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Po ukończeniu kolegium pijarów wstępuje do nowicjatu jezuitów na 
Wołyniu. W 1773 opuszcza nowicjat i przenosi się do Warszawy. Rozpo
czyna działalność pisarską i publiczną. Poznaje Wojciecha Bogusławskiego. 
W tym olaesie powstaje większość jego utworów dramatycznych, które 
stanowią podstawę repertuaru Teatru Narodowego. Jest uczestnikiem 
„obiadów czwartkowych" na dworze króla Stanisława Augusta. W okresie 
Sejmu Czteroletniego uprawia ostrą satyrę polityczną. Wywiera ona duży 
wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Po upadku Powstania Kościusz
kowskiego i trzecim rozbiorze Polski załamany tym Zabłocki wyjeżdża 
do Rzymu aby wrócić do stanu duchownego. Uzyskuje tam święcenia 
kapłańskie. Po dwóch latach usłuchawszy próśb przyjaciół w kraju wraca 
do Polski. 

Umiera w swoim probostwie w Końskowoli. 

„FIRCYK W ZALOTACH" - jedna z najlepszych komedii Zabłockiego 
powstała w okresie 1778-1788 obok sztuk: „Balik gospodarski", „Żółta 
szlafmyca", „Zabobonnik", „Doktor z musu" (przekład „Lekarza mimo 
woli" Moliera), „Sarmatyzm", „Doktór Lubelski", „Amfitrion" (przekład 
z Moliera). 

Za „Fircyka w zalotach" Zabłocki otrzymał od króla medal „Bene 
merentibus". 
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Franciszek Zabłocki był pisarz m par excellence dydaktycznym stąd -
na pozór - „Fircyk w zalotach" jest utworem dlań nietypowym. Tymcza
·cm komedia ta jest nie tylko m1jlepszym artystycznie lecz również naj
głębszym politycznie i intelektualnie dzielem pi arza. Bowiem dydaktyzm 
może przejawić się w utworze literackim albo poprzez zewnętrzne wobec 
struktury dzieła wtręty albo poprzez taką organizację artystyczną utwo
ru by sama jego konstrukcja była znacząca, by przemówił on do odbiorcy 
na wszystkich płaszczyznach (estetycznej, moralnej i intelektualnej). 
W przypadku „Fircyka w zalotach" w grę wchodzi ta druga ewentualność. 

Jest to utwór o tylu, o stylu bycia człowieka epoki salonu. I je t to 
wizerunek świata salonu, a także wizerunek człowieka przez ten świat 
zrodzonego. Salon - to świat z którego wyparowały wszystkie treści, 
pozostała już tylko konwencja, świat w którym nie żyje się już, lecz życie 
odgrywa. Gdyż świat ten stracił wiarę w siebie, w swą sensowność i waż
ność, stąd już nie treści życia w nim się liczą lecz formy, kształtowanie 
siebie do określonej roli. Maestria gry - bo wszyscy tutaj grają. Fircyk -
lekkoducha, Podstolina - cnotliwą wdowę, Aryst - „filozofa"; zrosztą 
los rozdaje ludzkie role niczym karty w grze. Tę strategię wykłada Fircyk: 

„co są. ludzie, co ten śwla& nas:i: znaczy, 
Jeżell nie 1zulernłił mieszkaol!i od gracey? 
( ... ) 
Los ślepy zrodzD szczęście, od szczęścia dopiero 
Równi lumie oa&urą tę nierówoo'ć bier . 
Kaidy ma z swoJą. st wktl w tęp do jego banku, 
Lecz równie tak nlep wny zysko, jak I szwanku„. 
(„.) 

„Całym światem pnypadek I los nądzl .ślepy". 
(akt Z, scena 1) 
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Swiat ten ma cechy dekadencji: imponderabilia zastąpił gagami, uczu
cia - kontraktami (wnowami małżeńskimi), człowieka - maską, a ży
cie - aktorstwem. Może on zaproponować jedynie styl użycia (ho prze
cież nie życia), gdyż niezdolny już jest do wytwarzania nowych treści, 
zdolny tylko do ich coraz doskonalszego - to fakt - odtwarzania, do 
cyzelowania świata gotowego. Pozornie jest to życie bogate i różnorodne 
lecz w istocie szaleni ubogie, bo zamknięte hermetycznie ramami salonu; 
dlatego nic nie osiąga tutaj miar~ i kali wartości, gdyż wszystko zamknię
te jest w te ramy. Jest to obraz kultury która wzięła rozbrat z naturą, 
przez co spłaszczeniu uległ nie tylko człowiek ale i świat cały gdyż nawet 
od natury ~da się by występowała w roli elementu umeblowania salonu. 
Natura przestaje tu być partnerem, zostaje oswojona (znakomity opis 
angielskiego parku Arysta). Rzec można - jest to świat tak bardzo 
podległy konwencji, że już nie ludzie ją stwarzają, lecz ona - ludzi. 

Wszyscy tutaj grają i wszyscy mają świadomość faktu iż tylko odgry
wają pewne role, a nie że przeżywają serio życic. Ale tylko Fircyk ma 
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zdolność samooceny, jest jedynym, który świadomie stwarza swą formę; 
gdy inni tylko przyjmują reguły gry, on pragnie być ich twórcą. Ponie
waż wie, że w świecie tym nie treść się liczy, będzie doskonalił formę 
swego istnienia, tworzywem jej czyniąc - kobiety. Powiada: „Żyjąc 
w wielkim świecie, w i e m, jak czcić piękność, jak się p.rzymilić kobie
cie" (Akt 1, scena 2, spacja moja - JP). Dlatego tym co naprawdę martwi 
go w p_ostawie Podstoliny jest fakt, iż widać nieświetnie gra wobec niej 
swą rolę - skoro nie daje się ona uwieść. Obawia się po prostu, że za
wodzi go kunszt aktorski i w tym upatruje przyczyny chłodu wybranki. 
Ale to nic - gdy zawiodła jedna technika spróbuje innej... Celem prze
staje już być osiągnięcie spełnienia, a zastępuje doskonalenie sposobu do
chodzenia do niego. Przypomnijmy: celem istnienia staje się umiejętność 
g r y w życie. I stwierdźmy, że tak jest zawsze wtedy, gdy tracimy per
spektywę świata ludzkiego, który w istocie jest światem społecznym, moż
liwym do zrealizowania wtedy tylko, gdy inny człowiek przestaje być 



dla nas obiektem-rzeczą, staje się zaś - partnerem. Wszystko podlega 
instrumentalizacji, inni stają się gliną, z której dowolnie lepi się jakieś 
kukły; zamiast o b c o w a ć z innymi, gr a się nimi jak kartami; rzeczy
wisto!ć zmienia się w feerię dowcipów, w teatralny spektakl ożywiany 
i wprawiany w ruch kunsztem reżysera życia. :Egzystuje się wówczas 
już tylko na pokaz, dbając wyłącznie o przestrzeganie rytuału: stroju, 
dowcipnego prowadzenia rozmowy, flirtu. Nic serio, wszystko z przymru
żeniem oka - jak paradoksy, które trzeba tworzyć na poczekaniu by 
nieustannie prezentować swą jakość, swe trwanie w linii. Nie można już 
kochać - nikogo nie traktuje się przecież serio i równorzędnie, bo każdy 
jest tylko obiektem - można więc kochać już tylko siebie. Konsekwencją 
egoizmu jest więc - samotność i„. lęk. Tak. Jak Narcyz szukał potwier
dzeń w wodzie, tak tu szuka się nieustannego potwierdzenia w cudzych 
oczach. 

Niezależność finansowa pozwala nie liczyć się z wieloma ogranicze
niami różnej natury. Pieniądz nie jest tu celem, ale instrumentem. 

Spójrzmy: sporą karcianą wygraną Fircyk puszcza natychmia t w obieg -
posłuży_ ona na organizację przedniej zabawy. Fircyk przywiązuje do 
pieniędzy wagę o tyle o ile, traktuje je właśnie jako instrument - śro
dek uwalniający od prozaiczności życia. Nie znaczy to bynajmniej iż Fir
cyk odrzuca je dla zasady. Po prostu pragnie on żyć tylko teraźniejszo
ścią, bo przyszłość nie odgrywa dlań większej roli. I to jeszcze jeden rys 
charakterystyczny: światu temu brak perspektywy. 

Ant tezą Fircyka jest Aryst. Jeśli Fircyk jest swego rodzaju art. • tą 
życia - na zasadzie wla nego wyboru określonej formy - o tyle za 
Arysta wyboru dokonuje życie. Jeśli został „filozofem" to dlatego, iż 

nie prawdził ię w roli.„ Fircyka. Spójrzmy: „moralista" Aryst peron1-
jący przeciw hazardowi, w chwili słabości (po przegranej w karty) wyz
naje Fircykowi: „Gdyby nie waść, byłbym może pierwszym" (akt 2, 
scena 1). Grzmi przeciw modzie: „Każda moda z kaprysu głupia jest 
i letka" (akt 1, scena 6) - co nie pn:eszkadza mu nosić się wedle jej nnj-



now zych nakazów - choć i tu brak mu smaku (scena ubierania go 
przez służącego). Nie mogąc sprostać Fircykom w bataliach na dam kim 
froncie, wygłasza tyrady o zepsuciu obyczajów, by wyznać iż tak napraw
dę to chodzi mu o .„ dyskrecję: „Niech żyją po zwierzęcu, niech żyją 
bezbożnie, lecz niech będzie uczciwość, niech będzie ostrożnie!" 
(akt 3, scena 3, spacja moja - JP). Taka to i strategia: rogacza, który 
marzy o jednym: by nikt nie dojrzał jego rogów.„ Gra więc tak samo 
jak Fircyk, tyle że salonowego moralistę. Inaczej mówiąc: Fircyk i Aryst 
to dwie stl'ony tego samego medalu - człowieka salonu ... 

Reasumując: ukazany jest tutaj świat, który utracił autentyczność 
społeczną - więc i ludzką. Jedyną możliwością uzyskania jej, byłobl'. 

wyjście poza ten świat, zwrot ku bytowi społecznemu, uspołecznienie in
dywidualisty. 1 lak - na pozór paradoksalnie - powracamy do dydak~ 
tyzmu. 
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E. Bryll 
„PO GÓRACH, PO CHMURACH" 
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