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Król 
w kraju rozkoszy 

„Jednej tylko rzeczy żałuję -
pisał F ran iszek Salezy Dmocho ski w po
słowi u do wydan ia Dziel Zablockiego -
że dla śliskości przedmi tu i zb 1 t w o 1-
n y c h żartów nie mogłem objąć w tym 
zbiorze farsy, czyli zapustnej komedii, jak 
nazywa ją Zabłocki , pod tytułem K ról w 
kra ju rozlcoszy, obfi tującej w komiczne po
łożeni a, dowcipn myśli i piękne wiersze." 



rzekazuj .c w brew woli autora Króla w 
7rraj u rozkoszy do proh ibitów, Dmochow
ski-pseudoklasyk prze ądzil niestety, je
go przyszłe losy. O komedii, ukry tej w 
archiwum TPN, także w bibliotece Tea
tru N „ rodowego i w Muzeum Czar Lory._·
kich , przesączały s i ę tylko głuche i l gen
darnc wieśc i do opinii hi toryczno-li te r-ac
kiej. W 1877 r. ukazało i ę drugie i do 
dziś ostatnie wydanie Dziel Zabłockiego -
znowu bez Króla w kraju rozkoszy .. a kie
dy w trzynaście lat później P iotr Chmie
lowski pisał o komed iach Zabłockiego w 
„Kuri rze Warszawskim", przyznał, że 
Kr ' la zna tylko z drugiej ręki !odaj ąc: 
„Warto b odszukać rękopis i ogłosić go 
drukiem, ażeby bliżej poznać sztukę, w 
któr j zapewne po raz pierwszy u nas wy 
st powały istoty fan ta tyczne, co prawda 
nie z naszej ludow j mitologii wzięte, 
owe o·nomy, sylfy i alamandry! Byłby 
to przyczynek ci kawy do historii prz -
twarzania się pojęć klasycznych w li tera
turze naszej na tzw. romantyczne" . Apelu 
Chmielowskiego nikt jednak wówczc s nie 
podjął i K1·6 l w kraju roz], oszy został po
nownie „odkryty" w dwadzieścia siedem 
lat później (w entuzja tycznym artykule 
Bronisława Kąsinowskiego w „PamiQtni
ku Literackim", 1917), ale znowu bez kon
sekwencj i wydawniczych. 

Tekst k medi i został po raz pierw
szy opracowany do druku przez Jerzego 
J ackla na podstawie rękopisu znajdujqcego 
się w Muzeum Czartoryskich w Krako
wie (druk w ,.Dialogu" nr 6/1960). Reali
zacji scenicznej cennego „znaleziska·· pod
jqł się warszawski Tealr Powszechny; pre
miera odbyła się 1 lipca 1960 roku w Tea
trze na Wyspie w Łazienkach (reżyserowa
ła Wanda Laskowska, scenografię opraco
wał Krzysztof Pankiewicz) . 

według notatki informacyjnej do 
Króla w kraju roz oszy (Dialog 6/1960) 

~abłockiiSłoUJacki 

Kr ' l w kraju rozkoszy, ,ko
media zapustna', kontynuująca starą, 
jeszcze renesansową tradycję Fastnachts
spielów i ich romańskich odpowiedn ików, 
jest chy ba jedną z najlepszych rzeczy, ja
kie Zabłocki napisał. Sam zresztą wi dział 
o tym: gdy pod koniec życia, zaszyty na 
swojej plebanii, z dawna porzuciwszy ży
cie światowe, politykę i literaturę, zabrał 
się do mozolnego przepisywania pięciu 
wybranych komedi i, aby utrwalić je dru
kiem - czego już zresztą nie doczekał -
znalazł się wśród tej piątki właśnie Król. 
Zasługiwał na to choćby ze względu na 
w i rsz; wiersz Zablo k ieg , nie zawsze 
równej klasy, tu ma gi tkość, żywo· ć to-



ku, barwę i wdzięk na pewno n a miarę 
Fircyka, a przy tym większą rozmai tość 
rytmiczną. Ale, co więcej, cala ta t rawesta
cja z Legranda, choć to komedia intrygi , 
choć nie ma t akiej , jak Fircyk, finezji w ry
sunku charak terów, ani tak zn~cznie spol
szczonej warstwy obyczajowej, jest od Fir
cyka chy ba głębsza . Nie znajdziemy w Fir
cyku fragment u rów nie zastanawiaj ącerro, 
jak monolog Barasza o śmierci - refleksyj
ny, gm·zki, dźwięczący jakby ech mi Ha
mJeta pow źny , a zarazem ziron izowany 
przez włożen ie go w us ta kom d iowego słu
gi w śmi eszn j , bo kłopotliwej sy tuacji. A 
i bogactwo tonacji, splatan ie się f ntastyki 
i zdrow go rozsądku, przypadku i logiki, li
ryzmu i drwiny, w re zcie perfidia fabuły 
w tej k roi chw ili ze śpiewkami, która co 
chwila przepływa w sceptyczną powiastkę 
filozoficzną o władzy i przywileju , o po
li tyce i miłości - w zystko to, dla mni 
przynajmniej, znacznie przewyższa tecro 
Zabłockiego, jaki go pozna je si w szkole. 
I jeśli „śli ·kość przedmiotu" i „zby t wol
n e żarty ", które przes traszyły Dmochow
skiego, budzą w nas uśmiech pobłażania , 
to tylko wówczas, k ied odnosimy te epi
tety do żartów erotycznych , istotnie ra j
sko niewinnych jak na nasze gusta . Na-

tomiast żarty polityczne na temat si lan
kowej Kokanii, kr la, władzy, dworu, na
rod u, żarty trochę cyniczne, trochę sar
kastyczne nabrzmiałe wściekłą goryczą, 
jak finałowa perora Barasza, czasem ty lko 
smutn pod wesołą maską, a dość często 
nie przebierające w słowach - np . kwe
stia o „karczemnych obyczajach" erotycz
nych K róla, albo o „jego osłach" , czyli 
ministrach - wywołują r aczej odruch za
wiści wobec t ej stanisławowskiej belle 
epoque. Nieźle musiało się bawić „towa
rzystwo" podczas premiery K róla u Ry
xa, 3 luterro 1787 roku . Zważmy, że król 
Staś siedzi ał na widowni, że właści\ ie dla 
niego to grano, że „libertyński" dowcip 
miał wtedy grubo większą siłę wybucho
wą, że sy tuacj a polityczna była raczej nie
wesoła, że nawet dziś trudno mieć wąt
pliwości , o jakim królu i kra ju Zabłocki 
tuta j pisze. Ech , łza się kręci. 

Nie to wszystko jest j dnak n aj
ważniej sze we wstydliwej sensacj i, j aką 
stanowi ponowne odkrycie Króla w kraju 
rozkoszy. Ważniej sza jest może pewna no
wa perspektywa na nieco szerszy pro
blem, niż tylko p roblem Oświecenia . Na 
sprawę Słowackiego. 

Caly czas przy lek turze Kr ' la 
trapiło mnie uporczywe skojarzenie: nie 



mogłem się oprzeć poczuciu, że ja skądś 
znam tę komedię. Wreszcie pojąłem skąd, 
i aż podskoczyłem ze zdziwienia. Rzecz 
zresztą bije w oczy; niewątpliwie to samo 
skojarzenie nasunie się każdemu czytelni
kowi i każdemu widzowi. Król w kraju 
rozkoszy mianowicie licznymi partiami 
nieoczekiwanie przypomina - Bal.ladynę. 

Już owe sylfy, gnomy, naj ady i 
salamandry na usługach króla Kokanii 
zwracają uwagę, choć nie biorą udziału w 
ak cj i, stanowią n ieme tlo, a ich usługi są 
głównie gospodarskie: polują na ptaki i 
zwierzynę, łowią ryby, wreszcie przyrzą
dzają przysmaki w królewskiej kuchni. 
Chmielowski trafnie podchwycił sens fan
tastyczn ych stworów - choć tylko sły
szał o nich - pisząc, że mogą stanowić 
„przyczynek ciekawy do historii przetwa
rzania się pojęć klasycznych w literaturze 
naszej na tzw. romantyczne". Gdyby był 
znal Króla, zapewne skojarzyłby je j uż 
konkr tnie - z dworem elf w i sylfów 
innej królowej, Goplany. Ale przecież jest 
w Królu jeszcze silniej bijąca w oczy pa
ralela: Gamoń, „dworski liczebny Ludwi
li", osadzony nagle wskutek qui pro quo 
na tronie królewskim i wydaj ący z niego 
rozkazy i instrukcje - i, o zywiście, Gra
biec. 

( ... ) Może by jednak pokusić się 
szczegółowe porównanie t eks tów Króla 

i Balladyny? Zestawienie ich zbieżności 
ma w każdym razie i dziś j szcze - po
smaczek prowokacji. 

Zacznijmy od motywów, mecha
nizmów akcji i sytuacji. W Królu znajdu
jemy skrzyżowanie dwu ważnych moty
wów, których połączenie w Balladynie 
uchodziło dotąd za oryginalny pomysł 
Słowackiego : motywu Baryki (z chłopa 
król) z motywem Shakespeare'a (świat 
elfów i ich władca lub władczyni) . To nie 
wszystko: także drugi motyw Snu nocy 
letniej, wykorzystany w Balladynie, ma
rny już w Królu: miłość Ty tanii do Spod
~a. U Słowackiego Goplana z kochuje się 
w Grabcu; u Zabłockiego, wskutek dzia
łania czarodziejskiego pierścienia, śliczna 

Ludwila nagle obrzuca drwinami dotych
czasowego kochanka i zaczyna prześlado
wać miłością jego sługę, „giermka i śmie
szka' ', Barasza. Ton i styl jej namiętnie 
sentymentalnych wyznań jest niemal iden
t yczny jak u Goplany, zachowanie Bara
sza niewiele odbiega od reakcji Grabca. 

Patrzmy dalej . Pisano nieraz, że 
w Balladynie główną sprężyną akcj i jest 
Przypadek, kapryśnie plączący losy ludz
kie, przecinający tragicznie sp rawy nie
winne i zabawne, a tragizmowi przydaj ą
cy smaku groteski. W Królu czarodziejski 
p rzyp adek również rządzi całą akcją i 
równie n iezamierzone i przerażaj ące wy
wołuje skutki: Ludwila zakochuje się w 
Bar szu, Gamoń zasiada na tronie, Król 
zaczyna sza leć, mówiąc i nakazuj ąc rze
czy sprzeczne z tym, co mu przystoi, spa-



dają maski, namiętności ludzkie zmienia
j ą się w swoje przeciwieństwa. Czary ma
j ą tu el nie tylko kome?iow~: autor chce, 
żeby budzi ły pewien diaboliczny dre~z
czyk i glGbszą refleksję na temat ludz~1ch 
uczuć i myśli, tak łatwych do odw roce
nia zy przetasowania . Aranżuje t o zresz
tą nie gorzej niż Słowack i , tyle, że wszy
stko kor'lczy pogodnie, nie t ragicznie, bo 
w końcu p isze· komedię : ale jakby sam 
się trochę bal, czy n ie przesolił, jako -
bądź o bądź - oświec niowy racjonalis
t a. Stąd w finałowych kupletach daje 1'.a 
wszelki wypadek kilkakrotną „dek'.a~aC) ę 
ideologiczną" : na jpierw F1lander spiew a 
„miejmyż rozum przewodniczym, a te. ~ó
stwa będą niczym", a potem. gdy zasp1e
wa Gamoń ,jak się ludzie, t ak św iat mi -
ni", głos szybko zabiera czarodziej Alzor, 
sprawca całego zamieszania: 

Gdzie jest światło rozniecone 
Tam cień niknie, nie me m roku. 
W którą rozum spojrz ' stronę 
Nikn ie moc czarów, u roku . 

Co zresztą nie j st prawdą : wca
le nie „rozum" rozplątuj e perypetie ko
m edii , po prostu Alzorowi udało się w po
rę odz skc ć pi rścień. A gdyby nie odzy
skał ? 

Widzimy j uż wyraźnie następną 
para lel ę z Balladyną,. Tragiczne igraszk i 
prz padku związane są w K r ólu z kon
kretnym scenicznym rekwizytem - pier
ścieniem czarod7.iejskim : kto go włoży na 
palec, wpada w straszliwe tarapaty. Iden
tyczną funkcję w Balladynie pełn i koro
na P opielów: Pustelnikowi przyniosła j uż 
ni szczęście, włożona na głowę Grabca 
sprowadza nań śmierć, wreszcie i Balla
dynie p rzynosi zgubę. Niezależnie od alu
zji politycznych, jakie wiążą z tą kororni 
badacze Słowackiego, podstaw wa dra
maturgiczna j j funkcj a jest właśnie taka, 
jak w Królu. W dodatku włada koroną 
wr ' ż ka Goplan . 

( ... ) Zwró 'my raz jeszcze uwagę 
na Grabca . P odobnie jak Goplana, łącz 
on fu nkcje k ilku postaci Króla : Gamonia 
(j ako „z chłopa k ról' ), Barnsza (jako obiekt 
afektów Goplany), ale równiei i sam ~go 
Króla . Ki dy K ról po zdjęciu pierścienia 
nie wie, o się z n im działo, zachow uje 
się nieprzytomnie i budzi wokół podej rze
ni a, że się upił - żywo przypom ina Grab
ca po „odczarowani u", k iedy się zjawia 
na p gorzelisku i również naraża się n a 
podobne aluzje z bra nych. A znów, kie
dy Barasz, oburzony n a ob esowoś ; zale
canek Króla do Ludwil i powiada: 

Oto m i się zda j 
Prawdziw i mic ·. karczemn ten k ról 

obyczaje, 
Jakaś twarda prostoLa, jakaś grubość , 

k tóra 
P ospoli te ero nawet hańbi laby gbura. 
Na1·ód go przec i ż sl cha w tym 

wszystkim, co k że. 
- mam y wrażen ie, jakb to Słowacki 
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kreślił nam charakterystykę Grabca na 
t ronie. 

Tak wyglądają zbi żności moty
wów . .Jest ich t yle, w t ak podobnych funk
cjach i połączeniach , że t rudno j uż unik
ną ' pytania: czy Słowacki znał K róla w 
kraju rozkoszy "? Ale wiadomo w końcu, 
jak to jest z motywami li terackimi : krą
żą w literaturze ze stulęcia na tulecie, 
łączą się i rozdzielaj ą, z samego ich po-· 
dobieństwa n iewiele jeszcze wy nika, prócz 
pod j rzeń . Podejrzenia są silne, bo jak na 
prz padek trochę tu tego za \i iele. Od
powiedzieć na postawione pytanie można
by jednak dopiero wówczas, gdybyśmy 
prócz motywów i sytuacj i znaleźli bli ższe, 
tekstow zbieżności Balladyny i Krófo. 
Niestety, jest ich także kilka. ( ... ) 

Słowacki m u s i a ł znać Króla w 
kraju rozkoszy. Ba, ale cz m ó g ł go 
znać ? Nic o tym dotąd nie wiemy. ie wi
dział go chyba w teatrze: o ile zdoł ałem 
sprawdzić, Król w X IX wieku n ie byl na 
scenie w znawiany. Zresztą sądząc ze zb i eż
ności tekstowych , Słowacki musiał K'róla 
raczej czytać i to dość dokładnie. 

( ... ) Istni je wprawdzie i t rzecia 
możliwość : Słowacki mógł w ogóle ni 
znać wersji Zabłockiego, natom iast znać 
wersj ę oryginalną, tj. Legranda. .Jego Le 
Roi de Cocagne był w swoim cza ie dość 
sławny . Wypadałoby jednak w takim ra
zie ponownie porównać Zabłockiego ze 
sztuką Legranda. 

( .. . ) To problem dla h istoryków 
literatury i dl biografów Słowacki go. 
Nie jestem żadnym z nich, nic więcej na 
ten temat powiedzieć nie potra fi~. Chyba 
to tylko że nie znam u nas poety tak sil
n i , jak Słowacki , rozkochanego w pi· -
miennictwie polskiego baroku. A polski 
barok, to n ie tylko .Jan Chryzostom Pasek; 
t o - w innym planie - także ów „za
pustny" Zabło ki. 

Kons tanty Puz yna 
( fragm n ty ar tykułu , Dialog 1960, nr 7) 



Franciszek Zabłock i 

AUTORSK IE W YZNANIE 
Nie wiem, skąd mi s ię pisać komedyje 

wzięło ; 
Będzie to ku nagan ie czy ku mojej sławie? 
Tymczasem los mój taki jak Zabobonnika: 
On diabłów, ja ciemnego lękam się 

krytyka. 

NA TEATR CZASÓW SASKICH . 
Nie było komu uczyć, wszędzie były 

schizmy, 
Ambona grała sceny, teatr katechizmy. 

CO NA ŚWIECIE, TO NA SCENIE 
Co na świecie, to na scenie, 
Lecz tam prawda smutna, sroga, 
A tu tylko omamienie, 
Tam nauka, tu przestroga. 



Z kronik Teatru 
Narodowego 

w latach 1764-1794 

s ierpień 

wrzesień 

maj 

listopad 

październik 

marzec 

1764 
Pierwsza wiadomość o teatral
nych planach przyszłego k ró la, 
Stanisława Augusta Pon iatow
skiego. Kazimi rz Czenpińs k i do
nosi mu z Paryża o próbach za
angażowania aktorów. 

Elekcja Stanisława Augusta. 

1765 
W „Monitorze" artykuł Ign ace
go Krasickiego w obr onie j ęzy

k a polskiego ; tu pierwsza oficjal
na zapowiedź otwarcia publicz
nych widowisk polskich. 

Otwarcie publicznej sceny pol
sk iej p rzedstawieniem Natrętów 

Józefa Bielawskiego. 

1766 
Na sesji sejmowej poseł Andrzej 
Tarło kwe tionuje wysokość wy
datków króla na tea tr. 

1767 
W systematyczne dzialalności te
atru publicznego jako instytucji 
państwowej następuje przerwa 
do roku 1774. 

luty 

kwiecień 

kwiec i eń 

1744 

Franciszek Ryx wydzierżawia sa
lę teatralną w pałacu RadziwH
łowskim na Krakowsk im Przed
mieściu . 

Otwarcie teatru wys tawieniem 
opery Uamore artigi.ano (Goldoni 
- Gassrnann). 

1778 

W skład zespołu polskiego wcho
dzi Wojciech Bogusławski. 



marzec 

kwiec ień 

czerwiec 

marzec 

czerwiec 

grudzień 

luty 

wrzesień 

s tyczeń 

maj 

sierpień 

1779 

Położenie kamieni a węgielnego 

pod budowę nowego gmachu te
a tr u przy pl. Kras ińskich . 

1781 

Premiera Zabobonn i ka Francisz
ka Zabłock iego. 

P remiera Fi1'cyka tv zalotach Fran
ciszka Zabłoci iego. 

1783 

Otwa rcie sali teatralnej na za m
ku k rólewskim . 

1785 

P remiera Sar matyzm·u Francisz
ka Zabłocki ego . 

1786 

Premiera Wesela Figara Beau
marchais w prz kładzi e Zabłoc

kiego 

1787 

Premiera Kró l a w kraju rozkoszy 
Franciszka Zabłocki ego . 

1788 

I nauguracja tea lru w Pomarań

czarni. 

1791 

P ierwsze przedstawien ie Powro
tu posła Juliana Ursyna Niemce
wicza. P ose t J . Sucharze vski 
skarża w sejmie au tora i aktorów 
teatru narodowego. 

1792 

Ogłoszen ie aldu konfederacji tar
gowicitiej. 

Zajęcie Warszawy przez wojska 
rosyjskie. 

wrzesień 

marzec 

kwiecień 

wrzesień 

październ ik 

listopad 

Targowica ustanawia cenzurę wi
dowisk. 

1794 

P remiera opery narodowej Cud 
m ni emany, czyli. K1'akowiacy 
g61'ale Bogusia wskiego. 

Wybuch powstania w Warszawie. 
Teatr przerywa działalność. 

Rada Najwyższa Narodowa „uzna
ła potrzebę otwarcia teatru db 
rozszerzenie ducha patriotyczne
go". 

Klęska pod Maciejowicami i wzię
cie Kościuszki do niewol i. 

Zdobycie Pragi przez wojska Su
w orowa. Bogusławski z częścią 
zespołu opuszcza Warszawę . W 
1795 otworzy teatr we Lw owie. 
Mimo podziału kraju i upadku 
n iepodległości Teatr N rodowy bę
dzie gral dalej, po polsku, przez 
cały wiek XIX aż do naszych cza
sów, z przerwą w latach 1939-

1945. 

{,,Teatr Na rodowy 1765-1794", Warszawa 1967) 
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