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KRZYSZTOF VvóJCICKI 

l\IIĘDZY NAMI HUZARA.MI 

1. Jak to na wojence ładnie .. . 

„Major, Rotmistrz, K a pe an, Porucznik. :\Ia jor na środku, 
og ąda strzelbę, po lewej Poruczr1ik nabija, po p1·awej Rot
mistrz, oparty na strzelbie patrzy na szachy, przy nim 
siedzi Kapelan, za trudn:ony strzelbą. \V szyscy w szpance
rach, ubrani na polowanie, w wojskowych czapeczkach" -
autor nie szczędzi nam uwag w didaskaliach, w tak zwa
nych tekstach p::ibocznych, nie mn ie j ważnych cila kształtu 

teatralnego od głównego tekstu. Jakie to wojsko? Sam au
tor wyjaśnia dosło\\'r::e: .,Pul:.-: huzarów na uriop:e", lecz 
czy wystarczająco? Rzecz jasna , to wojsko polskie. Cho ć 

historyczn ie huzarzy - to lekka jazda w gierska z XVI 
wieku, wp:·owadzona później w wielu armiach europejskich. 
Ta"że w Polsce. Cały kłopot w tym, że ani w wojsku Rze
czy1posp::i}itej , ani \\" armii K rólestwa Kon gresowego nie 
było formacji huzarskich. Natomiast w wojsku K sic; stwa 

ra~szawskiego były aż. dwa puł!,i: „złot ·" (10) - pod do
\;ództwem pu!kownika Umińsk'ego i „s:·ebrny" (13) na tó
rego czele stał pułkownik Józef Tolióski. Tak więc do k tó
regoś z tych dwóch pułków przynależeć musieli as i hu
zarzy. Do klór go? No właśnie, tu autor poskąpił nam wy
jaśnień. Na szczęście w innym miejscu w „Autobiografii" 
dyktowanej u schyłku życia, jednemu ze swych wielbicieli 
i prz:1 jaciół - pisarzo\\"i i dziennikarzowi z krakowskiego 
„Czasu" - Luc ja o-.vi Siemióskiemu, przyznaje si<;: „N 
szedł rok 1809. i.VIiałem wtedy ia t 16 i z bardzo miernym 
zascbem naukowym, obok niejakiej znajomości książek róż

nej wartości i treści, mianowicie francuskich , uczułem po
ci<!s do stanu woj.skowe~;o i wstąpiłem w sze rc i \VO · _k 
Księstwa Warszawskiego, które wkroczyły do Ga licji". Są 
to na razie tylko pasz aki. Dla zebrania dowodów wypad
nie się posłuż,·ć historią ówczesnych polskich formacji woj
skowych pt. „Wojsko Polskie w latach 1807-1814" napisaną 
p:-zez Bronisława Gembarzews~iego. P odaje on dokładny 

stan służby wojskowej. I oto okazuje się, że 23 stycznia 
181 O roku Aleksander Fredro z 2'1 1 pul.ku ułanów przydzie
lo:1y zos~a ł do 13 pułku jazdy Księstwa Warszawski go. Ten 
właśnie pułk huzarów „srebrnych" (zwanych tak ze wzglę
du na szamerunek mun durów) , formował się ~ Lubelskiem 
\v drugiej połowie 1809 roku. Pamiętajmy, że w związku z 
trwającą wojną francusko-austriacką, już w kwietniu 1809 
wÓjs1i:a austriackie w sile 30 tysięcy żołnierzy w~roczyły 



na te:"en:: Ks:ę,twa 'vVa,szawsk:e;;p i dos tały się do Wa r
szawy. W mJju \\'Ojsko :)o:; k:e pod do\\'ódzl\vem księcia, 

Józefa Poniat owsió~go rozpoc zęło ofen-y·.n; wgłąb Galicji. 
Polacy za ję '. : L t:':lEn, zdob;;'. i h ·ie:·dze Zamościa i Sando
mierza. Po~s ka ii:a-.va:e:· ia do: :·la aż do L\\'owa i zajęła 

m ias to. W koi':cu maja ~ 21J9 zaczynają _ :ą t\\·orzyć ws pom
niane pułk i galicyj>kie. 1 s.yczr.ia l!HO roku - już ufor
mowany pułk 1'3 ::kla dał p:Zy :' :ę~ę \\' Sied icach. );'as~ępn:e 

stacjonował j<:: !::s czas \\" \';ars zaw!e. a od początku cze:-wca 
rozkwate:·o··.\·a:1y został na Poclaoiu. Tyle historia. 
Idźmy da!ej. Si gnijmy po k · st Kcmed!i. W końcu I a'.~

tu ,porucznik \1·.1pomina o zb l i i.ającym s: nieprzyjac:~.u. 

który nie pozwoU mu zabezpieczyć dalszej podróży Zosi 
i jej matki. O rnbunkach i pożogach„. Cóż to za n ieprzy
jaciel? Wspomnie nia Po ru cz .. :ka do\\'odzą. że \\'ypadki owe 
zaszły nie \\' czasie pokoju przy przemarszu jakichś roz
swawolonych oddziałów żcłnie,·,kich, ale w czasie wojny i 
że był to oddz'.ał nieprzyjacielski. Cóż to mogła być za 
wojna? I t u r:.'e będzie specja lnych kłopotów z określeniem 
szczegółó11-. ') •\':ic-:n je dną ty'.'-:o wojnę \\· oj sko polskie mo
gło wówcz2 · p:·o\\"adzić. B:-· łu to \1·~1prawa armii Księstwa 
Warsza\vsk: c! '"'O z 1809 roku - u\\'ieńczor:a ·zwyc'.ęskim za
jęciem czę 'c i za boru aust r 'ac · iego. Ostateczny wynik zina
gań przyn ió.;'. z·,\·ycięs~wo a:·m'.l polskiej. Jej żołn ierze mo
gą teraz k c :· zystać z zasłużo:-ie ;;o urlopu, w ckolicach wol
ny,ch od n ieprzy !aciela. 

I znów powtórka z historii. W październiku 1809 roku 
pokój wic d · s: l kol'lczy wojnę Francji z Austrią, która ·po
nosi znacz::1t! straty terytoria::1e. Na !"Zecz Księstwa Wa::
szawskiego przypadły: Lube!szcz:;zna. K raków i Galicja 
wschodnia. :\Last wa k, s.z~u:·mów. akc ji, wypadów i pod
chodów - polowanie. ..Po ·e z:emy na ł w, na łów, towa
rzyszu mój „." 
Wróćmy do F1re ciry. Widać więc, źe autor połączył boha

terów swej 1komedii z dob:·ze znaną sobie formacją pułku 
huzarów. Spełnił, w pewnej :n ierze, akt serdecznej, przyja
cielskiej ku:"tuazji wobec dawnych dowódców i kolegów .,. 
pułku. Ten est autora roz::trzyga wątpliwości o czasie i 
miejscu akcji .. Dam i huzarów" , która toczy się na zie
miach na leżących dawn~ej do zaboru austriackiego. w jakiś 

czas po op~sanyc~ wyżej wypadkach, zaś na pewno przed 
rokiem 1812, to jest przed wybuchem wojny francusko-ro
syjskiej. 

Tyle mówią farkty. Zważmy jakie znac+enie psychologicz
ne miały one dla życia i twórczości Fredry. Niewątpliwie 
zaciągnięcie się pod sztandary stanowiło znaczny przeło.'ll 

w życiu przyszłego autora. Rok 1809 jawi się w jego wspo
mnieniach jako data najważniejsza, naj&ardz.iej pamiętna. 

Po raz pie:·;vszy wdział mundur , polski mundur. Otł'zymal 
iz!"fy oficerskJe. „Wtenczas - wspomni po latach w pa
miętnikach „Trzy po trzy" z niemałym rozrzewnieniem -
z Olesia wyrosłem na pana Aleksandra". We wspomnianej 
już „Autobiografii" wyzna wprost: „Odtąd zaczęła się dla 
mnie szkoła świata, najpraktyczniejsza, najbardziej uroz
maicona, a za,razem najponętniej-sza ze wszystkich szkół, w 
jakich się mamy uczyć doświadczenia". Zaiste. T ym bar
dziej, że zbliżała się już nowa wojna. Tuż przed wybu
chem kampanii rosyjskiej porucznik Fredro zostaje mia
nowany kapitanem 5 Pułku Strzelców Konnych. Pełni fun
kcję adiutanta majora (zastępcy dowódcy pułku) . Wiosną 

1812 roku półmilionowa armia napoleońska przechodzi 
n:·zez Polskę. K ra j uiega dużym zniszczeniom. Mimo to 
~vystawia 1 OO tysięczną armię. \V cze:·wcu wojska francus
k'.e przekraczają Niemen, graniczną rzekę ,pomiędzy Księ
stwem Warszawskim a Rosją. 8 lipca tegoż. roku młody ka
oitan - Aleksander Fredro przejeżdżał w swym barwnym 
~undurze przez Nowogródek. „Przez sztachety okręcone 
po·,vojem i chmielem" śledzić miał ten przemarsz przyszły 
autor .,Historii szlacheckiej z roku 1811-1812 we dwunastu 
księgach wierszem" - 14 letni wówczas Adam, „w żałobie 
po ojcu, ale z sercem gorejącym radością''. Nie poznali się 
wówczas i nie zamienili ani słowa. Zo ~ tan:1 sobie przedsta
w~eni dopiero w 1850 roku u Czarto:·yskich w Ho~elu Lam

bert. 
Fredro brał udział w ki!ku bitwach kampani i napoleor1-

skiej. Znalazł się w Moskwie. Razem z Wielką Armią od
bywał tragiczny owrót. Pod Berezyną cudem uniknął 
śmierci. W Wilnie zachorował na tyfus, dostał się do nie
wol i .Cierpiał głód i upokorzenie. Następnie przez Lwów i 
Pragę czeską zmierzał do Drezna, gdzie odebrał Krzyż Vir
tuti :viilitari - za kampanię moskiewską. Po pewnym cza
sie przyjął funkcję w sztabie Kapoleona. Kampanię 1314 
roku ukończył pod Paryżem, z drugim po Virtuti odznacze
n iem bojowym: Krzyżem Legii Honorowej. 
Młodość Fredry zaczęła się od czegoś, co dla 16-20 lat

ka musiało byc i było cudowną przygodą. Wojna spędzona 
na kon iach, ale i w mionach, była j e dnocześnie wielką pod
różą przez Europę od Moskwy po Paryż. od Berezyny, po 
Sek\\„anę. Otarł się o Napoleona i o k il ku innych , \Vybit
nvch ludzi tamtej epoki. Posłuchajmy raz jeszcze osobiste
g~ wyznania: ,,Z rejterującym, a staczającym po drodze 
k·rwawe bitwy Napoleonem doszedłem do Paryż.a i poby
towi w tej stolicy winien jestem poznanie teatru francus
kiego, który zrobił na mnie nieopisane wrażenie". Oto, ja
ko się rzekło na początku, szkoła świata: życie i teatr. 

Jaki to rodzaj teatru za interesował przyszłeę;o komedio-



pisarza? Otóż \vcale nie Comeciie Franc;aise. którą tak ży
wo interesował s ! ę Napoleon, osobiśc ie kreśląc regulamin 
pracy narodowego zespołu , i w której Franc;ais Talma mi
strzowsko recytował aleksandryny tragedi i Corneille'a i Ra
cine'a Klasyczna recytacja nie porwała emocji młodego 

ka.pitana. Natomiast zachwyciły wprost komedie, wodewile 
i tym 1podobne formy w „lekkich" tea trach . . .\ co najważ
niejsze : poznał Mo liera. 

Po zawieszeniu broni i póź:l :e jsze j demcbilizacji, latem 
1814 roku Fredro udał się w drogę powrotr.ą do kraju. Z 
tej „szczęśliwej" mimo wszystko \vojny, wraca do „szczę

śLiwego" Lwowa. Wówczas to otr zymuje od swego ojca
Jacka nieopoda l Lwowa położony fo lwark. Zaczyna się 

„kawalerskie gospodarstwo„. Jak wówczas żył? Po kawa
lersku ... polował , jeździł do Lwowa na karnawałowe zaba
wy, kochał się. gospoda:·owa ł . le cz: nacie wszystko oddawał 
się pisaniu. Tam. na odludziu żołn ierz prze istoczył się w 
poetę . P is ał ba r dzo intensywnie . W niespełna rok potem 
teat r lwowski za g~ał jego p ie rwszą komedJę pt. „Intryga 
na prędce ". Wkrótce pows '. · miały 2.r cydzieia. 



2. Damy i h Hzary 

Czas i miejsce akcji zdołaliśmy już ustalić. Teraz ,,·ypad
nie zająć się samą akcją główną oraz tymi, którzy ją two

rzą - bohaterami komedii. 
Jesteśmy w demu Majora na wsi. „Duży pokój , czwo~o 

drzwi bocznych, dwoje w głębi. Na 5rodku stół z ma;pami'. 
sto'lik po prawej strcnie, ~a którym gra szachów. W gł~b1 
broń różna: dzidy, cel, głowy tureckie do karuzelu słuzą
ce''. Dzidy - to z 1pewnością lance uła1i.skie, głowy tureckie 
_ to kukły janczarów, które służyły jako cel przy atakach 
lancą lub 5Z<J1b'.ą podczas ćwiczeń żołnierzy w w_alce z ~o
nia .Szachy - łatwo zrozumieć, to gra wymagaiąca umie
jętności myś " enia i przewidywania, ale do czego mają słu
żyć pozostałe rekwizyty? Dlaczego zjechawszy na urlop_ da 
swego dworku pr·zystroił Major ściany swego salonu woie_n
nym rynsztunkiem? Fredro nie znal Czechowa, lecz w1e
dzial ·równie dobrze jak on, że pistolet nabity w pierwszym 
akci~ mu3i wystrzelić w trzecim. Więc poczekajmy. Na ra
zie „dziarscy chłopcy" szykują się do polowania. Zajęcie to 
iście męskie, cmal rr·tualne. Kobiet nie wtajemnicza się w 
arkana tej „sztuki". I to nie tylko w domu Majora. Ba, alei 
w jego domu nie ma żadnych kobiet. Ostatnią - Klucz
nicę - kłusem wywieziono na kobyle. Ho, ho, panowie 
szlachta, a cóż to za zwy,czaje? Toć nie tak dawno śpiewa
.liście „A dzieczyna, ja;k malina niesie koszyk róż"' ... , „Wróć 
ucałuj ... , „Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.. .", a teraz 
strzelby nabi:e, czas na ,polowanie. I cóż się dzieje? Zajeż
dża landara . kocz i bryka ... wysiadają damy , jedna, dwie, 
trzy ... siedem. „Cóż to za baby, co za gmachy, co za gra-
ty" ... Najlepiej byłoby podać komendę: cel - ,pal! i skoń-
czyć polowa!1ie nie wyjeżdżając do lasu. Ale wówczas trze
ba by również skończyć sztukę, 1kitó:"a niewiele miałaby 
wspólnego z komedią . otóż. to właśnie. Sam autor wyrę
czył nas, dając podtytuł: komedia. I rzeczywiście wszystko 
od pierwszej sceny do ostatniej podporządkowane jest te
mu gaturukowi. Więcej: jest to komedia z elementami far
·SY, a nawet grotes-ki. Nie znaczy to, by Fredro operował 
komizmem absurdalnym czy cyrkowym (typu Ionesco czy 
Beckett), lecz nietrudno zauważyć, że w ·strukturze jego 
dzieła wszystko jest wymysłem, wszystko jest poddane jed
nemu porządkowi: porządkowi komizmu. W 1perypetiach bo
ha terów tkwi znamienne dla giroteski absurdalne założenie 
narzucone postaciom na początku utworu. Siarokawciaerski 
mizoginizm - oto źródło absurdu, tak właściwego grot~ce. 
Jedną z właściwości tej kategorii estetycznej jest absurdal
ność wynikająca z braku jednolitego systemu zasad rzą-

dzących p:·zedsta \\· io:-iym światem .• nne bowiem zasady obo
>Yiązują w „świecie dam" i:rne ,,. „świecie huza:·ó·,,· ··. Przyj
rzy jmy się tym dwóm Ś\\·iat o m. Ko:-iflikt, któ:·y jes t pod
stawą każdego d:amatu, a więc także komedii został za
wiązany, między męskim, starokawaler>ldm Ś'.': iatem huza
rów, a · jak trafnie go określił Wincenty Pol .," '-'·iatem ba
buszerii". Bądźmy ba r dziej dżentelmeńscy: ba bsk'. e j para
Lańszczyzny, rozumianej jako zacofanie, zaścianko•.vość, nie
postępowe poglądy. 

Cóż. się stało, gd · huza;·om ze zdziwienia opadły szczęki 

i lufy karabinów? Gdy ujrzeli, ku swemu :-iajv,·yższemu 

zdumien:u siedem (pomińmy symbolikę liczb) niewiast? 
Cóż się stało po inwazji kobiet'' Bieg \Vydarzeń, szybko po 
sob:e następującyc'.1, da >'ię st :·eścić, jak bajka w kilku sło

wach. Pani Orgonowa, wziąwszy ;:obie dwie siostn r do po
mocy przybvv:a, by .. iak się wyraził Boy-Żeleń sk i „sb:ę

czyć w małże11"two" własną córkę Zofię, własnemu bratu 
(czyli wujowi Zosi) - Majo:·owi, sta:·szemu od dziewczyny 
o lat bEs~rn 4J . Dla porządku doda;my (jakby to było je
szcze mało), że jedy:-iym motywem owych swatów jest ma
jątek Majora. Ja :-: to w bajkach by\rn - pa::a a k c ~~a in
nego, godnego jej miłośc i, a:e :iieste:y - bez majątku . Ot 
i cała sprawa. Taka jest sytuacja wyjśc iowa, jako ~i e; rze
kło: absurdalna. Absurdalny jest s',arnkawalerski mizogin izm, 
absurdalne jest po łączenie młodości ze starości<1. Powstał 

konflikt. Postacie zmuszone zos tają do działan i a. Przyjrzyj
my s ię im z bliska. Kim jest !Vlajor? Jaka jes t jego pozy
cja społeczna? Właściciel dworku wraz z przy lega jącą do 
niego wioską, nie bardzo interesuje się nią jako gospodarz. 
W koszarach wiedzie ży wo t dość monotonny: „w dzień służ
bą zaj<;ty, wieczór fajkę palę, a w nocy chrapię, aż się 

okna trzesą". W czasie urlopu przyjeżdża na wieś żeby so
bie z przyjaciółmi z pułku urządzić polowanie. Służbę żeń
ską zwolnił ze względu na abominację do kobiet. „Pokażę, 
że i żołnierz potrafi domem rządzić bez kobiety". Ale i 
męskie j sł użby tu n iewiele . Kuchnię obsługuje Kordesz 
- zna komity ponoć kucharz pułkowy, opanował perfect 
dwie potrawy: huzarską pieczetl. i pieczeń huzarską. W obo
wiąz.kach pomaga mu jedynie stary huzar Grzegorz, totum
facki, spełniający rozmaite polecenia i usłu gi , będący wszy
stkim po trosze: i trębaczem pułkowym i felcze rem i ku
charzem \V razie potrzeby. Major - p:·zyznaje się do swo
ich .'i6 lat. J a k łatwo obliczyć, znając czas i miejsce akcji, 
urodził się gdzieś około 175'4 roku, a więc za Augusta III 
(mógł pamiętać konfederację barską), doświadczenie wojs
k owe zdobywać mógł pod księciem Józefem, pod Kościusz

ką, wreszcie pod Na.po ieonem. Był więc czas by posiwieć. 

Szabla i koń - to były jego kochanki. Nie jedyne chyba 



- skoro, bywało, bawił się z damami i „.„zawsze umia ł do
godzić". Mimo, że woli „huk moździerzy niż kobiece świer
gotanie'', od czasu do czasu kochał jednak, jak się oka
zuje, ale po huzarsku. Po huzatfsku? Ani dr Michalina Wi
słocka ,ani dr Lew Staro\vicz, ani prof. Michał Kozakie
wicz, ani na wet specja lista tego on~ża Szymon Kobyliński 

(autor „Pasjansa ·:!rotycznego") nie stosują tego 
określenia . :\'ie zna go ani wiecznie młoda Ka-
masutra , ani sta ruszek van de Ve'.de. Na szczęś-

cie sam auto!' tłumaczy, co to znaczy kochać po huzar~ku: 
„pćki dob!'::e - póty mi ł ość''. Nigdy malżeństv..·a nie b)·l 

przyjacielen .. Co ma robić teraz, gdy „s tręczą" mu 18 let
nią mlódkę? Pomny doświaC:neń wojskowych nadal mr.ie
ma, że dw: e osoby dobierać się powinny jak para koni -
„równy chód, ró\vny zwrót, równy ogień. wtedy dobrze s ię 

jedzie, a mnie j sic; morduje. Ale kiedy jeden bystry, a dru
gi leniw~·. t·~:1 m ię kki, tamten hvardousty. ten ciągnie, tam
ten s'.-rncze - to diabła wa :" te!" A mimo to , mając tę świa
domość, \'.·da ~:ę \\' umiZ\'.i z sios trzenicą. za poduszczeniem 
własnej sicsfr,·. I to :ak:ej ! Pani Ore,cr.owa - najstarsza 
z trzech m a::·on C->3 \V iorny) nieda\\·no owdowiała. Z mę
żem nie żyła od dawna. Będąc w wieku balzakowskim zos
tawiła d:::ec :.C o. có :· '.-:ę - jedynaczkę pod opieką męża, a 
sama wypw~c:la się w Ś \\·i at. Pojechała na modny (i wów
czas zachód). Najpewniej o Paryża. Do kraju wróciła (nie
mogą c ju± . .ieste'.y ~:·ze s zyć) po śmierci męża. Czym prę

dzej zab:- la 5 ię do \\·~·chowywan:a i edukacji dorastają

cej Zosi . . ·~ wzór franc uski dała jej guwernantkę, „madam 
znakom:tą·•. by rozw i jać mogła talenta: ~piew, taniec, ma
larst wo. !\a ,wyżs zych nau ka h" trzymała córkę \\' mieście 
- cale pól r oku. O t i ca a e dukac ja. O lep!1ze j sama nie 
miała pojęcia. W ie: jedno : musi zachować majątek. I to za 
każdą cenę. Własnego szczęścia, szczęścia własnej córki. Na 
męża Zosi upatrzyła już wcześniej sta•·ego lichwiarza Smę
tosza. Lecz cóż, e1 cty on po ślu i jej dziecko - dwór i \ ieś 

Majora przepadną. Toteż proponuje bratu własną córkę. 

Zręczn ie i przebiegle. Bo w!e, że dla losu nie dla miłości 

idzie się za m1ż. Poza tym „matka za córkę stanowić po
winna" i nie ma o czym mówić. 

Przyzna jm y, że u~rzymująca się jeszcze wówczas patria!· 
ch a r,a zarnda , że o małżer'lstwie dz ieci, a w szczególności o 
zamęściu có:·ki decyduje rachuba i wola rodziców nie była 
najpięknt~jszą stroną tego porządku obyczajowego. Nie za
p:imina~my jednak, że i ta sytuacja, zrazu niemiła wspie
ra kon;t~ukcję komedii. Pojawi się w niej (dla kontrastu) 
i rys tragiczny. Zosia kocha Edmunda, porucznika, który 
jest p:·z_v jacielem Majora. :VIoże nawet kimś więcej, skoro 
Maj o:" t: ak tuje go jak sy:rn, nigdy nie ukrywa ją c wdzięcz-
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ności za u:·atowanie życia na polu bitwy. Czyż teraz może 
dopuścić , by Ma.ior był jego rywa em? W imię honoru, po
zostając wiern y zasadom - woli się oddalić. I rzeczywiście, 
nie chcąc zdradzić przyjaciela, na wieść o zgodzie Majora 
r.a ożene'I: z Zofią, postanawia (w poro:rnmicniu z Kaipe
la nem) opuścić ukochaną. Woli uniknąć tra ; icznego losu, 
na któ:·y skazany by ł amant bez majątku. Kocha Zofię, ale 
tak głębo:<;:o p:·zekonany jest, że na tym świec:c człowiek 

bez pien iądzy jest niczym, że nawet na myśl nie przycho
dzi, mu, że mógłby walczyć o swoją miłość, że p:-zynajmn~ej 
mógłby zwierzyć się z niej Majorowi. Usuwa się, każąc 

Zosi pozorować miłość do wuja. Ta tragedia czochra się 

z komedią , jak koń z koniem w jednym zai!)rzęgu. Edmund, 
podejmu~ąc tę t.ragiczno-sentymentalną decyzję staje się 

nieświadomie autorem całej skomplikowanej intrygi. Zgod
n ie z zasadą komediowej cudowności do tragedii nie doj
dzie. Kapelan, któr·y \Viedział o wszystkim, uja\vni Majo
ro \vi mo:ywy decyzji zde perowanego amanta. Szlachetność 
owych motywów podbiła serce Majora i przyspieszyła po
myślne dla kochanków rozwiązanie. 

). Zosia? Czy jest tylko powolnym „narzę~lziem" w rę

kac:i mam L: si. Ta '.-1: by s:ę wydawało. Równie bierna , jak 
je j u'.rn:::ha:1y ni może s!ę zdobyć na najmniejszy opór. Po
za tym, t'.J uc'ele!lnienie niewinnośc i i naiwno 5.ci potrafi 
kłamac. Możemy się domyślać, że nauczyła się tego od wła
s:~ej matki. Kłamie f Oncerto wo - jak z nut. Kłamie przed 
matk<J, ukrywa ;q:: s woją znajomośc z porucznikiem, kłamie 
p:·zed Majo rem, udając prawdziwe uczucie, gotowa nawet 
poświęcić swoją miłość i skłamać ;przed ołfarzem. NJe u
cho dzi! Nie uchodzi!! Przecież to dziewczyna „bogobojnie 
wychowana". Wie, że „dobra sława męża jest także sławą 

żony". „Istotne szczęście" - to • według niej „jednostajna 
spokojność''. Sama mówi: „Zbytecznej wolności, wolności 

bezgranicznej nie pragnę , ale i niewoli w małżeństwie nie spo
dzie\vam się znaleźć. Wzajemne we \Vszystkim obowiązki 

r~ądzić powinny". Stać ją na to. I nie jest to z pewnością 
\\·ychowanie mamusi, skoro uważa, że „męskimi tylko cno
tami mężczyźni zyskać mogą nasze. serca. Jest pewna swo
jej m:łości aż do śmierci. Wierzy w przeznaczenie. „Serce 
moje - two im było nim się jeszcze zbliżyłeś do niego". To 
·pojęcie 1 o miłości; jako „zjawisku przed-ustanowionym" jest 
z pewnością wynikiem lektur naszeo-o dziewczęcia. Naczyta
ła się, widaĆ , "'nie-boraczka serttymentalnych romansów z 
„Nową Helt>i;::ą1. t'Jana Jakuba Rousseau \~łącznie. Tak, fak 
dus ze Zofii i Edwarda były sobie przeznaczone i znały się 

przed wc ieleniem , .(ni·ech świętej. pamięci Abelard to po
Ś\\·iadczy), a przy pierwszym zetknięciu się na ziemi n• 

· . 

pierws:c wejrzenie, czy na pierwszy głos rozpoznały swą 

wzajemną przynależnosć. Jest pewna swej miłosci aż do 
śmierci, a jednak kłamie. Wszystko to stwarza w sumie 
dość makab:·yczną wiz:ę rodziny Organów, bastionu staro
.polskiej cr.oty dcmowe:. Zresztą nie uogólniajmy. Przecie 
to komed:a. Tu właśnie .:'10dzi o kontrasty, o rozb ieżności 

między tym. co się myśli, mówi i robi. Jedynym rządzą

cym tu pra \\·em jest p;-awo ct:lowości artystycznej. Wszyst
ko obli::zone jest na śmie-::h, na n'.efrasobliwą, bezinteresow
ną wesołodć. 

„Z czego się śmiejecie?" To znane ':; ogo;o xskie pytanie 
wypada tu ::adać ze względu na żywotnosc dowcipu , n ie
zwietrzały do dziś humor Fredry, który bud.•ą wes c łość 

umie prześlizgnąć się przez ciasny przesmyk mi Jz:: s-.\·awol
nym ża rtem a surową przyZ\voitością , o ,któq nie :2 ;, z:v1-
wu łatw o w tym męsko-damskim Ś\viecie. (Z\\·ol e n'.".~~(:·11 

pikantne j. czy zgoła obscenicznej „Sztuki ob!a.pian:a" czy 
„Piczomi:·y" odesłać wypadnie do Teat:·u .,Syrena" \': War
szawie). 

U kogóż mógł Fredro pobie:·ac lekc;e? :\":e L:dalo :: :ę do 
tej po,·y ustalić wyraźniej zależności Fredry od któr goś 

z klasyków kcmedii światowej, choć wp:) \·: o '. od!:~· i kom
paratyśc i starali się wyprowadzić motywy jego dziel ze 
spuścizny P iauta, Moliera (do którego sam się przyzna je), 
Goldoniego (którego poznał w „ory "' inc:le" podcza ; tr z"·mie
sięcznej . o r · ży do Florencji, N2apolu i Rzymu __ ·o~,;: 

przed r.c:pi~aniem „Dam i huzarów"), Ze' związków z :V:Cus
setem. 
Dotkli\\"Y w~·daje się \V tym sze:·e a ~1 b_-ak Ary •tofanesa. 
Nie ty l:rn z:: wzc>;!ę du na „Damy i h i.: ;: r;:' ', cho(; p:·zede 
wsz:, st. i:·n. Arvstc fanesa jako aut::;~a „L. izy ·trnty", czyli 
„Gromi\':02:" lub „Bo ·omi ry". Wspaniała w swej :·ostocie 
koncep:: ; J ko miczna tej sztl!ki (premiera w 41 1 rok u p .n.e.) 
jest ró wa!e absurdalna, jak mizoginizm hu zarÓ\li. Lizystra 
ta - przy pom r:i ;my - mieszkanko: wojujących Aten, za
mie rza poł ożyć k res \rn::10m, nakłaniając wsz~; s tk i e kobie
ty do od mawiania wzglę dów swy1'1 mężom. d0 pól i ci n ie 
nabiorą :·ozumu i nie podpiszą zawieszen·a broni. A więc 

sepa ra c:a - jak u F:·edry. Ana l ogię z „Bojom i1 ~'!° ' do -t, ze
żemy bez trudu. Sam Fre dro musiał mieć świadomość t e o 
podobieństwa, skoro w pierwszej re dakc ji swego utworu , 
Major nosi znaczące im ię Bojomir - oznaczające tego, 
który wieJzie bój o m ir. czyli walczy o pokój. „Lysistrate" 
- z greckiego znaczy tyle co rozwiązywać, zwalniać woj sko, 
oczywiście do domów, a więc kończyć wojnę. Każda wojna, 
tak w czasach Arystofanesa, jak i Fredry absorbująca w y
siłki s połeczności męskiej i odciągająca mężczyzm od domów 



na pola bitew, powoduje większą samodzielność kobiet, ale 
i obarcza je odpowiedzialnością za dom, za wychowanie dzie
ci, za gospodarowanie majątkiem. Każda wojna wykrwawia
jąc społecze11stwo wywołuje naturalne tendencje do jego od
nowy, wzmaga tęskn.oty .obu płci, daje im s ilnie odczuć 

wzajemną zależn:iść. A tu co? Separacja. :\Ty ;;,obie i wy 
sobie. „Damy" i „hu-zary". 

Te dwa przeciwstawione sobie światy kobiet i mężczyzn 

stanowią wykładnię dialektyki płci. Który okaże się św'.a

tem dominującym, a który będzie musiał się podporządko

wać? iVIałomówność, pedante~·ia, męska próżność została 

przeciwstawiona gadatliwości i skłonności do nieporządku. 

Kontrast nie tak przecież silny jak w dramatach Strind
berga czy w opowiadaniach Brunona Schulza, gdz;ie męs

kość w kontakcie z kobiecości<!, traci swą nadprzyrodzoną 
mo:, oddając bałwochwalczy pokłon. Zważmy jednak, że 

wtargięcie kobiet do dworku Majora spowodowało totalny 
chaos. Mogło to przyprawić karnych, zdyscyplinowanych i 
wręcz pedantycznych mężczyzn, jeśli nie o zawał (kto o 
tym słyszał 160 lat temu?) to przynajmniej o wściekłoś1;. 

Spój:·zmy raz jesz:cze na ten sam po.kój Maj:i:·a, w akcie 
dn1gi!1' . „Zamiast broni pootwierane pudeika ze stroikami, 
zamiast szachów - zwierciadło. Na tureckiej gl:Jwie - cze
pecz:ek, na celu - suknia". Pokój ten sam, ale :1ie taki sarn. 
Wiemy wreszcie, po co Major przytaszczył z pułkowych ma
gazynów wojenne sprzęty. Chodziło o znak omity efekt ko
miczny. Bo wszystko, dosłownie wszystko w tym utworze 
podporządkowane jes~ strukturze komedii. Nie.<{iedy nawet 
farsy. Tak farsy. Jedna z jej definicji każe rozumieć ten 
gatunek jako zespół aforyzmów, przysłów i porzekadeł oraz 
akcji ilustrującej ich stałą akutaLność. W tej materii rej 
wodzi Orgonowa: „Nie kładź palca między drzwi'", „z:e 
oczy wszystko k rzywo widzą", „Pająk szuka jadu, ale pszczo
ła miodu'', „Milczenia rzadko kto żałował, a mówności czę
sto". Gdyby jeszcze chciała o tym pamiętać ... 

Zresztą całemu utworowi przyświeca motto zaczerpnięte 

z „Przysłów i mów potocznych" Andrzeja l\1aksymiliana 
Fredry - ,.Tacyta polskiego" - jak go nazywano jeszcze 
w XVI! wieku, od którego Aleksander chętnie wywodził 

swój rodowód. Wiemy, że cytował jego przysłowia i aforyz
my, umieszczając je jako motta obok tytułów swych ko
medii. Niestety, rodowód był fikcyjny, rodzina Andrzeja 
Maksymilian::\ nie zostawiła potomków. \V~-gasła w „rnęski::i 

po~łowiu" za czasów saskich. „Pochlebstwo ma w sobie 
osobliwy przysmak, chociaż go kto rzekomo odrzuca, prze
c1ez ono smakuje''. I rzeczywiście wylewna serdeczność 

dam podbija męską próżność. W 56 letnim kawalerze za-

czyna nagle budzić się mężczyzna. Gra staje. się ~ardzi~~ 
ryzykowna, \Viedzie dalej niż można by przew1dy\vac. StaJe 

się jednocześnie bardziej komiczna. . 
Wiele sce:1 „Dam i huzarów" ma charakter typowo Wl

dowiskowv. Nie rozwijają one akcji, ani jej nie pogłębiają. 
Szczególnie wyróżniają się pod tym względem chóralne wy
stępy dam i pokojówek, duet Aniela-Rotmistrz czy Fruz'.a~ 
-Grzegorz, który, jak się okazuje kocha Fruzię „bardz1eJ 
niż własnego konia", wreszcie postać Kapelana z angielską 
flegmą (niezawodny efekt komiczny) powtarzający swą for
mułkę. Te elementy nie roz;wijają biegu zdarzeń, służą je~ 
dynie do wywoływania bezustannego śmiechu na widownt . 

. Spójrzmy po raz ostatni na pokój Majora w III akcie. 
„Jest to te::J. sam pokój w kwiaty owobiony'". Kwiat - sym
bol miłości, niewinności („Dam ci za to róży najpiękniejszy 
kwiat") i szczęścia. Bo tak kończy się, jak każda, I ta ko
media. Szczęśliwie. Widz to lubi. Liczy na to od .początku 
kreacji świat'..l. scenicznego, który, a każdy widz chce w to 
uwierzyć, le;;szy jest od świata rzeczywistości pozateat
ralnej. Mirr_ :·, że „damy huz;arów zwyciężyły", mimo, że 
„jednego oddać musieli w niewolą" - w:;zyscy są usatys
fakcjonowani. I ci na scenie i ci na widowni. Bo ta kome
dia, jak każde dzieło dramatycwe ·pisana była z myślą o 
przedstawieniLc. 



3. „Na teatrze" 

Prapremiera „Dam i huzarów'' odbyła się 18 listopada 
1825 roku na scenie teatru lwowskiego, na benefis Tekli i 
Jana Nepomucena Nowakowskich. To młode, a.ktorkie ma!
żeńs:\\'o (on 29 lat, ona - obchodząca 10 lecie pracy arty
stycznej) związane by ło ściśle z zespołem lwowskim za dy
rekcji Jana Napomucena Kamii1ski.ego. Ona była „dobrą, 

użyteczną aktorką; początkowo grała role naiwnych, mło

dych dziewcząt, chłopców i subretek''. On „przy s tojny, po
sta·.vny , miał silny, dżwięczny głos"' <według Słownika Bio
gr aficznego Teatru Polskiego). Niestety, możemy tylko do
mn:ewywać, że para ta zagrała Zo. ię i Edmunda w prn
premierowy m spektaklu. Nie znamy bowiem obsady pra
p:·emie rowej. :\ to L. tego głównie wzg lędu, że recenzenci 
prz,·ję li „Damy i huzary" jako „komedię ze \ szech miar 
udan<1 , traf1nć\ i z wielkim upodaban iem od publiczno ści 

p~zyj t ą, ir.ogącą stanąć w nędz.ie najlepszych sztu k au
tora" Krytycy zaręcza li , że „gra ak torów by ła na ogol do
br a" - czego żalować może jedynie dziesiejszy his toryk te
a: ru . Gra jqcych ź le - wym ieniano po naL.wisku. 

Teatr ]\\·owsk i za dyr ekcJ i Kami1·1 k :_go w la tach 1890-
-lS ·t~ był tea '. rem z p~·awc z · wego zdarzen ia. J ed ny m L. naj
bardziej go!·<icyci1 i \\·y trwałych orędowników tej sceny i 
jej dyrektora by ł Jacek Fredro, ojciec kom ed!0pisar za . W 
pona :l t rzy dziestoletnim reper tuar ze Kamiń skiego domino
\\·ały komedie (p onad 50"/ tJ. Służy ły one głównie wychowa
niu. Miały wyraźne tend en cje m or alizatorskie. Stanowiły 

rzecz jasna kontynuację programu oświecen i owego . Ale 
właśnie w dziedzinie komedii teatr lwowski położył naj
więk sze - i to dzięki Kamińskiemu - zasług i dla polskiej 
kultury. Wyszkolił on bowie m znakomitych aktorów, którzy 
niczym w komedii dell"arte stworzyli własne typy . To go
towe aklors w o było jednym z poważniejszych źródeł i !'l
sp iracji autora „Dam i huzarów". Niejedni historycy skłonni 
są sąd z:ić że bez teatru Kamińskiego nie byłoby Fredry. 

Miałby zatem Fredro ukształtowanych, charakterystycz
nych aktorów, stanowiących prawzór niejednej postaci. Co 
więcej, mógł liczyć na życzliwość i mądrą radę dyrektora. 

„Właśdw.ie szło mi o to - wspominać będzie po latach 
Fred ro - żebym mógł komu płód pierworodny przeczytać, 
zaciągnąć zdrowej rady i dowiedzieć się czy warto psuć czas 
i papier. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko przez trze
ciq osobę posłać moją komedię J.N. Kamińskiemu, jedyne
mu znawcy i doświadczonemu praktykowi. Kamiński ko-
medię pochwalH ... " 

Malo teg.:;, zaproponował mu współpracę. Nie tylko d~

biutujący w teatrze wiedzą, jak bardzo musiał być Fredrze 
potrzebny zaufany doradca, dy[·ektor, który wziąłby na s:e
bie trud i ryzyko prizygotowania prapremierowych spektak
li. :\"iezbicie musiał Kamińsk,i mieć świadomość, kim db 
polskiego teatru będzie Fredro. Dosttrzegał w nim nie ty!~ 

może odnowiciela komedii, ale twórcę jedynego, niepowta
rzalnego. Dla'.ego zapewnił mu warsztat jakim jest scena 
i aktorzy. Był więc Fredro jednym z nielicznych wielkich 
twórców, k~órzy za życia przeszli próbę sceny. 

Z całego dorobku Fredry „Damy i huzary" miały dotąd 

najwięk>ze pc,wodzenie, i były najczęściej grane. Popular
ność tego u t1voru w XIX wieku z pewnością polegała me 
tylko na wa'.orach scenicznych. W ówczesnych warunkach, 
kiedy cenzu:·a usuwała z tekstu kwestie patriotyczne, każde 
dzieło \vpro -_\·adzające na scenę choćby tytko ogóln ikowo 
potraktow<.:1y obyczaj, czy też prezentujące narodowe >tro je, 
cieszyło się u publiczności specjalnymi względami. 
Może to wydać się niedo.rzeczne, ale „Dam i huza:-ów" 

nie ominęły cięcia cenzury. Zachowany szczęśliwie l\vowski, 
pr-a,premierowy egzemplarz reżyserski komedii pozwala na 
szczegółową analizę rodzaju i liczby skreśleń. Rzecz ja na, 
również pozwala określić zar ówno nocmę przyzwoitości, jale 
: sposób jej prze~racza..'1ia przez Fredrę. Zwrócimy uwagę 
tylko na rzeczy najwahtiejsze. 

Urząd cenzorsk i w pierwszej połowie XIX wieku nie mógł 

zg,odzić s ię na sceny z udziałem postaci duchowych. Ta 
więc pos tać Kapelana nie mogła się w pełni na scenie ujaw
nić. Owczesne pocz..ucie przyzwoitości , któreg tak bacznie 
chro:-iila ce. rn ra nie dopuszczało myśli o obecności ka ol ic
k iego kapia"'.1 w komedii. W skutek ingerencji cenzury -
Kapelana zamieniono na prawnika, a w rok późniejszej 

premierze ·A·a rszawskiej na lekarza, by w ciągu kilku na
stępnych ; ezcmów zamieniać tę postać na pasto,ra luterań
skiego. 

Pozostai~ s . ·reślenia zachowane do dziś na egzemplarzu 
Teżyserskirn - owodzą, że cenzorów raziły główn ie dwuznacz
ności o chara kterze erotycznym. W akcie I usunięto fra~

ment opowieści Majora, jak to dawnymi czasy „zawsze do
godził dam • '", wypadły słowa, o konnym powrocie Klucz
nicy. W II akcie mocno okrojone zostały j.eździeckie sym
patie Anie li - „Co to za uciecha dobrego dosiąść rumaka". 
Również wypadły zda..'1ia opis.ujące „g·orącość" bohater.ki, 
mówiące o prz.e<:hadzce do ogrodu, a następnie do stajni. 
W a·kcie III do&tało się Grzegoc:rowi mówiącemu o dostar
czaniu przez przyszłą żonę żyWI1-0ści i napojów panom ofi
cerom. Wypadła jego huzarnka rada: „Najlepiej zawsze z 



m1eJsca nacieraj", podobnie, jak konfesda An ieli: „Ja wiem, 

co to porucznik" 
z czasem zwroty te przestawały razie, ich dwuznaczny 

charakter uległ stopniowemu zatarciu. Dziś tekst grać moż
na w pełnym brnmieniu, bez obaw narażenia na szwank 

ciob.rej reputacji widza. 
Przepowiednia lwowskiego recenzenta, świadka prapre

miery: „Długo zapewne nie tylko rozkwzą czytelników, ale 
i na scenie „Damy i huzary" będą roz:koszą widzów" - speł
niła się. Komedia ta niemal co sezon pojawiała się na lwo
wskiej scenie, na przestrzeni niemal stu lat. 

W Krakowie 19 kwietnia 1826 roku reklamo·sano „Damy 
i huzary" jako „wcale nową, bardzo zabawną, nigdy tu jesz
cze nie wystawioną komedię", g·raną a la long przez pierw

sze pól wiecze. 
W Warszawie (pre:niera 14 maja 182ti r.) komedia ta 

bardzo zabawiała obecnych". „Ta sztuka - wieszczył re
~enzent „Ku,riera Warszawskiego" długo może należeć do 
rzędu dziel często przedstawianych". Pamiętamy, że w ów
cze ·nej Wa'rS'zawie panowała nieco inna polityka repertua
rowa. Yv trwającym spO<J:ze „romantyków" z „klasykami" w 
przypad·irn sc2;1y narodowej (za dyrekcji Ludwika Osii1skie
go) fawo1ryzowano da·amaturg·ię klasyczną czy pseudoklasycz
ną ; d opu szcz:m:i do gr2!1ia je::lynie gatunki po!)iera!1e przez 

klasy ków: tragedie i dramy. 

* 

Niela1t\VO byłoby obliczyć, którą z rzędu jes t gdyi1ska in
scenizacja „Dam ·i huzairów". Natomiast fakt, że jej twórca 
Zbigniew Wróbel po raz drugi w swej biografii artystycznej 
sięga po ten utwór, wypada opatrzyć krótkim komentarzem, 

„Od rerż:y sera". 

Od reżyser:a 

To wielka przyjemność dla reżysera móc realizować ko
medię. Dlateii:o też przyjąłem propozycję przygotowania 
właśnie te j pozycji radośnie. Mimo iż ży\ e są we mnie 
w spomnien:a z przedstawienia „Dam i huzarów"' w „Teat
r ze na Woh"' zdecydowałem się podjąć ponownie pracę nad 
tą partyturą , gdyż uważam, że są w tym tek· cie nieustające 

możliwości, bogactwa barw, sytuacji, dowcipu. Malo jest 
u twor ów w polskiej literaturze dramaty znej , t ak pogod
n ych, niefra ·obliwych , emanujących energią, afirmując • h. 
M imo iż ·poro atysfakcji artystycznej przyniosła mi war
szaw ka realizacja tej sztuki. jeszcze pod auspic ja mi pana 
T. Lomnickiego, chętnie myślę o tej zgra bnej i żywiołowej, 
wciąż śmiesznej materii fred rowskiej anegdoty. 

Bezpretensjonalna intryga, kolorowe postacie, rozr sowane 
karykaturalną kreską pozwalają zapomnieć, uwalniając od 
tro i jakimi przygnieciony jest arty. ta. Wiele sztuk, rów
nież z najnowszej literatury uległo o latnio przewartościo

waniu, zmieniły się proporcje, siła wyrazu, oddaliło się m en
ta1nie od zagubionego ale jednocześnie butnego odbiorcy. 
Chociaż ramota, to jednak urodziw a, pełna wC:zięku , ma

lowana delikatn ym piórkiem przez mi trza dialogu i sce
nicznej sytuacjL Po jedenastu 1 lach intensywnej pracy 
reżyserskiej spa tyka mnie coś w rodzaju oczyszczenia, po
wrót do tego o najprostsze. Wzrusza m nie radość aktora 
odkrywającego tkwiące w tych scenach możli\vo:ici kreacy j
ne. 

Pieśni, przy;piewk i i zawołania jakie włączam do tej 
~nscenizacji mają jeszcze bardziej rozniecić płomień tego 
przedsta\..,,;e!1ia a służba .i „wieś ". jaka tam się pałęta po
winna rozkolorować paletę. 

Jeśli starczy n am wyobraźni. to bawiąc się ami spró
bujemy zawołać Was do tańca . 

Zbigniew Wróbel 



Damy huzary w „Teatrze na Woli", \Varszawa, 1979 r. 

Przcdsięborstwo Eksportu Wewnętrznego 
„PEWEX'' 

Oddzial w Gda11sku, ul. Abrahama la 

Zapraszamy }Osiadacz:: walut wymienial.nych oraz bonów 
towarowy ch E.anku PKO SA do odwiedzenia placów 
„Pewex·· na e:·enie Trójmia · a : 

GDYNIA 
ul. Zygmu:ltowska 4, tel. 21-62-33 lub 20-48-34 
ul. Abrahama 7, tel. 21-82-16 
ul. Abrah ma 38, tel. 20-33-13 
ul. 3-go l\Iaja 9/13, tel. :W-99-89 
ul. 22 Lipca 22 - hotel „Gdynia··, tel. 20-66-61 
ul. Kielecka 2a - hotel „Bałtyk", tel. 20-07-82 

SOPOT 
Al. Niepodległości 798, te!. 51-13-60 
ul. Boh. l\fonte Cassino 21, tel. 51-49-12 
ul. Powstańców Warszawy 8/12 - hotel „Grm1d"', tel. 
51-00-H 

GDAŃSK-WRZESZCZ 

ul. Grun valdzka 92/98, tel. 41-79-63 
ul. Gru1~\valdzka 99/101 , tel. 41-62-·L 
ul. Grll!11waldzka 70, tel. H-01-38 
ul. Gru nwaldzka 130. tel. 41-38-32 
ul. Ja::wwa D olina 1, el. 41-39-79 

GDAŃSK-PRZY'.\IORZE 

ul. Rok ::O \ -skiego 7, tel. 56-39-64 

GDAŃSK-OLIW . .\ 
ul. E-ahti.5 ~iego la - h ala „Olivia" , te l. 52-40-13 ub 
52-19-61 

GDAŃSK-JELITKOWO 

ul. K apl iCZJ11a 30 - ho l „Posejdo:n", tel. 53-13-03 

GDAŃSK 

ul. Po:i1~i::ńska 16 - .. Wielki Mły n·", tel. 31-33-11 
T a.rg Vęgl \ ·y 4 - .,Z r <>jown ·a ", tel. 31-08-51 
ul. D! ug 40. t el. 31-59-24 
ul. E ewelrnsza 22 - h ()tel „Hevelius", tel. 31-56-31 
Pl. 1· . GOIIlkiego 1 - hotel ,.Monoipol", tel. 31-68-51 
ul. P -z.enna 1 - hotel „Novotel", tel. 31-56-11 

Towary zakupione w PEvV „Pewex", są ·ZWOL'lione od cła 
wyvv·ozowego . Spośród szerokiego aso!"tymentu atrakcyjn,·ch 
towarów, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. 

Żye;zymy udanych zakupów! 
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- TEATR DRAMATYCZNY -
W GDYNI 

ADRES: 
ul. Bema 2F. 81 381 GC 't NIA 
TELEFONY : 
20-88-01. 20-88-37 --- .~entrala 

20-78-46 - dyreKtc:r i sekretariat 
' '-- -

-BIURO OBSLUGI WIDZÓW-
1 REKLAMY ----

UDZIELA 
informacji o repertuar z e 
i terrninach przedstawien 
PRZYJMUJE 
zamówienia na bilety L.biorowe 

1 PROWADZI l rezerwację bile tó w indywidualnyc h „J 
ORGANIZUJE 
przedsta wienia zarnk ; )! ·-:· te 

- - - - - -- -- -- -- - -

-•IUllO O • •LUGI W IDZOW-
---- 1 R•KLAMY ----

czynne w godz. od a.oo do 1e.oo 
telefony: 21-02·26 I 20-ee-01 w. 6 

KASA TaATllU 

czynna (oprócz p<)nledzlałków) 
w godz. 11.0 0 - 1s.oo I 17.00 - 19.00 
w niedzielę w godz. 17 .oo - 19.00 

- :?..APRASZAMY -


