
JAROStAW MAHEI\ RYMHIEWICZ 

, 

KROL 

MIĘSOPUST 



Teatr odznaczony 
Złotą Odznaką Honorową 

„ZASŁUŻONYM 
DLA WARMII I MAZUR" 

Odznaką Honorową 
„ZASŁUŻONYM ZIEMI GDAŃSKIEJ" 

) 
J 

(J• ~"' 
" 

Teatr 

jest to widowisko, 
gdzie występują ludzie 
pod postacią półkozłów, 
na co stojąc wszyscy patrzą. 

Słowni k a lfabetyczny Brito 
z roku 1451 odpis z Koprzywnicy 

Bibl . O»ol ineum rkps 45, k. 133 v. 



JAROSŁAW RYMKIEWICZ 

Król 

Florek . 
Fil ip, król hiszpański 
Rosal inda, księżniczka maltańska 

Kas ia . 
Gęba, dworzanin . 
Skoczek, dworzanin 
Belinda, dama księżniczki 
Florinda, dama księżniczki . 
Roberto, bandolero {role travesti) 

Mięsopust .. 
Tragifarsa w 2 aktach 

Ob s ada : 

LECH GWIT 
RYSZARD MACHOWSKI 
MARTA SOBOLEWSKA 
LUBOMIRA TARAPACKA 
BARBARA OKOŃSKA-KOZŁOWSKA 
KONRAD WAWRZYNIAK 
BRONISŁAW WROCŁAWSKI 
WITOLDA CZERNIAWSKA 
HALINA LUBACZEWSKA 
MARIA EJNIK 

Scenografia BARBARA WOLNIEWICZ 
Opracowanie muzyczne GRZEGORZ KARDAŚ 

Asystent reżysera HALINA LUBACZEWSKA 
Reżyseria JANUSZ KOZŁOWSKI 

Przedstawienie prowadzi: Kon t rol a tekstu : 
LESZEK NOSKOWIAK KRYSTYNA KOZtOWSKA 

Sezon XXIX 

Premiera dnia 2 lutego 1974 r. w Olsztynie 
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Bądźcie weseli, 
bądźcie dobrej myśli! 
Częstujcie goście, 

co tu do was przyszli. 
Witaj! Mój dobry druhu, 
dobrze się sprawujesz, 
że grosza w mięsopusty 
nigdy nie żalujesz. 
Si.ądż! Siądź! Zabawiemy się. 
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Witaj, p rrnmożnych bogów zacne plem i ę! 

W itaj, uciecho sauromackiej ziemie! 

Żal precz odpędzasz, każdy zapamięta 
Nędzy p rzy tobie, choć trą nogi pęta. 

Kto cię zakusi, zetrzeć s ię nie boi 
I z namężniejszym rycerzem bez zbroi. 

Więc i z żebraka uczynisz wnet pana, 
Jeśli nachyli kędy twego dzbana. 

l ecz kto twoję moc, kto twe obyczaje 
Wysławi? Slusznieć slużą ziemskie kraje. 

A pilniej służą niźli inszym bogom, 
Przypatrując się na głowie twym wrogom. 

Skąd cię Rzymianin liber pater zowie, 
A Bakchausem chrzczą wymyślni G rekowie. 

Adoneum zaś słońcem upalony 
Arab, Fanacen, sługa twój szalony. 

Egipcyjanie snadź Ozyrym zową, 
A Dyjonizym lndyjczyk swą mową. 

Lecz jakożlkolwiek inszy cię nazwali, 
Mięsopustem cię noszy bierzmowali. 

Wstąp do nas, prosiem; wszyscy cię czel<aJą 
Tu, co ich widzisz, wszyscyć służyć mają. 
Zabaw się z nami, będąć wszyscy radzi, 
I tobie, i twej przy tobie czela dzi. 

Będąć ochotnie tu wszyscy służyli 

I zwykłym trybem twoje święta czcili. 
Tylko bądź laskaw, każ nalewac sporze 
Twych darów; rannej dosiedziemy zorze. 
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A ja żak, 
Nieborak. 
Mam zęby 

I gęby 
Do chleba 
Nie trzeba 

Mej prosić; 
Każ nosić. 

Pomogę, 

Co zmogę, 
Tak jeść, jak i pić. 
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Ja sługa 
Od pługa. 
Ja z rydłem 
Za bydłem 
Chodziłem, 

Robiłem; 

Aż na te 
Bogate, 
le pany, 
We dzbany, 
Trafiłem 

I piłem. 
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Bakchus mi dziś gospody zapisować kazał, 

Jedno chce, gdzie mu radzi będą, bym uważa!. 

Nie wiem, jeślim zabłądził, czy też dobrze idę? 

Gdziebym mógł z nim podróżną dziś otrząsnąć biedę. 

Zda mi się, i tu nie He, snadź się nie omylę, 

Że ja tu, przy swym panie, dziś konwie nachylę. 

Służba moja waszmościom, łaskawi panowie 

Chcę pomóc dobrej myśli, ba i pić na zdrowie. 

Barzom się sfatygował, nie chce mi się dalej, 

Kto wesół, wypij do mnie, a choć z jednej nalej. 

Nie darmom ja Bakchusa obrał dziś za pana, 

Bo jemu, tymi czasy, dobra myśl w moc dana. 

Przetoż, że czas wesoły, wesoło go strawić 

Trzeba dziś przy mym panu, co go tu mam stawić. 

Lecz, niźli on przybędzie, uprzedzą dworzanie, 

Satyrowie, i insi, trzeba mieć wzgląd na nie. 

Przybędą i w naukach przy nich rozmaitych 

Ćwiczeni, dokazując tu sztuk przyzwoitych. 

l< temu, że teraz często o tym się pytają, 

Komu potrzeba będzie, i żonę narają. 
Nc;dto Bakchowe święta czcząc swym obyczajem, 

Będą (jeśli co będzie) pić do siebie wzajem. 

Zaczym, zagrzawszy mózg11, co kto jeno umie, 

Pokaże; ostatka się mędrszy dorozumie. 
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Jl. na ostatek diabli gonić będą swego 

Lapikufla w maszkarze, choć nie pijanego 

Precz, precz melancholija, już cię stąd wystraszym, 

Tylko, proszę, zabawom bądźcie chętni naszym. 

Mój miły kwiczelniku, chceszże, abyś wiedział, 

Ktom jest i czym się bawię, i gdziem przedtym siedział? 

Nie jestem ci ja aniol ani prorok z nieba·, 

Wszak i o niebie powiem, jeśli komu trzeba. 

Piekłem też dobrze świadom, które już zgorzało 

Tak rok w zapustny wtorek, a to sie tak zstaio: 

Diabli sie na gorzałce haniebnie popili, ' 

Tam, strzelając z półhaków, piekło zapalili. 

Nieoszacowane tam poczynieli szkody, 

Smolą to chcieli zal'ać, bo nie mieli wody. 
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Śmierć 

Jam jest, jeśliby m ię trzeba, 
A jest taki dekre t z nieba. 
Grzech mi ociec, a ja jego 
Córką będąc, strzegę swego. 
Z rozkazania Pana mego, 
Jestem gotowa do wszytkiego. 
Jakoż to mam rozkazanie, 
Bym skarała jedno panie, 
Który po wszytkie swe lata 
W rozkoszy zażywał świata. 
Pomni, coś działał 
Za młodych lat, kiedyś szala!. 
Niceś nie czynil dobrego, 
Oszukiwałeś bliźniego. 

Młodzi radzi falują 
I w zdaniu swym szwankują. 
Gdy sie czego nabarziej 
Spodziewa, to napręcej 
śmierć albo też przygoda 
Nagle z kąta wygląda. 
To dopiro wątleje, 
W Bogu kładzie nadzieje. 
'Lecz sie czasem omyli; 

Po złym życiu złej chwili 
Spodziewać się potrzeba . 
Cnyba, żeby Bóg z nieba 
Z dziwnej swojej hojności, 
okazał znak litości. 
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Panie, 
pa nny, 
pa nowie, 
Wd ówki, 
młodzieniasz'kowie, 

W,idzieliśmy na oko, 
Dość jaśnie i szeroko, 
Jako ten świat obłudny, 
Choć sie zda z wierzchu c"dny, 
l udzi dziwnie wartuj e, 
Sprawy konterfek tuje. 
Jakoście tu słyszeli 
I na oko widz ieii 
Różne zdania i mowy, 
Personami i słowy. 
Co abyście przyjęli 
Z laską, prosim, i mieli 
Na nas wzglącł i bac1enie, 
Gdyż za takie ćwiczenie, 
Godzi się podziękować, 

Ba, wierę i darować. 

W progra mie wyk o r:z. y słano tck:.ty zow arte 

„Dramaty staropolski e" w op racowan iu J. 
tom. IV , W a rszawa 1961. 
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w antolo g ii 
ł..cwa i1 ski ego, 

Kierownik techniczny 
EDMUND GIECZEWSKI 

Kierownicy pracowni: 
kraw ieckic;,i damski.ej: ZOFIA ZIMMER • krawieckiej męs kiej : GRZEGORZ 
FRANKOWICZ • peiuko .rski ~j: HENRYKA GRUSZCZAK • stolarskiej : JóZEF 
RESZEĆ • ślusarskiej: ALEKSANDER MARKOWSKI • malarskiej : RYSZARD 
GIECZEWSKI • tapice rsk iej : WIKTOR JANKOWICZ • szewskiej : GERHARD 
FOKS • rekwizytorski ej : JAN SOKÓŁ • kierownik dzialu akustycznego: 

: "·~. HENRYK KOZŁOWSK I • modelator: PAWEŁ BABICZ 

·STANISŁAWA RYBCZYŃSKA 

org·:rn izacj i widowni i reklamy : 

Koordynacja pracy artystyczn ej , 

Scena w Elblągu 

Kierownik admini stra cji 
STANISŁAW MACIEJAK 

Glówny elektryk : 

TADEUSZ GERE.I 

Brygadier sceny : 
Alo!KADIUSZ BOGDANOWICZ 

O rganizator widown i: 
NINA BŁESZYŃSKA 

Scena w Olsztynie 

Kierownik administracji 
!RENA KRAWCZYK 

Glówny elektryk: 

MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Brygad ier sceny : 
KAZIMIERZ JURGIN 

Organizator widown i : 
ZOFIA BAŁKO 

Ki erowni k sce 11y objazdowej : 
WOJC IECH STACHOWICZ 

Kasa teatru w Olsztyn ie czynna w godz. 10-12 i 16-19, tel. 39-15. 
Kasa teatru w Elblągu czynna w godz. 10.30 i 17.00-19.00, 

w dni świąteczne w godz. 16.00-19.00, tel. 24-00. 




