


JAN POTOCK~ 

UirodizionY, 8 m.airca 1761 rr. IIlJa Uk1rariinie. Plrazaik, 
podiróżm.i!k, historyk, :powieśoiapisarrz, drama!tJQpisairz, 
publicysta. U1I10dzony w ir'Odzrlin!ie rnJalgnackiej, sta
rranme wylkszUiłoony .we Fira1ncjli i Szwajcallii'i, wy
ch'<?wywał się w atmosferze kuLtuTy kamcuskiej, 
francuski. stał się dla niego językiem cod.1li.ennego 
życia i własny:ch dzieł. 

Od 1788 rr. iposeł na Sejm Wie~ki, dzliałacz dbo
z~ reformy (iwe własnej iDrUlka1rnrl. Wolnej ·wyrlawał 

:radykalną publicystykę). Niemal przez ca-le życie 

podróżował (Egiipt, Mairoko, HJszipain.d.a, Kauika'Z). 
Autor · parodystyc:zm!0-1gtrdteskowych sztulk na

wiązujących do tlr'adycjli komedii dell'1all"te. 
- PARADY to sześć ·zabaiwinych jednoa~tówek 

na'Plsainych rw 1792 T. dlą. iteatlru dwor'\slk·iego rw Łań

cucie (Recuei.l des Pairaides, 1793) i tamże po .raz 
pierwmy wysta'Wlionych. . 

Potocki jest aufurem powieści f~tyczno ... filo
zoficznej „Rękopis znaleziony w Saragossie" (1847 r.) 
łąiczącej tradycje powiaistki fil07JC>fio.z:nef z farmą 
tzw. romamsu sz!lmltułkowego {nawiązanie do .baśni 

"Tysiąca i jednej inocy") - nienaigairmy sty!lowo, 
z 1powiodwn:iem konJtyrnuuje najleps·ze tradycje po
wieści firianicuskiej XVIII wieku. 

U schyłiku żyda osiadł na Podolu. Nękany ·afa
k?ami bólów 1I1ewral1gicznych i obawą przed obłędem, 
odebrrał sobie życie 2 girudlllfa 1815 Toku. 
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CO PISZĄ O „PARADACH"P 
LESZEK KUKULSKI -(„.) Ulegając prośbom - a wśród osób proszą-
cych nie brakło pięknych dam - postanowił Po-
tocki spełnić pokładane w nim nadzieje jako drama
turga. Widział w życiu niemało teatralnych przed
stawień, nieźle też znał z lektury francuski reper
tuar dramatyczny, to też nietrudno przyszło mu 
"'.ysnuć z tego zasobu rzecz własną, w miarę ory
gmalną, a w każdym razie zręcznie i inteligentnie 
wyzyskującą to wszystko, co widowiskowe i lektu
ralne wspomnienia podsuwały. 

We Włoszech, zapewne w Neapolu, a może 
i ~dz.ie indziej, bywał niegdyś widzem na przedsta
w1emach wędrownych aktorów zawodowych, od
twórców komedii dell'arte. Uderzony był wówczas 
niezwykłością tego teatru: oto poszczególne spek
takle, operując tymi samymi bohaterami i niemal 
niezmienionym scenariuszem, były do siebie niepo
dobne. 

Aktorzy improwizowali dialog za każdym razem 
na nowo, konstruując go z coraz to innych żartów 
s~ownych i mimicznych, wymyślanych na poczeka
mu, a za następnym razem zastępowanych przez 
żarty inne. 

(„.) W czasach Potockiego znikł już dawny oby
czaj polegający na tym, że właściwe przedstawie
nia poprzedzane bywały krótkimi scenkami odgry
wanymi przez aktorów na zewnątrz jarmarcznej 
budy, zazwyczaj na jakimś balkoniku, za darmo, dla 
przyciągnięcia widzów. Nazywano te scenki parada
mi. Potocki znał parady w takiej postaci, jaką przy
brały, przeniesione z teatru jarmarcznego do dwor
skiego. Parada-reklamówka, przekształciła się tam 
w paradę-skecz, a kilka takich skeczów tworzyło 
samodzielne przedstawienie. 

ię zdarza, że w obrazie poznawanej 
agi postaci szukamy jakiegoś manka

'mieszności, niepoważnego dodatku, po to 
ezwykły człowiek stał się jednocześnie 

dnym z nas. Oto chwyciliśmy z niema
do ręki „Parady" Jana Po-

niczne 
łych ołil•tr 
paradami, więc burleskam 
nymi przed właściwym s 
dla zachwycenia publicz 
widownię. Gdy w wieku 

1ważnie solowymi p 
wieku XVIII prz or 
nam druczek Potockiego, 
tycznych - był to gatunek 
zupełnie żywy, alla moda. 

funkcji sce .. 
o cykl ma

cznie były 
odgrywa

teatrem, 

Warto go dzisiaj przypomnieć. Czyt 
sztuczki jako coś świeżego, wdzięcznego -
ga~ą. tak daleko „od mechanicznej wręcz jednostaj
nosc1 dramaturgu poromantycznej i.„ współczesnej. 
P~zypominają najlepsze tradycje komediowe złotego 
wieku komedii włoskiej, komedii all'improviso, któ
ra ~resztą :wspomniana jest w podtytule do parady 
„M1eszczanm aktorem zgoła niespodziewanie". To 
wdzięczny popis żartu scenicznego przeniesionego 
na płaszczyznę groteski, której sens smakował z ta
~i;111 ~istrzostwem Konstanty Ildefons. Działają tu 
w1dac prawa artystyczne, którym przestrzeń stu 
sześćdziesięciu lat nie odbiera siły. 
(Dia log n r 8, 1958) 



„ 

CEZARY LUTECKI 

Który z dawnych prozaików polskich jest w 
Paryżu najhardziej znany? Nie Żeromski, nie Prus, 
ani nawet Sienkiewicz, lecz Jan Potocki. Kilka lat 

· temu znakomity krytyk, Roger Caillois, uznał „Rę
kopis znaleziony w Saragossie" za arcydzieło i wy
dał go z własnym wstępem. Książka rozeszła się 
szybko i wywołała dreszcz zaciekawienia. W roku 
1959 Teatr Dramatyczny z Warszawy pokazał na 
festiwalu Teatru Narodów P a r a dy i mimo, że 
przedsta odbyło się tuż po osławionym bale-

ocno zraził Paryżan do teatru 
ochlehne a osoba autora 

ała publiczność. Teraz 
a dy w wersji ory
ancuskim ( ... ) 

IRENA KELLNER 

( ... ) Łódzki spektakl jest po prostu kopią war
szawskiej inscenizacji - zręczną zapewne i nie 
pozbawioną zalet, ale przcież kopią. Nie znaczy to 
bynajmniej, że „Parady" w klasycznym niemal 
kształcie - bo za taki można uważać ich pierwszą 
inscenizację - zestarzały się, że dziś ich już tak 
grać nie można. Że tak nie jest, świadczy chociażby 
niezwykle życzliwe przyjęcie i przychylna ocena 
łódzkiej krytyki. 
(„Parady" bez blasku - Teatr nr 4, 1969) 

MICHAŁ MISIORNY 

Niewątpliwy wpływ na ukształtowanie się le
gendy wywarł urok odkrycia, jakim wówczas było 
to niezobowiąz · "ejako w przelocie skreślone 
przez Potoc 

A prz 
krywczo 
dra - lit 
mięć jest w 
względu na 
legendy, pozo 
że się z nią nie 
każdy, kto dziś s 

e i świeżo, ba! od
rotyrady Kassan

demokraty. Pa
go taki, iż bez 
acjonalizowania 
ą - i niemo
rdziej boleśnie 

( ... ) A właś 972 w Teatrze 
Kameralnym zn uświęconego w 
magicznym myś mniej dworskie 
i bardziej plebejski ich wykwintnisie, 
odbijający sobie na łańcuc 1ej scenie upokorzenia, 
wyniesione z rewolucji francuskiej, ale jacyś wę
drowni aktorzy tej samej epoki, występujący na 
placach i w szopach przed miejską publicznością. 
(„Parady", Trybuna Ludu nr 352, 1972 r.) 
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