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Mimo tak wielkie płci naszej zalety 
My rządzim światem, a nami kobiety* 

*Ignacy Krasicki Myszeidos, pieśń IV, w 151-152 
Rys. Małgorzata Gnyś-Wysocka 

Siostry Majora, { 

jedna starsza 

i grubsza od drugiej. 

Córka pani Orgonowej 

Sh1żace { 

Pani Orgonowa - ANNA ŚWIETLICKA 

Pani Dyndalska - ANNA TOROŃCZVK 

Panna Aniela - HANNA PATER 

Zofia - ANITA SOKOŁOWSKA 

Józia - ANNA BODZIAK 

Zuzia - MONIKA BRUDKOWSKA 

Fruzia - ANETA STASIŃSKA 

Major - PAWEŁ SANAKIEWICZ 

Rotmistrz -JAN WOJCIECH KRZYSZCZAK 

Edmund, porucznik - SZVMON SĘDROWSKI 

Kapelan-TOMASZ BIELAWIEC 

Grzegorz - LUDWIK PACZVŃSKI 

Rembo - ZBIGNIEW SZTEJMAN 

Pułku huzarów, 

na urlopie 

} Stare huzary 



W gościnie u pana Majora 

Wspominają sobie wiarusy-huzary o jakiejś niezbyt dawnej 
wojnie, z przebiegu jej wydobywają pewne konkretne szczegóły. 

Major jej ledwie nie przypłacił życiem, ocalenie zawdzięcza uda
nej 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 nieprzyjacielska, ale i jego uratował tenże 
sam młody oficer, Edmund, w komedii właśnie szlachetny aspi
rant do ręki Zofii. 

Widzimy stąd, że wojna toczyła się w kraju, na polskiej ziemi. 
Oddziały polskie i nieprzyjacielskie przeganiały się z miejsca na 
miejsce, te grabiąc i paląc, tamte depcąc im po piętach. Ostatecz
nie nieprzyjaciel został pokonany i wypędzony z kraju . Wojna się 
skończyła zwycięstwem, rany się zabliźniły, sztab pułku, a przynaj
mniej część jego, może uzyskać urlop, by użyć wczasów i pożyt
ków pokoju. 

Wojna taka przed rokiem 1825, datą powstania komedii, mogła 
być tylko jedna: wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią w r. 1809, 
zakończona zwycięskim, tryumfalnym zajęciem tzw. Galicji przez 
armię księcia Józefa. Akcja Dam i huzarów toczyłaby się w ta
kim razie na ziemiach należących dawniej do zaboru austriackie
go, w jakiś, powiedzmy, rok po tych wypadkach, a dobrze przed 
r. 1812, zatem około 1810, a bliższym jej terenem byłaby Lubelsz
czyzna, odebrana wówczas Austrii i w uniesieniu radości dozna
jąca, jak miła jest sercu wolność odzyskana. 

To domniemanie poparto ostatnimi czasy dowodem. 
Ani w wojsku Rzeczypospolitej, ani w armii Królestwa Kongreso
wego nie było formacji huzarskich. Natomiast w wojsku Księstwa 
Warszawskiego było ich dwa pułki, mianowicie „złoci" pod puł
kownikiem Umińskim i „srebrni" pod pułkownikiem Tolińskim. 
Do któregoś z tych pułków mogli przynależeć nasi „huzary": Major 
i Rotmistrz, Porucznik i ks. Kapelan. 

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

Ten drugi, 13 pułk jazdy Księstwa Warszawskiego, for
mował się w Lubelskiem w drugiej połowie 1809 r. i dnia 3 stycz
nia 1810 r., już gotowy, składał przysięgę w Siedlach, stacjonował 

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 Smo
leńskiem, Możajskiem i niejedno
krotnie jeszcze, w r. 1813 został roz
bity w Saksonii, a resztki jego do
stały się do niewoli austriackiej. 
Znamy jego dowódcę, pułk. Józefa 
Tolińskiego (zginął w r. 1813, a do
wództwo po nim objął Józef Sokolnic
ki), i sztab, np. majorów: Michała 
Pągowskiego, Aleksandra Oborskiego 
i Wacława Gutakowskiego. 

Że o ten pułk rzeczywiście tutaj cho-
dzi, że któryś z tych majorów dostarczył może 
komediopisowi jakichś rysów charakteru, co 
do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Do
wodu bezpośredniego dostarczy nam „stan służ
by" wojskowej naszego autora. Oto 23 stycz
nia 1810 r. z 11 p. jazdy przydzielony został 
do tego właśnie pułku huzarów „srebrnych" 
porucznik Aleksander Fredro. Przynależał 
doń przez kilka miesięcy. Kolegował zatem 
w służbie z porncznikiem Edmundem. 

Rozumiemy teraz, że cała komedia jest ak
tem sentymentu autora, serdeczną, choć żar
tobliwą wypłatą długu wdzięczności w stosun
ku do dawnych dowódców i kolegów pułko
wych. To przecież rozstrzyga i o czasie, i o miej
scu, i o środowisku akcji utworu. 

Do tych dowodów rzeczowych można by 
dorzucić jeszcze jeden, pokroju psychologicz
nego. Rok 1809 to dla Aleksandra Fredry data 
najważniejsza, najpamiętniejsza z całego prze
ciągu dziejów: miał wtedy lat 17, po raz pierw
szy wdział mundur, polski mundur, i dostał szli
fy oficerskie. „Wtenczas - wspomniał po latach 

Aleksander Fredro 
w czasie służby wojskowej 

Ze służbą Fredry w XI 
pułku wiąże się ważny, epi
zod w jego życiu . Otóż 

z początkiem 1811 r. wstą
pił on do lubelskiej loży 
wolnomularskiej „Wol
ność Odzyskana" i brał 
udział w jej pracach 
w pierwszym stopniu wta
jemniczenia: jako uczeń . 

Jak wiadomo z Ii"zy po 
trzy, na przełomie 1810 
i 1811 r. został Fredro mia
nowany przez szefa sztabu 
swego pułku , Józefa No
wickiego, sprawozdawcą 
Sądu Wojskowego w Lubli
nie. Według Fredry, do
wódca „ nominował do są
dów wojskowych po naj
większej części oficerów, 
których towarzystwo mo
gło Warszawiankom zno
śnymi uczynić zimowe lu
belskie wieczory. Zostałem 



- pisze - raporterem sądu 
wtórnego, bo dobrze tail
cowalem" siedemnastolet
ni porucznik (awans przy
szedł po niecałym roku 
służby) adorował wówczas 
pannę Anielę Tn;:bicką , pa
sierbicę swego zwierzchni
ka, generała Ludwika Ka
mienieckiego. Właśnie ci 
dwaj wyżsi oficerowie, Ka
mieniecki i Nowicki, któ
rym w hierarchii służbo
wej podlega! Fredro, speł
ni al i najwyższe funkcje 
w lubelskiej łoży: pierwszy 
był mistrzem katedry, dru
gi jej namiestnikiem, czyli 
zastępcą mistrza. 

Nie tylko urzędnicze 
obowiązki , nie tylko tańce 
i gry towarzyskie z panna
mi wypełniały więc czas 
porucznika Fredry. Pod pa
tronatem dwóch dowód
ców, a prawdopodobnie 
pod wpływem swego star
szego brata Maksymiliana, 
który posiada! już wówczas 
w wolnomularstwie naj
wyższy stopieil si ód my 
rytu Różanego Krzyża i był 
mistrzem obrz<;:dów war
szawskiej loży wojskowej 
„Bracia Zjednoczeni", Alek
sander Fredro wszedł 
w · krąg ludzi zwących się 
bez różnicy stanu i stopnia 
„ braćmi ", a stawiających 
sobie za cel podniesienie 
moralne społeczeństw po
przez własne doskonałe n ie 
się wewnętrzne i realizo
wanie wolności i równości 
wszvstkich ludzi. 

Echami maso11skiej 
ideologii pobrzmiewał 
opowiedzianv po latach 
przez Fredrę sen o brater
stwie chłopa i pana, co .. z uf-

z rozrzewnieniem - z Olesia wyrosłem na pana 
Aleksandra". Stał się w ten sposób świadkiem 
i uczestnikiem niezapomnianego wybuchu en
tuzjazmu patriotycznego całej dzielnicy. I on 
mógł powiedzieć: „ja taką jedną wiosnę mia
łem w życiu". A wrażeń wiosny tej zaznał on 
przez czas dłuższy; w tamtych właśnie stronach 
stacjonując na własne oczy patrzył do syta na 
ową radość i sam w niej z ochotą uczestniczył . 

Entuzjazm, z jakim przyjmowano wówczas 
wojsko polskie na ziemiach wyzwolonych, za
pisał się głęboko w pamięci. „W czasie wojny 
r. 1809 wszystkie miasta polskie po odzyska
niu Galicji napełnione były uroczystościami, 
do których nikt nie pobudzał, nie zalecał. 
Wypływały z serca, piękne były, ozdobne 
i rzewne. „W Lublinie obywatele dawali obiad 
i bal, na którym zasłużeni oficerowie i żołnie
rze zasiadali między damami, a panowie w stro
jach polskich usługiwali do stołu. Przyjęcie 
wojsk polskich po wojnie zwycięskiej r. 1809 
było najświetniejszą uroczystością''. 

Miło pomyśleć, że coś z tych uroczystości, 
z atmosfery entuzjazmu ogarnęło tam również 
i porucznika Aleksandra Fredrę. 

Czyż ma nas dziwić, że z tymi właśnie wy
padkami powiązał, że w tych latach i w tam
tych stronach osadził akcję najweselszej ze 
swych komedii? 

* 
Mniejsza o „huzarów" - jakżeż jest z „damami"? (...) 

„Matron" mamy tam trzy. Nie tylko - jak zaznacza ko
mediopis - „jedna starsza i grubsza od drugiej", także 
co jedna to lepsza. 

Jedna, Aniela, jest niezamężna, choć już też scho
dzi pod jesień lat niewieścich. Ale danych na matro
nę i w niej nie doszukamy się wielu. Zażyła ona życia 
do syta i w sztuce podboju serc męskich nabyła nie
jakiej praktyki. Widzimy ją przecież przy robocie, 

w : Stanisław Pigor1: W pracowni Aleksandra Fredry, PIW 195 
str. 99-101 , 111-112. 

l 

jak biegle zakłada podkopy oblężnicze wokół Rot
mistrza. Specjalizowała się widać w sferach wojsko
wych. Toteż rozumiemy w pełni jej mimowolny 
wykrzyk: ,Ja wiem, co to porucznik'" Wiedziała rze
czywiście. 

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

Najstarsza zaś, pani Orgonowa, jest w tej serii 
najlepsza. O niej wiemy najwięcej. Owdowiała dość 
świeżo, ale z mężem nie żyła od dawna. Zostawiła 
mu dziecko, córkę jedynaczkę, i w wieku balzakow
skim wyfrunęła na wielki świat, na Zachód , zapew
ne do Paryża . Wróciła do kraju - nie mogąc już, nie
stety, grzeszyć - dopiero po śmierci męża, niechyb~ 
nie żeby pochwycić i przepuścić pozostałą resztę 
majątku. 

Teraz dopiero wzięła się do wychowania dora
stającej córki. Zrobiła to po swojemu: płytko i głu
pio. Dała jej - jak powiada - guwernantkę „madam 
znakomitą" i rozwijała „talenta": śpiew, taniec, ma
larstwo. Na „wyższych naukach" zaś trzymała ją 
w mieście„. całe pół roku. Ot, i wszystka edukacja. 
Lepszej nie umiała dostrzec za granicą, o lepszej 
sama nie miała pojęcia. 

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. (. .. ) 
„Pamiętaj - mówi córce - że na tym twoim zamę
ściu polega szczęście twojej matki". Któż by się przej
mował taką bagatelą, że opłacić je trzeba nieszczę
ściem córki' 

Wszystko to daje nam makabryczną trochę 
wizję rodziny państwa Orgonów, stojącej chyba na 
antypodach patriarchalizmu, tzn. staropolskiej cno
ty domowej. 

STANISłAW PIGOŃ* 

Oficer w ubiorze do służby z lar 1809-1812 , 

wg opisu A. Fredry - „Trzy po trzy" s. 140 

nością w łączne siły" spo
glądali „spokojnie na ju
trzenkę, co ponad odłogi , 

zwaliska, cmentarze, ozłaca 
nowe, nowego kształtu 
budowy" 

Wszędzie , gdzie tylko 
uchylimy przybraną przez 
Fredrę maskę nieuczonego 
prostaka i modnisia-birban
ta, wychyla się ku nam 
twarz „staruszka" mądrego 
i wrażl h.vego , żyjącego 
w pełni ideami i kulturą 
epoki. Twarz człowieka , 

który w zamęcie codzien
ności i chaosie powszech
nego życia Europy począt
ków XIX wieku widział sie
bie - zgodnie z masoński
mi ideami - jako „ogniwo 
łańcucha " , co „wzrusza! za
rdzewiałe zapory świata" . 

w: Krystyna Poklew ska; 
Aleksander Fredro, 

W-wa 1977. str. 31 ·3 2 



:J'(u/qc, Z /W/Ilf: to c!JO,fct/1ę do pa/la {;}J/•ata /l<MZ'{!JO, 

a/ll!f;;i/i/a ,}•oóie pa/u· (9':!fa//0Wa, ,}'io;;'t/ca /UM:::a, ho/lcej.Jt tah 

.}·t,ca.rdtil/.!/, że /la w.rpomm'emeJ'f.!lo, <Io tt/Po{cy, 6mlzę .rt°f 

po /locach poteJ11 .=1/11/l!f/J/ .::la/w. Za111qżj.Jlfjście 2;.ojyi: h/Ó/'e 

.roóie .r/o.rf/'a/1ta zapla/lowala i Z/'eali.zomać za111ie„.zala, 

61e<bue woóec lf!JO 'f!!Jdtucze/uir . 

..., \le.fwiaclome m'czę_90 = pamir 9/y,u/ah·hq, zawe.::wa -

/le, zo.rta(y;;'l1l!J 11a tf!//1e df'otham'e ap. (9':!fO/Wto/f 

- Jio.rt{_'!J 111[!/'e hoch<me - /C.::ehla to/le/Jl me Z/łO,r.::qf!jlll 

.rf.>'•zec1ioa - oclwied::1/1l!I po <b'Od::e P<ma /,,v1bt'<{90 g;;cecl,cę 

._ llelt.ra/ubca, hompa/IO 6/cala /la.S:::tf.90 z palha „d'/'e6n1ych" 

ha.za„ów, a4!J d'tf o haltmhach /1a,rzę90 /j'f9omo,fci atymie

clzi'eć, a to po to, że.g<(y /01 zqytm'o opie„ać .się 6ętl.::ie w.wię

c/em malwf<l·ttoa z Zef/q, a':!/1a11e/1/e111 .rtod'OW/l!fm.go P„i!I _ 
'·' . , .g1oozu ::te. 

- L llę/irh, <lo.rtam'u1l!J .rtę p„zetl oóltcze pa/w .%vf.Óifgo 

- za/ł!/tala111 /uiM'lmirlo - hlÓ{_'!JJirh .}·(y.rzalam 11iechęt'!!i./esl 

Od'/Ul/lio laclzt'om p„zez pi.rmahÓtu, h{_'!J(!/hÓto i toe/cec{yhów, 

po P'<.f!!h„o.Śctircluallich do.Z/ml z ich .sl/'O/l!f· 
._, {led't08f/ca. /l{(,fZa me qyfaqy .ro6q,.gc(yqy i /l<l Io .rpo.ro-

6a me .Z/wlazła. 

- {}Jqclź .rj.>ohf?j/1<1 ._, lm'elctit, P<m %cab in oczehl!J'e /UM 

c/itf/'O. Zap(){/afam ,j.J/czez U/ll!f.Śfi1ęgo że... (= f/Vtdem pt:rzę {O 

.rlowo) ._ . /f/?37!){// .9?!7j'•f!/qce w //Oto/y' .rztacv';,90 „.%6ie

{!/ z huza,cami"p/<a,g/lq zad'tfg/Uf<fjf;go po/cac(yu<rh z tahi111i 

J/y/110.fct'ami /IO ... .rce/ue po.rtf!Jowa<-: tl/.!/pmla. L ( P„f!l I/i to 

oha9i: //{/. haza/whte w.sj.>omt/1hi am· cftyói =c_ejclzie/lf!J - o<l

/•zeltla dtt/11/W z .rt'eÓt'e .sio.si/ca 11a.rza. 

J/etfzia(!l,y1l!J Z p. {j)c!flldttf.rhq c/llh PO/YIŻOlle, tc/,a me 

mqyqc z .rieÓte fl/.!J<loqyć. L (.9(g(!)[Jl!7(.!T - to .rlowo p/cze-



J"f!llo /W.S ch'ed'.::c.::em / ,%· mam atlawać „lwbt'"elf apacllq '~ 

/.alt pr:::ecież w /UM.Z.o/. c'~<.:::e o /lf.Ch /Jl{f{{}{ll/10. L (le co /JIO -

cff&S/Jl!f poc.:::qĆ btCChle. ,9?/:et(y J'flM'f/'fl /ICU.:::a co.</ pos/a/IOWl: 

/lawet kale i kartacze //ie .uu<e/ ,y//'tM.::/le, a cóż dopiero, 

.siOJ'//<.:::a/1e a{y-ta11e/1{!f 

Zo.sta-toiwsf!I tet{t; Zg{l;ę ipa/l//!f .sla::qce w .::weźrlzie 

//{{. popa.sie U./!//'tt.Yf!lf!l·.//J/!I .~'kO/'O ,./wit /W po!ttufbreme c.:::ci 

/1a.s.::9: bo lak to w/et(!/ {{)t(f.::r'"ctlam. 

!l!ol.ski LJ/ólie/vc1k pow.szecfime pa/la ,%<(lbi<;_90 zwa/lo 

pr7f//'"c(I /w.s w .uooti11 sabti1ect"e, pell/!lm pamiątek .::: oh'ed'a 

/lapoleo/l.Skt~·/, we/e/I. Zapat/C.::0/1!1 {() Ok/IO, .:::cla{{){fl .wę qyć 

/1teobeC//!lm,c./'"c1k St(!/4.!J //ie .::aawa:tyl /lawet /laJ·.:::ęgo za.

G/I0/1.sowa/1<{!10 J/'7.f//.fcia. 1/Jre.s.::cre po t!-!t{9t/11 mt!c.::e/lia 

tt611iec!t/1ql .wę i powietl.::iul /W powilame. 

- Powiem, co było, co się stało, bo też nie mam innego celu pletąc 
trzy po trzy, jak tylko bawić się(. .. ) wspomnieniem lat przeszłych, prze
rzucać obrazki, których mniej, więcej każdy nagromadzi w skarbonkę 
swojej pamięci. 

@ó:: za. mi(!/ c:lowiekJ po/11!1.flalam - mo::e po {ym w.st~ -

pie Jlo.stra /ICM.::a llm'f!le .solne le L (g[,E,T(9{/l.9[!7/ Oli ra.::u 

we.źmieso /la lur.::a/wkie ·f/l!Jlkr'. L (lesd:::ie.::4.!J tam . ..... \a.sza 

Jlo,s//'ftm'"ct,:ja:: 4.!Jla aktorką -sra/a, f.9g/qcucrk .:: mtl. 

- Panie Hrabio, trupa nasza, grać będzie niebawem sztukę 
pana „Damy i huzary". Czy nie zechciałby Pan udzielić nam rad 
kilku, jak owe kobiety grać mamy? 

- Nie można zlecać autorom przysyłającym dzieła swoje na sce
nę, aby zawsze dołączali wskazówkę, jak oni pojęli osoby, które wpro
wadzają na scenę. Nie tylko co do charakteru, ale i do wieku, a nawet 
powierzchowności. Niech o tym pomyślą aktorzy ( ... ) 

- No cóż, niewiele nam Pan powiedział. 
- Jedną z wielkich zalet aktora jest umiejętność powiedzenia sen-

tencji moralnej. Powinny słowa zdawać się z serca pochodzić: - cza
sem nagle, wraz z udawaniem myśli, czasem jak gdyby mimo woli 

J?ta111ięl/lt.ka Ja/l/l!J .__lnie/i. .. 

mówiącego, z naiwnością często, a zawsze naturalnie. Nigdy zaś (jak 
to zwykle) po odkrząknieniu i z zająknieniem rozmierzonym tonem 
kaznodziei. 

g;, /wabi.a. g;;<ech'O prwi·.::t;l,si'ę /la/Jl bac.::/lie {jrrż ba
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- Niebawem, będziemy panie Hrabio, z trupą naszą, w Lu
blinie, słyszałam przypadkiem, że i pan Hrabia bawił w tym 
mieście, za lat swoich młodych, stacjonując tam z pułkiem hu
zarów „srebrnych" Księstwa Warszawskiego. 

Elloa/':Z pa/la g;;.ecfic'!I ro.::p/'O/J1te/1tlc1 .sr{' /1a w.spo/Jmie -

//ie labehh~·li cza.sów i .:: aS~/ffJO pop(y/lęla opowie.fć lak 

bm•uHw i .:t!Jwa, ::e .::apo/J1/1iaw.s7y o .wop;j:/ „ak/O/~}A~·e/pro -
fi.s/i" zaclawalam ma Pc!fla/lia .:jycr'"ctJ°ęyO clo{yc.:::qce, be.:: 

/l[!jiJ1mt;:s=c_e;· obieft,_<fi. 

- Dobre to były czasy w tym Lublinie - .rtwie1vl:1! Itr. .:7i'<.·r!t'O. 
O dwóch złotych przyjechałem do Lublina jako członek sądu wtór

nego, ale ledwiem wyszedł na miasto, spotkałem kolegę, który po zwy
kłym przywitaniu zaraz zapytał: 

- A ty pewnie goły? 
- A jużci - odpowiedziałem. 

- Przychodźże do mnie na obiad. 
- Dobrze. 
Tym kolegą był Franciszek Komorowski, najlepszy człowiek, ale 

najgorszy żołnierz. Będąc wujem pani Adamowej, został kapitanem od 
razu w pułku jej męża. Kiedy się rozgniewał na żołnierza, co się rzadko 
zdarzało, nazywał go Gamułą, nazwano go też i jego samego Gamułką. 
Żadnej komendy nigdy nie mógł pojąć. Stojąc obrócony do frontu swojej 
kompanii, komenderował podług swojej ręki w prawo albo w lewo, 
dlatego kiedy zwrócił konia, kompania maszerowała czasem prosto na 
dom, a on drogą w przeciwną stronę. Śmiano się z Gamułki, ale go 
lubiano, bo wszystkim się podzielił. - Daj cię, Boże, niebo, poczciwy 
Komorowski, za twoje dobre serce, za twój barszcz i pieczeń, które 
lepiej smakowały niż później przysmaki Verrego albo Beauvillego. -
Ale i Gamułka nie spoczywał na pieniądzach i był znacznie niższy ode 
mnie, nie mógł więc pokryć mego defficit. Zatem obliczywszy nie
odzowne potrzeby, konia trzeba było przedać. („.) 



Przeznaczenie jednych kwiatami, a mnie szronem obsypywało. 
Mróz był zawsze prześladowcą moim, nieraz ścinał mi słodki napój, 
którym młodość częstowała. 

Nawet w moich dniach pięknych, nie w Aranhuez, ale w Lubli
nie, marzłem na kwaterze „Pod Białym Koniem". Smutne tam przebu
dzenia, gdzie arabeski po szybach, a sople u drzwi, smutne przebudze
nie, przykra toaleta, a cóż dopiero jaka bądź praca!? Francuzi pietą o 
poetach, co gdzieś pod strychem grzali się własną fantazją. Ja takim 
zjawiskom nie wierzę. Zimno chwyta duszę pierwej niż ciało. W zim
nej izbie nie ma mędrca. 

Były to dobre czasy w tym Lublinie. Jenerał Kamieniecki komen
derował dywizją, miał milą, godną żonę i miłe, lube pasierbice, pannę 
Pelagię i pannę Anielę Trębickie. ( ... ) 

Pułkownik Nowicki, szef sztabu, przyjaciel domu i wesołego ży

cia, nominował do sądów wojskowych po większej części oficerów, 
których towarzystwo mogło warszawiankom znośnymi uczynić zimo
we lubelskie wieczory. Zostałem raporterem sądu wtórego, bo dobrze 
tańcowałem. Bardzo dobrze. Później mazurem podbiłem serce pannej 
Benigny ... ale to inna historia. (. .. ) 

Zostałem więc raporterem, ale w sądzie wtórym, zatem w jednej 
sprawie, którą sąd po karnawale osądził, powtarzałem tylko pytania 
sądu pierwszego. Może ktoś mędrszy byłby umiał dać inny obrót rze
czy, ale jeżeli nie byłem mądry, mniej jeszcze bez wątpienia był cen, co 
siedemnastoletniego chłopca nominował raporterem. ( ... ) 

Przykre to dla mnie przypomnienie. ( ... ) 
Nasze sądy w owym czasie były prawdziwie zgrozą. Prawa fran

cuskie, wykute dla żołnierstwa długimi wojnami rozhukanego nie 
mogły być stosowane dla młodej, na paskach jeszcze prawie postępu
jącej polskiej armii. 

Wojsko polskie wówczas było piękne, świetne, pełne honoru 
i odwagi, ale jego życie młode, za obfite, za wiele fermentujących czą
stek zawierające, występowało często z krawędzi obywatelskiego po
rządku. Nie brakło praw surowych, nie brakło i na zastosowaniu tych
że, ale brakowało, że się tak wyrażę, policyjnej karności w szwadro
nach. 

Ekscesa żołnierskie powtarzały się często, coraz częściej. (. .. ) 

- Oto moja lubelska sprawa ( ... ) Kapral 13 pułku piechoty stoją
cego w Zamościu wyszedł w nocy z ośmiuma żołniehami na łówkę 
kartofli. Wracając koło karczmy, pociągnięci wonią anyżu, pukają do 
drzwi, a gdy Żyd niegłupi otworzyć nie chciał, odbijają okiennicę sie
kierą, włażą przez okno, piją do woli, a na końcu (tu sęk!) żądają pie
niędzy(. .. ) 
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Oskarż.eni o rabunek stanęli przed sądem. Winę kaprala powięk
szała ta okoliczność, że był zbiegiem rosyjskim, nie można 
go więc było za nowego żołnierza uważać. Na jego zaś uniewinnienie 
można było powiedzieć, że wyszedł z wojska rosyjskiego, gdzie zło
dziejstwo jest piątym żywiołem, że był przesiąknięty żeby się tak wyra
zić, innym pojęciem cudzej własności, zwłaszcza kartofli, niż to, jakie
go teraz od niego wymagano. Mniej jeszcze winnymi byli współoskar
żeni, młodzi ludzie, nowi żołnierze, z równie pustym najczęściej żołąd
kiem, jak i kieszenią bo płaca rzadko kiedy kapnęła. Dlatego też niele
galne wycieczki za żywnością bywały karane tylko na zaskar'L.enie uszko
dzonego (. .. ) Jeszcze nikt nie był w stanie ustrzec od napaści swoich 
owoców w sadzie, swoich stert na polu. Do wszystkiego spółka, czę
stokroć nawet i do ... Pani zgadujesz, więc zamilczę. Patrzono przez 
szpary - ale do czasu, jak ów dzban co nosił wodę póki ucha stało. 
Kara ot:iągała się często, aby w końcu uderzyć surowo nad miarę. Bąf:lź 
co bądź, przykład stawał się potrzebnym. Książę Józef potwierdził 
wyrok sądów wojskowych lubelskich w sprawie żołnierzy trzynastego 
pułku piechoty. 

Nie spałem noc całą trawiony dreszczą i gorączką na przemiany. 
Rano wziąłem na siebie wielki mundur, na głowę czapkę z kitą i uda
łem się z wyrokiem do uwięzionych winowajców. Więzienie, gdzie 
musiałem wstąpić, było takie, jakie sobie młodzież czytająca romanse 
zwykle wystawia. ( ... ) 

W alkierzu na tapczanie siedział więzień, głowa na piersi zwie
szona, ręce na kolanach złożone, obok niego kapucyn. Wstali obadwa. 
Mnie głosu zabrakło, ale i w całym gmachu jakby wszelki ruch zastygł, 
życie cofnęło się w serca, postawy by jak z kamienia. 

- Przynoszę ci wyrok sądu - odezwałem się nareszcie i lubo ci
cho przemówiłem, głos mój tak przykro się rozległ, że groźnie wkoło 
spojrzałem, jak gdybym chciał milczenie nakazać. - Przynoszę ci wy
rok sądu - powtórzyłem. 

- Wiem, wiem, panie poruczniku - odrzekł - ale cóż ja tak wiel
kiego zrobiłem? Zlituj się nade mną. Ratuj mnie! 

Ukląkł, objął moje kolano i zaczął głośno płakać. 
- Nie lękaj się - rzekłem - wiem, że dostaniesz pardon na placu ... 

Jesteś na śmierć skazany. - Potem rozwinąłem długi wyrok (. .. ) Stam
tąd poszedłem do wąskiej, długiej izby na drugim końcu kurytarza, 
gdzie od kilku miesięcy resztę winowajców czekało wyroku. Tam z 
wybladłych i zarośniętych twarz wytrzeszczone oczy wlepiły się· we 
mnie, jakby własny słuch wyprzedzić chciały. Przeczytałem: „Ośm lat 
więzienia w kajdanach".Jeden tylko jęk odpowiedział, jęk głęboki, prze
ciągły, którego nie zapomnę, póki żyć będę. 



Nazajutrz na placu przed Kapucynami, tam gdzie teraz pałac ko
misji wojewódzkiej, czyli raczej, niestety, guberskiej, odczytałem raz 
jeszcze wyrok z konia wobec oddziałów z różnych pułków zgroma
dzonych na tę okropną uroczystość. A gdy konia zwróciłem, huknęły 
wystrzały jakby jeden. Wyrok został spełniony. - Głodny za kartofle ... 
biedny za pięć złotych!... Śmierć! Więzienie! ... Konieczność! Koniecz
ność! ... konieczna, wyparta zbiegiem okoliczności. - Okoliczności za
tem jak kostki... jak padną, taka liczba .. . Ale kostkami gracz ciska, 
a okolicznościami niewidoma ręka ... i dopiero wtedy dowiadujemy się 
o grze, kiedy już za nią płacić trzeba. 

Drugiego dnia po tej przeprawie byłem blady, nic nie jadłem ... 
Trzeciego byłem smutny, nic nie piłem, a czwartego ... 
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w oczach. 
- A czwartego ... kto mnie był widział. Pałasz pod lewym ramie

niem, kapelusz na bakier, skakałem z kamyka na kamyk idąc na wie
czór do jenerałowej Kamienieckiej, ( ... ) gdzie mnie czekał przyjazny 
uśmiech panny Anieli i pantofel.. . Nie pantofelek turecki, 
a mniej jeszcze żydowski, ani też figurycznie wzięty jako matrimonial
ne jarzmo, ale p a n t o f e I, 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 niezawodnie dla kasz
telanów arcyubliżającym i zapewne senat postanowił niewinną na
zwę: pantofel. (. .. ) 

Co wieczór grałem u Jen ałowej w pantofla, jakubka i ciuciu
babkę(. .. ) 

Ach, ciuciubabka? Któż z nas nie grał w ciuciubabkę? bo któż nie 
był młodym? ( ... ) 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 zu
chwalstwo, a zuchwalstwo 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 powietrzu, nim na poziomie ptastwo uderzy .. Cisza wkoło ... ani mru 
mru ... puszczam się nareszcie jak z procy .. . Szmer, krzyk, pisk przede 
mną i za mną - krzesła się walą, a ja pędzę, gonię i chwytam ... piec. -
Nic nie szkodzi, śmiejecie się!... Zwracam się i niby na łyżwach posuwi
sto, pochyło a szeroko ruszam w inną stronę . - Okno! - krzyczą ... ja na 
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prawo. - swiece! - wołają ... ja na lewo. Potem nagle, niespodziewanie, 
bo w tym sztuka, skręcam od prawego ku lewemu i jak gdybym kosę 
w trawę zapuszczał , macham w półkolana, garnę spłoszoną zgraję ... 
do kąta, do kąta .. . bliżej, coraz bliżej ... aż nareszcie uchwycę w objęcia 
jaką kitajeczkę, jaki muślinek, uchwycę i uścisnę, im słabsze, tym sil
niej ... 

Ale nie tu jeszcze mój tryumf. Ściganym będąc wyzywać, dopu
ścić niebezpieczeństwo do samej ostateczności, a dopiero wtedy śmia
łym skokiem albo zwrotem wymknąć się gładko, a to było moim zada
niem, to zaletą posuniętą oklaskami, a nade wszystko uśmiechem pan
nej Anieli, do najwyższego szczytu chwały. Widok pomyślności jest 
przyjemnym, pomaga do strawności , jeżeli zawiść nie zawieje. Widok 
walki człowieka z przeciwnościami, czyli jak mówią poeci: z nieprzyja
znym losem, jest podług tychże widokiem godnym bogów. 

Byłem tym widokiem jeśli nie bogów godnym, to godnym jenera
ła Kamienieckiego, w peruce i nieco kulejącego i nieco jąkającego się 
szefa sztabu. Ale każda walka ma jak kij dwa końce. Ślisko zawsze pod 
nogami. Im wyżej się stoi, tym ciężej się pada. Tak się i ze mną stało. 

Razu jednego ścigany od zawziętego przeciwnika, mego rywala, 
któremu nos ogromny wznosił na oczach przepaskę, byłem przyci
śnięty, zamknięty w kącie, jak księżna Berry w kominie. Już czuję nie 
dym, lecz oddech wroga na mej twarzy ... Już poddać się trzeba .. . Ale 
nic ... Schylam się, zginam w kłębek i horyzontalny ponad ziemię bio
rąc zapęd szalony, wysuwam się na środek. Brawo! brawo! zagrzmiało 
wkoło, ale jeszcze nie przegrzmiało, kiedy tracąc równowagę ... nie po
wiem: padam ... bo to wyraz za słaby, ale rzucam, ciskam sobą pod for
tepian, aż mi sto świeczek zaświeciło. Leżę jak długi ... leżę i nie wstaję ... 
bo czuję, że na lewym kolanie, nie ciało, nie kość, ale sukno pękło. 

W istocie rzeczy, przypadek ten względem świata był mało zna
czącym i nie krzywdzącym mnie bynajmniej .. . I Salomon jeżeli go ni
gdy nie doświadczył, to nie dlatego, że był mądry, ale dlatego, że spodni 
nie nosił. Nie nosił pewnie, i znane przysłowie jest jednym z najzu
chwalszych anakronizmów. Względem więc świata nic nie szkodziło, 

ale względem mojej osoby nad miarę wiele, bo to były moje jedne 
i jedyne spodnie do wicemunduru, to jest do fraka. (. .. ) 

Naprawił je wprawdzie misternym ściegiem krawiec Majorko tak 
dalece, że strój rzeczony służył mi jeszcze czas jakiś na wieczory nie
zbyt jaskrawo oświecone, zwłaszcza, że mój giermek zawsze świeżo 
atramentem bliznę zapuszczał, że pamiętałem 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 opowiedzieć, bo 
to działo się w wojsku, a koszary nie salon. Ale historia jest historią, ma 
swoje żelazne 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 podporucznikiem Jaku
bem Nowickim, który miał służącego Franciszka. Razu jednego wzią
łem wstępnym bojem pewną nieodzowna, acz tylko pólcienną część 
ubioru, którą to słońce nie zwykło oglądać. Kiedy się zaś kolega upo
rczywie upominał o zwrot swojej własności, napisałem wierszyki pod 
tytułem: Żale Jakuba nad utratą g ... i. Zwrotki kończyły się powtó
rzeniem: „Franciszku! Gdzież są g .. .ie moje?" Ta poezja zrobiła w pułku 
furorę. Ale jeden z kolegów, Dąbrowski (zginął pod Możajskiem), wziął 
mnie na stronę i zwrócił moję uwagę, że w kilku wierszach nie ma 
średniówki. - Średniówki!. .. Co to średniówka? - zapytałem. Dąbrow
ski wytłumaczył, i to była pierwsza a oraz jedyna nauka rymotwór
stwa, którą w życiu otrzymałem. 

Uzbrojony w średniówke, rzuciłem w świat parę kawałków, któ
rych tytułu powtórzyć nie mogę, a których sława przeszła krańce na
wet pułku. 

Później we Francji spróbowałem rodzaju uczuciowego, napisa-
łem do Ludwika Jelskiego ładny wierszyk zaczynający się: 

Miłość jest równie 
Bujna topoli, 
Wzrasta gwałtownie 
Na miękkiej roli etc., etc. 

Ale kiedy razu jednego zacząłem deklamować w gronie kolegów, jeden 
z nich, gbur nieokrzesany, dodał zaraz do mego pierwszego wiersza: 
„Miłość jest równie" - swój rym arcynieczysty, co mnie tak zbiło z ter
minu, re na długi czas dostałem wstrętu do uczuciowego rodzaju. 

- Wspomniał Pan, Panie hrabio, iż został dramaturgiem bez 
żadnego wyraźnego powodu? 

- Nie mogę wstrzymać się i muszę kochani a zwłaszcza cierpliwi 
moi słuchacze, cofnąć się nieco i rzucić okiem na nasze zwyczaje do
mowe. 

Mój brat Seweryn, o cztery lata starszy ode mnie, był do swoich lat 
trzynastu dokładnym egzemplarzem (tak we Lwowie nazwanego) lam
parta. Swawolny, nieposłuszny, zawsze w zadeptanych trzewikach 
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i podartej czapce, którą uczył psy aportować, był dla guwernera praw
dziwą plagą. Szczególnie miał upodobanie szczuć świnie psami i nieraz 
Cusin, ówczesny guwerner, przyprowadzał go za ucho z tego polowa
nia do lekcji i za karę przywiązywał sznurem do stołu. Z tego powodu 
napisał Seweryn komedię, której osoby były: Cusin, Sewercio, Burda (kun
dys) i Świnia. Tak to talent dramatyczny w naszym rodzie parł się 
w górę wszystkimi porami. Seweryn uczył się lepiej ode mnie, ale ja 
byłem poważniejszy ... nigdy nie byłem dzieckiem. Dlatego mnie zwano 
„staruszkiem". (. .. ) 

Jakież było moje wychowanie? Domowe francuskie, bez planu, 
za wcześnie przerwane, słowem żadne. Kiedy w 16 roku życia wsze
dłem do wojska, umiałem trochę po francusku, trochę po niemiecku, 
po łacinie tyle, iż wiedziałem, że caput - głowa, pedes - nogi, więcej 
nic, zupełnie nic. (. .. ) 

Książki w rękę nie wziąłem. Jeżelim czytał, to romanse. Mój ojciec, 
zajęty interesami, a szczególnie fabryką żelaza, którą założył w Ciśnie, 
rzadko bawił w domu. Nie mógł więcej dla dzieci zrobić, jak do ogólne
go dozoru wziąć guwernera, a do szkolnych nauk dyrektora. Odpowie
dzialność więc cała ciążyła na panu Płachetce. Pan Płachetko nic nie 
robił, nie robiłem i ja nic. Polowałem i jeździłem konno. 

Wtem nagle, nie pamiętam, z jakich powodów, chwyciłem pióro 
i... napisałem komedię pod tytułem Strach przestraszony. Jeżeliby 
kto znalazł książkę in 8-vo, w skórkę oprawną, w której pierwsza po
łowa wycięta, bo ta książka była kiedyś rejestrem, a druga zachwyca 
oczy tytułem: „Strach nastraszony, komedija w I akcie" - niech ją 
wróci memu potomstwu, bo to jest moje dzieło. Ale daremne wezwa
nie! Próźne nadzieje! Przepadł drogi rękopis, jak przepada skarb nieje
den w wirze ludzkiej ciemnoty. (. .. ) 

Sukces nadzwyczajny mojej komedii zawrócił mi głowę, wziąłem 
się do trajedii. Ale ta ograniczyła się w tytule wielkimi literami napisa
nym: Rzeź Pragi, i na spisie osób, na czele których, jak to łatwo zgad
nąć, stali: Suworow, Zajączek i jenerał 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 uśpione baby 
do ryczącego westchnienia, albo jak na teatrze owe oklepane senten
cje o cnocie, honorze, miłości ojczyzny. Bo trzeba wiedzieć, że nigdzie 
tyle czcicieli cnoty, ile na teatrze. ( ... ) 

Śmiech Matłowskiego ochrzcił mnie na autora. Przy tej sposob
ności muszę zrobić uwagę, że sposób najdzielniejszy podobania się -
jest łatwość śmiechu. Śmiech jest nie udaną aprobatą konceptu ... 
a aprobaty któż nie lubi?! 



Napisałem komedię ... 
A napisawszy jedną, 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 Napole

onem, doszedłem do Paryża i pobytowi w ' tej stolicy winien jestem 
poznanie teatru francuskiego, który zrobił na mnie nieopisane wraże
nie - Tragedia francuska, lubo szczyciła się wówczas królem tragików, 
Talmą, znalazła mię prawie obojętnym widzem. Przesadna deklama
cja, ruchy konwencjonalne, monotonia aleksandrynów, ziębiąca wszel
kie ciepło, w ogóle nie mogła mi się podobać, nic nie wiedzącemu 
o trzech jednościach. 

Przeciwnie, wodewil, komedia wprawiały mię w zachwycenie. 
Pierwszy raz widziałem tam skończonych i doskonałych artystów utrzy
mujących grą samą najlichsze nieraz ramoty i wtedy to powziąłem 
przekonanie, że nie ma dzieła dramatycznego choćby nie wiem jak 
mistrzowsko przeprowadzonego i wykończonego w częściach, które 
by się obeszło bez dalszego rozwinięcia i podniesienia dobrą grą akto
rów. 

- Panie hrabio, jak to się stało, że nagle będąc w pełni sil 
twórczych przestał Pan wydawać nowe dzieła. Umilkł Pan nie
spodziewanie. Po „Dożywociu" ogłoszonym drukiem w 1835 r. 
i wznowieniu w 1839 r. wydania zbiorowego swoich komedii, 
nic już Pan nie opublikował. Czy to prawda, że pisze Pan do 
szuflady? 

- (. .. )Ja milczę, bo wiem, że społeczeństwo coraz nowych kształ
tów 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 nowe szranki w zardzewiałej występo
wać zbroi. Jej szczątki wszakże zostawię w spuściźnie. Czy się zaś 
jeszcze kiedyś na co przydadzą, tego życzę sobie, ale wiedzieć nie mogę. 

- Panie hrabio, czy rzeczywiście rozprawa S. Goszczyńskie
go „Nowa epoka polskiej poezji" ogłoszona anonimowo w 1835 
r. tak bardzo Pana dotknęła? Chyba dzisiaj możemy już poroz
mawiać o tym spokojnie, z perspektywy czasu, który - mnie
mam - złagodził pierwsze Pańskie uniesienie i - śmiem twier
dzić - zbyt pochopną decyzje o przerwaniu publikowania. 

- Są niesprawiedliwości, które spadają na nas jak piorun (. .. ) 
Połamałem moje pióro autorskie, nie - jak mniemano - dla rów

nie złego jak głupiego artykułu bezimiennie ogłoszonego, bo autor 
przedał się obcej nieprzyjaźni, i to nieprzyjaźni za przyjaźń, za ważną 
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nawet usługę. Porzuciłem urząd, gdzie moja miłość własna mogła była 
ulec chęci ścigania za popularnością. Starałem się, jednym 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 gęstym cieniu nie mogę uniknąć 
zetknięcia się ze światem, które staje się zawsze dla mnie dotknięciem 
elektrycznego druta, przykrym, a często i bolesnym. 
Oskarżać świat cały - szaleństwo, oskarżać siebie - niesłuszność (. .. ) 

Proszę mi wybaczyć 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 po
wszechnej. Zapewnił mnie, że jestem nienawidzony. - Za co? - Nie 
wiedział, ale tak słyszał: zapewnił, że dążności dzieł moich są potępio
ne. - Dążności? Jakie? - Nie wiedział, ale tak słyszał. (.„) Odurzony od
kryciem z ust tego, którego przyjacielem być mniemałem (. .. ) - opuści

łem ręce i przestałem żyć i pracować dla świata. 
Byłem więc więcej złością, niż treścią zdziwiony. 
A kiedy nikt się mojej nie podjął obrony. 
Nie mogłem pojąć, zgadnąć: czy rada, czy zdrada. 
I zrozumiałem tylko, że milczeć wypada. 

- Czyżby krytyka zawsze tak niechętnie odnosiła się do Pań
skich utworów? 

- Szesnaście lat miałem, kiedym zmienił książkę na szablę. Od Mo
skwy do Paryża i sześciomiesięcznej niewoli, z której udało mi się uciec 
- o literaturze nie myślałem. A kiedym wrócił do ojczystego zakątka, 
zostałem wkrótce autorem, ale sam nie wiem dlaczego, bo nawet 
w owym czasie nie uczono dzieci polskiej gramatyki. Zacząłem więc 
pisać bez żadnej przewodni i gdyby był Geldhab upadł w Warszawie, 
byłbym pewnie na tym skończył. 

Kiedym dalej zaczął pisać, powiedziałem sobie, że będę starał się za
wsze korzystać z rozsądnej krytyki, ale na nią nigdy odpowiadać nie będę. 
Krytykowi wolno być zarozumiałym, autorowi nie. Krytyk może uszczy
pliwie wykrywać wszystkie usterki, autorowi dobrej strony wykazać nie 
wolno. Bo albo powiedzą, że prawdy nie lubi, albo że się sam chwali. 

Krytyka moich dzieł zadziwiła mnie wprawdzie namiętną niena
wiścią, ale zarazem i zbiła z toru. Zwłaszcza, że nikt nie stanął w mojej 
obronie. Zwątpiłem o sobie i przestałem pisać. 

Kiedy zaś po kilkonastoletnim milczeniu uległem znowu nałogo
wi i wziąłem znowu pióro, nie wystawiłem na scenę. Bo już nie mia
łem tej młodocianej śmiałości, której wszystko łatwym się zdaje. 
Bo może i usposobienie publiczności inne, jak było, kiedym pisał Ślu
by panieńskie. 



- Nie będziemy już dłużej nadużywały Pana gościnności, 
ale czy na zakończenie naszego spotkania, nie zechciałby Pan 
zadedykować nam jakiegoś przesłania z przebogatej skarbnicy 
pańskich „złotych myśli". 

Gdybym był i najstarszym z galicyjskich landstandów, młodość 
przecie kiedyś miałem, tak jak wy, drogie kwiateczki, starość mieć 
będziecie. Dzieci najczęściej nie słuchają rozsądku rodziców, bo mó
wią: „To starych widzimisię'', a zapominają, iJ:. ten rozsądek zebrany 
z doświadczenia wieku młodego. Zdaje im się, iJ:. ojciec zawsze był 
siwy i pochylony, dlatego dobrze, aby każdy miał swój portret malowa
ny w wiosennych chwilach życia, wtenczas będzie mógł powiedzieć: 
„O, to ten młody człowiek przez moje usta daje wam przestrogi" ... 

[ ... ] 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. 
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"Wypowiedzi" A. Fredry - na podstawie: Trzy po trzy, Zapisków starucha, Not różnych 
i Papierów po Fredrze - A. Fredro Pisma wszystkie L 13 i 14, PIW 1968 - wybrała A. Nowak 

Wojna! 

Armaty przeciw parasolkom, 
strzelby kontra wachlarze. 
Pachnidła konkurują z oparami tytoniu, 
wojskowe wierzchowce z kanapowcami w kokardach. 
Obozowe nieokrzesanie ściera się z salonowym mizdrzeniem, 
bojowe rany i blizny walczą o lepsze z histerią. 
Oni kontra One 
Huzary i damy. 

Damy? Huzary? - Przy jednych i przy drugich stawiam cu
dzysłów - mówi reżyser Edward Wojtaszek. Bo rzeczywiście. Trud
no orzec kto tu mocniejszy w strategii, pewniejszy w wydawaniu 
rozkazów, bardziej nieustraszony w walce, bezwględniejszy w zdo
bywaniu celu. Czyżby, ach czyżby fajtłapowaci wojacy w spoczyn
ku? A moi.e płoche i słabe damy? 

W pierwszym starciu to One są górą. Plan jest prosty. Zasko
czyć przeciwnika w jego mateczniku. Skołować, zatrajkotać, obez
władnić, ubezwłasnowolnić. Tu nie chodzi o draśnięcie, satysfak
cję, pierwszą krew. Kapitulacja ma być bezwarunkowa i ostarecz
na. Przed ołtarzem. Na amen. 

Ofensywa okazuje się udana. Rejwach, rozgardiasz, omdlenia 
i wapory, barykady z sakwojażów, trzepanie spódnicami i piórami 
rażą lepiej niż pociski i działa. Strategiczne pozycje zostają zajęte. 
Mapy, fajki, szachy, butelczyny idą w odstawkę , królują zwiercia
dła, bibeloty i pudernice, a zbajerowani wojacy gorliwie smalą 
cholewki, jak im damy zagrają. Przeciwnik zdaje się pobity, roz
brojony, potulny. A na dodatek święcie przekonany i.e mu z tym 
dobrze. 

Przyjdzie jednak opamiętanie. Wojacy ukrócą matrymonial
ne zapędy dam, rzucą im na pożarcie jednego - najmłodszego 

i zaślepionego stanem ostrego zakochania. 
Panowie dadzą jednak odpór damom z pomocą cokolwiek 

niemęskiej strategii: nie frontalnym atakiem, a przemyślną intry
gą. I kto tu naprawdę nosi spodnie? 

- Obchodzimy powrót rozumu - cieszy się na koniec major 
i jego kompani. Przedwcześnie panowie, przedwcześnie. 



Aleksander Fredro pisząc „Damy i huzary" wiedział co robi. 
Powąchał prochu, powąchał pudru. 16-Ietni ochotnik w wojsku 
księcia Pepi Poniatowskiego, zakończył wojskową karierę jako ka
pitan strzelców konnych z Virtuti Militari i Legią Honorową na pier
si. Przeszedł cały szlak bojowy, do powrotu niedobitków Wielkiej 
Armii spod Moskwy włącznie. Wkroczył do Paryża i tam sam zo
stał zawojowany. Podbił go teatr paryski. Nie ten koturnowy, z tra
gedii Racine 'a, ale bulwarowy, skrzący się dowcipem i obfitujący 
w miłosne potyczki. 

W szranki tych ostatnich sam wstąpił po powrocie do Lwo
wa, gdzie wpadł w wir salononowego życia : wizyt, zabaw, flirtów 
i szaleństw. Trzeba było nieszczęśliwej miłości do majętnej mężat
ki - Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej - poślubionj Fredrze osta
tecznie w roku 1828 - by z birbanta zrobił się skrzętny gospodarz 
rodzinnych włości i patrzący z dystansem na ludzi samotnik. 

Widzimy więc, że kompetencje Fredry do napisania „Dam 
i huzarów" były wielorakie i ugruntowane. Przy tym - to nie zło
śliwy, stetryczały zgred z pisanych pod koniec życia „Zapisków sta
rucha" a 32-letni weteran potyczek frontowych i salonowych kre
śli bezpardonowy obraz damsko-męskiej wojny. Odczuł na wła
snej skórze, że ciosów szabli obawiać się trzeba równie mocno jak 
dzgnięć szydełka. Pamięta jakie są reguły gry i łupy do zdobycia. 
Idzie wszak również o wszystkie te posagi, majętności, renty, do
żywocia, o prestiż i pozycję ugruntowaną przez korzystny mariaż, 
o ukontentowanie serca wreszcie, bo któż o tym w cichości 
ducha nie marzy. 

Świadom jest nasz autor jakich batalii, podchodów, zasadzek 
i, forteli chwyta się każda ze stron, 

by z pola· walki wynieść cało 
głowę a i majątek pomno
żyć. Sam był oblegany, sam 
oblegał i odniósł wikto
rię. Ale daleki pozostał od 

lekceważenia „przeciwni
ka". W „Gwałtu co się dzie

je" przebija lęk przed 
przekleństwem babskich 
rządów. W „Mężu i żonie" 

pobrzmiewa wśród śmie
chu nutka niepokoju wobec 
perfidii i zakłamania, któ
rym podszyte są miłosne afe
ry. Podzielał zapewne Fredro 
zdanie swego idola - Napo
leona, który twierdził : Lepiej 
żeby kobiety obracały igłą 

Z roli „korespon- _-. . 
niż językiem. -& 
denta wojennego" z fron- · _. . 
tu walki płci wywiązał się 4'11i,!un~~~~- -~~~~~~~ 
hrabia Aleksander tak znakomicie, 
~po 175 latach jego farsa cieszy i śmieszy. 

Bo trzeba powiedzieć że tamta odwieczna wojna twa i trwać 
będzie . Mamy obecnie krajobraz po bitwie. O równouprawnie
nie. Obie płci się pozornie zunifikowały, przejęły nawzajem swe 
role, zwyczaje, upodobania ... I co? Ano jakoś powolutku pchamy 
do przodu ten wózek, ze zmiennym entuzjazmem. Tylko gdy przy
chodzi do wyboru towarzysza życia, wnuczki dam i potomkowie 
huzarów zaczynają się miotać pomiędzy nakazami modnych 
poradników, sesjami u psychoterapeutów i, na zmianę, wróżek, 
oraz mądrościami kolorowych magazynów, by uszczknąć coś 
z wiedzy, którą ich prababcie miały w małym palcu . ,Jak go 
uwieść?", ,Jak nie zostać porzuconym? „Czy twój związek jest tok
syczny?" , ,Jak przeżyć zdradę? ", „Dominacja czy partnerstwo?" -
oto tytuły które podnoszą wielotysięczne nakłady. 

Historia zatoczyła koło . Podręczniki z gatunku „jak żyć" prze
bąkują nieśmiało , że .. . jednak trochę się różnimy. Że Oni z Marsa, 
One z Wenus. 

Doprawdy? 
Fredro - niezrównany znawca ludzkiej natury dawno dał to 

wszystkim do zrozmienia. Jak również to, że w jednej kulisie 
sekunduje córom Wenus i synom Marsa kapryśny Amor, a w dru
giej potrząsa mieszkiem Hermes ... 

- Tak bardzo się różnimy i tak cudownie uzupełniamy - uśmie

cha się Edward Wojtaszek w imieniu Fredry i własnym. 
A kto jest, kto będzie górą? 
Ba. 

Rysunki - Małgorzata Gnyś-Wysocka 

MAŁGORZATA GNOT 



Nietakt geniuszu 

„ Miłośnikom przyjemnej muzy Aleksandra hr. Fredra donosi
my, że ten autor napisał znowu dwie nowych sztuk: Odludek i po
eta tudzież Kobiety z huzarami" - informowały lwowskie „Roz
maitości " dnia 27 lipca 1825 r. 

Prapremiera Dam i huzarów odbyła się na lwowskiej scenie 
18.XI.1825 r. z okazji benefisu Tekli i Jana Nepomucena Nowa
kowskich. Sztuka spotkała się z bardzo pochlebną oceną, jako „ko
media współczesna, wesoła, trafna i z wielkim upodobaniem od 
publiczności przyjęta. Charaktery wojskowych, jak wszędzie i tu 
wybornie udały się autorowi. Charaktery dam, po największej części 
z życia towarzyskiego brane, gdy zupełnie podobać się nie będą, 

nie jest to wina autora, ale raczej wina zakreślonych charakterów 
jeśli obrazy zupełnie z natury wzięte, błędnymi nazwane być 
mogą". 

Wielka popularność Dam i huzarów w chwili ich powstania 
wynikała nie tylko ze scenicznych walorów sztuki. W ówczesnych 
warunkach spiskowej codzienności ziem polskich AD 1825, kiedy 
cenzura usuwała z tekstów wszelkie patriotyczne apostrofy i nie 
dopuszczała na scenę utworów o problematyce „zbyt polskiej" -
każde dzieło, wprowadzające, choćby ogólnikowo potraktowany 
obyczaj i strój narodowy, cieszyło się specjalnymi względami 
u publiczności. I choć Damy i huzary były farsą, w której nie 
o realia szło lecz o zabawę i ich nie ominęły cięcia cenzury, która 
nie dopuszczała zwykle na scenę postaci i szat duchowieństwa. 
Tak też fredrowskiego kapelana zmieniono podczas lwowskiej pra
premiery na prawnika (audytora) a w Warszawie (marzec 1826) 
najpierw na lekarza, a potem, co było już absolutnym nonsensem 
na lutereńskiego pastora. ówcześni aktorzy ulegali owym cenzu
ralnym ograniczeniom tylkÓ pozornie, stosując chwyt wypróbo
wany jeszcze przez Moliera w Świętoszku. Po prostu swoją grą 
podkreślali duchowny charakter postaci, nadając jej albo sympa
tycznie ujmującą albo karykaturalną formę. Poczciwy „Kapelan" 
paradujący pośród wojskowego otoczenia zwykle w kombinowa
nym kostiumie, nie sugerującym jego właściwej funkcji, przywdział 
swój strój dopiero około 1860 roku. 

„Straszliwa to była epoka - pisał T. Boy-Żeleński - w której ze 
spokojnym nietaktem geniuszu wyszczerzał zdrowe zęby śmiech 
Fredry. Epoka nastroszona szubienicami, brzemienna klęskami , 

rewolucjami, rozrachunkami z przeszłością". 
I właśnie tę nietaktowność śmiechu i błahość poruszanych 

tematów zarzucali hr. Aleksandrowi jego liczni uczeni oponenci. 
Doprowadziło to w konsekwencji do „połamania" przez niego 
„autorskiego pióra", zamilknięcia na długie lata i pisania już tylko 
„do szuflady". 

Owa nietaktowność śmiechu Fredry polegała według nich 
wcale nie na zabawie podczas narodowej żałoby, lecz na wymyśla
niu „intryg na prędce" po osobistym doświadczeniu piekła na zie
mi jakim był odwrót armii napoleońskiej spod Moskwy, bitew pod 
Możajskiem, Berezyną, Dreznem i Lipskiem, których był uczestni
kiem. 

Z tak chlubną biografią miast pisać na emigracji romantyczne 
narodowe arcydzieła, Fredro „rozmywał swój talent" służąc w znie
wolonej ojczyźnie „miłośnikom przyjemnej muzy". Tylko nieliczni 
zadawali pytanie, czy tego literackiego nietaktu nie spowodował 
właśnie bunt pisarza wobec znanego mu z autopsji okrucieństwa 
świata. Może wielkie słowa wydawały mu się zbyt trywialne wobec 
czasu, w którym przyszło mu żyć i tworzyć. Może uznał, że jedynie 
śmiech brzmi najmniej fałszywie w tej beznadziejnej sytuacji. 

Teatr i uwielbiająca Fredrę publiczność za nic miały sobie sło
wa „pismaków i weredyków" . Pomimo wycofania się Fredry 
z publicznego życia, popularność jego z biegiem lat nie malała, 
lecz przeciwnie - rosła. W ostatnich latach jego życia mnożyły się 
wyrazy uznania czy nawet wręcz kultu dla komediopisarza, coraz 
częściej nazywanego „polskim Molierem". Jego sztuki zajmowały 
stałe miejsce w repertuarze teatralnym, urządzano obchody ku czci 
Fredry, adresowano doń zbiorowe pisma błagające o powrót do 
teatru i „otwarcie szuflady", w prasie publikowano apele, jak owo 
słynne modlitewne wezwanie Kraszewskiego: „Panie, dasz nam 
komedię!?" (Gazeta codzienna 1860). 

Z inicjatywy dyrektora teatru lwowskiego Adama Miłaszew
skiego w 1865 r. wybito nawet medal na cześć Fredry. 



I zupełnie nieopatrznie, w tym ferworze ogólnego uwielbie
nia, oddano Fredrze iście niedźwiedzią przysługę. Gdy w 1876 r. 
(już po jego śmierci) prof. Stanisław Tarnowski ogłosił Fredrę „naj
większym polskim komediopisarzem" teatry, jakby lękając się pro
fanacji świętości, także i na rozbrykane Damy i huzary spojrzały 
z nabożeństwem. Do tego stopnia, że w 1893 r. w Krakowie za 
sprawą Tadeusza Pawlikowskiego, poczciwa farsa otrzymała stylo
wą oprawę projektowaną przez samego Wojciecha Kossaka. I tak 
z komedii współczesnej Damy i huzary awansowały do panteonu 
dzieł narodowych. Stulecie ich prapremiery Teatr Narodowy uczcił 
drobiazgową rekonstrukcją munduru napoleońskiego. „Mundur -
zżymał się Boy - wysunięto na plan pierwszy, jak relikwię histo
ryczną - gdy autentyczność jest tu dość obojętna, daleko zaś waż
niejsze było wydobycie kontrastu między wygodnym i rozmemła
nym negliżem, w jakim te huzary zażywają wywczasów na wsi, 
a przymusem opiętego uniformu wynikłym ze zjawienia się dam. 
(. .. ) Gwizdać na tradycję i dać wesołego Fredrę!" Tak też uczynił 
Stefan Jaracz, przywracając Damom i huzarom właściwy im styl 
nie skrępowanej niczym wesołości i rubaszności. Dając w 1931 r. 
w „Ateneum" spektakl bez troski o realia epoki, groteskowy i za-
bawny „Ruch, gwałt, rwetes, bieganina i to jest to!" stwierdzał Boy. 

Damy i huzary 
Edwarda Wojtaszka -

__ pierwszy spektakl trzecie-
·~--"·r,,.--· go tysiąclecia - zaskoczą 
~ Państwa niejednym. 
~ 

Jednak poczucie humoru 
hr. Aleksandra na pewno 

z aprobatą przyjmie tę ułańską 
szarżę. 

Gwoli kronikarskiego odnoto
wani a przypominamy, że obecne 

"""""""'""""' Damy i huzary są już czwartą realizacją 
tej sztuki na scenie Teatru im. ]. Osterwy. Poprzednie reżysero
wali Zofia Modrzewska (25.IV.1950), Aleksander Aleksy (1.X.1965), 
Jerzy Rakowiecki (15.V.1977). 

Anna Nowak 

Z apalony alpinista - wprowadza aktorów w tajniki wysokogórskiej wspi

naczki po szańcach i okopach Pawła Dobrzyckiego. 

Zafascynowany kulturą i religiami wchodu - ze stoickim spokojem znosi 

rejwach i harmider swojej „babuszeri" (jak pieszczotliwie określał „urocze Damy" 

prof. M. Inglot). 

Sumienny pedagog - analizuje z aptekarską dokladnością wszekie niuanse 

fredrowskiego humoru i niezwykle precyzyjnie szkicuje swoje wizje. 

rDWAnD WOJTASH~ 
Ukończył Institut d'Etudes Theatrales - Paris III Sorbonne Nouvelle (1976) oraz 

Wydział Reżyserii PWST w Warszawie (1981). W 1983 r. został kierownikiem arty

stycznym powołane; w Warszawie Pracowni „Teatr", utworzonej przez grupę 

aktorów i reżyserów, absolwentów '81 warszawskiej PWST. Do stycznia 1993 r. 

wszystkie swoje spektakle realizował z tym zespołem. Jest tłumaczem sztuk 

Copi'ego. A. van Crugtena, S. Sabrou i Gao Xingjian'a (laureata literackiej Nagro

dy Nobla 2000). Sztuki noblisty Ucieczkę i Na k1"awędzi wyreżyserował w Pozna

niu i Gdyni. Posiada na swoim koncie realizacje telewizyjne i przygodę z filmem 

(sceny teatralne w Ostatnim dzwonku M. Łazarkiewicz). Prowadził warsztaty te

atralne w Belgii, Norwegii i Maroku. Jest stypendystą rządu francuskiego 

i japońskiego. Od 1.X.1999 r. pełni funkcję Prodziekana Akademii Teatralnej 

w Warszawie. 

Jaki teatr preferuję? - zastanawia sie reżyser. 
Nie wiem. Robiłem różne sztuki, pracowałem 
w różnych warunkach, na podeście, na ulicy, 
w dużej hali i na scenie pudełkowej. Prowadzi
łem grupę, o której mówiono, że jest studyjna, 
awangardowa, poszukiwawcza, eksperymentalna. 
Nie lubiliśmy tych słów, to tylko nic nie znaczące 
przymiotniki. A to był nasz u czci wy teatr, gdzie 
stawialiśmy sobie pytania i pracą próbowaliśmy na 
nie odpowiedzieć. jestem zwolennikiem podziału 
teatru na dobry i zły, innego nie uznaję. 

Aktor? - lubię, kiedy gra całym sobą, tzn. że nie 
wchodzi, siada i mówi, tylłeo - kiedy w tworzeniu roli, 
postaci bierze udział cała jego fizyczność, fizjologia, 
całe jego ciało. Kiedy wykorzystuje wszystkie swoje 
umiejętności nawet cyrkowo, akrobatyczno-sportowe. 

W komedii - jestem zwolennikiem bardzo ostrej 
kreski i tak prowadzę Damy i Huzarów. Czy to się 
spodoba i jak odbiorą to widzowie - Zobaczymy? 
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