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KILKA SŁO\\' 

O .FAR FURCE KRÓLOWEJ BONY" 

„Farfurka królowej Bony" jest wesołym obr :u.kiem „to
rycznym z 16 wieku. Rz.cez dzieje się w Krakov•ie za czasow 
króla Zygmunta Starego i jego żony Bony z pochodzcnl.i 
Włoszki, która znana jest w Polsce ze swego kapryśnego 
humoru oraz z tego, że urozmaiciła staropolską kuchnię 

sprowadzonymi z Wloch jarzynami (czego ślad m 1cst podo
bno m. innymi używany do dziś wyraz „wloszCZ) zna· nil 
oznaczenie niektórych jarzyn). 

Panowanie Zygmunta Starego to Jedna z najszczęśliw
szych epok w dziejach Polski, epoka barwna, bujna, bogata. 
nadająca się szczególnie do tego, ż by ją przedstav:ić na we
soło. Państwo było wówczas potężne, łagodny i mądry król 
nie lubił wojen, kochał za to sztukę, dbał o przyozdobieuic 
swej stolicy i zamku, o świetność dworu, na którym odby
wały się wykwintne uczty, uświetnione maskaradami. muz~ -
ką i przedstawieniami sztuk. 

Królowa mimo wszystkich swoich wad byia kobietą mądrą, 
wykształconą, pełną uroku. Włochy przodowały wówcza: 
w dziedzinie sztuki całej Europie, a Bona sprowadzając stam
tąd do Polski artystów, rzcmieslników i muzyków przycz ·
niała się do uświetniania stolicy kraju I zbogacenia nl "'ej 
kultury, 

Kraków ówczesny tętnił niezwykle bujnym życiem, prz..,
bywało tu wielu znakomitych pisarzy, uczonych i artystów, 
gościło wielu wybitnych cudzoziemców. 

Tu żył i płatał tysiączne figle sławny błazen Stać1clyk, 

najmądrzejszy i najsławniejszy ze wszystkich błaznów, jac) 
żyli na dworach polskich królów. 
Epokę tę specjalnie upodobał sobie wielki polski malarz 

Jan Matejko. Wszystkie historyczne postacie farfurki znamy 
też z jego obrazów takich jak „Hołd pruski'', „Dzwon Zyg
munta", „Stańczyk" i inne. Pamiętamy dostojnego Zygmunta 

.Star go, pięlcną Bonę, mądrego Stanczyka 1 p łną dzieci -
c go uroku postać młodziutkiego królewicza Zygmunta 
. ugusta. Mimo woli wyobrażamy ich sobie tak, jak przed
stawił ich Matejko, a dzięki popularności jego obrazów i te 
postacie są szczególnie popularnc> w narodzic. Oczywiści•~ 

teatr nic ma obowiązku wzorować się na latcjc , któr> 
zrc·ztą nie zawsze był w zgodzie z prawdą historyczną. 

Akcja „Farfurki" nie przedstawia żadnego autcntycznegv 
faktu. Nie wiemy, czy tak właśnie było, ale tak być moglo. 
Z pewnością nie jedna cenna farfurka stłukła się na dworw 
za czasów Bony i z pewnością winowajcy drżeli wówczas 
prz gniewem energicznej królowej. mały królewicz 
eh) nic raz przeżywał chwile słabości w których chętniej 
myślał o smażonych migdałach niż o łacinie, bo według Ó\\·

czesnych zwyczajów - musiał jej się biedak dużo, bardzo 
dużo uczyć. Przecież już jalco czteroletni chłopiec rcc:>- tow I 
z pamięci krótkie łacińskie powitania. \ wśród krako 'kich 
rzemieślników zna3dował się niejeden Szymon Donica, który, 
zdobywszy wiedzę w artystycznych wędrówkach po śvv;ecie 
umiał robić cacka nie ustępujące pięknością zagranicznym. 

Obecnie, w okreste obchodów tysi<lclecia paiistwa polski<'
go, kiedy częściej niż zwykle wracamy do przesz.loki, ięg

nijmy myślą do tych ciekawych czasów, kiedy na Wawelu 
mieszkał mądry król Zygmunt i jego piękna choć kapn śn,1 
żona, a ulicami Krakowa przebiegał z grom dą żakó\' wc
:soły błazen Stańczyk. 

. s. 
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KRÓL 

' I Oll:ll 11EfłZ 

SAAH 

Jestem król Zygmu.111 polę.:1q;. 
monarcha dobry i mężny. 
Nie lubię wojnq się parać, 
wolę o pokój się starać. 
Z lagod11ych slynę enol, 
więc kocha mnie mój lud. 

JOZEF 
SKWARK 

KROLOWA BONA 

Ja jestem królowa Bona, 
króla Zygmunta żona. 
Na zachód, poludnie, wschód, 
z potęgi slynie mój lud. 

KAZIMIERA 
NOGAJOWNA 

Wielkie mych krajćw przestworze 
Kraków. Mazowsze, Pomorze. 
Na zachód, poludnie, wscnód, 
z potęgi słynie mój lud. 
Król Zygmunt! Znają to imię 
w Czechach, na Węgrzech i w Rzymie. 
Monarchów ceni go rzesza, 
sułtan i papież i cesarz. 
Król możny, każdy to wie. 
A kogo boi się? mnie. 
Bo nie wiem, czy wiadomo wam, 
że ja zły humor często mam, 
a wtedy drży zamkowa straż, 
zamkowe wieże nnq szę aż. 
Każdy ucieka gdzie się da. 



STANCZYK 

Blaznem mnie zowie świat 
i ród mój jest ubogi. 
Ja prosty lt1du żart 
w królewskie niosę proui. 
Blazen jest wolny czlek, 
przed nikim się nie korzy. 
Nieraz ju.ż prawdę rzeki 
królowi i wielmoży. 

HENRYK 
OLSZEWSKI 

Mqdry żart f 
tyr..fa wart, 
nie przegada mnie i czart. 
z próżnych kpię, z głupich drwię, 
nawet król się boi mnie. Kukuryku! 

PIOSENKA !\GATKI 

I SZYMONA Z II AKTU 

Rzadko we świecie bywa, 
że miłość jest szczęsliwa. 
Kto poz1:ał co kochanie 
ten płakać nie przestanie. 

Próżno zgad!ljem sami, 
co kryje los przed nami. 
Czy szczęście się zaśmieje 
czy rzucić trza nadzieję. 

Lecz choć nas Los oddali 
będziemy się kochali. 
l w sercu nam zostanie 
to u:iclkie miłowanie. 

DWORKI 

Jesteśmy pa1rny dworki 
we.ęole juk sikorki 
zdrowiutkie jak orzeszki 
a u·szystkie wielkie fo1ieszk1. 
Ha-ha-ha, ha-ha-ha, 
pyszny humor każda ma. 
Ja przesltczne imię noszę. 
Chcecie tciedzieć? bardzo proszę. 
Agatka 
Anulka 
Beatka 
Urszulka. 
Ha-ha-ha ha-ha-ha 
pyszny h~mor każd~ ma. 

RF.GINA REDLIRSKA JADWIGA ZYWCZAK 
ALINA PF.WNICKA JAN! RATAJSK,\ 
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