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2 Parady 

PROLOG 
Podest. maska i kurtynka 
Dobry humor, kostium, szminka 
I paradę sytuacji, 
żartów, gagów, akrobacji 
zacząć czas! 

Nie da rady! - Dla zasady, 
wejdź na podest, dobądź szpady. 
choćbyś nie wiem, jak był blady -
bo „Parady", bo „Parady" 
zacząć czas! 

Na początek - taki wątek : 

Burza uczuć , uczuć wrzątek, 

Namiętności kilka chwil. 
Zerzabella. no i Gil! 

Edward Wojtaszek 
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Fran~ois Rosset. Dominique Triaire 

Jan Potocki 

W czasie, kiedy w salonach kongresu wiedeńskiego zapamiętale obracaŁ się taneczny krąg ambasadorów 
i rozmaitych awanturników, pewien czŁowiek. neurastenik i samotnik, zagrzebany w swoim majątku na zachodniej Ukrainie. 
w Uladówce. jednym strzaŁem z pistoletu żegnaŁ się ze światem. którego nigdy nie przestal zwiedzać. opisywać ani 
osądzać . Ten strzał. przeistoczony wkrótce w romantyczną legendę. jest być może ostatnim blyskiem oświeceniowej 
Europy, który odbiŁ się żaŁobnym echem na krańcach kontynentu. Gorliwy uczony i aktywny marzyciel w sferze 
polityki, niestrudzony podróżnik i wytrwaly bywalec bibliotek, możny pan wiecznie bez pieniędzy. niezmordowany 
obserwator rzeczywistego świata i genialny twórca literackich fikcji - Jan Potocki Jest jedną z najbardziej niezwykŁych, 
a zarazem znamiennych postaci tej epoki. kiedy Europa odmieniaŁa sŁowo „Oświecenie" we wszystkich możliwych 
językach. pobudzona pięknym i szalonym marzeniem o świecie. który mial się stać Lepszy za sprawą woli i uczynków 
czŁowieka . 

Urodzony w roku 1761, w rodzinie należącej do wielkiej polskiej arystokracji. hrabia Jan Potocki wiódŁ życie wedlug 
dwóch przeciwstawnych wzorców. Z jednej strony wiernie powieliŁ obyczaje swojego środowiska: odebraŁ francuską 
edukację od szwajcarskich preceptorów. najpierw w Polsce a potem w kraju Jana Jakuba Rousseau. Dwa świetne 
malżeństwa jeszcze bardziej uwydatniŁy blask jego znakomitego nazwiska i przyczyniŁy się do podreperowania zawsze 
chwiejnej rodowej fortuny. Byl kawalerem zakonu maltańskiego. uzyskal tytuŁ oficera kawalerii w wojsku austriackim 
i otrzymal wiele honorowych odznaczeń. Rodacy powierzyli mu mandat poselski na slynny Sejm Czteroletni, który 
3 maja 1791 roku mial wydać pierwszą konstytucję uchwaloną w kraju europejskim. Wywiązal się z kilku zagranicznych 
misji politycznych i dyplomatycznych, nosząc nawet tytul i peŁniąc funkcję tajnego radcy cara Rosji. Aleksandra I, 
w okresie po ostatnim, definitywnym rozbiorze Polski. Nie byl mu obcy żaden z wzorców, jaki praktykowali ludzie 
jego stanu ( ) 

Jednakże z drugiej strony te elementy, które można uznać za kolejne etapy w bardzo zwyczajnej karierze dobrze 
urodzonego człowieka tamtych czasów. wyznaczają zaledwie zewnętrzne i powierzchowne ramy. ( ... ) Istota rzeczy 
tkwi w czymś innym, życie Potockiego przebiega na antypodach banalności. jest przeciwieństwem konwencjonalnych 
wzorców. Wszystko, co Potocki robil, włączając w to niemal protokolarne dzialania wpisane w jego pozycję. a także 
samobójstwo popeŁnione w roku 1815, zrobiŁ po swojemu. W znakomitych domach calej Europy, które odwiedzał, 
pozostawil po sobie wrażenie najdziwniejszego z ludzi - postrzegany byt jako niezrównany erudyta i czŁowiek ponad 
miarę roztargniony, rozbrajający popelnianymi gafami. jako bezwiedny błazen. Jego portrety i wspomnienia ludzi 
mu wspólczesnych są równie wyraziste, co zabawne, jednakże obraz. który tworzą. nie jest kompletny; jest nawet 
powierzchowny i ubogi. Nawet w najbliższym otoczeniu hrabiego niewiele osób znalo cele, do których zmierzał. 
przedmiot jego zainteresowań, jego prawdziwą rację bytu. Swoje prawdziwe życie Jan Potocki prowadzil za kulisami: 
życie uczonego, badacza. myśliciela i pisarza. a po scenie wielkiego świata przechadzala się marionetka nosząca 
jego imię i nazwisko. Obdarzony nadzwyczajną inteligencją i chlonnością umyslu , może być postrzegany jako jedno 
z ostatnich wcieleń uczonych na modlę renesansową. wedlug których wiedza może być tylko totalna i uniwersalna . 
Zresztą Potocki podziela tę wyznawaną przez największe XVIII-wieczne umysly koncepcję filozofii, która nie polega 
na uprawianiu jakiejś dziedziny myśli, lecz na dbalości o intelektualną i moralną postawę, warunkującą, jak uważano, 
funkcjonowanie inteligencji, użycie mowy i pisma. aktywność w świecie, przedsięwzięcia wszelkiego rodzaju 

Przedsięwzięć ów czlowiek prowadzil wiele. Pozostając zawsze we wspólbrzmieniu ze stuleciem Voltaire' a, 
jak dlugo zdolaŁ. walczyl o rozwój nauki i edukacji; podobnie zresztą jak Diderot. który utworzyl projekt uniwersytetu 
dla Katarzyny li. i z równym brakiem powodzenia co francuski encyklopedysta, opracowal dla Aleksandra I plan 
Akademii Wschodniej. Zalożyl w Warszawie drukarnię, którą nazwal Drukarnią Wolną, skąd w ciągu czterech lat (1788-
1792) wyszlo parę setek dziel, broszur i gazet z zakresu rozmaitych dziedzin nauki i literatury, ale zwlaszcza polityki. 
W swoim warszawskim palacu kazal skonstruować balon wedlug projektu francuskiego aeronauty Blancharda, 
któremu w roku 1790 towarzyszyl w locie nad Warszawą. wzbudzając sensację Jako kierownik misji naukowej bral 
udziaŁ w poselstwie rosyjskim do Chin. które zakończylo się żalosną porażką na granicy Mongolii . Zaangażowal się 
również w propagowanie projektu zaŁożenia na Krymie. nad Morzem Czarnym, nowego miasta (1810); ale także tym razem 
nic z tego nie wyszlo. We wszystkich wysilkach Potockiego. mniej lub bardziej daremnych. rozpoznajemy dociekliwy 
umysl, ożywiany poglądami i marzeniami tamtej epoki, umysl. który realizowaŁ projekty najczęściej ekscentryczne, 
lecz byŁ zawsze pobudzany oświeceniową pasją badawczą. wolą inicjatywy i postępu. Prawdę mówiąc, wszystkie te 
przedsięwzięcia wydają nam się śmieszne. jeżeli weźmiemy pod uwagę ich efekty. Potocki jawi się wyraźnie jako Loser 
w swoich konceptach filozoficznych. Triumfu, jaki odnosi dzisiaj. po uplywie ponad stu pięćdziesięcioletniego okresu 
calkowitego zapomnienia, nie zawdzięcza swoim dzialaniom lecz swojej twórczości. Przede wszystkim slynnemu 
„Rękopisowi znalezionemu w Saragossie". ale również doskonalym relacjom z podróży, teatralnym utworom. 
a nawet rysunkom.( .. ) 

Parady 

Bajarze i kuglarze, komedianci, przebierańcy i czarownicy robili na Potockim szczególne wrażenie. ponieważ 
w jego wizji kultury imitacja i parodia są silą witalną, która nie sprowadza z drogi ani nie deprawuje, lecz pozwala żyć 
tekstom , wypowiedziom, występom, przeznaczając im autonomiczne pole. Dowodem tego jest teatr. Niepokaźny 
ilościowo wkŁad Potockiego odznacza się wielką finezją Uprawiane przez niego gatunki to parada i komedia: theatre 
de societe. dzieta bez autora, które zarazem przeglądają się w innych dzieŁach i dystansują się od nich, wypowiedzi 
pozornie ulotne. lecz wyartykulowane na mocy tradycji, która dzięki nim trwa i się wzbogaca. 

W gruncie rzeczy u Potockiego wszystko jest teatrem. Nie dlatego żeby w grę zawsze wchodzilo udawanie. 
strategia i inscenizacja, ale dlatego, że zachowanie tego czlowieka. jak i stworzonych przez niego postaci fikcyjnych. 
zdaje się wynikać z przyjętych ról. a czasem nawet z nakladanych masek . Zycie jest w najlepszym przypadku serią 
wariacji gotowej i już kiedyś odegranej partytury. 

Jan Potocki przyjechal do Łańcuta na początku września 1792. nie wiemy, czy sprowadziŁy go tam potrzeby 
serca. czy szkatuly. W otoczeniu marszalkowej Lubomirskiej byt wprost wymarzonym dostawcą rozrywki I tak, 
debiutując w roli autora scenicznego. na pi sat sześć parad. które zostaŁy odegrane przez świetną zamkową kompanię, 
a w roku następnym doczekaly się publikacji w Warszawie. 

Parada byla gatunkiem niezwykle często praktykowanym w teatrze towarzyskim - theatre de societe XVIII wieku. 
Wykorzystywala schemat stereotypowej intrygi i konwencjonalnych postaci. jednakże dopuszczala w ramach tej formy 
wszelkie wariacje. Istota parady nie polegala na intrydze ani tez na dramaturgii, lecz na manipulacji stalymi elementami 
i grami językowymi: niepoprawne związki syntaktyczne, powtórzenia. pleonazmy, odwrócone lub mieszane zwroty 
oraz inne językowe sztuczki nadawaly utworowi smak. Parada sprzyja szczególnie parodii, zamianie ról. przebraniu. 
Nic zatem dziwnego, że Potocki z powodzeniem spróbowaŁ swoich sil w tej dziedzinie. Zapominając chwilowo 
o uczonych pracach, rozwinąl fantazję i naśladowczą inwencję. Wszelkie slowne igraszki są dozwolone. Okazuje się 
na przyklad, że to już nie węże kryją się niekiedy pod różami, lecz „róże często kryją się pod wężami", odwrócenie 
to pozwala dać do zrozumienia Zerzabelli. alias - zgodnie z konwencją - Izabelli, że nie może ona oczekiwać innego 
księcia z bajki niż biednego Gila, który jest slużącym szczerze zakochanym; śladem komedii Beaumarchais'ego, 
slużący Potockiego zyskali takie samo prawo do życia i dzialania jak ich panowie W innej paradzie. „Kasander 
literatem", tytuŁowa postać bawi się slowami. kiedy pyta córkę: „Czyżbyś miala czelność rozporządzać swoja zgodą 
nie zapytawszy mnie o rękę?" Nie chodzi tutaj o rękę, którą oddaje się narzeczonemu. Lecz o karzącą rękę ojca, która 
wymierza policzki. Od synkopy do odwrócenia, od zaklóceń do kolizji. autor żongluje elementami skladni. leksyki, 
frazeologii, a szerzej. obyczajami ustalonymi przez wszelkiego rodzaju spoleczne konwencje. Jego upodobanie do 
parodii ujawnia wyostrzone przeczucie, że glówną rolę w ksztaŁtowaniu przestrzeni kulturowej odgrywają wzorce 
i konwencje rozmaitej natury. „Rękopis znaleziony w Saragossie" nie będzie mówiŁ o niczym innym 

Jakkolwiek Jan Potocki doskonale odgrywaŁ w życiu rozmaite role. na scenie nie odznaczal się zbyt wielkim 
aktorskim talentem. Można jednak sądzić, że sam też podjąl się wcielenia w jedną z postaci. Znając jego upodobania 
do kpiny z samego siebie. można by go sobie na przyklad wyobrazić w tytuŁowej roli w paradzie „Kasander literatem", 
kiedy swojej córce Zerzabelli. na pytanie „Ależ, drogi ojcze, przecież ty nie umiesz czytać ani pisaćl Jak możesz być 
literatem?'', odpowiada sŁowami : „Nie rozumiesz, o co chodzi. moja córko. Literatura to wcale nie to, co ci się zdaje . 
Żeby być literatem - wystarczy zaprosić w niedzielę na obiad takich, co umieją czytać i pisać" Czy wówczas rolę 
Zerzabelli mogla odgrywać Julia. żona Jana, czy też Anna, żona Seweryna Potockiego. któremu zbiór „Parad" zostal 
zadedykowany? Czy marszaŁkowa Izabela-Elżbieta mogla odegrać drugą Zerzabellę, a Jan zakochanego Gila? Pewne 
jest tylko to, że towarzystwo mu siato się bawić doskonale. A śmiech pozwoliŁ zapewne zbliżyć serca i umysly, które 
wcześniej zaznaly niemalo rozterek. 

Parady 5 



MASKA OBJAWIA PRAWDĘ. 
Erhard Stiefel 

Maska zaczyna życie już w chwili tworzenia. Nigdy nie jest tylko przedmiotem Od chwili powstania ma życie, 
którego kontynuaqą jest jej obecność na scenie . 

Sila ekspresji maski może zdominować przestrzeń teatralną, a także znaczenie slowa . Narodziny maski 
to przecież objawienie filozofii życia tego , kto ją tworzy, twórca przekazuje bowiem masce cale swoje życiowe 
doświadczenie . 

Istotą maski 1est ciągle ewoluowanie, nie podlega ona zatem nigdy ostatecznemu zdefiniowaniu Jedynie 
jej fundamentalne cechy pozostają niezmienne i pozwalają objawić glębię prawdy o postaci Swoją pelnię maska 
uzyskuje na scenie w momencie spotkania z aktorem . 

Sita objawiania maski nie polega na pozwalaniu aktorowi i publiczności by tworzyli sobie stereotypowy 
wizerunek postaci, wręcz odwrotnie, polega na przekazywaniu jak największej ilości danych, by na ich podstawie 
w postaci granej przez aktora widz mógl rozpoznać siebie . 

Niestety często na Zachodzie maskę traktuje się jak dekoracyjny rekwizyt albo jako stereotypową karykaturę 
postaci . Ten sposób patrzenia na maskę ogranicza, nie pozwala przyjrzeć się dokladnie postaci, jej życiowym 
dążeniom. powodom dzialania ani sytuacji spolecznej 

Maska na scenie konfrontuje się z prawdą o sobie , jej prawdziwa natura przejawia się w grze, w dialogach postaci, 
w krytyce i autokrytyce. Maska narzuca rozciągnięcie czasu, co poszerza pole jej interpretacji. pozwala glębiej 
zrozumieć dzialanie oraz gest, bez potrzeby jego znieksztalcania.Czas ten jest czasem gry teatralnej. która wyklucza 
wszelką interpretację psychologiczną. 

Rozciągnięcie czasu wzmacnia. a jednocześnie precyzyjnie punktuje akcję. zdarzenie, krzyk . Daje użytym 
znakom teatralnym moc oraz silniejszy odbiór ich znaczenia . 

Aktorzy grający w maskach są jednocześnie z masek odarci. chcialoby się powiedzieć zdemaskowani w swych 
dzialaniach. Maska staje się objawicielem prawdy o życiu, pozwala wydobyć i ujawnić prawdę, której wcześniej nie 
umieliśmy zobaczyć. Na scenie maska osiąga ogromną intensywność, blask. magiczną silę. która zachęca publiczność. 
by wejść z nią w dialog 

li Ważną rolę odgrywa pojęcie 
"prawdy" : maska musi być 
prawdziwa . Jeżeli tak się nie 
dzieje. widz czuje to natychmiast. 
Jeżeli nie pojawia się prawda , nie 
ma emocji, nic nie jest czytelne 
- widz pozostaje "na zewnątrz" 
teatralnego zdarzenia . Aktor, 
który buduje swoją rolę na 
przeświadczeniu, że ukryje się za 
maską w efekcie staje się nagi 
i bezsilny, ponieważ maska 
w rzeczywistości nie kryje, a czyni 
jeszcze bardziej widocznym 

Erhard Stiefel 

Parady 7 



8 

ZAMASKOWANI I ZDYSCYPLINOWANI 
Rozmawia Kamila Łapicka 

Zanim aktorzy grający w „Paradach" rozpoczęli próby czytane i sytuacyjne, wzięli udział w dwutygodniowych 
„warsztatach maski", podczas których poznawali zasady gry panujące we włoskiej commedii dell'arte. Warsztaty 
prowadził reżyser spektaklu, Edward Wojtaszek. Wykonawcy ćwiczyli precyzję spojrzenia, umiejętność nawiązywania 
kontaktu z konkretnymi osobami na widowni i dowiedzieli się, że w masce nie należy mówić prywatnym głosem. 
Podczas tych kilkunastu dni „narodziło się" sześć postaci - Kasander, jego córka Zerzabella, służący Gil, przyszły 
zięć - Leander oraz (nie)mile widziani goście - Doktor i Kryspin. Każda z nich zyskała własne gesty, postawę, barwę 
głosu, a nawet charakterystyczne powiedzenia. 

Zerzabella i Leander to dwie postaci „Parad", które nie występują w maskach Stają się nimi wasze twarze. Na czym 
polega ten proces? 

Joanna Halinowska (Zerzabella): W naszym przypadku najistotniejszy jest bardzo wyrazisty makijaż, jednak zasady 
operowania maską dotyczą wszystkich aktorów bez wyjątku. Aby je poznać, podczas warsztatów poslugiwaliśmy się 
tak zwanymi „maskami neutralnymi" i uczyliśmy się przebywania w nich na scenie. Więc makijaż absolutnie nie zwalnia 
nas z charakterystycznego w tej konwencji sposobu gry. Przeciwnie. Nierzadko intensyfikujemy emocje. Wydaje mi 
się, że grając bez masek, musimy z Piotrem bardziej „gimnastykować" mimikę, aby nasze reakcje były wiarygodne 
i nie odstawały od zachowania „zamaskowanych" kolegów. 

Piotr Bajtlik (Leander): Dodam, że zasady posługiwania się cialem i twarzą w przypadku postaci z maską Lub bez, 
są tak naprawdę bardzo podobne. Oczywiście aktor bez maski może wyrażać emocje calą twarzą i jest to znaczne 
ulatwienie. Jednak z drugiej strony, maska dyscyplinuje aktora i narzuca pewien sposób gry, czy zachowania. Aktor 
grający wylącznie w charakteryzacji musi się dyscyplinować samodzielnie .. 

Jak „rodziły się" wasze postaci? 

Paweł Krucz (Gil): Najpierw poznalem swoją postać w teorii. Dowiedzialem się, jak się zachowuje, Jaki ma stosunek 
do otaczającego świata oraz jakie są jej cechy fizyczne. Następnie mialem za zadanie wlożyć maskę (poprzedzala to 
chwila koncentracji i skupienia), zamknąć oczy i schować się z nią między kolana w pozycji, nazwijmy to siedząco
embrionalnej Z głową w dól i ściśniętym żolądkiem zacząlem wydawać dźwięki, które według mnie mogły odpowiadać 
postaci, którą chcę zbudować. W moim przypadku - grając Gila (Arlekina) - szukałem wysokich, szorstkich tonów 
przeplatanych ze zwierzęcymi pomrukami i dziecięcym placzem. W momencie, gdy reżyser uznal, że dźwięk jaki 
stworzyłem jest podobny w charakterze do mojej postaci, poleciŁ mi się powoli wyprostować, otworzyć oczy 
i rozpoczęliśmy pierwszą improwizację w masce i z nowym glosem Gila. 

Joanna Halinowska (Zerzabella): U mnie, podobnie, jak w przypadku Pawla, wszystko zaczęło się od analizy tekstu 
Jana Potockiego. Wynika z niego, że Zerzabella jest młoda, wygadana i przebiegla - co odziedziczyła po ojcu Kasandrze 
- oraz niezwykle kochliwa. Bywa także uparta, bezpośrednia i bystra (jednak wielką inteligencją nie grzeszy) Nie zna 
półśrodków. Wszystko jest dla niej albo niebywale piękne i urzekające, albo nużące i złe. Takie jest też jej zachowanie, 
„nakreślone grubą kreską" Nie można powiedzieć, że jest ciekawa świata, chyba że świat ten ograniczymy do jej 
„kąchanków" - Leandra i Gila Te oraz kilka innych cech jej osobowości wyznaczyly obszar, na którym poruszałam się 
w poszukiwaniu tej postaci. Zerzabella ma wyższy glos, niż ja prywatnie oraz charakterystyczny śmiech. Jej ciało jest 
niecierpliwe i nad wyraz aktywne, jednak mniej, niż w przypadku Gila. Tak przedstawia się „urodzona" przeze mnie 
postać Zerzabelli, ale Jestem przekonana, że razem ze swoimi kompanami szykuje dla nas jeszcze wiele niespodzianek 
przy okazji kolejnych spektakli! 

Jak pracują oczy I usta w masce? Co sprawia wam największy problem. gdy macie ją na twarzy? 

Paweł Ciołkosz (Doktor/Kryspin): Oczywiste jest, że maska bardzo zawęża pole widzenia. Dodatkowo utrudnia 
mówienie. Aby zastąpić emocje, które normalnie pokazujemy na twarzy, w masce wykorzystujemy do tego ekspresję 
ciala. Największy problem grania w masce to wlaśnie uzyskanie owej odpowiedniej ekspresji, również adekwatnej 
do wyrazu twarzy, jaki przedstawia maska. 

Parady 

Paweł Krucz (Gil): Ja najbardziej boję się momentu, gdy 
maska spadnie mi z twarzy. Wtedy grający na scenie 
aktor staje się obnażony i bezbronny wobec widzów. 
Wychodzi z postaci i trudno mu powrócić do odgrywanej 
roli, gdyż cala magia spektaklu pryska i aktor jest tego 
zupelnie świadom. Przeszkadza mi również moment, gdy 
maska od wewnętrznej strony zaczyna robić się wilgotna, 
a potem mokra od potu Zmęczenie i do tego niekorzystne 
warunki pod maską przeszkadzają w skupieniu nad 
odgrywaną sceną. 

Czy maska to rodzaj „zasłony" . czy może jest elementem 
tak zrośniętym z postacią. że bez niej bohater praktycznie 
nie istnieje? 

Szymon Kuśmider (Kasander): Z pewnością maska jest 
swego rodzaju „zasloną" To takie alibi na każdą emocję 
i zachowanie sceniczne. Zrasta się z aktorem i pelni 
rolę filtru w przekazywaniu osobowości granej postaci 
Anzelm Kasander nie istnieje bez maskil I choć rola, którą 
dedykuję świętej pamięci Juliuszowi Grabowskiemu, 
czerpie garściami z bogactwa dowcipu mojego starszego 
kolegi ze Starego Teatru w Krakowie, rodzila się tu i teraz -
w Teatrze Polskim. 

Co było dla was największym zaskoczeniem podczas 
warsztatów commedii dell· arte? Zetknęliście się wcześnie] 
z tą formą pracy? 

Piotr Bajtlik (Leander): Z dell'arte spotkalem się 

dwukrotnie podczas studiów, więc nie byla to dla mnie 
zupelnie obca technika. Jednak przygotowując „Parady", 
mieliśmy okazję poznać tę konwencję znacznie glębiej 
To, jak wielkiej precyzji wymaga tego typu teatr, bylo 
dla mnie dużym zaskoczeniem Myślę, że umiejętność 

sprawnego poslugiwania się tą techniką, daje aktorowi 
większą swobodę również na innych polach jego 
dzialalności zawodowej .. 

Paweł Ciołkosz (Doktor/Kryspin): Warsztaty nie 
zaskoczyly mnie aż tak bardzo, gdyż mialem JUŻ 
przyjemność uczestniczyć w podobnym spotkaniu 
Zdumiewającym doświadczeniem byty Jednak dla mnie 
opisane przez kolegów „narodziny postaci". Fenomenalne 
doświadczenie ! Każdy mlody aktor zdecydowanie 
powinien zetknąć się z dell' artel Ta konwencja teatralna 
i sposób grania ogromnie poszerza horyzonty patrzenia 
na warsztat aktora. 

Szymon Kuśmider (Kasander): Gratem już dwukrotnie 
w tego typu przedstawieniach. Jednakże to mój „pierwszy 
raz" w masce Ta inicjacja ma swoje cudowne, ale 
i ciemne strony. Radość z przeslonięcia twarzy i schowania 
się za pokraczną sylwetką bohatera, kontrastuje 
z niewyobrażalną dla aktora dramatycznego dyscypliną 
spojrzeń i reakcji. Dopiero po zakończeniu warsztatów 
odkrylem skomplikowane mechanizmy poruszające 
postacią w masce, a próby pozwolily mi rozsmakować 
się na dobre w tej konwenqi teatralnej Wierzę, że widz 
z równą przyjemnością da się uwieść takiemu teatrowi 
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FINAŁ 
I tak kończą się „Parady" 
Czas zdjąć maski, szminki, szpady, 
Zejść z podestu, zdjąć kurtynkę , 

Bo na odpoczynku krzynkę 
Też już czas .. 

Więc wybaczcie nam widzowie -
Niedoskonałości mrowie . 
To, co złe trzeba zapomnieć 
To, co dobre, czasem wspomnieć 
W dobry czas .. . 

Edward Wojtaszek 
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