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Poeta, komediopisarz 

Nie wiem, zkąd mi się pisać komedye wzięło. 
Będzie-ż to ku naganie, czy ku mojej sławie? 
Tymczasem, los mój takiż, jak „Zabobonnika". 
On dyabłów, ja ciemnego lękam się krytyka. 

* 
Wiem, że mało czerpałem w zdroju Aganippy, 
Dość jednak chęci miałem, dość służyłem pracą, 
Którym jeśli się jaki geniusz udzielił, 
Tobiem winien, tyś książę pisać mnie ośmielił. 

FRANCISZEK ZABŁOCKI : 

„Oda" na cześc 
ks. Adama Czertoryskiego 



FRANCISZEK KSAWERY ZABŁOCKI (1752-1821) -
poeta, komediopisarz, wychowanek szkół pijarskich. 'Mło
dość spędził na prowincji, przez pewien okres związany był 
z rodziną Czartoryskich . W roku 1773 przybył do Warsza
wy i nawi'ązał współpracę z Komisją Edukacji Narodowej, 
był również sekretarzem Towarzystwa do Ksiąg Elementar
nych. Bywalec salonów, uczestnik obiadów czwartkowych; 
w okresie Sejmu Czteroletniego działał na rzecz reformy 
ustroju, razem z F. K. Dmochowskim kierował powstail
czym ruchem wydawniczym, współredagował odezwy w 
sprawie edukacji powszechnej; pisał ostre w tonie pamflety 
polityczne przeciwko wstecznikom i zdrajcom narodu, łą
cząc się jak najmocniej z obozem patriotycznym. Publiko
wał wiersze okolicznościowe i przekłady poetyckie w „Za
bawach Przyjemnych i Pożytecznych" - czasopiśmie lite
rackim skupiającym najwybitniejszych pisarzy i poetów: 
Krasickiego, Naruszewicza, Kniaźnina. Przede wszystkim 
jednak pisał Zabłocki utwory dramatyczne dla teatru. 
Współpracę z teatrem nawiązał około 1780 roku, ogłosił 
pierwsze komedie: „Dwojakie głupstwo", „Balik gospo
darski" i inne. Rozkwit jego talentu przypadł na lata 
1780 -1786; w tym czasie powstały m. in. komedie: „Fir
cyk w zalotach" (wyd. i wyst. 1781) - stała pozycja re
pertuarowa teatrów polskich, „Zabobonnik" (wyst. 1781), 
„Ojciec dobry" (1782), „Amfitrion" (1783), „Sarmatyzm" 
(wyst. 1785, ·wyd. 1820), „Arlekin Mahomet" (1786), 
„Król w kraju rozkoszy" (wyst. 1787, wyd. 1960) -
sztukę wśród rękopisów Zabłockiego w Muzeum Czarto
ryskich w Krakowie odnalazł Jerzy Jackl i ogłosił w Dia
logu 1960/6. 

Komedie Zabłockiego przerabiane przeważnie z fran
cuskiego, tchną atmosferą polskiego życia; przyswoił na
szej literaturze komedie Moliera, Diderota, Beaumarchais, 
sięgał poza tym do autorów mniej znanych, jak Romag
nesi, Hauteroche, Legrand. Stworzył doskonałe postacie 
komediowe i satyryczne, w wielu wypadkach oryginalne. 

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, po drugim rozbiorze, 
kończy się działalność pisarska Franciszka Zabłockiego. 
Około roku 1794 powstanie jeszcze tylko komedia „Pasterz 
szalony". 

Proboszcz 

W roku 1795 Zabłocki wyjeżdża do Rz.ymu. Przez okres około 
dwu lat, które tu spędza zachodzi w nim gruntowna przemiar;in, 
która ze „światowego, wesołego młodzieńca zrobi zniechęconego 
ze światem człowieka" . Przyjmuje święcenia kapłańskie . Z Rzymu 
sprowadza Zabłockiego książę Czartoryski, dając mu najpien" 
probostwo w Górze pod Puławami, a później po ustąpieniu ks. 
Piramowicza, w 1800 r. plebanię w Końskowoli i powierzając 

jednocześnie jego opiece obłąkanego Kniaźnina - bliskiego przy
jaciela i towarzysza młodości pisarza. Tutaj po drugim powroc~e 
z Ameryki odw~edza Zabłockiego Niemcewicz i tak o nim opo
wiada: 

„Ze światowego, wesołego młodzieńca zastałem spokojnego. 
smutnego zniechęconego ze światem człowieka . Nie wyruszał 
się prawie z probostwa, to lubo obszerne i wygodne w naJ
większ) m jednak trzymane przez niego nieporządku i nied
balstwie. Znalazłem w salonie koszyk z jajami, króbkę z mio
dem, wory z kaszami, wędzonką, słoniną; na stole księgi 
nabożne i zaczęte kazanie. Smutne, polityczne zdarzenia ze 
światowego człowieka uczyniły przykładnego księdza, zary
wającego cokolwiek klechostwa". 

Marian Gawalewicz: Franciszek Zał>łocki. Szki<' 
biograficzno-krytyczny. Kraków 1894 

„Co to życie wyprawia z ludźmi! 
Pamiętam Zabłockiego jako wesołego człowieka, co piórem 
kąsał zjadliwiej niż inni, a ujrzałem klechę, w którym nawet 
ślac3.u autora „Zabobonnika" czy „Fircyka w zalotach" i ze 
świecą szukając, nie znaJdziesz". 

Gabriela Pauszer- Klonowska : ,,Polska jego miłość". Opo
wieść o Julianie Ursynie Niemcewiczu. Lublin 1973 

Zajęty nowymi obowiązkami Zabłocki wegetuje na plebanii, 
odprawia naboż~ństwa, pisze kazania oraz spłaca długi z czasów 
świe~kich. Od czasu do czasu jednak przegląda i poprawia swoje 
komedie. Przed śmiercią powierzy je Czartoryskiemu. 

Umiera w roku 1821. Jednym z nielicznych śladów jakie po
zostały po jego pobycie w Końskowoli jest Księga Zgonów (Liber 
Mortuorum) w tutejszej parafii obejmująca lata 1812-1821, w 
które j na stronie 194 zapisano: 



„Dnia 10 września odszedł w Panu najszlachetniejszy Franci
szek Ksawery Zabłpcki, od 21 lat tutejszego kościoła proboszcz. 
Mąż wszechstronnie wykształcony, dawniej urzędnik Komisji 
Edukacji Narodowej ( .. . ) Przeżył lat 69, miesięcy osiem, dni 
osiem. Zmarł śmiercią naturalną" . 

Pochowany został na cmentarzu w Końskowoli, grób jego za
ginął. Tylko na jednej ze ścian kościoła, w którym wygłaszał 

kazania pozostała tablic;a, a właściwie tylko napis poświęcony 

Piramowiczowi i Zabłockiemu „proboszczom tutejszym". 

Chociaż w ogólnikowych zarysach żywot Franciszka Zabłoc
kiego rozłamany na dwie połowy - jedną świecką, głośną i pub
liczną, różnobarwną i urozmaiconą wypadkami na bruku stolicy, 
drugą dtlchowną, szarą, głuchą i zaciemnioną zupełnie w wiej
skim ustroniu - przez sam kontrast wygląda bardzo zajmuJąco 
i zaciekawia .. . 

O losie jego nie pamiętano, i na to skarżył się w poufałości, 
nie roszcząc osobistej pretensji do nikogo... Czasy Sejmu Wiel
kiego rozwinęły w nim niepospolitą ciętość, werwę satyryczną; 

sypał pamflety polityczne, ale nie czynił tego z pobudek osobis
tych, dobro społeczne, interes Rzeczypospolitej miał jedynie na 
celu, roznamiętniał się w uczuciu obywatelskim, napadał w imię 
idei postępowej przeciwników reformy. Żył w ciągłym niedos
l;atku, często .w biedzie, był przyjmowany przez króla, obcował 
:~ pierwszymi w kraju magnatami, ale żyć z czego nie miał. Niko
mu nie zazdrościł , a żale swoje najczęściej kończył słowami pięk
nej i szlachetnej rezygnacji, na jaką tylko prawdziwie wyższe 
umysły w tak ciasnych warunkach bytu zdobyć się mogą : -
„Żyjmy!. .. Pracujmy". 

MARIAN GAWALEWICZ : Ibidem 

Franciszek Zabłocki 

„ DONIESIENIE" 

Jestem teraz w robocie pisania żywotów 
Wszystkich naszych łajdaków, szelmów i huncwotów; 
Jeśli mi w chęci mojej Bóg pobłogosławi, 
To dzieło, spodziewam się, ciekawych zabawi. 
Przezacna powszechności! życz mi w tern wytrwania, 
Do czego_ miłość mojej ojczyzny mnie skłania, 
Ja zaś wtenczas skuteczną pochlubię się pracą, 
Gdy się z wstydu choć jeden obwiesi ladaco. 

Przezacna powszechności! nie sądź mnie Zoilem, 
Wiem, że paszkwil nie zdobi 'uczciwego pióra; 
Ale kiedy ich życie całe jest paszkwilem, 
Na które się prawdziwie otrząsa natura, 
Kiedy widocznie idą na ojczyzny zgubę, 
Ostrzegać, choć paszkwilem, mam sobie za chlubę. 

Przedewszystkiem zalecam: trzymaj się Boala 
On, kiedy gromi, zbrodniów imion nie ocala, 
Inaczej nic nie zdołasz : satyra nie taka 
Zamiast poprawić, jeszcze zabawi łajdaka, 
A tu idzie· o kraj twój, biedny oczywiście! 
Będzie mu lepiej tylko mocno, śmiało piszcie. 



• 
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Od mieszczańskiej 
dramy do komedii 

, . ~ . 
osw1ecen1oweJ 

Zabłocki okre 'lił „Króla w kraju ro1.ko zy" jako komedię zapustną i 
t:ik ją prezentowano na afiszach w 1787 roku i zgodnie z tym wystawiono 
w czasie karnawału owego roku ... W porównaniu z tekstami komedii za
'puslnych z okresu renesansu I wczesnego baroku „Król w kraju rozkoszy" 
wydaje się niepQrównanie bogatszy, pełniejszy, bardziej skomplikowany, 
przypominający raczej tragikomedie barokowe i poematy heroikomiczne. 
Poeta przecież nie zamierzał pisać komedii w dawnym stylu, podrabiać 
renesansowych pisarzy, chciał natomiast i;tworzyć utwór, który byłby dla 
jego w półcze nych tym, czym dla ludzi miruonych wieków były komedie 
mięscpustne związane z dorocznym karnawałem, a więc okresem, kiedy 
ulegały „z.awie:zeruu prawa, zakazy 1 ograniczenia, okreslające struklurę 
i lad życia codzienn gc>' 

To wiadome odwołanie się do z<.1pustnej swobody było dla autora doś
wiadczeniem najwyższej próby, aktorom zaś dawało możliwość obrony 
przed zarzutem nadmiernej poufałości l stąd na afiszu z·apowiad:ijącym 

pr premierę „Króla'' pi ano do łe>wnle : 

,,Pierwszy raz komedia nowa w 3 aktach, przeplatana śpiewaniem i la11c<1-
mi „Król w kraju rozkoszy". Oytekcja me szczędziła nakładu, aktorowie 
us il no· ci w s z c z e g ó I n o s c I n a k a r n a w a l p r z e z n a c z o n e j 
i; z tuce. Kończy balet tosowny Le Douks i chór generalny. Muzyka 
Steffaniego, muzykusa Jego Królewskiej Mości". 

Lud\\ik Bernacki: „Teatr, dramat I muzyka 
za Stanisława Augusta". 
Warszawa 1979 

W stosunku do hteratury oficjalneJ, codziennej komedia zapustna mia
ła przywilej swobodniejszej wypowiedzi, wyzwolonej od rygorystyc'znych 
kanonów poetyki_. rozwijal:t się bowiem. poza oficjalnym, a od połowy 

wieku XVII az do przełomu romantycznego cotaz bardziej skonwencjo
nalizowanym nurtem. 

Wydaje się, że Zabłocki gdzie~ około 1785 roku zdał sobie sprawę z 
tego, że komedie obyczajowe 1 dramy z ich sztywną strukturq ograni
czają jego możliwości twórcze, i.e już. nic nowego tutaj nie stworzy. 

Drama mieszczańska spełniła ,rolę propagatora mieszczańskiej moraJ
nosci, nie była jednak w i;tanie dać realistycznego obrazu 1:poki. Konflikt v 
jakie pokazywał „Ojciec rodziny" czy „Syn naturalny" Diderota, który ,~ 
latach pięćdziesiątych XVIII wieku sformułował teoru: dramatu miesz
czańskiego, były ·ztuczne i wymyślone. 

Winyscy bohaterowie od pierwszej do ostatniej sceny byli idealnie dob
rzy, a niesnaski między ninu nie wypływały z rzeczywistych różn ic ide
o~ych. Stąd lei., nuda ziejąca z patetycznych i programowych dialogów. 
Diderot zrozumiał, że dramat mieszczański nie odzwierciedli wielkich 
p~zemia~ epoki. 'W_ swoich najdo3rzalszych wypowiedziach dostrzega ł ko
niecznośc stworzenia tragedii obywatelskiej, która uczyłaby widzów cnoty 
już nie tylko pojętej w sensie osobistej uczciwości i moralności, lecz cnoty 
w znaczeniu rzymskiej virtus, będącej republikańską odwagą 

Sądzę - p1 ał Diderot - w Rozmowach o „Synu naturalnym" - że w 
każ?ym . dziele bez względu na jego rodzaj duch wieku musi się zazna
C'~ac. Jezeli doskonali się moralność, słabnie przesąd, a umysły skłaniają 
s1_ę ku dobru powszechnemu, jeżelJ wreszcie rozpowszechnia się zamiłowa
nie .do rzeczy użytecznych, a lud zaczyna si ę interesować poczynaniami 
ministra, .trzeba. aby było to widoczne, nawet w komedii. 

Rozwój dramy i;iieszczańskiej, poprzez przezwyciężenie jej ograniczeń : 

czułostkowości, mierności i pozorności konIJiktów, prowadzić musiał do 
rewolucyjnego dramatu politycznego. Powodzenie dramy znacznie zma
lało około 1771 r. Być może dla rozbudzonych polit yc znie widzów d rama 
była już zbyt mdła i moralizatorska. 

„D;ama mieszrzańska" Warszawa 1955 

Jeże]~ spojrzymy na twórc zość Franciszka Zabłockiego z per spektywy 
historyczne!, stwierdzimy, że w za kresie dramy i komedii obyczajowej nie 
stworzył już nic interesującego ; wtedy natomiast , gdy odrzucał model 
obyczajowo-sentymentalny, stwarzał dzieła godne naszej uwagi, takie jak 
„Arlekin Mahomet", „Król w kraju rozkoszy", „Pigmalion" i „Pas terz 
szalony". Wspólną cechą tych wszystkich utworów jest to, co Wiktor 
Weintraub uważa za istotę ariostycznej ironii , pisząc : 

Stosunek włoskiego poety do tworzywa jest tu skom plikowany. Zywo 
reaguje on na urok poetycki świata tych tradycyj nyc h powieśc i , barwnie 
czar jego ewokuje, ale równocześnie nie traktuje go na serio, bawi się 

nim, podkreśla jego absurdalność, r az po raz parodiuje go. 
Tak, jak dla Ariosta terenem artys tycznej eksploracj i są średniowiecz

ne poematy rycerskie, tak jak dla Słowac kiego ta kim ter.enem jest świat 
szekspirowskich bohaterów, lak dla Za błockiego jest nim karn.lwał. 

F ranciszek Zabłoc ki : „Król w kraju rozkoszy" 
Oprac. J anina P awlowiczowa 
Kraków 197:i 
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Zabawa w karnawał 
Zycie karnawałowe to egzystencja wytrącona ze swego po

przedniego trybu, to w Jakiejś mierze życie odwrócone, „życle na 
opak". 

Na czas karnawału ulegają zawieszeniu prawa, zakazy i ogra
niczenia określające strukturę i ład zycia codziennego tzn. poza
karnawałowego ... Zawiesza się wszelkie dystanse międzyludzie , 
nabiera mocy szczególna kategoria karnawałowa - wyzwolony 
kontakt poufały. Z owej poufałości wobec problemów zycia 1 
śmierci wywodzi się monolog giermka Barasza i splata się Jed
nocześnie z tradycją komedii dell 'arte. Właśnie tutaJ spotykamy 
często sceny w których Arlekin przygotowując się do samobójstwa 
wygłasza błazeńskie tyrady o sposobach umierania. Monolog Ba
rasza mieści się w konwencji komedii zapustnej, ze swym sarkaz
mem, drwiną, trywialnym językiem, połączonym z r~fleksją fi
lozoficzną. W tych połączeniach jest powaga i błazeństwo karna
wału. Wśi;ód występujących w komedii postaci odnajdujemy także 
charakterystyczne dla karnawału zestawienia, sobowtórami są 
Sztufatla i Frykasy, związani wspólnotą zawodów, następną parą 
bliźniaczą są Placylla i Felicja, dwie „staruszki młode" . Par) 
przeciwstawne to .Barasz i Gamoń, mądry, przebiegły błazen 1 

głupkowaty giermek,- dważny, rycerski Filander i niezbyt odważ
ny król, król Kokanii i Gamoń - król z przypadku.„ 

„Główny rytuał karnawałowy stanov.;i błazeńska koronacja, a 
następnie detronizacja. U podstaw rytuału koronacji i detronizac11 
króla tkwi sama istota karnawałowego odczuwania świata, patos 
przemian i przeksztalcen. Karnawał to święto czasu, który wszys
tko unicestwia i odnawia. Ceremoniał obrzędu detronizacji prze
ciwstawiony jest obrzędowi koronacji: ze zdegradowanego zdzie
ra się jego królewskie szaty, zdejmuje koronę, odbiera mu się 
symbole władzy, wyśmiewa. W związki i komb'inacje karnawało
\\ e wchodzi ze sobą wszystko, co dotychczas pozostawało "'e 
wzaJemnym odosobnieniu, separacji, oddaleniu, spowodowanym 
przez hierarchiczne pojęcia pozakarnawałowe" . 

MICHAŁ BACHTIN „Twórczosć Franciszka Rabela b'go <i 

kultura ludowa średni owiecza. i renesans u". Kraków 197 ~ 

W „Królu" czarodziejski przypadek sprawia, że Gamoń zasia
da na tronie, a Król zai;:zyna szaleć, mówiąc rzeczy sprzeczne z 
t)m co mu przystoi, spadają maski, namiętności ludzkie zmienia
ją się w swoje przeciwieństwa. Ustami króla zostaje zdemasko
wana sama zasada monarchii, na swego następcę wyznacza naj
większego z próżniaków i głupców - Gamonia. Stary motyw „z 
chłopa król" okazał się szczególnie praktyczny dla przeprowadze
nia kompromitacji monarchii. Podskórna groźba ironii Zabłockie
go znów się na chwilę ujawnia. Czary mają tu cele nie tylko ko
mediowe : autor chce, aby budziły głębszą rrfleksję na temat ludz
kich .uczuć i myśli, tak łatwych do odwrócenia czy przetasowania. 

Kraina obfitości - Kokama należy również do v/yobrażeń 
karnawałowych. W Kokanii się nie pracuje, ziemia sama rodzi 
płody, w rzekach płynie mleko, miód, albo wino, dorny zbudowa
ne są z ciasta lub sera, kobiety powolne na każde zawołanie„ . 
Mistrzowie ceremonii kierują machiną rozkoszy, kwiaty śpiewają 
i tanczą wdzięczne balety. Wszystko odbywa się według z gor>' 
ustalonych reguł. Kraj rozkoszy Jest również ustroniem oddzie
lonym od świata. Kokania Zabłockiego to wreszcie arystokratycz
na rezydencja z jej sztucznym ceremoniałem, nawiązująca i do 
:o tareJ tradvcji literackiej l do sytuacji Rzeczypospolitej . „małej" 
po rozb10rze i bacznie strzeżoneJ ... 



, ,Król w kraju rozkoszy" chociaż wykorzystuje tradycyjne 
wątki llterackie, Jest utworem wvrosłym z myśli i sytuacji czło
\\'leka schyłku XVIII wieku ... 

Gdv w roku 1774 obradowała \\' Warszawie Delegacja, debatu
F1l' nad przyszłym ki>ztałtem rządu ograbioneJ Rzeczypospolite j, 
warszawscy kpiarze rozpowiadali po mieście , że w Pałacu Radzi
\\ i Iłowskim obraduje „karnawał nieustający ' ', chodziło bowiem 
właśnie o Rad · Nieustającą . Tu chyba po r az pierwszy w tym 
dowc1pi połączono ka1 nawał z polityką . Zabłocki przyjechał j uż 
wtedy do Warszawy z prowrncJL . W świadomości bardzo wielu 
Polaków to skojarzenic> przt.!trwało, aż do Sejmu Wielkiego i w 
przeddzień Sejmu oblekło się w formę artystyczną w kom edii 
Zabłocki Pgo . . Bo musimy się chyba zgodzić, że karnawałowa za
bawa nie była celem samvm w sobie, a była pretekstem do wy
rażema gorzkich reflekSJI u stanie „rozkoszneJ Rzeczypospolitej" . 

FRANCISZEK ZABŁOCKI. Ibidem 

Marek T. Nowakowski reżyseria 
Ryszard Radwański scenografia 
Krystyna Mielech kostiumy 
Krzysztof Mazur muzyka 

Bożena Kociołkowskachoreografia 
Ewa Ordyk przygotowanie irokalne 

Piotr Wysocki asystent reżysera 
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