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IGNACY KRASICKI 

Ignacy Krasicki ur. 3. II. 1735 r. w Dubiecku 
(Przemyskie), zm. 14. III. 1801 r . w Berlinie. Poeta, 
prozaik, komediopisarz. Pochodził ze zmbożałej ro
dziny magnackiej. Naukę rozpoczął w szkołach jezu
ickich we Lwowie (1743-1750), 1751-54 przebywał 

w seminarium misjonarzy w Warszawie, 1759-61 na 
studiach w Rzymie. Jeszcze przed ostatnimi święce
niami (1759) został kanonikiem kijowskim i przemys
kim. W tym okresie związany był z „partią saską" 

F.S. Potockiego. Po śmierci Augusta III 1763 był se
kretarzem interrexa W.A. Łubieńskiego. Po elekcji 
Stanisława Augusta wszedł w krąg najbliższych 

ws.półpral:owników króla. W 1765 został prezydentem 
trybunału małopolS>kiego. Z inspiracji Stanisława 

Augusta opracował wespół z F. Bohomolcem plan wy
dawniczy „Monitora" na 1765; w piśmie tym zade
biutował jako publicysta; współpraca z „Monitorem" 
trwała do 1772. W 1766 dzięki poparciu króla Kra
sicki otrzymał biskupstwo warmińskie, z czym się 

łączyła godność senatora i tytuł książęcy - stąd 

kryptonim literaoki X. (książę), B. (biskup), W. (war
miński). Osiadł wówczas w stolicy biskupiej w Lidz
barku. Po pierwszym rozbiorze Polski i zagarnięciu 

Warmii przez Prusy (wrzesień 1772) Krasicki ;,._,yjeż
dżał często do Berlina, gdzie gościł w Sans-Souci (na 
dworze Fryderyka Wielkiego). Mimo zmienionej sy
tuacji politycznej utrzymywał nadal ścisły kontakt 
z krajem, odwiedzając wielo'krotnie Warszawę i czy
niąc starania o przeniesienie w granice terytorium 
nie objętego zaborem. Po trzecill11 rozbiorze (1795) 
Krasicki został arcybiskupem gnieżnieńskim i prze
niósł się z Warmii do Skierniewic. W 1798-99 wyda
wał czasopismo „Co tydzień". Popierał starania o za 
łożenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. 
W 1829 pochowany został w katedrze gnieźnieńskiej. 

Debiutem poetyckim Kras ickiego był poemat heroi
komiczny „Myszeis" (1775), łączący motyw wojny 
zwierząt z kronikarskim podaniem o zjedzonym przez 
myszy Popielu; (. .. ) Następny poemat heroikomiczny 
„Monachomachia" (1778), nawiązujący do litera'okich 
tradycji europejskdej epiki żartobliwej (Boileau, Wol-

ter, Pope), był ostrą satyrą społeczno-obyczajową, 
godzącą w instytucję zakonów żebrzących w Polsce„. 
w 1779 ukazał się tomik „Bajki i przypowieści" .„ 

stanowiący najwyższe osiągnięcie bajkopisarza pol
skiego; czerpiąc pomysły z dawnych i nowszych zbio
rów (Ezop, La Fontaine i in.) Krasicki doprowadził 

do mistrzowstwa zwięzłą , oszczędną w doborze słów 
baj~ę epigramatyczną, wyrażającą refleksyjny, racjo
nalistyczny pogląd na życie i stosunki społecZ111e . Wy
dane w tym samym czasie „Satyry" (1779) , świadec 

two bystrej i trafnej obserwacji obyczaju polskiego, 
zaprawionej gorziką ironią, stanowiły wzór dyscypli
ny intelektualnej, w imie której rozi:>rawiał się Kra
sick i z przejawami zacofam j obyczajowości i kultury 
sarmackie.i oraz. b:czkr:vtyciinego naśladowania cudzo
ziemczyzny ( ... ) Spor! pióra Krasiokiego wyszła także 
pierwsza powic>ć- p r• l "ka w nowożytnym znaczeniu 
.. Mikołaja Doświ<>rl cz:vńs !<icgo przypadk i" („.) Patrio
tyczna postawa Krasicki ego uwidoczniła się m.in. w 
alegoryczne.i „Powieści prawdziwej o narożnej kamie
nicy w Kukorowca h" (1794), wzywające i w przede
dniu insurekcji kościuszkowskiej do wal'-d o niepod
legfość, Krasicki pisywał także komedie (głównie dla 
teatru dworskiego w Lidzbarku, m.in. wydane pod 
nazwiskiem Michała Mowit'lskiego: „Solenizant", „Sta 
tysta" i „Łgarz" (1780) oraz wydane pośmiertnie 

0 831-33) .,Po modnemu", znane też p.t. „Krosienka''. 
Pozostawił adaptacje i naśladowania Lukiana ( Roz
mowy zmarłych") i Plutarcha („Życie zacnych" mę
żów") oraz przekład (l 795) „Pieśni Osjana" Macpher
sona. Liczne pisma Krasickiego były tłumaczone za
równo w XVIII w. jak i pó:źmie'j na rosyjski, c;es.ki, 
słowacki, chorwacki, łacin ę, niemiecki i francuski. 

Zbigniew Goliński 
Przedruk z Wielkiej Encyklopedii Powsze chnej PWN 



Julian Krzyżanowski 

KSil\ŻĘ BISKUP WARMIŃSKI 

... Znaczenie społeczne jego pu-ścizny pisarskiej po
lega na tym, że wyirósłszy całkowicie z gruntu Oświe
cenia, najceruniejsze wartości kulturalne tego prądu 

zasymilowała ona, przystosowała do potrzeb życia 

polskiego i w życiu tym głęboko i szeroko je upow
szechniła , że zaśniedziałą i zacofaną kulturę sar
macką przekształcała w postępową kulturę nowoczes
ną. Znaczenie zaś loiteraclde tej puścizny wiąże się 

ściśle z peW1!1ą dwoistością w indywidualności twór
czej Krasickiego, dwoistością, wskutek której autor 
„Monachomachii", prntendując do bardzo wysokiego 
stanowiska w hierarchii literackiej, o szczyty jej 
prze.cież ubiegać się nie może. Rzecz bowiem zna
mienna, że Krasioki najwyżej wzniósł się w dziełach 

o charakterze tradycyjnym, określonym prze.z wzory 
odziedziczone po „dawnych", w bajce, satyrze, li ście 

i poemacie heroikomic~ym. W rezultacie więc był 

on kontynuatorem przeszłości do mistrzostwa dopro
wadzającym temiaty i formy poetyckie skazane na 
zagładę. Trafny zmysł pisarski wskazywał mu wpraw
dzie nowe szlaki i narzucał mu no:we formy literac-
kie: powieściowe, na s:z.lakach tych jednak wygodna 
muza Biskupa nie cz,uła się pewnie, stąd też po
wieści Krasic-kiego były jedynie bar<lzo doniosłym, 

ale artystycznie zupełn<ie prymitywnym eksperymen
tem. Doskonal-ość więc w stosunku do zjawisk wczo
rajszych, a nieporadność wobec jutrzejszych stano
wią o wspomnianej dwoistości. 

Ona też określa stanowisko Krasiokiego jako pisa
rza, w obydwu dziedzinach ważne i płodne. Jego in
nowacje w zakresie prozy powfościowej stworzyły 

szkołę stosunkowo bardzo łatwą i dostępną dla całej 

falangi miernot. Jego mowuż konsenwatywny artyzm. 
jaśniejący w utworach wierszowanych, miał podwój

·ną dcmiosłość. Dla wsipókzesnych był ideałem takim 
samym jaik niegdyś dzieła Kochanowskiego, ustalał 

wysoki poziom rzemiosła poetyckiego, uczył zwięzło 

ści i prostoty, da•jąc ograniczoną skalę środków eks
presji nakazywał niesłychanie umiejętne ich stoso
wanie. Dla pokoleń zaś następnych, choć technikę 

jego miały one określić pogar·dliwym mianem „zło

conej miedzi'', twórca „Satyr" staiwał się niezrówna
nym mistrzem stylu ironicznego, uczącym, jak posłu
giwać się zabójczą bronią wytw()rnej ironii jak w 
niewielu wyrazach ukazywać jadowite jej żądło. 

W rezultacie więc pisarz jak najściś lej z epoką swą 
związany stał się, jak nikt iruny wśród poetów roko
kowych, misternie cyzelowanym przęsłem między 

przeszłością a przyszłością naszej kultury literackiej. 

Historia Literntury Polskiej PWN - 1953 

fragment 

Piotr Chmielowski 

Byli w XVIII wie!·u ludzie uczeńsi od niego, ale 
nie było żadnego, k lóryby rodzajem talentu, iloś cią 

i doborem pomysłów, wytrwalością wśród nieszczęść 
i .klęsk przystępnością sposobu pisania, mógł skutecz
meJ wpływać na ogół. Miał i on niektóre słabości 
tego ogółu, lecz był tym wierniejszym i wyrazistszym 
jeg·o przedstawicielem; musimy czuć do niego mimo
wolną sympatię. 

Z Historii literatury Polskiej tom Il 



Tablica w Kaplicy Potockich w Katedrze Gnieźnieńskiej 

„ 

Juliusz Kleiner 

IGNACY KRASICKI 

Ignacemu Krasickiemu należy sic; od Polski kultu 
ralnej głęboki, wykwintny, wersalski ukłon - pe1ne 
uznania schylenie głowy przed kimś nieśmiertelnie 

dostojnym i nieśmiertelnie uśmiechnic;tym. I właśniP. 

ma to być ukłon, konwencją kulturalną ustalony prze
jaw szacunku, nie spo.ntaniczne, żywiołowe rozipło

mienienie nołdownicze uczucia. Piętno kulturalności 
musi być wyciśnięte na uczczeniu tego, którego dzia
łalność była wielkim, stałym zwydęstwem k'ultury. 
Piętno miary mOO:e zn•ikać w oddawaniu poklonu 
tern u, który był jednym z klasycznych wyrazicieli 
miary. 
Świat dzisiejszy w olbrzymim splocie przerostów 

i niedociągnięć niczego tak całkowicie nie zatracił, 

jak poczucia miary . Brak go i w życiu, i w sztuce. 
I dziwny to zbieg okoliczności, że właśnie teraz na 
przestrzeni kultury, co wyrosła z tradycyj klasycz
nych, święci drugie tysiąclecie rzeczmik miary: Quin
tus Horiatus Flactus. 

„Mój przyjaciel Maro" - mówi wyobrazicie! pTZe-
ci~tnegc sta!"-OSzlacheckie.go wykształcenia, gawędziarz 

Wojski Hreczecha. Mój przyjaciel Horacy - mogli 
powiedzieć wodzowie Parnasu w dawnej Polsce. 

Nie jego co prawda sympatią największą otacza 
Książę Biskup, gdy ideału człowieka szuka w staro
żytności. Ideał, któremu sam się czuje podobnym, 
kreśli w dwu innych ludziach Cezarowej i Augusto
wef Romy: jeden to Pomponiusz Attyikus, co „prze
nosząc spokojność nad wszystkie ponęty ambicji, ży 

cie całe w szczc;śliwej swobodzie przepędził, wszyst
kim miły, nikomu nie przykry, wielom pożyteczny". 
Drugi, jeszcze bliższy pisarzowi stanisławowskiemu, 

to Lukullus, który „prawie pierwszy wprowadził do 
Rzymu kunszta wyborne, nauki wyzwolone", a zwąt
piwszy o losach Rzeczypospolitej, starał s.ię... sam 
żyć jak najprzykładniej i najszlachetniej. 

Ale jeśliby Krasicki poetę-patrona znaleźć pragnął 
wśród klasyków r zymskich, wskazać by musiał Ho
racjusza. Nie tyle ze wzglc;du na satyry mistrza we
nuzyńskiego, bo tym znacznie mniej zawdzięczał niż 



odom Kochanowski; raczej dlatego, że spokrewniał 

obu artyzm dyskretny i świadomość pionierstwa w 
przyswajaniu kultury literackiej, że pokrewny mieli, 
rezygnacją dyktowany, ideał umiarkowania i że dla 
obu nie istnieje słowo żywioł, lecz za to jest ich dzie
dziną słowo produkt szlifującej pracy intelektualnej 
i jako element przejrzystych , symetrycznych, archi
tektonic:mych zgrupowań. Harmoniz;owałby z prze
myślaną sztuką rzymskiego poety, jakkolwiek znacz
nie kunsztowniejszą, wdzięk i uśmiech Księcia Bis
kupa Warmińskiego . 

Książę Biskup Warmiński - tak mu do twarzy 
z owym tytułem, z którego imię sobie uczynił czy 
pseudonim, mianem biskupa puwagi użyczając księ

ciu, książęcą świeckością powabów i blask u przyda
jąc biskupowi. 

Z wdziękiem i z powagą zasiadł na ozdobnym krze
śle biskupim, spokojny, swobodny, niezależny a to
warzyski, uśmiechnięty chłodno, chociaż mile i po
godnie, błysk ironii kryjąc w rozumnych, pięknych 

oczach, otoczony atmosferą wygody i zbytku, zado
wolony z siebie, mniej zadowolony ze świata. 

Przeciw temu, co mu się w świecie nie podobał·o, 

uży\vał broni przez \".'iek osiemnasty przedziwnie za
ostrzonej: śmiechu i uśmiechu. Cis.kał nim w zespół 

zjawisk niemiłych jeden najistofoiejszy zarzut, z po

czuciem własnej wyższości powtarzany nieomylnie 
i prawie że beznamiętnie: zarzut głupoty. 
„Głupstwo jest wieczne - głupstwo nie może umie

rać". Pope chyba dyktował Nickowi te słowa - Pope 
głoszący, że, bogini ą zrodzona, głupota nigdy nie gi
nie. Więc też nieśmiertelne jest dzieło, które w 
kształt doskonały ujqło walkq z głupotą. 

Juliusz Kleiner 

Ignacy Krasicki 
PLATON 

Platon, raz swoje zgromadziwszy ucznie, 
Wyoomie, sztucznie 

Dowodził, jak to mędrzec panuje nad światy, 
Sam dzielny, sam bogaty, 

Jemu się ziemia sili, jemu wschodzą zorze, 
Pieni się morze; 

I powietrze, i gwiazdy, i słońce, i nieba 
Dają , co trzeba. 

On lotem nieścignionym wybujałej myśli 

Czy oo działa, czy kreśli, 

Zwiad uje żywiołami, ziemią, oceanem, 
Zwierząt, Jud zi jest panem. 

A pchła, co go w nos gryzła, nie zważając nic na to 
Rzekła: „To dla Platona, ale dla mnie jest Plato". 

Ignacy Krasicki 
KONWERSACJA 

Nie tylko to w Paryżu, nie tylko to w Warszawie 
śni się ludzi0im na jaw-ie. 

Mają też i zwierzęta posiedzenia modne, 
Swobodne. 

Zeszły się raz w pół lasa; był dyskurs o człeku: 
A jak zwyczaj w tym wieku, 

Tyle o nim gadano, 
Tak się z niego naśmiano, 

Z takim sławy ujęciem, 

Iż ledwo był zwierzęciem. 
Na koniec, gdy raz nierychło 
Posiedzenie ucichło, 

Ktoś zagadł małpę, co by w nim dociekła. 

Rzekła: 

„Chciałby on to coś znaczyć, ale mi się tak zdaje, 
Iż żle mał:py udaje". 



Ignacy Krasicki 

ZAJĄCZEK 

Już pora miła 
Wiosny wschodziła; 

Młode gałązki 

Szły na zawiązki, 

Trawki bujały; 

Zajączek mały 

Cieszył się wiosną. 

Mruczał jednak na trawki, że tak prędko rosną, 
Bo dla takiej odmiany 

I widzieć nie mógł, i nie był widziany. 
Gdy je więc wydeptywał, po łące igrając, 

Rzekł stary zając: 

„Zetną trawki, ty wzrośniesz i gdy s i ę czas zmieni, 
Na to, co w wiośnie pragniesz, zapłaczesz w jesieni". 

Mieczysław Klimowicz 

POCZĄTKI TEATRU STANISŁAWOWSKIEGO 
(1765-1773) 

Z przygotowaf1 wokół założenia sceny publicznej za 
Stanisława Augusta, a zwłaszcza z wypowiedzi Kra
sickiego w „Monitorze", stało się jasne, że nowo pow
stający teatr przyjmuje funkcję „szkoły cnót towa
rzyskkh", że będzie pełnił rolę państwowej, świeck i ej 

instytucji edukacyjnej. Znaczenie, jakie w środowisku 
królewskim nadawano tej sprawie, roz:mach organi
zacyjny, wiełkie koszty dałyby się porównać jedynie 
z imprezą organizacyjną również przy czynnym 
współudziale króla w 8 lat później - Komisją Edu
kacji Narodowej" ... 

Spodziewano się otwarcia ·jeszcze w październ& u 

(1765) który to termiń przekładano stale z powodu 
kłopotów z wktorami i konfliktów z Bielawskim. Ar
tykuł monitorowy był drugim z cyklu Apologie du 
theatre. 

Rozpoczyna go Krasicki nawiązaniem do poprzed
niego, z 29 cz.erwca, powtarza w skrócie argumenty JAN PERZ - reżyser sztuki 



IGNACY KRASICKI 

KROSIENKA 
Komedia w d"'óch aktach 

rozmowami zmarłlch poprzedzona 

Opracowanie dramaturgiczne: - anisław Hebanowski Jan Perz 

PAN SPOKOJSKI 

PANI SPOKOJSKA 

JULIANNA, córka ich 
starsza 

MARIANNA, młodsza 

UCZCISZEWSKA, ochmi
strzyni 

PAN RUBASIEWICZ 

PANI RUBASIEWI
CZOWA 

Arystofanes 

Molier 

- Edmund Derengowski 

- Krystyna Ciesielska 

- Sonia Ciesielska 

- Barbara Baryżewska 

- Helena Drzewiecka 

- Bogumił Zatoński 

- Irena Hrehorowicz 

Dariusz, Król Persów 

Piast 

- Władysław Blichewicz 

- Karol Dillenius 

PRZYSTOJNICKI, kawa
ler sąsiad 

PANI LUBSKA, dama 
modna 

WIATRAKOWSKI, 
!er modny 

USMIECHIEWICZ 

ŻARTULIŃSKI 

CHŁOPIEC 

- Karol Dilłenius 

kawa-

J 

przyjaciele 
Wiatr a

kowskiego 

- Władysław Bliehewicz 

I 

Stanisław Elsner 
Zbigniew Starski 

- Irena Łęcka 

- Stanisław Poks 

- Władysław Trojanowski 

- Stanisław Buchta 

- Janusz Malec 

Scena w domu Spokojskich 

Scenografia: - RYSZARD GRAJEWSKI Reżyseria: - JAN PERZ 

Muzyka: - RYSZARD GARDO Asystent reżysera: - EDMU:'IJD DERENGOWSKI 



Tekst komedii Krasickiego rozbudowano dodając 

krótkie fragmenty lub repliki z innych kome<lii pi
sarza („Łgarz", „Frant", „Solenizant", „Mędrzec"), 

uryw.ki z Bajek (.wyipowiedzi żartuliń:skiego). 

Część pierwszą rozpoczyna „Rozmowa między Ary
stofanesem i Molierem", część drugą - „Rozmowa 
między Dariuszem, królem Persów i Piastem". 

Tekst pierwszej piosenki jest fragmentem „Rojeń 

wiośnianych" Bohdana Zaleskiego, druga z tekstem 
Wincentego Pola („Pieśń do miodu") nawiązuje do 
rozmowy Dariusza i Piasta. Zamyk a spektakl „Po-
chwała wesołości" I{rasick"iego. 

Poza tym zamiast wspomnianych w tekscie postaci 
z „Argenidy" Wacława Potockiego - dano urywek 
z „Daf.Dis w drzewo bobkowe przemieniła się" Samu
ela ze Skrzypny Twardowskiego i fragment „Pod
górskich terminów" Wacława Potockiego. W akcie 
drugim włączono wiersz A Naruszewicza „O tęgości 

wieku". 

uzasadniaj ące potrzebq teatru p ubli:Enego, podk reśla 

przede wszystkim jego funkcje wychowawcze. Po tym 
ekskursie daje w krótkim zarysie przegląd dziejów 
teatru. od starożytnej Grecji poczynaj ąc . Łączy przy 
tym zawsze momenty świetnośc i politycznej z epoką 
rozkwitu dramatu i życia teatralnego. „Z szczęściem 
państw i aplikacją krajową szły zawżdy teatra" -
- mówi Krasicki. Na najwięk!Sze potępienie zasłu 

guje w jego oczach okres średn iowiecza, który był 

według opinii ludzi Oświecenia symbolem barbarzyń 

stwa i upa ku ku ltury, epoką fo rmowania si ę feuda 
l izmu wraz z całą jego mitologią. ( ... ) Przedstawia 
się nam Krasicki jako „nowożytnik"', kiedy wyraża 

opinie;, że obecni dramaturdzy przcścignc;-li starożyt 

nych - Molier, Corneille, Racin e we Francji, Szek
spir, Addison w Anglii. Kończąc moje uwagi nad hi 
storią teatru najwic;-cej miejsca poświc;-ca refleksjom 
nad powstającą sceną polską. 

W naszych czasach, pisze Krasicki, „E uropa cała 

napełniona teatrami usprawiedliwia ich używanie i 
daje poznać onych szacunek"'. Należy w ic;c podjąć 

„chwalebni'\ emulację i pozbyć s i<; uprzedzenia wobec 
Europy i na tym polu. Ponieważ scena polska powsta
je, z.nak to widomy, że i nasz naród wkracza z pow
rotem do 1rodziny europejs·kiej . Przestrzeg!a dalej 
pierwszych spcktaktcirów rodzimy ch sztuk, aby nie 
obiecywali sobie po nich „ost'łtniej doskonałości", do 
tej bowiem „powoli i prac::nvicie przychodzić trzeba" . 
Nic należy sic; zrażać nawet nieudanymi dziełami, 

„to w myśli mając, iż te do dobrych stopniami są, 

zrażone zaś n i ewczcrną pogard , ochotę i śmiałość 

w aktorach umorzywszy zosta\' •iliby nas w tym, z 
którym i j esteśmy stanie nie nader pochlebnym, każ

demu, który myślić umie". 

Z rozdziału „W poszukiwani u outorów aklorów" 



• • • 

Dnia 6 i 9 sierpnia 1766 r. opublikował Krasicki 
w „Monitorze" dalsze dwa artykuły z cyklu „Apolo
gie du theatre ( ... ) uwagi te miały być czymś w ro
dzaju kanonu estetycmego narzuconego autorom, czy
telnikom i widzom. Omawiając jedność czasu i miej
sca Krasicki referuje wprawdzie stanowis.ka bardziej 
liberalne, dopuszczając przedłużenie czasu trwania 
akcji do trzech dni, zaleca jednak przyjmowaną ogól
nie w poetykach klasycystycznych normę 24 godzin. 

„Nie byłaby doskonała komedia - pisze - gdyby 
na przykład autor w pierwszym akcie wyprawiał 

lichwiarza w podróż z Warszawy do Lwowa, a w 
trzecim lub piątym już przybyłego ze Lwowa do War
sz3wy pokazał, gdyż ta droga z jazdą i z powrotem 
żadną miarą w trzech dniach, a tym bardziej w dwu
dzie.>tu czterech godzinach odprawić się nie może". 

Wprawdzie Krasicki dodaje zastrzeżenie, że celem 
komedii jest pokazać „piękność cnoty, a występku 

lub przywary jakiejś szpetności, że należy to robić 
nie za pomaca nauk moralnych, lecz żywym wyobra
żeniem osoby, tak cnotliwej jako i przywarom pod
ległej" - ale dalsze rozwinięcie tych rozważań prz.e
czy zgłoszonym postulatom: 

„Kto na przykład łakomego w komedię wprowa
dza, Powinien tak jego przyrodzenie opisać, żeby 

wszystkie mowy i poskoki jego tchnęły łakomstwem. 
Przeciwnie, łaskawego lub miłosiernego człowieka 

wszystkie postenki powinny być pełne miłosierdzia 

i łaskawości. Tr ?,: samo rozumieć się ma o innych 
cnotach lub prz:1--v-r:ffach wchodzących do komedii". 

... Z ta1ciecrn ro7u:.,,ienia .iedności akcji. ma.iącej uwy
datnić .ieden rys charakteru, jedną wadę lub zalete. 
wynikaja zasadnicze konsekwencje dla całei komedii 
t.zw. bohomolcowej; stąd bohaterowie - rezonerzy, 
postaci o uproszczonej psy~hice. Są to wiec raczej 
typy, ale typy konstruowane jakby dla tekstów te
atru lalkowego. 

l"ragment rozdziału „Pod patronatem Destouches'ą" 

Ignacy Krasicki 

Czy jeżdzić do cudzych krajów, czyli nie, czy na
śladować innych, czyli się swego trzymać - różne 

są w tej mforze zdania. Na zapytanie się w tej mie
rze ja tak odpowiadam: 

W moim sadzie, g<ly drzew mało, 
Biorę je z sadu cudzego 
Ażeby się zdatne zdało 

I jam korzystał z mojego. 
Ale kiedy ja ogrodnik, czy ziółka, 

Czy kv.riatki, czy drzewka z cudzego 
Sadu w mój przesadzam. 
Nim przesadzę, patrzę pilnie, 
Ja•k drzewko, ziółko przesadzać. 

ANEGDOTY Z ŻYCIA IGNACEGO KRASICKIEGO 

Mosanie Węgiernki - wołał książę prymas Ignacy 
Krasick•i, posyłając znanemu poecie na drugi koniec 
stołu przepyszne dzwono szczupaka - chciej, proszę , 

skosztować tej rybki, ale zarazem przez wdzięczność 
o·dpov.riedz wierszem. 

Zaraz, zara - odrzekł Węgierski, przełykając 

niby z trudnością i przecierając usta serwetą: 

Sługa rybc; trzyma 
Z łaski księdza pryma -

Kompania w śmiech, zabrakło rymu poecie ... 
Cierpliwo ci - dodał z flegmą Węgierski.: 

„sa" wtenczas dokręślę, 

Gdy mi wina prześle. 

Raz Kraskki, nie pomnę, czy z Warszawy, czy też 

z Poczdamu mniej zadowolony wracał do Heilsber.ga, 
a przez czas popasu w jednej wiosce przechadzając 
się bl'isko wodnego młyna, takie na nim skreślił i zo
stawił wierszyki: 

Życie u dworu jak wo<la przy młynie: 
Wznosi się, szumi, upada i ginie. 



Franciszek Morawski 

JUWENAL! 

Krasicki w czasie pobytu swego w Warszawie za
praszał nieraz na obiady celniejszych wówczas po
etów. Na jednym z tych ws2iczqła się rozmowa o wpły
wie poezji na żyde narodowe. Przyznawano Krasic
kiemu, że walcząc bronią śmieszności, z wielu przy
war kraj swój uleczył. 

- Może być - rzekł Krasicki lecz cóż dotąd uczy
niono na wykorzenienie gęszczących się zbrodni? 
Gdybym miał siłę i czerstwość stylu Naruszewicza 
lub Trembeckiego, niemało bym był gromów nacis
kał. Wstydem jest prawdziwie, że dotąd nic dość 

jędrnego w tej mierze nie mamy. 
- Mamy! zawołał Dmoch0iwski. - Znam ja wier

sze na podłą prziedajną duszę, by nam każda poza
zdrościła literatura : 

Młody zło"Clziej wart chłosty, lecz ten, co kraj 
zdradza, 

Lubo tyle za sobą hańb , sromot sprowadza, 
Iż owe sławne sosny z nabrzeża Piliicy, 
Jeszcze mało do składu jego szubienicy, 
Przecież filut, wisielec, na co patrzyć zgroza, 
Nosi wstęgi na szyi, co warta powroza. 

- To Juwenal! - krzyknie Krasicki. 
- Nic Juwenal - rzecze Dmo chowski - ale Kra-

sicki, który tyle pięknych dzieł utworzywszy, mógł 
kilku własnych wierszy zapom nieć. 

- Jeśli istotnie są moje i zapomniałem ich - od
powie Krasicki: 

Chylącego się wieku zwykłe przywary, 
Wzniosłeś mnie jako poetę, przypomniał, żem 

stary. 
Słabym tylko płomyczkiem dawny og1en pała, 
Zerwana już ta struna, co dżwiqk ten wydala. 
Niegdyś rzeka spieniona, dziś strumyk wąziutki, 
Pomruczeć tylJrn mogę i to na czas ·krótki. 

Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia 

w Polsce zebrał i opracował 

Roman Kaleta 
Wrocław 1956 

Franciszek Morawski 

MALUS PONTIFEX 

Ktokolwiek w owych czasach po naszych jeździł 

drogach, pamięta zapewne ich stan niesz..częśliwy, a 
zwłaszcza owe wąskie grobelki i węższe jeszcze most
ki. Zawsze prawie była przed mostkiem kałuża, za 
mostkiem kałuża, bale zaś prawie nigdy nie przybite, 
tak iż koniecmie trzeba było samym środkiem most
ku j echać, aby się nie przeważyć i nie wpaść w błoto 

po uszy. W tak smutnym właśnie położeniu zastał 

starego szlachcica Krasick i, objeżdżający swoje dobra 
biskupie, a rozkazawszy służącym wydobyć mały 

wózek, tak się odezwał do podróżnego: 

- Zł e, panie bracie, mamy drogi, a gorsze pono 
jeszcze mosty. 
Ita est, reverende domine - odpowiedział szlach
cic nie znający Krasick iego - noster episcopus 
est bonus episcopus, sed malus pontifex. 

Tak jest, przewi€lebny panie, nasz bi sk up jest do
brym bis·kupem, lecz złym budowniczym mostów. 
(Od łac.: pontem facere). Dowcip kryje się w prze
nośnej treści wyrazm pontifex, który oznacza rów
nież biskupa. 



MAŁY SŁOWNICZEK DO „KROSIENEK" 

Aplikować się : przykładać się do nauki, do pracy 
Dystynkcja: rozróżnienie 
Odezwać się: oświadczyć się 

Po.siedzenie: towarzystwo 
Prewencja: uprzedzenie 
Konkuren.cja: konkury 
Determinować się: decydować się 

Odpowiedzieć: odmówić, dać odmowną odpowiedź 

Muszki: wycinane z czarnej kitajki (drogiego jedwa-
biu chińskiego), nalepiały sobie damy na 
twarzy, miały one przez czarny, kontrasto
wy charaK'ter podkreślać białość cery. Za
l eżnie od rmejsca, w któ-rym je nalepiano, 
brały one różne nazwy, np. przy końcu oka 
była „rozkochana", na środk u policzka 
„uprzejma", na wardze „całuska" itp. 

Sentyment podły: upodobanie prostackie 
Sakryfikować się: poświęcić, uczynić ofiarę 

Sigillo volanti (łaciński ziwrot): niiezaipieczętowana 

Wolant: gra w piłkę 

Statek: stałość 

Degardierować: 'Nykształoić , wyrobić towarzysko 
Raptularz: notes 
Aczej: moźe 
Fora: drugi raz, bis 

Galantomia: galanteria 
Chiragra: artrety= rąk 
Wokacja: powołanie 
Profitować: korzystać 

Obligowany: zobowiązany 
Kominek: podskok, wykręt 
Odezwa: oświadczyny 

ll!l quo nati summ;: w czym urodzildśmy się (łacina) 

Scjencja,: nauka 
Resentyment: uraza 

Kondycja: stan 
Roztaszować się: rozstasować się, rozlokować 

Gotowalnia: toaleta z przyborami do ubiera:nią si"l 

i trefienia głowy 

Podpis: adres 
Przytomność: obecność 
Grochowy wieniec: symbol odprawy konilrnrenta 
Ekspresja: wyrażenie 
Froncymer: fraucymer, damy dworskie 
Perły uriańskie: perły prawdziwe (ze wschodu: Orient) 
Moderować s ię: miarl!wwać się, uspokajać. 



KRONIKA 

11 lutego - Towarzystwo Miłośników Teatru wy
stąpiło z premierą baśni scenicznej p.t. „Szewczyk i 
Królewna" w opTacowan:iu scenicznym i reżyserii 
Edmunda DcrengowS'kiego i opracowaniu m uzycznynn 
Józefa Chrobaka - w w ytkonaniu aktorów Teatru 
im. Al. Fredry. Scenogr.afię zaprojektował Józef Po
lerowicz. 

23 lutego - odbyło się w Klubie Górn.iika w Koni
nie spotkanie aktorów Izabelli Niewiarowskiej, Józe
fa Chrobaka, i Wiesława Wołoszyńskiego z Załogą 
KQ'P'alni . 

9 marca - wystawiono w Kościanie „Marię Magda
lenę" jako część artystyczną akademii z okazji Mię
dzynarodowego Dnia Kobiet dla człon.kiń PGR z po
wiatu kościańSkiego . 

10 marca - przedstawienie „Marii Magdaleny" w 
Jarząbkowie pow. Gniezno dla ludności wiejskiej. 
Po przedstawieniu wręczono zespołowi kosz kwiatów 
i gratulacje od Rady Społecznej WiejSlk:iego Domu 
Kultury. Następnie odbyło się spotkanie aktorów z 
Radą Społeczną Klubu Gromadzkiego „Ruch" z oka
zji zgliżającego się Miedzynarodowego Dnia Teatru. 

11 marca - przedstawienie „Chorego z urojenia" 
w Za.kładach Ro:>zarniczych „Lenwit" w Witaszycach 
- w ramach części artystycznej akademii z okazji 
Mic;-dzynarodowego Dnia Kobiet. Po spektaklu wrę
czono Zespołowi wiązarukę kwiatów. 

12 marca - ,.Chory z urojenia" w Po '{o r 7-Pli .io1<0 

rzr:-ść artystyczna akademii, zorganizowan e j orzez 
P owhtowy Związek Soółd z.ielni Produkcyjnych w 
K··nt '- s7.ynie z O·'{azii MiP.dzynarodowego Dnia Kobiet. 

16 marca - redaktor Szczepan Gąssowski w świet
licy Domu Usług Technicznych wygł•osił prelekcję 
p.t. „Zycie teatralne stolicy NRD". 

27 marca - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Gnieźnie wystąpili w południe na scen.ie Teatru 
z specjalnym programem artystycznym, przygotowa
nym z okazji Międzynarodo;wego Dnia Teatru, w do
wód wdzięczności uznania dla wszystkich pracowni
ków Teatru. Dyrektorowi Teatru wręczono wiązankę 
kwiatów. 

27 marca - na Międzynarodowy Dzieli Teatru wy
stawiono komedię M<Jliera „Chory z urojenia". Po 
przedstawieniu na scenie zgromadził się cały zespół 

artystyczny, Kiero;wnictwo oraz prztdstawiciele ze
społów technicznego i administracyjnego. Delegacje 
zakładów pracy w Gnieźnie i wielu miast i osiedli 
Wielkopolski wręczyły kosze i wiązan.ki kw.iatórw. 
Następnie odczytano blisko 100 telegramów i życzet1, 

nadesłanych przez organizacje polityczne, społeczne 

i instytucje paiist.wowe oraz załogi zaikładów pracy 
i przyjaciół teatru. l.Jyrektor Jan Perz podziękował 
władzom i całemu społeczet1stwu za dowody serdecz
nośc i i uzinan..ia zaipewnia•jąc jednocześnie, o dalszej 
wytrwałej pracy dla dobra kuJtury w myśl hasła 

,.Teatr - a publiczność robotnicza". 
Po uroczystości odbyło się spotkanie władz woje 
wódzkich i miejskich z zespołem Teatru Gnieźnieii

skiego zor.ganizowane przez Zarzą•d Główny TMT. 

28 marca - adbyło się w KlułJie Międzynarndowej 

Prasy i KsiąiJki w Gnieźnie spot.kanie z reźyserem 

sztuki „Na dnie" M. Gorkiego, dyr. Janem Perzem 
w obecności Konsula ZSRR w Poznaniu, tow. Sergieja 
Kolaskin'a. 

28 marca - Z okazji 100 rocwicy urodzin Maksy
ma Gork iego Paiistwowy Teatr im. Al. Fredry wzno
wił jego arcydzieło - dramat „Na dnie". Na przed
stawien iu by ł obecny Konsul ZSRR w Poznaniu Ser
giej Kolaskin. 
W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło się 
szereg spotkań z widzami dnia 29 marca we Wrześni, 
30 marca w Witkowie i 31 marca w Gnieźnie, Damas
ławku. Niemczynie i Siedlaczku. 

20 kwietnia - odbyła się w stałej scenie Teatru 
w Pile premiera współczesnej s?Jtuki Marika Domań
skiego p.t. „Ktoś nowy". W przeddzień, 19 kwietnia, 
przed spektaklem, zorgan~zowanym dla Szkoły MO. 



wygłosił prelekcję reżyser sztuki „Ktoś nawy" 
mgr Jerzy Pleśniar01wicz. Po przedstawieniu odbyłro 

się spotkanie widzów z aJdorami: Magdą Radłowslk:ą 

i Wriesławem Wołoszyńskian. 
Na spektaklu premierowym był obecny autor sztuki. 
Po przedsJtaiWieruu Zesipół otrzymał wiązanki kwiatów 
i gratulacje. 

21 kwietnia - premdera w Gnie:Zinie komedii Gab
rieli Zapolskiej p.t. ,.Sldz". P-0 przedstawieniu wre
czono kwiaty i przekazano graitulacje od władz wo
jewódZkich i miejskich. 

Kierownik Muzyczny 

RYSZARD GARDO 
Przedstawienie prowadzi 

Jan Malec 

Kontrola tekslu 
Helena Drzewiecka 

Kierownik Techniczny 
JOZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka męska 
Stanisław Parulski 

Pracownia krawiecka damska 
Melania Plucińska 

Pracownia stolarska 
Witalis Strzeleck 

Pracownia fryzj.-perukaraka 
Alfred Sz:ablewlca 

Pracownia malarska 
Tadeusz Blałklewlca 

Pracownia elektryczna 
Edward Zalewski 

Swiatło 

Jerzy Dolata 

Pracownia tapicerska 

J 6 z e f B iałczy k 

Pracownia ślusarska 

1' r a n c l I Z e k o I I il I li: l 

Rekwizytor 
L e o n w o 1 n 1 

Brygadier sceny 

S t e f a n Wichniew i c z 

Kierownik Działu Organizacji 
MARIA CHMURZANKA 



Cena zł a,-

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 I 22-92. 

Cdonkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzeda:! 
tekstów scenicznych oraz kostiumów 

dla amatorskich zespołów teatralnych 

Projekt afisza 

TADEUSZ PISKORSKI 

Zdjęcia do sztuki 

GRAŻYNA WYSZOMIRSKA 

G.Z.G. Gniezno - 1700 zam. 893 4 68 S-15/185 



Repertuar sezonu 1967/1968 

Aleksander Fredro 

CUDZOZIEMCZYZNA 

w 50 rocznicę Rewolucji Październil!;owej 100 rocz
nicę urodzin Autora 

Maksym Gorki 

NA DNIE 

Jarosław Iwaszkiewicz 

KOSMOGONIA 

Friedrich Hebbel 

MARIA MAGDALENA 

Molier 

CHORY Z UROJENIA 

Marek Domański 

KTO$ NOWY 

Gabriela Zapolska 

SKI Z 

Ignacy Krasicki 

KROSIENKA 

ZE ZBIORÓW 
~~~a, ilaw5,/p~ 



Panor:ima Gniezna 
Kurtyna prosceniowa do „Krosienek" I. Krasickiego 

(szkic R. Grajewskiego) I 



'• 

EDMUND DERENGOWSKI 
BARBARA BARYZEWSKA 

P~n Spokojski 
Marianna 

SONIA CIESIELSKA - Julianna 
!RF.NA HREHOROWICZ - Pani Rubasie:wiczOWll 
ZBIGNIF.W STARSKI - Przyslojnicki 
BARBARA BARYŻEWSKA - Marianna 
EDMUND DERENGOWSKI - Pan Spokojski 
KRYSTYNA CIESIELSKA - Pani Spokojska 



Scena zbiorowa 

G.Z.G . Gniezno - 300 zam. 1165 5 68 S-151256 


