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PARADY 
Na przełomie XVIII i XIX w. pałac w Łańcucie był naj

świetniejszą rezydencją magnacką w Galicji: tę swoją pozy
cję zawdzięczał przede wszystkim osobie właścicielki - El
żbiecie z Czartoryskich Lubomirskiej. Była to jedna z naj
ciekawszych postaci kobiecych swego czasu: inteligentna 
i rozpolitykowana, petna energii i rodowych ambicji, przez 
wiele lat odgrywająca niemałą rolę w wielu akcjach „familii.'" 
Złożywszy na ołtarzu rodzinnej polityki młodzieńczą miłość 
do późniejszego króla Stanisława Poniatowskiego, wydana 
za mąż za wiele od siebie starszego marszałka Lubomirskie
go, wykorzystywała wszelkie okazje, by zaznaczyć SWÓJ 

udział w sprawach polityki kraju. Skompromitowana w nie
fortunnej aferze, po śmierci męża przeniosła się do Paryża. 
gdzie związana z dworem Marii Antoniny rezydowała w Pa
lais Royal, znakomicie dopasowując się do atmosfery wiel
koświatowego życia paryskiego: Marmontel wyraził się o 
niej, że „wie więcej i lepiej zna język francuski, aniżeli dwie 
trzecie paryskich akademików"'. Po wybuchu rewolucji prze
niosła się do Austrii; zimę spędzała w swym wiedeńskim 
pałacu, a na sezon letni przenosiła się do Łańcuta. 

„Skutkiem długoletniego mieszkania za granicą - czy
tamy we wspomnieniach jednego ze współczesnych -
księżna marszałkowa nabrała zagrnnicznych obyczajów. 
W Łańcucie jadano obiad wieczorem, jak we Frnncji, i po 
francusku mówiono, nawet ze służbą , którą z obcych po
zbierała księzna krajów"". Dwór łańcucki był bardzo ludny. 
Księżna roztaczała opiekę nad francuskimi emigrantami -
w Łańcucie osiadł na długie lata Louis Hector de Sabran 
- ostatni biskup Laon , którego rewolucja pozbawiła sto
licy biskupiej; inny emigrant, eksjezuita i były sekretarz po
selstwa francuskiego w Genewie, Ignacy Gabard de Vaux. 
miał sobie zleconą administrację łańcuckimi dobrami . 

Księżna starała się, ażeby Łańcut jako centrum życia 

towa-rzyskiego nie ustępował świetnej rezydencji Adama 
Czartoryskiego - Puławom . Dlatego też , naśladując swoje
go brata, ba1·dzo starannie dobierała gości: zaproszenie do 
Łańcuta, nawet wśród galicyjskiej arystokracji, uchodziło za 
n iemały zaszczyt. Dla sąsiadów oznaczony był jeden dzień 
w tygodniu, zjeżdżano się tu w niedzielę z rana; przybyłych 
oczekiwały rozmaite niespodzianki, wycieczki wodne na 
oryginalnych weneckich gondolach z autentycznymi włoski
mi muzykantami, przejażdżki i spacery. Potem oglądano 

spektakle sceniczne w dużej, świeżo przez księżnę wykoń
czonej sali teatralnej; wieczorem odbywał się bal we wspa
niałej ensemblowej sali urządzonej w stylu Ludwika XVI. 

Schyłek lata 1792 w taki właśnie mijał sposób. Nie 
p1·zeszkadzały wieści - choć ich pilnie nadsłuchiwano -
o ustanowieniu Republiki Francuskiej, o uwięzieniu Ludwika 
XVI w Temple. Odbywszy dwumiesięczną wojnę z Rosją 

- wojska polskie złożyły broń; wkrótce miał nastąpić drugi 
rozbiór Polski. Jeden z uczestników tej wojny, ochotnik wal
czący w randze kapitana saperów, zięć księżnej marszałko
wej, Jan Potocki, przybył do Łańcuta w sierpniu 1792; zna
lazł się tu wśród ludzi, których największym zmartwieniem 
było utożenie interesującego programu niedzielnych festy
nów. 

8.111.1761 - Jan Potocki - 2.Xll.1815 

Przyszły autor Rękopisu znalezionego w Saragossie 
powieści fantastyczno-filozoficznej , która miała mu przynieś ć 
trwałą sławę literacką, uchodził za ekscentryka . Mając wi
doki na świetną karierę polityczną, wycofał się w świat ksią
zek. szukał przyjażni wśród filozofów i uczonych , i bardziej 
niż salonowe sukcesy cenił sobie powodzenie swoich prac 
naukowych. Zajmował się najdawnieiszą historią Słowiań
szczyzny, ogłaszał grube księgi wyciągów ze źródeł , opa
trnjąc je uczonym komentarzem. Podejmował egzotyczne 



·podróże uczestni.czył w wyprawach statków kawalerów 
maltańskich przeciwko berberyjskim korsarzom, zwiedził Tu
nis, był w Turcji i Egipcie; teraz świeżo w roku 1791 , zjeż
dził wzdłuż i wszerz cesarstwo marokańskie i do Łańcuta 
przyjechał z pachnącymi farbą drukarską egzemplarzam i 
swej barwnej, arcyciekawej relacji z marokańskiej eskapa
dy. 

By! więc Potocki literatem; w Łańcucie nie omieszkano 
tych jego kwalifikacji wyzyskać . Mógł przecież napisać coś 

dla sceny dworskiej; nie próbował wprawdzie dotychczas 
swoich sił w dramacie, ale znu żone jednostajnością repertu
aru damy nalegały tak natarczywie ... 

Potocki stykał się z bardzo różnorodnymi formam i 
sztuki teatralnej . We Włoszech oglądał jarmarczne przed
stawienia commedii dell'arte, w Konstantynopolu był wi
dzem dramatów uświetniających religijne uroczystości, 

w M adryc ie widział barwne spektakle sztuk Tirso de Maliny. 
O czywiście najsilniejsze wrazenia teatralne miał z Francji 
Był wielbicielem dramatów Woltera: w Theatre Francais po
dziwiał w nich najznakomitszego wówczas aktora Franc ji, 
Talmę . Z Talmą zresztą zawarł bliższą znajomość; dyskuto
. <al z nim problem kostiumu teatralnego, utrzymywał nawet. 
że to pod wpływem jego nam ów i zachęty Talma zdecyd o
w al się zastąpić w tragediach historyczn ych pudrnwane 

eruki 1 haftowane fraki - c hlamidami i tun ikami, co zapo
cz ątkowa ło przewrót w dziejach francuskiej sceny. 

U p rzytomnia jąc sob'e te wszystki e swoje teatra lne 
ws pom nienia , wzią ł Potocki pod uwagę również i gust dwor
sk iej publi cz n ości łańcuckie j, a w i ę c bezpośrednic h odb iO!°
ców ztu k, o których nap is <:i nie go proszono. Byia to pu 
bl1czn osć wyrn b1 ona, znakomic ie znająca współczesne dr2-
matopisarstwo francuskie, do niedawna stale bywając ::

w par·y sk ich teatrach. N ie łatwo byto zyskać jej p o k las ~ ; 

poza tym : stni ały trudno ści tec hni czne, w Ła ń cuc i e nie było 
zawodowych aktorów, grano siłami amatorski mi, a spektakle 
w prog ramie niedzielnych festynów stan owiJy tylko ep izod 
wc i śnięty m iędzy w yci eczki goi dolą a wieczorny bal, nie 
mogły s ię w i ęc zbyt długo przeciąg ać. 

Po pierwszej niedzieli , kied y zgromadzonym gośc i om 

-,ap rezentowano Zakochanego Gila, oka z ał o s i ę, że scena 
ła ńc ucka zyskała świetnego dostawc ę tekstów. A le i sam 
au tor zasmakowat w pis ani u jednoaktów ek, zaczęło go to 
baw ić . Następne nie były ju ż robione „na odczepnego" . 
Wraz z drngą „parad ą " v-1 k roczył na scenę pocieszny b urż u a 

f< asander, który odtąd stal si ę główną postaci ą k o mi cz n ą 

przedstawi eń. Na początek - przy jego pomocy o ś rn ieszył 

Potocki dotychczasowy żel azny repertu ar łańcuckiego t e
ztru : poczc iwe, moral izatorskie, ale niew iel kie j wart ści 1-
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I. Prezentacja aktorów 

MIESZCZANIN AKTOREM 
Zajęcia poważne 

11. Porwanie Zerzabelli 

KALENDARZ STARYCH MĘŻÓW 
Taniec piratów 

I I I. Z mapą przez świat 

PODRÓŻ DO INDll 
Orszak weselny 

IV. Pantomima sentymentaln a 

GIL ZAKOCHANY 
Przerwana sielanka 

V. Trudy lektury 

KASANDER LITERATEM 
Reweranse towarzyskie 

VI. Taniec sankiulotów 

KASANDER DEMOKRATA 
Kontrrewolucja pokonana 

Aktor 
Ojciec akto ra 
Zerzabell a 
Kasander 
Gil 
Lean der 
Doktor 
Mim 1 
Mim 2 

lnspicient 

Przy egzemplarzu 

OSOBY: 

ANDRZEJ HERDER 
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 
ALICJA KRAWCZYKóWNA 
SŁAWOMIR MISIUREWICZ 
HENRYK JóżWIAK 
ANDRZEJ HERDER 
ZBIGNIEW JABŁONSKI 
JERZY BALBUZA 

X X X 

- JAN SZAFAŁOWICZ 

- HELENA KAMIŃSKA 



ternckieJ komedie pani de Genlis, autorki trzeciorzędnej. 

c h oć ówcześnie cieszącej się dużą popularnością. Kalen
darz starych mężów sparodiował sztuki pani de Genlis 
1·ównie drastycznie co złośliwie. 

Potem stary Kasander wystąpił w innych rolach: wśród 
groteskowej scenerii wybijał z synowskiej głowy aktorskie 
ciagoty przy akompaniamencie najefektowniejszych mono
logów z francuskich tragedii Woltera; pełen przedsiębior

czości wyprawiał się do „Indii Wschodnio-Zachodnich", po
szukując ich na przedmieściach doskonale - nawiasem 
mówiąc - znanego łańcuckiej publiczności Paryża, to znów 
postanowiwszy, niczym molierowski Jourdain, patronować 

li te raturze, ufundował nagrodę literacką - w postaci włas
nej córki; wreszcie, wkraczając na drogę politycznej karie-
1·y, przeniknięty republikańskimi ideałami, przemawia! za
ba 'Inte napuszonymi zwrotami, zaczerpniętymi z p1·zemó
-"Ji eń deputowanych do Zgromadzenia. 

W kolejnych „paradach" przedstawiających perypetie 
K asa nd rn, Potocki za każdym razem przechodził samego 
s1eb 1e. scenki były coraz bardziej krotochwilne, a ich ko
mi zm, polegający głównie na grze słów stawa/ się coraz 
s,-.•ietnt ejszy, by na koniec w ostatniej z jednoaktówek, p rze
f'.s ztałc 1 ć się w koncertowy popis mistrza małej formy. 

K asander - demokrata wystawiony zosta ł w ostatn ią 

:·; ed z i el ę łań c uckiego sezonu 1792. Dwói· księżnej ma rsza ł 

kowe j powro c1 ! do Wiednia, Potocki, pr·zeniósłszy si ę do 
Wa rszawy , z pocz ątkiem n astępn ego roku wydal sześć lań 

CLrCl\i ch „pa rad " druk iem, d z ię ki czemu ocalił je od zatrat y 
N ie ocalił jed nak od znpomn ienia. Opubli kowa ne w mi

ki os !, opi;nym na kładz i e , nie przekracza j ącym zapewne k 1l
k u:łz ies i ęciu egzem pla1·zy, Parady przez dłu g ie lata niozna
Pe były nawet historykom literatury (z wyjąt kiem , oczy
wis c ie, A lek sandrn Brucknern) Kiedy p rz ed kilku nastu laty 
p ra c ując nad Rękop isem zn alezionym w Saragos sie , zazna 
jom ilem si ę z c ałoś c ią literac k iego do rob ku Potocki ego, by
łem pi erwszy m czytelnikiem, który wziął do rę k i jedyny 
v 1 • rszaw sk1 egzempla1·z Parad. za chowany w Bib li otece 
Uniwersyteckiej. Jego kart nikt dotąd nie przerzucał, by ł :; 

r t erozcięte . 

Pierwszy polski prze kład jednoaktówek Potocki eg o. 
u rukowany 'N miesięczn i k u Dialog (z sierpnia 1958), stan o
w i ł więc prawdziwe odkrycie literackie. Parady weszły na 
deski teatralne i na antenę radiową; nie ulega wątpliwośc i, 

;::e nasza literatura dram atyczna wzbogac iła się, że obok 
znanego dotąd Potockiego - powieściopisarz a istnieje rów 
n i eż Potocki - dramaturg, autor przewrotnych parodii 1 gro
teskowych żartów scenicz nych, błyszczący talentem w bur-
!esce LESZEK KUKULSKI 
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EWA BONACKA 

Kilka uwag o pracy reżysera 
nad „Paradami"*) 

Trudno mi mówić o współczesnej interpretacji klasyki 
w jakimś ogólniejszym sensie. Wszystko co myślę na ten 
temat w związku z moją pracą nad Paradami niewiele daje 
przesłanek do uogólnieri. Jedno jest przecież bezsporne: 
każda poszczególna próba aktualizacji klasyka jest na nowo 
podjętym problemem, uzależnionym od wahari, przemian, 
ewolucji procesów, zmian społecznych i prądów literackich, 
naszego odczuwania aktualności, a także i przede wszyst
kim samego utworu. Parady Potockiego (których nie można 
zresztą nazwać utworem klasycznym w znaczeniu przyję

tym) nie są tu przykładem takich problemów „uwspółcześ
niania„, z jakimi można się spotkać np. przy Corneillu, 
Szekspirze, czy innym częściej grywanym klasyku. 

Egzemplarz bowiem tych sześciu lużnych, nie związa

nych ze sobą niczym poza występującymi osobami, jedno
cktówek, odnaleziony w latach pięćdziesiątych w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego, nie był na moje szczęście 

obciążony żadną tradycją interpretacyjną. Był prawie dzie
w iczy. Mówię „prawie", gdyż za życia Potockiego „Parady" 
były jednakże grane w teatrze księżnej Lubomirskiej, w Pa
icicu laricuckim, i jak możemy przypuszczać - były grane 
p ~· zez dostojnych a mat or ów. 

Biorąc zatem do rąk świeżo rozcięty egzemplarz „Pa
red", nie miałem tego uczucia onieśmielenia, jakie p1·ze
szkadzałoby mi z pewnośicą w żywym odtworzeniu już zna
nego utworu klasycznego. Nie musiałam wyrzucać ze swo
je) świadomości natręctwa widzianej już fromy, zwalczać 
n<. cisku tradycyjnej inscenizacji, przyzwyczajeri stylu, szu
kz ć lekarstwa na nudę, która osiadła na dziele klasyka 
p r z eważnie na skutek kopiowania w różnych wariantach 
, dziedzictwa kulturalnego", które staje się w koricu karyka
t u r ą tradycji. 

Lektura Parad była dla mnie zaskakująca, świeża. po
b u dzająca wyobraźnię. Nie twierdzę bynajmniej, ze Parady , 
te krótkie „ekstrawagancje dramatyczne" - jak je sam au
to1· nazywa w swojej dedykacji - są na wskroś oryginalne. 

· ) Fragment ypow1edz 1 pri ygOtó 1Nane1 sp ec 1aln1e dla prasy frar1c usk 1e1 

z w1~zk ll z w!lyt~ Teat ru Dramat . czn ego w Paryż u (kw1ecl e1i 19S9 r .) , gdz•e 
::- ') „ezentowane na ser- n 1 e Te atru Narodói,· · Parady " spotY at y się .: ni ezwyklc 

-:- .1;:1 astyczny rn prz'/1ęc 1e m. 



Potocki stykał się podczas swoich licznych, zagranicznych 
podrozy z różnymi formami teatru, z różnymi stylami lite
rackimi. Stąd tez ślady tych wpływów wyzierają raz po raz 
z kartek jego jednoaktówek 

Potocki jednakże dla swojej i swoich przyJaciól zaba
wy, przetwarza je świadomie w parodie literackie, w nała 

dowane kalamburami karykatury jemu współczesnej manie
r) pisarskiej, pastisze będącego wówczas w modzie stylu 
teatralnego. 

D la teatru polskiego są one cenne, świadczą o naszych 
związkach z tymi formami teatralnymi, które w ówczesne j 
Polsce uprawiane były przez przyjeżdżające trupy włoskich 
czy francuskich aktorów, lecz w naszej literaturze drama
tycznei nie znalazły szerszego odbicia. Mam na myśli ślady 
wpływu commedii dell'arte, przewijające się przez karty tych 
zabawnych jednoaktówek, wpływu, który do tej pory nigdzie 
nie Żaznaczyl się tak ~yrażnie, jak w Paradach. Być może , 
ze nawiazanie do tego „jak to mogło być w Łańcucie„ - do 
XVIII - wiecznego teatrn - salonu, dla którego Parady 
zostaiy napisane i w którym można było spotkać postacie 
będące być może przedmiotem zartów i aluzji autora, owe 
parod ie literackich stylów, w których gustowała i smakowa
ła wysoko urodzona publiczność tego teatru - aluzje do 
ówczesności i sytuacji politycznej (Kasander - Demokrata) 
- ka lambury językowe, kto wie czy nie wynikające również 
z mieszaniny języka polsko-francuskich gości księżnej pani 
- wszystko to mogło było również dać dużo zabawnego 
mate1·1alu dla wspótczesnej interpretacji. Jednakże wysta
w ienie Parad w kategoriach gustu klasycyzmu, - gustu hu
moru „ przyzwoitego", eleganckiego, byłoby właśnie uciecz
ką od naszego współczesnego poczucia fiumoru, który 
ukształtował się m.in. pod wpływem filmu, rehabilitującego 

takie rodzaje humoru, jak humor cyrkowy, farsowy, humor 
sytuacyjny - filmu , który szeroko wprowadził humor ab
surdalny - przeciwstawiając go humorowi konwencjonal
nemu. Nawiązanie do humoru komedii salonowej XVIII w . 
tak charakterystycznej np. w tradycji klasycystycznej teatru 
francuskiego, byłoby u nas raczej ciekawostką teatralno
literacką i poza niedużym kręgiem elitarnym nie mogłoby 
zainteresować s'zerszej publiczności. 

Dlatego obecna inscenizacja Parad poszła po linii te
atru ludowego, teatru dell'arte, którego wyrażne echa znaj
dowały się w utworach Potockiego, a który staraliśmy sie 
wydobyć na plan pierwszy. 

Dowcip literackiej parodii w połączeniu z ludowym, jar
marcznym teatrem dell'arte, wprowadzenie efektów dyshar
monicznych, przeciwstawiających się tradycyjnej formie -
oto kierunek moich propozycji. 

T y po lód z . z 1485/63 . N "°°°· P3.'6)h 

W repertuarze: 

Krzysztof Choiński 
STENDHAL I S-KA 

Zdzisław Gozdowa i Wacław Stępień 
BLIŹNIAK 

Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 

W przygotowaniu: 

Ark. Arkanow, Gr. Gorin 
SZKLANE WESELE 

Na scenie Teatru „Rozmaitości" 

Stefan Żeromski 
PRZEDWIOŚNIE 

Leon Kruczkowski 
NIEMCY 

Wiliam Szekspir 
POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 

John Patrick 
KAZDY KOCHA OPALE 

Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
adaptacja Wandy Maciejewskiej 

W przygotowaniu: 

Stanisław Wyspiański 
WESELE 

friedrich Durrenmatt 
ANABAPTYŚCI 

W stałym repertuarze dla dzieci: 

Sergiusz Michałkow 
ZAJĄCZEK „ZORRO" 

Maria Konopnicka 
BAJKA O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE 
MARYSI 
(adapt. J Mazanek, St. Brucz, Z. Skowroński) 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adapt. J. Mazanek) 

Lucy M . Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
(odapt. A. Konie) 
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