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N1eZ1Jvykłe byio, obfitujące w różnorakie
koleje, zyc1e hrabiego Aleksandra Fredry. Ten
urodzony 220 lat temu ziemianin, oficer armii
napo leoński ej, wreszcie działacz polityczny a przede wszystkim genialny komediopisarz,
zanim stał się legendą i trwałą cząstką naszej
polskiej zbiorowej wyobraźn i , został obdarzony
przez los tyloma przeżyci ami i wypadkami, że
można by nimi obdzielić jeszcze kilka biografii.
W Jego życi orys ie od najmłodszych lat nie
brakowało zdarzeń bolesnych, naznaczonych
cierpieniem. Już dzieciństwo i utrata matki
w wieku trzynastu lat pozostawiły w jego pamięci n iemało traumatycznych wspomnień . W młodości dodał do nich kolejne
tego rodzaju doświadczenia, doznane w napoleońskiej wojnie i rosyjskiej niewoli.
Był zaledwie szesnastoletnim wyrostkiem, kiedy na początku 1809 roku wstą
p~ do wojska. (Jego dwaj starsi bracia, Maksymilian i Seweryn, już od dwóch lat
służyli pod chorągwiam i Napoleona). Najpierw znalazł się w nowo utworzonym
pułku jazdy, gdzie niemal od razu został podporucznikiem, a rok późn iej awansował do stopnia porucznika. Trzy lata spędz~ pod dowództwem Adama Potockiego; pole bitwy oglądał wtedy tylko z daleka.
Dopiero rok 1812 przyniósł mu nowe, trudne wojenne doświadczenia . Mianowany adiutantem majorem 5. pułku strzelców konnych, poznał twarde rygory
służby wojskową Dwa miesiące później był już ze swoim pułkiem nad Niemnem
i wraz z całą arm ią ruszał na wschód. Uczestniczył w bitwach, oglądał pożar Moskwy i przeżył gehennę odwrotu rozbitej armii napoleońskiej . Omal nie utonął
w nurtach Berezyny, zepchnięty do rzeki przez cofający się tłum żołnierzy. Gdy
dotarł do Wilna, ciężko rozchorował się na tyfus i musiał pozostać w szpitalu.
Trafił wówczas do niewoli rosyjskiej, jednak szczęśliwie zdołał pokonać chorobę
i uciec. Po wielu perypetiach dotarł do domu rodzinnego.
Niedługo potem był już w Dreźn ie i został wcielony, jako oficer, do sztabu
głównego. U czestniczył w obu kampaniach, 1813 i 1814 roku. Po zajęciu Paryża
przez wojska sprzymierzone zakończył służbę, odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Legii Honorowej. W ojczyste strony powróc~ jako młody, dwudziestojednolet ni człowiek , i bohater, cieszący się należną sławą i uznaniem na salonach Galicji
i lwowskich balach.
Gdy odziedziczył rodzinny majątek , rychło musiał przeistoczyć si ę w gospodarza. Obdarzony u rzędem deputata (przedstawiciela szlachty) w sejmie stanowym,
zaangażował się w sprawy publiczne. Wtedy także zaczął pisać -.i uiawnfl'Jwielkj
talent komediopisarski.

Niebawem przyszedł też czas na m ~ość . Nie m inęły bowiem dwa lata od po wrotu z wojska, gdy zawładnęło nim bez reszty wielkie, pło m ienne uczucie, które
przetrwało p róbę czasu i przemożnie wpłynęło na jego życie . Wybranką hrabiego
była młoda i śliczna Zofia - hrabina Skarbkowa z J abłonowskich, którą, zgodnie
z pan ującym wówczas konwenansem, wcześn ie wydano za mąż . Młodzi utka,
niespełna szesnastoletnia dziewczyna poślu biła o wiele lat od niej starszego hrabiego Skarbka, podówczas naj zamożn iejszego człowieka w Galicji. Po kilku latach
nieudanego związku Zofia uzyskała wprawdzie rozwód kościel ny, lecz na ślub
z ukochanym Aleksandrem musiała jeszcze poczekać , bo nowemu związkowi stanowczo przeciwstawi ała się jej rodzina. Ostatecznie młodzi pobrali się po jedenastu latach od chwili poznania.
Aleksander i Zofia jeszcze przez półwiecze tworzyli udany związek . Doczekali
się dwojga dzieci: Zofii, późniejszej hrabiny Szeptyckiej, i Jana Aleksandra, który podobnie jak ojciec - został komediopisarzem.
W 1828 roku Aleksander Fredro był j uż autorem kilkunastu komedii, a jednocześ n ie z sukcesem zarządzał rodzinnymi dobrami i aktywnie u czestniczył w życiu
galicyjskiego ziem iaństwa. Od 1829 roku działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauk,
a gdy wybuchło powstanie listopadowe, zgłos~ akces do Obywatelskiego Komitetu Pomocy dla Powstania we Lwowie. Po upadku tego zrywu , w swoim mająt 
ku ziemskim dał schronienie dwóm powstańcom z Wielkopolski, którzy z obawy
przed represjami władz zaborczych uciekli do Galicji . Po 1831 roku reprezentował
interesy ziemiaństwa w galicyjskim Sejmie Stanowym.W czasie Wiosny Ludów został oskarżony o zdradę stanu, za wystąpien ia przeciwko biurokratyzmowi rząd u
Austrii i manifestaqe polskości . Przed srogimi represjami uch ro n~a go interwencja
namiestnika Galicji, Agenora Gołu chowskiego ; ostatecznie śledztwo umorzono.
Lata 1850-1855 spędzlt z rodziną w Paryżu . Od 1873 roku był człon kiem Akademii U miejętności, a w latach sześćdzies iątych XIX wieku, jako poseł do Sejmu
Krajowego, czynlt starania o budowę w Galicji pierwszej linii kolejowej, organizował Towanystwo Kredytowe Ziemskie i Galicyjs ką Kasę Oszczęd ności .
Z końcem tego okresu wycofał się z życia publicznego; nękan y chorobami,
ostatnie lata życia spędz~ w gronie rodzinnym. Mieszkał wówczas we Lwowie,
którego był honorowym obywatelem Tam zmarł 15 lipca 1876. Został pochowany
w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa.
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Razu jednego, kiedy w malignie zasnąfem,
Wpadł mi palec w kafamarz i pisać zaaqfem:
oaywiście komedię [ ...].
Aleksander Fredro, Pro memoria.
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Pols.F.i fł\.plitUt
Aleksander Fredro był nie tylko komed1op1sarzem pisal równiez wiersze 1bajki, układał aforyzmy, pozostawił pod „oo pam 'ętnikt Jednak w polskiej tradycji
literackiej zapisał się i przetrwał do na!.: h czasów przede wszystkim za sprawą
swoich komedii. To właśnie one zapewnfy u trwał mej ce w fiteraturze 1na
scenie: do dziś cieszą się zainteresowaniem naiwię szych ar sów tea ru rnsprru ją twórców filmowych .
Jego pierwsze pisarskie próby przypad na czas wo ennej słuzby
czas
kampanii napoleońskiej . Pisywał wówczas rubaszne 1do dn w słowach wierszowane utwory, ku uciesze kawalery1Sk1 1braa, późnej n echę nie publikowane
i łączone z osobą ich autora. Lecz en ukres twórczośc o aza s ę znaczacy dla
rozkwitu pisarstwa Fredry przede wszystkim z rnnego powodu Wt dy b em
młody porucznik wraz z napoleońskim wojskiem do ar! do Paryza mozna przy
puszczać, ze zetknął się tam z t órczośc1ą Mohera ze właśr. e wtedy zafascyno
wał go francuski komediopisarz 1 tał się dlań tworczą msp r J
Ta fascynacja sprawita, że k1ed powróał do rodzmn o m
u Beń owe
Wiszni, stał się nie tylko bywalcem galicyis 1Ch salonow, lecz takze cz ym gosoem
Teatru Lwowskiego. Na jego dosw1adczeniu, na obserwa J a o• 1 publ noś
zaczął się wzorować, pisząc kom r11 · ówczesny dyr or te ru J n Nepomuc n
Kam iński , docenlt talent Fredry i eh ue wystawiał jego komed e
ś
za dy ek 1
Kamińskiego, w 1817 roku, młody p1"1rz zadebiutował na lwows J c n
zo
udaną sztuką Intryga naprędce, a pózrneJ przez kllkan
la wy WJ w Te trz
Lwowskim swoje najlepsze utwory· Męza 1zonę (1822), Cudzoz1emszayz
82
Damy i huzary (1825), Gwałtu, co ~1ę dz1e1e (1826), Pana 10 a'S ego (1832
panieńskie (1833), Zemstę (1834) i Oozywooe (1835)
W niemal wszystkich komediach Fredry z tego o resu zwya za m~ c br
rozmaitym intrygom i przeciwnościom Szczere uczua po onuj
echęt o
serwatywnej rodziny panny lub kawalera. wrog e1 pl nom dwoi a za och n
Właśnie m~ość, zdaniem p1Sarza, jest L , •iem w zyc J aiwaz 1sza To wyznane
bez wątpi enia przywodzi na myśl Fre rawską btografi Jego wy rwałe u
czone sukcesem staran ia o rękę ukochane), o k órych szerzej p szemy w noae
poświęconej życiu pisarza.
Zaatakowany przez Seweryna Goszczyńskiego 1 Al sandra Dunin Bor ow
skiego - oskarżony o brak ducha narodowego ' osmopohtyzm au or Dam
i huzarów porzucił pisarstwo i zami l kł na osiemnaście lat. Do lrtera u wpra
dzie powróc~. ale nie publikował już sw01ch utworow: pid „do szu lad ", co
raz bardziej zamkn ięty w rodzinnym gronie, nie llczestnicząc · - u publ czn m
a w ostatnich latach życia takze bardzo schorowany. li go o
r z
m.in . komedie: Wielki afowiek do małjch interesów i Wit flowar; a 1958), Jestem zabójcą 1 Ożenić się nie mogę (1859), Rewolwer
odzien fito
1862)
oraz Ostatnia wola (1867) . To utwory wyraźnie róż ne od wcześniej p stałych :
bardziej drapieżne - komedie, w których idylliczny obraz szlacheckiego dworu,
motywy szczerych uczuć i dobrej rodzinnej tradycji zastąp~ wątek:: pteniędzy,
urzędn i czej ambicji i przyziemnych interesów

Nigdy nie zgłębiałem, co stanowi istotne szaęśde
w małżeństwie,· mniemam jednak, że dwie osoby dobierać się powinny, jak para koni: równy chód, równy
zwrot, równy ogień, wtedy dobrze się jedzie, a mniej się
morduje. Ale kiedy jeden jest bystry, a drugi leniwy, ten
miękki, tamten twardousty, ten ciągnie, tamten skaae
- to diabła warte!
akt li, SC. 9.
Jedna z najczęściej powracających na scenę komedii Aleksandra Fredry; lubiana
przez publiczność i ceniona przez aktorów. Pierwszej ofiarowuje potężną dawkę
humoru i znakomitej zabawy, a drugim - precyzyjnie skonstruowaną intrygę oraz
fascynujące role. I choć sama fabuła nie jest zbyt wyszukana, to jednak, osnuta
wokół wątku damsko - męskich związków, nie pozostawia widza obojętnym.
Rzecz dzieje się w wiejskim domostwie Majora, gdzie odpoczywają także jego
pułkowi koledzy. Kiedy niespodziewanie zjawiają się siostry gospodarza, u porząd.
kowany męski świat w jednej chwili przestaje być sielanką. Rychło wychodzi na
jaw, że zaprawieni w wojennym rzemiośle, doświadczen i na polach bitew huzarzy
okazują się bezbronni wobec żądań i pomysłów energicznych dam. Wprawdzie
próbują unikać trudnych sytuacji, a nawet salwować się ucieczką, ale wszystko na
nic. W rezultacie dają się omotać zręcznie poprowadzonej intrydze, gotowi spełnić
każdy, nawet najbardziej szalony, plan wymyślony przez damy.
Wystawiona po raz pierwszy na scenie Lwowskiego Teatru w 1825 roku,
drukowana rok późn iej w wiedeńskim wydaniu pierwszego tomu komedii Fredry,
sztuka inspiruje teatralnych twórców także dziś . I choć czasem pada pytanie: cz
aby dowcip Dam i huzarów nie stracił na świeżości i nie wyblakł nieco - to jednak zaraz pojawiają się odpowiedzi, które przeczą wątpliwościom tego rod.za u
i z przekonaniem wskazują na uniwersalny, wciąż aktualny charakter t ko
Dowodzą, że skutecznie opiera się czasowi. Potwierdzają to zresztą regu!ar
powracające na teatralny afisz nowe inscenizacje, a ta że
liczne przekłady sztuki na wiele języków - na an
francuski, niemiecki, czeski, rosyjski czy wę
Do dziś czytana i cytowana, trwale zannrnn\J"'lł~
w potocznym języku - jak choćby sły
Kapelana: „Nie uchodzi, nie uclwdzi..
w sytuacjach, kiedy mamy do czy ·
poglądem niezgodnym z akcepto
n po
nie normą etyczną bądź obyczajem. D
bo lekko i z wdziękiem , bez użycia mo
słów, pointuje ono taką sytuację, pozwala vvyrazić sprzeciw w pozbawionej hipokryzji czy
zacietrzewienia formie.

W życiorysie Fredy nie znajdziemy burzliwych roman·
sów i m~osnych przygód. Odnajdujemy w nim nato·
iast romantyczną, trwającą ponad półwiecze wielką,
wzajemnioną i spełnioną m~ość . Taką , o której marzy
iększość z nas - i która zapewne częściej niż w życiu
zdarza się tylko w lite~ckich i filmowych fabułach. Lecz
--.<
a tor Dam i huzarów miał szczęście nie tylko taką prze7 ć, lecz - co więcej - uchronić ją przed hipokryzją i osą
dem rodziców ukochanej kobiety. Z pewnością dlatego
aśrne miłość, poszukiwanie „drugiej połowy" i próba
wyzw erna się spod władzy owych konwenansów
be wzg
ie egzekwowanych przez rodziny zakoha
jest tematem wielu jego komedii.
Damach i huzarach trudno nie dojrzeć echa
wiaaczeń poety: jego wieloletnich zabiegów o wyzwolenie
~ więzłJW surowych rodzinnych norm. Za takie mamy je dziś, bo
przec
ez mała dwa stulecia od premiery tej komedii owe więzy znacznie
z
, a owczesne konwenanse całkiem odeszły w niepamięć - zapewne więc
r petie w niej pokazane mogą trącić myszką. Niezmienna pozostała natomiast
istota Fredrowskiej sztuki: w scenicznej oprawie przedstawione pragnienie przeżycia odwzajemnionej miłości , która może nas zaskoczyć w każdym wieku i uw1·
łać w najbardziej nieoczekiwany związek .

Sz"l ~ĄZ~ Zofl,Ą
Fredro sam zwierzył się ze swoich uczuć, dając bohaterkom sześciu z rzędu
komedii imię Zofii. [...] Fredro-pisarz zyskuje na tej niedyskrecji: słabsze jego utwory [ ..] nabierają wyrazu, kiedy wiemy, ile własnych bólów, nadziei, niepewności,
ile rozterek własnego serca włożył w ich sceny miłosne. Mówię tutaj -- jak każdy
zgaduje - o uczuciach jego do młodziutkiej w chwili poznania Zofii Skarbkowej,
która, po jedenastu latach wytrwałej i podzielanej mfości, miała zostać ukochaną
żoną poety. Te jedenastoletnie konkury były dramatem i goryczą życia Fredry; cierpi, szaleje, myśri1 o samobójstwie; na długie okresy milknie, zagrzebuje się na wsi.
Cała ta sprawa to jest bardzo ciekawy dokument obyczajowy. Jedenaście lat trwa
beznadziejna mfość dwojga młodych, wolnych ostatecznie, i pod względem materialnym co najmniej dobrze uposażonych, ludzi, którzy nie mogą się połączyć! I przeszkodą nie były tu względy moralne ani religijne, bo te w ówczesnym wielkim świecie
Galicji nie były zbyt silne (charakterystyczne jest, że o „rozwodzie kościelnym" mówi
się tu zupełnie potocznie, jak o czymś zależnym wyłącznie od decyzji i od hojności
rodziny), ale jakiś przemożny konwenans, jakieś familijne kombinacje a.y spekulacje.
„Miłość do Skarbkowej stanęła na martwym punkcie. Wobec stanowa.ego oporu
starszych niepodobna było nawet marzyć o wszczęciu kroków rozwodowych, choć
do takiego rozwiązania skłaniał się ten, kto miał najwięcej do powiedzenia w tej sprawie - hrabia Skarbek" (Kucharski, życiorys literacki Fredry).
Tadeusz Boy-Żeleński, Obrachunki Fredrowskie. Warszawa 1989.
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dyrektor naczelny i artyst
TOMM.z Sz~MŃ\s.~
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno~ad n tra
<:HĄŹ~M Wo~ńiA
kierownik ~teracki łM.~'L~~~ N\IĄ
kierownik działu marketingu
i:::ł-ze..s.ińs.~
kierownik działu techniczno-gospodarcz.ego u~S.ZK~ W~Ak
z-ca kierownika działu techniczno-gospodarczego Mz~s.zł.of Sol~iu..
kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny M;cu.z~s.ł~ f~~wit.t.k
PRACOWNIE
fryzjerska ~ S"c.ko~s.
krawiecka damska l>M"-hi- f~-6z~ż~k, J"s.~ńA J~wit.t.k
krawiecka męska

P""'lińA PN"ls.~-P~, (',~A.Ż~ńA SióJMiAk

garderobiane T~ ~~o~ Iz~~ Sł-M\M
plastyczna

Mz~s.zł.of l>zioń~

elektra-akustyczna
"&o~JM ~owiAk, (',~z~o~z id"c..z~ .zł,i~ńie..w ~~o~
stolarsko-ślusarska

Mz~s.zł.of Gkoń,ińs.~, Mic.kAł 1>"~~, A.ńJ~zed Wmows.~
montażyści

dekoracji

TMC2Ms.z "&o~, ~z~ NoWAk, ~KS.Z SłoMowic..z, J"liAń W~Ak
redakcja i opracowanie graficzne programu

łi\:~.ł~o~z~

MMiAk

W programie wykorzystano plakat do spektaklu Damy i huzary
autorstwa Uty Dorczyk.
Fragmenty utworów A. Fredry przytoczono w programie na podstawie wydania:
Pisma wszystkie. Oprac. S. Pigoń, K. Wyka. PIW: Warszawa 1955.
Teksty nieopatrzone nazwiskiem autora opracowała Małgorzata Urbaniak.
przygotowanie wydawnicze ARS NOVA, Poznań, ul. Grunwaldzka 17
opracowanie techniczne i łamanie Krzysztof Steinke
druk i oprawa Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań, ul. Piwna 1
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Teatr im. Aleksandra Fredry
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