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Franciszek Zablocki 

PIEŚŃ 

Minęły chwil e bujnej mlodości , 

Jak więc kwiat róży mija niewrotny, 
A jam nie oddal hołdu miłości, 
Nie bylem _jeszcze dotąd zalotny. 

Mijają Latka mego mlodzie?tstwa, 
Rozum się z pieluch otrząsł surowy, 
Ten na mnie gdera o stan bezżeństwa ... 
Panie, słuchać cię jestem gotowy. 

Czasie! Acz z tobą i wiek nasz leci, 
I coraz to nam urywasz latek, 
Ja ci mam wdzięczność za krzyżyk trzeci, 
Bom z nim dopiero odebrał statek. 

Nuż, serce moje, życia sprężyno, 

Zaczni j być ewie, gdyś już stateczne; 
Bez tego wszystkie milostki giną, 
Lecz przy nim zawsze będziesz bezpieczne. 

Serduszko moje, rucha przy jemne! 
Uderz do serca pięknej Hanety; 
Raczej ci w c:hęciach będzie wzajemne 
Biegnąc do tkliwej wraz z tobą me ty . 

.Już mi i ię c podaj, Amorku, pręty. 
A ja pochodnię swoją, Hymenie! 
Plomie11 ten w naszym sercu zajęty 
Ostal nie chyba zgasi we~tchnienie. 

Pierwodruk wll'rsza pt . Pil'śi1 w: „Zabawy Przy1emne t Po.t1.1teczn e" 1'7'75. Przedruk 
zob . Swiat poprawiać - zuct:twale rzemi9slo. Antoloeia poezji pol.J;kiego O~wic""'liu . 

Opracowali T , Kostkiewkzowa I z . Gollitski, Warszawa 1881 , s . 298. 
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„Pióro moje przez Ciebie , Królu zachęcone. 
Wziąlem m edal, przez to się samo zadlużylem 
I choć Ci teraźniejszą ofiaruję pracę, 

Dar Twó.1 wielki! - W Ż!J ·i11 się ·alym ·uie t yplacę". 

( < Listu clcdykacyjnego do , .Fir<'lJlrn w zalatacll") . 



Fra ri. d.<:zek Zub/1Jcki 

AUTORSKIE WYZNANIE 

N ie u•iem .. gkqd mi się pisać· komedyje wzięło; 
Będzie 10 ku nayanie czy kv mo je j slawie? 
Tymc·zasem lo:; rnó.i taki jak Zabobonnika: 
011 cliabtou, JU " iem neqo l ękam się kryt11ka. 

crragn\en t „Octu "" JO KAl11tQrl1< J ml'l 1\ · l n 11w zartorysk ll•go, gem~· 
mia :d rn podolsh.lt'h„: . ro~ 177~; w; 'rent.r 'aro towy 1765'-179ł). 

KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZO Cl 
FRANCISZKA ZABŁOCKIEGO 

:U.17Si! 

111.;, 17i (J 

urodf.Ji • to.; n;i Woly1uu w 1·1 1d.1:111w zl<.ich1.:ck1c.1 Juko ) n 
Sl<.i11i~ław ; 1 Zt1ł)lockit:g 1 1 1 Barh·1r.· z Prus.1:yr1 kich. We 
wcz •s11ym dzie ·1i'lst \\IL . tracił CJJC 

p11 uk u11czc111 u kokgium 1 ijt1 r~k 1cgo w l\fo,dzyrzeczu K • 
r •ck im przybył na dw r : lol11ika cit~chanowhl<icgo .\nlonie
go Go rskiei:;o. owsta jq pil.'rw:ze ut wnr:v poetyckie. 

1773 - µrz~ l :I do Warszawy i .1:wi ·14al ~I\; Zl' -;rndow1ski •m litcr.1-
tów i ucwnych. 

177'1 "' r0· 11wł po~ado.; 1 rotokn l 1~1~ \\' Korni~J• Ed11k<1cji N rod.J
w ·j. Zacql pulJI km\-; 1 • \\ll'fst • (od~, ~tclJnk 1, bJJki) \\ 
c;.1:a.snp1::imw „Lnbuwu i'r-f/J• •m•tt 1 f'o~11tec_1w '. Pot:osla
wuł w nrbrctc dwuru Adama Kat11111cr.1:a 1.artory~k1cgri. 

Zu swoich mislrzó\\ uznawał Naruszewicza i Kra ·ick icgo. 
Trwa I<.\ przyjaźnh1 związa ł si • z Franci ·zkic m D. Kniaźnh:m . 

1776 - tadeb i ut o w<.1ł komedią „Przeszkoda 111cpr1.cw1dz1a1w„. Ora
n alopi sur::.two stało sii; główną d1i»dz.inq l\ ·órczości łitcra

ck1 i Zublock icgo. W cią,l!u 11<1. ti;pnych d wudzi >.; tu lal do
star'zy ł scen i · narodowi:j ok. tiO sztuk tcatralt1ych :lano
wiqcyc h poi.kic adaplacJC qbcych WZlll'O\\". Przerabiał .-ztu
k1 głośnych autorów (Molier~„ Bcaum<11' huis, idcrot) i wi -
lu >onwicjs.:ych, prczeuluj4c w nich cale hogactwo ob ·c-



nych w ówczesnym t 'alnc 1.;uropej:;kim odmian ga un ku 
komediowego od far~y i wątków commedia dcll 'arte po k o
:nedię łzawą i dram<:. Na wyi.yuy artyzmu wzuiósł :>it: 
szczególnie w swoich komediach obyczajowych mistrzow~ lrn 

osadzonych w obycz.ajowosci i po ls icj kulturze jęz.ykow.::j 

Był równiez. autorem po pula r nych wówczas k medioopcr. 

1778 - wydał tłum czone z frnncuskicgci hbtoryczne „D;: ielo" S1. 
Reala, zakupione na stępnie przez Komi ję Edukacj i Nar do
wej jako lektura dla uczniów szkół zreformowanych. 
Ożenił się z nieznaną bliżej aktorką Katarzyną, która po 
roku zmarła. 

1779 - po latach terminowania w KomisJ i 1<1 czy 11a otrzymywuć 

regularnq pcnsję,k t · ra da JC in u pcw11 :1 uiew ki.nusl' fi n a n · 

sową. 

1781 - premiera komedii „Zauobo 11mk", ::a któt ą Stanfał<t w • ugusl 
obdarzył Zabłockiego meda lem „Merc1 li bus" i 100 duk. tarni 
nagrody. Król stał się odtąd życzliwyn propagatorem jcg 
teatralnej twórczości i przyjął g do grona uczcsl rnków 
słynnych Obiadów Czwartk wych. 

16.VI.1781 - premiera komedii „Fircyk w zalotach" dedykowanej kr lo
wi w podzięce z.a zaszczytne wyróżnienie . 

Premiera komedioopery „Balik gospodar~ki". 

1782 - na urodziny królewskie zespół po lski wystawia ,,OJ rn clo
brego" Diderota w przekładzie Zabłockiego. Premiera prze
róbki „Amfitriona" Moliera. 

1783 - Za błocki zostaje powalany na członka Komisji do Ksiąg 

Elementarnych - najważniejszej agendy Komisji Edukac.ii 
Nar odowej, która zajmował, ~it; opracowywaniem podn; 
czników szkolnych. 
Premiera kom dioopery „Zólta s::Lafmyca". 

1784 - premiera komedii „Sarmaty.:.m". 

1785 - prapremiera komedii „Arlekin Mahomet aLbu taradajko 
latająca" (w Teatrze Polskim we Wrocławiu grana w 10ti:1 
r oku). 

1785-1788 - Zabłocki pobierał m ic ·ięczną ga~t; z teatru za dostarczarue 
kilku sztuk rocznie. 

1787 - prapremiera „komedii zapustnej' z muzyk;1 .Jana Stefaniego 
pt. "KróL w kraju. rozkos::y". 

1788 - wyznaczony na miejsce Grzcgoria Piramowicw ~ckrcl rzcm 
Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych sprawuje t<: funkcj, 
do 1792 r oku, tzn. do czasu likwidacji Towarzystwa. 

1788-1792 - w czasi Sejmu Czteroletniego, mniej aktywnie współpracu 

jąc z teatrem, włączył się bezpośrednio do toczącej się wa l
k i poli tycznej jako autor wierszowanych pamfletów publi 
cy tycznych, które propagowały ideały i kierunek dzia łan i · 

stronnictwa patriotycznego. Były kolporlowan anonimowo, 
dlatego liczebn v zakres pamfletów i ich przynależność au
torska stanowią do dziś przed m iot a naliz i kontrowersji 
w badaniach naukowych. 

1791 - po uchwaleniu Konstytucji 3 MaJa otrzymał posadę w kan
celarii Wydziału Edukacyjnego Straży Praw. 

1794 - wziął udział w Powstaniu Kościuszkowskim pełniąc r6ż.ne 

funkcje w Radzie Zastępczej Tymczasowej i Radzie Naj
wyższej Narodowej (m. in. inspirował kontrolę nad ruchcr;1 
wydawniczym). Walczył w obronie Pragi. 

1795 - po upadku pańs wa zaprze tal działalności literackiej i pu
blicznej . Całkowicie załamany i zruinowany materialni 
udał się do Rzymu, gdzie ukończy! ludia teologiczne, z -
stając księdzem . 

1798 - powrócił do kra ju na wezwanie dawnego mecenasa ks. /\. 
Czartoryskiego. 

1800 - objął probostwo w Końskowoli. Całą działalność . kupił 
na wykonywaniu obowiązków duszpasterskich i nauczaniu 
dzieci. Opiekował się dawnym przyjacielem Kniaźninem, 

który popadł w obłęd po klęsce 1795 roku, aż. do jego 
śmierci w 1807 roku. 

1820 - opracował teksty pięciu swoich komedii, któte nic l:iyły 

przedtem drukowane i oddal je Czartoryskiemu. 
10.IX.1821 - zmarł w Końskowoli. 



List tcrnislawu. 'I'rembPckieyo ./ n kro/r1 S/111ti~luwa 1luc;11~1<i 

t5 Aug. 1783 

N<.1jjaśni jszy Panie! 

.JP. Zabłocki, człowiek mebugaty i lileral do lepszej kla -y na
leżąl;:';\ który j uż wiele napisał i dObJ'<'.: dobrze, obligował rnnię 

abym komedi Amfitriona im i niem jego WKMci prezentował. 

Ni mogąc się takowej prośhi odmówić to dzieło jego wraz gło 

wą moj ą mam honor złoż. ć p(1d ::;tupy WKMci, które z najgłęb
szym czujG respcktLnL 

I 

SZYDERSTWO NA TEATRUM 

A µole m ·zyliz rnużna ludziom gt;b · zamknąć. ab. drugim sławy 
ni szarpah ') Teraz to w modt; poszlo źle o drugim mÓ\ ić ... 
A słyszałem . z · i w Wnr ::;zawie tego mają za zaba\\'niej zego, k tó
ry c:o:ś dO\\ cipn E:!gu a z uszczerbkiem stawv powie. Co większa, 
teraz i k omedie piszą, przez które najskrytsze Judzie niedoskonu
ł ośc i \\" publicznych teatrach nu szyderstwo wystawiaj E1. 

(T. kom~ctll „llCJ11p n1dun1, ,::yli . uyn ic.Jo połrorn11,J·ł", 8rJllt..'J v..• n10 r., 
nu tor n1czna11>· • . worszawa Wll'ku Oswa·ccnw, P l w lil54) . 



Franciszek Zabłocki 

OPISANIE GENIUSZA SATYRY 
AUTOROWI PASZKWILÓW 

Pisz albo ci ę ubiję! - Przebóg! co? - Poc1w.:aly . -
Czyje? - W ielkich Polaków . - Gdzież oni? - Zuchwały! 

A sejm ? - Z czegóż go chwalić? - I z osób, i z celu. -
Czyż wielkich ma oznaczać to samo, co wielu? 
Czyliż cel idealn y spodzianych kor yści 
Wart pochwal, kiedy ,ja wiem, że się nie uiści ? 

Potem jużem sejm darmo chwalil. - T o odwołaj! -
Żal mi w nim kilkudziesiąt słusznych ludzi. - To laj! -
Alboż to m oje pióro ma być posłów szalą? 
Znając się oni lepiej, gdy nawzajem chwalą. -
Jedno z dwojga: gań czy chwal albo we łbie kula! --
A to napaść litewska! Otóż ganię króla. -
Za cóż? - Za co? Zbyt dobry! wie, k to nam kość rzuca, 
Ma laskę, ma Potockich, czem go nie ukróca? -
Przymawiasz Branickiemu? - I owszem, królowi. 
Za co tak de likatny? czem prawdy nie powie? 
Ja, gdybym byl nim, rzeklbym: Zgromadzony sejmie!!! 
Póty z nas dumny Moskal swych kajdan n ie zdejmie, 
Póki będziem mieć skrytych zdrajców wpośrzód siebie. -
Mości panie Branicki! Mowa ta do ciebie; 
Nie chcialbyś też za króla i narodu laski, 
Gdyś ich zdrajcą, przynajmniej pięknej nie brać maski? -
Ani ja, ani naród, krwie twej nie jest chciw y; 
Jeśli możesz, popraw się tylko, bądź poczciwy. -
{ ... ] 

1789 w : Zdzlslaw Libera , Poezja polllka XVIH wieku, Czytelnik 1976 

OSTATNIA PRZESTROGA DLA BRANICKIEGO• 

Czyż zapomnialeś ludu twego wieli i Bo:: ! 
Czy li nieprawość - nasza swe brzegi przebrała, 
Czyl i miłość ojczyzny już w nas nic nie może, 
Czy do reszty w Polaku dusza znikczemniała? 
Przebóg, cóż ja tu widzę? ot zbrodzień cały, 

Bez zgryzoty, bez wstydu, w sądzie jeszcze siedzi, 
Branicki, znam, że obraz ten niedoskonały, 
Gorszyś sędzia niż więzień, już cię prawda śledzi. 
Przelewco krwi braterskiej, zdrajco swoich krajów 
Niewdzięczniku, szyderco z cnót i obyczajów, 
Obo1ico latrów i ich wsparty niecnotami, 
Nie zmiękczyż serca twego Polska swymi łzami? 
Zdradziecki Katylino, dokonasz twych myśli, 
Byśmy powtórnie w rękę Moskwy nazad przyśli, 
Dokonasz, okrutniku bo lud znikczemniały 
Utopit~ w tobie miecza nie jest dotąd .~mial y. 

{ ... J 

DONIESIENIE 

Jestem teraz w robocie pisania żywotów 
Wszystkich naszych łajdaków szelmów i huncwotów, 
Jeśli mi w chęci mojej Bóg poblogoslawi, 
To dzieło spodziewam się, ciekawych zabawi. 
Pr ezacna powszechności! Życz mi w tym wytrwania, 
Do czego miłość mojej ojczyzny mnie skłania, 
.Ta zaś wtenc as skuteczną pochubię się pracą, 
Gdy się z wstydu cho' jeden obwiesi ladaco. 

• Frapclszek Ksawery Branicki (1730--1819), hetman wielki koronny, przywódca opo
zycji w czasie Sejmu Czteroletniego, potem współtwórca argowlcy. Był przedmiotem 
szczególnych ataków Zabłockiego. Wiersz naptsany w lecie 1789 roku. Branicki wy
znaczył nagrodo;: za wydanie autora pasz.kwUów. w: Poezja polskiego Oświecenia, 

opracował .Jan Kott, Czytelnik 1954. 



U TANOWIENIE ZURY TARGOWICKIEJ 

Z Warszawy dnia 2 grudnia. [„.] Aby Mia - to Rzpltt?j \ arsza
wa w dostatki i ludność oraz i ozdob naj bfitsze w Państwach 
Rzpltej zabezpieczyć od lekkich , niebacznych i wystc;pnych zmy
słów ludz i wzgardy godnych, c w publicznych klęskach zysku 
szukać zwykli, Konfederacja Generalna O. N[arodów]. czuła tak 
na ogóln e dobro Rzpltej, j' ko na części ogól ność składające -
moc, baczność i troskliwość o spokojność i b zpicczeństwo w Mieś

cie Rezydencjonalnym JKMości pole iwszy WW. Marszałkom Ko
ronnym, tymże z niżej opisanymi obowiązkami d daJ tym z· -
·ow ie Asesorów. [ .. ] 

2-do. Ciż Asesorowie z WW . Marszałkam i pilny mieć bt;dą d zór 
na druki, księgarnie , którym dotąd drukować pism, ksiąg i gazet 
nie dozwala s ię dopóki prz ·jrzan przez nich nie b<idą i pozwole
nia druku ni zyskaj ą. 

3-tio. Baczyć będą najtro·kliwiej, żeby kluby, czyli schadzki 
szkodliwe i bun town icze, praktykowane nie były i dlatego wszyst
kich podług prawa użyj ą posobów do zapobieżenia złemu wy
niknąć mogąc mu z on ·eh . 

4-t . Dozierać obowiąz· ni bc.;dą, ażeby r prezent· ej teatralne 
w granicach przystojności i spokojności zachowa ły :ię, niemnH::J 
bezpieczeństwa osobist g śrzodki obmyślą i onych dostrzegać 

będą. 

(„Korc~)Jondc11t Wnrazawskt", 27.XH 1792; „ Teatr N;iroclowy 17u5- 1794) 

DYSKURSA BUNTOWNICZE 

Z Warszawy dnia 29 marca. Nota JWJ P . Otto barona Igelsz
trom, generała en chef i ministra rosyjskiego p dana Najjaśniej
szemu Królowi JMci w Radzie Nieusta j ącej, na dniu 13 tego mi -
siąca [.„] Po r ogach ulic przylepian kartelusz , rozsiane po wszv
stkich stronach doniesienia różne na p iśm i , dyskursa u ntowl1l
cze dają się słyszeć po ka fenhauzach, g sp dach i innych miej
scach publicznych , wszystkie oznaki głuchej jakiejś i prawie po-

wsze ·J1nej f rm ntacji , które koniecznie przeraza1ą um. ·sly cnot
li wy 'h i spokoj nyeh b ·wa l li, wy 1agają pod\vojenia czujnośt- i 

d la wstrzymania przy źródl e skutków ducha prz wrotn go który 
pod ni eca ten niebezpieczn. zapał. 

(fragment noty ambasador. rosy j sk ep;o . O A lli: t·l strllm:i, te kRI w!~ . .<;n;,t•/11 Kr1tjn1ro" , 
~'UTI.1 7~4; w: 1"Nll r ~nrorlowy 176-1-~JS) 

SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 

1.„1 Mi ·dzy innymi Iubion były komedye „Fircyk w zalotach'' 
i „Amfitr ·on" Franciszka Zabłockiego. Dowiedziawszy si że \\' 
Zgromadzeni u Pijar' w w Warszawie się znajduj , prosiłem kolegq 
Dm uszewsk i go, aby mnie z tym polskim Molierem zapoznał.* Po 
dość ozięb łym przywitaniu, gdym świadczył, żem przybył, abym 
oddal hołd należny jego literackiej sławie, j ką sobie zjednał w ca
ł ej Polsce i Litwie, odpowiedział : „Wstydzę się tego com czynił za 
młodu i żałuj , mógłbym bowiem ten zas na coś pożyte ·znie j
sz go obrócić, niż na tlomacz n ie komedyów" . 
Dowi dział m się potem, że wvkupywał d ksi garzy nn , i palił' 
Tak to w i k ludzi zm ienia . Chodził w kapeluszu z gromnym ron 
dem z długą laską. ze spuszczon. mi w ziemi~ o ·zami. unikic1 j~11 · 

zn .i myc:h, nigdzie n ie bywają , - ów ulubieniec tanislaw, 
króla, towurzysz czwartkowych krotochwilnych obiadów „ . Sic 
transit gloria mundi! ( ... ) 

• w kor\cu !812 roku 

[ .„] 

Kazimierz Skibłrlskł, P młętnlk aktom (17116- 1858), 
wurs?:iwa 1 I~ 

Zabłock i , jak Kniaźnin równy wiekiem, jak n kleryk jezuicki, 
przez księcia A. Czartoryskiego za kancelarzyst w Komisji Edu
kacyjnej um ieszczony, z gust m i tal ntem do literatury zrodzo
ny („.) . Niepoham wana at li pasja do teatru uczyniła go drama
ty znym autorem („.) Trwało to aż do drugiego rozbior u kraju. 
Wtenczas zniechęcony ze światem, poznawszy mam ść wszystk ie
g<, udal s i ę do duch ownego stanu . Mecenas polski K s. A. Czar to
ryski dał m u prob stwo w Końskiej Woli. Dziwne t eh dwóch 



poetów i przyjaciół zdarzenie. Kniaźnin ze stratą jczyzny stracił 
i rozum. Szczęśl iwszy Zabłocki, szukając u o ł tarz boskich pocie-
hy, w przykładnym życiu kapłańskim przedlużył życie. Odwie
dzał on nieraz obłąkanego przyjaciela, rzecz dziwna, że Kniaźnin 

widząc go, rozmawiając z nim, n ierównie przytomniejszym był 

nim zwykle; o dawnych czasach rozmawiając był zupełnie przy
tomnym. 
Kniaźn in już nie żył; zastałem jednak Zabłockiego i odwiedzi

łem g w jego plebanii. Z światowego wesołego młodzieńca zasta
łem spokoj n go, smutnego, zniechęconego ze światem człowiekc . 
Nie wyruszał się prawie z probostwa, to lubo, obszerne i ·wyg 
ne, w największym jednak trzymane przez niego nieporządku 

i niedbalstwie. Znalazłem w salonie koszyk z jajami, króbkę 

z miodem, wory z kaszami, wędzonką, sł niną; na st le ks ięgi 

nabożne i zaczęte kazanie. 
Zdarzenia m utne polityczne ze światowego złeka uczyniły 

przykładnego ksi dza, zarywającego cokolwi k k l chostwa. 

J u li n Ursyn Niemcewicz, Pami<:t nlkl czasów moich, PIW 1957 

ZARZĄDZENIE MARCINA LUBOMffiSKIEGO 
DLA AKTORÓW 

1. Żaden aktor nie m wymawia " sit:; lub n i rzyjmować te j rol i, 
którą mu od Ks. .Jm ·i posta nowionych dyrektorów przesłan<1 

będzie. 

2. Gdy Książę Imć os dzi za rz cz potrzebną, aby gra na już r oL 
tak z nowych jak i starych dzieł k m u inn em u nadana by ta, n ikt 
przeciwko temu szemrać, a Jeszcz da leko mniej sweg współ

aktora prześladować nie powi n.en. 
3. Każdy aktor powinien się w przeciągu tygodnia jednego swej 
głównej a w pat rz bie jeszcze jedn j małej n>li nau zyć d bt'ze. 
A ni go od tego prócz prz z duktora z świadczonej chorob · wy 
mówić nie może . 

4. Żaden nie nauczywszy się dobr ze na pa mię· swej r oli staną 
na teatrze przed P ublikum ni powin i n, a prze o tak pi rwsza 
jak i · neralna p róba bez czytania być odprawiona powinnc . 
5. Nikomu n ie je t wolno n ieprzystojne przydatki d swych ról 

dokładać, kto by zaś w tym wykroczył, 6 mą część swej miesięcz
n ej zapłaci gaży . 

6. Każdy obowiązany jest, gdy dyrektor przeświadczy, iż on w 
udawaniu swej roli lub niektórych miejsc błądzi, iść za grun
t wną przezornością tego i wszystko tak czynić, jak od tego dy
rektora poprawione będzie. 
7. Toż ma się każdy ubierać podług przepisu tegoż dyrektora. („.) 
14. Wszystkie próby spokojnie i porządnie się odprawować mają, 
by wszelkie dzi eła z pilnością i gorliwością być próbowane mogły, 
do dyrektora zaś należeć będzie, aby żadnej osoby na scenie nie 
ście rpia ł , k tóra w niejże nic do czynienia nie ma . („.) 
16. Nikt więcej nad 24 godzin z miasta oddalać się nie ma nie 
opowiedziawszy się wprzód dyrektorowi, chociażby też w tym 
czasie i n ic do czynienia nie miał. („.) 
18. O włożonych pieniężnych karach zawiadomi dyrektor kasę 
w czasi e płacenia gaży, a tam też kary odciągnione będą i podług 
r ozkazu Księcia Jmości rozporządzone. 

(Przepis JO.Ks . Tmcl Jerzego Marcina Lubomirskiego dln ak torów, 
po 1.H.1783; w: Teatr Narodowy 1764-95) 



W rep rtuarze 
TEATRU POLSKIEGO: 

Stanisław Wy ·piański - WESELE 
prcmi ra 18 listopnda 1981 

Sławomi r Mrożek - PIESZO 
premi ' ra 12 grudni<. Hl8 I 

Witold Gombrowicz - TRANS-ATL NTYK 

Tadeusz RóŻP\\· i ez NA CZW · AK ACH 

W repertuarze 
TEATRU KAMERAL GO: 

ul ier - M iZA ROP 
pre 1 i ra 1 ~ c.·z rw ·a l ąa 1 

Sł~1 womi r Mrożek - E HGRANC I 
premiera :~ c·z1!rweu I !l7!l 

.ll' rzy Z· wieyski - ZIE 1IA NIE .TEST .JEDYNA 
prapr 1miera 27 listopada Hl8 I 

•r n •isz k Zabł ocki - F IRCYK W Z LOTACIJ 
premiera l !) nw.rca Hl82 

.Terz:v Sza iawski - ŻEGLARZ 

Kierownik techniczny: BOGUSŁAW SZCZEPAŃ°SKI 
Brygadier sceny: KAZIMIERZ TARSA 

• Kier wnicy pracowni: 
hawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelator&kiej: SŁAWOMIR KALETA 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃ°SKI 
tapicerskiej : WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI 
elektroakustycznej : HUBERT BREGULLA 
elektrycznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 

STANISŁAW KRUK-OŁPIŃ°SKI 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
nizacja Widowni, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386-53, w. 91 

Ilu tracje zaczerpni<;lo z książek: Malarstwu polskie, Auriga 1976; War
szawa wieku Oświcenia, PIW 1954; Z. Raszewski, Bogusławski, PTW 1972; 
M. Klimowicz, Oświecenie, PIW 1975; R. Kaleta, Oswieccni i scnlyment,i!
ni, O solineum 1971 (reprodukcję Adam Hawalej). 
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