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W drugiej połowie osiemrnas.tego s'tuleda, 1gdy św[ebność 
fran<:usk'.'ej kultury i! blask diworu Burbonów ·urzekały n.aj
od'leglejS'Ze zaką•tki Europy, niejedno miasto, położooe z dala 
od francuskich granic, •z:wano „małym Paryżem", a rówinie 
wiele ikrólewslkich czy •nawet wiełkopańskich rezydencjB 
szczycrno się mianem „małego Wersalu". Gdybyśmy tego 
rod:zaj<u irmi:eniem chciern olbda:rz.yć - najwspani•alszą ówcze
Ślnie magnacką rezyden~ję w .zab-0rze austriackim, pałac 
łańcuc'ld, to <t rzeba by go naziwać „małym Palais Roya l. 
Byłoby <to z pewnością "Zgodlne z pragnieniami jego właści
ciel'ki, lks;ężmej Elżbiety z Czar torys1dch Lubomirskiej. 
Osobilsto ść to godna uwagi ~ śmiało zaliczyć ją mowa <lo 

najdekawszych posl1aci kobiecych epok<i. Inteligenbna i roz
poliltylrowana, pebna energii! il rodowych ammcj:1, przez wie
le lat odgrywała nieunacłą rolę w wielu akcjach „familii". 
Zlożywszy ·na oltar.zu !l"Odzi!nnej po.1itylki mlodlzieńczą mi
łość do pó2miejs·zego króla Stanisława Augus<ta, wydana za 
mąż za znaczmie od s'.el:Yie starszego marszatka Lubom:n·
skiego„ wy·korzystywała wszelkie oka?Jje, by za21r1aozyć swój 
udział w życiu publicznym ·kiraju. Pc różmicma następnie 
z ·królem, ·opuściła Polskę i - ~uż jako wdowa - mieszka
ła w Paryżu, gdzie zaprzyjaźniła stę z pa·nią de Lamballe 
i wes·zła w 1bBskie ·konta.kty z dworem Mar'.ii An;ton rny, re
zydując w Palais Royal, 'którego część nabyła na własność . 
w tym olaW111ym pałacu kaTdyinała Ri·chelieu rprowadz~la 
wiel'koświa<towe .życie, znakomicie do·pasowują.c się do pa
ryskiej atm'()sfery towarzys'kiej. Marmontel miał się o niej 
wyrazi1ć, że mówi1a lep:·ej po franous.ku i wiediziala więcej 
niżeli t!'lzecia część pa ryskich akademilków. Po wybuchu re
wolucji opuściła Francję i przenfosła się clio Austrii', zimę 
spędzała w swoilm wiedeńs'k.i•m pałacu, a na sezon lelmil 
przyjeżdiż.ala do Łańcuta. 

„Skut•k'.iem ·długoletniego mieszka·nia za g,ran:lcą - czy
tamy we ws.pomnieniach jednego ze współczesnych - księż
na mars'Za~kowa nal:Jrala zRgranfc?Jnych obyc12ajów. W Łań
cucie jadano -Olbiad wieczorem, jak we Fra'Ilcji, i !PO fran
cusku mówi:ono, nawet ze słuzbą, któ.rą z obcych po•ztb~era
la ktsiężna !krajów". Dwór ł-ań.cuclki lbył 'bardw hHlmy. Księż
na roztaczała opi:ekę nad ~rancus:kimi emigran•tami: osiadł 



tu na dlu,gie lata Ludlwi1k Hekto.r de Sabran, ostatni! biskup 
Leo·n, niegdyś spowiednik królowej Mmriil Alll'tonilny, które·· 
go rewolucja pol2lbawi'ła 1bii>kupiej stolicy, zaś inny em'.1grant, 
eksjezu·ita i były selkretariz misji fria.ncuski'ej w Genewie, 
Ignacy Gaba-rd de Vaux, miał so'bie zleconą adlmiln~'sbrację 
łańcuctkimi dobrami. W latach późn'.ejszych przewinęło się 
przez gQścin.ne progi pani marszałkowej niemało zmakomi:
tych osobistości, •które w c21asie rewolucji francuskiej prze
bywały na uchodźstw~e. 

Ks[ęiJna marszarkowa starała się, ażeby Łańauit jako ośro
dek towarzyskiego życia n'.e ustępował świetnej rezydencji 
A.dama Czartoryskiego, Puławom. Dlateg·o też, naśladując 
swego ·brata, bardzo starannie d'e>bierała gości: zaproszenie 
do Łań·cU1ta uchodzJło za 1niernaly zasz·czyt. Pr·zyjimowała w 
niedziele: goście zjeżdlżiali silę ·:z irana, oczekiwały na nrch 
ro:zimarte niespodz:anlki, wycieczki wodine na Qrygimalnyclh 
weneakiich gondolach z autentycznymi włos'ki!mi śpiewaka 
ml i muzyfoa\ll tam~. przejażdżki i spacery. Potem oglądano 
wido~ska teatralne w du•żej, specjalnie •do rtego celu prze
zna·cZO'nej sali, zaś wieczorem odbywał się bal w okazałej 
sa1:l balowej, ur.ządzonej w styłu Ludlwika XVI. Gośl'ie czu
li się p•rzeni:esienil w dawne czasy, kiedy to marszałkowa 
rezydowała jesz,cze w Palais Royal u otaczała ich atm·osfe 
na Paryża pnedlrewolueyjnego. 

Schyłek lata 1792 w takr właśnie mijał sposób. Nie prze
sz'kadzały wieści - choć ich pilnie nads.~uch'.lwano - o 
ustano·wienilu Repu1blik j Francuskiej, o uwięzien'.lu Ludwi
ka XVI w Temple. Odbywszy dlwuimiesięc.:z,ną ·kampa1nię 
przecilwko arm'.i carskiej, wojska ipolskie zło·żyły broń -
miał wkrótce 1rnastą.pić d.r•ugi ro•Zlb'.lór !kraju. Jeden z uczest
ników tej wojny, ochotnik w randze kapHana saperów, zi'ęć 
księż,nej marszałkowej, Jan Potocki, przyib.ył do Łańcuta w 
sierpniu 1792 roku; zinalazł się tam wśród ludlzi, 'kitckych 
największyim zmartwieniem było ułożen'.e initeresującego 
p.rogramu 1n'.ledzie1nych festy•nów. 

Przys2lły autor „Ręko'Pisu zn•alezionego w Saragossre", po
wieści fantastycmo-iilozofic21nej, •która miała mu przynieść 
tr>wałą sławę literacką, uchodlzi1ł za ekscentryka. Mając wi·· 
doki •na św'.ebną karierę, wycofał się w świat książek, s.zu
kał przyja:źin~ wśród fi!lozofów i uczoeych i bardlziej niż sa
lonowe sukcesy cenił so•bie .powodzenie swoich prac nau:ko
wych. Wszechstr01n<nie utalentowany i fen·omenalnie oczy
tany, był zdumiewającym erudytą. Na matematyce znał się 
równie dc•brze, co na 'literaturze grecki'ej, szczególnie rz;aś 
wpodo'bał solbie s·budia historyczme. Badał 1najdawniejszą hr
stor'.lę Słowiańs.zczyziny; na razie ogłaszał grwbe tomy ko
mentowanych wyciągów ze źródeł, przygotowując silę do 
przysZJłej syin•tezy. 

Nie ·znaczy to wszakże, że był odludkiem. Pnzeciwnie, 
równie żywo ilnteresowały go wydarzenia bieżące, oo odle
gła przeszłość, i od czasu do ,czasu .próbował czynnie za-

2 

:mactzać swoją obecność we współczesności. Jako poseł na 
Sejm Wiellki 'brał •udział w 1poczyinaniach stronnicbwa re
form, a założyws·zy w Warszaw::e prywatmą drukarnię, wy
puszczał .z niej ·na świa•t śmia'łe pisma polemiczne. Układał 
memori·aly o obronnośc:1 'kraj-u i pisywał pamflety, Móre 
psuły krew carskiemu ambasadorowi. 

Większą część swojej młodości - 1iozyl wówczas lat trzy
dzieści jedon - spęd1zi ł na d'alelkich podróżach, jako że 
m'.lał w sobie żylkę globotrotterską. Umdzxmy 111a Ukraiinie 
wyks·ztałcenie odebrał w Szwajcarii i: we F.rancj '.•, slużyl 
wa.js·kowo w Austrii ~ na Węgrzec'h, ·był po1tem w Niemczech 
w Bo'śni i we Włoszech, z Odessy żeglował do Konstamty
nopola, a z TrieS'bu pływał do Tunisu; w Ęgipcie wdlrapy
wał się na Piorami•dy, w H'.ls?Jpa•n'..i po dzi'wiał A1ha.mlbrę w 
Hola,ndii był świadkiem p.ruskiej militarnej i:nterwen'c.ji · 
na koniec przez parę lat miesz.kał w Paryżu, 1korzysfając ~ 
gościny księżmej marszałkowej. Ostatnio, w ·roku 1791, 'Zljeź
dz'.tł wzdłuż ~ wszerz cesa1rs1wo maro'kańskie i clio Łańcwta 
.pirzybył ,z pachnącymi farbą drukarską egzemplarzami swo
Jej •barw;nej relacji z marokańskiej eskapa·dy. 

J~dąc 1z Maroka za~rzyimał się w st.o\licy F raincji, gdzi'e z 
umiarkowanym entuzJazmem cibserwował poczynania Zgro
madzenia Prawodawczego. Nawią·21ał ·kontakty ,z jakobina
mi, toteż I;Jatorzano nań po trosze ja1k ·na jakobina, kiedy 
po P~'Wroc1e ~fo Wa~sz,awy p::erwszą .roczin:1cę Konstybudji 
'.Drzec1ego MaJa ·uczcił drullwwaną broszur\ką, zawierającą 
„Afory2lffiy o wolnoścV', pe~ne pochwał d1a ·kcnstytucyj1nc
go dzieła S ej<mu Wie:1kiego. Skoro ro21poczęła się wojna 
polsk? - 1'os:i.:j15ka, ja•ko w olein ta riusz ws·tą1pi'..t do szere<gów 
polskiego .wo~Jska., Kampania trwała tyl•ko dwa miesiące 
1 1przys.tąp1em:e krola do Ta rgow:lcy polożyLo jej !kres; wów
czas, podobnie jatlc inni oficerowie złożył podanie o dymi
sję. Król Sbanisła.w A•ugu1st zapr~po•nował m·u sta.n'owisko 
swego prywatnego lbiJłJliotelkarza, ale Botocki z oferty nie 
~kor>zyst:al i pojechał ·do Łańcuta gdzie przebywała jego 
ZO'lla. 

Domowin:lcy ~ ~oście. ła~cuccy, ja•k 2lWyikle !icZJni, pnzyjęli 
przyibysza .z z.ac1ekaw1.emem; z pewnością j~dm.ak bardz:iej 
"'.'Y'PY't~ah 1go.? ~o.winy z Paryża sprzed dlziewięcitu mie
s1ę~y p~z o , naJs""'.1~sze z Warszawy. Opis podróży maro
kansk1eJ, kitary. Wsrod łańcudkiego towarzysbwa zid'obył z:na
czne . po.w~dzen:€, naswnął myśl, że moŻlna by Elterackie 
k'wahf;1kacJe, auto.ra wyzyskać z pożytlkiem d'la 111i'edlzielnych 
festY'IJ.ow .. Mogl_przecież Potocki napilsać coś dla łańcudkiej 
scemk1. Nie ,probował wprawdzie dotychczas swoi'c'h sił w 
dramacie, ale nikt nie wątip'.q, że jak ty!iko ·zechce to wszy-
s!lko ipotrafa ' 

Ulegając prośbom - a wśród osób prnszących nie bra
k!? pfęlmyc'h ~am :-- ipostanawi'ł Potooki spehnić nadzieje 
POlkładane w nim Jako dramatu•rgu. Wi1dział w życiu nie 
mało iteatrałnych przedstawień, nieźle też znał z lektury 
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:kancrusiki reperbuar dramatyczny, toteż nietrU!dno przyszło 
mu wysnuć z tego zasobu .rzecz wlasiną, w mia-rę ory1gional
ną, ,a w lkażdlym razie zręcZill;le i inteligentnie wyzys'kt.rjącą 
to wsz.ystiko, co widowilsikowe ~ lekturaLne wspomnie'l1ia 
podsuwały. 

We Wło.szecih, zapewne w Neapolu, a może i gdzie in
dziej, bywał niegdyś widzem '!1a i:inzedstawieniach wędrow
nych aktorów zawodowych, od!Jwórców lkomediii dell'arte. 
Uderzony by1 wówczas nieziwykłością tego teatru: oto po
szczegóLne spektakle, operując ,tymi1 samymi !bohaterami 
i ,niemal niezmienionym scenari<uszem, >były do siebie nie
podobne. .A!kttorzy impro,wilzowali dialog za każdym !razem 
na 1nowo, !konstruując 'go z coraz ·to innych żantów słownych 
il mimiczmych, wymyślanych na poc:zekaniu, a za mastępnym 
razem zastępowanych p.rzez żarty i1rme. Wiadomo •było, jaki 
los spot>ka tchór,zliwego, a zarazem oheł:plilwego ,kapitana 
Spavente, prostodus'21ny ojciec il zahu'ka'l1y mąż, Pantalone, 
zawsze obrywał cięgi, nigdly nie mogło brakować jego ko
chlilwej córki Izabelli i jej najdroższego Leandra, gadatli
wy Dok!to.r z bolońskiego umi.wersyte.tu popisywał się 
śm~eszną pedanterią, a przebiegły s~uga Arleki'l1 il jego 
ukochana Kolom•bina za każdym razem płatali 1tysiącwe 
figle - niemniej nilk1t nie mógł iirnzewi·cliz.'. leć co akiborom 
pody,kiuje ich pomysłowość. W,i•dz od razu poznawał boha
terów, gdyż artyści wystęi:iowali w maskaC'h, i! z.anim 'który 
się odezwał, w'.ledziano już kto zacz. 

Pawtórnie z tego rodzaju .przedstawien ~ami zeibkm ął się 
Potocki we Francji. Dosbnz.egł odlmi'ooność stylu franc:uskiej 
komedii dell'arte, -silniej 121wiązanej 'Z .aktua~nymi wy,darz.e
niam'.1 dnia. Zwrócił uwagę na postać Gila, któ.ra z.rodziła 
s)ę nad Sekwaną, wllbogacając zapożyc:zony z Włoch zestaw 
figur. Wiedział, że we Francji!, i'naczej .niż we Włos.z.ech, ko
media dell'arte od dlaW'11a już oddziaływała na lilteraturę 
dworską i ła•two rozpoznawał jej elementy w s·zttukacfu Mo
liern. 

W cz.asach Potockiego .mi;kł już dlawny obyczaj, polega
jący ·na tym, że właściwe przedstawie'nia poprzedzane by
wały •k.rótk'.lrni scenkam il, odgrywanymi i:irzeiz. aktorów na 
z.ewnąt.rz ja rmacznej •budy, 1z.azwyC'zaj na jakJmś balkoni•ku, 
za daruno, d'Ja pa-.zyciąginięcia wtdzów. Nazywano te scenki 
paradami; Poto•C!ki Zlilał parady w takiej postaci, jaką 1przy
braly, pr.z.eniesione z teatru jarmarcznego d'o dworskiego. 
Parada - re'klamówka przel0.»z.tałciła się tam w paradę -
skecz, a •kilJ.ka .takich skeczów tworzyło samodziieLne przed~ 
stawienie. 

W ency'klopedii Di:de1•ota i d'Alemberta mógł Potocki 
znaleźć informację, że „do zwyk~ych .postaci dzisiejszej pa
rady należy Kasander - nai1wny ojciec, opietlrun lub pod
starzały kochanek Izabelli, ur-0oz.a l1zabella - w rz.eczywi
stościl płocha i fałszywa wykwiinbnisi..a, pięktny Leander -
jej !kochanek, łączy rubas·2l!1ość żołnierz.a z zarozumialstwem 
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filrcy,ka". „Sławni pilsar.ze - mógł czytać dalej w ty<mże 
haśle - a z nimi wiele oshb 1rrnj.leps,zego smaku .z.albawiają 
się ulkładlaniem takich szrt;ucze!k. Ludziom wes'Ołym, obda
rzomym fantazją, tud!llje się trafić w ioh poc:ies2ll1y ton", 
a czynią to '"ze .stancw'.Gtka filozofa, który zigłębia dowdp 
i obycziaj łudu, a·bY dosadni'e ,go odmalować" (cytat w pr,ze
kladllie Z. Raszewskiego). 

W „pocie5Z!llY fo1n" trafia od razu pierwsza spośró'd pa
rad, które P otocki •napisał ·dla łańcueikiej scen1k:1. Je<j boha
terem jest Gil (Gi:Jle) - taki, jakim znali go widzow'.IC 
jarmarcznej komed:i dell'arte: olbdarzony chłops.ką tępotą, 
ale zarazem .pełen zalrowego rozsądku; 1bezgraniczinie p.ros'to
dLis•zny, ale przy tym na ·swój sposób 'Przebiegły; śmiEszący 
swoim ohłops.kian dJa lektem. Jego partner.ką jest Zerza'bella 
(imitę utworzone z dtwóch iinnych, Zoob:Jny i Irnbelli), czyli 
Izabella ,z •komedH dell'arte. Alkcję wypel•nia ~eh rcimains -
noa pozór naiwny i nieco nie•dol!'zeczny, utirzyimany w buko
liczmym stylu rok oka: -ale 1k'.ledy uprzytomnilmy sobie kon
wencje sceny, 1z której obie te postaci pochodzą, to łatwo 
dopatrzymy się w „G '.Qu zakochanym" ironi'i jako że „pa
mLenlka" Izabella •pow:mna przecież •kooieoznie wyjść za 
mąż nie za slużącego Gila, lecz za zwyfkłE,go swego pairtnern, 
Lea:nd:ra. Sikoro dzieje się inacze'.i, 'to trze<ba tę p'.lerwsrzą ;pa
radę UZl!lać za coś w rcdzaju „parady ·paradP', ,zapowi·ada
jącej, że podejmowane wą1 t 1ki traktowane będą przez auto
ra przewrotnie. 

Parada >następJ1a, „Kalendarz starych mężów", wiedzie 
nas w a·ejony innego rodza ju przewrottnościl. Je.Yt ito paro
dia sztU!k, stanowiących żela21;iy repertuar łańcut•kiej scen
k~, - poczieilwych, moralliza torskich jednoaktówek pani d'e 
GenEls, autorki trzecio'!'Zędinej, ale ówcześ-nie nieZIWyikle po 
pul:arinej. W z!biorze jej sztu1k, ·zatytułowanym „Thea1tre de 
Societe" znajdlu1je się koimedyjlka „La Oloison" (Przepief'ze
nie), i ją to właśnie Potoc•ki uczy•nil obiektem drwi'rly. 

W jednoa1kitówce pani ,de Genli5 baron de Tervi'lle, w 
którego 1zam,ku rzecz się dzieje, 1postanc ,wi'ł wydać swoją 

s'.:edemnas.toletnią cónkę ZoLę za •bogatego sąsiada il pr,zy
jaciela, ·ni.emłodego j'uż Kleanta. Zof!a jedJ,1 a>k kocha z wza
jemno3cią U:b'ogiego 1kuzy,na i rówieśni1ka, Lindora; na wieść 
o jej zamierzonym ma!iżeńis'twie, przy•bywa en ma izamelk. 
Baron przylkazuje surowo domow.ni'k'om, by nie ośmieli1'.I 

się ułatwilć spotkania młodym, sam zaś powiladamiia c&nkę, 
że Lmdio.r zamienza ożenić się z iruną. Zofia ze złamanym 
sercem iprzyrze,ka rękę Klea1rntowi; jej brra1t wsrz.aikże, prze
jęty współczuciem, ·doprowadza do rozmowy mlcdy~h , i to 
w t.ak) sposób, że ·nie łamie ojcowskiego 2:1a1kaziu: wprowa
dza mianowkie Lin•d'ora do częśd salonu o<lldlz.ielonej pr,ze
p'.erzeniem, tak że może on rozmawiać rz. Zofią, 'by<najmniej 
się z nią nie spotlkawszy. I:ntryga barcna wychodzi na jaw, 
wobe<: czego ustępuje on i zgadza się n-a małżeńS'two mło
dych. Kulmilnacyjna scena 1komedtyjtkr, 1rozmowa Zofii 
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z Lin-darem, rrozgrywa się w ten sposób, że wiidro.wie :VLdzą 
i słyszą tyłka Zofię; głos Lilndora, •skrytego za. przep1er;ze
niem d10 nich 111:•e c:IJociera il jego słów muszą się domyslać 
z replik Zafi r. (Gdyby 1pani de Genlis żyła w dwudz.iestym 
wieku, miejsce pr,zepierzenia z;ają!Jby telefo!l). Pa.rod~a I'.,o
t1ockiego wyrasfa z obserwacji, że :za przep1erzen:am1 dz:oe
ją siQ niekie·drY rzeczy bardziej swa:volne, ni!ż to mogla 
przypuścić szlachetna autou1ka „La Clo1so•n". 

Po parodii teatru pani de Genlis przychodzi kolej na pa
rodię 1k!tórej przedmilotem jest tragedia k'lasyozna czy mo
że r~czej teatra'l:ne konwencje jej ilns~en!zac!.ii.. .Kto wi.e, 
czy Po•tocki nie żarbuje tu z samego su:ib1e, 1Jezel! prawa1~ 
jest, że istotnie - jak to opowi_ada·no - swoimi wywc~am~ 
przekonał najznakomi•tsze•go w~wcz.as akt~ra francuskiego, 
Tałmę, 1któ•rego poznał w Pall'yzu, ze l\V h:lstoryczmy.clh tra
gediach należy pudrowane perlliki i haftowane. ~r~k1 zastą,
p'..ć chlami'dami i tunika~il, ?o Talma .. rzeozy"".1s~1e uczyn!l 
i co by'lo je•dlflym z powodow Jego secesJ:I rz. Comed1e Fran!;a1-
se ,i wrganizowania Theatre Fran!;ais przy rue Richel!eu. 
Bohater parady „Mieszczanin akborem" ani jednego w1~r
sza tyrrady nie potrafl wyrecyto,wać •bez stoso1wnego sitroiu. 
A przygotowuje się do O'degrania popis01Wych ról kla~yc.z
nego repertuaru: ma być Rodry•giem (wygłasza ikwesot1ę ze 
sceny p'.lą.tej aktu piątego „Cyda" Comeille'a), Orozmanem 
(ówk2y scenę ósmą i dziewiątą akbu pi_ątego „_Zairy" W?l
tera), Augustem (1pnemawia słowami ~rerwszeJ. sceny p:ą
tego aktu „Cynny" , c:orneille'a!, wreszcie A:rzaktem. (de~la~ 
muje tytl'adę z dirugieJ sceny pierwszego ak!tu „Sem1ram~dy 
Wol•lera). 

„Mieszc,zan'.ln aktorem" nie jest, ściśle rzecz 1biorąc, pa
radą i ma podtytuł „scena włoska". Zwy·kłe postaci parad 
powiracają w 1następnej jednoaktówce, w „Podróży Kasan
dra do Indri'.t''. Kolory•t l'okalny jest tu bardzo wyraźny. Po
ciesmy Kasander wytwórca serów z Chaillot, podróżując do 
uroj cmyc'h Indir Wschodlnio - Zachoclmioh, objeiidża na. mu
licy paryskie przedmieści a. W paradzie „Kasander ltte·ra
tem" miejsce Kasandlra - podró:im'.1ka zajmuje Kasander 
sno·b, co jak molierowski pan Jourdtain postanaw:a patro
nować piśmiennic'twu i ustanawia •konkurs z nagrodą w 1PO 
stad włas:nej córki. 

Obie O·S'ta tmio wymieniorr1e parady, podobnie jak poprzed
nio „Ktalenda.rz starych mężów", podejmują wątlkil znane 
z •kasandlrynad" przedstawień włosk'.ego teatru rnarione
te1~' •kitórych głó,~nym bohaterem był Cassandri1no. Stend
hal' oglądał takie przedstawienie w r,zymskh pałacu Fiano 
j zostawił jego opis (Rzym, Neapol i Florencja, 1817). 
W ffi"ó d serii skeczów wypełniającej sipeikta1k!l, był to skecz 
o 1przygodach podl3ta~załego bohatera z młodziutką żoną, 
„Cas.sandr'.lno marilto" (Kasandryn małżonkiem), dalej s~ecz 
o 'jego przygo,dach w podróży IPO okoli<cach Rzymu, „Il viag
gio a Civitavecchia" (Podróż do CLvi.tavecchia), wreszcie 
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skecz o jeg-0 sno1bowaniu sfę na 1tea.tromaina, „Cassarndlrino 
dilettante e impresario" (Kasandryn ·dyletantem i entrepr e
nerem). Ale sam 1bohater parad Pooo<:łkiego w nilozym 111ie 
przypo.mitna swego irzym.skiego 1krewnia1ka; ~est czyS<tej wo
dy paryskim Kasa1ndrem. 

Ostatnia z pa1rad 111apisanyc!h przez Patocikiego dlla łań
cuckiej sce:n'ki ma najsilniejsze ,zacięcie satyiryczne•. „Ka
sa•nder demokirata", w.kroczyws zy na drogę politycznej ·ka
riery, przemawia w niej sparodi:owranym języlkiem depu
towanych do Konstytuanty. 

Moina 1nawet doJdacJjnie 012lnaczyć dzień, w 1Jct,órym toczy 
s'.lę akcja: jest to 19 •czerwca 1790 roku, kiedy to Konstytu
anta zmi:o sła ordery, herJby i tytuły. Starcie ldemOJkiraity Ka
sa!l'dra z arystokiratą Leandlrem, wypelniające tę paradlę, ma 
jaS'kraw.ie kon:czny ·zaikirój, oo przecież je-den jest Tównie 
podej-rzamym demokratą, co drUJg'i pod6jirzanym arys:tnkra
tą, a re.prezen•towana przez jednego rewo1'ucija równi'e nie
dor.zeczna, co konłirrewoluC'ja, 1k)tórą wszczy'l1a ·dl.·ugi'. Pod 
tekstem cZ1UJjemy szyderczy uśm'.'ech autora, któiry wobec 
wyda1rzeń wspólczesn'Ości zachował postawę sce.pŁyc2IDą. -

Postawa intelekltuarnsty, kitóra w „Kasandrze demokra
cie" pozwala Potockie.mu dystallls·ować się oid przecfuotawio
nych postad, inne zaś jedllloaiktówiki zapełniać -&-w:lnami 
nie cofającymi się przed nkzym, zadecy<CiOJWała o charnkte
rze literackich walorów parad i o ich scenicznej przydat
ności. Najmocniejszą s.tironą tekstów jest 2lnakomi.te spoje
nie świeit.n:ie pc•d1:-obionej materii językowej filgur - pół

głć-wków z wybornymi żartami słownymi, dynamizujące ko
mi= dialogów; zarazem jednak dlia1ogil te ja1ko nosiciele 
a'kcji są dość UJbogie iJ nie zanadlto oryginalne. Stąid też in
scen'.lzat'Or parad Potockiego musi je traktować po itroszę 

jaik scenariusz komedii dell'arte, ja·ko propozycję wymaga
jącą pa1n'lomimiozmych dopetłll1ień il improwi:zatorskiej po
mysło-wości zarówno reżysera jak i a·ktorów. 

Nie wiadomo, czy amatoirs'ki zespół, ildióiry i-nsceiniz.o•wal 
parady w Łańcucie, zdoła1 podołać takilellllll zadaniu, i jak 
łańcuc'ka pwbliczność przedstawienie przyjęła. Nie mamy te.i 
żacllnych w:iadomości o tym, czy wszys.tkie sześć parad połą-

czono w jeden spektakl, czy też wystawiono ·każdlą z oso·b
na. Rolę Zenabelli w pięciu paradacih, w kt6Tych się ta po
stać pojawia, grała nie najanłodsza już, bo tr'Zydziestoczte
roletnia bratowa Potoclkiego, Amma Te.orna, córka kanderza 
li!tewskiego Aleksandra Sapiec<hy. (BTat P-0todkiego, Sewe
ryn, 'był od sześciu lat jej dl'UJgil!n mężem; przedtem, jako 
szesnastoletnią dz:cewozynę, wydawano ją za wojewodę wo-
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łyńskicgo, Hierooima Sangus?Jkę, z •kit6rym się po c21teTe0h 
lataC'h malżeńs·t.wa Tozeszła). Być może jej to dramatyczne
mu talentowi zawdzięcza.ły parady swój sukces, skoro . jej 
właśnie, jako oditwórczyni jedynej żeńsk ilej -roli parad (kto 
wie, czy w ogóle ze wziględu ina ITTią •nLe pow.;taly?) przypi
sał PoloC'ki swoje jednoaktówki, gdy w rok póżniej wydal 
je druk:·em, w nader elegandkiej szacie graficmej, jako 
edyClję •prywatnq w m'.lk1rOS!kcp iljnyrrn 1naiklładzie. 

Wyda'Ilie to sipoT:ządził w Warszaw:ie, doką·d powró'Cił z 
Łaf1cu.ta, aby pogrążyć si·ę w ,pracy nad kolejny.ro >tomem 
żródel do dziejów Słowiańszczyzny pierwotinej. Dia studiów 
b~bliotecznych j wi~ji lclkahnej '1:eroo6w niegdyś przez Sło
w:•an zamieszkałych 'Udał się wnet •potem do Niemiec. Za
wadz'.li 1tu o dwór w Rhein'Slbengu - irodzaj małego Sans -
Souci -- gdzie rezydCJwał :książę Henrylk Pms!ki, brat Fry
dery.ka Wielkiego. Książę Henryik był wielik':lm mitośinlilkiem 
teatru i siprowad?.ał całe trupy 1komediantów z Fra'l'lcjii. Po
tocki n::e omieszkał -0.f:iarować mu egzernpla.rza „Parad"; 
dziękując za poda.runek, ·klsiążę wyra·zfil życzenie, lby i dlla 
jego s•ceny zeohciał coś inapfuać. Życzenie gości1runego gos
podarza było rozikazem - i ta·k powstali „Les Bohemiens 
d'Andalousie", dT'uga, a zarazem osta·tnia, prbba dramatycz
na Potockiego. I ta rzecz 'll!trwalo·na została w <liru!ku; z pod
tytuh1 dowiladujemy się, że odegrali! ją •zawodowi francus
cy aiktorzy na rheiiniberskioej scenie 20 !kwietnia 1794 roku. 
Byla to komedia sentymentahna z OiPeretkowymi Cyga111ami1 
w ro.J.i boha1terów; jej treść stanowi.Ja historia p ogodzenia 
się ojca z córiką, wyklętą za to, że uciekłszy z d!omu rcd1zin
nego poślu>b'.1ła nac zeln ika ba.n.dy Cyiga'l1'6w. Dw:uaktóWkę tę 
nap'.L>ał Potociki wierszem; bohaterowie raz po raz cihiwyta
ją za instrument muzyc.zmy, •by w tk!Lwej arii na popular
ną melodię wyrażać swoje uczucie. 

Nielicz:ne egzemplarze „Parad", fot'6rym zdarzylo stę tra
fić do zbio.rów publicwych, spoczywały tam iprzez wiele lat 
gru111towmie zapomn:ane. Renesa.ns „Para'Ci" pr zyszedł d>J
piero przed 'killkoma laty. W siwpnJu 1958 roku miesięcznik 
„Dialog" opUJb1i·kawał ich polsku przekład, a w brzy mirnią
ce póżniej moż.na je było oglądać na scenie wars·zawskiego 
Teah'u Dramatycznego w reżyserrn Ewy Bonadkiej, z opra
wą plastyc:zmą Władys.Jawa Daszewskiego, z Barba.r ą Kraff
tówiną i Wiesławem Golasem w rolach Zerzaobe!D i Gila. 
Inscenizacja, której premiera odbyła się 18 lis.topada, zosta
ła entu:zjastycz:nie przyjęta przez recenzeru"ów i cieszyła się 

21nacznyim powodzeniem u publrc.zmości, •skoro po trzech la
tac-h utrzymywała s'.oę jeszcze na afiiszu, .przekroczywszy sto 
przedl:ltawień. W roku 1959 Teatr Dramatyczny prezentował 
„Parady" na festiwalm Teatru Narodów w Paryż.u, z tej 
okazji „La Revue de Parils" z sienpnia 1959 przedrnkowała 
tekls<t „Kasa111dra demokraty". 
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Przykład Teatru Dramatyc21neg-0 pocrąginąl za soibą inne 
sceny. Jesienią 1959 iro'ku wystawi! „Pairady" wrocławski 
Teatr R'oz.maitości w re:ź.y~;erir Stanisławy ~bys:zewsikiej zaś 
Teatr z:remi Lllibuslkiej w Zielonej Górze w reżyiseriil Ma'l"ii 
Stra?·zews·kt~j. Inscenizacja warszawiSka u.t.rzymana była w 
lekkim, delilk.atnym i eleganokDm stylu dworskiego irokoka 
natomiast inscenizacja wrodawska położyła 111aciS1k na ru: 
baszne, ludowe eleme,nty jednoaktówek; po tej samej li'nii1 
pos~a ·rówmież ilnscen'izacja zie'lonogórska, ale łagcdzą·c n:~
co Jarmarczną jaskrawość telgo stylu. 

Os.ta·bnim ogni:wem rel!le5a•nsu „Parad" jes.t jak cbtąd1 
przedstawienie, ·kltóre w paryskim Thea.t.re •de l'A!Hanc~ 
Fran9aise wyreżyserował w marcu 1961 roku Andre Ciak 
(Andrzej Trześnien.vski). 

(Wstęp dlQ „Parad" Jana Potockiego. „Czytel
n:U{", WaTSzawa 1966 r.) 



R O K 1792 W P O L S C E 

POLITYKA 

Rozpoc.zęta w .czerwcu wojna w obronie konstytucji 3 Ma
ja zakończyła s:1ę j·u:ż po !kilku miesiącach. Pomimo męS'twa 
okazanego w czasi'e bibwy rpod Zełwą w ktlórej odznaczył 
się pr.zyszły adi'utarnt Napoleona Józef Suhko·w\5ki, ziwycię
stwa odniesio;nego przez k.is. Jó.z.efa Poniatowskiego pod 
Zieleńcam] i zadania nieprzyjacielowi ciężkic-h strat pod 
Dubienką, si'ły 21broj.ne Rzeczypospolitej zostały zmuszone 
do ogólnego od!wro1:u. Pod w.rażeniem utraty Litwy i szyb
kiego marszu wojsk rosyjS'kich w .głąib tkróles-twa, w War
szawie wzięły górę nasLroje rdefetystyczme. Stan :tsław Au
gust - w1brew opini~ części człoi!llków Tady wojeninej - po
stanowił przystąpić do konfederacjD targowickiej i' nawią
zać roikowania z ca•rycą Katarzyną. „Uczyrniłem akces do 
konfederacji tar.gowidkiej - oświadczył- abym kra•j ocalił, 
bo gdybym się z tym ·opóźni.ił, niniejsze o·nego rgra'l'ó::e by
łyby w 1nie<bezipieczeństwie ... Nie mogąc utirzymać 1:ylu do
brych ustaw sejmu, .n:e tracę .nadziei ocalenia niekrt:ó.rych". 

Objęcie władzy w Polsce przez zwalcza•jącą postępD1we 
reformy Targowicę, oznaczało zaprzepaszczenie dorobku 
Sejmu Wiel'kilego, upadek autorytetu Rzeczypospolitej i jej 
króla j rozbrojenie mora1ne społeczeńsibwa, k!tóre w !!"Ok 
później inie zinalazło w sobie d'ość woli walki i męS'twa, 
aby przeciws'taw~tć się drugiemu roolbioro·wi Pols'k.li'. 

TEATR 

Założony w 1765 r. Teaitr Narodowy w Warsza•wi'e znaj
duje s:Ję p.od kieroWl!lictwem „dyirektora kTólewskkh wi
dowisk" Wojciecha Bogusławskiego. W latach 1791 - 94 rw 
repertuarze teatru znajduje się m. i:n. ,,[PoW1r6t IPO·sła" 
Niemcewicza, „Henryk VI :na łowach" Bogusławskiego, „Od
ludek" Zabłockiego, „Cud mniemany czyli krakowiacy ~ gó
rale" Bogu.sławs.kiego z muzy1ką Stefaniego. Do czołowych 
aktorÓJw zespołu należy wielki trag~lk Kazimieirz Owsiński, 
aktor.ka dramatyczna i śpiewac2lka operowa Aiginieszka Tru
skofawska i reprezentują1ca po.do'bne emplo·i!, 1przybyła z 
Białegostoku, tb. garderobiana Izabelli Biranrckiej piękna 
Salomea Deszner. 

W Białymstoku już od 1750 r. działa teatr !Pałacowy Ja
na Klemensa Bran:rckreg·o. Począwszy od 1776 r. przedsta
wienia o.dlbywają si'ę w zbudowa1J1ym w g'łębi pariku, u 
wejścia do zwierzyńca z danielami „Opernhausie" czyli 
„KomedEallni". Wystaw:ane są opery 1komiczme, balety, ko
medie muzyczne i komed'.<e del"aDte. Po śmierci sędzh\vego 
hetmana w 1772 r. życie teabra1ne w Białymstoku zamieTa. 
W latach dziewięćdziesiątych daje tu jedynie przedstawie
niia teatr niemi'ec-ki Marianny Olhorst. Pr.zerwaną na lat 
trzydzieśc~ działalność, teatr Branic'kioh podejmlllje ponow
nie dopiero w r. 1801 za sprawą osiadłej w Białymstoku 
Anny z Tyszkiewiczów Potookiej. 



LITERATURA 

Do najwyib~lniejszych pi!Sany schyłku stuleci'a należy sa
tyryk i 1bajkopisarz Adam Naruszewi'cz, autor dly.ctaktycmo
satyryCZlllych poematów i powieścD biskup warmiński Igna
cy Kraisi1Clki, poeta Stanisław Trem'becik.il, auto.r głośnego po
ematu „Zofiów.Im" opiewają·cego uroki ogromnego pa•r'k u 
załoŻ'onego w Hurmallliu ina Uk.rai!nie przez tang01W'.lczam'i1na 
Szczęsnego Potookiego, „poeta serca", znakomity lky'k 
Fra1i:clszek_ Ka1rpiński, autor hymnów reHgijnych („Bóg się 
r?dz1", „Kiedy ra.nne wstają zorze") t przejmujących „Za
lew ~armaty na·d .grobem Zy~munta A•uguis·ta", w których 
opłakiwał upadek Rzeczyipospol'itej. 

Dorobek rp·oetyclld i prozaiorski1 e1Poki oświe<:enia nie bu
dzi już dzisiaj żywszego zai1niteresowa1nia czyteln'.lków. Wy
tr.zymały 1nat()IInias.t ina ogół próbę czasu utwory drama
tyczne. W .repertuarze scen polskiich do dzisiaj zajmują 
trwałą rpo.zycję komedie Franciszka Za1błodkiego („Fircyik w 
zalotach", „Za-borbonnDk", „BaHk g-ospodiaTs'k.i·" J·uliana 
Ursyna Niemcewicza („Powrót po·sła") i! Wojcie~ha Bog·u
slawskiego („Kra·kowi:acy i górale", „H~nryk VI na łowach", 
.. SZlkoła kobiet"). 

MALARSTWO 

Za panowania Sta·ni:sława Augusta działa w Polsce ple
jada utalentmva·nych malarzy, przewailnie obcego pocho
dzenia. Do najwyb:ltn'.ejszych należy malarz Wa·r'Szawy Ca
naletbo, autoir dziesią1tlków portretów ·czołowych osobistości 
epoki, „dyirektor budlo<wli królewskich" Marceli Baccrarelłi 
oraz inicjator nowożytnego malarntwa polskiego Jan Piotr 
Noroblin, wyb:Jtiny ·bata!'. ta, portrecista i rytowmi1k, autor 
zna·komiltego cyklu ro·dzajoiwego przedstawiającego życie 
polskrch wsi i miasteczek u schyłku stulecia. W Białym
stoku mieszka i pracuje nadworny malarz Branie'kich, por
trecista i dekorator teatralny Sylwester M'.lrys, Namalowa
ną przez n:e.go kurtyną tea hr a Iną ze scenami mitologiczny-

/ mi zachwycał się Wojciech Bogusławski kiedy w 1808 r. 
zjechał rre swo·ją 1brUipą do 1Białegosto!ku 111a gośdnne wy
;tępy . 



Wydawca - Teatr Dramatycmy im. Al. Węgie rki. Redak
cja -- Lech Piotrowsk:1. Projekty kostiumów proj ekt 
okladlki - Wa-nc~a Czaplanka. 

Błtk 434/71 r. 1000 szt. A5 E-4/164 /1 



.lAN POTOCKI 

PARADY 

Teatr Dramatyczny im. AI. Węgierki w Białymstoku 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny - Bronisław Orlicz 

Zastępca dyrektora - Witold Różycki 

Kierownik Literacki - Lech Piotrowski 

SEZON 1970/71 
Cena 3 zł 


