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Przedstawienie baletowe w teatrze 
warszawskim w roku 1790. 

(Malarz ni znany). 

c:n:::u:::u:::n:::11occ "' CCCCICICICIC 

ZABł~()('KI 

lllC tylko 
K () i\ I I 1 I) I () P I S RZ 

Franciszel· Zabłocki jest przykładem pisarz , 
który łączył swoją arlystyezną twórczość z ak · 
tywną działalno~ cią społeczno-polityczną . Dla 
nas jest Zubłoch przede wszystl-im autorem 
„Fircyka \\ zalotach", „Sarmatyzmu", czy też 
odkrytego przed hlkoma luty „Króla w kraju 
rozl·oszy", n~1tomi<1s d la swoich współczesnych 
był nie tylko poetą i komediopisarŻem, ale 
przynajmniej w tym samym stopniu ceniony1n 
propagatorem i r a liza lurem postępowych r~
form polskiego Oświectnia. Miarą żarliwego 
zaangażowania poety w walkq o ocalenie kraju 
przed ostatecznym upadkiem i o wprowadzeni 
w życic.: reform społecznych była jego reakcja 
na klęskę powstania Kościuszkowskiego i n:i 
tragedi~ trzeciego rozbioru Polski: dramat Oj

czyzny stał się dl0< niego dramatem osobistym , 
który doprowadził go do zupełnego załamania 
i skłonił cło samotniczego życia na głębokiej 
prowincji. 
Autor „Fircyka w zolatach" urodził się 2 stycz
nia 1752 r. w nie ustalonym dotychczas miej
scu - przypuszczalnie na Wołyniu. Wcześni<~ 
osierocony przez ojca wychowywał się i kształ
cił pod staranną opieką ojczyma, który prawdo
podobnie oddał go najpierw do szkoły jezuic
kiej, a następni - jak piszą późniejsi war
szawscy przyjaciele poety - zapewnił mu wy-
kształcenie w sławnym kolegium pijarskim w 
Międzyrzeczu Koreckim. Wszystko wskazywało 
na to, że przed młodziutkim, nieprzeciętnie in
teligentnym klerykiem rysuje się kariera du
chownego. Zabłocki wstępuje do zakonu jezuic
kiego, ale równoczesme obejmuje funkcje 
urzędnika na dworze stolnika Antoniecro Gór-

s 
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~Ri\NGI ZEK 

'DYONIZY I NIAŹNIN 

1750- 1807) 

(wg litografii ze zbiorowego wydania dz i eł, 
Lipsk, 1837). 

skiego w Ciechanowie. Tam też powstają jego 
pierwsze próby poet yckie. W 1773 r . (po kasacji 
zakonu Jezuitów) rezygnuje z Irariery duchov:
ne j i przenosi się d Warszawy. Musiał tu wi
docznie zwrócić uwagę walorami swojej umy
słowości, skoro natychmiast znalazł drogę do 
środowiska najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiej myśli naukowej i społecznej, do gromi 
luminarzy ówczesnej pol kiej literatury. 
Miał zaledwie 21 lat, a już docenił jego prze
kłady „Pieśni Horacjusza ·• wybitny poeta Na
ruszewicz i już wówczas poczęła się jego dłu
goletnia przyjaźń z Franciszkiem Dionizym 
Kniaźninem. 

Wszelkie próby pisarskie (często na łamach 
„Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych") stano
wiły na razie uboczny nurt zainteresowai1 Za
błockiego. Przede wszystkim związał się z po
wstałą w 1773 r. Komisją Edukacji Narodowej, 
w której powierzono mu skromne - i jeszcze 
skromniej płatne - stanowisko protokolisty, 
ale wybitna ~nteligencja · organizacyjne zdolno
ści młodzieńca okazały się wkrótce niezwykle 
przydatne we wszelkich poczynaniach, mają
cych na celu szerokie rozpowszechnienie zało
żeń programowych owego pierwszego w Euro
pie Ministerst"liVa ()światy. 
W 1774 r. podróżował Zabłocki z ramienia Ko
misji Edukacji Narodowej po ziemiach podol
skich, zapoznając się z bliska ze stanem szkol
nictwa w rozległych posiadłościach ks. Adam'.'! 
Czartoryskiego (jednego z ośmiu komisarz] 
KEN). Te osobiste obserwacje pozwoliły mu je
szcze dokładniej rozeznać się w potrzebach pol
skiej oświaty i w możliwościach realizowania 
wspaniałego programu jej reformy. Równocze
śnie pisał Zabłocki drobne utwory poetyckie, 
pracował dorywczo jako sekretar z Adama Czar
toryskiego, ale były to prace podejmowan 
przede wszystkim dla wybrnięcia z poważnych 
kłopotów materialnych. 
Wkrótc przeżywa tragedię osobistq: zaledwie 
w rok po ślubie z młodziutką aktorką zostaj e 
wdowcem. Nigdy j uż nie ożenił się po raz drugi. 

W 1779 r . poprawia się jednak zdecydowanie 
jego sytuacja materialna i pozycja literack11. 

5 
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~VOJGIE I-I BOcJUSL:A ~~7Sfl 

(1757-1829) 

(wg litografii J. Sonntaga, 1820) 

.Jego przekład hi!:ilorycznych „Dzieł" francu
skiego uczonego Rćale zostaje zakupiony prze~ 
KEN Jako lektura dla szl-ół, a podwyższeni\! 
pensji zapewnia mu dostatniejsze nieco życil!. 
Być może ta właśnie odmiana losu pozwala Zu
błockiemu na podjęcie ryzyka pracy drnmatur
ga. Ze sztuką teatralną zetknął się najprawdo
podobniej już w kolef1ium pijarskim (zakon 
pijarów był dru 1irn po ,iezuitach gorącym po
plecznikiem teatru konwiktowego), a bliskll• 
kontakty ze znanym on:downikiem sztuki sc1_
nicznej ks. Adamem Czartoryskim i znajomo.:,.:; 
środowiska aktorskiego. jal·ą zawdzi0,czal żonie 
- musiały niewątpliwie rozbudzić w nim zc:
interesowania teatralne. ie bez znaczeni.a by lo 
tu tal·że stale uczestnictwo w słym1ych Obiu
dach Czwartkowych na dworze króla Stanisła
wa Au~usta Poniatowskiego, gdzie c.:zc;sto od· 
ezytywano najnowsze utwory :;ceniczne. DebiuL 
dramaturgiczny Franciszka Zabłockiego przy
padł na rok 1780: była to komedioopera pt. .. Ba
lik Gol'podarski". Wkrótce potem bi siaclnicy 
Obiadu Czwartl·ower~o zapoznali siG z tekstem 
„Zabobonnih1", klóry zyskał O'.~ólne wmanic i 
nagrod~ królewską. a 4 kwietnia 1781 r, (praw
dopodobnie) ukazał i na scul°c. Pm•la obda
rzony przez króla medal m ..• Ie1 cntibus" i po
kaźną kwottt 100 dukatów, nic zwlekał długo z 
dowod m wd7icczno 'ci za za ~czytnc w ;róż11i0-
nic i ofiarował s \iemu monarsze nowy utwó,·, 
J-tór okazał sic~ 1 oronnym do\ ·ociem 'icgo k ,
mcdiowe~o tal ntu i utr valil jego nazwisko w 
historii polskiego pisarsl wa sccnic:zne '1o. Komc•
dia, opatrzona dedykacją w formi ' poetycl-ieJ 
ody dą króla, nosiła tytuł FIRCYK W ZALO
TACH i w dniu 16 czerwca 1781 r. wstała za
prezentowana na scenie - najprL'wdopodobni .i 
w obliczu króla i całego dworu. 

Sła\ ·~· i rozglo u. jaH nat.} chmia.,.t uz.\·
skała, nie t•mniejszał w niczym fakt, 7c 
jej akcję oparł autor na '·ątkach francu-
kiej komedyjki J. A. Romagnesicgo pt. 

„Le Petit maitre amourcux' {,.Za rnchan/ 
fircyk"). Był to w ówczesnej dramaturJ!ii 
polskiej, a także i europejskiej, powszecl -
nie stosowany sposóh i wsz~rstkie niemal 
J-omedic polskiego Oś viccenia, a nawet 



AGNIESZKA cfRUSKOLA8KA 
(1755-1831 ) 

,„ .. Zdaie się, że natura czyni sobie częstokroć 
igraszkę, zlewaiąc w iedną osobę tyle razem 
doskonałości, ile ich między wiele innych po
dziela. ( ... ) Jmci Pani Truskolaska przez długi 
czasu prz ciąg zdobiła i Momusa Świątynią . 
Komedyie: Minna Barnhelm, Sz kola Obmow y , 
Pigmalion, Fircyk w ;;:a/ot.ach*), C y rulik S e
wil. ki i wiele innych ożywiane były iey nat u
ralną, wesołą i dowcipną wymową" . 

*) rola tytułowa - przyp. k.k .c- . 
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poi kie historyczne (!) dramy odwoływał 
się do pomysłów intrygi obcych autorów. 
Sprawą talentu i znajomości rodzimej 
gleby było natomiast przenies• 
zapożyczonych wątków na grunt polski(' 
obyczajowo· ci i wprzęgnięcie ich w służ
bę postępowego p1·ogramu narodowego. 
Wyraźną intencję powiązania treści kome
dii z polskimi realiami podkreślił Zabłocki 
na tytułowej karcie „Fircyka", umieszcza .. 
jąc na niej motto z „Ars poetica" Horacju
sza" - Radzę tedy u czonemu poecie 
zwracać wzrok ku wzorom praw dz iwego 
życia i obyczajów i stqd c:crpać żywe 
głosy. -
Był zatem „Firc.vk w zalotach" świadomie 
przez autora adresowany do polskich, 
współczesnych mu widzów, którym serwo
wał obrazek ze znanej im rzeczvwistości. 
Oczywiście obrazek rysowany piórkiem 
satyryka, lekką finezyjną kreską , która u
nikając łatwej, morderczo złośliwej kar;r
katur.v ośmieszała jednak skutecznie to, 
co autor chciałby u unąć z pol kicj ob;\ -
czajowości. 

Zabłocki zasto ował tu bowiem inny ga
tunek saty1·y niż w „Zabobonniku" lub w 
późni jszym ,Sarmatyzmie". Nie uciekł 
się do ostrego dydaktyzmu, nic operowi\l 
wyraźnym kontrastem ,czarnych" i „bia
łych" postaci. Napisał „Fircyka" w tonie 
wytwornej ironii, w klimacie błyskotli 
wych a dowcipn,vch dysput toczonych ,~
czasie Obiadów Czwartkowy ch przy kró
lewskim stole. Nic ułatwił też ani sobie 
ani widzom zadania typowym happy -en
dem: dyktowana przez Fircyka interc.vza 
ślubna odbiega zdecydowanie od schema
tycznych wzorów „szczęśliwych zakoń

czeń" perypetii bohaterów komcdiowycr 
Każde jej zdanie zapowiada przecież nie
zmienność charakteru tytułowego bohate
ra i nie rokuje najmniejszych nadziei na 
małżeńskie szczęście Podstoliny. Gdyb;\
nie to, że Zabłocki cło ostatniej chwili u
trzymuje lekki, komediowy ton dialogu i 
konsekwentnie wy trzega się wszelkiego 

u 



1P1 sr1 

(1749-1829) 

„ ... Naylepsze sztuki Zablockiego, iak~: Amf.i
trion, Zabobonik, Fircyk w :::alolach ), Balik 
na kredyt i inne iemu po części winne były po
myślne powodzenie swoie". 
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mentorsl wa, nal żałoby zapłakać mul 
pr73•s7łym losem ślicznej siostry Arystn. 
W polskiej komediowej klasyc ów przc
korn , ironiczny finał .,Fircyka w zalo
tach" znajduje swój odpowiednik chyba 
tylko w „i\l<;żu i żonie" Al. Fredry a prze
cież jest to kom •lia uznana za jeden z 
najba ch'iej lmnszto\\ nych majster zty
ków tego pi ·arzn. 

l\firuo lekkośc· ironicznego dowcipu 
„Fircyk'' dla "spółczesnych sobie widz· 
atyrą bardzo od\ ·a7ną. W to1 czn~·m 
światku salonuw~·m roi o ię od sobowtó
rów I ohatera l·omedii i Z:lbłocki ułatwiuł 
ich zdcma kin ·anie. Rów noc "nie o I nr7. ł 
innych o zh ·tnit 1 o cnincję dla P• sożytów. 
oszustów i spr, tn~ eh k lk latorów; o zhvt 
łat \'C rozgrzeszani<' niebieskich ptaszkó \' 
i to t. ·lko dlatego, że potrafią czarowa 
osobistym ' ·dziękiem . lyszczeć dworskim 
obyciem i powołvwać się na wysoki• k -
ncksj towarz~·skie. Znako1 "tym h\\~·
tcm satyryka-ironisty b~·lo w1>ruW dzen·c 
do lej komedii dwóch łużqcych - Pu
staka i Swi~takn. Oni jcrlni właśnie potr· -
fi dostrzec pod hlichtrem wielkonmisk -
~ci prawdziwe oblicza swoi<'h panów. le 
scen.v dobitniej pr7ckon;nrnły \\id1.i1w o 
ówczc. nej prawdzie połeczncj niż ni<'.i"d
na uczona rozprawa o poi.tępoW;\ eh rcfo1·
mach. Jednakże nawcl tak ważkie prohl··
m.v rozgr,\'" a Za locki n · tonie c7ysto k1 -
m diowym. 

Nie ulega wątpliwości, że o·tr:;rc at.vr:· 
zawartej w ,.Fircyku" sl<;pilo się już w 
odczuciu dzisiejszego widza. Dziś o ln
dzfa h i o epoce Zabłockiego wiemy o wi -
le wi<:cej niż on sam. I wprawdzie ciągle 
jeszcze dajemy ię nieraz zwodzić różn. · 1 

pełnym uroku spr, ciarzom i oszustom, to
lerujemy ich pa ·o7~·tnicl\\O z takich c7.v 
innych względów, to trudno przypuscu', 
ah,v właśnie „Firc;\ w zalotach" miał m-; 
uzbroić do walki z nimi. Jeżeli więc ten 
utwór Zabłockiego jest w ciągl o tatnich 
stu lat najczęściej gry\vaną (obok komedii 
Fredry) pozycją polskiej klasyki komedio-

li 



KAZI 'fIERZ OCWSIŃSKI 
( 1 752- 1799) 

, .... _C? się tycze sztuk krotofilnych, zaledwie 
po1ąc można, aby icden człowiek tak wie le 
różnych charakterów przybrać na siebie był 
zdolnym. RozLargniony, Trzewiki morderowe, 
~t ięt?sze~, Fircyk _w :::ulotach*), a pominąwszy 
mne ow niezapomniany Bazyli w Cyrnliku Se
wilskim, cóż to za mięszanina charakterów, 
a wszystkie przewybornie oddane". 
"'l rola tytułowa - przyp. k.k.c . 
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wej, to przede wszystkim dla wojego 
kunsztu literackiego i niezaprzeczalnych 
walorów teatralnych. Sceniczne dzieje 
„Fircyka w zalotach" obfitują w słynne, 
wspaniałe kreacje aktor kie; wystarczy 
wymienić choćby takie znakomite osiąg
nięcia okresu między\\:ojennego, jak „Fir
cyk Juliusza Osterwy i Pustak Stefana 
Jaracza lub bliższe nam w czasie kreacje 
Czesława Wołłejki w roli tyułowej, An
drzeja Szczepko\\ skiego jako Arysta i 
Hanny Skarżanki - Podstoliny w świet
nej reż ·serii Bóhdana Korzeniewskiego i 
Jacka Woszczerowicza (1952 r. - war
szawski T atr Narodowy). 
Sceniczność „Fircyka w zalotach" polega 
bowiem nie tylko na zręcznej konstrukcji 
i żywości akcji na dowcipie dialogu i po
toczystym wierszowaniu, ale przede wszy
stkim na owej lekkości ironicznego, 1>rze
kornego rysunku postaci, które przy ' sz;v
stkich swoich negatywnych cechach obda
rzone zostały przez autora nieodpartym 
wdziękiem. 

Nic więc dziwnego, że komedię tę uznano od 
razu w 1781 r. za prawdziwy sukces poety. 
Spełniała przecież podstawowe wymagania pol
skich oświeceniowych znawców i mec.: nasów 
sztuki: była społecznie dydaktyczna, reprezen
towała dobry smak i niezaprzeczony kunszt ar
tystyczny, a równocześnie szczerze bawiła pu
bl i czność, a wi c mogła dotrzeć ze swoimi wa
lorami do szerokiego kręgu odbiorców. W ów
czesnym postępowym programie przekształca
nia świadomości społecznej był to atut bardzo 
ist tny. 
Zachęcony powodzeniem „Fircyka" i własnym 
rozgłosem uznał Zabłocki twórczość dramatur
giczną za podstawę swego pisarstwa. W okresie 
dalszych kilkunastu lat napisał przeszło 50 
dram, kom dii i oper, m. in . „Doktora lubel
skiego" (1781), .,Żółtą szlafmycę" i ,,Amfitrio
na" (1783), „Sarmatyzm" i „Gamrata" (1785). 
„Wesele Figara" (1786), „Króla w kraju rozko
szy" (1787). 

Dramaturgia stała się głównym nurtem jego 
twórczości literackiej, ale n ie jego zaintereso-



Gmach teatru na placu Krasińskich. 
(Mal. Z. Vogel około 1800 r.) 

waii i działania. Nadal pomstawał Zabłocki 
przede wszystkim jedną z czołowych postaci 
w KEN. W 1783 r. wszc.>cłł do wąskiego grona 
autorów podręczników szl·olnych (Ten arzystwo 
do Ksiąg Elementarnych), a w 1788 r. powie
rzono mu funkcję przewodniczącego t go To
warzyst\va. W e:orących latach Sejmu Cztero
letniego i Konstytucji 3 Maja Zabłocki należy 
do najbardziej ewolucyjnego Klubu Jakobi
nów, jego pióro wypow ic1du \valk, obozowi kon · 
serwatystów, a w nowym polskim rządzie, 'N 

tzw. Straży Prnw zostaje regentem departa
mentu eduh: ·ji. .Tako aż tak czynnie zaangażo
v;any działacz staje siG ofiarą represji reakcji 
targowickiej i w obliczu zupc!n 'j ruiny ulcg< 
na krótl·o jej nm:isl·owi. ftcdnakże już w 1794 r. 
insurPkrjci Kościuszkowska znajdu}~ w nim 
farliwe?o uc:zcstnih:i, czego do' ·odcm S<l po
wierzone mu z miejsca liczne, odpo\\'iedzialnc 
funkcje we \ rladz< eh powstańczych a7. do wy
soUcgo stano\vis1rn w Radzie Najwyższej Na.
rodowej włącznie. W tym o rcsic znal·omit<! 
pióro poety służy wyłą ·rnie walec o Z\: cit~
stwo rewolucyjnych idei. Pil;knym finnlem tych 
wszyslkit:h j~go poczynań był żolniersh udzi<i l 
w obronie Pragi. 

Powstanie up<idło . Nastąpił trzeci rozbiór 
Polski. Zrozp<.tczony j doszczętnie zrujnowany 
Zabłocki nie był już zdolny do d<.1ls7.ego zma 
gania się z przeciwnościami losu. Przyjmuje ,.,. 
Rzymie świ~cenia kapłafo;kie i w 17!18 r. wrac:.i 
do kraju, aby dzh~ki pomocy k1;. Czcirtoryskic.:go 
ubjać probostwo w Końs :owali. 

Tu, jako nauczyciel i wychowawca dzic:e', 
Jako wierny przyjaciel i jedyny opiekun obłą
kanego Kniaźnina, żyje w gorzkim, dobrowol
nym os11motnieniu, zdala od wiru no ł.' eh "•'Y
darzeń politycznych, od nowych polskich na 
aziei związanych z Napoleonem i zdala od wl· -
snej sławy poetyckiej, która wciąż jeszcze od
zywała się w głosach warszawskich recenzen
tów. 

Zmarł 10 \\ rześnia 1821 r. w Kot'lskowoli. Tam 
go pochowano. 

k.k.c 

l:i 
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NASZ 
, FIRCYK w ZALOT ACH„ 

Jeśli - jak się już wcześniej powiedziało -
ostrze ironicznej satyry „Fircyka" osłabło w na
szym dzisiejszym odczuciu, to tym śmielej mol.
na przesunąć akcenty na zabawę, n-i lekko.~l . 
i barwność inscenizacji. W tym kierunku wła
śnie poszedł reżyser naszego przedstawienin, 
wykorzystując współczesne Zabłockiemu ele
menty sztuki scenicznej. 
Osiemnastowieczny europejski leatr komediowy 
przeżywał zderzenie dwóch konwencji: żywio
łowej arlekinady rodem z renesanso·vej włos
kiej komedii dell'arte i przeciwstawiającej si..; 
temu mo elowi p recyzyj nej komedi i literackie] . 
Wiodącymi postaciami '" tej walce byli dw:ij 
włoscy komediopisarze - Carlo Gozzi, k tóry 
w jawnej jaskrawośc i cyrkowej arlekinady upa
trywał istotę teatralizacji życia - i C:ulo Gol
doni, który w połowie XVIII w. postanowił pod
nieść l iteracką rangę włoskiej komedii. W prak
tyce jednak tak w twórczo~c i Goldoniego, jak 
i w cal · komedii europejskiej aż do końca 
XVIII w . w rysun rn postaci, w konstrukcji in
trygi i v pomysłach sytuacyjnych odzywały i 
wciąż jeszcze echa kom dii dell'arte. (Klasycz
nym przykładem żywotności tego teatru są 
u nas „Parady" Jana Potockiego 7. 1792 r.). 
Reżyser naszego przedstawienia odwołał si~ 

do tego powinowactwa, a uczyn ił to tym śmie
lej, że t atralność: środków komedii dell'arte 
przeżyw·a we \ spółczesnej sztuce scenicznej 
wyraźny renesans. Wykorzystał tu przede wszy· 
s tk im postacie służących , k tóre mają u Zabłoc
kieg nie tylko swój polski rodowód społeczny, 

li 
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uk także rodowód czysto teatralny, sięgając · 
włoskiego Arlekina i późniejszego „Słu~i dwóeh 
panów" Gold0ni ąo. Tym właśnie po taciorn 
powierzył nasz r(·?yser funk •j • aranż ·rów 1.1i
dowish1, l·tórcgo prolog („Oda clo Króla", jal 
Zabł0t:ki poprz dził swoj~ k0medię) przypomin::t 
nam, że cała ta z:ibnwa clociL'ra do nas z dal -
kiej pr z 's·1łośc;i jak dźwiPki pozyt '\\ i starego 
zegara. 
Przyją\.vszy t~ konw •n1.:j ·. wprowadził r żys r 
do p ktaklu tal· typo \'(' dla J·om dii dell':irt • 
Pl('menty, jak śpil'w i lani t' .• !·om ~zczyt rn 
at ruh:yjności zur czyn mvgo wil:tzoru Firc:yk..i 
mają być modnl' wówezus wystc;py włoskich 
śpiewaków i t:inc .rzy, to dlaczego nie pobaw·: . 
się w lekką parodi owych opcrowo-b·1 letowych 
fascynacji osicmnastowi znych salonów? Si b
n~ł wi!;C inscenizator po \ •spókzcsn' Zabłockil•
mu sielankowe teksty Fn n is7.ka Karpiński '1 , 

a by w entymenlalnych arictkal'h tym v.tyraź
niej - a przy tym zabawnie - zary. ow ła si 
,.śliczność" i sztuczność romansć>w w wil'j. kim 
dworku Imć Pana Arysta. 

Taki zamysł inscenizacyjny może pr7ydać kn
lorów XVIII-wieczn ej komedii, która dzi..ć; nie 
jest w stanie przemówić· do nas tą :,.amą sih. 
ironii, jaką godziła w ówczesny obycz.:ij. w st l 
7.ycia ówczesnych Fircyków, Arystów i Pod
stolin. 

1 'l 



DO 
NAJJAŚNIEJSZEGO 

ST ,\NISŁAWA AUGUSTA 
KRÓLA PO SKIEGO 

WIELKIEGO KSIĘCIA LITEWSKIEGO et 

PANA MIŁOŚCIWEGO 
PRZY POD,\Nll :-A POSIEDZENIE l:Z\\ ."utTKO\\' E EJ KOMEDII 

ODA 

Wpośrzód tylu spraw ważnych. wpośrzód st111'ań tyla, 

Które Cię zaprzątają, Najjaśniej szy Panie, 

Godzi się chociaż jedna odetchnienia chwila, 

Godzi się pracy, chociaż na moment, przerwanie. 

Nadto się wiele trudzisz k'woli Twojej sławie; 

Będziesz ją miał, choć oddasz chwilę i zabawie. 

Wszak nie zawsze się Jowisz rządem świata trudzi? 

Prace i t roski jego lube dzielą wczasy. 

Miał i on niegdyś krnąbrny dla się rodzaj ludzi, 

Miewał do pokonania zuchwAk Gigasy•; 

Wrócił na koniec niebu pokój pożądany 

I pierwszy przed wszystkim i sam spoczął niebiany. 

Muz , korzystaj z tych chwil' Bardzo trudno o nie, 

Rzadko naszego Pana w spoczynku widzimy; 

I teraz, gdy s i ę zdaje bawić w miłych gronie, 

Kto wie! jeśli nie myśli, że ma św iat olbrzymy· 
Że ta, co się w tysiącznych przemianach układa, 

Nie przeto, że stłumiona, n ie chce broić zdrada. 

20 

„ 

Muzo, przerwi j te myśli Panu! .T go zdrowie 

Bardzo długo dla polsk ie j potrzebne jest doli. 

Ży ie wasze jest naszym, o dobrzy królowie! 

Wątlić go nie do waszej zostawiono woli. 

Gdzie ielkość duszy z cnotą, tam i pomoc nieba - -

Masz j , Królu, troskliwych myśli mieć nie trzeba. 

Ale skąd te podchlebne przyszły mi nadzieje, 

Abym mądrość mógł bawić, skąd to zaufanie? 

Nie przejdęż tym zachwalstwem śmiałe B:yjareje• ·: 

Przez wzgląd chęci, śmiałości racz darowac'.:, Panie. 

Wszak dał kto hekatombę czy gołąbków parę, 

Byle to czynił z serca, dobrą dał ofiarę . 

I to mi tylko może służyć: za obronę, 

że się ważę z tym błahym popisywać dziełem: 

Pióro moje przez Ciebie, Królu, zachęcone. 

Wziąłem m dal, przeto si~ samo zadłużyłem 

I choć Ci teraźniejszą fia ruj ę pracę -

Dar Twój wi lki - w życiu się całym n ie wypłaci~ . 

WASZEJ KRÓLEWSKIEJ lVIOŚC i 
PANA MEGO MIŁOSCIWEGO 

wierny poddany 
FRANCISZEK ZABŁOCKI 

• • 

* „ ... zuchwałe Gigasy", „ ... śmiał Bryjareje" - nawiązanie 

do gr eckiego mitu o sturękim olbrzymie Gygesic i jednym 
z jego braci, Briarcosic - przyp k .k . . 

21 



REPERTUAR BIEZĄCY 
SCENA DRAl\IATYCZ'.\fA 

UL. KO., EGO 2 

A TO POLSKA WŁAŚNIE ••• 
Scenal'IDSZ w. ,JE JONKI 

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA 
A. ł'ELIŃSKlEGO 

J,OTRZYCE 
A. OSIECKIEJ 

OPOl.SKI TEATR LAJ.,KI I AKTORA 
IM. A. SMOLKI 

UL. KOŚNEGO 2 

MŁYNEK do KA WY 
K. I. GALCZYŃSKI 

PRZYGODY PlFA 
E. ŻUKOWSKIE.I 
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W PRZYGOTOWANIU 
SCENA DRAMATYCZNA 

UL. KOŚNEGO 2 

OKAPI 
ST. GROCHOWIAKA 

OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA 
IM. A. SMOLKI 

UL. KOŚNEGO 2 

RUMCAJS 
F. LICHEGO I E. CVRTEKA 
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Inspicjent 

MICHAŁ DOMSKI 

Kontrolo tekstu 

TERESA KASSOWSKA 

Swiotło 

BRON ISLAW ZAMKOTOWICZ 

Akustyk 

RYSZARD BALCER 

Brygadier sceny 

JAN MYGA 

Rekwizy tor 

STAN I SŁAW KOWALCZYK 

Kierownik techniczny 

JAN BALCEREK 

pracownie: 

krawiecko 

Kie r. ANTONI KOLMAN 

LEOKAD IA KURDEJ 

fryzjersko 

Kier. GERTRUDA KOKOT 

ma larsko 

Kier. W ITO LD WARMUZEK 

stolarsko 

Kie r. JOACHIM WYSTUP 

elektrotechn iczna 

p.o. Kier. 

BRONISŁAW ZAMKOTOWICZ 

tapicerska 

RYSZARD PIOTROWSKI 

modelarska 

ALEKSANDER tAKOMSKI 

szewska 

TOMASZ KOWOL 

„ 

Opracowanie literackie programu 

KRYSTYNA KONOPACICA-CSALA 

Opracowanie grafie.me 

ZBIGNIEW KUMCZVK 

Portrety aktorów Scenr Narodowej 
(fragmenty): WIADOMO$CI O ŻYCIU 

orai umieszczone pod nimi komentan 
StAWNVCH AKTOROW 

- Wojciech Bogusławski, wyd. 1820 r. 

PRZYPO I A 
ARDRES BIURA 

PRZYJMUJĄCEGO 
ZBIOROWE ZAMOWIENIA 

NA BILETY: 

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 
OPOLE, UL. 24 MARCA 1, 

TEL 359·41 
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