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Tadeusz Boy-Żeleński 

DAMY I HUZARY 

. We wstępnym swoim przemówieniu p. Adam Grzymała-Siedlecki wydo
był na wierzch jedną nić, która się snuje przez całą twórczość Fredry: 
sentyment żołnierski. Ten napoleończyk całe życie pozostał niejako zdemobi
lizowanym żołnierzem . Jasnowidzące jego oko podpatrzyło w świecie, 

w otoczeniu, wszystkie śmieszności, wszystkie przywary: ale mundur był 
przed tym ostrym spojrzeniem najpewniejszą tarczą. Skoro w komedii Fredry 
na scenę wchodzi żołnierz, oficer czy szeregowiec, robi się na niej jaśniej: 
wchodzi z nim prawość, szlachetność, tężyzna. Jeżeli są wady, to jakże 
niewinne; jeżeli śmieszności, to jakże sympatyczne! Solidarność munduru. 
Ta sama solidarność, która czyni z tych pysznych wczorajszych huzarów 
jakby jedną zwartą rodzinę . 

Cóż powiedzieć o tej krotochwili? Gdybym miał władzę przelania w czytel
ników przyjemności, jaką mi ona daje, tłoczyliby się do sali Teatru Narodo
wego, aby zakosztować rzadkiej uciechy artystycznej. Byli po świecie 

w zakresie komedii więksi od Fredry twórcy; nie ma z pewnością większego 
odeń artysty. Te Damy i huzary uchodzą raczej za jeden z pomniejszych jego 
utworów: a cóż za klejnocik czystej wody! Niby to drobne, niby to błahe; ale 
kiedy się wpatrzyć w misterne dzierganie nitek, kiedy się wsłuchać w rytm 
dialogu, kiedy się wczuć w to przedziwne zmieszanie sentymentu z humorem, 
doznaje się tego, co może wyrazić tylko jedno słowo, wytarte, co prawda, 
przez nadużycie w mniej szlachetnych okolicznościach: słowo rozkosz! 

Gdyby oceniać komedie Fredry z aktorskiego punktu widzenia, trzeba by 
dać im miano „bezogoniastych", co znaczy, że ze świecą nie znajdzie w nich 
ani jednego „ogona". Znana jest drażliwość aktorów na tym punkcie: otóż tu 
nie ma chyba ani jednej roli, którą by grający uważał sobie za dyshonor. 
Każdy ma coś: i Grzegorz swoją scenkę, i Rembo swoją kapitalną tyradę, i trzy 
pokojóweczki ile wdzięku mogą rozwinąć! Jeden może Porucznik jest 
upośledzony; ale w zamian w swoim kusym mundurze może roztoczyć takie 
powaby kształtów, że nazajutrz po premierze poczta przyniesie mu z pewnoś
cią paczkę gorących listów od entuzjastów obojej płci. 

Rola w rolę, niby dobrany komplet instrumentów, czekają batuty reżysera. 

* * * 

Ilekroć pojawi się sztuka kostiumowa - od Zabłockiego do ... Bałuckiego 
nieodmiennie czyta się w rozrzewnionej krytyce dytyramb o złotych 

polskich sercach, zacnym obyczaju, prostym, nieskomplikowanym życiu, 
czystej atmosferze etc. Nie obywa się też bez przycinków pod adresem naszej 
epoki, znieprawionej, zmaterializowanej, niezdolnej do ideałów. Ciekawy 
psychologicznie fakt, świadczący, że ludzi w kostiumach ogląda się jakby 
innymi oczyma. Pospolita gąska ubrana w organdynową sukienkę staje się 
wcieleniem niewinności; stary piernik ustrojony w tabaczkowy surdut 
z aksamitnym kołnierzem ma zawsze „złote serce" . Przeszłość ma w sobie 
jakiś mistyczny czar, który wszystko oczyszcza. Gdyby na Starym Mieście 
odkryto zamtuz z XV wieku, przydano by mu konserwatora. To rozumiem. 
Ale czytaliśmy wszak rozczulenia nad atmosferą Domu otwartego, tego 
dokumentu najsmutniejszej, galicyjskiej kołtunerii sprzed lat zaledwie czter
dziestu! Cóż dopiero gdy chodzi o takiego czarodzieja jak Fredro, który 
słońcem swego humoru wszystko potrafi opromienić! Kąpiemy się w tym 
słońcu, zapominając na chwilę, że to życie, które ono ozłaca, nie ma w sobie 
doprawdy nic, nad czym by się warto było roztkliwiać. Jest to nieporozumie
nie, a nieporozumienie to ciąży niewątpliwie na stosunku publiczności - tej 
publiczności nowej, mlodej, patrzącej nieuprzedzonymi oczyma - do utwo
rów Fredry i staje się niepożądaną zaporą. Zaraz się wytłumaczę . Miłość dla 
Fredry, której tylokrotnie dawałem wyraz, obroni mnie od złego rozumienia 
moich intencji. 

Czym są Damy i huz ary w odczuwaniu licznych krytyków, którzy je świeżo 
oglądali na scenie? Dla jednych arcydziełem, dla drugich nie; ale prawie dla 
wszystkich uroczym obrazkiem życia rodzinnego, polskiego domu, polskiej 
wsi, budzącym tęsknotę za dawnym obyczajem, dającym chwilę czystego 
wytchnienia po szpetnym dzisiejszym życiu . Dosłownie tak pisano! Otóż 
jakkolwiek może się to wydać śmieszne, pozwolę sobie przypomnieć treść 
Dam i huz arów. 

Pani Orgonowa, przybrawszy sobie dwie siostry do pomocy, przyjeżdża 
stręczyć w małżeństwo córkę swoją własnemu bratu, a jej wujowi, starszemu 
od dziewczyny o lat blisko czterdzieści . Jedyną pobudką tych swatów jest 
majątek Majora. Panna kocha innego, godnego jej miłości, ale na myśl jej 
nawet nie przyjdzie, że mogłaby wyznać matce swoje niewinne uczucie. 
Przeciwnie, wie, że jeżeli nie będzie powolną rodzinnym kombinacjom, czeka 
ją związek ze starym, wstrętnym lichwiarzem. Trudno o coś bardziej oschłego 
niż ten stosunek matki do córki. Córka czuje, że znajdzie w matce twardą 
wykonawczynię interesownych planów; matka widzi w córce jedynie narzę
dzie spekulacji. Ale są ciotki: mogłaby przecież im się zwierzyć, prosić o radę, 



o wstawiennictwo. Cóż znowu! Te ciotki są najwierniejszymi aliantkami 
matki: okrzyczałyby za wariatkę pannę, która by przepuściła taki los. „Wuj 
ma dobrą wieś, Zosiu, bądź rozsądna, zresztą miej rozum, a po ślubie będziesz 
mogła zrobić z mężem, co zechcesz ... " Mówi się to prawie wyraźnie. 
Przysięga? Sakrament? - farsa! Interes dominuje nad wszystkim, a raczej nie 
dominuje, ale j e s t wszystkim. Rodzice wydaliby córkę za trupa, za kanalię, 
byle z workiem. Serca w tym wszystkim ani za grosz. 

Powie mi ktoś, że wszystko to to jest konwencja teatralna, że te rysy 
obyczajowe są po prostu tradycyjne i przejęte ze starej komedii, że stanowią 
one wątek wszystkich utworów Moliera. Zgoda. Bo też ta forma życia 

rodzinnego, jaką widzimy u Moliera, istniała nie tylko na scenie, ale w życiu. 
Pod tym względem komedia była wiernym jego odbiciem. Toż samo za 
Fredry. Ten stosunek dzieci do rodziców, te pojęcia i obyczaje były czymś 
zupełnie potocznym; wystarczy wziąć do ręki pierwsze z brzegu współczesne 
pamiętniki. To są rysy wspólne i zupełnie naturalne w epokach, gdy wszystko 
wspierało się na p o s i a d a n i u . 

Chodzi o co innego. Francja kocha i wielbi Moliera. Ale nikt nie czerpie 
w nim natchnienia do zachwytów nad starym obyczajem. Nikt nie rozczula się 
nad „złotym, francuskim sercem" Grzegorza Dandin albo Pourceaugnaka. 
Nikt nie widzi w tych komediach obrazów „zacnego, prostego, dawnego 
życia". 

Znów wiem, co mi ktoś odpowie. Jest różnica między gryzącą satyrą 
Moliera a niebolesnym humorem Fredry. Molier wypił w życiu wszystkie 
gorycze, oglądał świat z d o ł u, gdy Fredro, malując tę sferę, z której był sam, 
patrzy na jej obyczaje z ukrytym, ale dobrotliwym sarkazmem. Zapewne. I tu 
tkwi właśnie niebezpieczeństwo rozdźwięku między Fredrą a dzisiejszym 
społeczeństwem. Że ten rozdźwięk istnieje, stwierdziliśmy nieraz; przewal
czyć go będzie największą chwałą naszych teatrów. Pomagajmy im w tym 
z całych sił. Ale boję się, że ten rozdźwięk możemy raczej pogłębić, 

gloryfikując nie sam artyzm Fredry, lecz i ten obyczaj, który jest jego 
tematem. Boję się tego zwłaszcza w stosunku do młodzieży. Bo młodzież ma 
pasję czynienia bardzo ostrych rewizji konwenansu. Gdy jej zechcemy 
wmówić patriarchalne cnoty pani Orgonowej i anielstwo Zosi, zbuntuje się 
i ucieknie od Fredry. Raczej uczmy ją podziwiać potęgę i czar sztuki, która 
potrafi przemienić w piękno życiową lichotę. Wiem z doświadczenia jak 
odwrotny skutek mają na młodzież tego rodzaju apoteozy. Dajmy pokój 
przeszłości! Niech śpi w pokoju. Dzisiejsze życie jest, mimo wszystko, o wiele 
prostsze, godniejsze i rzetelniejsze niż życie naszych pradziadków. Cnoty 
prababek też bezpieczniej nie ruszać. Boję się, powtarzam, że takie gloryfika
cje staroświecczyzny odbijają się na skórze naszych najukochańszych pisarzy. 

Tadtusz Boy-Żtltński -
Teatr Narodowy: „Damy i huzary11 Fredry 

(w retnq rocznicę premiery) (fragmtnty) 
„Kurier Polski" 1925 nr 259 

Aleksander Fredro 

ŻONA 
Mądra żona - za nos wodzi, 
Spokojności - piękna szkodzi, 
Brzydka - w koło straszy ludzi, 
Głupia - prędko męża znudzi. 

Jeśli środek dobry wszędzie, 
Więc i w żonie dobrym będzie: 
Niech ma rozum dla kobiety, 
Nie szukając z dzieł zalety. 

Grzeczna, miła i przystojna, 
Ani sknera, ani hojna, 
Nie mruk i nie rezolutna, 
Nie szalona i nie smutna, 

W żądaniach zawsze mierna, 
Nade wszystko bardzo wierna. 
Takiej żony mi potrzeba, 
Gdy mi lata dały Nieba. 



Stanisław Pigoń 

W GOŚCINIE 
U PANA MAJORA 

Zjechawszy na urlop do swego dworku przystroił Major ściany salonu 
w rynsztunek wojenny: 

W głębi broń różna: dzidy, cel, głowy tureckie, do karuzelu służące 

(I wskazówka przed sc. r) 
No, zgódźmy się, źe te „dzidy" to po prostu lance ułańskie. Ale owe „głowy 

tureckie"? Zostawiam biegłym w historii naszej wojskowości wyjaśnienie, czy 
kawaleria księcia Józefa w czasie musztry ćwiczyła się w szarżach na głowy 
tureckie. Gdyby nawet tak było, zostaje kłopot nie byle jaki: Po co Major 
z magazynu pułkowego zabierał te rekwizyty, po co te anachroniczne głowy 
wiózł ze sobą na wieś? Ani karuzelu tam nie miał, ani żołnierzy do ćwiczenia, 
ani koni pod dostarkiem, ani zapewne ochoty do psucia sobie urlopu. 

Sprawa wyjaśnia się od razu, gdy w akcie II zobaczymy, jak na takiej głowie 
srogiego janczara panna Zuzia czy Fruzia przystraja czepek damski. Ani więc 
o Turków chodziło, ani o karuzel, ani o ówczesną praktykę musztry 
huzarskiej. Chodziło o znakomity efekt komiczny. 

I tak jest w tym utworze stale. Nie o realizm stosunków powszednich tam 
chodzi ani o precyzję historyczną podłoża i jego powiązań. Z historią obchodzi 

się tu autor swobodnie, żeby nie powiedzieć: swawolnie. Nie precyzuje zbyt 
ściśle momentu, nie uwydatnia jego znamion indywidualnych, jemu tylko 
właściwych, niepowtarzalnych. Akcję utworu osadza na wąskiej między 
historią a baśnią. Przecież nieokreśloność stosunków czasowych to jedno 
z głównych znamion świata baśni. 

Jedyne prawo, które w tym świecie obowiązuje, to jest prawo celowości 
artystycznej. Fredro pisał dzieło sztuki, a nie dokument. Na wielkiej 
szachownicy sceny chciał rozegrać partię: igrę komediowo-farsową, zgroma
dził więc do tego potrzebne figury, nie bardzo patrząc, z jakiego która toczona 
materiału. Rozegrał ją arcydzielnie. W strukturze tego dzieła wszysrko jest 
wymysłem, odrębnym, indywidualnym stopem różnorakiego surowca, wszy
srko jest poddane jedynemu porządkowi - porządkowi komizmu. W kon
strukcji ostatecznej wszysrko jest fikcją, mitem artystycznym, obliczonym na 
śmiech, na niefrasobliwą, bezinteresowną wesołość. 

Czy to znaczy, że Goszczyński miał w gruncie rzeczy rację, że dzieło 
twórcze Fredry w samym rdzeniu swoim jest kosmopolityczne, obrane 
z elementów strukturalnych rodzimości? 

Sąd taki byłby błędny już z tego jednego powodu, że oparty jest na 
niedostatecznej podstawie. Nie zapominajmy, że mówiliśmy tu o jednej tylko 
komedii i to komedii w wysokim stopniu nasyconej pierwiastkiem farsowym. 
Wniosków z niej na całą różnorodną twórczość Fredry wyciągać się nie godzi. 
Damy i huzary mają w jego zasobie twórczym pozycję dość wyjąrkową. 

Znamion polskości w komedii Fredry szukać należy gdzie indziej: przede 
wszysrkim w naturze jej humoru. Terenu zaś wspaniałego realizmu, którym 
pulsuje jego twórczość, dopatrywać się będziemy słusznie także gdzie indziej: 
w obrazach szeroko wziętej i unieśmiertelnionej przezeń współczesnej 

obyczajowości okolicznej . 

Stanisław Pigon - W gościnie u pana Majora (fragmenty) 
w : W pracowni Aleksandra Fredry, 

PIW, Warszawa 1956 

Stary szarmantuje: czubek jako tako, 
tylko w krzyżach brak. 
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Dworek Aleksandra Fredry na Chorążczyżnie. Plan syruacyjny posesji i rozkład pomieszczeń dworku 
sporządzony przez Marię z hr. Fredrów hr. Szembekową. 
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Stanisław Tarnowski 

KOMEDIE 
ALEKSANDRA HR. FREDRY 

Pani Orgonowa, pani Dyndalska, panna Aniela! Nierozdzielne jak trzy 
mitologiczne Gracje, a straszne jak trzy Parki -to karykatury, przez które cała 
historia Dam i huzarów przechodzi w ton prostej, nieco rubasznej krotochwili. 
Ale co za różnica! I co za wesoła, miła komedyjka, pełna humoru, śmieszna od 
początku do końca, ożywiona doskonałymi, typowymi figurami, połyskująca 
dowcipnymi słowami, zajmująca akcją ciekawą i dobrze prowadzoną, a nawet 
nie pozbawioną prawdy głębszej, choć głęboko pod dowcipem ukrytej; bo 
historia poczciwego Majora i jego przyjaciela Rotmistrza jest historią 

wszystkich mężczyzn na świecie, począwszy od ojca Adama i wychodzi na 
stwierdzenie mądrego adagium Księcia Biskupa Warmińskiego: „my rzą
dzim światem, a nami ... ", czasem nawet takie jak pani Orgonowa i panna 
Aniela. 

Z wyjątkiem czułej Zofii, trochę konwencjonalnej, z wyjątkiem słodkiego 
porucznika, który z uśmiechem pyta, „jakim rozkazem zaszczyciły go damy", 
i z wyjątkiem przydługiego opowiadania tejże Zofii o heroicznych dziełach 
tegoż porucznika, nie ma w całej komedii jednej chwili, która by nie była 
zabawna, jednej sceny, która by się wlokła, jednej figury, która by nie była 
doskonała. Od pani Orgonowej aż do jej kota, od pani Dyndalskiej aż do 
wywiezionej klucznicy, którą Kutasiński ma przywieźć na Łysym, jak upiór 

Starego zaloty - błazeńskie obroty. 

Rok czterdziesty zwykle drzwi szaleństwu zamyka 
mężczyznom, a otwiera kobietom. 

Lenorę; od „nie uchodzi" Kapelana aż do ciasta, które Grześ ma upiec na 
komendę, wszystkie Damy i wszyscy Huzarzy są-pełni życia, prawdy, a nade 
wszystko humoru. Niektórzy bezbożni śmią bluźnić na panią Dyndalską 
i twierdzić, że ona traci na porównaniu z wielkim charakterem pani 
Orgonowej i naiwną nieświadomością panny Anieli; to potwarz! Pani 
Dyndalska może mniej mówi, ale nie gorzej: owszem mówi tak porządnie, tak 
systematycznie, tak gruntownie, ma taki swój odrębny, a wcale nie rzadki 
w świecie rodzaj nudnego gadulstwa, że bynajmniej swoim siostrom nie 
ustępuje - owszem jest konieczna do uzupełnienia tego bukietu wdzięków. 
A biedny Major - jak od nich ucieka zrazu, jak potem daje się im zawojować, 
jak wreszcie wpada w furię na kolegów; Major taki komiczny, a taki 
sympatyczny przy tym, taki poczciwy, serdeczny, stary żołnierz do szpiku 
kości, to już figura nie zabawna tylko, ale i ładna. Jedno tylko może za śmiałe, 
może do prawdy niepodobne: że mężczyznę powab niewieści łatwo podbije, 
zwłaszcza kiedy, jak mówi Klara: „znajdzie wtór do jego piosneczki'', 
a dopieroż mężczyznę już podstarzałego, a który przez całe życie nigdy celem 
kokieterii nie był; zbytecznie mówić: cała historia świata nie dowodzi niczego 
innego. Ale czy jest taki - choćby stary jak Matuzalem, a naiwny jak nowo 
narodzone dziecko - który by dal się złapać pannie Anieli? Kwestia 
psychologiczna jest wątpliwa; ale ta scena starej kokieterii z naiwną dob
rodusznością jest niewątpliwie zabawna. A co najzabawniejsze i najładniejsze, 
to wszystkie huzary razem, to te typy wojskowe przedstawione z takim 
życiem, z taką prawdą, z takim humorem i z taką serdeczną sympatią; owoc 
żywych studiów, obozowych wspomnień i spostrzeżeń autora. Przez nie 
sztuka przestaje być tylko wesołą komedią, a nabiera prawie powagi i wartości 
wiernego wizerunku miłych, a coraz bardziej znikających postaci. 

w: Stanisław Tarnowski O literaturze polskiej XIX wieku 
PWN, Warszawa 1977 

prwdr. „Biblio1cka Warszawska", 1876 



DAMY I HUZARY 
w Teatrze Polskim w Warszawie 

Premiera 25 maja 1913 roku. 
Reżyseria: Maksymilian Węgrzyn. Dekoracje: Wincenty Drabik. 
Mundury według wzorów Bronisława Gembarzewskiego. 
Obsada: Major - Maksymilian Węgrzyn, Rotmistrz - Michał Szobert, 
Porucznik - Wacław Nowakowski, Kapelan - Aleksander Zelwerowicz, 
Orgonowa - Stanisława Słubicka, Dyndalska - Helena Czarnecka-Mielnicka, 
Aniela - Faustyna Krysińska, Zofia - Anna Zielińska, Józia - Zofia 
Kopczewska, Zuzia - Wanda Tatarkiewiczówna, Fruzia - Janina Zarzycka, 
Grzegorz - Ludwik Dybizbański, Rembo - Jan Guttner. 
Grano 12 razy. 

Wznowienie 14 września 1913 roku. Obsada jak wyżej z wyjątkiem: 
Porucznik - Adam Wiślański, Karol Wojciechowski, Zofia - Halina Starska, 
Józia - Kamila Zakrzewska, Fruzia - Jadwiga Tomaszewska. 
Grano 4 razy. 

Wznowienie 4 sierpnia 1914 roku. Obsada jak na premierze z wyjątkiem: 
Rotmistrz - Marian Bogusławski, Porucznik - Karol Wojciechowski, Or
gonowa - Józefa Winiarska, Dyndalska - Stefania Gprska, Aniela - Seweryna 
Broniszówna, Zofia - Janina Janiczówna, Józia- Kamila Zakrzewska, Zuzia 
- Janina Ordężanka, Fruzia - Teodozja Bohdańska, Rembo - Gustaw 
Buszyński. 

Grano 13 razy. 

Premiera 17 lutego 1934 roku. 
Reżyseria - Aleksander Zelwerowicz. Dekoracje według projektów Stani
sława Noakowskiego, Kostiumy: Teresa Roszkowska. 
Obsada: Major - Kazimierz Fabisiak, Rotmistrz - Władysław Grabowski, 
Edmund - Mieczysław Milecki, Kapelan - Stanisław Stanisławski, Pani 
Orgonowa - Stanisława Słubicka, Pani Dyndalska - Janina Munclingrowa, 
Panna Aniela - Helena Sulima, Zofia - Nina Świerczewska, Józia - Zofia 
Jentysówna, Zuzia - Zofia Niwińska, Fruzia - Maria Karpowiczówna, 
Grzegorz - Adam Socha, Rembo - Tadeusz Chmielewski. 
Grano 7 razy. 

Wznowienie 19 marca 1935 roku w tej samej obsadzie. Grano łącznie 

z PRZEDSTAWIENIEM UROCZYSTYM dla uczczenia imienin Józefa 
Piłsudskiego. 

Grano 3 razy. 

Wznowienie 16 czerwca 1936 roku w poniższej obsadzie: 
Major - Bogusław Samborski, Rotmistrz - Janusz Ziejewski, Edmund 
- Kazimierz Wilamowski, Kapelan - Henryk Małkowski, Pani Orgonowa 
- Helena Buczyńska, Pani Dyndalska - Janina Munclingrowa, Panna Aniela 
- Helena Sulima, Zofia - Maria Zarębińska, Józia - Stanisława Stępniówna, 

Zuzia - Jadwiga Kurylukówna, Fruzia - Lidia Wysocka, Grzegorz - Stani
sław Żeleński, Rembo - Tadeusz Chmielewski. 
Grano 7 razy. 

Damy i huzary - Teatr Polski 1934. Dekoracja wg projektu prof. Stanisława Noakowskiego. 

Premiera 26 grudnia 1986 roku. 
Reżyseria: Andrzej Łapicki, Scenografia: Łucja Kossakowska. 
Muzyka: Tomasz Kiesewetter. Układ tańca: Wanda Szczuka. Asystenci 
reżysera: Tadeusz Pawłowicz, Paweł Pochwała. 
Obsada: Major - Mariusz Dmochowski, Rotmistrz - Jan Matyjaszkiewicz, 
Bogdan Baer, Edmund - Waldemar Izdebski, Kapelan - Andrzej Szczep
kowski, Pani Orgonowa - Anna Seniuk, Pani Dyndalska - Łucja Żarnecka, 
Irena Szczurowska, Panna Aniela - Kalina Jędrusik-Dygat, Zofia - Ewa 
Domańska, Józia - Ewa Węglarzówna, Zuzia - Iwona Rulewicz, Fruzia 
- Jolanta Mielech, Grzegorz - Wiesław Golas, Ryszard Nawrocki, Rembo 
- Bogdan Baer, Lech Ordon. 
Grano 66 razy. 



Damy i huzary - Teatr Polski 1934. 
Kazimierz Fabisiak (Major), Stanisław Startislawski (Kapelan), Wladyslaw Grabowski (Roonistrz) 

Maria Karpowiczówna (Fruzia), Zofia Niwińska (Zuzia), Stanisława Słubicka (Pani Orgonowa), Janina 
Munctingrowa (Pani Dyndalska), Helena Su Lima (Panna Aniela), Zofia J entysówna G ózia) 

Damy i huzary - Teatr Polski 1986. 
Na pierwszym planie: Łucja Żarnec
ka (Pani Dyndalska), Kalina Jędrusik 
(Panna Aniela), Anna Seniuk (Pani 
Orgonowa), w glębi: Jolanta Mielccb 
(Fruzia), Iwona Rulcwicz (Zuzia), 
Ewa Węglarzówna (Józia) 

Andrzej Szczepkowski (Kapelan), 
Jan Matyjaszkiewicz (Roonistrz), 
Mariusz Dmochowski (Major), Wie
sław Golas (Grzegorz) 



W programie wykorzystano fotografie ze zbiorów 
Muzeum Teatralnego, Biblioteki Narodowej i Teatru Polskiego w Warszawie. 

Aforyzmy zamieszczone w programie zaczerpnięto 
z Epigramatów i Zapisków starucha Aleksandra Fredry. 

Redakcja programu 
JOLANTA KOTUŁA 

Opracowanie graficzne 
RYSZARD WINIARSKI 

Redakcja techniczna 
MARIA GA WROŃSKA 

Wydawnictwo Teatru Polskiego w Warszawie 
Sezon l 99Z/ 1·993 



Ze zbiorów 

M 'ł k . k . Dzia~u .Doku meiu . . . 
i osna gorącz a Ja ospa, zm wczesm0 srę vcm'la15fit9Jl 

tym lżejsza. Z ZASP 

Stary amant jak piec stary: 

Dużo swędu, mało pary. 

Zalotnik stary - spieszy na mary. 

Droga zawsze żona, ale w karnawał najdroższa. 

U człowieka język- część najtrwalsza. Ani się zetrze, 
ani się skurczy, a jednak zawsze w ruchu. 

Boją się panny iść za podtatusiałego, bo ich straszy 

zbytek ... rozsądku. 



TEATR 
POLSKI 
WWARSZA\ME 

ZALOZ:ONY PRZEZ ARNOLDA SZYFMANA 
1913 

Aleksander Fredro 

DAMY 
I HUZARY 

Komedia we trzech aktach, prozą 

Osoby: 

Major ............................. JANUSZ ZAKRZEŃSKI 
Rotmistrz ...... . ............................. JAN TESARZ 
Porucznik .......................... DARIUSZ BISKUPSKI 

SŁAWO MIR GŁAZEK 
Kapelan .......................... IGNACY MACHOWSKI 

LECH ORDON 
Pani Orgonowa .......................... IRENA KOWNAS 

ANNA SENIUK 
Pani Dyndalska .............. KATARZYNA ŁANIEWSKA 
Panna Aniela .................... ZOFIA TOMASZEWSKA 
Zofia ................................... EWA DOMAŃSKA 

MAŁGORZATA SADOWSKA 
Józia ...................................... . JOANNA VOSS 
Zuzia ........................... KATARZYNA TATARAK 
Fruzia ................... MAGDALENA HOMANOWSKA 
Grzegorz ......................... ANDRZEJ BALCERZAK 

WIESŁAW GOLAS 
Rembo .................................... BOGDAN BAER 

Reżyseria 

KAZIMIERZ DEJMEK 

Układ tańca 

EMIL WESOŁOWSKI 

MACIEJ MACIEJEWSKI 

Scenografia 
ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Opracowanie muzyczne 
ANNA PŁOSZAJ 

Asystent reżysera - JACEK JARZYNA 

Sezon 1992/1993 Premiera 3 kwietnia 1993 roku 


