-
szego wpływu na przebieg akcji. Wiązała się ona natomiast najściślej z zie
miańsko-wojskową atmosferą „kawalerskiego gospodarstwa", które prowa
dzili bohaterowie na urlopie. Widz mógł oglądać wojaków rozprawiają
cych o polowaniach, jeździe konnej, wojaków ćwiczących się w strzela
niu i grających w szachy. Były to czynności ewokujące cechy tzw. praw
dziwego mężczyzny, utożsamianego z postacią żołnierza. Jednocześnie 
wszyscy byli stanu wolnego, a większość podkreślała zarówno uroki kawa
lerskiego Żywota jak i niechęć do kobiet. Temu ostatniemu rysowi, silnie roz
budowanemu u Majora, Rotmistrza i Grzegorza, towarzyszyła tradycyjnie 
komiczna wada : próżność. Mizoginizm z jednej, a próżność z drugiej stro
ny tworzyły zespół komicznych cech postaci . Te postawy i cechy kształto
wały, zgodnie z zasadami budowy komedii, wewnętrzny, charakterologicz
ny element sytuacji dramatycznej -wewnętrzny „imperatyw działa nia". To 
właśnie cechy komiczne w połączeniu z określonymi wydarzeniami ze
wnętrznymi decydowały o rozwoju akcji. Przezwyciężenie cech i postaw 
komicznych (przez uświadomienie sobie ich bezsensu) przywróci w świe
cie tej komedii upragniony porządek i będzie demonstracją odprężenia, 
objawieniem ludzkich możliwości panowania nad konfliktami. 

Jak widać z ogólnej charakterystyki, nieobecność napoleońskiej boha
terszczyzny była nie tylko widoczna, ale wręcz uderzająca. Zgodnie z ów
czesnymi poglądami pisarza bohaterowie zostali wyposażeni w rysy uni
wersalne. Niektórym krytykom wydawali się oni wręcz postaciami niena
rodowymi. Znacznie później krytyka odkryje „dobroduszność" huzarów 
i z kolei tę cechę podniesie do rzędu „narodowych". 

( ... ) Fredro wyposażył swoich huzarów w żołnierską rubaszność w stop
niu dotąd w napoleońskich komediach okolicznościowych nie spotykanym. 
Współtworzyła ona w dużym stopniu komizm utworu, objawiając się za
równo w słowach jak i gestach postaci . Sposób jej ukazania wykraczał 
w istotnym zakresie poza stopień dopuszczalny przez ówczesną normę 
obyczajową. W tej sytuacji obecność Kapelana jako swego rodzaju „przy
zwoitki" mogła świadczyć nie tylko o chęci skontrastowania postaci, lecz 
stanowiła, być może, świadectwo autorskiej przezorności. Dzięki tej po
stoci mógł pisarz demonstrować wymagającej widowni czy krytykom swo-

je zrozumienie dla za
sad „przyzwoitości" dla dy

daktycznej funkcji utworu kome
diowego. 

Ale Fredrze niewiele pomogło wprowadzenie 
postaci Kapelana, a to dlatego, że nie mogła się 
ona w pełni na scenie ujawnić. Ówczesne poczu
cie przyzwoitości po prostu nie dopuszczało my

śli o obecności katolickiego kapelana w kome
dii . Wskutek interwencji cenzury Kapelana 

zmieniono podczas lwowskiej premiery (li
stopad 1825) na prawnika (audytora), 

a w Warszawie (marzec 1826) 
najpierw na lekarza, a potem (ca 
było nonsensem) na pastora lu
terańskiego. Ówcześni aktorzy 
ulegali owym cenzuralnym 
ograniczeniom pozornie, stosu
jąc chwyt wypróbowany jesz
cze przez Moliera w insceniza
cji Świętoszka. Po prostu grą 

swoją podkreślali duchowny charakter postaci, z tym że, jak już mówiliśmy 
nadawali jej albo sympatycznie ujmującą, albo karykaturalną formę . 

li 
( ... ) W Damach i huzarach zarysował pisarz, podobnie jak to się działo 

w komedii okolicznościowo-politycznej, stan nierówności majątkowej kochan
ków oraz niechęć rodziców. Ubogi oficer uzyskiwał rękę panny tylko na za
sadzie przypadku. „U podstaw akcji tkwiła zatem kolizja dwu grup społecz
nych, które możemy określić jako grupę osób wrogich i jako grupę postaci 
przyjaznych. Osoby przyjazne skupiły się wokół miłości bohatera i bohater
ki, wrogie usiłowały udaremnić tę miłość. Te ostatnie górowały przez więk
szą część akcji, ale przy końcu zwrot w intrydze odwracał sytuację i przy
jaźni dominowali w szczęśliwym zakończeniu". Taki układ oraz sposób je
go rozwiązania cechował całą tradycję komediową epoki, szczególnie zaś 
tradycję molierowską. Po tej komedii odziedziczył Fredro tendencje morali
zatorsko-dydaktyczne, obecne już u Arystofanesa, oraz powiązaną z nimi apo
teozę porządku naturalnego, komediową cudowność, a także beztroski hu
mor, oczyszczający atmosferę z elementów tragizmu, a nawet (w tym wypad
ku) z satyry. Komedia rozwijała się zatem na dwóch ściśle ze sobą splecio
nych płaszczyznach: farsowej i komediowej. Dukt farsowy, silnie nasycony 
aforyzmami, polegał m.in. na charakterystycznym obniżeniu stylu, na akcen
towaniu skrajności i przesady, na potęgowaniu absurdu, na widowiskowym 
efekcie gry. Nie brakowało w nim wybojów, ale jednocześnie i osiągnięć du
żej miary, wynikających z umiejętności tworzenia sytuacji tryskających ludycz
nym humorem i przesyconych ludową mądrością. Dukt komediowy realizo
wał się przez osodzenie konfliktu miłosnego w otoczce realnych motywacji, 
a nie stereotypowo komicznych, przez tragikomiczną funkcję komediowych 
pomyłek (intryga Edmunda czy intryga dam wobec Kapelana), wreszcie przez 
neutralizowanie farsowej swobody języka za pomocą świetnie dobranych eu
femizmów i przez neutralizowanie swobodnych farsowych sytuacji dzięki obec
ności przyzwoitki. Tę ostatnią rolę spełnił pułkowy Kapelan, zdolny również 
do rozwikłania intrygi o satyrycznej proweniencji (plotki i obmowo). 

Mieczysław Inglot, Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978. 
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