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TEATRY MAGNACKIE W XVIII WIEKU 

Zanim powstały warunki egzystencji dla stałego polskie
go teatru w dobie Oświecenia, życie teatralne ówczesnej 
Polski kształtowało się na innym terenie. W czasach saskich 
obok dość gęstej sieci teatrów szkolnych istniało co naj
mniej dziesięć prywatnych teatrów magnackich. Niektóre 
z nich dysponowały sµecJalnym1 salami teatralnymi i zes
połami zawodowych aktorów. („.) 

Na formowanie się upodobań teatralnych ówczesnej ma
gnaterii wywarła znaczny wpływ opera. Oddziaływanie 

repertuaru operowego teatru królewskiego na teatr magna
cki można zauważyć już w latach 1725-1727 w Krakowie 
w teatrze Teodora Lubomirskiego, syna Stanisława Hera
kliusza. Wystawiano tam opery włoskie w wykonaniu włos
kich śpiewaków. 

W latach pięćdziesiątych XVIII wieku w najwspanial
szym teatrze magnackim u Branickich w Białymstoku nie 
tylko wystawia się opery włoskie, ale angażuje na ich wy
konawców dobrych, a nawet sławnych aktorów włoskich. 

Wiadomo na przykładzie, że około 1754 roku w Białymstoku 
śpiewała sama Mignotti. Oczywiście teatr, który na tego 
rodzaju ill)prezę się porywał, musiał być na odpowiednim 
poziomie technicznym. Nie znamy szczegółów urządzenia 

sceny i kulis teatru białostockiego, w każdym razie było 

tam „koło drewniane do odmieniania dekoracji" i deko
racje malowane na dużych zwijanych płótnach. Płótna te 
podnoszono za pomocą ołowianej wagi. 

Drugim teatrem magnackim goszczącym cudzoziemskie 
:.::espoły operowe był założony około 1754 r. teatr hetmana 
Wacława Rzewuskiego w Podhorcach. 

Teatr ten dawał przedstawienia w specjalnej sali urzą
dzonej przez hetmana na drugim piętrze zamku podhorec
kiego. Sala była zaopatrzona w odpowiednie dekoracje 
i maszynerię. Niestety dziś już trudno coś ściślejszego na 
ten temat powiedzieć. („.) 

Teatry prywatne miały na ogół charakter mieszany: za 
wodowo-amatorski. 

Zarówno na scenie białostockiej, jak i podhoreckiej nie
zależnie od występów zagranicznych aktorów odbywały si~ 

-1-



przedstawienia z udziałem amatorów. W Białymstoku np. 
grać komedie francuskie pannom z fraucymeru hetmano
wej, nie znającym wcale francuskiego. W Podhorcach 
w skład trupy dramatycznej, która w teatrze zamkowym 
tragedie i komedie przez hetmana napisane odgrywała, 
wchodzili odpowiednio szkoleni dworzanie; wiemy, że np. 
pokojowy hetmana Jakub Słowacki, dziadek Juliusza, miał 
w kontrakcie nakazaną „pilność i aplikację osobliwie w re
cytowaniu tragedii i komedii". 

Spośród licznych teatrów magnackich na specjalną uwa

gę zasługują te, które stworzyły sobie własny repertuar 

w języku polskim. Na pierwszym miejscu wymienić należy 

tu Nieśwież i Podhorce. ( ... ) 

Szkolenie rodzimych aktorów przez teatry magnackie 

niemało przyczyniło się do rozwoju aktorstwa polskiego. 

Wielu uczniów szkół Poddańczych wstępuje później na 

sceny publiczne. Wyszkolony w Grodnie balet debiutuje 

w r. 1785 w teatrze warszawskim, a kilku tancerzy z tego 

zespołu odnajdujemy później również i w trupach drama
tycznych. 

W r. 1788 w Warszawie pojawia się drugi dobry zespół 
baletowy, wyszkolony w teatrze magnackim w Słonimiu. 

Założony przez hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego 
teatr w Słonimiu był trzecim teatrem magnackim o charak
terze zawodowym. Występowały tu trzy zespoły: włoski, 

polski, przebywający' w teatrze na zasadzie umowy oraz 
zespół baletowy złożony z młodzieży poddańczej. ~espół 
włoski wystawiał przede wszystkim opery Metastasia. Scena 
teatru była specjalnie przygotowana do repertuaru wyma
gającego częstych zmian dekoracji i wielkich zespołów. 
Według relacji Skibińskiego, który w r. 1804 oglądał ruiny 
teatru, „ ... scena była podzielona na poprzek przednia była 
dla grających, a druga w potrzebie jakiej okrętów; po praw
dziwej wodzie łodzie wpływały na scenę; wtenczas ta druga 
połow'a napełniała się wodą ze stawu rurami prowadzą
cymi do samej sceny lub gdy tej nie potrzeba było, a sztu
ka wymagała jakiejś lądowej bitwy lub ewolucjów, pokryta 
zostawała taflami grubymi i otwierały się ogromne wrota 
będące na wprost sceny, przez które wpadała kawaleria 
na podobieństwo wiedeńskich teatrów". ( ... ) 
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Słonimski teatr Ogińskiego miał w sobie hetmana włas

nego l i brecistę, a zarazem kompozytora. Na scenie słonim

skiego teatru wystawiono pięć polskich oper, z których 

dwie, ,,Filozof zmieniony" i „Mocy świata", są bezspornie 

utworami Ogińskiego. Autorstwo hetmana w wypadku po

zostałych trzech oper nie jest stwierdzone, choć wydaje 

się ono prawdopodobne. 

Teatr słonimski miał repertuar nie tylko operowy, lecz 

dramatyczny, przy czym zdobywał się nawet na insceni

zację sztuk Wolterowskich. ( ... ) 

Obok tego typu teatrów jak Białystok, Słonim czy Nieś

wież istniały inne, zorganizowane na zasadzie amatorskiej. 

Takie teatry, jak Łańcut Elżbiety Lubomirskiej, Heilsberg 

Krasickiego, a przede wszystkim Puławy Czartoryskich, 

tde były scenami działającymi regularnie i nie zatrudniały 

dużych zespołów aktorskich, śpiewaczych i baletowych. 

Inspirowane jednak przez wybitne indywidualności arty

styczne epoki - stały się ważnymi ośrodkami twórczości 

literackiej. Każdy z nich miał własnego dramaturga. Dra

maturgiem łańcuckim był Jan Potocki, zięć właścicielki 

Łańcuta, marszałkowej Lubomirskiej, człowiek o bardzo 

rozległych zainteresowaniach, zapalony podróżnik, autor opi

sów podróży, historyk i literat. Pisze po francusku jedno

aktówki i arlekinady. ( ... ) W dwa lata później ukazała się 

jego komedia z arietkami zatytułowana „Les Bohemiens 

d ' Andalousie". 

Przedstawienia utworów Potockiego odbywały się w ro

ku 1792 w istniejącym po dziś dzień w parku łańcuckim 

budynku teatralnym; brali w nich udział amatorowie. 

Inicjatywie Krasickiego zawdzięcza swe powstanie teatr 
w Heilsbergu. Krasicki często odwiedzał teatr warszawski, 
bywał również w teatrze berlińskim oraz w teatrach Pry
watnych w Poczdamie i Rheinsbergu. Spędzając większość 
czasu na Warmii nie chciał całkiem zrezygnować z ulubio
nej rozrywki i dlatego zorganizował sobie scenę prywatną, 
dla której pisze m. inn. komedię „Krosienka". Na scenie 
heilsberskiej występowała rodzina i domownicy Krasickiego. 
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Założony przez Izabele; Czartoryską teatr w Puławach 

miał swego nadwornego poetę w osobie Kniaźnina. Insceni
zacje Kniaźninowskich utworów „Trzech godów", „Zosin" ' 
i „Matki Spartanki", stanowią szczyt świetności teatru 
puławskiego, który choć działa jeszcze do połowy XIX wie
ku, nie zdobywa się już jednak na żadne poważniejsze 
csiągnięcia . ( ... ) 

Sceny amatorskie istniały również na terenie Warszawy. 
Sam król, opiekując się teatrem publicznym i finansując 

go, nie zrezygnował z chęci posiadania teatru prywatnego. 
W dniu otwarcia Pomarańczarni (6.IX.1788) odbyło się tam 
przedstawienie w wykonaniu amatorów. Główną rolę w 
sztuce College „La partie de chasse" grała znana piękność 
Julia Potocka. Dostojni amatorzy wystc;powali również 
w teatrze na Zamku. 

Teatrowi księstwa de Nassau w pałacu na Aleksandrii 
zawdzięczamy polską prapremierę „Wesela Figara" w koń
cu grudnia 1785 r. (. .. ) 

Tego rodzaju liczne teatry o charakterze wyłączn ·e to
warzyskim zapewne nie zawsze stały na wyżynach wyko
nawstwa aktorskiego, dawały jednak dużo przyjemności 

występującym w nich osobom i tym się tłumaczy wielka 
ich popularność w tym okresie. 

Karyna Wierzbicka 

(W tomie „Teatr Urszuli Radziwillowej" PIW, War
szawa, 1961) 
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Leszek Kukulski 

PARADY 

Na przełomie XVIII i XIX w. pałac w Lańcucie był naj

większą rezydencją magnacką w Galicji; tę swoją pozycję 

zawdziqcza przede wszystkim osobie właścicielki - Elżbie

cie z Czartoryskich Lubomiskiej. Była to jedna z najcie

kawszych postaci kobiecych swego czasu: inteligentna 

i rozpolitykowana, pełna energii i rodowych ambicji, przez 

wiele lat odgrywała niemałą rolę w wielu akcjach „familii". 

Złożywszy na ołtarzu polityki rodzinnej młodzieńczą miłość 

do póżniejszego króla, Stanisława Poniatowskiego, wydana 

za mąż za wiele od siebie starszego marszałka Lubomir

skiego, wykorzystywała wszelkie okazje aby zaznaczyć swój 

udział w sprawach polityki kraju. Skompromitowana w nie

fortunnej aferze, po śmierci męża przeniosła się do Paryża, 

gdzie związana z dworem Marii Antoniny rezydowała 

w Palais Royal, znakomicie dopasowując się do atmosfery 

wielkoświatowego życia paryskiego: Marmontel wyraził się 

0 niej, że „wie więcej i lepiej zna język francuski, aniżeli 

dwie trzecie członków instytutu". Wskutek rewolucji prze

niosła się do Austrii; zimę spędzała w swym wiedeńskim 

pałacu, a na sezon letni przenosiła się do Łańcuta. 

Księżna starała się, ażeby Łańcut jako centrum życia 

towarzyskiego nie ustępował świetnej rezydencji Adama 

Czartoryskiego - Puławom. Dlatego też, naśladując swego 

brata, bardzo starannie dobierała gości: zaproszenie do Łań

cuta, nawet wśród galicyjskiej arystokracji, uchodziło za 
niemały zaszczyt. Dla sąsiadów oznaczony był dzień w ty
godniu, zjeżdżano się tu w niedzielę z rana; przybyłych 

oczekiwały rozmaite niespodzianki, wycieczki wodne na ory
ginalnych weneckich gondolach z autentycznymi włoskimi 
muzykantami, przejażdżki i spacery. Potem oglądano spek
takle sceniczne w dużej, świeżo przez księżną wykońcwnej 
sali teatralnej; wieczorem odbywat się bal we wspaniałej 
ensemblowej sali urządzonej w stylu Ludwika XIV. 
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Schyłek lata 1792 roku w taki właśnie mijał sposób. 
Nie przeszkadzały wieści, choć ich pilnie nasłuchiwano. 

o ustanowieniu Republiki Francuskiej, o uwięzieniu Ludwi
ka XVI w Temple. Odbywszy dwumiesięczną wojnę z Ro
sją wojska polskie złożyły broń - miał wkrótce nastąpić 

drugi rozbiór I>olski. Jeden z uczestników tej wojny, ochot
nik walczący w randze kapitana saperów, zięć książnej 

marszałkowej, Jan Potocki, przybył do Łańcuta w sierpniu 
1792: znalazł się tu wśród ludzi, których największym 

zmartwieniem było ułożenie interesującego programu 
niedzielnych festynów. 

Przyszły autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie„. 
powieści fantastyczno-filozoficznej, która miała mu przy
nieść trwałą sławę literacką, uchodził za ekscentryka. Ma
jąc widoki na świetną karierę polityczną, wycofa! się \\" 
świat książek, szukał przyjaźni wśród filozofów i uczonych, 
i bardziej niż salonowe sukcesy cenił sobie powodzenie 
swoich prac naukowych. Zajmował się najdawniejszą histo
rią Słowiańszczyzny, ogłaszał grube księgi wyciągÓ\\' ze 
źródeł, opatrując je uczonym komentarzem. Podejmował 

egzotyczne podróże: uczestniczył w wypra\\·ach statków 
kawalerów maltańskich przeciwko berberyjskim korsarzom . 
zwiedził Tunis, był w Turcji i Egipcie; teraz świeżo , w ro
ku 1791, zjeździł wzdłuż i wszerz cesarstwo marokańskie 
i do Łańcuta przyjechał z pachnącą farbą drukarską egzem
plarzami swej barwnej, arcyciekawej relacji z marokań

skiej eskapady. 

Był więc Potocki literatem; w Łańcucie nie omieszkano 

tych kwalifikacji wyzyskać, mógł przecież napisać coś dla 

sceny dworskiej; nie próbował wprawdzie dotychczas swo

ich sił w dramacie, ale znużone jednostajnością repertuaru 

damy nalegały tak natarczywie ... 

Potocki stykał się z bardzo różnorodnymi formami sztu

ki teatralnej. We Włoszech oglądał jarmarczne przedsta

wienia commedia del! 'arte, w Konstantynopolu był widzem 

dramatów uświetniających religijp.e uroczystości, w Madry

cie widział barwne spektakle sztuk Tirso de Moliny. Ale 

oczywiście wrażenia teatralne miał z Francji. Był wielbi

cielem dramatów Woltera: w Theatre Francais podziwiał 

w nich najznakomitszego wówczas aktora Francji, Talmę . 
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Z Talmą zresztą zawarł bliższą znajomosc; dyskutował 

z nim problem kostiumu teatralnego, utrzymywał nawet, 
że to pod wpływem jego namów i zachęty Talma zdecy
dował się zastąpić w tragediach historycznych pudrowane 
peruki i haftowane fral:ti --chlamidami i tunikami, co 
zapoczątkowało przewrót w dziejach francuskiej sceny. 

Uprzytamniając sobie te wszystkie swoje teatralne 
wspomnienia wziął Potocki również pod uwagę i gust dwor
skiej publiczności łańcuckiej, a więc bezpośrednich od
biorców sztuk, o których napisanie go proszono. Była to 
publiczność wyrobiona, znakomicie znająca współczesne 

dramatopisarstwo francuskie, do niedawna stale bywająca 
w paryskich teatrach. Nie łatwo było zyskać jej poklask; 
poza tym istniały trudności techniczne, w Łańcucie nie było 
zawodowych aktorów, grano siłami amatorskimi, a spek
takle w programie niedzielnych festynów stanowiły zale
dwie epizod, wciśnięty między wycieczki gondolą a wie
czorny bal, nie mogły się więc zbyt długo przeciągać. 

Po pierwszej niedzieli, kiedy zgromadzonym gościom 

zaprezentowano „Zakochanego Gila", okazało się, że scena 
łańcucka zyskała dostawcę tekstów. Ale i sam autor za
smakował w pisaniu jednoaktówek, zaczęło go to bawić. 

Następne nie były już robione „na odczepnego". Wraz 
z drugą „paradą" wkroczył na scenę pocieszny burżua 

Kasander, który odtąd stał się gł8wną postacią komiczną 

przedstawień. Na początku przy jego pomocy ośmieszył 

Potocki dotychczasowy żelazny repertuar łańcuckiego teatru: 
poczciwe, moralizatorskie, ale niewielkiej wartości literac
kiej komedie pani de Genlis, autorki trzeciorzędnej, choć 

ówcześnie cieszącej się dużą popularnością. „Kalendarz sta
rych mężów" sparodiował sztuki pani de Genlis równie 
drastycznie, co złośliwie. 

Potem stary Kasander wystąpił w innych rolach: wśród 

groteskowej scenerii wybijał z synowskiej głowy aktorskie 

ciągoty, przy akompaniamencie najefektowniejszych mono

logów z francuskich tragedii Woltera; pełen przedsiębior

czości wyprawiał się do „Indii Wschodnia-Zachodnich", 

poszukując ich na przedmieściach (doskonale, nawiasem 

mówiąc, łańcuckiej publiczności znanego) Paryża, to znów 

postanowiwszy, niczym molierowski Jourdain, patronować 
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literaturze, ufundował nagrodę literacką - w postaci włas
nej córki; wreszcie wkraczając na drogę politycznej karie
ry, przeniknięty republikańskimi ideałami, przemawiał za
bawnie napuszonymi zwrotami, zaczerpniętymi z przemó
wień deputowanych do Zgromadzenia. 

A w kolejnych „paradach" przedstawiających perypetie 
Kasandra, Potocki za każdym razem przechodził samego 
siebie: scenki były coraz bardziej krotochwilne, a ich ko
mizm polegający głównie na grze słów stawał się coraz 
świetniejszy, by na koniec, ·w ostatniej z jednoaktówek 
Przekształcić się w koncertowy popis mistrza małej formy. 

„Kasander - demokrata" wystawiony został w ostatnią 

niedzielę łańcuckiego sezonu 1792. Dwór księżnej marszał

kowej powrócił do Wiednia. Potocki przeniósł się do War
szawy, z początkiem następnego roku wydał sześć łań

cuckich „parad" drukiem, dzięki czemu ocalił je od za
traty. 

Nie ocalił jednak od zapomnienia. Opublikowane w mi

kroskopijnym nakładzie, nieprzekraq;ającym zapewne kil

kudziesięciu egzemplarzy, „Parady" przez długie lata nie

znane były nawet historykom literatury (z wyjątkiem oczy

Vviście, Aleksandra Brucknera). Kiedy przed paroma laty, 

pracując nad „Rękopisem znalezionym w Saragosie", za

znajomiłem się z całoś<;ią literackiego dorobku Potockiego, 

byłem pierwszym czytelnikiem, który wziął do ręki jedyny 

warszawski egzemplarz „Parad", zachowany w Bibliotece 

'Cniwersyteckiej. Jej kart nikt dotąd nie przerzucał, były 

nierozcięte. 

Pierwszy polski przekład jednoaktówek Potockiego, dru

kowany w miesięczniku „Dialog" (z sierpnia ~958), stano

wił więc prawdziwe odkrycie literackie. „Parady" weszły 

na deski teatralne i na antenę radiową; nie ulega wątpli

wości, że nasza literatura dramatyczna wzbogaciła się o no

wą i interesującą pozycję . Okazało się, że obok znanego 

dotychczas Potockiego - powieściopisarza istnieje również 

Potocki - dramaturg, autor przewrotnych parodii i gro

teskowych żartów scenicznych, błyszczący talentem w bur

lesce. 
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Rzecz ciekawa, że trzeba było dopiero przekładu pol
skiego, żeby oryginalny tekst francuski wzbudził zaintereso
wanie, i to od razu w Paryżu. (...) Twórczość Potockiego 
dotychczas we Francji zupełnie nieznana, budzi tam coraz 
większe zainteresowanie. Wydana przed kilkoma miesiąca
mi (uwagi dotyczą schyłku lat pięćdziesiątych) początkowa 
część francuskiego oryginału „Rękopisu znalezionego w Sa
ragossie" stała się sensacją sezonu, zyskując niemało entu
zjastycznych omówień w prasie literackiej. Oczekiwane nie
długo pełne francuskie wydanie powieści z pewnością wpro
wadzi Potockiego do szeregu uznanych klasyków świato

wej literatury. 
Leszek Kukulski 

(Przedruk z programu Teatru Dramatycznego w War

szawie, sezon 1958-59) 

-9-



ł 

JAN POTOCKI 

,,PARADY'' 
Przekład: JOZEF MODRZEJEWSKI 

Obsada: 

Zerzabella 
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KAZIMIERZ ZIELIŃSKI 

• 
Kasander - demokrata 

KAZIMIERZ OSTROWICZ 

Zer hetta 
MARIA KOBARSKA 

Izabella 

• • • 
Reżyseria: BERNARD FORD - HANAOKA 

Scenografia: RYSZARD GRAJEWSKI 

Muzyka: CZESŁAW NIEMEN 

Ruch sceniczny: 
BARBARA BERNACKA - PIOTROWSKA 

Asystent reżysera: KAZIMIERZ ZIELIŃSKI 

Przedstawienie prowadzi i kontrola tekstu: 
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KRYTYKA O „PARADACH" I ICH AUTORZE 

WIELKA BOMBA W MAŁEJ SALI 

Do spiżarni poślij teatrologów i historyków teatru kil
koro, niech przyniosą po Janie Potockim pieprzu niezwie
trzałego i wody różanej a pachnącej kwart sześć. Weź pół 
mendla aktorów młodych i ognistych; też malarza co ko
lorów nie żałuje. Utrzyj, zamieszaj, a będzie bomba. Pod
pal od ognia, co go nieci Zerzabella i bierz się mocno za 
J:lrzuch, by ci się od śmiechu nie rozpękło. - Tak właśnie 
moglaby wyglądać krótka recepta na przedstawienie „Pa
ra d" w sali Teatru m. st. Warszawy. 

Mamy tedy bombę i to niemałego kalibru - co dziw
niejsze podrzuconą przez historyków teatru, których na 
ogół nie podejrzewa się o tak eksplozywne wystąpienie. ( ... ) 

Wielka szkoda, że po przedstawieniu trzeba się było 
powstrzymać od tradycyjnych okrzyków „Autor! Autor!" 
Tak niewiele wiemy przecież o nim mimo bogatej anegdo
ty. Kim był naprawdę ten niepiszący po polsku kosmopo
lita, który walczył 0 niepodległość Holandii, posłov.· al na 
Sejm Czteroletni , założył w swoim pałacu w Warszawie 
wolną drukarnię i czytelnię publiczną, dał gruby zapis 
1oczny na Wojsko Polskie, walczył w 1792 roku, a potem 
wylądował jako tajny radca carskiego MZS i redaktor 
petersbuskiego „Conservateur Imperial"? Co gnało go przez 
C'ale życie po świecie od Tunisu po Kaukaz i Kiachtę? Co 
pędziło go precz od nowoo:aślubionej pięknej żony i co 
było między nim a jego faworytnym Turkiem, tak nie
odstępnym, że wzbijał się z nim nawet nad Warszawę 

w balonie Blancharda? 
Wiemy o zasługach naukowych Jana Potockiego, delek

tujemy się jego „Manuskryptem znalezionym w Saragos
sie", ale tajemnicę swego burzliwego życia zabrał ze sobą 

autor do grobu. Drugiego grudnia 1815 roku przy ·niadaniu 
we wsi Chładówka wpakował sobie z pistoletu w głowę 

srebrną gałkę od cukiernicy. Odtąd czeka na swego bio
grafa jako jeden z najwdzięczniejszych bohaterów ni ena
pisanych powieści. 

W teatrze uchylił się teraz przynajmniej rąbek zasłony : 

że Potocki był dobrym dramaturgiem wiedzieli ongiś tylko 
goście księżnej Lubomirskiej w Łańcucie jesienią 1792 ro
ku. Wiedział potem sam jeden Aleksander Bruckner: teraz 
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dowiadujemy się wszyscy. „Parades·· - małe scenki wy
wiedzione we Francji z Commedia dell"'arte - nabierają 

w rękach Potockiego, przy zachowaniu tradycyjnych typów 
postaci, i elementu pantomimy, rzetelnej wartości litera
ckiej. Jest w nich pieprzyk dwuznaczników, i wdzięczny 
sentyment, i dowcip kalamburów. Postaci (zwłaszcza Zerza
bella) chwilami wyrastają ponad ustalony typ i dają znaki 
własnego, indywidualnego życia. Druga warstwa humoru, 
ukryta nieco głębiej, leży w zachowaniu przez autora 
dystansu wobec własnego dzieła. Potocki sam się nimi ba
wi i co chwilę mruga do nas znacząco. Parodia sztuczydeł 
Mme de Genlis jest zaznaczona w podtytule „Kalendarza 
starych mężów", burleska „Zairy" Woltera w „Mieszcza
ninie aktorem" rzuca się w oczy, ale czymże jeśli nie pa
rodią ciężkich płodów scenicznych Diderota i całej dramy 
jest w tejże sztuczce niezrównana w swej bezsensownej 
nagłości scena pojednania ojca z synem? Czy nadęte, 

a ckliwe i przy tym upolitycznione wezwanie córki do 
posłuszeństwa ojcu w „Kasandrze - demokracie" nie go
dzą wprost w Merciera? Czy scena ciskania gromów na 
Zerzabellę, w „Kasandrze literatem" to nie kapitalna pa
rodia „Malediction paternelle" Greuze'a? Tłumiony chichot 
z samego siebie (Potocki ma przecież w swym dorobku 
jak najregularniej łzawych „Cyganów andaluzyjskich") 

Walory tekstu Potockiego wiernie przekazał tłumacz 

Józef Modrzejewski. Dał przekład potoczny, ale niecodzien
ny; naturalny, ale bez modernizmów. Pozwolił aktorom na 
bezpośredni kontakt z widzem bez zapory archaizacji, ale 
przecież ma jego język niedzisiejszą gładką potoczność 

stanowi dobrze utrafiony odpowiednik francuzczyzny 
„ końca ancien regime'u. 

Z samego gatunku parade v.rynika, że tekst jest w znacz

nej mierze tylko ramą do wypełnienia przez improwizację 

aktorów. ( ... ) 

Zupełna poprawność historyczna widowiska czyni z nie

go świetną poglądową lekcję, a pamięć całego zespołu, że 

główną cechą wystawianego gatunku jest nieskrępowana 

zabawa, zrobiła z tej lekcji źródło uciechy dla wszystkich, 

także dla tych, których historia sceny może ochodzić równie 

niewiele, jak ongiś widzów paryskich bud jarmarcznych. ( ... ) 
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Radość, bijąca ze sceny uderza do głowy wszystkim, 

a sięga szczytu gdy wśród okrzyków sypią się w ostatnim 

obrazie na lud na widowni serpentyny i ulotki (bez dy

skrytnego numerka w rogu!). Już nie wiadomo, czy to 

Warszawa, czy Paryż pierwszych miesięcy rewolucji. Pa

ryż dawno mimiony, bo dziś tak bawić się tam nie potra

fią. A jeśli potrafimy my tutaj i dzisiaj - głowa do góry, 

Citoyens! Więcej krzepiących \v"Diosków można wyciągnąć 

'Z tego małego widowiska, niż z całego millenialnego prze

miału. Swoją drogą, nie przypuszczał mrużący oko filo

zof - Potocki, że kiedyś przyjdzie mu zostać dramatur

giem tak r zetelnie i bez cudzysłowu - pozytwnym. 

Grzegorz Sinko 
(„Nou;a kultura" z 4.I.1959) 

„P A RADY" W TEATRZE „ROZMAITOSCI" 

Jan Potocki - ,.wędrownik, literat i dziejopis" (w taką 

potrójną wizytówkę wyposażył go trwale przed stu laty 

Michał Baliński), globtrotter, orientalista, historyk Słowiań
szczyzny. kawaler maltański i uczestnik wypraw przeciw 
korsarzom, towarzysz Blancharda w słynnym przelocie 
balonem nad Warszawą w 1788 roku; w przypływie uczuć 

obywatelskich także poseł na sejm czteroletni i ochotnik 
kampanii 1792 r. , dla nas przede wszystkim autor „Ręko
pisu znalezionego w Saragossie" - uroczej książki, która 
byłaby najświetniejszą ,,. Polsce powieścią przygodową 

przed Sienkiewiczem, gdyby nie była napisana po fran
cusku. Jan Potocki. ozdoba salonów, jeden z najzdolniej
szych ludzi S\\·ego wieku (umarł w „czarnej melanc~olii"), 
miał spojrzenie na teatr rozleglejsze, bardziej dyletanckie, 
ale i bardziej niezależne niż czołowi reformatorzy osiem
nastowiecznej dramaturgii. u wikłanej w beznadziejne za
pasy między ginącą tragedią klasycystyczną a dramatem 
mieszczańskim. ,.Parady"" napisał dla zabawy znudzonych 
rezydentów i gości swej teściowej, Elżbiety Lubomirskiej, 
pani na Łańcucie. Tylko dla zabawy. Ale niechcący trafił 

w sedno, niemal \\. środek owej tarczy, do której teatr 
nigdy mierzyć nie przestał i która wydaje się dzisiaj coraz 
bardziej atrakcyjna. 
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„Parady" przystosowane do dworskiej rozrywki , wy
rosły jako gatunek z teatru jarmarcznego, pomieszanego 
z cyrkiem, kuglarstwem z popisami klownów i akrobatów. 
Przed namiotem wędrownej trupy Arlekin i kompania po
pisywali się „na wabia", gratis i franco, ściągając widzów. 
Było to zaproszenie do teatru. Z czasem przekształciły się 

parady w „kabaretowe", parodystyczne scenki o samoist
nym walorze. Egzystowały poza nawiasem „regularnej" 
dramaturgii, wszystkich rodzajów i systemów estetyki 
współczesnej: były naturalnym wyładowaniem się żywiołu 

teatralnej zabawy - teatru „czystego", udawania i prze
drzeźniania, kostiumu, maski, burleski, klovmady, sytua
cyjnych „gagów" i nonsensownych efektów dialogu. W ka
pitalnym przekładzie Józefa Modrzejewskiego, uwspółcześ
niającym bardzo chytrze i cienko, „Parady" brzmią chwi
lami (zwłaszcza dwie ostatnie) jak wprowadzenie do tek
stów Mrożka, jak zapowiedź dialogów Bączyńskiego, Gże
gżółki i Porfiriona Osiołka z „Zielonej Gęsi". Jest w nich 
także ów ton teatralnej zabawy, której szukają i którą 

odkrywają ostatnio z coraz lepszym skutkiem teatrzyki 
studenckie. 

„Uczyć bawiąć" - mawiali Rzymianie. „Parady" są za
bawą i odświeżającą lekcją teatru dla samego zespołu. 

Dla publiczności także. 
Józef Kelera 

(„Gazeta Robotnicza" 221 z roku 1959) 
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W roku 1959, w ramach paryskiego sezonu Teatrów 
Narodów, warszawski Teatr Dramatyczny zaprezentował 

„Parady~' Jana Potockiego. Oto garść refleksji prasy fran
cuskiej. (Red. programu) 

„P ARADY" W PARYŻU 

... „Parady" to zbiór sześciu miniatur jakby wyjętych 
z komedii włoskiej, tradycyjnych jeśli chodzi o występujące 
w nich osoby: jak zwykle Gile, Leandry, Kasandry, leka
rze bolońscy (czy polscy) i panna Zerzabella, która prze
kłada zwykle pretensjonalnego Leandra nad biegłego bła

zeńskiego Gila. Ale jest to komedia włoska przepełniona 

duchem francuskim, przede wszystkim zaś teatrem Molie
rowskim, naładowana dowcipami i nawet kalamburami 
francuskimi, co znamionuje wysoki kunszt autora ine wła

daniu naszym językiem. 
Wolałbym, przyznaję, usłyszeć te „ekstrawagancje dra

maturgiczne" w oryginale, którego tekst został po raz pier
wszy od roku 1792 wznowiony, ale czyż można mieć pre
tensję do Polaków, że przetłumaczyli i uznali za swoje 
dzieło człowieka, który urodził się i umarł w Polsce, nawet 
jeśli umarł w niej Francuzem? 

Możliwe, że przechodząc ze sceny teatru Łacińskiego, 

który - jak sobie wyO'brażam - był malutki, różowy 

i złocony jak bombonierka, na scenę warszawską, a teraz 
na scenG Teatru Sarah Bernhardt, „Parady", jak delikatny 
motyl straciły nieco na swej złocistej delikatności, na ba
rokowej lekkości. Pewniejsze jednak jest to, że Teatr Dra
matyczny nadał im większe tempo, więcej werwy i siły 

komicznej. 
Dominigue Jamet 

„Combat" 13 kwiecień 1959) 

„Czarujące" - to słowo było na wszystkich ustach po 

spektaklu, jaki nam przedstawił warszawski Teatr Dra
matyczny. 

Jakież zdumiewające są te „Parady"', napisane po fran
cusku przez polskiego hrabiego (Jana Potockiego), v..-ysta
wione po raz pierwszy w Łańcucie w 1792 roku, zagrane 
po polsku przez młody i pełen temperamentu zespól. 

Guy Leclerc 
(„L'Human i te" 1.3 kwietnia 1959) 
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Czy to Watteau? Raczej Florian. Odnajdujemy tu Ka
sandra, Leandra, melancholicznego Gile'a, niezbędnego dok
tora, a Kolombina przybiera imię Zerzabelli - ładne , przy
pominające Zerbinettę, ptaszka, szept miłosny. Mój Boże, 

tych sześć historyjek opowiedzianych ze sceny ani nas 
specjalnie nie wzrusza ani nie wywołuje śmiechu. Daw
niej, za pięknych dni Trianonu, z pewnością by się podo
bały. Dwie ostatnie „Kasander literatem" i „Kasander 
demokrata" wydały mi się najbardziej żywe i dowcipne. 
Niektóre wydały mi się cherlawe i blade, inne mają ru
mieńce życia i dowcip. 

Rozczarowanie - zresztą drobne - pochodzi stąd , że 

nic w tym nie ma polskiego. Ani jednej sceny obyczajo
wej, żadnej specyficznej cechy społecznej, nic ludowego .... 
Wczorajszego wieczoru nie byliśmy w· Polsce. A gdy mówię, 

że przedstawienie rozwijało się coraz lepiej z parady na 
paradę, myślę o „coraz lepiej i lepiej, jak u Nocoleta" -
ale wcale nie myślę o Warszawie. 

Robert Kemp 
(„Le Monde" 12-13 kwietnia 1959) 

Warszawski Teatr Dramatyczny przedstawił wczoraj 
z powodzeniem w Teatrze Narodów „Parady" Jana Po
tockiego ... Potocki, podróżnik, uczony i pisarz polski z koń
ca osiemnastego wieku, objechał cały świat. 

Sześć pełnych werwy, małych jednoaktówek, przynale
żących do komedii ,farsy, czy wręcz mimodramu, pod 
\ v'spólnym tytułem „Parady" przekazuje urzeczonej publicz
ności niektóre aspekty tej włóczęgi. 

„Jakież to urocze widowisko" - powiedział Andre Bar
sacq. 

Lila Oppenheim 
(„France Soir" 12-13 kwietnia 1959) 

-17 -



JAN POTOCKI 

(nota biograficzna) 

Urodził się 8 marca 1761 roku w Pikowie na Ukrainie. 
Syn magnackiej rodziny otrzymał staranne wvkształcenie 

we Francji i w Szwajcarii. Wychowywał się w kręgu kul
tury francuskiej , a język francuski stal się dla niego języ
kiem codziennego użytku i własnych dziel. Wszechstron
nie utalentowany, posiadający szerokie zainteresowania, 
za główne zadanie życiowe uznał badania nad pierwotny
mi dziejami Słowiańszczyzny, poświęcił im dwadzieścia lat 
życia, a szereg drobniejszych rozpraw na ten temat uwień
czyła „Histire primitive des peuples de la Russie" (Pierw
sze dzieje ludów Rosji) z roku 1802. Studia biblioteczne 
prowadził w Paryżu w latach 1785-87, gdzie poznał i za
interesował się ideami filozoficznymi i spolecznymi fran
cuskiego oświecenia. Tendencje te przenosił do Polski dzia
łając jako poseł na Sejm Wielki. Niemal przez całe życie 
podróżował, a potem relacjonował w interesujących zapi
sach podróże do Turcji i Egiptu (1784), Holandii (1787), 
Hiszpanii i Maroka (1 805---6). U schyłku życia osiadł w swej 
posiadłości na Podolu, gdzie pracował nad chronologią 

najdawniejszych epok historii powszechnej. Opublikował 

na. ten temat kilka rozprawek. 
Jest Potocki autorem romansu częściowo tylko opubli

kowanego w oryginalnej wersjii francuskiej „Manuscrit 
trouve a Saragosse" („Rękopis znaleziony w Saragossie") -
1805. W roku 1947 pełnego przekładu polskiego dokonał 

z manuskryptu E. Chojecki. „Rękopis znaleziony Saragos
sie" należy do najwybitniejszy utworów światowej litera
tury fan tastycznej, zarazem zaś jest to dzieło myśliciela, 

który w lekkiej ale nie spłyconej formie potrafił przeka
zać radykalne stanowisko Oś\\· ieceniowej filozofii. U schył
ku lat pięćd2iesiątych naszego wieku Leszek Kukulski od
krył dla s zerszych kręgÓ\\" teatromanów sześć niezwykle 
zabawnych jednoaktÓ\\"ek. napisanych i wystawionych przez 
teatr \,\" Łańcucie w roku li92, a w rok póżniej wydanych 
w Warsza wie - .,Recueil des Parades•·. Od tego momentu 
rozpoczął się tryumfalny marsz „Parad" ' przez wiele scen 
\\' kraju. 

Jan Potocki nękany bólami newralgicznymi i obawą 

przed obłędem popełnił samobóstwo 20 listopada 1815 roku 
..,,,. swym majątku Uladówka na Podolu. 
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W REPERTUARZE: 

Aleksander Fredro 
„MĄŻ I ŻONA" 

ie 

Henryk Ibsen 
„DZIKA KACZKA" 

~ 

Sławomir Mrożek 

„RZEŻNIA" 

Jan Potocki 
„PARADY" 

~ 

S. I. Witkiewicz 
„JAN, MACIEJ, KAROL WŚCIEKLICA" 
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