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ADAM NARUSZEWICZ 

FIR YK 

Fircyk grzeczny kawaler - każdy mi powiada. 
Znam go. Je smaczno, pije dobrze, wiele gada. 
A na czymże ta grzeczność fircyka zależy? 
Czy ż mu dziwnym I ztałtem fryzura sic jeży 
Czy że tak· wygwiżdże wlo ki kancik kusy 
Czy że wonnymi paclm · pirytu y, 

Na piętach się wykręca, lata jak parzony. 
Udając arlekina z lisimi ogony~ 
Czy .:.e się rozwaliwszy, grqdal. 11a anapie, 
'przytomności zacniejszych jako u. ielbląd a pie? 

Czy że wą prz d zwierciadlem pięk11osć rozpo~ciera: 
Cukrowe kartki p'sz i sam. j odbiera? 



Czy że się coraz w modne suknie stroi ladnie, 
Gładko tnie maryja."7 a, gładzi j karty kradni 
B1uzga, co ślina ni si , nie ma w 9 bie tamy, 
Gorsząc młodzież niewinną i uc_ciw damy! 

Z1J że z wi lkim rękawem, z buczną miną clzodzi 
Przymawia i prz pra a, 1że i lurlzź zwod ··1 

Bierz wszy tko na kredyt a gdy mu dopiecze 
Pan dłużnik, incognito miasta gdzie 11 iecze? 

-y ;.e ię am powozż lub gdy ima tanie, 
Tr asl~a bżcz m mi ·terni , i iadl zy na anie? 
Och! kiedy · frc11k grz c n m kawal re ta ·em, 

?t6.:.. b dzie o ·i dr al glupc m · pu takiem? 





'Pierwsza na teatrum polskim wyprawiona koruedya była kompozycyi 
Jmć Pana Bielawskiego. Chwycił zczęśliwie niektóre charaktery, pełen 
jest ognia. Spodziewać się należy, że ćwiczenie i pracowitość potrzebnej 
mu doda regularności. 

Przez ten krótki czas, co trwał widowisk pol kich, łatwo było poznać, 
jakichbyśfy wkrótce mogli byli dochować się aktorów; tak dobremi, 
upewniam, że żaden naród w pierwszych początkach otwarcia teatru szczy
cić się nie może. 

Aktorem, kto chce hyć dobrym, trzeba, żeby wszystkie swe momenta 
wydoskonaleniu się w tym kunszcie poś więcił. l'IJatury ię trzymać powi
nien, wpatrywać się w nią pilnie i naśladować ją we wszystkim. Tę my' l 
tak ob ja · niam, że należy czy aktorowi, czy aktorce tak się przemienić 

w osobę, którą prezent uje, tak zbliżać się do prawdy , tak przejąć 

ton, gesta, ru zenia wiekowi jej, tanowi, okolicznościom, w których się 
naówczas znajd uje, poruszeniom, które czuje, przy zwoite, że by spektator 
omamiony, aktora wcale zapomniał, a o sobie tylko udanej myslał. Niedość, 

naprzykład, żeby prezento vać starca - okulary dobyć, człeka w gnie
wie - do kija się porwać itd„ i owszem te przydatki, jeżeli nic ą miar
lrnwanc rozsądnie, jeżeli nic przypadają do charakteru o oby prezento
wanej, ciągną na dworowanie jarmarcznych . zarla tanów. W ty m trzeba, 
żeby subtelność dotknięcia prowadziła aktora i uczyła go, gdzie ty ch 
przysad zażyć może. D likatnc te cienie chcąc dostrzec, trzeba pracy, 
wprawności i pilnej nauki. 

Łajanie i bicie s ię na teatrum z sztuk regularnych wywołane wcale. 
Namiętno '· ci, uczucia, poru zcnia w zystkie w twarzy, w składzie ciała, 
w całej aktora o obie wyrażone być powinny. Garrik, ów sławny aktor 
angielski, o którym wzmiankę czyniłem, przyjechawszy do Paryża, b ł 
zaproszony na obiad do Pr wiła, wielkiej także reputacyi aktora pary 
skiego. Po obiedzie zmówili się pójść na pub1iczną przechadzkę i pijanemi 
się czynić; w owej wesołości pyta ię Prcwil Garrika: „ A co, czy dobrze '?" 
- „Wyśmienicie" odpowiada Garrik, „ale i nogi woje We. Pan upój, bo 
co te, to nadto są trzeźwe", chcąc mówić przez to że na pijanego zbyt 
dobrze stąpał. 

Ta hi toryjka uczy każdego aktora, co mu czynić należy. Chciałbym 
1uzytym, żeby aktorowic i aktorki polskie aplikowały się do języka (ran
.:uskiego i w nim czytały książki do ich kunsztu ściągające się. Aktor
kombym radził wziąść do czasu tancmistrza, któryby ich uczył, jak 
z gracyą chodzić, trzymać się, obrócić na scenic. Tc przepi y wzmianko-

wane zachowując, będzie mogła mieć Pol ka swoją Kleron, swego Garri
ka, któż wie, może i swego Ro cyusza („.) - „którego 1ucl rzym ki mienił 
l"pszym jeszcze człekiem jak akt o rem, który scenę tak zdobił dos kona
fo ~ cią swej ztuki, jakby zdobił senat cnotą i wstrzemięźliwości<!". Cicero 
„Pro Rose. Comoedo". 

Nie radziłbym t ·m, którzy pi&ania dla teatrum będą w sobie czu1i 
-kłonno ' ć i talent, żeby cudzoziemskie dzieła dramatyczne całkowite tłu
maczyli, bo obce haraktery, wielości nie będąc znajome, dla niej smaczne 
być nie mogą; wolałbym, żeby p1antę zatrzymaw zy, może i intrygę, wy
I>TOwadzali jak jedne;, tak drugą przez osoby, zachowujące krajowe oby
czaje. 

(.„) 

A. .K . Czartory ki 

PRZEDMOWA DO 110\lEDll .,PA1 NA A WYDA JU" 1774 
' 

Wszys tkie teks ty ;umieszczone \\' programie pochodz I 'l. ksi ·1żki Ludwika Brrnack ie
go „Teatr, dramat i muzyka za ~tanisb\\ a Au~u s ta", t. l . Lwów 1925. Zachowano 
pisowniG oryg inalnq . 

. 

W ie le tygodn i przed premierą radość tworzenia zmącona 
został troską o zdrowie Urszuli, dla której była to pierwszn 
praca w naszym zespole. 

Smierć, mimo że spodziewana, zaw ·ze zaskakuje i czyni 
człowieka bezradnym„. 

Niech to przedstawienie będzie skromnym hołdem pamięci 
naszej Koleżanki , którą okrutny Io zabrnł nam tak młodą. 

Każdego wieczoru będzie Ona wśród nas. 

Zespół reżyser 



O dran1atyce 

W sloww danym chc1 lb11m się ui~cic lmc Panu, 1 µud trafny ;ego poJdać ro:

sqdck myśli, które dq::yc mcijq do polc1Js:enia zabaw s'·cnicznych w Polszc:e. Nie 
jest w te] pretens11i. Żt'bym te mym ::a swoje ad .vnl, a przynajmniej, gdyby mi
łość wlo.s11a tak dalece uwie.~ć mnie mool1. w te cud::1.• pr::ybra11y o::dob11. nic Wmi: 

Panu prezcntowalbym sic:, którcnw prawi 01111cll wlaśc:icicle tak clobr:c .;n ::najomi. 

Zaklado.m sobie mowie'· 1-mo. o kompo::11c11i s::titk tcatral1111ch, '.!-clo. o uclawn
niu , 3-tio. o spekiatoracli. Nrmcm pisa<' znc·:ql, racl:11cm się 11113~/aw11iej.~z11ch mis
t rzów w tym kunszcil!; wybralt•m stnro1.1m1c pr:cpis11 1 rozwa::a11iu w ich rl::iclac/1 
r ozrzucone, i innego :n.~::c::utu mie(· nic• moa•'. jak 1c11 jcclen s::.c:egó!r J;. :e d1 w11-

ciwsz11 się mcttcryt :ru1iedba11ci t•alki •m w kruju. r111s.?11m. pi<•rwsz11 jestem, ktor11 
o niej z ziomkami mcmi ro:mawiam. 

Dramatyc:nc pole odłogiem dotqd w !1tcrr1turzc naszt•j tc::.alo: skoro :urodu vc

riiuszu i d0wc1pu bujnym ie ucz1111iq, teyclci i w t11ch tli stronach „niwo obfite. 

Wzdowi~ka, które l·notn i dud1 publw;:1111 pod ·wn1a pice:: we::mcr nic bę.lq ju::!'. 
c::czemi tylko ;:nbawrimi; stunq ·te; s::knlq nb ·c::ajńw; uc:11t'· ~ię tam bi;d:ic mo::na, 
ofiary :: siebie c:y11ić, kr1rn; ; majqtki JJ(). więcać ojr·.:11fo1e, muslit1 11a stop111nch 
pablic::neoo :ycia wspouialc i mą:nic, 1· alt', poc:c1wit', clclik<rtnit„ w pruu1atnud1 

spolecznośc1 ::wir1:knc1t: ks:talt za. nc -,·1uo ~wuklq 11r::11krośC: oclbil'runc nauce:, 

t r wals:c w itmyslt• czyni impres11c. 

'l'nk sd1orzalcm1t tlzit'cięcilL klad::1cmu. 

Na brzeg u kubka ró::nc lago<lno~ci, 
To gorzki napój pije 0.1:.-akanc, 

Żywot 1 ::clrowic biorqr po"a<innc 

J1•ru:: wy:w: Kodianow: picsi1 1 

Pctrtcr komedui mowi Diderot, J<'Sl mil'jSC<' jl'tl)lll<". w któr11m ::.mics::ac\ si<; mo
gą łzy t·:!ckn cnotliwego i nil'<'rroty . orlu :ii: pc1tr.::q 11n s::tukP, której o ,;owo;, (prn

wadzonq rozsqdnic i ognisto) moc w11ra::ów ~r1obi, k11w1zt nktora popicra . Nn Lak'q 

patrznc .~ię s:wki;, obras;;.a ~;,. 11i••cnota 11a te ni1•.~pr11w1e•dliwosl'i, kt1Jreb•1 um go

tów popctn1ć, wil"y ;:r::enicę nad tJJm nic ·:c::c;~cicm. ktrjrego .<am o:itciu· by( ~praw
cq, w oniew u;puda 11a c;:lcka, któru J<'St j<!go u;la.·1111m cl1araktt'rtt wi:t'runkil'm, 
lee: imprcsyu stnwszy sic;, tdkwila JJOnil'Wolnic w umyś/l': i do w11r:qdzt•11ia ~wydt 

;;.łości mniej ~kln11n11m czuj• .~ie: ów nwcr•ntn. wydwd:a<'r/ ;: wulowisko, ui.:':by sic: 

c;wl mo.:e, tcucltocl:cw ::: mit';sco tak11•ou, w klór11mbv twr1rdc i .mrowe oric/Jrnl 

napomnienie. 

I'oeta, rmna1t:;npi.~, aktor, 11ic:naczn1e dobiera .~ii: eto serca. Lum Pl'Wlli,•j:;:u, sil

nym ugod:il' je razem , :':<! serce same pr:l'cl ra:cm sic: nic clrroni. _ ro:ko!i:ą i ow

szem grot spotyka. Jaka::.by stqd korzyść wyntkln dla lud:i, gd11by czuła i prze

zorna prawodawczej w!adz11 ~tarannoś{' w::ywaln imitac11j11e k1rns-t<1 sobie na po
moc, aby cnotę czyni(' powab11iejs:q, obrzydliwszą 111et·1wtę. 

C::i;sto mi pr::yjcl::te w bii!gu. pi~ma tego Dtdcrota cytować; ol bako nad mntcr11q. 
o której pisać przediaęwzqlem, i filozofic::11ic mcdvcowal ten autor; pelcn 1cst list 
jego do p. Grima postr;;e_ei1 now11ch. rad w11bornych i sposobów ::achou·crnia re

g11l teat r alnyell, be:: spętania gcnius::11 ani clou.•cipu; stamtąd wuciqo11 • c:::t;ść naj

wii;ks::q tego, c:o mowie b~di:. 
Attcnc11q piszącego dla teatru. dwa objcktn najpilniej znimować powinny; o.mo

wa, albo pLantn. dyalog, c::yli ro::mowa. Ktokolwiek siqd::ie do stolika, porwic pió

ro, i nw 11lo±11wszu osnowy. ocl cl 11alog11 ·ac::nic, niech b~d::w pewit•n. ::e dzido nt1d-
1H', =imne, i U<'- 8lrtak11 wyda, mimo rou:::ucomwh grl::ienil'gd::u.: po 1um (clHJt; i ww

lu) kawalków dowcip11yclt i :;::c:zi: Lw:ych, będ::rc to zbiór ·cc11 ile µo:;::ywcmyl'h, 

które pr::ywu;:11wn1 ~pektatora b11na;m11il'j Tl t' potrafią. 

Zclur:ulo mi ott: 11icra:: :;ł11s:cl: wr::uconq t1; kwcstyq, eo jest lrudnil'Ji;:t'go, c:.11 

pla11tę 1tloiyć, c::11 dylagować? i .::clc1j mi 1~'. !e odpowictlż kazdrgo bard:iej miar

kowana byla Wl'(illl{] sposobna et osob11. 11iż wedlu.g istoty r:cc::y samej. C::lowicko

wi, któr11 żul wil'le mir;cL::u /11dźmi, ktoru wz11patr •u:rr! 1m u: ro::my:Hnw, pr:::11-

stu.chiwal ;: pi!nofriq, któru :: latwo."'"l mówi, y!adko pis:e, 1tlo:':cr1ie µlcmtu bt;clzit' 

::clawalo sir' trudne. 
Drnoi, u którego c/11wcip11 l'O:ri!os więks::11. ktnry grn111011111ie _11n poet11k~ i !•'

ntr, któremu wytk1•ril ~mak i dosu:inclc:u11ie . 11 uney1', w::1 it•cajqc • prz11wiq:a11ic. 

ktrir11 splotnc' i kombi11ować pr::ypadki umie. ten :.- lutwo:ciq plauti; wykrr1. li. tym 

mniej ]<'dtiak sam ~obie dogod:1, im bicolejs: on b ·clrw w nnjli:p~::11cl1 autorach 

1w1co!ytn11ch i clat1•11ucll, kompnrr>wnć nic nrzt•stam" to, c11 11npi11Zl'. .:. r ·mi g/rlw1•0-

dz11'fnmi. których pantt ć j1·~t mu tuk pr::utomna. Jc:l'/i Ir.:: •bo mu b •d::ie tra

froick jctki opou.;1.:cl:.-iec. w pom11i sobie oµou 1eclz •nic „.lr1dr111" 'fcrcncy11s:a; b -

d::ie mini do wyrob1cnict .,crnę w wura:aeh 11amfrtuofri ,akicj (ktorym odtqd na:
wisko damy scen namięt11ycl1 I. :nnjd::ic ich cli:icsi •<: w „E1rnukad1" Ll'(]OŻ niiwrn, 
ktorc go do ro:pncz11 pr::ywioclq. 

R:t!c:: pcwna, .:'c daleko wu:cej si~ ::1wjclzic s::tł!k doorz· cl110Loynwn11!1cl1, ;ak 
dobrze wyprownd:on 11cl1. Rzarls::q wi<l::i sii: być r::ffzq, po,ęiati{lfo cen ocuw ·z, ktor11 

:dnr::e11ia 11kladn, j.1k ren. ktńn1 u·/u.'nw · kn:d1·mu C'/1arnkt •rowi do ust wyrn:!1 
pocla;c. 

P/cmty imnai.m1<·11a rwor::11, ro~mou 11 :: 11utury WJ1J1l11u CIJIJ: formowc1C: mo=1w /tc::

lw 11ic:micrna plant. = tt.'no:; sC1m1.oo l!r17um.:11t1t, :: t11dt ·amyrlt clwrnktt•rów: wi ,_ 

le: to il' ·t gnrnnków d11m11. lakom„iwa, man otrnwsrwn etc. Nil'l'/I io ::n lli•pr::P
stc;1mc prawo µr:yjmic pi :qc11. icl111 111g1l11 Tlic pozwoli! 0'7i1~ i Jetlną w ro:bior:c 

mu.~I rzucii: 11a pnpwr, 11im µla11tc: ulo:':11. ( ... ) 

A. Ks. Cznrlor}sJd 

PRZED~IOWA DO KO~fEDYI , KAWA" , 177!1 



O prawidłach sztuk dra1natycznych 

Powiedziawszy już od pocz<1tku i \\'zro cie tri.lgeclyi i komedy1, obie te sztuki 
dr!lr;i~tycmc, maj c pewne pospolite między sob<1 prawidła. każda z nich nickton• 
wł.is=rwc zn-1mion 1. czyli charaktery zatrzymała. 

:1eżC'li sprawa ludzka jest widka. to jest heroicr.n:i. z ważnych pobudt•k WyfJIY
waJ lCa, po żwawych na duszy wu I kach 11~1mi<;>t110 ci rustępuj c 1. przyno z1ca zna
em:i korzyść. lub uszczcrbt'k dh innyr:h. odmtani; w rul1stwic. lub rz.1dzic, lub 
prawach. lub obycz:.ijach c:zyni·1c 1. sprawa tJ przystoi trngedyi .. J żeli akcya czlo
\\ icka .icst pos'lolitsz:.i. czi:~cicj :i<: zebr za i rea. ni • m 1j c-a nic w sobie osobłiw. :ego 
i rz:idszcgo, jest mater.ni komcdyi. Opis;miC' i ud;rn-..111i<.• ;1kcy1 piNwswj, ulnż 1fr· 
przypadków poprzedzujacych .la. albo ktijrc za nia 11:1sti::riuj:1. styl sam 1in<lniesio11~, 
r.ic?.wyczajny m·1luj IC.\' gw;iltowno~ć pai;::;yi, ni~ t\·lko w n:is sprnwujt.! podtiwieni , 
:t l też trnor.i:: często 7.'.lpul.1, lub po~usz.a do litoś~i. \Vyl<>żcni ju7. miturnlniejszl· 
intrvg, przcs.:kód, luwi n lS także niPwymownic. ale r:icz 'J pokazuj 11::im, t'O j sl 
i::odnego śmiechu, z<.:. szkod społccz1nści. L. ubliżeniem prawnych olr cz.:ij<'>w. ·11 cln 
lukowce.o wyloż"nl 1 m •ślt górnych nic polrzcb·1. Owuż cz;1m sii: rMni jcduu ocl 
drugiej, to jest: jakriść sprawy ludzkiej_ cz:Ii matcr.vu sama :ikeyl. cel, do kttin~go 
zmicr.wp, sposóh, którym ~ię opisuj;1. czyli .;tyl, widoczrq s·1 trm~ dvi i komedyi 
r1'1in')~fr\. Koniec traf•edyi zwyczajnie smu tuy bywa. konl!'dyi z z.1wsz · \'." ol~ 
Do reszty pr;.1wir!cł nhL slos11wać si<: powinn\•. 

.Jc:ln tr.igcdya, lub komedy;1, jed1111 l"lko spr.i\\'ę w"raż·1ć m·1. ul u że si<;' 
11ie może r zt-m 1n wiL•ltr d7.iać miej cuch. przr•tn 11ypły111;ł,1 polrz. In <lru"icj j!'<l-
11os:i miejsca: jcsz.:;~c jt•dru akc~·a trwać dłu ,o nic rno7. . z.tez rm nchnwuć n cito 
pot„1.Cl.'.t: icr'no '·ć cz.isu. Tny le kdności i totniP w sztuce drumatyczn..!j z.n 1jdn
wuć si~ powitur -. 

( ... ) Sci :•anie każde ·o wymyśleni:! dn p:awdy, ::iJl>n prt\·m1Jm11i 1 11odobi 
cio nici. wprowadzilo jcdno~ć miejs~u /. 1 otrzi.:by. Bvć to ni· moz . oby jcdn <ik )' 
11·1 wielu miejscach dzi:iłann byl'l; pospolicie jcdn:tk dom wi lki m j cy kilk 
11<ikoj(1w, ez · odmian \\' sobie. nares1.c1c mi sto cal do jPdno~ci miejsca przypusz
czono. Może si~. z,1czę\n \\ k ciele. sccrp prirnosić clo p;ilacu, luh ni rvnt:k. luh 
c'o portu. lub do wi<;>L.icnia. bo im:iginowuć sobie ł.1two rno··nJ i t·11triw pr' i sci~ 
cz,rsu wiele nic ubi ra. Wykroczyłby przeciw tej regule, kto'1y Sobi ski •go n 1-

nnykl.id krf1la. w pi nvs1.ym akC'i•• pod Cho( lmcm bij:1ccr.o sil.' 111 1lowal w drn'.im 
korornc:: jt"go w Krak11wi1• wysLm ial. a w tn.ccim pot! Wicc!n:cm go npis;w. I; 
trzv tu akc:-;e, w lrn] 1kim cz.ynio11 · mi••j cu pok 1z dyby si~. u razem umtes·~czollt' 
IJyć n Jl, mo;~a. 

Z 1.l'!•fl;i: s irnc"o ird1dl 1 i trzrcia 1cdno ć cz.usu w ·pl ·m:la: nil'kl 'irz~· do lrz~ch 
)'Od'l.in tyiko określ iją w~·łoż nil• a key i pr;,(.l.'dslt;\\ z;~t j inni cło 1 :! inni 11·1 koniP~ 
do 2.t gocl~in. to jest dnh r11turul11cgo rrz c: gaj .. Jako1. ni pozwnli· :szy Lc~o cz i-:u 
pri. ci.1gu. wielch:: pi~knych m::itr•ryi dla t j zb ·tcczn 'i surowo:<ci traklow f: ni 
moLna. a przn;;iwniL' 1.nn \u wrotab • s1i: dn wielk1cj wolno ci ot\vor·•yły: wzic:toby 
1 cz·i:.:"m dw,1 dni. dw.1 miesi \Cl'. d'.\ a roki. a tuk jedno. ć akcy i i mi.jsc 1 nicw t
pliwkby zu~iuqJ;1. 

Funcl.imcntcm kai.d'~i tr;1r, d.\'i byt: musi bistory" jaka pra•,\clziwa, lub G.1jecu11 
ale ze ws::elkim do pr.1wd · .odobieilstwem. Nic tylko osoby. al: i cal:! rzcc4 zmy
ślon 1 być T"lOi: . Anl Z lir). ani 17.yr ', ni' było n:i świc-cie, a przccii; l1l; pi~klll' 
m'1mv Wolt 'r 1 lr;n:cd) t' ho w ni h ws1.y~tkic dramy 1·l'g11ly 1.ucho•\-.1ne. Uchnddl 1 
rłlul'.? z 1 j~un 1 z 11rt.::!d11ic;s,ych rqir<?Zcnt<H:yi w wieku pi-t•'szl~·m trn-: dy.i „Wac:
ławLJ . n.1p1s ·rn·1. 11'.l. ·i. floti ou. '.il umicJ.IC go history4 polskq ra..:ić i>"dzic przybra
ll'l' o~ob~ ksl 1i<;>cm ~urlanclzk1c<•o. który we dwa wi1•ki pt'17.11icj zi~•\\ il si<:. M<j I 
J\:Co. 011l'JS~c z;i~L:1p1c k~i_1zę j.iki sL.hzki. \\' pokrcwic1·1stwic 7. Piastmni hc:d cy. 
1. kl\irych Jl'd111k 1t zby 111c h •! sam Wacław i żaden z syn6w jeno w PolsL.t:<:c nil: 

panował. Być to nic może. aby poet1 en i swego \\ yn-ilazku nic przy loży I, ale do
danie j~go raz. :1dm• h.irdzo b ·ć r<>\\'inno. 

(.„) Ledwie nie nJjwiększ sztuki okr s.1 J1'st lu. co :;ię \\' niPj nazywa węzłem 
~ rozwi, :anicm (le noeud et le denou ·meno. Jedno ć nkcyi, lrw;.mie jej, zwycujl! 
1 scnlymcnb, P•'Lyda11c opisy, od bi łych tylko i uczonych t1rzc. trz • :;:ić się d..ii'J; 
węzeł zaś i rozwi:1zamc. sLtucz11i \\'yd;,inc. jeci!1'1ki nu wsiystkich voc.U.iwicnia spra
wuj 1 skutek. Węzłem n.1r.ywa ::ię ten nics::io:lz.1a11 · przyp:id k, kt/Jrv zadziwia. 11.1-

t1;:ż31 cbkawn~ć. czyni człnwi ·'m nicspołmjnym f :pm\ ujr w nim clu;ć •vidzcnh 
konca rozwiaz.mic uspokaja t, ciek wość. cz~·ni człowi• a 11i ·spokojnym i spra
\· L.j • w nim chęc widzenia koitca: rozwi am· usp kilja tę ciekJwo i:, ul1t ·i 
ow<1 lrudnn~c. która z 11!•.prL.cjrzanego przypadku wyniknęla. T1-.z.cba (przypisuje 
Il· Bnssu w regułach t :itralnych). aby rm.wiqzani było naturnln . to jl'st z rzeczy 
~;imej \\'yp:id'.lln. Po t 1 n 1jpilni jszej \ kJ mi ·rL • uhc I nwinkn dnkl 1dno~ci. 
z nnvcz~·r1 '. tż ciekaw przylnm11„ch. lub tZY -1 i'lcych b 1cznoś.'.: n:1jt;oskliwi •j ~n 
upatrUJ.! 

Sh\•.r1y :'.Inrmo11l 1 trzy li\\ a' 1 w konwclyuclt znamion 1. kl<'ircmi między sob;,i 
r6żni.1 sii:. u to o I cel11, który się w pis· n!u icł1 zakł da. />!bo kom!"dy·1 m luje 
wyflęp k, aby J.!O W~<trdy godnym pokuz In. podobnym s1iosobcm jako tru 'Ni 'il 
eiyni ZL);odnh n1cnawi n i ohvdliw • i j st komcdy;-i przymiotoy; 1 (de chur ct~rd. 
albo pokazuj,.. l:Llowicku i rz ski l trdl'11k11w 1 I su i JC korneci:·., pn.yp3dkow I 
(de siluatinn1 albo wys • wi.J cnoti: pospnltt·. le j pnyjPmncmi m,1l11jc> kolorLJmi. 
lui> \\' utr pi niu i oł ·gli\\Os.:i J'I prC:.1.cnl.UJc. i kn slaj llię tr. l'ikomcdyq tcumi
'll!e 11rmnyantl. 7. tych tu. •c11 ro1z.1jtiw i rw„·~y jrst 11 l rudnit'jsn-, n•1jrzac.lsi~. 

ku popr \\il• ob •cz j w n 1jpn:yz.woitszy. NaJWh;ksz 1 sztuk.:i jc.:"t owo stczęśliwe 
·'".n. J· 1 umł:!rkowani · m; c!z.y d \'Olll.1 prL 1wn mi S(•' i" występkami. A tak w ko
n1"dyi S \'ięt0;zk t". z Cll'.' I rno liwy Pnd~ 1<lk"o l'h:irnkt r odkrywa . jeclnnj stro-
11~· obłud~ ł1iprikrylv, z dr 1 ,i j lituj" sii: 111d ł.:itwowi 1·no 'ci 1 szwa •r,1 swe •n. w„·_ 
:,;~·wuj 1c Ioli r knlonn \\I ku obycz j i dzik, „ 1izanLro1 1", czyli odludka cnntc;, 
wynin ~"Hl-~'l r •zrm r s ,, n go i p czci\ 'C"O czlowirk 1. który, 1wni ie 11J -owy ludzki•'. 
nso11.1m1 si• 111c brzydzi. 

.1 a czym by z. rt uwi I. r żnl roż11· do ·oclz.ilr. To p \\n l, ŻL' zlo ·c i ,.!1rod11i.i 
r,.ic7. J do t'niewu i z rp'lk..;;. "' o::.d wzhucll..'.lj. : rz, dko n rs roz..'mi suij1 rz.C!::zy, klór 
s \.~u~.1rd~· i m.:n'.l\\'i. c1 itocln ; błąd r.1czcj i o zuk1wan1 sii:. j dno ·tajny zawsze 
\ ludziach ś1.1i chu >rzyno:;z 1 skutC'k. Zawsz. j~dnak wesołe.<> d:>wci u trz.cb:i. 
aby w j 1Jrirnkolwick g tu11l: 11 dn:d:o111f't zlniyć k!J l rI;n. („.) 

l\ALEr\DAHZ TEJ\ TH OWY. !Ila I·O\\'S7.Prhnej narnllu polshiego 
prz~sługi, dan~· na rok przcslf;pny 1i80 
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