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Ignacy Krasicki ur. 3. II. 1735 r. w Dubiecku (Prze
myskie), zm. 14. III. 1801 r. w Berlinie. Poeta, pro
zaik, komediopisarz. Pochodził ze zubożałej rodziny 
magnackiej. Naukę rozpoczął w szkołach jezuickich 
we Lwowie (1743-1750), 1751-54 przebywał w semi
narium misjonarzy w Warszawie, 1759-61 na stu
diach w Rzymie. Jeszcze przed ostatnimi święcenia
mi (1759) został kanonikiem kijowskim i przemyskim. 
W tym okresie związany był z „partią saską" F. S. 
Potockiego. Po śmierci Augusta III 1763 był sekre
tarzem interrexa W. A. Łubieńskiego. Po elekcji Sta
nisława Augusta wszedł w krąg najbliższych współ

pracowników króla. W 1765 został prezydentem try
bunału małopolskiego. Z inspiracji Stanisława Augu
sta opracował wespół z F. Bohomolcem plan wydaw
niczy Monitora na 1765; w piśmie tym zadebiuto
wał jako publicysta; współpraca z Monitorem trwała 
do 1772. W 1766 dzięki poparciu króla Krasioki otrzy
mał biskupstwo warmińskie, z czym się łączyła god
ność senatora i tytuł książęcy - stąd kryptonim li
teracki X. (książę), B. (biskup), W. (warmiń&ki). Osiadł 
wówczas w stolicy biskupiej w Lidzbarku. Po pierw
szym rozbiorze Polski i zagannięciu Wairmii przez 
Prusy (wrzesień 1772) Krasicki wyjeżdżał często do 
Berlina, gdzie gościł w Sans-Souci (na dworze Fry
deryka Wielkiego). Mimo zmienionej sytuacji poli
tycznej u trzymywał nadal ścisły kontakt z krajem, 
odwiedzając wielokrotnie Warszawę i czyniąc starania 
o przeniesienie w granice terytoiriurn nie objętego 

zaborem. Po trzecim rozbiorze (1795) Krasicki został 

arcybiskupem gnieźnieńskim i przeniósł się z War
mii do Skierniewic. W 1798--99 wydawał czasopismo 
Co tydzień. Popierał starania o założenia Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. 

w 1829 pochowany został w katedrze gnieźnieńskiej. 
Debiutem poetyckim Krasickiego był poemat heiroi
komiczny Myszeis (1775), łączący motyw wojny zwie
rząt z kronikarskim podaniem o zjedzonym przez 
myszy Popielu; („.) Następny poemat heroikomiczny 
Monachomachia (1778), nawiązujący do literackich 
tradycji europejskiej epiki żartobliwej (Boileau, Wol
ter, Pope), był ostrą satyrą społeczno-obyczajową, go
dzącą w instytucję zakonów żebrzących w Polsce„. 
w 1779 ukazał się tomik Bajki i przypowieści... sta
nowiący najwyższe osiągnięcie bajkopisarza polskie
go; czerpiąc pomysły z dawnych i nowszych zbiorów 
(Ezop, La Fontaine i in.) Krasicki doprowadził do 
mistrzostwa zwięzłą, oszczędną w doborze słów baj
kę epigramatyczną, wyrażającą refleksyjny, racjona
listyczny pogląd na życie i stosunki społeczne. Wy
dane w tym samym czasie Satyry (1779), świadectwo 
bystrej i trafnej obserwacji obyczaju polskiego, za
prawionej gorzką ironią, stanowiły wzór dyscypliny 
intelektualnej, w imię której rozprawiał się Krasicki 
z przejawami zacofanej obyczajowości i kultury sar
mackiej oraz bezkrytycznego naśladowania cudzo
ziemczyzny („.). Spod pióra Krasickiego wyszła także 
pierwsza powieść polska w nowożytnym znaczeniu 
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki („.) Patrio
tyczna postawa Krasickiego uwidoczniła się m . in. w 
alegorycznej Powieści prawdziwej o narożnej kamie
nicy w Kukorowcach (1794), wzywającej w przede
dniu insurekcji kościuszkowskiej do walki o niepod
ległość , Krasicki pisywał także komedie (głównie dla 
teatru dworskeigo w Lidzbarku, m. in. wydane pod 
nazwiskiem Michała Mowińskiego: Solenizant, Staty
sta i Łgarz (1780) oraz wydane pośmiertnie (1831-33) 
Po modnemu, znane też pt. Krosienka. Pozostawił 

adaptacje i naśladowania Lukiana Rozmowy zmar
łych) i Plutarcha (Życia zacnych mężów) oraz prze
kład (1795) Pieśni Osjana Macphersona. Liczne pisma 
Krasickiego były tłumaczone, zarówno w XVIII w. 
jak i później na rosyjski, czeski, słowacki, chor
wacki, łacinę, niemiecki i francuski. 

Zbigniew Goliński 
Przedruk z Wielkiej Encyklopedii 

Powszechnej PWN 



Juliusz Kleiner 

IGNACY KRASICKI 

Ignacemu Krasickiemu należy się od Polski kul
turalnej gł(ibcki, wykwintny, wersalski ukłon - peł

ne uznania sychlenie głowy przed kimś nieśmiertel
nie dcstojnym i nieśmiertelnie uśmiechniętym. 

I właśnie ma to być ukłon, konwencją kulturalną 

uS1talony przejaw szacunku, nie spontaniczne, żywio
łowe rozpłomienienie hołdownicze uczucia. Piętno kul
turalności musi być wyciśnięte na uczczeniu tego, 
którego działalność była wielkim, stałym zwycięstwem 
kultury. Piętno miary nie może znikać w oddawaniu 
pokłonu temu, który był jednym z klasycznych wy
razicieli miary. 

świat dzisiejszy w olbrzymim splocie przerostów 
i niedociągnięć iniczego 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 , świi;:ci drugie tysiąclecie rzecznik miary: Quin
tus Horatius Flaccus. 

„Mój przyjaciel Maro" - mówi wyobrazir.iel prze
cięt.nego staroszlacheckiego wykształcenia, gawędziarz 
Wojski Hreczecha. Mój przyjaciel Horacy - mogli 
powiedzieć wodzowie Parnasu w dawnej Polsce. 

Nie jego co prawda sympatią największą otacza 
Książę Bi&kup, gdy ideału człowieka smka w staro
żytmości , Ideał, któremu sam się czuje podobnym, 
kreśli w dwu innych ludziach Cezarowej i Augusto
wej Romy: jeden to Pomponiusz Attykus, co „prze·· 
nosząc spokojność nad wszystkie ponęty ambicji, ży
cie całe w szczęśliwej swobodzie przepędził, wszy
stkim miły, nikomu nie przykry, wielom pożyiteczny". 
Drugi, jeszcze bliższy pisarzowi stanisławowskiemu, 

to Lukullus, który „prawie pierwszy wprowadził do 
Rzymu kunszta wyborne, nauki wyzwolone", a zwąt
piwszy o losach Rzeczypospolitej, 1starał się„. sam 
żyć jak najprzykładniej i naj.szlachebniej. 

Ale jeśliby Krasicki poetę-patrona :z:naleźć prag
nął wśr6d Jdasyik.ów rzymskich, wslkazać by musiał 

Horacjusza. Nie tyle ze względu •na satyry mistrza 
wenuzyńskiego, bo tym znacz.nie mniej zawdzięczał 

niż odom Kochanowski; raczej dlatego, że spokrew
niał obu artyzm dyskretny i świadomość pi001ie<rstwa 
w przyswajaniu kultury literackiej, że pokrewny 

mieli, rezygnacją dyktowany, ideał umiarkowania i 
że dla obu nie istnieje słowo żywioł, lecz za to jest 
ich dziedziną słowo jako produkt szlifującej pracy 
intelektualnej i jako element przejrzystych, symet
rycznych, architektonicznych zgrupowań. Harmonizo
wałby z przemyślaną sztuką rzymskiego poety, jak
kolwiek z.nacznie kunsz,towniejszą, wdzięk i uśmiech 
Księcia Biskupa Warmińskiego, 

Książę Biskup Warmiński - tak mu do itwarzy 
z owym tytułem, z którego imię sobie uczynił czy 
pseudonim, mianem biskupa powagi życząc księ

ciu , książęcą świeckością powabów i blasku przyda
jąc biskupowi. 

Z wdziękiem i z powagą zasiadł na ozdobnym 
krześle biskupim, spokojny, swobodny, niezależny a 
towarzyski , uśmiechnięty chłodno, chociaż mile i po
godnie, bły sk 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 podobało, 
używał broni przez wiek osiemnasty przedziwnie za·· 
ostrzonej: śmiechu i uśmiechu . Ciskał nim w zespół 

zjawisk niemiłych jeden najistotniejszy zarzut, z po
czuciem wł asnej wyższości powtarzany nieomylnie 

prawie że beznamiętnie: zarzut głupoty. 

„Głupstwo jest wieczne - głupstwo nie może 

umierać" . Pope chyba dyktował Nickowi te słowa -
Pope głoszący, że, boginią zrodzona, głupota nigdy 
nie g1me. Więc też nieśmiertelne jest dzieło, które 
w kształ t do&konały ujęło walkę z głupotą. 

Juliusz Kleiner 



Ignacy Krasicki 

PLATON 
Platon, raz swoje zgromadziwszy uc;mie, 

Wybornie, 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 co działa, czy kreśli, 

Zwiaduje żywiołami, ziemią, oceanem, 
Zwierząt, ludzi jest panem. 

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

Ignacy Krasicki 

KONWERSACJA 
Nie t y lko to w Paryżu, nie tylko to w Warszawie 

śni się ludziom na jawi e. 
Mają też i zwierzęta posiedzenia modne, 

Swobodne. 
Zeszły się raz w pól 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 zagadl małpę, co by w nim dociekła. 
Rzekła: 

„Chciałby on to coś znaczyć, ale mi się tak zdaje, 
Iż źle małpy udaje". 

~ ~ 
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Ignacy Krasicki 

ZAJĄCZEK 
Już pora m i la 
Wiosny wschodziła; 

Młode gałązki 

Szły na zawiązki, 
Trawki bujały; 

Za jączek mały 

Cieszył się wiosną. 

Mruczał jednak n a 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 się czas zmieni, ,, ' . . . . ,, 

Na to, co w wiośnie pragniesz, zapłaczesz w 3esieni • 

w.. ~ 
~~·----------------~~ ©i im 
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Tekst komedii Krasickiego rozbudowano doda j ąc krótkie 
f r agmen ty lub replil<i z innycl1 komedii pisarza („Łgarz", 

.,F'ra nt " , „Solenizant" , „Mędrzec"), urywki z Bajek (wypo
wiedzi żartuli 1isk.iego). Poza tym zamiast wspomnianych w 
tekś cie posta ci z „Argcnidy" Wacława Potockiego - dano 
urywek z „Dafnis w d rzewo bobkowe przemieniła się" 

Samuela ze Skrzypny Twardowskiego i fragment „Pod
górskich terminów" Wacława Potockiego. 



MieczY'sław Klimowicz 

POCZĄTKI TEATRU STANISŁAWOWSKIEGO 

Z przygotowań wokół założenia sceny ipublicznej 
za Stanisława Augusta, a zwłaszcza z wypowiedzi 
Krasickiego w „Monitorze", stało się jasne, że nowo 
powstający teatr przyjmuje funkcję „szkoły cnót to
warzyskich", że będzie pełnił rolę państwowej, świec
kiej instytucji edukacyjnej. Znaczenie, jakie w śro

dowisku królewskim nadawano tej sprawie, rozmach 
organizacyjny, wielkie koszty dałyby się porównać 

jedynie z imprezą organizacyjną również przy czyn
nym ws.półudziale króla w 8 lat później - Komisją 

Edukacji Narodowej" ... 
Spodziewano się otwa<rda jeszcze w październiku 

(1765) który to termin przekładano stale z powÓCiu 
kłopotów z aktorami i konflilktów z Bielaw.skim. Ar
tykuł monitorowy był drugim z cyklu Apologie du 
theatre. 

Roz.poczyna go Krasicki nawiązaniem do poprzed
niego z 29 czerwca, powtal'Za w skrócie argumenty 
uzasadniające potrzebę teatru publicznego, podkreś"la 
przede wszystkim jego funkcje wychowawcze. Po tym 
ekskursie daje w krótkim zarysie przegląd dziejów 
teatru, od starożytności Grecji poczynając. Łączy przy 
tym zawsze momenty świetności politycz,nej z epoką 
rozkwitu dramatu i życia teatralnego. „Z szczęściem 
pańS1tw i aplikacją krajową szły zawżdy teatra" -
mówi Krasicki. Na największe potępienie zasługuje 

w jego oczach okres średniowiecza, który był według 
opinii ludzi Oświecenia symbolem barbarzyństwa i 
upadku kultury, epoką formowania się feudalizmu 
wraz z całą jego mitologią. ( ... ) Przedstawia się nam 
Krasicki jako „nowożytnik", kiedy wyraża opinie, że 
obecni dramaturdzy prześcignęli staroży1tnych - Mo
lier, Corneille, Racine we Francji, Szekspir, Addison 
w Anglii. Kończąc swoje uwagi nad historią teatru 
najwięcej miejsca poświęca refleksjom nad powsta
jącą sceną pol&ką. 

W naszych czasach, pisze Krasicki, „Europa cała 
napełniona teatrami usprawiedliwia ich używanie i 
daje poznać onych szacunek. Należy więc podjąć 

„chwalebną emulację i pozbyć się uprzedzenia wobec 
Europy i na tym polu. Ponieważ scena polska pow
staje, znak to widomy, że i nasz naród wkracza z po
wrotem do rodziny europejskiej. Przestrzega dalej 
pierwszych spektatorów rodzimych sztuk, aby nie 
obiecywali sobie po nich „ostatniej doskonałości", do 
tej bowiem „powoli i pracowicie przychodzić trze'ba". 
Nie należy się zrażać nawet mieudanymi dziełami, 

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

zrażone zaś niewczesną pogardą, ochotę i śmiałość 

w aktorach umorzywszy zostawiliby nas w tym, w 
którym jesteśmy stanie nie nader pochlebnym, każ
demu, który myślić umie". 

Z rozdziatu „w poszukiwaniu autorów i aktorów" 

ANEGDOTY Z ŻYCIA IGNACEGO KRASICKIEGO 

M_os~nie W ęg~erski - wołał książę prymas Ignacy 
Krasicki, posyłaJąc znanemu poecie na drugi koniec 
stołu prze~ys~ne dzwono szczupaka - chciej, proszę, 
skoszt~wac t~J rybki, ale zarazem przez wdzięczność 
odpowiedz wierszem. 

. - Zaraz, zar~ -:-- odrzekł Węgierski, przełykając 
niby z trudnością i przecierając usta serwetą: 

Sługa rybę trzyma 
Z laski księdza pryma 

Kom?ani~ w śmiech, zabrakło rymu poecie ... 
- Cierpliwości - dodał z flegmą Węgiernki: 

„sa" wtenczas dokreślę, 
Gdy mi wina prześle. 

* * * 
Raz Krasicki, n_ie pomnę, czy z Warszawy, czy też 
z Poczdamu mniej zadowolony wQ·acał do Heilsberga, 
a_ prz~z czas popasu w jednej wiosce przechadzając 
się b:isk~ wodnego młyna, takie na nim skreślił i zo
stawił wierszyki: 

Zycie u dworu jak woda przy młynie: 
Wznosi się, szumi, upada i ginie. 



Franciszek Morawski 

JUl'VENAL 

Krasicki w czasie pobytu swego w Warszawie 
zapraszał nieraz na obiady celniejszych wówczas poe
tów. Na jednym z tych wszczęła się rozmowa o wpły
wie poezji na życie narodowe. Przyznawano Krasic
!demu, że walcząc bronią śmieszności, z wielu przy
war kraj swój uleczył. 

- Może być - rzekł Krasicki - lecz cóż dotąd 

uczyniono na wykorzenienie gęszczących się zbrodni? 
Gdybym miał siłę i czerstwość stylu Naruszewicza 
lub Trembeckiego, niemało bym był gromów naciskał. 
Wstydem jest prawdziwie, że dotąd nic dość jędrne
go w tej mierze nie mamy. 

- Mamy! zawołał Dmochowski. - Znam ja wier
sze na podłą przedajną duszę, by nam każda poza
zdrościła li tera tura: 

Młody złodziej wart chłosty, lecz ten, co kraj zdradza, 
Lubo tyle za sobą hańb, sromot sprowadza, 
Iż owe sławne sosny z nabrzeża Pilicy, 
Jeszcze mało do składu jego szubienicy, 
Przecież filut, wisielec, na co patrzyć zgroza, 
Nosi wstęgi na ·szyi, co warta powroza. 

- To Juwenal! - krzyknie Krasicki. 
- Nie Juwenal - rzecze Dmochowski - ale Kra-

sicki, który tyle pięknych dzieł utworzywszy, mógł 

kilku własnych w ierszy zapomnieć . 

- Jeśli istotnie są moje i zapomniałem ich 
odpowie Krasicki: 

Chylącego się wieku zwykłe to przywary, 
Wzniósł mnie jako poetę, przypomniał, żem stary. 
Słabym tylko .płomyczkiem dawny ogień pala, 
Zerwana już ta struna, co dźwie;k ten wydała. 
Niegdyś rzeka spieniona, dziś str;umyk wąziutki, 

Pomruczeć tylko mogę i to na czas krótki. 

„Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku Oświece
nia w Polsce" zebrał i opracował 

Roman Kaleta 
Wrocław 1956 



August Grndzicki 

„KROSIENKA" IGNACEGO KRASICKIEGO 

... Okazała postać biskupa warmińskiego góruje 
nad całą naszą literaturą drugiej połowy osiemna
stego wieku. To nie człowiek, ale cała instytucja, 
działaj ąc a we wszystkich rodzajach literackich. Od
nowiciel poezji i prozy, świetlny publicysta, historyk 
i historyk literatury, do tego działacz kulturalny i 
polityk, nie mówią c już o tym, że biskup. I zawsze 
znajdował się na froncie walki przeciw ciemnocie 
i zacofaniu przybranym - obojętnie - czy w szla
cheoki kontusz czy w księżą lub zakonną sutannę. 

Zawsze przekonany - jak przystało na przedstawi
ciela wieku Oświecenia - że oświata , nauka, rozum 
mogą zdziałać cuda w przebudowie społeczeństwa i 
jego złych obyczajów. 

Z tej wszechstronnej działalności Ignacego Krasic
kiego może najmniej znane są jego zainteresowania 
teatralne choć zaczęły się one u niego już w wieku 
chłopięcym, kiedy grywał w ,szkolnym teatrze jezuic
kim i stały się jego pasją - czy jedną z pasji -
na całe życie. Okres jego młodości to czasy, kiedy 
świeżo obwołany królem Stanisław August Poniatow
ski starał się, stworzyć Teatr Narodowy jednocząc 

różne ro:z.pr oszone szkolne i dworskie zaczątki teat
ralne. W tej walce o nowy teatr czynnie pomagał 
Ignacy Krasicki, który był wtedy kapelanem królew
skim. Pisywał artykuły w „Moni•torze" - to nazwa 
dziennLka urzędowego ale najbardziej postępowego 

pisma - przedstawiał cały program tea,tralny, plan 
polityki kulturalnej w zakresie teatru - jak byśmy 
dziś powiedzieli. W planie tym jako na}wyższy ideał 

do naśladownictwa wysuwał Moliera. Bardzo wy
brzydzał się natomiast na Szekspira uważając go za 
barbarzyńcę. Niech rmu Pan Bóg to daruje, tym bar
dziej , że Krasicki dzielił te opinie z wiel<oma innymi 
równie światłymi ówczesnymi umysłami. Natomiast 
wielkim wielbicielem Szekspira był sam król Stani
sław August, który w tymże „Monitorze" pisywał w 
jego obronie namiętne artykuły. 

Tak król występował w roli publicysty teatral
nego ... 

W roku 1765 Teatr Narodowy został otwarty , ten 
sam, który stoi dzi ś na placu Teatralnym w War
szawie. P rzede wszystk im trzeba było dlań repertua
ru. Król z lecił pisanie sztuk ks. Bohomolcowi wpra
wionemu w t e j materii w szkolnyim teatrze jezuic
kim. Ale skromny ks. Bohom olec bronił się, że nie 
umie tworzyć postaci kobiecych, bo ich nie zna. Wo
bec tego Stanisław August skierował mu do pomocy 
kogoś, o k im wie d ział , że jest w tej dziedzinie dobrze 
obznajmiony - ks. Ignacego Krasickiego. Młody ka
pelan królewski by ł istotnie obrotny w stosrunkach z 
kobie tami... Ale bądźmy dyskretni! Dość, że ta ob
rotność miała zdrowy wpływ na polską literaturę 
drama tyczną i j akość nowych sztuk. 

Po mianowan iu biskupem warmińskim - ledwo 
przekroczył w,tedy trzy dz i estkę - Krasicki przeniósł 
si ę do Lidzbar ka i s t ą d tęsknił za bujnym życiem 
t eatralnym. Tęsknoty tej nie zaspokajały częste wi
zyty w Warszawie i Berlinie, Krasicki założył teatr 
u siebie, na zamk u w Lidzbarku. I dla tego teatru 
sam pisał komedie. Zachowało się ich osiem, wśród 
nich K r osienka są chyba najlepsze. Na komedie 
te patrzymy dzi ś pod obnie jak n p. na starą, zabyt
kową porcelanę dobrej ma rki. Dziś już byśmy takiej 
nie pro dukowali, ale jej wdzięk i urok daje nam wie
le przyjemności. W komediach Krasickiego niewiele 
~ est ży~ych postaci, to r aczej uosobione przywary 
1 nałog 1. Dla Krasickiego bowiem teatr był s:z.kołą 
obycza jów. Krosienka np. , mówią o zepsuciu mło
dz i eży, o polowaniach na posag.„ ale nie będę zdra
dzał treści komedii, którą państwo macie oglądać . 



MAŁY SŁOWNICZEK DO „KROSIENEK" 

Aplikować się: przy:kładać się do nauki, do pracy 
Dystynkcja: rozróżnienie 
Odezwać się: oświadczyć się 

Posiedzenie: towarzystwo 
Prewencja: uprzedzenie 
Konkurencja: k·onkury 
Determinować się: decydować się 

Odpowiedzieć: odmówić , dać odmowną odpowiedź 

Muszki: wycinane z czarnej kitajki (drogiego jed-
wabiu chińskiego), nalepiały sobie damy na 
twarzy, miały one przez czarny, kontrastowy 
charakter 1p odkreślać białość cery. Zależnie 

od miejsca, w którym je nalepiano, brały 

o;ne różne nazwy, np. przy końcu oka była 
„rozkochana", ma środku policzka „uprzej
ina", na wardze „całus-ka" itp. 

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

Sigillo volanti (łaciński zwrot): niezapieczętowana 
Wolant: gra w piłkę 

Statek: stałość 

Degardierować: wykształcić, wyrobić towarzysko 
Raptularz: notes 
Aczej: może 
Fora: drugi raz, bis 
Galantomia: galanteria 
Chiragra: artetyzm rąk 
Wokacja: powołanie 
Profitować: 'korzystać 

Obligowany: zobowiązany 
Kominek: podskok, wy1kręt 

Odezwa: oświadczyny 
In quo nati sumus: w czym urodziliśmy się (łacina) 

Scjencja: nauka 
Resentyment: uraza 
Kondycja: s~an 
Roztaszować się: rozstasować się, rozlokować 

Gotowalnia: toaleta z przyborami do ubierania się 

i trefienia głowy 
Podpis: adres 
Przytomność: obecność 

Grochowy wieniec: symbol odiprawy konkurenta 
Ekspresja: wyrażenie 
Froncymer: fraucymer, damy dworskie 
Perły uriańskie: perły iprawdziwe (ze wschodu: Orient) 
Moderować się: miarkować 1się, uspokajać. 

Brygadier sceny: 
Ignacy Dabkiewicz 

Swiatło: 

Henryk Draheim 
Janusz Bajczuk 

Rekwizytor: 
Halina Meier 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Andrzej Ambrozińskl 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 
Regina Darłak 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund No w a k o w ski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
Nina Polonis 

Kierownik pracowni szewskiej: 
Czesław Baranowski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 
Stanisław Parfimczuk 

Modelator: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 

Stefania Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 

St a n is ław a Staszak (Gdańsk) 
H a 1 i n a Z e m ł o (Sopot) 

ZGGdy-400. 5000. - H-2. 
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