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Tandem~'f~iy ·dó Łazienek, 
MospanoWie l 

Franciszek Zabłocki: Król w Kraiu 
R~zy, redakcJa tekstu Jer,zy ,Jaeltl. 
T~ na Wnpie w r.azjenk.acll ~ 
'Ieifru Powszechnego). Reżys. Wanda 
(,askowska. Scenogr. Kf.,y~z tof Pan
kiCwicz. Opracow. muz. Karol Stro
men~rer. Plastyka ruchu: Witold Gruca. 

S TO siedemdziesiąt trzy razy stra
ciły i na nowo ' odzyskały liście 
drzewa, o taczające malowniczą 
grupą scenę teatru .. Na Kępie· ' 

w Lazienkach od owej chwil i, kiedy 
~ztuka Franciszka Zablockietio (przerl 
stawiona u Imć Sog:..tslawskiego w 
Teatrze Narodowym po raz pierwszy) 
mogła zawędrować do Łazienek . Mo
gła, gdyż nie jest całkiem pewne. 
('ZY br,•ta grana w owym Amfiteatrze, 
przeznaczonym na spektakle baleto
we. 

"dla śliskości przedmiotu 1 zbyt wol
nych żartów", ale w istocie chyba 
\vmieszala się w to cenzura dworska, 
która nie mogła pozwolić na takie 
traktowanie .,miłościwie panującego 
króla Stanisława Augusta". Bo cho
ci aż wszyscy w Rzeczypospolitej wie: 
dzieli, że ten monarcha pieszczotli
wie przez swych poddanych nazywa
ny Stasiem, jest 'zniewieściały i bar
dziej kocha się w pięknych rzeczach 
l kobietach, niili dba o swój naród, 
chociaż po Warszawie kursował dow
cip (przypisywany łagodnemu Fran
ciszkowi Karpińskiemu), że tlliędzy 
Rosją carycy Katarzyny a Polską 
jest ta rM!\ica, że "tam baba kró
lem, a u t~ król babą", to jednak 
żarty w tej komedii były nazbyt już 
śmiałe. Król utopijnej, jak nakazy
wała moda osiemnastowie<:znej lite
ratury, krainy mówi tam przecież. 

Nie wiem Jak kło, ale ja sit: tym 
ma.jestatem mecze. 

Korona jakby głowe okuto w obręcze 
Ręce od berła mrleją ••• 

A nar6d'l Przebaczyłbym pomniejsze 
~. w nim wady 

Ze lubi rozkosz ... ze mole króla wzł~l 
, przykłady ... 

Król rozkochany jest prżede wszyst
kiem w kobietach, recytuje im · wła
sne wiersze, oddaje , f się rozkoszy, 
prMnuje ... a we wszystkich tych ce
chach widzowie ówcześni bez trudu 
puznawali swego móri1archę. . ,, 

Wszystko to i wie{e~ jeszcze innych 
okoliczności złożyło się na to, że do
piero po niemal dwu stuleciach War
szawa ujrzała na scerl.ie tę baśniową 
fantastyczną sztukę, 1 wygrzebaną z 
pyłu archiwum przez Jerzego Jackta. 

Znakomity był pomysł Teatru Pow 
szechnego, by tę czarodziejską feerię 
umie:kić w teatrze króla Stanisława 
w Lazienkach. Gdzież! można rta świe
cie znaleźć odpowiedniejszą atmosfe
rę do pokazania czarów, jak ze .,Snu 
nocy letniej", czy Z1 "Balladyny"? 
Gdzież indziej łatwiej • uwierzyć moi
na w czary Alzora, który niczym 
Prospero z "Burzy" ,Szekspira. ucisza 
bałwany morside i ~sieruje sercami 
ludzkimi? W jakim ótoczeniu fauny, 
gnomy i sylfy miałyby takie prawo 
do igrasze~, jak w gęstej zieleni ła
zienkowskich drzew ' w· na.ibliżs:zym 

Rac~ej nie, gdyż szybko popadła w 
nietaskę i po trzech "spektaklach, ze
szla ze sceny. Na zawsze. Nawet w 
zbiorowych wydaniach komedii auto
ra "Fircyka w zalotach", "Zabobon
nika", "Sarmatyzmu" ani śladu jej 
znaleźć nie sposób. Oficjalnie mówio
no, ż.e komedia ta jest na indeksie a~ ~~~d~e: _./ 

s:ąsiedztwie kami ennych, z~ośliwit> 
uśmiechniętych satyr~w? Jaki akom
paniament harmonizQ,walby lepiej z 
czarami na scenie od plusku ryb, wy 
skakująeyeh z wód '·~tawu pomiędzy 

'-- sc~Q.ą a widownią, ~Y szumu liści 

poruszanych wiatrem? . Jaki t balda
chim byłby .stosowniejszy od 'rozpię
tego nad śtrzaskanyrni kolumnami 
sceny nocnego nieba? 
, W Lazienkach działają czary i nie 
zdziwiłby się na pewno widz, : .,IJ 
by odwróciwszy głowę ujrzał r: _ Jl ~ 
na amfiteatrze bielejące pudrowane 
peruki króla Stanisława i jego · gości, 
gdyby w o~zach zamigotały·, m~ je
dwabne i atlasowe fraczld i trójgra
niaszte kapelusze, a nawet gdyby 
wśród widzów poznał znajomy z por
tretów sarkastyczny uśmięch Trem
beckiego, dostojną postać biskupa 
warmińskiego Krasickiego, złośliwego 
Kajetana Węgierskiego, czy ' samego 
autora - Franciszlia Zabłockiego. 
Złudzenie wywołane . scenerią parku 

l..ndenkowskiego pomaga wic;c wido
wisku. Ale na tym nie koniec. Akto
q:y wczuwają się . w ową niezvrykłą 
atmosferę i gra ich na~tawiona jest, 
zapewne przez reżyserię, na ton za
czarowane.} baśni. 

Ryszard Barycz w roli tytułowe.! 
trafnie uchwycił tony zniewieściałe
go, rozkaprysionego Krola, któr y 
mógłby z równym powodzeni em być 

myslowym chwytem było monoto~n
recytowanie wypowiadanych kwestu. 
jak wyuczonej lekcji. Specjalne po
dziękowąnie należy się :Jerzemu Ka
ra3Lkiewiczowi, który w ciągu jed
nego dnia op&nował rolę .E'ilandra, 
zastępując chqrego kolegę Krzywic
kiego. Grał jak - gdyby nigdy nic. z 
wielką swobodą. 

Tadeusz Janczar z dutą swadą 
temperamentem zagrał , giermlta 1 
śmieszka Barasza, por~-tszającego j ak 
niewolnik plautyński , ~prężynami ak
cji. Bardzo śmiesznym Gamoniem był 
A1:drzej Tomecki. Dwie damy dworq 
znalazły urocze prZIOOstawicielld w 
1.\'larii PawłowSitlej i Marii Seroczyń
skiej. Pawłowska ślicznie śpiewała, 
a widown ia długo się śmiała, gdy ze 
scrny pad iy słowa że te dziewczątka 
to odmłodzone czarami 50-la~ki. Gr().. 
t eskowo-baśniowy mi ministrami byli 
Karwatiski i O~trowski. Trochę zbyt 
uroczystym Czarnoksiężnikiem f\lzo
r em - Tadeusz Czechows~ii. Barwne 
panny - kwiaty grały Janina Polla.
kówna; Alicja Migulanka, Maria. Gar 
bowska. 

królem z piernika czy jednym z czte- Nastrój podnosna śliczna muzyk~ 
rech królów karcianych. .Tednocze- na starych motywach skompo~owa. 
śnie skomponował ostrą groteskę po l . na przez Karola Stromengera. Ko
której rysunkiem kry je się . postać , ~ t i umy pr~eśliczne i harmonizujące z 
historyczna. niezwykłym otoczeniem. Fajerwerk-

Obok niego należy wymienić Janl- uroc.zy . . Całość .widowiska pozo&tawia 
nę Nowicką. Zagrała zabłąka1!ą na wrazeme czeg9.s czar_owneg~. Tandem 
wyspę LudwUę z urokiem postaci, tedy, jak mawiał ktol Stamslaw Au ... 
która właśnie oto wyszła z obrazka g~st, wszyscy do Lazienek na ten 
ks:iążki z dziecięcymi baśniami. Po- plękny spektakl. 


