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"I{ROL W KRAJU ROZKOSZ Y'' Franciszka Zabłockiego 

1 lipca br. warszawski T eatr Powszechny w Teatrze na Wyspie w Łazienkach wystąpi! 

z premierą sztuki Franc:1.szka Zablockfego <~ról w kra-ju 1'0Zkoszy», którq drukowaliśmy 
w nrze· 6/1960. 

Reżyseria: \o\' anda Laslww ska. Scenografia: Krzysztof Pankiewicz . O pracowanie muzyczn e; 
Karol Stromenger. P!asty .~a ruchu : Wito~d Gruca. (fot. F. · Myszkowski) 

ALZOR P.ra.wda, że was nie,lednej odjąłem na{Paśc~ ; 

Lądem, abyście w ziemiile nie wpad'Li ·pn-epaśc.i, 

Mocą moj ą dźwignąłem rw powietrzną dzieilntcę ... 
(Sztufada - Edmund Kai1WańSki, Al~or - Tadeusz Czechowski, Barasz - Tadeusz J an
czar, Gamoń - Andrz-ej T om eaki, Filander - B ogdan K rzywicki, LucLwila - Janina 
Nowicka ) 

FILANDFJR Ja ry·cer.z wędrujący; w tym pięknym obrazie 
Bogini moja. 

BARASZ A my tej bogini pa,zie. 
(Barasz - Tadeusz J ancza.r, Fllander - '13ogda n Krzyw1oki, Ludlwi.'la - łam.lmfl ~o· 

wieka, Q-amoń - Andrzej TQI!lleolq.) 



SZTUFADA ... aby at)etyt umorzyć 
Dość jesrt; w górę no,s ,zad,rzeć i usrt;a o,twor.zyć. 

GAMON Patnz, waszmość, ja otwieram, prllecleż 1!1lc nte ozuję ... 
.Ja•k tYllko w, że mi wiatr po gębie pllądruje. 

KROL Humo>reG<., skrzywienie się ... im trudniej tym smaczniej ... 
(Ludwila - Ja1!1i.na Nowicka, Król - ~;YJszą;rg :aarycz) 



::... 

KROL PQIW.tarzam, on natychmiast do więzie\Ilia, a ta 
Ma tam pójść, gdzie sypialina moja j est komnata. 

(Król -· Ryszard Barycz, Sztufada - Edmund Ka,rnański, Ludwila - Jalll ina NQ•Wioka, 

Frykasy - Leszek Ostrowskil1 

'BARASZ A jak ja wzją~wszy pierścień pierwszy oszaJeję? 
(Barasz - Tadeusz Janczar, Alzor - Tadeus~ Czacl1owski) 



FELICJA Po .pięćdziesiąt lait mamy obied.\vte 
Lecz a'by nie myrśllanlo, że w tym prruwdy nie ma 
Wiedzieć trzeba jakie jest tego kiraju kUma. 

(Felicja - lVIaria Pawlo.ws:ka, Placy11a - Marla Sero~yńska) 

BARASZ Mo111archo! UiJsz.czam się w dall1ym mi urzędlzi.,e, 

Oto woda, może klról prun rąozlti myć będzie. 

(Gamoń - Andrzej ToaneCiki, Frykasy - Le.szek Ost rowski, Ludwila - Jrunina Now.l..okat 
Król - Ryszard Barycz, Sztufada - Edmund Karwański, Bara.sz - Tadeusz Jancza-r) 
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