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IGNACV KRASICKI 

DO KRZYSZTOFA SZEMBEKA, 

KOADIUTORA PŁOCKIEGO 

Dzikość, zacny Krzysztofie, kto dobrze tłumaczy, 
Nie samo okrucieństwo lub niezgrabność znaczy. 
Jest jej wiele rodzajów. Odmienna i zdradna, 
Najgorsza, gdy umysłów pani wielowładna. 

W narodach nieraz władzę swoją rozpostarła, 
Nie man twierdzy takowej, gdzie by się n ie wdarła. 
Odpór jej niebezpieczny, bo ma wojska liczne : 
Osiada wstępnym bojem miejsca okoliczne, 
A jak pożar, gdziekolwiek swą moc rozpościera, 
Wszędzie niszczy, pustoszy, trawi i poiera. 

Fanatyzm jej towarzysz, czujny na wzburzenie, 
Punkt honoru nieprawy, płoche uprzedzenie, 
Zazd.rość, zemsta, ślepota nadchodzą w przydatek, 
A za nimi w odwodzie głupstwo na ostatek. 
Harda takim orszakiem, we wszystko się miesza, 
A gdy .jej ulubiona dopomaga rzesza, 
Choć z siebie mało dzielna, choć słaba z oręża, 
Zuchwałością zastrasza, natręctwem zwycięia. 

Gmin u niej tylko w łasce albo gminne dusze. 
Wtenczas kiedy wspaniałe zoczy animusze, 
Z pocztem się swoich na nie zapalczywie miota. 

Nie ustrzegła się p,rzed nią i mądrość i cnota ; 
ściga je, a gdy w biegu nie potrafi dostać, 
Żeby lepiej złudziła, bierze onych postać. 
W tej dopiero zakryta zdradliwej maszkarze, 
Nieprawnie chwali, gani, nadgradza ·j karze, 
A ślepym się instynktem rządząc, nie rozumem, 
Pyszni się tym, co zwiodła , uprzedzonym tłumem. 

Stąd liczne błędów mnóstwo, co państwa zgubiło, 
Stąd one sławne hasło: niech będzie, jak było, 
Stąd przywary w zaszczycie, a ,rady, choć zdrowe, 
Nie, ie zie, odrzucone, ale że są nowe. 
Walczyć z gminem należy, kto go chce oświeca ć, 

Umie błąd coraz nowe uprzedzenia wzniecać , 
Umie winę poświęcić, dać pozór niecnocie, 
A zbawiennej kiedy się sprzeciwia robocie, 
Sili się dzieło skazić upośledzić sprawcę . 
Rządcy, wodze, sędziowie, starsi, prawodawce 
Smutnym swoim wspierają tę prawdę przykładem. 

Ktokolwiek więc tak przykrym następuje śladem, 
Nim się o dobro, szczęście dla drugich pokusi, 
Niech zawczasu przewidzi, co ucierpieć musi. 

Likurg, za to, że prawo swej ojczyźnie nadał , 
Szczęśliwy, zamiast życia, ie oko postradał. 
Sokrates, co ·występki Ateńczyków hydził, 

Cóż miał w zysku ł Lud z niego na teatrach szydził. 
Stratą życia na koniec wziqł zasług nadgrodę. 

Do · rozpaczy w tej mierze cnotliwych nie wiodę: 
Miło słuiyć ojczyźnie, miło dla niej ginqć, 
Ale cierpieć bez zysku i nieszczęściem słynąć, 
Ale czuć się niewinnym, a być w złej maszkarze, 
Ale służyć niewdzięcznym i znosić potwarze -
To heroizm prawdziwy. Co kreślę w tej strofie. 
Czujesz, możeś i domał, szacowny Krzysztofie. 

d zi ko ść - lu : ciemnoto , b rok wiedzy i fana tyzm. 
gmin - lu : wyraźnie ujemne określe n i e ci emne o po spó lstwa . 

(wg ontolog ii „ Św i at p op rawi a ć - zuchwa le rz mloslo") 

KOREPETYTOR. Artysta muzykalny, który uc1y aktorów śpiewać 
role w operach nazywa się KOREPETYTOR. Praca jego ' jest nie· 
mila, albowiem nie kaidy śpiewak i śpiewaczka znają tak mu· 
zykę, 'iiby z nut potrafili się sami nauczyć. Karepetytor więc j est 
podobnym do pozytywka, którego ustawiczne i jednakie brzmienie 
wyuczy kanarka lub szczygla parę piosenek. 
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Jeżeli powiem co zbyt swobodnie, jeśli co zbyt 
żo1·tobliwie, to prawo zechceu mi łaskawie przyznać . 

ll o rrw .l/ 

Smieszność nojstraszniejszq jest dla miłości 
własnej bronią i taka jest bojaźń onej, ii 
częstokroć ludzie wolą być godni nagany, aniieli śmiechu . 
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Wdzięczna miłości kochanej szklenicQ ! 
Czuje cię każdy, i slaby, i zdrowy; 
Dla ciebie mile są ciemne piwnice, 
Dla ciebie znośna duszność i ból głowy, 
Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknice. 
W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy. 
Byle cię można znależć, byle kupić, 
Nie żal skosztować, nie żal się i upić! 
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O PUCHARACH STAROPOLSKICH 

(VITRUM GLORIOSUM) 

Polacy do miodu i piwa, napiików dawniej w każdym doinu 
warzonych, mieli: rogi, kubki, kruże, lampki, szklanice, roztrucha· 
ny i kufle, nie ; używając pucharów, które przyszły do Polski do· 
piero z upowszechnienieniein się wina od narodów południowych 
bogatych w winnice. Przyszły zaś drogą zwyczajną, więc przez 
dwory panujących na dwory magnackie i przez cudzoziemców 
osiadających w miastach polskich. Drogę pierwszą wskazuje pu· 
char kształtu wazy, roboty włoskiej, z herbami Litwy i Jagiellonów(.„) 
obstalowany dla Aleksandra Jagiellończyka niewątpliwie przez 
bawi ąc go we Włoszech Erazma Ciołka. Drugą drogę wskazują 
puchary cechowe zwane w i I k o m a m i, do uroczystości godo
wych służące, a dotąd w niektórych zbiorach cechowych za gra· 
nicą i u :nas puechowywane. W zbiorze Tomasza Zielińskieg~ 
w Kielcach był taki w i I k om cechu kapeluszników krakowskich, 
obejmujący w sobie rzekomo półtora garnca napoju i , noszący 
napis: „ Wilkom bracia wypijcie raźnie, kto spełni, stanie mu za 
łaźnię. A. D. 1664". Był to wyrób ze szkła zi elonego, mający pod 
napisem malowania na szkl wypalane, przedstawiające Matkę 
Boską z Dzieciątkiem , ~tojącq na księżycu, i godła cechu kape· 
luu ników i :kolo tar zy mien czanina I mieszcz kę w ubiorach ów
czesnych. Niesi cki i Niemcewicz: op i s ują, ie gdy Władysław IV 
cztery dni bawił w Roianie u Kazimierza Sapiehy, przyniesiono 
starożytny puchar szklany zwany I w a n e m, przechowywany od 
czasów bytności Zygmunta I tamie u Iwana Sapiehy, wojewody 
podlaskiego. ,, Prześ liczny jego rysunek, wazy kształt, blisko ga· 
rnca trzyma; drugi mniejszy owalny, z podobnymże , pięknym 
rżnięciem, na czystym krysztale, nazywa się I w a n i c h a". („.) 
Władysław IV miał postanowić, ·aby pan podczaszy chował te pu
chary zamknięte i nie wypuszczał inaczej na stół, jeno przy licznej 
asystencji i paradnej liberyi, przy brzmieniu muzyki i setnym daniu 
ognia z armat. Szlachta możniejsza naśladowała magnatów i bo
gatych mieszczan krakowskich i lwowskich, którzy największe spro· 
wadzali wilkomy. Szlachta średnia poprzestawała na niewielkich 
pucharkach, a uboga, najliczniejsza, nie pijała wina wcale i nie 
posiadała żadnych pucharów. 

Po królu Michale Wiśniowieckim artystycznie rżnięty wielki pu· 
char przechowywał się w zbiorach hr Gustawa Broel·Platera w 
Krasławiu. W muieum ks. Lubomirskich we Lwowie przechowuje 
się puchar, utwierdzony klamrą sr brną, z którego według po· 
dania przechowywanego w rodzinie Wojnów miał pić kró l Jan Ili 
pod Wiedniem na pomyślność odsieczy przeciw Turkom. W in· 
wentarzu po Janie Sobieskim i najdujqcym się w bibliotece wiła· 
nowskiej wykazano, ie król ten posiadał 250 kielichów i kieli
szków.(.„/ Dodać przy tym wypada, że bywały to zwykłe okazy ar· 
tystyczne, które gromadzono z upodobaniem. Jeden np. z pucha
rów Sobieskiego wystawiał polowanie Diany, drugi herb króle· 
wski, trzeci cyfrę królewską z armaturą, c:z:warty był z herbami 
Czartoryskich i Sieniawskich itd. W muzeum Czartoryskich w Kra
kowie znajduje się puchar z figuralnie wyriniętq legendq polską 
z r. 1656. Niebywałe pijaństwo na dwór polski wprowadz ił dopiero 
Niemiec, August li Sos, zwany „mocnym". Największy puchar, 
jaki kiedykolwiek widzieliśmy (.„), należał do tego słynnego opi
lca, a obecnie znajduje się wśród szkieł pamiątkowych p. Ale
ksandra Rostworowskiego w Stelmachowie pod Tykocinem. Ma 
on z pokrywą prawie pół metra, bo 49 centymetrów wysokości 
i 15 cm średnicy w otworze i mieści w sobie 3 litry napoju. W ty
mie zbiorze znajduje się drugi puchar tegoż króla, wykonany na 
cześć orderu „Orła Białego". („.) Adam Moszyński w „Pamiętni
kach" swoich opowiada, że na restaurację orderu „Orła Białego" 
August li kazał zrobić puchar z 'napisem: „pro lege, fide et gre· 
ge" (za prawa, wiarę i naród), któ rym król z kawalerami orderu 
w dzień 'restauracji popili się, a na oktawę, gdy król zaprosił się 
na obiad do Mniszcha, marszałka wiei. kor., posłał mu kielich 
na ten obiad w podarunku. Podobny puchar · był także w zbiorze 
Rastawieckiego. Sławny był także puchar Adama Małachowskie
go, pólgarncowy, zwany „corda fidelium•i. ·Zbiory Pawlikowskich 
w M dyce posiadają 7 pucharów z portretami, herbami i cyframi 



panującej w Polsce przez ·lat 67 rodziny królów saskich. W nota
tkach Jana Glogera, spisanych przed laty z tradycji podlaskich 
dla syna, znajd ujemy, że w domach 'magnackich bywało po 5 
pucharów, z których najmniejszy nosił napis: „In vino veritas"; 
większy nieco: „ Bis repetita ·placet"; trzeci z kolei: „Omnetrinum 
perfectum"; czwarty: „Variis languis laquebantur"; największy: 
„lbant qui poterant, qui non poterant jacebant". ·Bywały i ' pol
skie napisy, np : „Mam tego za ba i bardzo, jako się on zowie, 
Który duszkiem nie wypił przyjacielskie zdrowie". Puchary bez pod
stawy 'zwano „niestawianymi" lub „kulawkami", że kto wz i ął do 
ręki nalane, musiał wychyl ić , bo stać nie mogły. O takich wspo
mina jui Sar biewsk i w mowie pogrzebowej z ' roku 1635. Niekie 
dy kł adz i ono na nich napis: 

„Ludzie mi nogę wzięli dogadzając sob ie, 
Ja im lepiej dogodzę gdy odbiorę obie". 

Z)Jgm ml G l oger, n cy1doJJe cl ia r opol.'ik u. 1 03 



rzekomo odwołując atak na duchowieństwo klasztorne, 
a w gruncie rzeczy z wielkopańską ironią wykazując, 

że gdyby poemat nie mówił prawdy, nikt 'by się na jego 
auto,ra nie urażał. Przyznając, że „myśl może była zby
tecznie wesoła", Książę Biskup dodawał, że gdyby poe
mat jego był potwarzą, to potwarz ta sama spełznie, 
i kończył; „jeżeli prawdą, poprawicie się". W ten spo
sób komiczna igraszka rozbawionego pisarza automa
tycznie, dzięki reakcji wywo~anej wśród zgorszonych 
czytelnków, zmieniła się w ostrą satyrę, co z.resztą on 
sam niegdyś już przewidywał, uzasadn.ic•jąc "swą wycie
czkę tym, że: 

I śmiech niekiedy może być nauką, 
Kiedy się z przywair, nie z osób natrząsa; 
I żart dowcipną przyprawiony sztuką 
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.„ 
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych, 
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. 

J uEan Krzyżanowski, 

Histo1·ia literatury polskiej . PIW 1953 

GAŻA - czyli płaca, podług kontraktu odbiera się co m1es1qc 

dekursive (za czas upłyniemy). Ponieważ sq czasy teraz nie bardzo 

obfite, a tym samym i gaże niezbyt wielkie, przeto ledwo nią 

pierwsze potrzeby aktor opędza. 

Dykcyonarzyk teatralny, 1808 
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Dyrektor • Jan Henryk Szosta 

Kierownik artystyczny Bogusław Kierc 

Kierownik literacki Eugeniusz Ko·icrla 

Kierownik techniczny Tadeusz Gardzielewski 

Kierownik organizacji widowisk - Zygmunt Kraus 

Kierownik plastyczny - Stanisław Echaust 

PRACOWNIA 

Konstruktor 

Modelator 

Krawiectwo i butafora 

Stolarz 

OBSŁUGA SCENY 

Elektroakustyk 

Brygada sceny 

Henryk Rudyk 

Marian Kowalski 

Zofia Kusiak (kier.) 
Teresa Papierz 

- Iwona M:Irek 

- Stanisław Banyś 

Marian Szypka 

Zbigniew Kowzan 
Czesław Wielgns 

REPERTUAR PTL W WAŁBRZYCHU 

Matej Kopecky - 11 Johannes doktor Faust" 

Stanisław Grochowiak - 11Kaprysy Łazarza" 

„Dialog na Święto Narodzenia Chrystusa Pana" - anonima 

1,Co to będzie~" wg „Dziadów" Adama Mickiewicza 

"Historia o Chwalebnyn:i Zmartwychwstaniu Pańskim" wg Mikołaja 
z Wilkowiecka 

„21 zdań albo Księżniczka na ziarnku grochu" wg J. Ch. Andersena 

„Fernando" wg Munro Leafo 

Ignacy Krasicki - „Monachomachia" 

Organizacja widowni (tel. 261-14) przyjmuje zamow1enia na bile

ty codziennie w godz. od 10.00 do 14.00. ' Kasa czynna godzinę 

przed spektaklem„ 

Państwowy Teatr Lalek 58-303 Wa!brzych, ul. M. Buczka 16 

Opl'acowanie gra·liczne: Kazimierz Samołyk 

OPERA. Dzielo teatralne, w którym aktorowie nie mow1q, ale 
śpiewają lub przez połowę mówią, a przez połowę śpiewają zo
wie się OPi:RA. Rodzaj ten widowiska ma wiele przyjemności, 
u nas powszechnie jest lubionym i slusznie. Chociaż rzadko w ope
rze prawidła dramatyki bywają zachowane, znajdują się przec:eż 
mające i muzykę piękną i intrygę dobrze ułożoną. 

D ykcyonar .7-y~ teatra~ny, 1808 




