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Bodaj rozkosz! Jednoż echo 

Po wszech sią stronach rozlega, 

Pod złotym stropem, pod strzechą, 

Każdy się do niej ubiega: 

Wszystkich inną wabi cechą, 

Każdy indziej ją postrzega -

Owo zgoła rozkosz w słowie, 

Gdzie prawdziwie, nikt nie powie. 



• 

FRANCISZEK ZABŁOCKI 

- pisarz dramaty zny, poeta. Urodzony w roku 1754 
na Wołyniu w niezamożnej rodzinie szlacheckie j. 
Odbył nowicjat u jezuitów, al do zakonu nie wstą
pi ł. Z nalazł. zy s ię w Warsza\Yie, za poparciem Ada
ma Czartoryskiego trzymał posadę protokolanta 
(1771-94) w Komisji Edukacji Narodowej. Przez 
dzie ic;ć lat był członki m Towarzystwa do Ksiąg 
Elemen tarnych, gd zie od roku 1788 zastępował sekre
tar za Grzegorza Piramowicza . P rzuciwszy dwór 
Czarlorys.dch , na którym w latach 1773-77 pełnił 
funkcję nauczycicl;i histori i , ożenił się z aktorką 
wars>:awskicgo teatru , zmarł~ dwa lata później . 
\V War ·zJ.wic obracał się głównie wśród literatów, 
był zaprzyjaźniony z F . Kniaźninem, K. Węgier kim, 
W. Bogu ·ławskim, F. Karpi1i.shm S. Trembeckim, 
u czestniczył w k rólewskich obiadach czwartkowych . 
.Tako pisarz debiutow:ił przekładami z Horacego 
(1773), w ci .r.u następnych trz eh lat ogłaszał w „Za
bawa h P rzyjemnycl i Poi.ytccznych" liczne wier
sze: ody , bajk i, satyry i sielank i. Da war ·zawshej 
·ceny narodowe.i przero bił komedie francuskie, po
l on i zując ich treść . intrygę i charak tery, dzię.< i cze
mu uczynił z nich ży ,\·e i trnfne brazy w półczes
nego życia. Obo { ztuk foliera , Diderota, Beaumar
chai se'go, przcrnbial równjeż nlwor komediopisa
r zy drugorzędnvch m.inn. Legranda („Król w kraju 
rozko, zy"), przy czym te ostatnie przeróbki bywały 
:irty. tycznie doskonalsze od orygi nałów. 

Idąc tor m vytyczonym przez \YSpólczcsnych saly
r yków S \ ymi kom diami c cl owcił w narodowe wady 
i pr zywary; „Sarmatyzm" i „Zabobonnik" wymie
rzone SćJ przeci\ ko konserwatywnym staroszlachec
kim obyczajom. zaś „Fircyk w zalotach' stnnowi 
ja krawy wizeru nek „nowomodnej" ·warszawy okre
su tan isła\: ·ows!dego. 

W czasach ejmu Wielkiego Zabłocki pisał pa:;zkwl
le polityczn e, sk ierowane rzeciwko ,,. tecznikom 
i argowiczanom. Jego ostatnią większ<l pracą lite
racką był przekład powieści H. Fieldinga „Podrzu
tek czy li h is toria Toma .Jonesa" (1793). W roku 
1785, po upadku powstan ia kościuszkowskiego w 
którym uczestniczył jako żołnierz, wyjechał do 
Rzymu, i przyjął święcenia kapłańskie. Dwa lala 
później wrócił do kraju , a w r ku 1800 objął pro
bos two w Końskowoli k. Puław. Tam poprawiał 
i przygotowywał do druku swoje u t wory. Zmarł 
w rok u l 821. 
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KAZIMIERZ BRODZINSKI: 

Styl tej ztuki jak nigdzie rubaszny, lecz wszędzie 
płynny , naturalny i prawdziwie polski. Komedia ta 
j est igraszką, która szydząc z wszelkiej krytyki, 
z dzi cinnym uśmiechem pobłażanie wymusza. 

z wykładów na Uni
Vlersytecie WarszaVl
skim (1822-31). 

FRANCISZEK SALEZY DMOCHOWSKI: 

Jedne j rzeczy tylko żału ję, że dla śliskości przed- • 
miotu i zbyt wolnych żartów nie mogłem obj ąć w 
wydav.:anym zbiorze farsy, czyli zapustne j kome-
dii - jak ją nazywa Zabłocki - pod tytułem .,Król 
w kraju rozkoszy" , obfituj ącej w komiczne położe-
nia, dowcipne myśli i piękne wiersze. 

1829. 

l\IARIAN GA W ALEWICZ: 

Jeszcze raz zdarza się złowić Za łockiego na uczyn 
k u, za który przyzwoitość miałaby prawo uskarżać 
się słusznie na niego: tu już nie jedna fig ura, ale 
cała komedia jest grzechem autorskim. Nosi ona ty
t uł „Król w kra ju rozkoszy". Jeżeli to (przeróbkę 
z Legranda - przyp. red.) zrobił, 1.o nie dla wartoś i 
oryginalu, ale dla nadarzon j okazji wrzucen ia kilku 
satyrycznych pocisków w stronę, w którą otwarcie 
godzić mu nie wypadało. Łatwiej było i bezpiecznie j 
uczynić to zza pleców obcego autora, na którego 
spadła cała odpowiedzialność za nazbyt śmiałe aluzje 
i złośliwe docinki. 

1894. 

BRO ISŁAW KĄSJNOWSKI: 

Ta igraszka, rzucająca rękawice wszelkie j (powiedz
my) śledzienniczej hiperkrytyce, pobłażania nie po
trzebu je, kry tykę prawdziwą, rzeczową wytr z ma, 
z nie byle jakiego rodu się wywodzi. („.) Jeżeli „Fir
cyka w zalotach" uznano i uznaje się wciąż jeszcze 
arcydziełem polskiego Moliera, lo za tego samego 
pokroju arcydzieło uważać wolno „Króla w kr a ju 
rozkoszy" i z pewnością krzywda mu się dzieje, że 
go dotąd nie drukowano. 

1917. 
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JERZY JACKL: 

K iedy w roku 1890 Piotr Chmielowski pisał o ko
m ediach Zablockiego, przyznał , ~:e ,Kr óla" zna tylko 
z drugiej ręki , dodaj ąc: „Warto by odszukać rękopis 
i ogłosić go drukiem, ażeby bl iżej pomać sztukę , w 
l t órej zapewne po raz pierwszy u nas występowały 
istoty fan tastyczne, co prawda n ie z naszej ludowej 
mi tologii wzięte , owe gnomy, ylfy i salamandry. 
Byłby to pr zyc'Zynek ciekawy do historii przetwar za
nia się poj ęć klasycznych w li teraturze nasze j na 
tzw. r omantyczne". Apelu Chmielowskiego nikt jed
nak wówczas nie podjął. 

( ... ) TLksl komedii opracowałem do druku na podsta
wie jedynego zachowanego dziś rękopisu (autogr afu) 
w Muzeum Czar toryskich w Krakowie sygn . 2496. 

1960. 
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KO~ STANTY PUZYN : 

Ta „komedia zapustna" jest chyba j dną z na jlep
szy ch r zeczy , jaki Zabłocki napi sał . Sam z resztą 
wiedział o tym : gdy pod koniec 2ycia, zaszyty na 
swojej plebanii , z dawna por zuciwszy życie świato
we, politykę i li t .r atur , za brał się do mozolnego 
przepisywania pi ęciu wybranych komedii, a by 
utrwalić je drukiem - · znalazł ię wśr' cl tej piątki 
właśnie „Król" . Zasługi>vał na to choćby ze wzg l ę
du na wier -z; wiersz Zabłockircgo , ni zawsze r ównc·j 
k lasy, tu ma gi ętkość , żywość toku, barwę i wdzięk 
napewno na miarę ,,Fircyka". przy tym większą 
rozmaitość rytmiczną: trzynast o zgłoskow i c przepla
tają przeci ż jeszcze te ' liczne ośmiozgłoskowe k up
lety królewskich kociak ' w, popr zebieranych za 
kwia tki. .J es t w tych kwiatkach ironiczna par odia 
kom encjonal nie sielskich oper i baletów, gdzie n ie
raz śpiewały chóry k wiató\ , ~~eby był bardzie j po
etyczn ie: oczywi ście akt rki udawały tam kwiaty na 
serio - edem była iluzja - tu iluzja została zer
wana, kwiaty są ty lko przebranym i dziewczynami, 
i to dzi ewcz nami k r óla w dodatku. Ale, co więcej, 
cała ta trawestacj a z Legranda, choć to komedia in
trygi, choć nie ma takiej, jak „F ircyk" fin ezj i w 
rysunku charakterów, an i tak zr ęcznie spolszczonej 
warstwy obyczaj owej, jest od „Fircyka" eh ba głęb
sza. Nie znajdziemy w „Fircyku" fragmentu rów nie 
zastanawiającego jak monolog Barasza o śmierci -
refleks jny, gorzk i, dźwi czący jakb echami „Ham
leta' ', poważny , a zarazem zironizowa ny przez wło
j~eni e go w usta komediowego sług i w śmiesznej, bo 
kłopotli v\ e j , y tuacj i. W „Królu" czarodziejski przy
padek rz~1dzi całą akcją niezamierzone i przerażaj ąc 
wywołuj ąc skutk i: Ludwila zakochuje się w Bara
szu, Gamoń zasiada na tronie , król zaczyna szal ć, 
mówiąc i nakazując rzeczy sprzeczne z tym , co mu 
pr zystoi, padaj ą maski, nami ętnośc i ludzkie zmie
niaJą si ę w swoje przec iwieństwa . Czary mają tu 
cele ni e tylko kom diowe: au tor chce, żeby budziły 
głębszą r efl ksję na temat ludzkich uczuć i myśli, 
tak łatwych do odwrócenia czy przetaso> a nia. 
A i bogactwo tonacji, splatanie się fan tastyki i zdro
wego rozsądku, przypadku i logiki , liryzmu i drwi
ny, wreszcie perfidia fabuły \.V t ej krotochwili ze 
śpiewkami , która co chwila przepływa w scepty zną 
powiastkę filozoficzną o władzy i przywile ju , o po
lityce i miłości - wszystko znacznie przewyższa 
Zabłock iego poznawanego w szkole. 

1960. 
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ROMAN SZYDŁOWSKI: 

( ... ) P r zywrócono oto bowiem naszej scenie uroczą 
sztukę godną pióra naj lepszego komediopisarza doby 
Oświecenia , które j język skrzy s i ę i perli pr zednim 
dowcipem, a myśl głęboka i mądra przywdziana jest 
w formę równie wytworną i piękną, ile kształtną 
i 1 kką (.„) Plrzybyła naszej literaturze narodowej 
sztuka , nie ustępująca wcale „Fircykowi w zalotach" 
czy „Sar matyzmowi" , a może nawet przewyższająca 
j ciętością satyr y politycznej i os trośc ią widzenia 
polskich pr zywar narodowych. 

Trybuna L udu - 12.07 .1960 r . 

STEF AN POLANICA : 

„P ierwowzór Legranda pod p10rem Zabłockiego 
przekształcił się w ostr ą, satyryczną komedię anty
dworską , w k tóre j autor nie oszczędził nawet wiel
kiego protektora pisarzy i ar L-ystów - króla Stasia." 

Słowo P owszech ne 12.07.1960 r. 

MARIA K OSLNSKA: 

( ... ) K omedia wzorowana na francuskiej farsie jar
marcznej , pełna intrygujących spięć , życiowych ob
serwacji zmieszanych z baśniowymi tradycjami. 

Życie Warszaw y - 19.07.1960 r. 

12 

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI 

13 



J ANINA PAWŁOWICZOWA: 

„Król" w por ównaniu z tekstam i kom dii zapu t 
nych z okr esu r en sansu i wczesnego baroku wyda je 
się nieporównanie bogatszy, pełniej zy, bardziej 
skomplikowany , przypominaj ą y racze j tragikomedie 
bar okowe i poematy heroikomiczne. W stosunku do 

li tera tury oficj alne j komedi a zapustna miała przy
w ile j wo odniejszej wypowiedzi. („.) Tak jak dla 

Ar iosta ter enem ar tysty znej ek ploatacj i są śred
nicwicczne po maty r y erskie, tak jak dla Słowac

k iego takim ter n em jest świat Sz kspirowskich bD
haterów, tak dla Zabłockiego j0s t nim karnawał. 

(„Arlekin Mahomet" , „Król w kraj u r ozkoszy", „P ig
malion" , „Pasterz szalony"). („. ) Do stałych elem n

tóv karnawałowych nal eżało wybieranie królów, 

połączone z detroni zacj ą, zde jmowaniem królewskich 
insy gniów i koronowanie m nowo wybran go króla 
(lub biskupa). Ale karnawał ,g łos i chwałę samej 
przemiany, samego procesu zmienności, nie za ' te c1o, 
co mianowici prz mianie ulega" . Stąd i w obrzędach 

karnawałow eh i w li tera lurzE- „zapustnej" v.rystę

pują wszelki ego r odza ju pr zebi ranki, ' y miana lo
sów, sytuac ji, mis tyfikacje, walki słowne i obfitość 

jako czy nnik knrnawałowej ut opii ( .. . ) Wśród wystę

pu j ących w komedii pos taci odna jduj emy charakte
rystyczne dla karnawał u zcs taw i -nia: ·obowtór ami 

są Sztufa a i Fryka y, związani wspólno tą zawodu 
(ministrowie) i s oich „imion znaczących", tak jak 
i obydwa j ogr odnicy Florbel i Hortulan, zaś trzecią 

parą bliźniaczą są Placylla i F lic ja , dwie „staru z.ki 
młode". P ary przeciwstawne to: Barasz i Gamoń -
mądry, przebiegły błazen i głupkowaty giermek; od
waźny r ycersk i Filander i rozwiązły a niezby t od
ważny Król ; król Kokanii i Gamoń - k ról z przy

padk u. Król i Gamoń są dwoma twarzami „królew
skości": wizerunek sfrus trowanego i zmęczonego swą 
królewską kond cj ą władcy i wcielenie p rostackich 
wyobrażeń o przywile jach monarchy. 

1973. 
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REALIZACJE SCENICZNE 

3.Il .1787 r. 

WARSZAWA 

1960 r. 
TEATR P OW 'ZEC 1 Y 
PREMIERA W TEATHZE NA WY PIE W AZIEN

KACH. 

1960 r. 
TEATR 11\'l. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W 
KALISZU. 

1969 r. 
TEJ\ R DF A '1.ATYCZNY W SZCZECINIE. 
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Georgi Do.naiłow 
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ÓRECZKI P OD KLUCZ 

SPRAW A CHRISTO W A 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓ W; K ierownik - Andrzej K r a
jewski. Organizalorzy : Zdzisław Karolak, Iwan Kotew, Woj
ciech Kołakowski, Władysław Iu :issowski, Jan S lach (z.as t. 

icrownikaJ . Kie1 '.)Wnik techniczny: Zbigniew Chcrczyński. 
<..!tówny elektryk: Janusz Mańczak. Kierownicy p racown i: 
kraw ·eclciej damskiej - llalina Sobota, krawieck iej męs
kie j - Mic zyslaw P uchalsk i, stolarsk iej - Wacław Bieliń
ski , malar skiej - Maksymilian Stratanowski, pe ruka rskiej -
Alicja Sawicka, ślusar . kici - Jan Dja zcnko. 

Żródła tek stów: 

F . S. Dmochow ki, K. Brodzi11ski, M. Gawale wicz, B. Ką i
nowski, W. K ubacki, J . Pawlowiczowa, w: w tęp do „K róla 
w kraj u r ozkoszy · , Biblioteka Narodow a, K raków 1973. 

K. P uzyn - Dialog nr 7/1960 

J. J ackl - D ialog nr 6/1960 

Progr am wy daje T EATR ZIEMI MAZOWIECKI EJ 

03-419 WARSZAWA, ul. Szwed z.ka 2/4 lel.19-32-89, 19-62-05. 

Uedakcja program u: Elżbieta Kisielewska. Opracowan ie gra
ficzne: Maria n Iwanowicz. Projekty scenograficzne: Krzy
szto Pankiewicz. 

W a I 

Wykonano w drukarn i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głu
c hych w Warszawie, ul. l.ucka 17/23. Zam. nr 616. Nakl. GOO O. F -122. 



CENA 7 ZL 

Wykomin w drul.a ni Ośrodka Sr.kul ·W chc>w wcugo dla Cłu
Ch}Cb w warnawle, ul. Lucka 17/23 Zam. 16 Nak oo ei;z F·l-~. 


