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Z dziejów scenicznych „Dam i huzarów" 

Mieszczą się w pierwszej piątce najlepszych komedii 
Aleksandro Fredry: „Domy i huzary" wymi,enia się obok 
„Zemsty", „Dożywocia", „Męża i żony" i „ślubów pa
n-ieńskich". W analizach fiiterackich, sporach i dyspu
tach krytyków oraz teatrologów nie zajmują zbyt wiele 
miejsca, znacmie mniej, niż pozostałe wyżej wym:ienio
ne tytuły. Natomiast statystycmie należą do najczęściej 
grywanych komedii Fredry na scenach polskich. 

Wśród przelicznych inscenizacji, na ogół „popraw
nych", jedna orzejdzie na zawsze ido historH teatru pol
skietJo: to „Damy i huzary" wystawione przez Teatr 
ATENEUM w styczniu 1932 r. w reżyserii Stanisławy Pe
rzanowskiej a pod pisane na afiszu orzez Stefano Jara
cza. Zaproponowane publiczności ,.Domy i huzary" stały 
się niemal szokiem dla rnacznej części Warszawy. 

W inscenizacji i plastycrnym u jęciu było to pierwsze 
odstępstwo od uświęco nej tradycj i, od au reoli munduru 
i jego właściciela. Ogromne kontrowersie wzbudziła 
koncepcja zakładająca zdecydowaną groteskę w kon
turach fiqur scenic.,,nych, zdeformowanych kostiumach 
i przesadnej charakteryzacji. Zastosowano również moc
ną szarię w styilu qry. w qestach, w sytuacjach. „Niech 
pic;za, że to mo je delirium . ale ponamiętoją" - pi,sał 
o przvqotowaniach do tei „remiery Stefan Jaracz, notu
iac da lej (cvtuiemv za Edwardem Kmsińskim: „Teatr 
foracza" , wvd. PIW. 1970, st r. 80-8.5): 
. .7.aorosi lem dowdpneqo karykaturzyste z „Cyrulika 
Warszawskieqo", Jerzego Zarubę, i powiedziałem mu: 
- Mam doskonała farse. rubaszną niemal w koszaro
wym sensie. o oolskim żołnierzu i oofskioh matronach
-megierach. Czv pamiP.-tosz ten wiersz T'uwima: 

I udzie barvły, ludzie zwierzęta, 
7erdzie, przedmioty noprzebierane, 
Drewna chodzące, kto was ooetał, 
Duchv kanciaste, śm-iercia nęka ne? 

Czeqo tak łyoiesl d ziurami w głowie, 
Straszny. 1Nysoki kon iu w krawaoie? 
Słuol<=! z czupryną. wiechciu włochaty, 
Koźle beoacy - skod prtvbvwacie? itd. 

Pamiętam - powiedzi ał Zarubo. 
I zabraliśmy się do roboty: „Tym trzem meqierom, raj
furzącym córeczkę staremu oiernikowi, bo bogaty, do
leoimv za ka rę nosy jak cholera, wypchamy piersi i tyły, 
doaamv im trzy dziwki Skoczvłasowe, wypchamy im łydv, 
zo„ia będzie jak młoda klocz, oorucmik jak młody 
ogier, z citerecn huzarów zrobimy oq ierów w odstawce, 
ooprzylepiamy im nosy i wqsv. '1iczym ty to robisz z tym 
czy owym ministrem w „Cyru liku", jak to wszystko zacz
nie parskać, wierzgać, rżeć, kopać - kłusa , stępa, ga
lopem, to będzie zabawa !" 



Zwierzyniec! Nonsens! - krzyknął na dobre rozju
szony Grzymało-Siedlecki. „Zrobi,ono wszystko, co moż
na, by fredrowski świat krotochwilowych figur przybrał 
wyg:ląd jakiegoś ponurego koszmaru: Pólłokciowe nosy, 
poprzyklejane do tworzy, Major z herodowymi wąsami, 
z głową zoologicmą i z ostrogom1i, których by mu po
zazdrościł miles gloriosus; Rotm istrz, jakby go sobie 
wystawiło najhisteryczniejszo wyobraźnia antymilitary
styczna, jakby go narysował najzjadliwszy numer przed
wojennego „Simplicissimusa", a w grze cały ześrod
kowa,ny w „gdziesik" swojego organizmu. Porucznik po
jęty jako pudel; mamy i ciocie powypychane watą 
cło rozmiaru kontynentu; każdy ruch każdej figury pełen 
nadmiaru i niepokoju - słowem: w całej zewnętrzności 
jakaś poczwarność i sadystyczna karykatura. 

Czym to psycholog.icznie wyjaśnić? Chyba jakąś 
podświadomą antypatią do świata fredrowskiego. An
typatią do tych figur z uk,ochanej Fredry driedziny, 
antypatią do żołnierzy polskich spod Napoleona? Za 
co? Chyba n'ie za Możajsk, Moskwę, Lipsk czy Elsterq? 
Nawet Napoleonowi nie darowa.no. Na ściunie wi1si 
jego podobizna przypominająca sylwetkę jakiegoś re -
czej pajaca. 

Może być, ie dyrekcj e teatru Ateneum chciała szu
kać nowego „ujęcia" Fredry, ala wypadło to tok, jak
byśmy asystowali przy pm~dstawieniu „Dam i huzarów" 
nie w ojczyźnie Fredrf, lecz no jakiejś polit-scenie, nie 
w Moskwie już, ole w Symbirsku." 

To był jedyny głc-s potriotyc::nego oburzenia, który 
ludziom z poczuciem humoru sprawił ni~malo uciechy. 

Nie był to protest jedyny. W sukurs GrzymaJe, raczej 
skompromitowanemu, przyszedł w tym samym „Kurierze 
Wa,rszawskim" Grubiński. 

Barbarzyństwo - to jedno z mocnych słów skiero
wanych pod adresem inscenizacji. Na mocniejsze zdo
był s.ię tylko ostatni z namiętnych oponentów - Ruli
kowski: objawy duchowego schamienia, niedwuznacz
ny objaw zdziczenia naszej kultury artystycznej, nieznoś
na parodia. Pretensje o karczemnych żołnierzy 1napole
ońskich, o damy-ekonomowe, o barbarzyński śmiech pu
b~icmości z niewybrednych efektów zakończy/ smutną 
refleksją, że lepiej młode pokolenie zaznajamiać z ar
cydriełami Fredry nie ze 'Sceny. 

Prasowych sekundantów miał Jaracz wielu. Nie wyra
żali oni uznania bezkrytycmie. Ponowiolli pretensje 
o nosy, o wiedźmowatą charakteryzację trzech sióstr, 
o dialog, który się czasem gubił w ogólnym rozgardia
szu, przy nie najlepszej dykcji, utrudnionej nosami. Za
pomnia,no, wbrew zapewnieniom przedpremierowym, 
o słowie Fredrowslcim, zubożono wartość literacką utwo
ru, tekst Fredry sprowadzooo do roli scenariusza. De
naturaHzacja zewnętrzna w granicach absurdu, mas
kamda karnawatowa, komedio dell'arte, jurna farsa 
dla jednych, spektakl kukiełkowy, rewia niesamowitych 
marionetek, maszkar - dla drugich. Można ostatecznie 
na takie przedstawienie się- n1ie godzić, a1Je nie sposób 
nie podkreślić jednolitego stylu inscenizacji, wielkiej in
wencji i odwagi artyst}•cznej inscenizatora, wartości sa
mego eksperymentu. Triumfowi reżyserskiemu towarzy
szy/ sukces scenografa. Tak świetnych karykatur nie wi
dziano no scenie dawno. ·Pstrokacizna mundurów, blask 
szamerunku, głowy hipopotamów z prześmiesznymi no
sami, brodawkami i wąsami, to wszystko na tle ryczą
cych ze śmiechu, wyczarowanych w kolorze dekoracji
-malowanek - spienione, zwariowane w rytmie końskim. 
Dowcip słowny Grzymały - końcepcja - trafiał w sedno 
inscenizacji. Major był rzeczywiście starym bachmatem 
Rotmistrz - d2!ielnym a wysłużonym ogierem, Kapelan -
poczoiwym wałachem, porucznik dorastającym źreba
kiem, w otoczeniu dam - stworów piekielnych czy 
drobiu domowego: kura domestica, gęś ma9nifica i in
dyczka doloroso. To stadko dam świetnie kontrastowało 
z końskimi kreacjami, szemrzące ustawiczną gadaniną, 
rytmicznie ruchliwe w przesadnych dygach, gwałtownych 
gestach i histerycznyd1 spazmach . 

Jedno trzeba s ~wierdzić: jeżeli celem było osiągnię
oie wesołości, celu tego dopięto. Szczery śmiech roz,legol 
się na sali. Bawili się wszyscy. Nie zostawiono norn 
ani chwil czasu no melancholijne refleksje obycznjowc". 

Fragmenty z książki Edwarda Kras i ńskiego 

„Teatr Jaracza" Wo:szawa , 1970 



Komedie Aleksandra Fredry na scenie Teatru Nowego 

PAN GELDHAB - reżyseria: Stanisław Łapiński, sce
nografia: Iwona Zaborowska, prem•iera: 4XI 1964 r., 
liczba przedstawień : 82, liczba widzów: 49.645 

DOZYWOCIE - reżyseria : Olga Koszutska, scenogra
fia: Władysław Daszewski, prem1iera: 30 X,11965 r., 
Hczba przedstawień : 35, liczba widzów: 17.424 

SLUBY PANIEŃSKIE - reżyseria: Tadeusz Byrski, sce
nografia: Iwona Zaborowska, premiera: 16 li 
1967 r.; Mola Sala, liczba przedstawień: 68, licz
ba widzów : 18.514; Duża ·sofo, liczba przedsta
wień : 26, liczba widzów: 12.710 

DAMY I HUZARY - reżyseria: Witold Zatorski, sceno
grafia : Liliana Jankowska, premiera: 20 IX 1969 r., 
liczba przedstawień : 126, liczba widzów: 77.293 

MĄŻ I ZONA - reżyseria: Zbigniew Józefowicz, sceno
grafia: Liliana Jankowska, premiera: 20 IX 1969 r., 
Mola Seria, liczba przedstawień: 42, liczba wi 
dzów: 6.265 

ZEMSTA - reżyseria Witold Zatorski, scenografio: Iwo
na Zaborowska, premiera: 22 V 1970 r, liczba 
przedstawień: 58, liczba widzów: 34.618 

ZEMSTA - reżyseria: Kazim:ierz Dejmek, scenografia: 
Teresa Roszkowska, premiera: 14 IX 1978 r., liczba 
przedstawień: 50, 1iczba widzów: 21.824 

PAN JOWIALSKI - reżyseria: Jerzy Kreczmar, scenogra
fia: Jan Polewka, premiera: 13 VII 1980 r., liczba 
przedstawień : 44, liczba widzów: 19.692 
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