
TEATR im. CYPRIANA NORWIDA 
w Jeleniej Górze 

JM{~ PaIOC'l(I 

Cyganie z .9Lndafuzji 
Prapremiera po&f(a 



~ Bol1emieru <I Andaloujie. 
Com~die mćIC:e d"ariett~•, ~n deux ar'1ea 

&;.. en vcrs, pu le comte Jean PuTi.icki. 

KeprH nit 1101u h prem łre fuiJ Rb ł J n i li c r '' 
le » •\Iii 'i9-ł• 

A Cl~'"'· 
A l • u 

ł.h110 . 1111• ,,„,, ' '"''· 
, , ' f\ ;, ł •• . „ 'f• 4 ' h ••• 

M• 011n•lll•, 

M . .... I· •• fi., 
i\l I • A ~ t r r o. 

ł • tnl• ł ">' # „ d I t ••t 

L „ I '·" ' "!'" 
I. 111 , . 

I: „ I'' I . 

tł 1 
1

1 " ' ł 
b11 ... :, I• dt1111 r 

,, ,, 
;\rlr~tlw, 

li ( T /.: I . 

„ 
fi <le 1 n r IJ.'r I' • l rl rriu 

d 1 \.t u 1 111 li •dt,fl cJ'&J:n 1•1 11 < 111-

~ I li' 1 1• I 11\ r j I I„ cfr • r.1l1101~t ,\. 

\ '11„ •~ I lur l•·tucll, li y ~ ur• 
i ' >Ir.,!••· Jec1fl.)l. 

~.(. J . flo. E I. 
11 1 : ' IH-ł<llt .i I''" • f, 1• A lpl11111J. .a1 11.,J ron 

I. 1111 I •li ,1 r1 • J• •ir dr I '''""'' • l.J..-L. I• hu ł "I 
li-n rui• (j „ c }' ti· 1 uru ) • 

. 1 'r .11,lnfr. 

J ·:,,,ł nd lu I TJOIJf; 

, , , „ u d . L,ll :i. t. :' 

li d ' tu lut 

Pierwodruk Cyganów z Andaluzji w języku francuskim (1794 r.) 

ł 
I 

TEATR im. CYPRIANA NORWIDA 
w Jeleniej Górze 

J Ml :Jf!J(. PCYIOC!l(_I 

Cyganie z .Jllndaf uzji 



ChodJ.cie. panowie, tutaj do środka, 
Tutaj do środka, 

Usłyszeć dobrą wróżbę mą. 
Będziecie wiedzieć, co kogo spotka 
W przyszłości przesłoniętej mgłą. 
że zasmucimy was. me ma obawy, 

My obwieszczamy tylko dobre sprawy. 
A nic powiemy me o rzeczach złych, 

Bo w życiu jest 1byt wiele ich 
Zbyt wiele ich. 

Wiwat. zawód znamienity 
Czarownicy i wró.l.bityl 

WiwaL 1~wód znamienity 
Znamienity! 

Kiedy kobieta piękna i mJoda. 
Piękna i młoda, 

Poczu\\SZ) miłość w piersi swej 
Chce wiedzieć. czy też wz.ajemna zgoda 

Odpłaca za uczucia jej, 
Powiemy jej tak. pani jest kochaną. 
Lecz czy uczucia nigdy nie ustaną, 

a próżno pani o to pytać chce, 
Bo pani to najlepiej wie. 

Najlepiej wie. 
Wiwat. ;~wód 1.namienity! 

Znamiemty! 
Jeśli wykryją profanów nacje. 

Profanów naqe 
Niemało w naszej sztuce blag. 

My odpowiemy ach, macie rację. 
Lecz życiu zawsze racji brak 

Wt) m, co głosimy. głupstwo jest otwarte. 
Lecz \\asze zdania nie są więcej warte 
W życiu wariatów wszędzie. ile chcesz: 

Wesołych moc. poważnych też, 
Poważnych też .. 

Wiwat, 1awód znamienity 
Czarownicy i wróżbity' 

Wiwat ;~wód znamienit)' 
Znamienity' 

Janus7. Ryba 

Jan Potocf(f, i jego 
'Cyganie z .9Lndafuzji" 

Jan Potocki urodl'l! s ię 8 marca 1761 r. w Pikowie na Ukrainie W 1w1ązk-u l zamies1kami 
wywołanymi konfederacją barską Józef i Teresa z Ossolińskich postanowili wysiać S\\oich 
wnó\\. Jana 1 Scwe0 nam granicę . Jan miał Ą'ówczas 7 lat. UcZ! I się\\ ra17 hratcm \\ S1wajcar11 
pod okiem prywatnych pedagogÓ\\ . Edukację uzupełml w szkole wojskowej \\ Wiedniu. K1ed) 
\\ sl,·cmiu I 778 r, wybuchła woj na między /\ustną1 Prusami, zaciągnął się do wojska austriackiego 
Pon;e\\ aJ wojna pl7) brała postac farsy (tak mancwrnw ano arrmami. ab\ nie dos11o do starcia) 
Potocki ;de vdował się opLL'icić pole walki 1 \\71ąć udział '' wypra\\ ie austriack iego korpusu 
ekspcdvcvjn~go, który na stalkach należących do Zakonu Kav•ałcrów Maltańskich miał ścigać 
muzuł~~sk1ch piratów. grasujących na Morzu Śród71emn)m 

Wojna rue trwała długo Austria 1 Prus) nmarł} pokój I :ł ma.1a 1779 r w Cies0 me. Potocki 
po•\Tóci\\ SI) 1 \\::·.'prawy przecm ko mU7Ulmańsk1m korsar;om, poprosił o urlop Otl?)maWSl} 
go, wyrus7\ł w drugiej połowie 1779 r w pierws1.ą samoc.lnełną \\')prawę. którą 1orgamzowal 
1 '' iclk1m ro?Jnachcm lwiednł wówc1.as Włoch) z Sycylią, Maltę. I !1s;rpanię Dotarł do Afryki 
bvł w Tunisie, Trypolisie ora7 na W)spie IT1crbie, le7.ącej '' pohliŻU Tumsu I \vyprawy te.i 

powTOcd dopiero '' 1783 r. . _ 
W 1784 r podrózowal po 1~g1pc1e 1 Turcji PO\HÓc1w ·r, do kraJU 1a.~lub1l \\ k\\ 1etn1u 178:> r 

Julię Lubomirską, jedną z najp1ękn1eJ szych Polek c1.asow ofo iecema Po ślubie wyjechał do 
Paiyża , gd71e prowad7jJ studia naukowe. Na początku 1788 r. ponownie znala1! się\\ kraju i od 
razu TOlpOC7'1.ł o;rywioną dzialalnosć pohtycmą Lałozył Drukarnię Wolną \\ które_1 ogłaszał 

własne utwof) puhlicystyczne, jak ró\m1e7 publicystykę p1sal7)· tego okresu /aczął ' 'ydawa · 
.Journal '/ehdomadairi: de la /Jiete rTvgodnik ,'i'epnou'.V), mforrm~jąc\ o pracach Sejmu 
Czteroletniego Potocki uczestniczył \\ Jego ohradach jako poseł poniansk i 

W ukresie największych walkpolityc7nych nicspodFiewanieopuscil kraj 1 wyruszył\\ kole iną 

WYprawę, pod.Cl.as której dotarł do Maroka, wówczas .1cs1cze bardzo słabo 1badanego p1wz 
F~ope_1czyków Wrócił <lo KraJU na poc14tku 1792 r. Po \\kroc1cnm wojsk rosy_1skich do Polski 
w maju 1792 r . wałczvl wraz z bratem Sewerynem Jako ochotnik \\ armii litewskiej Po klęsce . . 
w\cofal s ię 1 życia politycznego 

- W 1794 r. W)rusryl w kolejną wędrówkę, tym razem do krajÓ\\ niem1cck1ch Podróż ta miała 
charakter naukowv- Potocki sroka! na tvch ziemiach śladów Sim\ ian. 

Na poc1.ątku 1802 r przeniósł się do ,Petersburga, gd/.Jc kontynuował pracę naukową. W tym 
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Sam)m roku opublikowal SWOJe największe dzieło naukowe pt Histoire primitive des pei;ples 

de la Russie (Historia pierwotna ludów Rosji). Otrzymał za.nie od cara Aleksandra I tytuł tajnego 

radcy dworu 1 order św. Włodzimierm . Na począlku 1808 r. opuścił Petersburg i udał się do 

Uładówki , swojej niewielkiej posiadłości na Ukrainie. Mimo, że nie był JCSzcze człowiekiem 
starym, liczył 4 7 lal. poczuł się zmęczony. Intensywna praca naukowa i ustawiczne podróże 
wyczerpały jego siły Zwłas7u.a podrM.e wywarły zgubny wplyv.r na z..drowie Potockiego. Jego 
akL)'\\-TIOść stopniowo malała . Wyjeżdż.ał coraz rzadziej . Ct.ęsto popadał w stan\ depresji . 11 
grudnia 1815 r wystrzałem z pistoletu odebrał sobie życie. 

Potocki mrn! \\1ele ta lentów Wśród współczesnych v,rzbudzal podzlw swoją wied:74 Lączył 
rolJegłą k ią1.kową erudycję 1 ogromnym doświadczeniem , jakie zdobyl w cza!>ie wędrówek. 
Nalet.ał d najwybitniejszych podróżników epoki Był orientalistą. Uwatany jest za prekursora 
slawistyki . Wykorzystanie prz.el niego badań lmgwistycznych w etnografii ró\rnie7 miało 
prekuv;orskie mac;rcnic Zajmował ię publicystyką; swietniery ·owal; włada] wieloma j ęzykami, 
m. in francuskim, łacińskim, hebrajskim, greckim, angielskim, hiszpańskimNatomiast niezbyt 

dobrze mal język polski Na co dzień posługiwał się v. mowie i piśmie francuskim, który 
\\ oświeceruu stanowił język europejskiej elity towarzyskiej i intele"-1.ualn~j . 

Wśród rozlicznvchjegozajęć niezabrakł twórczości literackiej_ Potocki stworzył nowoczesną 
po lską prozę podróżniczą Jest autorem swietnych powiastek wschodnich. W czasach 
w półczesnych ogromną populamosć na całym świecie zdobyła jego powieść napisana \\ języku 
francuskim - .\fanuscrll trouve a Saragosse (Rękopis znaleziony w Saragossie) . arcydzieło 

literatury światowe_i 

Potocki sięgną! rowmeż po gatunki dramatyczne tworzył cykl 'ześcm jednoaktówek pt. 
Recuei/ de Para<ies (Parady) . Jes t także autorem dwuaktowej komedii napisanej wierszem - Les 

Bohem1en. d' 1lndalou ie (( 'yganie z Andaluzji) . 

Teatr stano'.Vi! w XVIH w . wielką pasję ludzi z towarzystwa 8yli z.aróv.no nam1ętnym1 
\\ idL.ami przeill;taw1eń teatralnych, Jak rówrueż chętrue sami po amatorsku a1bawiah się teatrem. 
Takie towarzyskie teatry (theatres de soc1ete) istniały w licznych rezydenc.1ach, m. in na 1.amku 

królewskim w Warszawie; w sied:7ib1e Cz.artoryskich w Puławach czy Hetlsbergu (Lidzbarku 
Wanmńskim) , rezydencji biskupiej Ignacego Krasickiego. 

W śród czJonkóv„ królewskiego teatru amatorsk,tego figurował Jan Potocki . Malka Potockiego, 
Teresa / Ossolińskich , oraz jego żona, Julia 7 Lubomirskich, także chętnie wys tępo\\ aly 
w amatorskich pn.edstav.ieniach teatralnych. Na otwarcie teatru w Pomarańczarni (wchodzącej 
w skład zespołu pałacowego w Lazienkach) w l 788 r. wystawiono sztukę Ch. Colle'go pt. la 
purtie de chasse (Wyprm1•a myśliwska), w której główną roli; kreowała właśnie Julia Potocka. 
Wie lką <JmaLorką teatru hyła również księżna Izahcla Lubomirska, teściowa autora Cyganów 

z .·lndaluzp. Odpowiadała jej bardliej jednak rola widz.a przedstawień teatralnych niż tiktywnc 
\\ ni h uc;restnictwo_ Zachował s1v zeszyt wydalków księzncj. /. którego W)nika. tż w ciągu 9 

m1cs1ęcy (od lU listopada 1788 r do I 2 . 1erpma I 789 r ) była 3 7 ra7y ~\ tcatrle lub na koncercie ", 
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a więc mmeJ więcej raz w tygodniu księżna oglądała prz..edst.awienie bądż stuchala koncertu_ Po 
obraniu Łańcut.a :lll swoją główną siedzibę, Lubomirska ~częła organi.rować w nim życie 

teatralne i muzyczne. To właśnie tutaj Potocki wystawił swoje Parady (w 1792 r.) . 

W c111sie swoich podróży po Niemczech (1794- 1796) Potocki odwiedzi! Rheinsberg, siedzi~ 
księcia Henryka Pruskiego, brat.a Fryderyka Il, władcy Prus. I Ieruyk Pruski m1a1 rozległe 

zainteresowania artystycme Był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej. (Przed wyjazdem 
z Parylll powiedział do księcia de N1vemois "Polowę życia spędziłem na marzeniu, by poznać 
Francję, drugą połowę spędzę żałując, re nie Jestem tutaj") . w1elbial teatr. W jego rezydencji 

często odbywały się przedstawienia teatralne. Potocki nie omie z.kał t.apewne ofiarować gości1U1emu 
gospodarzowi egzemplarza Parad (ukazały się w I 793 r. ) Księciu musiał spodobać sie ten cykl 

błyskotliwych jednoaJ...'"tówek, bo zaproponował ich autorowi napisanie sztuki dla swojego teatru. 
Potocki nie odmówił i napisał Les Bohemiens d' Andalousie . Sztuka została wystawiona na 
rheinsberskiej scenie 20 kwietnia 1794 r. 

CryqJą!J{.I'E z Ybl'DYlL'llZJ I 
C'.ft:jM'{/'F. Z .!A!J{JJ5łL'llZJ I - 'll'IWĆY.R._ ZM'O'M!l{/;f!A{:y 

Cyganów z Andaluzji wydawcy 1 badac.t.e traktowali po macoszemu Ze wszystkich dzieł 
fabularnych Potockiego sztuka ta najpóżnieJ zostala przetłumaczona na Język polski. Pn.eklad 
ukazał się dopiero w 1982 r (Tłumacz.ente Parad, jako prz..edost.atnie, wyszło w 1958 r. , a więc 

o 24 Jata wcześnteJ) 
Wśród melicznych wypowiedzi historyków literatury na temat Cyganów z . lndaluzji , 

zdecydowanie przeważają głos) krytyczne Najsurowiej, jak dotąd, osądziła tę dwuaktówkę M 

E. Zóllowska. Stwien:!Lila ona. że utwór ten został napisany bardzo 71}m wierszem. Uznała 
Cyganów z .i.nda/11zjiw sztukę godnąpo7.ałowania_ Jednym z nielicznych badaczy, k'"tórzyoccnili 

Ją pozytywnie, Jest autor jej przekładu na język polski - 1 Zagorski . Według niego_ sztuka ta 
parodiuje łzawą sielankę sentymentalną, gatWlek modny w ośw1cccruu _ 

Cyganie z Andaluzji są rz.eczyw1śc1e kiepsko rymowani Trudno orzec jednoznaczme, CZ) len 

zły wiersz by! mn11er1.0nym zab1eg1em autora w celach parodystycznych, czy leż po prostu był 
rezultatem niewniejęlności Potockiego w posług1wamu sie formą w1erszową. Warto podkreslić, 

t.e jest to jcd)TIY utwór napisany prLCZ niego mlwvą wiąz.aną Należy j ednak stwierd7jć , że sztuka 
ta ma zgrabną kompozycjr; 1 zawiera kilka cieka\\ 1c skonstruowanych scen; m. in. scenę która 
prz..edstawia mistyfikację u.rządzoną przez Fernanda . 

Dla badaczy (z W)'Jątkicm francuskiego polonisty O. Triaire'a) C_iganie z Andaluzji - to 
sztuka o sprawach błahych Tematyka, atmosfera panugca w tej dwuaktówce: wzdychania 

kochanków, często siygających po gitarę, śpiew) i tańce cygańskie - przesłonił] im glęboką treść 
utworu. /,nalazJyw nim odbicie poglądy charakterystyczne dla okresu oświecenia. Pod płaszczykiem 
sentymentalnej miłości autor ro7tl74sa problem) nurtujące ludzi tej epoki 

Potocki w swojej d\.vuak"'tówce przedstawił dwie społeczności Cyganów i szlachetnie 

urodzonych. Cyganie występują prt.ede wszyslkim \ masie. są bohaterem 1.bioro>vym. T) lko U7y 

postacie cygańskie zostały \\-yodrębnionc, wśród ruch tylko jedna została wypo ·amna v. imiv. 
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O wiele bardziej zindywidualizowaną grupę tworzą szlachetnie urodzeni. Jest ich pięcioro : 

Al var. Jego dwie córki - Inez i Elvira, oraz Fernando i Alonso. Ale indywidualizacja tych postaci 
nie Jest Jednak zbyt daleko posunięta Nie ma wśród nich bohatera·. wszystloe postacie są 
równorzędne. Mimo więc więks:rej, w stosunku do postaci cygańskich , indywidualizacji i tę 
grupę motna potraktować Jako bohatera zbiorowego. 

W sztuce tej Potocki bardzo konsekwentnie idealizuje Cyganów - w dwojaki sposób 
Pierw za metoda polega na idealizowaniu cygańslach wyobraź.en o śW1ec1e . Układem odniesienia 
dla drugiego typu idealizacji są s7Jachetnie urodzeni. Autor zbudował taki model stosunków 
między nimi , który zdecydowanie faworyzuje Cyganów. 

Poświęćmy nieco uwagi pierwszemu z wymienionych sposobów idealizowania społccmośc1 
cygansk!eJ Cyganie zo ·tali przedstawieni _1ako doskonali psychologowie. Świetnie znają reguły 
gr) miłosnej Pr7estrogi Zcrbiny i Cygana, skierowane do Inezy i Alonsa, uderzają swoją 

przenikliwością. Nawet typowe dla tej nacji posług1wanies1ę szalbierstwem i oszustwem zostało 
tutaj uszlachetnione, d.Lięki lilozoficm j motywacji usprav.iedliwiającej takie po ·tępowanie . 

yganie Potockiego uwcv.ają, i7 nie ma prawd absolutnych. I h blazenskie sztuczki, twierdzą oni, 
me są mnie1 warte mż poważne poglądy my ' łiciel1. 'J rakiują świat jako zalony teatr, w którym 
roi się od głupcóv. Rola lgaI7y i sz.albierzj , którą grają.jest więc odpowiednia do tak absurdalnie 
urządzonego sv. 1ata. 

Atutem cvganskiego zycia _1 e t_1ego bliski kontakt 7 prryrodą oraz wolność od obo>\1(\/_ków, 
juk ie narzuca styl życia społeczeństw wysoko ro7W1mętych . Niczym niezmącona radość Cyganow 
oparta jest na prostych prqjcmnościach . Obce są 1m wyrafinov. ane rozkosze typowe dla 
przedstaw1cicl1 !..llłtw} wysokiej. k"lore wymagają wysil.ku, i, obok 7.adowołenia . są również 

zródlem cierpień. 1 ·e elementarne przyjemności, któf)m hołdują Cyganie, nic wymagają natomiast 
żadny h staran Wyplywa_1ą L samego faktu istnienia. Zyją oni dniem dzisiejszym. Nic znane są 
im troski o pr.cyszlosc. Obce są 1m pojęcia kariery 1 awansu. Nie muszą obawiac sił( ulnity 
stanowisk 1 /as7C7J1ów. Cyganie w sztuce Potockiego mają głęboką świadomość pr7ewagi 
swojego stylu zycia nad iyciem \\:.-twom~·m i luk usowym~ śpiewają 

Królewski dwór nie kusi, 
Gdy wolny namiot nasz. 

Dla dn1gieg.oro<l/.aju 1deałiz.acJi kontekst stanowią postacie s7Jachetnie urodzonvch. L\.\>Ta<:ają 
sięonidoCyganó\.\> \\. grzec:me_1 wytwornej form.ie. L kole1Cygan1erozmawiająz nimi be1ciema 
UI1iioności . Czynnikiem idealimjącym jest również funkcja 3aką pełnią wobec s1Jachetr1ie 
urodzonych Są ich dobmczyncami Mam~ tutaj do czynienia 7 ropelnym odwróccrucm sytuucji 
r/eczywistcj To nic Cygaruc są wdzjęczni szlachetnie urodzonym za łask.i 1 dohrodzie1stwa To 
s:rJachctnic urod.7..en i są dłlllnikami cygaiiskich włóczęgów . Cyganie pr7ygamęli E lvirę i J7 manda 
tułających się bc7 środkóv„ do życia . po wyrzuceniu ich / domu /\I vara. Odegrali równi ez 1 ·totną 
rolę w pojednam u się Nvara 7 Elvirą i Fernandem. 

Społeczno ć szlachecka " tej sztuce jCst natomiast sklócona ,gnębią ją nvtcr!..1 i niepokoje. 
Ałvarczuł głęboki 711! do Elviry7l'l to, że poślubiła Fernanda bez jego zgody. Dręcryły go wyrzuty 
sumienia, i..e tak surowo ją ukarał Flvira cierpiała z powodu zlamania woli ojca Z k~1le1 Fernando 
zrozpaczony był depresją Elviry. Wini ł siebie za Jej medolę. Również drugą pary zako
chanych - Ałonsa 1 T nez.ę- nurtowały troski . Na ich sytuację rtutowala tragedia F.l viry i F emanda. 

rak v.1ęc spos · b rozdysponO~\ ania wśród postaci tego utworu szczęścia i radości .I.Jednej 
strony, trosk i cierpień - 7 drugiej wyraźnie dyskryminuje szlachetnie urod/onych , faworyzu_1ąc 
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cygańskich włóczęgów. To wyłącznie oni doznają :zgryzoty, są zatroskani, mają zmartwienia. 
Cyganie zaś promieniują radością. Są zupełnie pozbawieni k.łopotóv. . Beztroska cygańskich 
włóczęgów uwydatnia frasunek szlacbetnie urodzonych i odwrotnie: zmartwienia nobilów 
uwypuklają pogodę ducha i radość Cyganów 

POCJ{'WJUJ( !l{.14.PU!/(.U9{_DŚC I 
W jaki sposób Potocki wnotywował niedole i niesz.częśc1a,J...1.óre trapiły szlachetnie urodzonych? 

Bezpośrednią ich przyczyną był sprzeciw Alvara wydania Elvi.I)' za Fernanda. Kierując się 
powszechnym środowisku s7Jacheckim obyczajem, wybrał Elvirze kandydata na męt.a . Był 

nim Gusman, człowiek statecmy, rue pierwszejjuzmłodo ci. Dlaczego wybrał właśnie Gusmana? 
Wywód Alvara, w którym uzasadnił ten wybór, cechuje chłodna kallrnlacja. Wiedział on dobrze, 
że związek Elviryz Gusmanem nie byłby owocem wielkiej milo · ci . Pozbawiłby więc małż.onków 
tych wartości, k"tóre takie wielkie uczucie rodzi . Z drugiej jednak strony statecmość, a przede 
wszystkim w1ekGusmana, wykluczały,jegozdaniem , możliwośćzdrady . I to był, wedhigAlvara, 
cenny atut tego związ.ku . 

Przezorność ojca Elviry była przcsadna. WłMnie brak umiaru w tym "matematycznym" 
podej ściu do miłości ośmiesza jego postawę. Gotów był zupelnie wyeliminować miłość ze 
stosllllków, łą 7.ących kandydatów na małżonków, tylko dlatego, ponieważ uczucie to mo/.e 
okazać się nietrWałe i doprowadzić do cierpień . 

Potajemny ślub Elviry i Fernanda skomplikowal sytuację Alvara. Znalazł się w ciężkim 
położeniu . Kochał E lvirę . Ojcowska miłość skłaniała go do przebaczenia. Jednakże darowanie Jej 
winy, co wyraziłoby się zgodą na powrót młodych pod Jego dach, byłby .dam an iem sł wa danego 
Gusmanowi. Czyn ten splamiłby honor Alvara. Honor zaś był jedną 7 najświętszych wartości 

szlacheckich. Alvarowi wpojono zasadę bezwzględnego kierowania się nim w życiu . Mó\\ i on do 
Alonsa 

G11sman ma moje słowo, a wiesz. mości pame, 
Jakie w podohnych rzeczach honoru wskazame. 

Nie tylko zresztą gh;boko zakorzenione poczucie honoru nic po.twohlo mu zlamac danego 
Gusmanowi słowa . Powstrzymywała go od tego również świadomość konsckwcncJ 1,3akie grozi ty 
szlachc1cowi, który nic posU\flilhy zgodnie z honorem - skazywał sit; na pogardę i ca łkowi tą 

izolację towarzyską. Alvar tłumaczy się przed Ałonsem · 

Ale tyś, seniorze. kastylijskim szlachcicem. 
Czyż więc C'msman Femanda za tać lulaj mote 
Po ślubie na mych oczach? Wieczny dyshonorze 
Zawisną/by.~ nad moim opłakm~ym tyciem 1 

Tak więc sytuacja, w jakiej się malazl, zmusiła oj Elviry do \ boru między honorem 
a ucmciem. Kon.fliki ten uświadomił mu niedoskonała · c obowiązującCJ szlachtę zasady, uznającej 
hon r za wartość niezwykle cenną, której na l eżało bezva.ględnie podporL.ądkm.\ać postępowanie. 

Alvar mówi do Alonsa: 

Sama sobie jest winna, za,~ honoru prawa 
Zmuszają mme Jej serce kaleczyć wbrew sobie. 

Wewnętrzny kontl ikt mięclq uczuciem a honorem doprowadził Alvara do buntu przeci\\k 
regule honoru "F-Iono17.e też m1 bądź przeklęty!" Postępek Elv1ry uświadomi ! mu rÓ\\nież 
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ułomność postawy chłodnego k.alla1latora, dąż.ącego z.a wszelką cenę do wyeliminowania z życia 
przypadkowości po to, aby usunąć z niego w stopniu maksymalnym troski i zmartwienia. 
Wlaśnie chęć zaprogramowania losu córki tak, aby było w mm jak najmniej cierpień, stała się 
prtyczynąjej niedoli: 

Cótja z biednym rozumem, z doświadczeniem zrobię, 
Którymi chciałem dziecku, ach. przjchylić nieba? 
zekać na przyszłość, a nie przewidywać trzeba. 

Ach! Jak zazdroszczę teraz szczęśliwej ufności 
ŚmierJelnym wiatroglowom, co z lekkomyślno.ki 
fV sercu mają doradcę oraz przewodnika 
I szczęście swe rzucają na kartę ryzyka. 
Jeszcze bardziej od córki karą mą dotknięty 
kartę rozum. ( .. .) 

Potocki W}Taźnie w kazał na źródlo cierpień Alvara: jest rum cywilizacja To właśnie 
wysubtelni ny w procesie rozwoju społecznego rozum oraz stworzone przez społeczeństwo 
cywi lizowane pojęcie honoru stały się siłami wrogimi Alvarowi, przyczyniając się do jego 
kłopotów. W tej analizie trag1cmej sytuacji ojca Elviry widać wpływ myśli J J Rous eau, 
jednego 7 najwybitniejszych filozofów oświecenia, który bardzo silnie akcentował problem 
Ujemnych cech postępu cywilizacYJnego. 

Ośwwccniowa krytyka cywilizacji prt.ejawiała sięm. in. w pochwaleprymitywi2Inu. Popularny 
byt wówczas pogląd , 7..e c:zlowiek pienvotny to człowiek szczęś liwy. Ówc7J:. ni filozofowie 
i pisarie stworzyli postać dobrego dzikusa, k.1óry stał się jednym z oświeceniowych mitów. 
Pierwowzorem tej postaci byli przedstawiciele niecywilizowanych plemion, które istmały 
w rzeCZ)'\vistości Wytworzy! się pewien kanon prymitywnych spoleczeństw , których 
reprezentantów· nagminnie wykorrystywano w tej funkcji . Byli to Indianie /. obszarów leżących 

nad Onnoko i Amazonką raz mieszkańcy Oceanii . Nigdy natomiast w funkcji dobrych dzikusów 
nie występowali Cyganie 

Dlac;-.ego więc Potock i wykorzysta! do pochwały prostoty i naturalności właśnie Cyganów'l 
Dlaczego nic sięgnął do tych spolecz.eństw, których przedstawiciele nie.1ak.o etatowo pełnili 
funkcję dobrych dzikusów·) 

Z brazu ygańskieJ egzystencji, nakr ·ślonego w tym utworze, pri..ebija urzeczemc autora 
włóczęgą jak stylem życia ·gzystencja zgodna z naturą przybrala tutaj postać włóczęgostwa. 

Potocki utożsami! stan naturalny z włóczęgą. Prostot.a cygańskiego życia wypływa, co zo ' lalo 
wyraźnie 7.aznaczone, z bezustannego wędrowania , które nie pozwala na najmniejszą nawel 
stabiliwc3ę. Pochwala egzystencji prymitywnej jest więc tutaj równocześnie pochwalą włóczęgi. 

P tocki prljjr7.ał się Cyganom podcz.as swoich wędrówek po Hiszpanii l 791 r. Ich 
wlócięgostwo zauro zyl g podwójnie i jako podróżnika , człowieka opanowanego 
niepohamowaną namiętnością wędrowania, i jako pisarza, k.1óry dostrzegł w cygańskiej egzystencji 
świetne tworzywo do wyrażenia pochwaly życia wędrownego jak.o formy egzystencji naturalnej 
Do wywyższenia wlóczęgostwa jak.o prostego, naturalnego stylu życia Cyganie nadawali się 
znacznie lepie_1 mż te spolecmości prymitywne. których przedstawiciele najczęściej pelnili 
funkcję dobrych dL:ih1sów. 
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TEATR im. CYPRIANA NORWIDA 
w Jeleniej Górze 

qJyref(_tor artystyczny Zastępca tf:yrefc.tora 
Zl)'(jAf'Wt['I'BI'EL.9LWS1(J XJ(ZfYSZIIO~ 'D'U!BI'EL 

Xt.erowni~Ji terac{Q 
'l(Jit'I.W.l(Z/)!Jl[_Jit 'l(f, 'EAf 

JMX. lir. PCYioc'l(J 

Cyganie z YLmiafuzji 
"Les Bohemiens d'Andalousie" 

1(omeaia z ariet!@mi w awócfi a/(tacfi wierszem. 

Przełoży{ i intermdiami apatrzy{ J'E!l(ZfY Z5ffjÓ'J(S1(I 

Mu.zyf(_a 
1(rzysztof P. ZIJroja 

Cfwrwgrafia 
<jraiyna ;f/famuyf(_ 

Scetwgrafia 
'Wqjciecli J~ 

'l{,e.żyseria 

1(9stiumy 
Marta !Jluóf(_a 

1(.ierownictwo muzyczne 
'1Jogtfan. '.Domini((_ 

!J{'E9l9?/Y'l(!ll'lJ!Jl!M'E'l( 
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Osoóy : 

Jll[var, szfacftcic fiiszpań.skj „„„.„.„„„.„.„ ... „„„„„ .. „„„„„„„„ ZIDZISŁJll'W SOBOCI:N$'1(J 

'E['lli.ra, jego starsza córfć.a.„ .•.. „ .............. „ ...... „ ....•..... „.„„„ ... „ ..• „„„ •.....• ~'TJZL t.91.C~Jll 

I~, jeg<J ~tf:sza c<Jrfć.a ........................................................................ ~ICJJll ~!lL':lJ~ 

!}'ernantf<J, mq.ż 'E['lli.ry ..... „ ....... „ .. „ .............. „. „ ... „ ... „ ................. W~'IJ'E.~ aBŁOZJll 

!lLforiso, zalotnifć.Iriez ................ „ .......... „ .. „ .. „„ •.........•................... '])Jll!R.JVSZ ':lJ'E!l{,'ES'l(J 

oraz 
. 

Zeróina, C!J!Janfć.a ...................................................................... <j!l{,.fJLZ'Y!:Al!lL Jll'IJJif!Jv{CZfYX._ 

C')"qM('l(I i C')"qM{I'E 

9f1F/J{1(!Y'.JQll. 'lJ<Yq'D!JlHJWICZ, ~Spytl{_!Jt 'DAfOCJ{OWS'.JQll., IWOJ{.!Jl LJ'łC9i, 'EW!Jl 

wou~ (adept'@), P!Jl'WEŁ !Jl'DY'ćM.5'1(I, P IaPJ('1(0Jll'ECZl)1J{s'1(L J!JLC'E,'1( 

P.9ł!l{.'LJSZl)1J{s'l(L P'l(M!M'YSM'W !M. P'l(Z'ESMWS'l(I, 'TYt'D'E'LJSZ ~'U'l( 

Postacie P'l(OLOq'U: 

Magtialenfć.a ............ „ „ .. „. „. „. „ ....... „ „. „. „ „ „ „. „ „ „ „. „ ....... „ .. „ „. „. 'ELZ':lJ I'E'I!ll ~OS'EC~!lL 

Józio ........................................................................................ WI'IOL']) ':13~.!ll~OWS'l(J 

(gościnnie} 

gitara„ ............. . ..... „ ............ „„„ ... „ ... „„„ ... „„ ... „„ .. „„.„.„„ .... „ ... „„ .. „. 'I<Jmasz '1(9.zł<Jwsl(j 

Spt#akJ z przerwą 

.'Jlsystent reżysera 

WYlL'IJ'E~ CY.BHJZJZL 

Inspicjent i sufler 

qrażyna !Miecz~wsr@ 
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Kierownik techniczny 
Ryszard Pałac 

Kierownik sceny 
Kazimierz Grygorowicz 

Elektrycy 
Walerian Stolarczyk 
Adam Januszkiewicz 

Akustycy 
Maciej Dąbrowski 
Waldemar Soboń 

Rekwizytor 
Stanisław Nowosielski 

Pracownie: 
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krawiecka .... „ ...... Jadwiga Witczak 
perukarska .......... Małgorzata Spanier 
malarska .............. Henryk Oleszkiewicz 
butaforska ........... Ewa Chorążyczewska 
stolarska .............. Zenon Datkun 


