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PRZEDSTAWIAMY AUTORÓW 

JiA!N POTOCKI (17611 ~ 118115) - oświecony 
magnat .i. człowiek ll'liezw~e ekscenłlryczny, 
IPolak iz pochodzenia i Jco~opolita ,z wy.bOl"U, 
podróżnik (zwiedził Europę, Turcję, Egipt, Tunis, 
Maxoko, Kaukaz) i er.lJ1dyta (prowadził m. in. 
badania aroheolog-iczne nad zasięgiem Słowian 
zachodnich), znawca tajemnic Wschodu· i wiel
lbicieJ. Wo1tera (co mu nie ,przeszkodziło w pa
radzie Mieszczanin aktorem zakpić z jego 
tragedii) - był jedną z barwniejszych postaci 
XVlII-wiecznej Pots.k:i. Zajmował się irównież 
literaturą, pisał tylko po francusku, jest auto-

. irem głośnej, niedawno przerobionej na film, 
powieści pt. Rękopis znaleziony w Saragossie, 
cyklu Parad oraz komedii wierszem pt. Cy
ganie andaluzyjscy. Parady Potockiego 
zbiÓII' burlesek, z ~tÓII'~h ikaiżda stanowi zamk
niętą fabularną całość - grano IPO franousk!u 
w 1792 rok.u przed wykwintną ,publicznością 
w teatrze dworskim w Łańcucie. Były one po
'Piisem Hteiracll:im miM'rza małej formy, -swobod
nie IW'łada•jącego ~oteskowym dowcLpem, grą 
słów, f~ywo1nie dwuznacznym rżar.tem. Powtór
nie odk;ryte w naszych czasach i ipo ra.z ipierw
ISZY .przełożone na języlk ·pobld - zdobyły sobie 
Parady zasłużoną sławę rewelacyjnego znale

-zili1ka repertuaTowego. 

„ • „ 
KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃ

SKIEGO (1905 - 1953) - autora .makom.itych 
liryków ii wier.s.zy 1Saty.rycznyoh, .poematów 
Wit Stwosz i Niobe, cyklu Pieśni i prób 
teatralnych zatytułowanych Zielona Gęś -
~ecjailnie przedstawfać nie trzeba. Jest wy
starczająco popularny. Ale Gałczyńiski 1i Pot-oc
lk:i w ira.mach jednego .!J)ektaklu? .zestawienie 
tych dwóch na.zwisk musi skłaniać do refleksji, 
iwięcej nawet - może !budzić wątpliwości. Pi
.Sa1"Z osiemna«tow:ieczny o niewą•tplilwie wysokiej 
•kultll•rze liiteraoldej .1 deden z najoryginalniej-

ezycll ·podS!cioh IPOetów XX-wieilru - oddalenie 
w czasie pozwala powątpiewać, czy te dwie 
,z natury. hi&torii tak różne indywiduailności 
·aI1ty1styczne cokolwiek Jączy. A jednak; trop, 
którym iposzecll teatr, wskazał autor iw.stępu do 
Parad doc. Julian Lewiński: „Parady to 
iwidzięczny pOjpis ~tu scenicmego przeniesio
nego na :płais-zczyznę groteski, której sens sma
mwał z itakim mistnosllwem KOI115tanty Ilde
fons". Tak więc zetknięcie obu pisarzy następuje 
na ·pła.szczyźnie styJ.u. Byłby to jedna:k powód 
jeszcze nie wystarczający do połączenia Parad 
z intermediami z Babci i wnuczka. Nie wy
starczający, ale istotny. Równie istotne wydają 
się być zbieżności w czymś tak nieokreślonym 
jak klimat, nastrój niewymuszonej zabawy. 
„Parady" Potockiego można wyprowadzić 
wprost z komedii dell'arte, właściwie są one 
komedią dell'arte, tyle tylko, że bardziej ogła
dzoną, dworską, co zresztą bezpośrednio łączy 
się z okolicznościami ich powstania i osobą 
autora. Przesadą byłoby przypisanie takiego ro
dowodu twórczości Gałczyńskiego, niemniej 
faktem jest, że w utworach jego często odnaj
dujemy elementy „jarmarczne", charaktery
styczne dla ludowej farsy czy właśnie dla ko
medii dell'arte. Można zaryzykować twierdze
nie, że poetyka uprawiana przez obydwu pisa
rzy, jeżeli nawet nie jest tożsama, to jest zbli
żona i porównywalna. Niezastąpieri Rączka 
i Adamus, którzy aranżują dzisiejszy spektakl, 
w prostej linii spokrewnieni są z Gilem z Pa
rad i Molierowskim Skapenem, protoplastami 
tych zaś są Arlekin Pulcinella Pantalone i inne 
postacie komedii dell'arte. 

Zbieżności te pozwoliły na podjęcie w teatrze 
próby stworzenia spójnego spektaklu, opartego 
na tekstach pisarzy odległych w czasie a jed
nocześnie niespodziewanie bliskich w stylistyce, 
w rozumieniu zabawy i poczucia humoru. 
Reszta jest już rzeczą teatralnego przekazu. 



ZBIGNIEW •RASZEWSKI 

KAPRYS JASA POTOCKIEGO 

W archiwum nadwornego tea<triu RadZJ1wiłłów 
zachował się dokument pobudza.jący naszą wy
obraźnię. Jest to „Rejestr rzeczy, które Osę
lkowski wydał z garderoby Bialskiej na nowe 
balety z Ar lekinem". Wynika z tego irejestru, 
że w maju 1759 r. WY'dał m. in. „suknię ponso
wą całą poprótą X-cia Jegomości, na arlekiń
s!tie suknie, z .podszewką grodyrową ponsową". 
Płaoszcz księcia wojewody wileńskiego. Na iko
stium Arlekina. Nie małe zachowanie miał wi
dać u panów polskich za Sasów, skoro na jego 
błazeński strój poszły nawet ,resztki senatorskiej 
purpury. Rzeczywiśeie, teartry magnackie roz
mnożyły się wtedy jak grzyby po deszczu. Ko
media dell'arte należała do ulubionych zabaw, 
nawet na dworze 11m"ólew.skim. Jednak w całym 
naszym osiemnastowiecznym repertuarze Parady 
Potockiego są czymś taik: niezwY'kłym, że nie 
uprzytomnimy sobie ich smaku bez przy;pom
n<ienia dziejów tego gawnku. 

.T:ik wiadomo .komedia aktorów zawodowycr 
(dell'arte) powstała we Włoszech w ciągu 
w. XVI. Nazwano ją tak dla odróżnienia od ko
medii ·uczonej (erudita), tktórą wykwitni pano
wie grywa-li początkowo dla własnej ,przyjem
ności. Później, kiedy i na dworze ipojaiw.ili się 
aktorzy zawodowi, nazwa straciła swe znacze-
111ie. Ale róż.nica pozostała, bo do końca w. XVIII 
były w Elllfopie •jakby dwie komedie. Jedna po
w.stała rpod patronatem elity wedle przemyślnie 
uŁożonych prawideł. Jej ·zadaniem było portre
towanie diworzan, mieszczan i sług, możliwie 
w.iernie, byle zgodnie z poczuciem dobrego sma
ku. Drugą twor.zyli wędrowni .Jmmedianc.i zdani 
na własne doświadczenie. Nie znali .się 111a szbu
ce pięknego ipor.treliu. Stać ich było ,ty1ko na 
jas.ktrawe plamy z wy.raźnie zaznaczonym kon
iturem - zawsze rte same. Ich Pantalone 111i,gd:r 
nie .przypominał .tego CZY' owego dostojnika, 
zawsze był tym sa:my.m zgryźliwym ~arcem 
z kozią biróc:Lką, IW czarnym .płaszczu i .czerwo
nym kaiftanie. CÓ'I'1k:a Pantalona Izaibella ·i dok
ttoc, któremu dą najczęściej swatał, tak.że się 
nie zmieniali. Pięklily kochanek IzabeHi, sprzy
mierziona z nią służąca Kolombina, tchór7lliwy 
!Kapitan, wszystko .to syJ.wetki odbijane wy
itrwa'1e z tej samej kliszy, niby obrazki, które 
z roku na rok znaj.dują chętnych nabywców na 
dawnarcznym straganie. O tym, .jaik niepodobne 

bywały do por.tretu, świadczy na1,j.lepiej oko
licznooć, że aktorzy gryWali w maskach mode
lowanych wedle prastarej tradycji, wywodzącej 
się pewnie ze starożytności. 

Najdłuiższe T na,jci€łkawsze życie z tego towa
rzy.stwa miał nieśmiertelny służącY' A.r.lekin. 
Był na·jba.rwniejszy, bo jego skąpy pan sprawił 
mu •Ubranie z iróżnokolorowych .gałganków. 
I najruchliwszy: umiał tańczyć, śpiewać i grał 
na wielu ]instrumentach. Wi<lzowie sprzed kil
kuset la.t nie mogli 1się nasycić rtym widokiem. 
ChaTakter Arlekina •znali na pamięć, aie .tą:udno 
było ~adnąć, co mu !Się nowego przydarzy. 
Miewał tysiące ipr·zygód. Najczęściej z.u<pełnie 
fantastycznych: żeglowa.ł po morzach, latał ba
lonem, bywał we wszystkich częściach świata, 
na ziemi, na niebie i •w piekle. Gdzie tylko się 
<pojawił czyhały nań okropne 111ieipowodzenia, 
z których rty1ko dzięki .przyrodzonemu sprytowi 
rwychodził obronną .ręką. To właśnie najbardziej 
podobało się ,prostej pubHcmości. Arlekin był 
jednym z nich. Co wieczór brał kije, z zasady 
głodny i prześladowany, w końcu jednak dawał 
oobie radę, a - nieraz nawet brał odwet na 
swych ,przeciwnikaoh. 

Komedia dell'a·rte nie długo była specjal
nością włoską. Już w w. XVII wyuczyli się 
jej Francuzi, ktÓll."zy też zaraz .przerobiLi ją na 
swój smak. Firancu.ski Arlekin od irazu ucy
wilizował się, .zaczął filozofować i nabrał pa
ryskiego szyku. W początlk.u XV1II w. zhar
dział i popadł w niekończące się zatargi z cen
zurą. To zabroniono mu śpiewać, żeby nie ro
bił korukurein.C'ji operze - wtedy mówH ze 
swadą, przeważruie rzec,zy ·wprawiajace •poli
cjantów w oburzenie. To znów nie wolno mu 
było mówić - wtedy z powodzeni€11ll wysła
wiał się na migi. Pantomima przychodziła mu 
.tym łatwiej, że od ,poczatku dzielił towarzy
stwo tancerzy, Hnoskoczków i kuglarzy. Zresz
tą pomysłoWii Francuzi stworzyli mnóstwo 

.własnych odmian za·równo ArlekiJna, jak i in
nych postaci odziedziczonych po Włochach. 
Niektóre zyskały wieLką popularność i wspom
nienie po nich żyje w naszym obyczaju do 
dziś... Taki los przyipadł partnerowi Arlekina, 
dr.ugiemu służącemu, P.ulcinelli, którego wło
sk.ie imię przerobili Francuzi na PoLichinelle. 
Był nieopisan.ie gadatliiwy i stąd do dzisiaj 
mówi się o ·tl'u<lnej do Uikry.cia tajemnicy Po
liszynela. Swoiście paryska kreację stanowił 
rówmez bohater Parad Potockiego, Gille. 
Z jego blisk.im krewnym, Pulcinellą, łączyło go 
dość melancholijne ·u.spo.sobienie, biały strój, 
a nawet :pewna niechęć do Alrlekina. 
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Ze wszystkich, jalkie znamy, francuska od
miana komedii delil'arte była może .najpięk
niejsza. Tak piękna, że jej urokowi nie oparli 
się nawet pra.wodawcy dobrego sma!ku. Ko
media wyhodowana przez dwór ·króleW1Ski we 
Francji zalu<lniiła się postaciami z rkomediJ 
dell'aTte, na.uczyła się cenić jej wyirazisty gest, 
pomysŁowe sytuacje i <!.oświadczenie. Jednak 
nie bez ograniczeń. Niie do prunyślenia była 
w teatrze dwornkim niefrasobliwość, z jaką 
wędr>0WI11i komedianci u.kła.dali przygody Ar
lekina. Pozwalano mu •przekroczyć granicę 
dzielącą dobry smak od gminnego, byle zasto
sował się do prawideł. 

Granica pomiędzy obu teatrami nie była 
wcale urojona. Tylko oświecenri widzowie cho
dzili podziwiać swe prawidłowe portrety do 
ki·Llw wybranych teatrów. Reszta oblegała bu
dy ja.rmarczne, rktórych pełno było na placach 
Paryża w w. XVI!. I z jarmarcznego obycza·ju 
powstał gatunek, którego próbę dziś zobaczy
my. Teatr miał tam konkurenitów, jak n<p. tre
sO'INane psy, li.noskoc2ików czy kuglarzy. Toterż 
zanim zaczęŁo się przedstawienie aktorzy od
grrywali krótkie scenki przed budą, za darmo, 
na zachęte. Nazy.wano je paradami. W „weso
łych miasteczJk.ach" różnych stolic europejsk!ich 
można dziś jeszcze zapoznać się z tą 1Prroktyką. 
U nas chyba tylko reklamowe pochody wę
drownego cyrku dają wyobrażenie o jej sku
teczności. 

Tak było w w. XVI!. W. XVIII. teatr 
„jairmarczny" wysz,lachetniaŁ Rozporządzał 
okazałymi gmacham.i i dawna reklama po
szła w zapomnienie. Ale gust do krótkich sce
nek ocalał. Nie gry.wano ich już przed wejś
ciem. Układano z nich całe przedstawienia 
rp.rzyipominarjące d2!J.siejsze programy kabareto
we. ·Poza obecnością tych samych postaci nie 
było w nich żadnej ,,myśli przewodniej". Było 
natomiast mnóstwo aktualności, paszkwiJlów, 
satyry, którą najłatwiej przemycić w takich 
krótkich dialogach, układanych z rdnia na 
dzień, często na poły improwizowanych. Pu
bliczność za n!imi przepadała. 

Uczeni estetycy mmeJ, chociaż doceniali 
popularrność parady i w wielkiej Encyklopedii 
Diderota wydm'kowali o niej cały arrtykuł. 
Warto go streścić przed dzisiiejszym pr.zedsta
wieniem, zwłaszcza, że pięlmie oprawny tom 
z r. 1783, ,z którego przepiszemy cytaty, po
chodzi z biblioteki łańcuckiej. Autor artykułu, 
hr. Tressant, był errUdytą. Wiedział, że cykle 
scenek farnowych 1ub satyrycmych rmadą da<w-

ną tradyqję, sięgająca sta•rożytności. Znał re
klamowe pochodzenie parady i bez zająknie
nia wylliczał jej bohaterów. „Do zwykłych po
.staci dziSfiejszej parady (czytamy w artykule) 
należy Kasander - naiwny ojciec, opiekun 
lub podstarzały kochanek Izabelli, urocza 
Izabella - w rzeczywis.tości płocha i fałszy
.wa wykwintnisia, piękny Leander - jej ko-' 
chanek łączący ru•ba;;mość żołnierza z zarozu
mialstwem fircyka. Pierrot, czasem Arlekin 
.i lampiarz wype.łniiają pozostałe role pairady". 
Hr. Tressant rkrzywił się na to .towarzystwo. 
Jego zdaniem w wieku oświeconym, który po
znał sekret prawidłowego układania komedii, 
paradom, najczęściej n.ieprzystojrnym, okazano 
„zbyt wiele pobłażliwości". Z oburzeniem 
opowiedział, ja.k to w jednej z n.ich wyśmiano 
samego Jana Jakuba Rousseau. Tylko z obo
wiązku uczonego dodał, że nawet za jego cza
sów „sławni pisa.rze, a z nimi wiele osób naj
lepszego smaku, zabawiarją się układaniem ta
kich sztuczek. Ludziom wesołym, obdarzo
nym fanfa.zją, udaje s.ię trafić w ich pociesz
ny ton". Osobliwe to zajęcie uprnwtiają „en 
philosophe", „ze stanowisrka filozofa, kt&ry 
zgłębia dowcilp i obyczaj ludu, aby dosadnie 
go odmalować". 

Była to informacja ścisła. Wytwornym tea
tzromanom paryskim w. XVIII nie wystarczał 
teatP pubdiczny, choćby pod protektoratem 
dwmm. Prawdziwi panowie mieli własne tea
try, w których sami występowal!i jako amato
rzy. Napisano dla nich mnóstwo sztuk najróż
niejszy.eh gatunków w zależności od gustu, 
temperamentu i umiej~tności wykonawców. 
Jedne były dŁugie, budujace i nudne, jak 
Theatre de Societe pani de Genlis. Sztuki pi
sane przez i dla lilberiynów mieniły się zjrod~i
wośoią i dowcipem. W tych teatrach k1witły 
satyiryczne jednoaktówki, parodie i parrady. 
K.siąże Orleanu utrzymywał na•wet nadworne
go komediopisaN.a, Ka.rola CoHe, który całą 
swoją sławę zawdzięczał temu repertuarowi. 
Napisał trony pa.rad. Sam Hber.tyn, wa.żył się 
w Il!ich na nielada zuchwalstwa. Jego najlep
szą jednoaktówkę, La verite dans le vin (1757) 
wzna.wiano jeszcze w 1895 i 1925 r. Szezególnie 
upodobał sobie Gille'a, ~óry często występo
wał w ~o utworach. Tak często, że raz s.ię 
nawet roz.c:IJwoił w prologu pt. Łes deux Gilles. 

Arys,tok!ratyczne teatry osiemnastow.ieczne
go Pa.ry~a, to środowisko z którym trzeba łą
czyć · Parady Potockiego. Nie tylko dlatego, że 
napisał je po fra111cusku, i że po francusku 
grali je dostojni amart()l"lzy w r. 1792. W Po1sce 



nie miały chyiba poprzedników ani godnych 
~wodnilków Ó"M:ześnie. 'l'wórcy Teatru 
Nairodowego byli fanatykami postępu na mo
dłę encyk1opedystów. ZnaH twórozość Colle'go. 
Jego Polowanie Henryka IV posłużyło nawet 
Bogusławskiemu, za wzór, kiedy pisał Henry
ka VI na łowach. Ale parady - nie oceniliby 
ich · wd:zrięlru. Od radziwiłłowskiej komedii 
dell'a.rte z czasów :sasktich dzieliła je ta sama 
odległość, która dzieliła księcia Panie Kochan
ku i gwardię albańską od Jana Potockiego 
i atmo.sfery otaczającej go wi Łańcucie. Dla 
wyrażenia tej atmosfery zn'OW'U nasuwa się 
symbol, chy>ba trafnie uzmysławi.aijący nastrój 
dworskiej arlekinadyi u Potocktich. Jes.t to 
\liiękny kielich z wtizerunlkiiem Arlekina, wy
konany praiwrlopodobnie w jalkiejś polskiej 
wytw.ómi ok. r. 1760. Zachował się w dwóch 
egzernplarr1zach. Jeden, z Kirzeszow:ic, znajdluje 
się w Muzeum Narodowym w WaTszawie. 
Drugi został po Potockich w Łańcucie. W)"(llu
:Wne kieldohy tzw. Flety, napełniano kiedyś 
szampanem, który musu~ąc zabarwiał li oży
'Wliał figurynki. Subtelny pomysł. Mógł przyijść 
do głowy ty1ko ludzliom dobrze obeznanym ze 
sztuką życia. No i z komedią de1l'ar.te, upra
wianą „en phil~ophe". 

Przedruk 
1958 r. 
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