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Tadeusz Hollender 

W teatrz~ Fredry 

Czas w starych kopersztychach zżółkły papier marszczy, 
ułańskim błyska czakiem, kitką w amarantach, 
zegar - empire złoconą zakrywa się tarczą, 
by fałszywym, za długim zmącić sen kurantem. 

Senny park - gdzie w strzyżonych klombach i alejach 
na ławeczce pod klonem amory ułańskie, 
w nocy wiatr wspominkami i liśćmi przewieje, 
aż rozszlocha się panna nad romansem Tańskiej. 

Oficerom z wojenki zbyt nudno w trakierniach, 
lulki ćmią, baki świec<'!, zadzierają nosa, 
a że w worku grosz goni drugi grosz niewierny, 
mundurem i szabelką zarobią na posag. 

- Epoko! Hrabia piórem po pańsku się para, 
hrabia rej wodzi w tłumie fraczków kanarkowych. 
Już dawno w empirowych czas stanął zegarach, 
sypiąc młodym szaleństwa, starym - śnieg na głowy. 

I scena jak kopersztych wszelką ostrość zatrze, 
jak próchno błyska ku nam senną światła smugą ... 
- Sto lat śmiechem ogromnym parsknęło w teatrze. 
- Sto lat się śmiejemy - naprawdę - to długo. 

Fragmenty z tomu: „Ludzie i pomniki" 
Warszawa 1938 

TEATR NOWY W POZNANIU 

Aleksander hr. Fredro 

DAMY I HUZARY 

Komedia we trzech aktach, prozą 

Premiera 
9 marca 1990 

Sezon 
1989/90 



Osoby 

Major ) - Jerzy Stasiuk 
Rotmistrz pulku huzarów - Michał Grudziński 

Edmund, porucznik na urlopie - Paweł Binkowski 
Kape~an - Aleksander Machalica 

PA.ni Organowa 
Pani Dyndalska 
Panna Aniela } 

siostry Majora 
jedna starsza 
i grubsza 
od drugiej 

Zofia, córka Pani Organowej 

Józi<l 
Zuzia 
Fruzia 

Grzegorz 
Rem bo 

Reżyseria 

l slużące 
} stare huzary 

Scenografia 
Opracowanie muzyczne 
Choreografia 

Inspicjent 
Asystent reżysera 

Sufler 

- Sława Kwaśniewska 

- Daniela Popławska 
- Kazimiera Nogajówna 

- Danuta Stenka 

- Maria Rybarczyk 

- lllfQ'łłllloflNJH,... 
- Dorota Lulka 

- Wojciech Standełło 
- Rajmund Jakubowicz 

- .Janusz Nyczak 
- Aleksandra Semenowicz 
- Bogusław Klimsa 
- Henryk Konwif1ski 

- Dorota K uczyf1ska-
-S tande llo 

- Iga Figiel 

Cała obłapka z dwóch części się składa, 
Z tych krocie różnych sposobów wypada. 
Pierwsza część jest ta, w której sam'.ł siła 
Zmysłów początek i koniec sprawiła. 
W drugiej nie tylko ciało się porusza, 
Lecz lubieżności używa i dusza. 
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Hoży Junaku krwawego rumieńca, 
Ty dostać możesz czcigodnego wieńca! 
Portka opięta, co ledwie nie pryska, 
Lufbieżne formy walnie ci wyciska; 
Półdupki pełne, jak gdyby toczone, 
Łydki tęgiemi żyłami pleci:cme, 
W kroku narzędzie, choć go ręka tłoczy, 
Bezwolnie ściąga niewiniątek oczy. 
Są to najpierwsze trwałości zasady, 
Przy nich potrzebne doświadczenia rady! 
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Jako wódz w sztuce biegły i uczony, 
Chociaż ponurą nocą otoczony, 
Byle dowiedzieć zdołał się nazwiska 
Jednego punktu swego stanowiska, 
Wie, jak pagórków, jak lasów daleki, 
Gdzie drogi, ścieżki, gdzie brodziste rzeki -
Tak mąż pracowny przebudzon w łożnicy, 
Gdy rękę kładzie na swej połowicy, 
Wie, gdzie ma znaleźć piersi natłoczone, 
W jaką do gaju obrócić się stronę 
Wszędzie na pewne wiedz.ie swoje kroki, 
A wie najlepiej, jak wąwóz głęboki. 
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Przy dupie twarde, niezbyt wielkie gały, 
Niech się trzymają jak muszla u skały. 
N a tym kolorze niemałe zalety 
(Przynajmniej wierzyć tak każą kobiety). 

Każdy z swych członków człek chętnie utraci, 
Jak ony worek nikczemny z postaci. 
Jęczał Abelaird żywota ciąg cały, 
Ze mu okrutnie oberznięto gały. 
Wolałby cierpieć lbez ręiki lub nogi, 
A Heloizie dogodzić niebogi, 
Która nieszczęsna trąc dupą -0 ścianę, 

Płakała ciągle stratę ukochaną. 
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My na Wacława spojrzyjmy z dalek.!.. 
Ten od wieczerzy wikwintnej zaczyna, 
Kończy zaś wety na butlu węgrzyna. 
Potem się zbliża skrycie do świątyni, 
Gdzie go wygląda pieszczotów bogini. 
Wsuwa się w łoże i osłonę zdziera .. . 
Mile na wdzięki tysiączne poziera .. . 
Po toku ciała zwolna ręką błądzi... 
Tutaj załechce, a tam ogień zrządzi. 
Prosi dziewczyna drżąca z rozpalenia, 
By skończył, by chciał zgasić jej płomienia; 
I białą dłonią chwyta dziryt twardy, 
Który nieczuły potrząsa szczyt hardy. 
A gdy palcami objąć go nie zdoła, 
Znowu o litość na Wacława woła. 
On na to głuchy, bardziej ją rozpala, 
Niby zaczyna i wnet się oddala. 
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Przyjechała do mnie wreszcie żona, 
aż Truskawiec nie mógł zmieścić tyle szczęścia. 
I tak miesiąc (a właściwie ponad) 
przeleżeliśmy sobie w objęciach. 
A czytałem to, zdaje się, gdzieś u Maupassanta, 
że mężczyźni się z żonami nudzą. 
Ot, pisarz staromodny, simplicitas sancta. 
PS. Nie pomnę, czy wspomniałem, że to z żoną cudzą. 
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Badali Jej uroki -
wierzyć się nie chciało, 
że serce tak szerokie, 
pocł piersią tak małą . 

Żona - łania, 
M.ą:i z rogami ugania. 



Cnotliwa Ciotunia pozna Brytana 
Brysia w celach konsumpcyjnych 
(WC 1789). 

Hryńko Bajdłuła, kawaler, lat 40/ 
/169/65, do 'tańca, do różańca i wart 
jesz.cze grzechu czeka na niską, 

szczupłą romantyczną dziewicę 

(z małym dzieckiem), wiek obojętny. 
Fotooferty do zwrotu. Odpisze na 
pewno. 

Samotny emeryrt Pan Benet, wierzą
cy, bez dzieci, wykształcony, bez na
łogów, pozna !Panią do65 lat i 100 kg, 
ze znajomością sztuki kulinarnej 
i języka zachodniego w celu wyja
zdu do pracy za granicę. Uwielbia 
interesujący biust, seks, śpiew, ta
niec, psy, konie i pracę fizyczną. Za
pisze notarialnie nieruchomość nad 
strumykiem (w lecie bardzo ładnie) 
w Drohiczynie. 

Ożenić się nie mogę z Wychowanką, 
więc szukam Człowieka do małych 
interesów matrymonialnych. Mam 
Rewolwer. Poważne oferty przyjmu
je Łatka. (BZ 7895). 

Jeśli czujesz się samotna wśród wie
lu przyjaciół, umiesz być i poważna, 
i wesoła, słodka i drapieżna, cenisz 
tolerancję, wierność, mieszkasz na 
Kresach, uwielbiasz ciepło - zrób 
ten pierwszy krok a nie pożałujesz?!! 
Radost 2789. 

Kawaler Antenacki, niebieskooki, 
trochę nieśmiały, bardzo wrażliwy, 

zaradny, lubi kłamstwa i awantury, 
szuka panny (chętnie Panny), super
szczupłej w celu załagodzenia kon
fliktów. Odezwij się, tak bardzo cie
bie potrzebuję, gdyż człowiek sam 
jest nic nie wart! Nocleg w Apeni
nach. 

Hrabia godzien litości, lat trzydzie
ści, bardzo jasny blondyn, prowadzi 
zmechanizowane gospodarstwo rolne, 
50 m od lasu, gdzie są grzyby, blisko 
woda, katolik, pragnie poznać wie
śniaczkę, może być z dzieckiem, któ
ra zechce dzielić z nim swój las. 
Przeszowa, skrytka pocztowa pod 
dębem. 

Kulturalny, lat 29/176 (szambelan) 
oczekuje ofert od pań, panów i mał
żeństw zafascynowanych SL•ksem ko
smopolitycznym. Oferty w języku 

francuskim kierować na nr 18675. 

Pierwsza lepsza pozna natychmiast 
Pana Geldhaba, kiedy świeczka 

zgaśnie w Dyliżansie. Lwów. 

Niekonwencjonalny, bezpruderyjny, 
z dwoma bliznami (na skutek intrygi 
na prędce), ;przystojny, trochę eroto
man, zafascynowany pięknem ciała 
dam w oprawie wyrafinowanej se
kretnej bielizny, pozna panią do lat 
45 trochę erotomankę, trochę ekshi
bicjonistkę, ceniącą miłość nietypo
wą z oryginalną kobiecością i owło
sieniem. Poste restante. Przemyśl. 

Wrażliwy domator Pan Jowialski w 
separacji lat 48, wyższe wykształce
nie, bez nałogów, nie chrapiący, zie
lonooki z małą łysiną, lubiący tury
stykę (karoca z przyczepą) i przyro
dę, dzieci sześcioro - pozna Panią 
42-52 lat o podobnych zaintereso
waniach, ładną, wierną, uczciwą, 

opiekuńczą, BEZDZIETNĄ, z miesz
kaniem - nieodłączną partnerkę na 
ciąg dalszy żywota (SB 3124). 

Uległy Ludmir poszukuje brutalnej 
(może być Podstolina). Oferty nr 
45804. Berdyczów. 

Już 30 lat czekam i wołam, matko, 
kwiatuszku naszych nienarodzonych 
dzieci - lecz krzyk mgły cieniem 
tylko odpowiada. Nie mam majątku, 
lecz tęczę z bajki na dłonie mogę 

złożyć Ci. Z wysokości 178 cm dużo 
widziały moje oczy, a głowa wie, co 
to Dom. Trywialność zakopiemy 
gdzieś, gdzie nie będzie nas ... Papkin, 
Zakopane (ME 6783). 

27-letnia Justysia, zielonooka, długo
włosa szatynka, 162 cm wzrostu, w 
trakcie rozwodu, o rubensowskich 
kształtach i dużym biuście, pragną
ca czułości i mocnych wrażeń (dewi
za: przez żołądek do serca) - pozna 
pana wysokiego, antyalkoholowca, 
miłego optymistę, do 75 lat, najch<:t
niej w Lublinie. Foto mile widzia
ne (ex 1977). 

Para trzydziestolatków (Gustaw 
i Klara) uatrakcyjni każdą biesiadę 
towarzyską pokazami zabaw ero
tycznych. (Sz.czegółowe oferty nad
syłać do klasztoru w Parzęczewie). 

Artysta dżentelmen (Alfred Piwo
warczyk) poszukuje pilnie modela 
z modelką do ambitnej twórczości 

0rotycz.nej. Eliminacje w klubie „Pod 
Lulką" na Kaponierze. Poznań. 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
Zastępca dyrektora 
Kierownik literacki 
Sekretarz literacki 

Kierownik techniczny 
Perukarnia 
Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 
Pracownia tapicersko-dekoracyjna 
Pracownia ślusarska 
Pracownia modelatorska 
Brygadzista sceny 
Główny elektryk 
Akustyk 
Rekwizytor 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Opracowanie graficzne programu 

Eugeniusz Korin 
Leszek Śnieciński 
Milan Kwiatkowski 
Ireneusz Okoń 

Marek Matuszak 
Czesława Doroszkiewicz 
Bożena Gawrońska 

Tomasz Sierchuła 
Jerzy Skrzypczak 
Jan Czarnecki 
Leszek Zieliński 
Jerzy Swit 
Lech Kielan 
Paweł Walczak 
Andrzej Goliński 

- Bogumiła Dzierżak 

- Igor Morski 

W programie wykorzystano fragmenty „Sztuki obłapiania", swawolnego 
poematu młodości Aleksandra Fredry z r. 1817. Druk prywatny w nakła
dzie 300 numerowanych Imiennych egzemplarzy. Suwałki 1927. Egzemplarz 
nr 193. Właściciel: Dr Henryk Kaczyński; fraszki Stanisława Jerzego Leca 
z „Utworów wybran11ch". Wydawnictwo Literackie. Kraków 1977. Tom. Il. 

Cena zł 1000,-

Wydawca programu: Teatr Nowy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 5, tel. 48-12-41 
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