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BIOGRAFIA PISARZA 

Jan Potocki urodził się w 1761 roku w rodzinie możnej, magnackiej, 
osiadłej w Tarnopolu. Ojcem jego był Józef Potocki, piastujący poważną 
godność Krajczego Koronnego. matką - Teresa z Ossolińskich. Przyszły 
pisarz odebrał staranną edukację na uniwersytetach w Genewie i Lozan
nie. Początkowo interesował się przyrodą i matematyką, później wzięły 
w nim górę zamiłowania do badań historycznych. W r. 1778 widzimy go 
w szeregach wojsk cesarsko - austriackich, w których jako oficer bierze 
udział w Kampanii Bawarskiej. W latach 1779, 80 jako kawaler maltański 
ściga w wyprawach morskich muzułmańskich korsarzy. 

Rok 1782 jest datą przełomową w jego życiorysie, od niego bowiem 
począwszy rozpoczyna się jego ożywiona i przez całe niemal życie trwa
jąca działalność naukowa. W roku tym Jan Potocki wraca do kraju i po
dejmuje badania prehistorii ludów słowiańskich. Wynikiem owych stu
diów miało być dopełnienie „Historii Narodu Polskiego", pisanej przez 
Naruszewicza, który nie znając źródeł nie mógł napisać pierwszego tomu, 
mającego zawierać pradzieje słowiańszczyzny. Potocki podejmuje i,;ię ze
brać potrzebne źródła, opracować i przeprowadzić ich naukową interpre
tację. W ten sposób Jan Potocki zostaje jednym z pionierów polskiej 
prehistorii. Dziełami, które mu zapewniły trwałą pozycję w dziejach 
nauki polskiej były: „Recherches sur la Sarmatie", „ Fragments histo
riques et geographiqes sur la Scythie, la Sarmatie et !es Slaves" oraz 
„Historie primitive de peuple de la Russie." 

Na lata 1784 - 1798 przypada okres podróży Jana Potockiego. W Pa
ryżu, wykorzystując zasoby bogatych bibliotek nadsekwańskich, gro
madzi wszelkie wzmianki dotyczące ludów słowiańskich, rozsiane w roz
licznych dziełach pisarzy starożytnych. Podróżując po Niemczech tropi 
ślady kultury słowiańskiej między Renem i Odrą. Wędrówkę po Kauka
zie wykorzystuje do swojej, ciągle uzupełnianej „Historii ludów pier
wotnych Rosji''. Na marginesie należy zaznaczyć, źe wszelkie swoje prace 
pisze Jan Potocki w języku francuskim. Pod tym względem jest wier
nym hołdownikiem panującej podówczas mody. 



Podczas swego pobytu w Paryżu styka się z filozofią materiali
styczną Helwecjusza i już do końca życia staje się gorącym jej zwolen
nikiem. Tu na terenie Paryża radykalizują się te jego poglądy spo
łeczne . Pragnie walczyć za sprawę antypruskiej rewolucji w Holandii 
i pośpiesza do Amsterdamu. Niestety po to jedynie, aby być świadkiem 
krwawego stłumienia rewolty przez pruską armię okupacyjną. Przera
żony potęgą i brutalnością zaborczego prusactwa, uznaje od tego mo
mentu Prusy za głównego wroga ideałów wolności. Po powrocie do kraju 
pisze płomienny memoriał do króla Stanisława Augusta, w którym do
maga się rozbudowy sił zbrojnych Polski . celem stworzenia skutecznego 
narzędzia obrony przed ewentualną pruską inwazją i ofiarowuje pań
stwu piątą część swych dochodów na dozbrojenie. Niestety zarówno 
król. jak i czynniki decydujące w tej mierze zajęte sprawami zbierają
cego się właśnie Sejmu Czteroletniego, zlekceważyły przestrogi Potoc
kiego i jego finansową ofertę. 

Jako zapalony zwolennik przygotowywanych przez Sejm reform 
konstytucyjnych Potocki zakłada w swej warszawskiej rezydencji ofi
cynę drukarską, z której wypuszcza raz po raz pisane przez siebie ulotnę 
pisma, broszury, memoriały o postępowej, rewolucyjnej wręcz treści. 

W 1-szą rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja ogłasza swoje .,Myśli 

o wolności" (Essay sur la liberte). Pragnąc czynem realnym poprzeć 
Wielką Rewolucję Francuską wyrusza do Paryża, skąd po roku wraca 
do kraju. 

Targowica spowodowuje wycofanie się Potockiego z życia publicz
nego. Upust dla swej niezniszczalnej zda się energii odnajduje w po
wrocie do pracy naukowej, od której od czasu do czasu, raczej gwoli 
rozrywki niż z głębokiej potrzeby twórczej, odrywa się przechodząc do 
pracy literackiej. Ui;rawia komed iopisarstwo, którego koroną pozostaje 
„Sześć parad" napisanych dla teatru dworskiego w Łańcucie. Napisa
niem tych „Sześciu parad"' pragnął zapewne Potocki spłacić dług 

wdzięczności za okazywaną mu przez dwór łańcucki gościnę. Nawiasem 
wspomnieć należy, że oprócz „Sześciu parad'', których prapremiera od
była się w Łańcucie w r. 1792, Potocki napisał również dla teatrzyku 
dworskiego w Rheisenbergu komedię p. t. „Cyganie Andaluzyjscy" („Les 
bohemiens d'Andalusic") Utwór ten jednak, słaby, ckliwie-sentymen
talny nie ostał się czasowi. 

W przeciwieństwie do „Cyganów" „Parady" skrzące się znakomitym 
dowcipem, parodiujące świetnie typy współczesne Potockiemu, operujące 
skutecznie elementami groteski, parodii, żartu scenicznego, zostały nie
słusznie skazan'e na zapomnienie przez wiele dziesiątków lat. Te pe
rełki niewątpliwego talentu, odkryte dziś po raz wtóry, przemawiają do 
nas tak żywo, jakby dzisiaj były pisane. I to jest właśnie powodem, dla 
którego ukazujemy je dzisiaj. 

· w ostatnim okresie życia Potocki, zniechęcony potępieniem przez 
krytykę jego prac naukowych, mających stanowić tom pierwszy „His
torii narodu polskiego" Naruszewicza, mimo, że odznaczony- przez Cesa
rza Aleksandra I-go orderem św. Włodzimierza i tytułem tajnego radcy, 
mimo, że przyjęty na członka Warszawskiego Towarzystwa Przyjac'.ół 
Nauk, porzuca dziedzinę badań słowiańszczyzny i pisze szereg d_z1eł 
z zakresu archeologii Fenicji, Babilonu, Egiptu. Prace te łączy z wyJa7-
dami poza granice Polski, do Italii, Rosji a nawet Chin. 

Pod koniec życia osiada na Ukrainie. Przebywa głównie w okoli
cach Tulczyn, u Trembeckiego, który nawiasem mówiąc w swej „Zo
fiówce" wspomina o nim. 

20 wrzesień 1815 ·roku jest datą śmierci Jana Potockiego, który 
w dniu tym popełnia samobójstwo. 

Jan Potocki pozostawił około trzydziestu dzieł wyłącznie w języku 

francuskim. Do najważniejszych należą: 
Essay sur l'histoire universelle et recherches sur celle de la Sarma

tie" 4 tomy. Warszawa 1789/9 2. 
„Voyage dans quelques parties de la Basse-Sexe pour la recherches 

des antiquites va Slaves au Vandes". Hamburg 1795. 
Manuscrits trouve a Saragosse" Petersburg 1795. 

Pier~sze wydanie polskie p.t. Rękopis znaleziony w Saragossie" w prze
kładzie Edwarda Chojeck1ego. Lipsk 1842 oraz: 

„Parady" stanowiące niewątpliwie jedną z ciekawszych pozycji teatru 
Polskiego Oświecenia . 



TADEUSZ ZELENAY 

L TER AT MIM O W OL I 

W dostępnych nam biografiach Jana Potockiego brak bliższych in
formacji o autorze „Parad" jako pisarzu - artyście. On sam zresztą 

nie traktował poważnie tego odcinka swej d ziała lności. Miał się za 
naukowca, publicystę, polityka żołnierza, ale w żadnym wypadku za 
literata. Był cz!owiekiem aktywnym, zabierał głos w wielu sprawach 
svvojego czasu, wojował, podróżował, wyładowywa ł swó j bujny tempe
rament w na 'rozliczniejszych zajęciach, pisarstwem zaś parał się w wol
nych chwilach, k u uciesze sobie i innym. 

Sześć scenek Ekładających s ię na „Parady" powstało zupełnie przy
padkowo, gdy Potocki bawił w Łańcucie, na dworze Lubomirskich. 
Teatr dworski w Łańcuc ie, jeden z ostatnich, przejawia jących u schyłku 
XVIII wieku ożywionq działalność, musiał cierpieć na brak możliwych 
do wystawienia przez szczupłe siły zespołu pozycji repertuarowych, 
Ekoro Potocki, gwoli uciechy gośc i przebywających na dworze, chwyta 
za pióro i skreśla sześć rewelacyjnie zręcznych komedyjek, w których 
daje upust swe j swadzie, złośliwości i poczuciu humoru. 

„Ri;:kopis znaleziony w Saragosss ie" nie może być mimo swych zalet 
natury artystycznej, traktowany jako utwór Jiterata - artysty, jako 
dzielo realiwjące literacko-artystyci.ne zamiary. Natomiast jest to na
pewno w pewnej mjerze zbeletry--owany traktat filozoficzny, w którym 
autor bierze w obronę zaatakowany przez Chateaubrianda racjonalizm 
oświecenia . Wartość artystyczna tego utworu była zdobyczą n iezamie
rzoną, jak czasem niezamierzone bywają wielkie wynalazki techniczne, 
których dckonują uczeni parający się całkiem innymi zagadnieniami. 

Nie miejsce tu jednak przecież na rozwijanie tych wniosków, które 
~ ię nasuwają w związku z lekturą „Rękopisu znalezionego w Saragos
sie" . Dokładne omówienie tej roli jaką spełnił „Re:kopis" znajdzie zain
teresowany czytelnik we wstępie p:óra Leszka Kukulskiego do czytelni
kowskiego wydania „Rękop:su" z r . 1956. Tu natomiast w kilku zaledwie 
słowach, nie rozwija jąc szerzej tego zagadnienia, pragnęliśmy zwrócić 
uwagę na umiłowanie egzotyki tak charakterystycznej w epoce wczes
ngo romantyzmu, czego wymownym dowodem są chociażby młodzień

cze poematy Byrona czy Słowackiego. 

Począwszy od połowy XVIII wieku spojrzenia uczo nych, artystów, 
polityków, intelektualistów zapełniających salony literackie, kierują 

się w stronę Azji Mniejs (ej, Arabii, Egiptu. Podboje afrykańskie Bona
partego, a wkrótce potym odczytanie hieroglifów egipskich przez Cham
poliona, przyczynia ją się w znacznej mierze do pogłębienia tych zain
teresowań . Moda na egzotykę obejmuje w n'.ed ługim czasie cały basen 

PAŃSTWOWY TEATR WE WROCŁAWIU 

„R O Z M A I T O Ś C 11:" 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYST. ADOLF CIIRONICKI 
V-DYREKTOR JANUSZ PŁAWI ''SKI 
KIER. LITERACKI TADEUSZ ZELENAY 

SEZON TEATRALNY 

1958/1959 

11'•11 1111 

J A N P O T O C K 

PARADY 
W 6-CllJ OBRAZACH 

REŻYSERIA 

ST ANISŁ. ZBYSZEWSKA 

SCEN OGRA F I A 

ZBIGNIEW KLIMCZYK 

~I U Z Y K A 
WITOLD R UDZIN'SKI 

ASYSTENT R EŻ YS E RA 

TADEUSZ KAMBERSKI 

PREMIERA 
5 WRZEŚNIA 1959 



Intrada 

I 
Prezentacja uktorów 

MIESZCZANIN- AKTOREM 
Zajęcia poważne 

li 
Porwanie Zerzabelli 

KALENDARZ 
STARYCH MĘŻÓW 

Taniec piratów 

Ili 
Pantomima sentymPntalna'. 

GIL ZAKOCHANY 
Przerwana sielanka 

AKTOR 

OJCIEC AKTORA 

ZERZABELLA 

KASSANDER 

GIL ... 

LEANDER 

DOKTÓR. 

AKTOR DO WSZYSTKIEGO 

o s o 

\ 
:l 

B y 

{ 

{ 
{ 

JV 
Z mapą przez świat 

PODRÓŻ DO INDII 
Orszak ,weselny 

V 
Trudy lektury 

Konkursowy konkurent 
KASSANDER LITERATEM 

Reweranse towarzyskie 

VI 
Taniec sankiulotów 
Patriotyczne owacje 

'KASSANDER DEMOKRATĄ 
Kontrrewolucja pokonana 

HENRYK TEICHERT 

KAZIMJERZ BŁASZCZYŃSKI 

MARIA KĘBŁOWSKA 
DANIELA MAKULSKA 

BRONISŁAW BROŃSKI 

TADEUSZ KAMBERSKI 
JAROSŁAW KUSZEWSKI 

STEFAN KUBICKI 
JAROSŁAW KUSZEWSKI 

ROMAN SIKORA 

MICHAŁ MROCZKO 

EWOLUCJE TANECZNE I PANTOMIMY 
ZUZANNA ŁOZIŃSKA, współpraca STANISŁAW A ZBYSZEWSKA 

• 



S U F L E R 
H Ą LI N A NIEDŻWIEDZKA 

• 
INSPICJENT 
MICHAŁ MROCZKO 

• 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
IAI ADRIAN URBAI 

• 
GŁÓWNY ELEKTRYK 
HENRYK JANOWSKI 

• 
OBSŁUGA MAGNETOFONU 
MICHAŁ MROCZKO 

• 
KIEROWNIK SCENY 
STEFAN WITEK 

• 
KIEROWNIK PRACOWNI 
MALARSKIEJ 
WŁADYSŁAW D A C H 

• 
KIEROWNIK PRACOWNI 
KRAWIECKIEJ DAMSKIE! 
W ANDA P R E C K A Ł Ł O 

• 
KIEROWNIK PRACOWNI 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
JÓZEF PODOLSKI 

• 
PRACE PER UK ARSKIE 
STANISŁ. KOŁODZIEJCZAK 
MICHALINA SEREDNICKA 

• 

Morza Śródziemnego. Wkrótce zaczyna się masowy rabunek dzieł sztuki 
starożytnej - afrykańskiej i małoazjatyckiej, w którym rej wiodą 

Francuzi. Płyną do Europy i zapełniają sale muzeów i siedziby mag
nackie - zwoje papyrusów, ułamki waz, majoliki, mozajki, gemmy 

kamee, fragmenty architektoniczne i broń . 
Ale moda na barwną egzotykę obejmuje nietylko kraje afrykańskie 

i małoazjatyckie. Zainteresowanie budzi również Hiszpania, południowa 
Italia i europejskie wyspy Morza Sródziemnego. W Hiszpanii budzą za
chwyt relikty sztuki arabskiej - moszeje, meczety, minarety, pomniki 
cmentarne Sewilli i Cordoby. Przyciągają oczy turysty hellenistyczne 
swiątynie Sycylii, Sardynii i Peloponezu. 

Potocki, nieodrodne dziecko swojej epoki jest jednym z entuzja
stów tej mody. Jego udział w wyprawach przeciwko korsarzom i włóczę
ga po krajach śródziemnomorskich jak Turcja, Egipt, Hiszpania i Maroko 
dały mu moc spostrzeżeń, nasyciły wyobraźnię i zapłodniły umysł. Pi
~ząc swój „Rękopis" znał doskonale tło na którym się jego akcja roz
grywa. Tło to stanowi klimat i przyroda, obyczaje i stosunki społeczne 
i polityczne. ów cały „couleur loca!", który tak znakomicie umiał od
tworzyć. 

Potocki był pisarzem szerokich horyzontów myślowych. Był jed
nym z nielicznych twórców polskich owej epoki, którzy nie zasklepiali 
się w zaścianku własnego kraju, lecz wzorem naszych welkich poetów 
romantycznych interesował się wszystkim, co było w jego epoce godne 
obserwacji. Ponieważ akcja „Rękopisu" dzieje się poza granicami 
Polski, !ł koloryt lokalny „Parad" wskazuje również raczej na kraje 
zamorskie, ponieważ prawie wszystkie swe dzieła pisał po francusku, 
możnaby go łatwo posądzić o oderwanie się od spraw własnego kraju, 
który w tym właśnie okresie znajdował się w fazie swych nieszczęść 

i zapadał się w otchłań niewoli. Ten zarzut wszelako jest nie do przyję
cia przeczy mu bowiem akcja publicystyczna autora „Parad", Pamiętaj
my, że po pobycie swym w Niderlandach, gdzie pragnął wziąć czynny 
udział w walce o wolność ciemiężonych przez Prusy Holendrów, Po
tocki powrócił do kraju, gdzie rozwinął nadzwyczaj czynną akcję poli
tyczną, w imię wolności Ojczyzny i swobód demokratycznych. Pamietaj
my, że agitował czynnie i przestrzegał władze państwowe przed prus
kim niebezpieczeństwem, że gorąco powitał wolnościowe reformy Sejmu 
Czteroletniego, że w swej własnej oficyne drukarskej tłoczył i wy
puszczał w świat pisma polityczne, broszury polemiczne, pamflety 
własnego pióra, zawsze opowiadając się za postępem, sprawiedliwością, 
zawsze przeciw absoluty=owi i zacofaniu, które według jego przeko
nań do zguby doprowadziły Polskę. W świetle tych ideałów, Potocki 
ukazuje się nam nietylko jako orędownik postępu i wolności, ale również, 
jako patriota p.łomienny . 



SZKIC DZIAŁALNOŚCI TEATRU W POLSCE 

W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII W. 

Może interesującym by było prześledzić bodaj pobieżnie, jak kształ
towała się sytuacja teatralna w Polsce w okresie gdy Jan Potocki zaczął 
parać się dramatopisarstwem, czego owocem były urocze „Parady" 
i zupełnie słabiutka sztuczka „Cyganie Andaluzyjscy". 

W okresie, o którym mowa, kończą już swój żywot teatry kolegialne 
szkół pijarskich i jezuickich. Również liczne teatry rezydencji magnac
kich, na skutek nadzwycza j trudnej sytuacji politycznej, w której zna
lazła się Polska w okresie rozbiorów, wegetują zaledwie. Jedynie teatr 
w Łańcucie, tej najświetn iejsze j podówczas siedzibie magnackiej w Ma
łopolsce, gnieździe Lubomirskich i Czartoryskich, może poszczycić się 

większą aktywnością. Jedynym terenem życia teatralnego w Polsce 
schyłku XVIII w. pozostaje Warszawa. 

W Teatrze Narodowym w Warszawie pod dyrekcją - początkowo 

byłego kamerdynera królewskiego, Ryxa, a później Wojciecha Bogusław
skiego, występują zespoły obcokrajowe i polskie. Najwięcej jes t zespo
łów francuskich. Zespoły te dzięki powszechnej znajomości języka fran
cuskiego w warstwach oświeconych Warszawy, cieszą się u nas dość 

znaczną popularnością . 

Aby dać jakie takie pojęcie o charakterze repertuaru granego pod
ówczas w Warszawie przez francuskie trupy aktorskie, trzeba w tym 
miejscu przypomnieć , że domeną repertuarową zespołów francuskich 
w tym czasie jest dramat klasyczny, komedia, operetka i t. zw. komedio
opera. 

Przeglądając roczniki teatralne tego okresu stwierdzamy co nastę
puje: 

W roku 1777 wystawiają w Warszawie francuskie zespoły aktorskie 
następujące pozycje repertuarowe: 

Molier - „Skąpiec" i Lekarz mimowoli" 
Goldoni - „Szelmostwa Scapina" 
Poza tym cały szereg komed ii i operetek mało znanych dramaturgów 

współczesnych. 

W roku 1778 Szekspir - „Romeo i Julia", Dorat - „Le Celibateurl' 
(komedia) i szereg utworów marginesowych. 

·Rok 1778 był ostatnim rokiem działalności francuskich zespołów 

aktorskich w Polsce. W okresie powstania „Parad" teatr francuski nie 
wywiera już wpływu na dramaturgię polską. 

Ożywioną działalność w Warszawie rozwijają też trupy włoskie. 

Ich główną domeną jest opera. Włoskie zespoły działają aż do roku 
1793 w którym wystawiły między innymi „La Citra" - operę da Ponte 
- Salierego i „Amaglia Capriciosa" Livigni Gozzonina. 

Najdłużej przetrwał w Polsce Teatr niemiecki (do roku 1794), spec
jalizujący się głównie w poważnym dramacie klasycznym, lecz nie gar
dzący również komedią i operetką. 

W roku 1793, teatr ten na scenie warszawskiej wystawia „Don 
Carlosa" Schillera „Króla Leara" i „Makbet" Szekspira oraz szereg 
komedii i operetek. 

Bardzo ży..yą działalność przejawia polski Teatr Narodowy, ak-
tywny do roku 1797. W roku 1793 wystawia on następujące sztuki: 

„Axur, król Ormus" - opera Beaumarchais - Sa1ieriego 
Kotzebue - „Figiel za figiel", dramat. 
Kotzebue - „Indianie w Anglii", „Papuga", „Pustelnik na wyspie" 

komedie·. 
Perrault de Fa'lbaire - „Obyczaje wieku", dramat. 
Scheridan - „Skoła obmowy", komedia. 
Jak już powiedzieliśmy czasy te są okresem upadku świetności tea

trów magnackich. Nieco żywiej od innych działający teatr Sułkowski~h 
w Rydzynie, jest właściwie teatrem niemieckim, dzięki zniemczeniu 
rydzyńskiej linii Sułkowskich . Utrzymuje się również teatr Brzos
towskich w Pawłowie, który w roku 1793 wystawia anonimową komedię 
polską, pod tytułem „Osada wiejska", oraz teatr w Rheisenbergu wysta
wiający w roku 1794, wspomnianych już „Cyganów Andaluzyjskich" 
pióra Potockiego. 

Na tle tej wegetacji olśniewającą- świetnością błyszczy teatr Lubo
mirskich w Łańcucie. Przez jego scenę przewijają się w roku 1792 
sztuki Bohomolca, Bykowskiego, Rzewuskiego, Drozdowskiego, Karpiń
skiego, Korsaka, Lubomirskiego, Konarskiego, Bogusławskiego, Kniaź
nina. 

Z repertuaru obcego spotykamy na scenie łańcuckiej corneillows
kiego „Cyda", Schillera - „Don Carlosa" i Emilię Galotti, komedie Gol
doniego, sztuki Lessinga, Beaumarchais i Moliera („Uczone białogłowy"). 

W tym to czasie wystawia Potocki w teatrze Lubomirskich po raz 
pierwszy swoje „Parady". 

Na zakończenie należy nadmienić, że zapomniane i nie grane od 
1792 r. „Parady" odkrył dla polskiego teatru Teatr Współczesny w War-



szawle, wystawiając je w ubiegłym roku w reżyserii E. 'Bonackiej 
i W. Daszewskiego. 

W kwietniu 1959 r. spektakl ten pokazano w paryskim Teatrze Na
rodów, gdzie uzyskał on duże uznanie publiczności i krytyki. Podkreś
lano finezję reżyserską Ewy Bonackiej, wdzięk kostiumów i dekoracji 
Daszewskiego, świetną grę aktorów, zwłaszcza Wiesława Golasa i Bar
bifry Krafftówny. Porównywano zespół . z trupą Jacquesa Fabbri. Obec
na ·premiera „Parad" w Teatrze „Rozmaitości" jest drugim wystawie
niem sztuki w języku polskim. 

Przy sposobności pragniemy zwrócić uwagę na odmienność koncep
cji reżyserskiej Ewy Bonackiej i autorki tej wypowiedzi. Podczas gdy 
pierwsza poszła po linii teatru dystyngowanego, dworskiego tłumiąc jas
krawości i stylizując sztukę, przez nadanie jej pewnego poloru, pewnej 
literackości, - druga pragnęła przypomnieć styl widowisk jarmarcz
nych, plebejskich, wywodzących się bezpośrednio z tradycji przedsta
wień ludowych i komedii dell'arte. Niedawno przeglądając recenzje 
paryskch sprawozdawców teatralnych natrafiliśmy na wypowiedż Ro
berta Kempa, ktcry na łamach „Le Monde" zauważa, że w reżyserii 

Banackiej nie ma „ani jednej sceny obyczajowej", „nic ludowego". Takie 
stanowisko jest oczywiście sprawą indywidualnych gustów i upodobań, 
dla nas bowiem obie koncepcje są jednakowo interesujące. Jeśli po
szliśmy po linii odmiennej niż ta, którą reprezentuje Ewa Banacka, 
to nie powodowały nami czyjekolwiek sugestie lub rady, lecz indy
widua1ne wyczucie. 

Stanisława Zboszeu·sha 
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