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LESZEK KUKULSKI 

PARADY 

Na przełomie XV!ll i XIX w. rdac w Ł1ńcu
cie był najświeb:i.iejs.zą re :>.y d~r:cją magnacką 
w Galicj:; tę swoją p:>:>:yc.ję za wd :>: 'ęczal przede 
wszystkim oso,b le wlaśc :ciei'ki Elżbiecie 
7. Czart:n-yskich Lubom:.r~u,:ej. Dyla to jed1!1a 
z najcic!-: c:•wszych p ::is t r.ci !rn·biccych swego czasu: 
i:ntel igentna i n,o:p::-:itykc;•wr.i;rn, pel,na energii 
i rodowyc~1 :i,.;-,1 b'.cji, prze·~ wiei.:! lat cd7rywająca 
111iemal4 rolQ w wielu akcjac11 „familii". Zło
żywszy ,1::i. olta.ezu rodzinnej p0lityki mlodziei't
czą mil::lś ~ do póź niejszego króla, Sta·n.islawa 
Poniatowskiego, wyda•:ia z::i. mą:i: za wiele od 
siebie stars·zego ma·rszaNrn Lubomi:rs.kiego, wy
korzys-ty,wata wszelkie nkazje, by zae;naczyć 
swój udział w sprawach polityki kraju. Skom
promito•wana w niefortuinnej aferze, po śmierci 
męż3. przeniosła się d o Paryża , gdzie :ziwiązama 
z dwo rem Marii A11to.ni.ny rezydowała w Pala is 
Royal, znakomicie dopasowując się do atmosfery 
wielkoświatciwego życia pa·ryskiego: Manncmtd 
wyraził się o niej, :i:e „wie więcej i lepiej llJna 
język francuski, amiiżeli dwie tr.zecie czlo.'nlków 
'f•nstytutu" . Wskutek rewolucji przeniosła się do 
Austrii; zimę spędzała w s:wym wiedeńskim 
pałacu, a na sezon letni przenosiła się do Łań
cuta. 

„Skutkiem długoletniego mieslZlka;nia zagrani
cą - czy;ta my we wspomnioniach je<lnego ze 
-.vspólczesnyc.h - księż.na marsza·lkOIWa nabral:l 
za,grao:i!c21nych ohyC?..ajów. W Łańcucie jada1:10 
obia·d w ieczocem, jak we Fra111cji, i po fra:ncus~-<u 
mówiono, ina.wet ze służbą, którą z obcych po
zbiera-la ·księżina krajów". Dwór łańcucki byl 
bardzo ludny. Ks'.ężina rciz taczała opiekę nad 
fra1ncuskimi emigra1ntami: w Łańcucie osiadł na 
diugic lata Louis-Hector de Saibrain, oota.tini bi
skup Laon , którego rewolucja pozbawiła stolicy 
bisikupiej; inil1y emigra111t, exjezuita i byly sekire
ta.tv. poselstwa fra111cuskiego w Genewie, Ig;nacy 
Gabard de Vaux. miał sobie zlec :mą administra
cję lańcuclkimi dobrami. 
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Księrżna starała się, ażeby Łańcut jako cen
trum życia :towa'lL.iYsikiego 111ie ustępowa'! świet
nej rezydencji Adama Czartoryskiego - Pula

·m()ITTl. Dlatego też naśladując swego braita, baa·
dzo starannie dobierala gości: zaproszenie do 
Łańcuta na.wet wśród galicyjskiej arystoikJracji, 
uclhod7JH~ za 1n.iemały zaszczyrt;. Dla sąsiadów 
ozmaozony byl jeden dzień w tygodniu, zjeżdtża
irro s'ię tu w niedz:iele z raina; praybylych ocze
lkiwały rozmai.te nies.po<lzia1n1ki, wycieczlki wodne 
•na oryigima·lll1ych weneclkicth gondolach z auitem
rtyCTJnyimi wlos'kimi muzykantami, _przejażdżki 
i sipacery. Potem ogłądaino spe'ktahle sceutic!Zll1e 
w dużej, świeżo preez ks.ięimą wylkończonej sali 
tea'bralmej; wieczocem od'bywal się bal we wspa-
111:a~ej emsem•blowej sa.U urządZ0111ej w srtyilu 
Luc:LwLka XVI. 

Schyłelk. la.t~ 1792 w taki właśnie _midal .slP<?'"" 
sób. Nie pmestl.ad:1Jały wieści - choc ich p1~1~ 
nadsluch1lwaino - o ustal!lowieniu Republirtu 
Frain'Olls'kiej o .uwięziełniu Ludwiika XVI w Tem
iple. OdbY'.~szy dwumies<i~ą wojcr:ię z R<;si.ią 
woj'Slka polskie zkmyły bron - mrnl w.krotce 
tnastąp1ć drngi '1'"0IZ!biór Polski. Jeden z uczesibn;-
1ków tej wojrny, ochoitmilk walczący w ratndz~ 
lkapi'tarna saiperów, zięć księmej mair·szałllroweJ, 
Jain POltook.i, prz:r1b~ do Łańcuta w sierpniu 
1792: zrnala7.il się tu wśród ludzi, któryclh naj
większym zmartwienier:i było ułożeni~ interesu
jącego programu llliediz1elnych fes.t.yinow. 

Przyszły autor Rękopisu znalezion.ego w sa.
ragossie, powieści fantastyczno-f1lozof.1czneJ, 
'}~tóra miala mu przytnieść trwałą slawę literac
ką, uclhodzi~ za ekscenlryika. Mając _wid~i ~a 
ś.wie'tną lro:r'ierę polityczną, wycofał się w sw1at 
ksiąrże'k, &ZU!kał ;prayjain.i ·wśród fiilO'Zofów i ~czo
nych, i ba1r'dtziej n.iż sal01110We sukcesy ce1111l ~ 
bie poWodzeinie smoich prac nalUJk:01Wych. ZaJ
mowail: się najdmV111iejszą Mstoorią SlowiańSoz
czyzny, ogłaszał grube księgi wyciągów ze 
źródeł opa1lrując je uczonym komentrurzem. 
Podej:nował egzotycrzme podróże: uczesitnicrz.ył 
'\V wy;prawach s.ta'ilków .kawalerów maltań~c~ 
przeciwko iberberyj'Slkim k01rSaraom, rz:wi~?l 
Tunis, byt w Tuxciji i Egi!PC·ie; teraz św1ezo, 
.w rol1"u 1791, zjeżdail w2cUuż i wszerz cesairslt!\vo 
marolkań~ie i do I.Jańcuta <przyjechał z <pachną
cymi farbą cwukal"Slką egzemplamami swej 
baaiwm.ej, aorcyciekawej relacji z marolkańskiej 
esłkaipady. 

Był więc POltookii lioteratem; w Łańcucie llli~ 
omies7lkano tych jego kwaUfikacji wyizyskac. 
Mógł przecież 1I1aplsać coś dfa sceny dw01rS~ej; 
inie .próbował 'WipraiwdZ.ie dotychczas swrnch 
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stl w dramacie, ale zrnużone jedtnostajinością re
pa~tuaru damy 111alegały tak natarczywie ... 

Po·tocki styka! się z bardzo różinorodnymi 
formami sztuki teaitralnej. We Włosizeah oglądał 
jairmarczrne przedstawienia commedia dell'a'l'tt!, 
w Konstantynopolu był widzem dramatów 
uśw:etmiających reli0gijine uroczystości, w M o.
drycie widział barWtne spekta:k.le S'btuk Ti:rso ue 
.lVloliiny. Ale oczy1wiśc·ie <najsilniejsze worażemia 
teatrai1ne mial z Fra1ncji. Był wielbicielem dra
matów Woltera: w Theatre Fran9ais podziwiał 
rw 111ich najzina'komi•tszego wówczas aktora Firam
cji, Ta·lmę. Z Talmą zresztą zarwarł bliższą zma
jomość; dyskutował z nimi problem kostiumu 
teaitraJ•nego, utrzymyiwal nawet, że to pod 
wpływem jego mamów i zachęty Talma zdecy
C.owal się zastąpić w tragediach his.toryc:z,nych 
pudirowane peruki i haftowane firatki - chla
midami i tu1nitkami, co zapoczątkowalo prze
;,virót w dziejach francmslkiej sceny. 

Uprzyitomniając sobie te wszystlkie swoje 
tearbral•ne wspomnienia wziął Potoc:lct pod uwa
gę rówinież i gust dworsikiej publiczinooci laf,_ 
cuCkiej, a więc bezpośredlilich odbiocców sztJul:, 
o których onapisa1nie go prostz01110. Byla to 
tpu<bl'icziność wy;rotbicma, zi:-ia<komicie znają·~a 
·w's1pólozes.ne drama topisar.sitwo .kainmtslk·ie, <lo 
rjedawna stale bywająca w paryskich teaitrach. 
Nie labwo było zy kać jej pokJ.as!k; poza tym 
!Erllnla•ły 1Jrudtnooci techmiC2lne, •W Łańoocie nie 
byfo zaiwodmvych aktorów, g:ratno silami ama
tc.rskirni, a spektakle w programie 111ledrzielnych 
festytnów srtainowily t.}"łko epirzod, w~iśm.ięty 
między wycieczki gOIIldolą a wieczoc.ny bał, ni0 
mogły się więc zbyli; dllugo przeciągać. 

Po pierwszej niedzieli, kiedy zgromadzonym 
gościom zaprezentowano Zakochanego Gila, 
okazai:o się, że scena lańcucka zyiskala świet
ni.ego dostawcę tekstów. Ale i sam aiutar za
tSmatkowal w pisaniu jednoaktówek, zaczęło go 
to bawić. Następne ni.e byly już robione ,,na 
odczepnego". \oVraz z drugą ,,paradą" wlkroczyl 
na scenę pocieszny burrżua Kasander, który 
odtąd stal się glówną [>OStacią .komicZII1ą prz.ed
stawi.eń. Na początek przy jego pomocy ośmie-
5zyl Pot.ceki dotychczasowy żela'Z!1y ;repertuar 
łańcuckiego teatru: poczciwe, moralizaitors.k:ie, 
ale niewielkiej wartości literackiej .komedie 
pani de Genlis., autorki trzeciorzędnej, choć 
owocześn!e cieszącej się dużą popularJUJścią. 
_Kalendarz starych mężów sparodiował sztuki 
pani. de Genlis równie drastycznie co złośliwie. 

Potem stary Kasa111der wystąpil w :iinl!lych 
rolach: wśród groteskowej scenerii ·wybija! z sy-· 
nowskiej głowy aktorskie ciągoty, przy akom-
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pa:niamencie najefektowniejszych mcinologów 
z francuskich tragedii Woltera; ;pele.n .przed.gię
biorczości wyprawiał się do „Indii W.gchodnio
Zachodnich", poszukując ich na przedmieściach 
(dosko;nale nawiasem mówiąc, łańcuckiej pu

'bliczności znainego) Paryża, to znów postano
wiwszy, niczym molierowski Jourdain, patrono
wać li tera turze, ufundował nagrodę li terac:ką -
w postaci własnej córki; wreszci.e, wkraczając 
111a drogę polityc:zmej kariery., przeniknięty re
publLkańsk.imi ideałami, przemawiał zabawnie 
111aipu.gzclllymi zwrotami, zacze1,pniętymi z <prze
mówień deputowanych do Zgromadzenia. 

W kolejnych „paradach", przedstawiających 
perypetie Ka<Sand!ra, Potocki za każdym razem 
przechodzll samego <Siebie: scenki były coraz 
bardziej k.rotochwi1ne, a lch komizm, polega
jący głównLe na grze słów, stawał się coraz 
świetniejszy, by na koniec, w osta.tniej z jedno
aktówek, przekształcić się w koncertowy popi.s 
mi.gtrza malej formy. 

Kasander-demokrata wystawiony został 
w ostatnią niedzielę łańcuckiego <SeZOlllU 1792. 
Dwór księżnej marszałkowej powrócił do Wied
nia. Potooki, przeniósłszy się do Warszawy, 
z począbkierr.. następne.go rnku wydal sześć łań
cuckich „parad" druki.em, dzięki czemu ocalił 
je od zatraty. 

Nie ocalił jednak od zapomnienia. OpublLko
wane w mikrookoplj:nym nakładzie, nie prze
kraczającym zapev.'111.e J~i.Lkudzi.esięciu egzempla
rzy. Parady przez długie lata nieznane były 
nawet hi~torykom literatury (z wyjątkiem, oczy
wiście, Aleksandra Bri.icimera). Kiedy przed 
paroma laty, pracując nad Rękopisem znalezio
nym w Saragossie, zaznajomiłem się z całością 
literackiego dorobk.:.i Potockiego, <bylem pier
wszym czytelnikiem, który wziąl do ręki jedyny 
war~zawski egzemplarz Para.d, zachowany w Bi
bliotece Uniwersyteckiej. Jego kart nikt dotąd 
nie przerzucał, były niea:ozcięte. 

Pierwszy polski przekład jednoaktówek Po
tockiego ,drukowa.ny w miesięoz;niku Dialog 
(z <Sierpnia 1953), stanowił więc prawdziwe od
krycie litera0kie. Parady weszły na deski tea
tralne i na antenę radrową; nLe ulega wątpli
wości, że nasza literatUTa dramatyczna wzbo
gaciła się o nową i interesującą pozycję. Okar 
zalo się, że obok znanego dotąd Potockiego -
pO\vieściopisarza istnieje również Potocki - · 
dramaturg, autar przewrotnych parodii i gro
teskowych żartów scenicznych; blyszczący ta
lentem w burlesce. 

Rzecz ciekawa, że trzeba bylo dopiero prze
kładu polskiego, żeby oryginalny tekst fran
cu<Ski ·wZJbudzil zainteresowa:nie, i to od razu 
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w Paryżu. Paradu mają w najbliższym czasie 
ukazać się w miesięczniku Preuves; podobno 
zainteresował się już nimi jeden z paryskich 
teatrów. Twórczość Potockiego, dotychczas we 
F>rancji zupelnie inieznana, budzi tam coraz 
większe zaLnteresowanie. Wydana przed kil
ikoma miesiącami początkowa część francuski.e
go oryginału Rękopisu znalezionego w Sara
gossie stała się sensacją sezonu, zyskując nie
malo entuzjastycznych omówień w prasie lite
irackiej. Oczekiwa'!le niezadługo peln.e francu
skie wyda:nie powieści z pewnością wprowadzi 
Potockiego do szeregu uzna111ych klasyków świa
towej literatury. 

LESZEK KUKULSKI 



Jan Potocki 

PARADY 

Intrada 

I. 

Prezentacja aktorów 
MIESZCZANIN AKTOREM 

Zajęcia poważne 

Il. 

Porwanie Zerzabelli 
KALENDARZ STARYCH MĘŻÓW 

Taniec piratów 

III. 

Z mapą przez świat 
PODRÓŻ DO INDII 

Orszak weselny 

, 

li 
1 l 

ostfs Y: 

Aktor 

Ojciec aktora 

Zerzabella 

Kasander 

Wojciech Pokora 

Witold Skaruch 
J.a.1+11.Sz .Zlamal 

Barbara Krafftówna 

Jerzy Magórski 
~sla.w- Leśniak 

Muzyka: 

Witold Rudziński 

I ~il 
Leader 

Doktór 

Pirat 1 

Pirat 2 

IV. 

Pantomima sentymentalna 
GIL ZAKOCHANY 
Przerwana sielanka 

V. 
T1'Udy lektury 

KASANDER LITERATEM 
Reweranse towarzyskie 

VI. 

Taniec sankiulotów 
KASANDER DEMO~RATA 

Kontrrewolucja pokonana 

Wiesław Golas 

Wojciech Pokora 

Witold Skaruch 
.l-0,1111.t 2.Lama..l 

Ryszard Szczyciński 

Maciej Zaremba 

Układ pantomim: 

Witold Borkowski 

Reżyseria: Ewa Bonacka 

Inscenizacja i oprawa plastyczna: 
Asystenci scenografa: Irena Burke, 

Wladyslaw Daszewski 
Anielci Wojciechowska 
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Arlekin. (Fragment ornamentu na szklanym 
kielichu, ok. 1760) Muzeum Narodowe w War

szawie 
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Zbigniew Raszewski 

Kaprys Jana Potockiego 

W archiwum nadwornego teatru Radziwił
łów zachował się dokument pobudzający naszą 
wyobraźnię. Jest to ,,Rejestr rzeczy, które Osę
kowski wydał z garderoby Bialskiej na nowe 
balety z Arlekinem". Wynika z tego rejestru, 
że w maju 1759 r. wydał ro.in. „suknię pon
sową całą poprótą Xcia Jegomości, na arlekiń
skie suknie, z podszewką grodyrową ponsową". 
Płaszcz księcia wojewody wileńskiego! Na ko
stium Arlekina! Nie małe zachowanie miał: wi
dać u panów polskich za Sasów, skoro na jego 
bła,zeński strój poszły nawet resztki senator
skiej purpury. Rzeczywiście, teatry magnackie 
rozmnożyły się wtedy jak grzyby po deszczu. 
Komedia dell'arte należała do ulubionych za
baw, nawet na dworze królewskim. Jednak w 
całym naszym osiemnastowiecznym repertuail"ze 
Parady Potockiego są czymś tak niezwykłym, 
że nie uprzytomnimy sobie ich smaku bez przy
pomnieni'a dziejów tego gatunku. 

Jak wiadomo komedia aktorów zawodowych 
(dell'arte) powstała we Włoszech w ciągu 
w. XVI. Nazwano ją tak dla odróżnienia od 
komedii uczonej (erudri-ta), którą wykwintni pa
nowie grywali począfkowo dla własnej przy
jemności. Później, kiedy i na dworze pojawili 
się ·aktorzy zawodowi, nazwa straciła swe zna
czenie. Ale róż.nica pozostała, bo do końca 
w. XVIII były w Europie jakby dwie komedie. 
Jedna powstała pod patronatem elity wedle 
przemyślnie ułożonych prawideł. Jej zadaniem 
było portretowanie dworzan, mieszczan i sług, 
możliwie wiernie, byle zgodnie z poczuciem 
dobrego smaku. Drugą tworzyli wędrowni ko
medianci zdani na wł·asne doświadczenie. Nie 
znali się na sztuce pięknego portretu. Stać ich 
było tylko na jaskrawe plamy z wyraźnie za
znacronym konturem - zawsze te same. Ich 
Pantalone nigdy nie przypominał tego czy owe
go dostojnika, zawsze był tym samym zgryźli
wym starcem z kozią bródką, w czarnym płasz
czu i czerwonym kaftanie. Córka Pantalona 
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Izabella i doktór, któremu ją najczęściej swa.
tal także się nie zmieniali. Piękny kochane!\: 
Iz~belli, sprzymierzona z nią służąca Kolombi~ 
na tchórzliwy Kapitan, wszystko to sylwetki 
odbijane wytrwale z tej samej kliszy, niby 
obrazki, które z roku na rok znajdują chętnych 
nabywców na jarmarcznym straganie .. o. tym, 
jak niepodobne bywały do portretu, ~w1adczy 
najlepieJ okoliczność, że aktorzy grywah w ma
skach modelowanych wedle prastarej tradycji, 
wywodzącej się pewnie ze starożytności. 

Najdłuższe i najciekawsze życie z tego towa
rzystwa miał nieśmiertelny służący Arlekin. 
Był najbarwniejszy, bo jego skąpy pan sprawił 
mu ubranie z różnokolorowych gałganów. I naj
t·uchliwszy: umiał tańczyć, śpiewać i grał na 
wielu instrumentach. Widzowie sprzed kilkuset 
lat nie mogli się nasycić tym widokiem. Cha
rakter Arlekina zna.Ii na pamięć, ale trudno 
było zgadnąć, co mu się nowego przydarzy. 
Miewał tysiące przygód. Najczęściej zupełnie 
fantastycznych: żeglował po morzach, latał ba
lonem, bywał we wszystkkh częściach świata, 
na ziemi, na niebie i w piekle. Gdzie tylko się 
pojawił czyhały nań okropne niepowodzenia, 
z których tylko dzięki przyrodzonemu spryto
wi wychodził obronną ręką. To właśnie najbar
dziej podobało się prostej publiczności. Arlekin 
był jednym z nich. Co wieczór brał kije. z z:i
sady głodny i prześladowany, w końcu jednak 
dawał sobie radę. a - nieraz nawet brał odwet 
na swych przeciwnikach. 

Komedia dell'arte nie długo była specjalnoś
cią włoską. Już w w. XVI! wyuczyli się jej 
Francuzi, którzy też zaraz przerobili ją na swój 
smak. Francuski Arlekin od razu ucywilizował 
się, zaczął filozofować i nabrał paryskiego szy
ku. W początku XVIII w. zhat·dział i popadł 
w niekończące się zatargi z cenzurą. To zabro
niono mu śpiewać żeby nie robił konkurencji 
operze - wtedy mówił ze swadą, przeważnie 
rzeczy wprawiające policjantów w oburzenie. 
To znów nie wolno mu było mówić - wtedy 
z powodzeniem wysławiał się na migi. Panto
mima przychodziła mu tym łatwiej, że od po
czątku dzielił towarzystwo tancerzy, linoskocz
ków i kuglarzy. Zresztą pomysłowi Francuzi 
stworzyli mnóstwo własnych odmian zarówno 
Arlekina, jak i innych postaci odziedziczonych 
po Włochach. Niektóre zyskały wielką popular
ność i wspomnienie po nich żyje w naszym 
obyczaju do dziś. Taki los przypadł partnerowi 
Arlekina, drugiemu służącemu. Pulcinelli, któ
rego włoskie imię przerobili Francuzi na Poli
chinelle. Był nieopisanie gadatliwy i stąd do 
dzisiaj mówi się o trudnej do ukrycia tajemni-
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cy Poliszynela. Swoiście paryską kreację sta_no
wił również bohater Parad Potockiego, Gille. 
z jego bliskim krewnym, Pulcinellą, _łączyło g~ 
dość melancholijne usposobienie, biały stroJ, 
a nawet pewna niechęć do Arlekina. 

Ze wszystkich, jakie znamy, .francuska o_cti:nia
na komedii dell'a,rte była może naip:ękmeJSZa. 
Tak piękna, że jej urokowi nie oparli s.ię na
wet prawodawcy dobrego smaku„ Komedia WY_-_ 
hodowana przez dwór królewski we FranCJl 
zaludniła się postaciami z komedii dell' arte, 
nauczyła się cenić jej wyrazisty gest, pomy
słowe sytuacje i doświ.adczenie. Jednak nie bez 
ograniczeń. Nie do pomyślenia była w te'.ltrze 
dworskim niefrasobliwość, z jaką wędrowni ko
medianci układali przygody Arlekina. Pozwala
no mu przekroczyć granicę dzielącą dobry smak 
od gminnego, byle zastosował się do prawideł. 

Granica pomiędzy obu teatrami nie. była wc'.1~ 
le urojona. Tylko oświeceni widzowie ch~z1h 
podziwiać swe prawidłowe portrety do ki.lku 
wybranych teatrów. Reszta oblegała budy Jar
marczne, których pełno było na placac~ Pary
ża .w w. XVII. I z jarmarc21nego obyczaJu pow
stał gatunek, kitórego próbę dziś zobaczymy. 
Teatr miał tam konkurentów, jak np. tresowa
ne psy, linoskoczków czy kuglarzy. Toteż za
nim zaczęło się przedstawienie aktorzy odgry
wali krótkie scenki przed budą, za darmo, na 
zachętę. Nazywano je paradami. W „wesołych 
mi·asteczkach" różnych stolic europejskich moż
na dziś je.szcze zapoznać się z tą praktyką. 
U nas chyba tyLko reklamowe pochody wędro
wnego cyrku dają wyobrażenie o jej skutecz
ności. 

Tak było w w. XVII. W X:VIII teatr „j:n·
ma1·czny" wyszlachetniał. Rozporządz.ał okaza
łymi gmachami i dawna reklama poszła w za
pomnienie. Ale gust do krótkich scenek ocalał. 
Nie grywano ich już przed wejściem. Układano 
z nich całe przedsta•wienia przypominające dzi
siejsze progr.amy kabaretowe. Poza obecnością 
tych samych postaci nie było w nich żadnej 
myśli przewodniej". Było natomiast mnóstwo 

~ktualności, paszkwilów, satyry, którą najłat
wiej przemycić w takich krótkich dialogach, 
ukła<lanych z dnia na dzień, często na poły im
prowizorycznych. Publiczność za nimi przepadała. 

Uczeni estetycy mniej, chociaż doceniali po
pularność parady i w wielkiej Encyklopedii 
Diderota wydrukowali o niej cały artykuł. 
WaTto go streścić przed dzisiejszym przedsta
wieniem. zwłaszcza, że pięknie oprawny tom 
z r. 1783, z którego przepiszemy cytaty, pocho
dzi z bibJio,teki łańcuckiej. Autor artykułu, hr. 
Tressant, był erudytą. Wiedział, że cykle sce-
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nek farsowych lub satyrycznych mają dawną 
tradycję, sięgającą starożytności. Znał rekla
mowe pochodzenie parady i bez zająknienia 
wyliczał jej bohaterów. „Do zwykłych postaci 
dzisiejszej parndy (czytamy w artykule) nale
ży Kasander - naiwny ojciec, opielmn lub pod
starzały kochanek Izabelli, urocza Izabella ·
w rzeczywistości płocha i fałszywa wykwint
nisia, piękny Leander - jej kochanek łączacy 
rubas~ość żołnierza z zarozumialstwem fircy
ka .. P1er.rot, czasem Arlekin i lampiarz wypel
ni.aJą ~zostałe role parady." Hr. Tressant krzy
wił się na to towarzystwo. Jego zdaniem 
w. wieku oświeconym, który poznał sekret pra
w1d,ło~ego. układania komedii , paradom, naj
częsc1~.1. n~eP,!·zystojnym, okazano „zbyt wiele 
poblac.z.hwos~1 . ~ obur~eniem opowiedział, jak 
to w JedneJ z nich wysmiano samego Jana Ja
kuba Rousseau. Tylko z obowiązku uczoneao 
dodał, . że. nawet za jego czasów „sławni pisar:e. 
a . z. n111:u wiele osób najlepszego smaku, za ba ~ 
WlaJą się układaniem takich sztuczek. Ludziom 
~~soły1:1, obdarzonym fantazją, udaje się tra
fie w . 1~h pocieszr_iy ton". Osobliwe to zajęcie 
upraw1aJą .,en ph1losophe", „ze stanowiska fi
lozofa, któ~y zgłębia dowcip i obyczaj ludu, 
aby dosadme go odmalować''. 

Była to informacja ścisła. Wytwornym teatro
man?m paryskim w. XVIII nie wystarczał teatr 
pubhcz~y'. choćby pod protektoratem dworu. 
Prawdz1w~ panowie mieli własne teatry, w któ
rych sami .występ~wali ja'ko amatorzy. Napi
sano d!a nich mnostwo sztuk najróżniejszych 
gatu.nkow. ~ zależności od gustu, temperamen
tu 1 um1eJę_tności wykonawców. Jedne były 
d.łu~1.e , b~duJące i nudne. jak Theatre de So
c.1ete pa~1 de _G~nlis . . s ztuki pisane przez i dla 
libertynow m1emły się zjadliwością i dowci
pe~. W, tych t~atr~ch kwitły satyryczne jedno
aktowk1, parodie 1 pa.rady, Książę Orleanu 
utrzymywał, naw~t nadwornego komediopisarza. 
Karola Colle, ktory całą swoją sławę zawdzię
czał t:mu reperh-!arow.i. Napisał tomy parad. 
Sam libertyn, wazył się w nich na nie lad 
zuc~~alstw.a. JegC!· najlepszą jednoaktówkę, L~ 
verite da_ns le vm (1757) wznawiano jeszcze 
w. 1~95 1 , 1925 r. Szczególnie upodobał sobie 
Gille a. ktory często występował w jego utwo
rach. Tak często, że raz się na·wet rozdwoił 
w prologu pt. Les deu.x Gilles. 

Ar~stokra ~yczne teatry osiemnastowiecznea0 
Pa.ryza, to srodowisko z którym trzeba łącz;ć 
P~rad1! Potockiego. ·Nie tylko dlatego, że na
~1sał Je .P? francusku, i że po francusku grali 
Je. dostoJru amatorzy w r. 1792. w Polsce nie 
miały chyba poprzedników ani godnych współ-

- 14 

zawodników ówczesme. Twórcy Tea tru Naro
dowego byli fanatykami postępu na modłę en
cyklopedystów. Znali twórczość Colle'go. Jego 
Polowanie Henryka IV posłużyło n awet Bogu
sławskiemu, za wzór, kiedy pisał Henryka VI 
na łowach. Ale parady - nie ocenilrby ich 
wdzięku . Od radziwiłłowskiej komedii dell'arte 
z czasów saskich dzieliła je ta sama odległość, 
która dzieliła księcia Panie Kochanku i gwar
dię albańską od Jana Potockiego i atmosfery 
otaczającej go w Łańcucie. Dla wyra.żenia tej 
atmosfery znowu nasuwa się symbol, chyba 
trafnie uzmysł.awiający nastrój dworskiej arle
kinady u Potockich. Jest to piękny kielich 
z wizerunkiem Arlekina, wykonany prawdopo
dobnie w jakiejś polskiej wytwórni ok. r. 1760. 
Zachował się w dwóch egzemplairzach. Jeden, 
z Krzeszowic, znajduje się w Muzeum Narodo
wym w Warszawie. Drugi został po Potockich 
w Łańcucie. Wydłużone kielichy, tzw. flety, na
pełniano kiedyś szampa.nem, który musując z.a
barwial i ożywiał figurynki. Sub:te1ny pomysł. 
Mógł przyjść do głowy tylko ludziom dobrze 
obeznanym ze sztuką życia. No i z komedią 
dell' arte . uprawianą „en philosophe''. 
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