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WITOLD NA WROCKI 

FREDRO 
w 
MUSIC-HALLU 

W roku 1932, omawiaJąc w Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym premierę DAM I HUZA
RÓW, przygotowaną w warszawskim teatrze 
Ateneum przez Jaracza, pisał Tadeusz Boy 
Żeleński: Na kilka dni przed premierą udzielił 
dyr. Jaracz jednemu z pism wywiadu. Stwier
dził w nim, że od trzydziestu lat ogląda na 
naszych scenach Fredrę i widzi publiczno§ć, 
która ... ziewa. Im staranniejsze przedstawienie, 
im więcej pietyzmu, tym większa nuda. Cele
bruje się Fredrę od święta, mrozi się go jaką§ 
nieokreśloną bliżej tradycją, jakimś tajemni
czym stylem; konserwuje się wszystko - tylko 
nie wesolość. Otóż Fredro bez wesolo§ci nie 
jest Fredrą, choćby wszystkie uboczne okolicz
ności były zachowane najstaranniej. Jaracz po
stanawia tedy w swoich DAMACH I HUZA
RACH gwizdnąć na tradycję i dać - wesolego 
Fredrę". 

Boy był zawsze orędownikiem Fredry weso
łego, Fredry odartego z uroczystego kostiumu 
narodowej tradycji, w którym pisarz nie mieś
cił się i stawał się sztywny. Klasycznym przy
kładem tego rodzaju inscenizacji była swego 
czasu ZEMSTA, wystawiona w warszawskich 
Rozmaitościach w roku 1924 przez Julius7ła 
Osterwę. Troska o historyczną wierność kostiu
mowego szczegółu, religijny wręcz stosunek do 
tradycji narodowej, rzekomo uosobionej w po
staciach napoleońskich huzarów, to wszystko 
znowu spowodowało, że wielbione w dwudzie
stoleciu przedstawienie DAM I HUZARÓW, 
przygotowane przez Kazimierza Kamińskiego 
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w Teatrze Narodowym, w r oku 1925, było właś
ciwie c~ymś w rodzaju uroczystego pogrzebu; 
nuda wrnła ze sceny. 

Znakomity Boy, ileż to razy trzeba powoły
""'.ać _si~ i:ia jego przenikliwe opinie, zauważył 
rowmez, ze podstawowym fałszem .fredrows~ich 
inscenizacji jest idealizowanie świata jego ko
medii, sztuczne kanonizowanie obyczajów fre
drowskiej społeczności, tworzenie jasnego obra
w przeszłości tam, gdzie widzieć powinniśmy 
:-wykły~h ludzi, poczciwych i złych, dobrych 
i wyrafinowanie okrutnych, mądrych i głupich. 
Ale :-upełni~ już żle jest wówczas, kiejy teatr 
usypia w widzach ostre widzenie fredrowskiego 
świata, kiedy nie widzimy zbrodni fał3zu 
okrucieństwa, oschłości i obrzydliwości stosun: 
ków rodzinnych, skąpstwa i stręczycielstwa, 
~łupo~y i małośc_i. Kiedy teatr - mniejsza o to, 
Jakimi środkami - potrafi uśpić krytycyzm 
W:idza, jego wrażliwość i refleksyjność. To właś
nie dlatego trzeba uciekać od klasycznokome
~l.iowych ujęć, przywrócić widzom całą wesołość 
i beztroskę dawnej publiczności teatralnej oglą
da_jącej kiedyś sztuki wielkiego komediopisarza. 
I Jeszcze ~az pos_łużmy się spostrzeżeniem Boya: 
„I to legitymac3a do odrealnienia tej komedii 
(chodzi o „Damy i huzary", p.m.), które moż
r:a pojmować _j51ko 1fSUnięcie sztucznej zapory, 
3aką czas wzniosł między nami i Fredrą". 

Warszawskie wystawienie DAM I HUZARÓW 
w roku 1932 uznał Boy za ważny etap w twór
czym dziele odbrązawiania Fredry. Co prawda, 
proces ten w tej sztuce zaczęto raczej od stro
ny zewnętrznej, denaturalizując postacie gro
~eskową charakteryzacja i kostiumami, było to 
Jednak eksperymentowanie na ogół udane uza
sadnione i przez odważniejszych w myŚleniu 
uznane. 

Przypominamy te spostrzeżenia i dawne usta
lei:iia, propozycje i postulaty, zupełnie świado
mie, z pewnym nawet wyrachowaniem. Nie 
kryjemy się z tym przecież, że przygotowuje
my sobie w ten sposób wygodny punkt wyjścia 
dla dalszych rozważań nad przedstawieniem 
DAM I HUZARÓW w adaptacji Janusza Min
kie".'icza, z pio~e~kami, do których muzykę 
napisał Stefan Kisielewski. DAM I HUZARÓW 
które stały się komedią muzyczną. Frejr~ 
zszedł do music - hallu. Profanacja zbrodnia 
?okonai:a . na . literaturze, zlekceważ~nie praw 
i przywileJu nietykalności, należnego klasykom? 
A może inaczej? 

Zabiegi adaptacyjne dokonywane na dziełach 
literackich dawnych mają w historii ·polskiej 
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sceny bogatą tradycję. W roku 1920 na margi
nesie krakowskiego przedstawienia ŻOŁNIE
RZA KRÓLOWEJ MADAGASKARU Dobrzań
skiego pisał Boy: „Czy zamiast wypelniać 
repertuar teatralny w trzech czwartych obcymi 
utworami nie można by, wzorem epoki stani
sławowskiej, sztucznie zacząć znów holdować 
polskiej komedii czy krotochwUi, przerabiając, 
adaptując, wlewając póty swoją treść w obce 
formy, aż sama się skrzepi i zakwitnie znowuż 
bujnym wlasnym życiem, jak już bywało?" 
A dalej: „Cechą ludzi z talentem u nas jest, 
o He mam ich przyjemność znać, lenistwo; otóż 
gdyby im oszczędzić cięższej polowy zadania, 
tj. konstrukcji, gdyby im podsunąć gotową 
kanwę w postaci obcego utworu, umieHby ją 
z pewnością zahaftować wlasnym humorem 
t rodzimą polskością. Jestem pewien, że nieraz 
na takiej obcej kanwie mógłby powstać utwór 
lepszy od danego oryginalu. 

W międzywojennym dwudziestoleciu korzy
stano z tych wskazówek często. Przypomnijmy 
tylko udane próby wskrzeszenia dawnych wo
dewilów czynione przez Schillera i Tuwima. 
Przypomnijmy tylko tuwimowskie opracowanie 
paryskiej wersji PTAKÓW Arystofanesa w ro
ku 1933. Lotniejsze, zabawniejsze, żywsze od 
francuskiej wersJi - świadczy niezastąpiony 
Boy. Albo sławne adaptacje ŻOŁNIERZA KRÓ
LOWEJ MADAGASKARU Dobrzańskiego, czy 
PORWANIE SABINEK Paula Schontana, w któ
rych dowcip i inwencja Tuwima święciły praw
dziwe triumfy. Po wojnie też nie zaniechano 
tych usiłowań; pamiętamy przecież znakomitego 
ZIELONEGO GILA w przeróbce Tuwima, czy 
niedawną, dowcipną adaptację Minkiewicza 
i Marianowicza dawnej komedii Wiktoryna Sar
dou, pt. MADAME SANS - GENE. A wobec 
prawdziwego braku współczesnych udanych ko
medii, wodewili, operetek - wszelka sensowna 
i artystycznie trafna działalność adaptacyjna 
zasługuje na poparcie. 

Jak na tym tle, zarysowanym oszczędnie 
i tylko w niektórych szczegółach, przedstawia 
się adaptacja Janusza Minkiewicza fredrowskich 
DAM I HUZARÓW? Jakie posiada walory i jak 
daleko została posunięta? Odpowiemy na te 
pytania, pamiętając o wszystkich założeniach 
i uwagach wcześniej wypowiedzianych. Uznając 
możliwość takich zabiegów, nawet więcej, ich 
potrzebę, .ałe pamiętając jednocześnie, że Min
kiewicz miał do czynienia z tekstem je:inego 
z najświetniejszych komediopisarzy świata, więc 
znajdował się w sytuacji trudniejszej, niż 
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wszyscy jego poprzednicy. Tamci bowiem, 
Schiller, Tuwim, nawet on sam z Marianowi
czem przepracowując komedię Sardou, mieli 
najczęściej do czynienia z tekstami raczej prze
ciętnymi, które starali się przepracować bar
dziej dowcipnie, lub uaktualnić, jak Tuwim, 
który w zimmerowską wersję PTAKÓW Ary
stofanesa włożył cały obfity ładunek satyrycz
nych treści, czyniąc ze sztuki antysanacyjnej 
złośliwą satyrę polityczną. I to się udawało, to 
budziło podziw, kiedy z JADZI WDOWY potra
fił Tuwim zbudowa~ widowisko, wywołujące 
szaleńczą wesołość na widowni. Ale z Fredrą 
to trochę inna i trudniejsza sprawa. 

Musimy powiedzieć na samym W$tępie, że 
DAMY I HUZARY są arcydziełem scenicznego 
dialogu, iskrzącego się nieporównanym dowci
pem. Niewiele tu dodać lub ująć można, to już 
tylko rzecz reżysera, by dowcipny dialog nie 
został zatarty, lub nie zginął w wesołym roz
gardiaszu. Akcja sztuki zwarta i jak rzadko 
kiedy konsekwentna. W sztuce nie ma żadnego 
„ogona", nie ma ani jednej roli, którą nawet 
drażliwy aktor uważałby za mało ważną. Każda 
pozwala na rozwinięcie wszystkich możliwości 
aktorskiego kunsztu; przecież i Grzegorz ma 
kapitalną scenkę, Rembo dowcipną tyradę, pan
ny służące ileż wdzięku mogą ukazać! Jeden 
tylko porucznik - powtórzmy spostrzeżenie 
Boya - jest upośledzony, ale za to w kusym 
i obcisłym mundurze, jakież to wdzięki może 
roztoczyć, wśród entuzjastów płci obojga. 

Problematyka komedii oczywiście jest trady
cyjna, dotyczy obyczajowych i moralnych kon
fliktów dawnej szlacheckiej Polski, trudno tu 
coś aktualizować, przystosowywać do współ
czesności. Niesposób dokonywać takich zabie
gów, nie przystaje ona po prostu do naszej 
teraźniejszości. Cały urok tej komedii sprzed 
stu kilkudziesięciu lat polega właśnie na 
ostrym, satyrycznym przedstawieniu moralnych 
nadużyć, moralnej hipokryzji i obłudy klasy, 
która bezpowrotnie odeszła. I to wygrywano 
w dobrych współczesnych inscenizacjach Fre
dry. Pozostawała więc ostatnia możliwość, po
stawić na humor, na dobrą zabawę, na wielką 
wesołość. I tak zrobił Minkiewicz. Z wszelkich 
mÓżliwych rozwiązań to było najtr~fniejsze, 
najszczęśliwsze. 

Adaptacyjne zabiegi Minkiewicza nte poszły 
zbyt daleko. W finale komedii słyszymy wy
znanie autora szczere i otwarte: 
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Trzymaj się Fredry 
I na nim się ucz. 
Trzymaj się Fredry 
W tym sukcesu klucz. 

Trzymaj się Fredry! 
Nie odchodź odeń zbyt. 
Trzymaj się Fredry, 
To przecież żaden wstyd. 

Na pewno to żaden wstyd wzorować się na 
mistrzu humoru, na znakomitym komediopi
sarzu. Minkiewicz tylko w niektórych scenach, 
ściśle w prologu, który dopisał, scenie obiado
wej ze strzelaniem z moździeży i w zakończeniu 
jedynie, porobił zmiany istotne. Przerysował 
komizm niektórych sytuacji, wzmocnił efekty, 
ale raczej taktownie, nie naruszając poważniej 
faktury komedii, nie nadużywając swych upra
wnień i bezsilności Fredry. Tu i ówdzie wpro
wadził do pisanej prozą komedii - wiersz, 
starając się w tvch wstawkach uchwycić swo
isty rytm fredrowskiej frazy. Dodał oczywiście 
kilkanaście piosenek, do których uroczą mu
zykę napisał Stefan Kisielewski, i w ten sposób 
komedia nabrała rumieńców, uwspółcześniła 
się, przystosowała do maniery obowiązującej 
w komedii muzycznej. 

Fredro zszedł do music - hallu. Oby mu się 
tam dobrze działo. 

WITOLD N A WROCKI 
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