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WOKÓŁ GENEZY I BIOGRAFII ... 
Pełną humoru farsę „Damy i huzary" napisał trzydziestodwu

letni Fredro w lecie 1825 r. własną tegoż roku po dwuletniej 
przeiwie znowu wziął się do pisania. Owa przeiwa spowodowa
na była kłopotami osobistymi komediopisarza. 

Serce ... Nie, nie choroba sercowa: o ile miłości za chorobę 
nie uznamy. Serce swe oddał Zofii z Jabłonowskich Skarbkowej 
i byłaby to miłość szczęśliwa - bo obydwoje czuli, że są dla sie
bie przeznaczeni - gdyby nie to, że pani Zofia była już ... Skarb
kowa. Rodzina oddała rękę piętnastoletniej Zosi - dziecka pra
wie - hrabiemu Skarbkowi, człowiekowi ponad czterdziestolet
niemu, ale jednemu z najbogatszych w Galicji. Prawie że 

transakcja handlowa ... 
Echa tej sytuacji pobrzmiewają wyraźnie w „Damach i huza

rach", kiedy przedsiębiorcza pani Organowa pragnie Zosię/ czy 
zbieżność imion jest przypadkowa ?! / wepchnąć w małżeństwo, 
które zapewniłoby dostatnie życie nie tylko córce, ale i jej sa
mej. Nie pyta czy Zofia tego chce , czy będzie szczęśliwa, boć 
przecie: „ Dla losu, nie dla miłości idzie się za mąż". 

Różnica między farsą a życiem polega na tym, że Zofia Or
ganowa została wyratowana od przymusowego związku, a Zofia 
prawdziwa - nie. 

Małżeństwo Skarbków nie było szczęśliwe - jak się można 
było spodziewać. Niedługo po ślubie Zofia zamieszkała na po
wrót z rodzicami: „ ni to mężatka, ni to panna, ni wdowa, ni roz
wódka". Tam poznał ją i pokochał Fredro. 

Okazuje się, że nie tylko w komedii bywają szczęśliwe zakoń

czenia. Po blisko dziesięcioletnich staraniach o rozwód, małżeń
stwo Skarbków zostało unieważnione i w roku 1828 Zofia Ja
błonowska mogła stanąć ze swym porucznikiem na ślubnym ko
biercu. 



Nie koniec biograficznego zakorzenienia tej - zdawałoby się 
tylko w służbę serdecznemu śmiechowi oddanej - sztuki. O da
mie już było, teraz o huzarach ... 

Sztuka, o której mówimy, określana bywa jako komedia na
poleońska. Dlaczego? I czy słusznie? Imię Cesarza Narodów 
nie pada. O kampanii napoleońskiej nie wspomina się ni sło
wem. 

Stanisław Pigoń - wybitny znawca Fredry - określa „Damy 
i huzary" jako utwór ahistoryczny, ale jednocześnie wskazuje (o, 
dociekliwości badacza literatury!), że umieszczenie czasu i miej
sca akcji sztuki w rzeczywistości historyczno-geograficznej nie 
jest trudne. Podąża za jedyną, acz wystarczającą, przesłanką, za
wartą w tytule sztuki. 

Huzarskich formacji nie było ani w wojsku Rzeczpospolitej 
Krakowskiej, ani w Królestwie Kongresowym. Tytuł odsyła 

w czasy napoleońskie. W Księstwie Warszawskim były dwa puł
ki huzarów. Jeden z nich uformował się w 1810 r. na Lubelsz
czyźnie i tam też został rozkwaterowany. Sam Fredro służył 
w nim kilka miesięcy jako porucznik. Pigoń skłonny jest umie
ścić akcję właśnie w Lubelskim w roku 1810. 

„ Cała komedia - pisze - jest aktem sentymentu autora, serdecz
ną, choć żartobliwą wypłatą długu wdzięczności w stosunku do 
dawnych dowódców i kolegów pułkowych. To przecież rozstrzyga 
i o czasie, i o miejscu, i o środowisku akcji utworu!" 

Zastanawiające jest jednak, dlaczego zgromadzonym przy 
fajeczce i przy szachach wiarusom nie wypsnie się choć jedna 
żołnierska anegdota, choć okruch wspomnienia. Przecież - po
dążając za ustaleniami Pigonia i tekstem sztuki - skoro tyle lat 
w wojsku służą, to mają na swym koncie sporo bitew za ojczy
znę: zapewne konfederację barską, powst~nie kościuszkowskie. 
Słowem: byłoby co wspominać. A tu nic. Zadnych aluzji patrio
tycznych I w lot wówczas chwytanych przez łakomą na takie „ką
ski" publiczność teatralną/, mimo podatnego gruntu, w sztuce 
nie ma. To właśnie najbardziej intryguje. 

Wyjaśnienia udziela sam Fredro, pisząc wiele lat później 
w swoim pamiętniku - autobiografii: 

„Kiedy po skończonych wojnach wróciłem w domowe zacisze, 
wielu, wielu razami uderzone serce, serce zakrwawione, zbolałe, 
nie dozwalało pamięci rozpowiadać zdarzeń z tamtego czasu, 
w którym morze nadziei, a sławy kropelka czyniły życie istotnym 
życiem duszy - czyniły nas ogniwem, aczkolwiek drobniejszym, niż 
myśl sobie wystawić może, ale jednak ogniwem łańcucha, któ1y 
wzruszał zardzewiałe zapory świata. 

Nieraz w rodzinnym kole stokrotne zapytania zbywałem krótką 
odpowiedzią. Chciałem jakby zamknąć już zapisaną pierwszą 
księgę mojej przeszłości, a zwracać tylko całą uwagę na tę drugą, 
co mi jeszcze białymi błyszczała stronicami". 

Udział w kampanii napoleońskiej stanowił bardzo ważny 
rozdział I jeśli nie całą księgę - jak sam mówi/ w życiu Fredry. 
Szesnastoletni Oleś: „Łeb rudy, w loki jak zawijane zrazy zafiyzo
wany, mocno pudrem przykryty; frak brązowy z czarnym aksamit
nym kołnierzem " itd. - właśnie zaczynał w świat wchodzić, za 
pannami się oglądać, kiedy nagle odmienił zainteresowania i za
ciągnął się w szeregi wojsk ks. Józefa Poniatowskiego, który 
wkroczył w 1809 r. do Galicji. Fredro przez sześć lat walczył pod 
wodzą Napoleona, przemierzając Europę od Moskwy do Pary
ża. Najbardziej wstrząsającym przeżyciem była klęska w wojnie 
z Rosją i tragiczny odwrót wojsk napoleońskich. Pół roku prze
bywał w niewoli rosyjskiej, skąd udało mu się zbiec, aby znowu 
dołączyć do polskich oddziałów, walczących u boku cesarza 
Francuzów. 

Wojna, z której Oleś wrócił już jako Aleksander, była do
świadczeniem, które pozwoliło mu poznać prawdę o ludzkiej 
naturze: widział ludzi postawionych w sytuacjach ostatecznych, 

·edy znikają wszelkie pozory. Ta znajomość człowieka, połą
czona z talentem i niepowtarzalnym humorem, uczyniła z Fre
dry pisarza najwyższej próby. 

Aldona Kaszuba 



1\vórczość Aleksandra Fredry w świadomości współczesnych 
Polaków istnieje na prawach niemalże narodowego folkloru. Jest on 
najpopularniejszym i najczęściej wystawianym, obok Słowackiego, 
pisarzem teatralnym. Komedie Fredry grane są obok sztuk 
Strindberga, Becketta, Ionesco ... Zdumiewa żywotność komizmu jego 
utworów. Zdumiewa, bo nic tak szybko się nie starzeje jak dowcip. 
Nieśmiertelni są Fredrowscy bohaterowie, nie typy ale charaktery 
kreślone z wyczuciem psychologicznej prawdy i realizmem, wynikają
cym z obserwacji przez poetę otaczającego go środowiska. Pisał, „zas
tanawiając się nad ludźmi, zastanawiałem się i nad sobą - i przes
traszyłem się dostrzegłszy nigdy nie spoczywającą chęć czytania w duszy 
każdej zbliżającej się do mnie osoby. Nigdy powierzchownością i na kilka 
minut zadowolony nie byłem, nigdy nie czerpałem z komunikowanego 
mi doświadczenia. Dla mnie każdy stawał się zamkniętą szafą, wobec 
której pierwszą moją myślą było: przejrzeć wewnąm". 

Warto zaznaczyć, że aktualizacji wielu satyrycznych motywów z 
„Zemsty" dostrzec można w popularnej komedii Sylwestra 
Chęcińskiego „Sami swoi". Wiele sentencji, włożonych w usta 
bohaterów komedii Fredry na stałe weszło do potocznego języka. 
Wystarczy przypomnieć choćby: „Niech się dzieje wola nieba, z nią się 
zawsze zgadzać trzeba'~ „Nie brak świadków na tym świecie". 

Z drugiej strony wciąż dla nas żywa jest idea domu, zawarta w 
sztukach Fredry. Przestrzenią domowej idylli była dla niego 
przestrzeń szlacheckiego dworku (co oczywiście nie wykluczało 
humorystycznego spojrzenia na jego mieszkańców). Pod dachem pol
skiego domu toczy się normalne życie, mimo, że na zewnątrz prze
tacza się kolejna nawałnica historii. 

Stanisław Koźmian, wielki entuzjasta twórczości Fredry, w 
miesiąc po jego śmierci opublikował w krakowskim „Przeglądzie 

Polskim" słowa najwyższego uznania: „Komedie i postacie Fredry będąc 
na wskroś polskimi, i do tego stopnia, że - zdaniem moim - grane być 
mogą tylko przez Polaków, nie stworzyły w Polsce teatru, który już 
przedtem istniał, ale stworzyły teatr taki, którego nie było[. .. ] Od Fredry 
dopiero i dla Fredry należało brać u nas w rachubę życia społecznego i 
narodowego teatr, bo już nie tylko brzmiały w nim dźwięki motty ojczys
tej, ale wiał z niego duch polski [. .. ] Fredro uchronił teatr polski od nie
uniknionego upadku, bo przemienił jego sztuczne życie w rzeczywiste[. .. ] 
Fredro uratował Polskę od ogólnej melancholii, winniśmy mu 
wdzięczność chorego dla lekarza". 

Jadwiga Rożek 

Aleksander Fredro wśród swoich utworów rozróżniał komedie 
serio i farsy - w których szybkiej akcji przeplatanej zawiłą nicią intrygi 
towarzyszy spora dawka przedniego humoru. „Damy i huzary", niewątpli
wie arcydzieło Fredrowskiej farsy, powstały i wystawione zostały we 
Lwowie w 1826 roku. Akcja sztuki rozgrywa się między kampaniami 1809 
i 1812 roku „ w domku Majora na wsi". W charakterystyczny sposób skon
trastowane zostają tytułowe grupy protagonistów. Huzary, których pier
wowzorów można szukać w pułku tzw. srebrnych huzarów, w którym 
Fredro służył w 1810 roku, zjeżdżają do wiejskiej posiadłości Majora, na 
czas urlopu. Taktyczne posunięcie - pozbycie się z domu wszystkich 
białogłów - zapewnia święty spokój enklawie, w której panują odtąd 
męskie rządy. Niestety, jak to zwykle bywa, idylla nie trwa długo. 
„Rozmamłany negliż" zamienić wypada na „opięty unifonn", gdy w 
wiejskiej posiadłości Majora pojawiają się jego trzy siostry, razem ze 
służącymi i całą menażerią, składającą się na obowiązkowe wyposażenie 
ówczesnej damy modnej. Te trzy siostry są nie tylko „jedna starsza i grub
sza od drugiej", także co jedna to większa intrygantka. Celem siostrzanych 
rad jest nawrócenie Majora na drogę małżeństwa. Zamiar jednej z nich, 
pani Orgonowej, to wyswatanie Majorowi swojej osiemnastoletniej córki 
Zosi - głównie ze względu na (skromny bądź co bądź) majątek brata. 
Spowodowana obecnością pań, niezależnie od wieku i wcześniejszych 
przekonań, w huzarach budzi się chęć do małżeństwa. Niestosowne zalo
ty - jeden z ulubionych chwytów Fredry - prowokują wiele zabawnych 
sytuacji. Cała farsa kończy się (oczywiście) happy endem. 

Miłość jest głównym tematem Fredrowskich komedii, to ona 
stanowi centrum perypetii w utworze (m.in. „Śluby panieńskie", 
„Zemsta", „Pan Jowialski"). Fredro, podobnie jak w literaturze zachod
nioeuropejskiej Marivaux, zupełnie poświęcił komedię służbie miłości. 
Historia uczucia, które mimo przeciwności losu i przeszkód (głównie 
natury materialnej) doczekuje się szczęśliwego spełnienia, to historia 
perypetii matrymonialnych samego Fredry. Już sam romans posiada
jącego reputację libertyna Aleksandra z Zofią z Jabłonowskich 
Skarbkową, żoną Stanisława Skarbka (nota bene fundatora gmachu 
teatralnego we Lwowie) stanowił dla ówczesnych skandal obyczajowy. 
Wieloletnie starania doprowadziły do rozwodu Zofii, co w owych czasach 
nie było ani łatwe ani dobrze widziane, oraz, mimo oporu rodziny, do jej 
ślubu z Aleksandrem Fredrą w listopadzie 1828 roku. Rodzina panny 
młodej do końca jednak została niechętna poecie. 

Wbrew obowiązującej w owym czasie romantycznej wizji miłości, 
Fredro w swych utworach przedstawiał obraz miłości anty-romantycznej, 
szczęśliwej. O największym w dziejach literatury polskiej komediopisarzu 
pisał Juliusz Kleiner: „Zmarł we Lwowie 15 lipca r. 1876, przeżywszy trzech 
wielkich romantyków, obok których miejsce mu się należy na ttyżynach lite
ratury. Na równi z nimi stworzył świat własny, niezapomniany i królewską 
krainę ich natchnień dopełnił królestwem śmiechu". 

Jadwiga Rożek 
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JAK ZOSTAŁEM PISARZEM 
- FREDRO O SWEGO PISANIA 

POCZĄTKACH 
„Książki w rękę nie wziąłem. Jeże/im czytał, to romanse. 

Polowałem i jeździłem konno. Wtem nagle, nie pamiętam z jakich 
powodów, chwyciłem pióro i napisałem komedię pod tytułem 
„Strach przestraszony". /„. / bal dziecinny był treścią mojej sztu
ki. /„./ Rzecz się zaczyna: Pana nie ma w domu, dzieci nmzekają, 
że niedziela przejdzie bez balu. Michał (lokaj) obiecuje im dostać 
śliwek, rodzenków itd. Ubiera się w prześcieradło, jak to zwykle 
wystawiają duchów, i idzie do spiżami straszyć Szafarkę. Szafarka 
przestraszona kryje głowę w beczkę z mąką. Michał ładuje kiesze
nie nie tyle dla dzieci, ile właściwie dla siebie. A wtem„.otwierają 
się drzwi.„ wchodzi Pan„. kolej na stracha przestraszyć si{„ 
Michał kryje głowę w drugą beczkę. Rozwiązanie następuje prędkie 
i jasne, zamknięte nareszcie sensem moralnym. Widzicie więc, że 
komedia nie była bez planu i pewnie byłaby była i nie bez efektu 
scenicznego, gdyby była przedstawiona w teatrze. Szkoda!" 

„Był w naszym domu nauczyciel muzyki, Mikołaj 

Matłowski. /„. / Jego wybrałem na słuchacza/„. / Śmiech 
Mat/owskiego ochrzcił mnie na autora. /„. / Śmiech jest nie udaną 
aprobatą konceptu„. a aprobaty któż nie lubi ?!" 

„Ale 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 powiedzieć, 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, bądźcie panie pewne, 
omglić ile możności wszelką szorstkość przedmiotu. A więc do 
rzeczy. 

W Krasnymstawie mieszkałem razem z podporucznikiem 
Jakubem Nowickim, który miał służącego Franciszka. Razu jed
nego wziąłem wstępnym bojem (necessitas frangit legem) pewną 

nieodzowną, acz tylko płócienną część ubioru, którą to słońce nie 
zwykło oglądać. Kiedy się zaś kolega uporczywie upominał o zwrot 
swojej własności, napisałem wierszyki pod tytułem: „ Żale Jakuba 
nad utratą g..i". Zwrotki kończyły się powtórzeniem: „Franciszku! 
Gdzież są g„ie moje ?"Ta poezja zrobiła w pułku furorę. A jeden 
z kolegów, Dąbrowski (zginął pod Możajskiem), wziął mnie na 
stronę i zwrócił moją uwagę, że w kilku wierszach nie ma śred
niówki. - Średniówki !„. Co to średniówka ? - zapytałem. 
Dąbrowski wytłumaczył, i to była pierwsza a oraz jedyna nauka 
rymotworstwa, którą w życiu otrzymałem. 

Uzbrojony w średniówkę, rzuciłem w świat parę kawałków, 
których tytułu powtórzyć nie mogę, a których sława przeszła 

granice nawet pułku. 
Później we Francji spróbowałem rodzaju uczuciowego, 

napisałem do Ludwika Jelskiego ładny wierszyk zaczynający się: 

Miłość jest rownie 
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 rownie" - swój rym arcynieczysty, 
co mnie tak zbiło z terminu, że na, że na długi czas dostałem 
wstrętu do uczuciowego rodzaju." 

I fragmenty pamiętnika „ Trzy po trzy"/ 

„ Szesnaście lat miałem, kiedym zmienił książkę na szablę. 
Od Moskwy do Paryża z 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 gra
matyki. Zasząłem więc pisać bez żadnej przewodni i gdyby był 
Geldhab * upadł w Warszawie, byłbym pewnie na tym skończył" 

/Z notatnika A. Fredry, w jesieni 1869, cyt. za St. Pigoniem 
z „Ogniw życia literatury': Wrocław 1961, st. 224)/ 

Aldona Kaszuba 

•Chodzi o „Pana Geldhaba" pierwszą pe/11ospeklaklowq komedię Fredry, 
napisaną w 1818 r. i wystawioną w War.s·zawie 7 X 1821 r.; została życzliwie przyjęta pnez publiczność. 



Henryk Rozen jest absolwentem 

PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warsza
wie (wydział Aktorski 1967, Wydział Reżyserii 
Dramatu 1978). 

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz Rządu Republiki Francuskiej 1973 - współ
praca z Teatrem J. L. Baroult i praca reżyserska 

i aktorska w Teatrze La Mamma Theatre, New York pod dyrekcją Andreja 
Serbana (USA). Praca w wielu teatrach kraju, m.in. Gorzów, Białystok, Kra
ków, Warszawa, Olsztyn, Płock, dyrektor artystyczny Teatru im. Baduszkowej 
w Gdyni 1993-1995. Dyrektor Teatru Polskiego Radia 1986-1991. Redaktor 
Naczelny Telewizji Edukacyjnej TVP Warszawa, 1992- 1993. Praca pedago
giczna: Wydział Radia i Telewizji Uniwerytetu Śląskiego 1981-1984, kierow
nik Zakładu Reżyserii Radiowej. PWST Łódź, Wydział Aktorski, wykładow
ca. Studium Wokalno aktorskie im. Danuty Baduszkowej, Gdynia- dyrektor 
i wykładowca. 

Nagrody i wyróżnienia: m.in. Nagroda Prix Italia 1989 - za reżyserię 
radiową. Laureat Złotego Mikrofonu - 1989. Laureat Małych Form w Szcze
cinie - 1992. Od 8 lipca 1998 r. dyrektor artystyczny Teatru im. Wandy Sie
maszkowej w Rzeszowie. 

Andrzej Szypuła - muzyk, pedagog, 

dyrygent, publicysta. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, odzna
czony Medalem Senatu tej Uczelni za działalność muzyczną. Redaktor kwar
talnika muzyczno-literackiego „Kamerton", wiceprezes Rzeszowskiego To
warzystwa Muzycznego. Laureat nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie kul
tury i sztuki. 

Moment przekazania 
eksponatów: 
Zbigniew Rybka 
i ks. Jan Bylinowski 

Wnętrze Muzeum w Wielopolu 



STALI SPONSORZY TEATRU 

At.E•ektromec!?~!.ł 
Rnuów 35-959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. 8539851 , fax. 8536760 

POLSKI SKLEP 
• 35-309 Rzeszów. 

c~ edyn ka) ul. Podwisłocze 30 

........ 
NTB 

Firma NTB s.c. 
36 - 020 Głogów Młp., ul. Piaski 41 , 
tel. 1017) 85 17 431 , fax: 101 7) 85 16 432, ntb@pro.onet.pl /:ofocje 811c/t>11 loncr 

A Rzeszów, ul. Słowackiego 5 
BANK BPH tel. 8521-201 8521-308 
Bank, który myśli o Tobie fax. 8521-930 

POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 
Oddział w Rzeszowie 

A~~~!~~~~~ 
~„ Oddział w Rzeszowie, ul. Targowa 3, 35-959 Rzeszów 
~„ Telefony: sekretariat 85 322 65, kredyty 85 320 60 

ION
f] 35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 
~ tel. +48 17 622 599, fax +48 17 624 618 

IOh ICN Polfa Rzeszów S.A. 

grupa multifarb 
35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 4, INFOLINIA 0800 35003 

35-959 Rzeszów. 
ul. Ciepłownicza 8 
tel. (017) 852 32 11 . sekr. (017) 852 03 1 O 
e-mail: zarząd@ec.rzeszow.pl 

ri _ .... _ --

35-016 Rzeszów 
ul. Hoffmanowej 19 
tel. (017) 865 82 oo 

KóWlłłv 

Rze~zowski 
Zakład 

Energetyczny SA 

35-959 Rzeszów, u l . 8 Marca 6, tel. 865 60 OO 






