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Zastępca dyrektora 
MIECZYSŁAW SYTA 

Na odwrocie: projekt graficzny WŁADYSŁAW A 
DASZEWSKIEGO do ,,Parad" Jana Potockiego 
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SZKIC DO PORTRETU 

Dziwactwa Potockiego dawały się zauważyć nawet 
w jego ubiorze. Był jednocześnie niedbały i schludny. 
Zupełnie nie troszczył się o krój swego ubrania, ale 
zawsze wyglądał wytwornie i elegancko. Niekiedy 
z braku czasu zaniedbywał dać sobie ostrzyc włosy, 
które rozwiewały się mu do ramion; raptem w chwili 
zniecierpliwienia, chwytał nożyce i sam strzygł je 
sobie na głowie, na ślepo, a potem, ma się rozumiel\ 
śmieszył wszystkich swym uczesaniem... Miał cokol
wiek skrzywiony kręgosłup i wskutek tego prawe ra
mię trochę wyższe od lewego; twarz blada, rysy dość 
przyjemne, oczy niebieskie i, nie ulega wątpliwości, 
jakby obłąkane. 

FILIP WIGEL 

(podobnie jak Potocki był uczestnikiem posel
stwa wyprawionego w 1805 r. do Chin). 

* * * 
Dwa bardzo charakterystyczne portrety z epoki 

mówią więcej o Potockim niż wszystkie opisy jeg!:I 
powierzchowności czy jego przemian wewnętrznych, 
z natury rzeczy nie wyrażające tych nieuchwytnych 
dla słowa rysów, jakie mógł zatrzymać w rysunku 
i barwie malarz. Nie wydają się zbyt odlegle w latach, 
a jakże różne w wyrazie. Na obu Jan Potocki we fraku 
grandów hiszpańskich, z gwiazdami orderowymi. Na 
pierwszym twarz jego piękna, o bardzo regularnych ry
sach, z ufnością i nadzieją patrzy w przestrzeń między 
sobą a widzem. Drugi portret przypisywany Goyi 
i zdradzający pewne cechy jego pędzla, ale zbyt 
„ładny" jak na Goyę, pozbawiony rysów demonicznoś
ci i niepokoju, tak znamiennych dla galerii. portretó1;0 
pozostawionych przez tego malarza, wyraza właśnie 
osłupienie, które ksiądz Chołoniewski niegdyś dostrzegł 
w twarzy hrabiego. Twarz ta jest nalana, ręka prawa 
wsunięta za połę żakietu, lewa zgięta w łokciu, jakby 
tę prawą wspierała. Potocki siedzi w fotelu nierucho
mo wpatrzony nie w przestrzeń, wpatrzony we własne 
wnętrze. Czy był już wtedy po swoich długich i róż
nokrajowych podróżach, czy utrwalony został na płót-. 
nie w chwili zadumy między podróżami, w jedne1 
z godzin odpoczynku? 

MIECZYSŁAW JASTRUN 

Jan Pot9cki (w:) Eseje. Warszawa_ 1973. PIW 

Leszek Kukulski 

JAN POTOCKI I JEGO „PAR~Y." 

w. „Encyklopedii" Diderota i id' Alemberta mógł Po
t?c.ki z_naleźć .informację, źe „do zwykłych postaci dzi
sie.JsZeJ parady naleźy Kasander - naiwny ojciec, 
opiekun lub podstarzały kochanek Izabelli urocza 
Iza?ell~ .- ~ rzeczywistości plucha i fałszywa wy
kwintnisia, ~ięk~y Lean«.ier - jej kochanek, łączący 
rubasz~oś~ zołnierza z zarozumialstwem fircyka". 
„Sławni p1s.arz~ - mógł czytać dalej w tymźe haśle 
-:- a z nimi. wiele o~ób najlepszego smaku zabawiają 
s ię układaniem takich sztuczek. Ludziom wesołym 
obdarzonym fantazją, udaje się trafić w ich pociesza~ 
ny t~n", a ~zy·?ią to ,~ze stan-0wi!ska filozofa, który 
zgłęb!~ dowcip a obyczaJ ludu, aby dosadnie go odma
lowac . (Cytat w przekładzie Z. Raszewslkiego). 

W „pocieszny ton" trafia od ra,zu pierwsza rspośród 
pa~ad, które Potocki napisał dla łańcuckiej scenki. 
J~J boh.ate~em jest Gil (Gille) - taki, jalkim znali· go 
widzowie Jarmarcznej komedii dell'arte: obdarzony 
chłopską tępotą, ale zarazem pełen zdrowego Tozsąd
ku; bezgrani~znie pro~toduszny, ale przy tym na swój 
sposób .przebiegły; śmieszący swoim chłopskim dialek
tem. ~ego .Partnerką jest Zerzabella (imię utworzone 
z dwoch .. mn~ch, Zerbiny i Izabelli), czyli Izabella 
z k<?med11 dell arte .. Akcję wypełnia ich romans - na 
poz.or naiwny i •nieco nied-0rzeczny, utrzymany w bu
k?l!cznym st~lu rokoka; ale kiedy uprzytomn•imy so
bie konwencJe sceny, z której obie te postacie po
~ho~~ą,. to la.two dopatrzymy się w Gilu zakochanym 
iron.11, Ja.ko ze. „panienka" Izabella .powinna przecieź 
koniecznie WYJŚĆ za mąź nfo za słuźącego Gila, lecz 
~a zw~kłego swego partnera, Lea·ndra. S'koro dzieje się 
maczeJ, .to trzeba tę .pierwszą paradę uznać za coś 
w rodzaJu „p~rady parad", -zapowiadającej, źe podej
mown~ wątki traktowane będą przez autora pr<ze
wrotme. 

Parada ~astęi;ina,Kalendarz starych mężów, wiedzie 
nas "'. reJony innego rodzaju przewrotności. Jest to 
paro?<i? sztu~, stanowiących źel•azny repertuar łań
cuckieJ scenk! - poczc!.wych, moralizatorskich jedno
aktówek. pa?i de Genhs, autorki trzeciorzędnej, ale 
ówcześnie niezwykle popularnej. W zbiorze jej sztuk 
zatytułowanym ~heatre de Societe, znajduje się ko~ 
medyJ~a La ~loison (Przepierzenie), i ją to właśnie 
Potoc~i uczynił obiektem drwiny. 

W Jednoaktówce pani de Genlis baron de Terville 
w kt6rego zamku rzecz się dzieje, postanowił wydaĆ 



swoją siedemnastoletnią córkę Zo~ię. za bogateg~o~1; 
siada i przyjaciela, niem~o~ego iu.z Kleanta. . ó 
jednak kocha z wzajemnosc1ą ubog1eg~ kuzyna l r -
wieśnika, Lind-0ra; na wieść o jeJ zamierzonym ma~
żeństwie, przybywa on na zamek. ~a:~n ?rzykazu~c 
surowo domownikom, by nie . ośm1~hh się 1;1łat~1ć 
spotkanta młodym, sam zaś I;>owiadam:a cór'kę, ze Lm
dor zamierza ożenić się z mną. Zofia ze złamany.m 
sercem przyrzekła rękę Kleantowi; jej brat wszkaze, 
przejęty współczuciem, doprowa·dza do :rozrc:10wy ·r:iło
d h · to w ta.ki sposób, że nie łamie oicows~iego 
z:~a~u\ wprowadza mianowicie Lircdo~a do .części sa
lonu od•dzielonej przepierzeniem, ta~ ze. moze on roz
mawiać z Zofią bynajmruiej się z nią me spotkawszy. 
Intryga barona' wychO'dzi na. j~w, wobec czeg'k u1st~ = 
puje on i zga·dz·a się na małzenstwo mł?.dych._ u mi 
nacyj.na scena ikomedyjki, rozmowa Zo~11 z _Lmd?r~m, 
rozgrywa się w ten sposób, że widzowie widzą : s Y
szą tylko Zofdę, głos Lindo_ra. sk<rytego za prze~ier~e= 
niem do nich nie dociera i iego słów muszą 1~1ę . ~ 
myśleć ·z replik Zofii. (Gdyby pani .de G~n is . zy a 
w dwudziestym wieku, miejsce przepierzenia zająłby 
telefon). 

Parodia Potockiego wyrast'.1 z obserwacji, . że .z ~ 
rzepierzeniami dzieją się niekiedy rzeczy bardzie] 

~wawolne, n·iż to mogła przypuścić szlachetna autorka 
La Cloison. · . 

p 0 pal,'odii teatru pani de Genlis przych~zi kolej na 
parodię, której przedmiotem jest t.rag_~i~ klas~c zi:~ 
czy raczej może teatra1ne konwencje Jej mscem~ac~1. 
Kto wie czy Potocki ni e żartuje. tu z sameg? siebie, 
jeżeli ,pr1awdą jest, że istotnie - . iak to ?powiadn~ -:: 
swoimi wywodami przekonał naiznakomitszego wow 
czas aktora francuskiego, Talmę , którego J?Oznał w Pa
ryżu, że w hdstorycznych tragediach na_l;zy pud~owa~ 

peruki i haftowane fraki zastąpic . ch_lam1dam1 
returni.Jkami, co Talma rzeczywiśc'ie ucz~n:ł i co b~ło 
·edn m z powodów jego secesji z Comedie F:anc~1se t zo~anizowania Theatre Francais przy rue .Ri~heheu . 
Bohater parady Mieszczanin aktorem, am Jednego 
wiersza tyrady nie potrafi wyrecytować be~ stos?w
nego stroju. A przygotowuje się do odegr~ma POP'.so
wych ról klasycznego repertu~ru: . ma byc . Rodrygiem 
(wygłasza kwestię ze sceny piątej ~ktu piątego „Cy
da" Corneille'a) Orozmanem (ćwiczy scenę ósmą 
i dziewiątą aktu' piątego „Zairy" Woltera)_, August~~ 
( rzemawia słowami pierwszej scen~ piątego a .u 
,:t:ynny" Corneille'a) w~eszcie Arzak1em {d~klar:iuj~ 
tyradę z drugi e j sceny pierwszego aktu „Semiramidy 
Woltera). 

Mieszczani n aktorem nie jest, ściśle rzecz biorąc, 
paradą i ma podtytuł „scena włoska". ZwY'kle posta-
~i parad powracają w następnej jednoaktówce, 
w Podróży Kasandra do Indii. Koloryt ldka1ny jest tu 
bar·dzo wyraźny. Pocieszny Kasander, wytwórca serów 
z Chaillot, podróżując do urojonych Indii Wscho<l-n.io
-Zachodnkh, objeż-dża •na mulicy paryskie przedmieś
cia. W <paradzie Kasander literatem miejsce Kasan<l<ra 
podróżnika zajmuje K•asander-snob, co jak molierow
ki pan •Jourdain postanawia patronować piśmiennic
twu i ustlłlnawia konkurs z nagrodą w postaci wła
snej cór'ki. 

Obie ostatnio wymienione parady, podobnie jak 
poprzednio Kalendarz starych mężów, podejmują wąt
ki znane z „kasandrynat", przedstawień włoskiego 
teatru marionetek, których głównym bohaterem był 
Cassa.ndrino. Stendhal oglądał takie przedstawienie 
w r zymskim pałacu Ffano i zostawił jego opi:s (Rzym, 
Neapol i Florencja, 1817). Wśród serii.i skeczów, wy
pełniającej spektakl, był tam skecz o przygodach pod
s tarzałego bohatera z młodziutką żoną. „Cassandrino 
marito" (Kasand'fyn małżonkiem) , dalej sokecz o jego 
przygodach w podróży .po okolicach Rzymu, „Il viag
gio a Civitavecchia" (Podróż do Civitavecchia) , wresz
C'ie sikecz o jego snobowaniu s ię na teatromania, 
„Cassa.ndrino dilettante e impresario" (Kasandryn dy
letant em i entreprenerem). Ale sam bohater parad 
Potockiego w niczym nie przypomina swego rzym
skiego krewniaka, jest czystej wody paryskim Kasan
dTem. 

Ostatnia z parad napisanych przez Potockiego dla 
łańcue1kiej scenki ma na jsil•niejsze zacięcie satyryczne. 
Kasander demokrata, wkroczyws.zy na drogę polity
cznej kariery, przemawia w niej sparodiowanym ję
zykiem deputowanych do Konstytuanty. Można nawet 
dokładnie ozna<:zyć dzień, w którym toczy się akcja: 
jest to 19 czerwca 1790 rO'ku, kiedy to Konstytuanta 
zniosła ordery, herby i tytuły . Starcie demokraty Ka
sandra z <arystokratą Leandrem, wypełniające te pa
radę, ma jaskrawie ironiczny zakrój, bo przecież je
d.en jest równie podejrzanym demokratą, co <lrugi po
dejrzanym arystolkratą, a reprezentowana przez jedne
go rewolucja równie niedorzeczna, co kon trrewolm:ja, 
którą wszczyna drugi. Pod tekstem czujemy szyder
czy uśmiech autora , który wobec wy<larzeń współcze
s ności zachował postawę sceptyczną . 

Postawa intelektuaHsty, która w Kasandrze demo
kraci e pozwala Potockiemu dystansować sie od przed
stawionych postaci. inne zaś jednoaktówki zapełniać 
drwinami nie cofającymi się przed niczym, za-decydo
wała o charakter ze literackich walorów parad i o ich 



scenicznej przydatności. Najmocniejszą 1stroną tekstów 
jest znakomite spojenie świetnie podrobionej materii 
językowej · figur-półgłówków z wybornymi żartami • 
słownymi , dynamizujące 'komizm dialogów; zarazem 
jednak 'Cl:ialogi te jako nosiciele a'kcji są -dość ubogie 
i nie zanadto orygi nalne. Stąid też ins cenizator parad 
Potockiego musi je traktować po brosze jak scena
riusz komedii dell'arte, ja'ko propozycję wymagającą 
pantomimicznych dopełnień i improwizatorskiej po
mysłowości zarówno reżysera jak i aiktorów. 

Dedykacja. 

Do 
Pani Hrabiny Sewerynowej z Sapiehów 
Potockiej 

Pani! 

Łaskawość , z jaką zechciałaś zniżyć Twój talent ku 
tym ekstraiwagancjom dramatycznym, ośmiela mnie 
złoży~ · Ci je w darze, a dedykacja, z !którą ukaizują 
się one ipod Twymi auspicjami, byłaby dłuższa, gdyby 
nie to, że najwyższa odraza , jaką w Tobie wszelkie 
pochwały budzą, nakazuje mi już skończyć. Mam za
szczyt, z najgłębszym poważaniem, być, o Pani, Twym 
uniżonym i najbardziej powolnym sługą 

Jan Potocki. 

WŁADYSŁAW DASZEWSKI - projekt kostiumu 
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Ewa Bonacka 

Kilka uwag o pracy reżysera nad 
„Paradami" 

Trudno mi mówić o współczesnej inter.pretacji kla
syki w ja•kimś ogólniejszym sensie. Wszystko co myślę 
na ten temat w związku z moją tPfaCą nad Paradami 
niewiele daje przesłanek do uogólnień. Jedno jest 
przecież bezspo1rne: każda poszczególna próba aktuali
zacji klasyki jest na nowo podjętym .problemem, uza
leżnionym od wahań, przemian, ewolucji procesów, 
zmian społecznych i prądów literackich, naszego od
czuwania aktualności, a także i przede wszystkim 
samego utworu. Parady Potockiego (których nie można 
zresztą nazwać utworem klasycznym w znaczeniu 
przyjętym) nie są tu przykładem taki<:h problemów 
„uwspółcześniania", z jakimi można się spotkać np. 
przy Corneillu, Szekspirze, czy innym częściej gry
wanym klasyku. 

Egzemplarz bowiem tych sześciu luźnych, nie zwią
zanych ze sobą niczym poza występującymi osobami, 
jednoaktówek, odnalezionych w latach pięćdziesiątych 
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, nie był 
na moje szczęście obciążony żadną tradycją interpreta
cyjną. Był prawie dziewiczy. Mówię „prawie", gdyż 
za życia P<Jtockiego Parady były jednakże grane 
w teatrze księżnej Lubomirskiej, w pałacu łańcuc
kim, li jak możemy przypuszczać - były grane przez 
dostojnych amatorów. 

Bio.rąc zatem do rąk świeżo rozcięty egzmplarz 
Parad nie miałam tego uczucia onieśmielenia, jakie 
przeszkadzałoby mi z pewnością w żywym odtworze
ni u już znanego utworu klasycznego. Nie musiałam 
wyrzucać ze swojej świadomości natręctwa widzianej 
już formy, zwalczać nacisku tradycyjnej inscenizacji, 
przyzwyczajeń stylu, szukać lekarstwa na nudę, która 
osiadła na dzi-ele klasyka, przeważnie na skutek ko
piowania w różnych wairiantach „dziedzictwa ku1tural
nego", które staje się w końcu karykaturą tradycji. 

Lektu·ra Parad była dla mnie zaskakująca, świeża, 
pobudzająca wyobraźnię. Nie twierdzę bynajmniej, że 
Parady, te krótkie „ekstrawagancje ckamatyczne" -
jak je sam autor nazywa w swojej dedykacji - są 
na wskroś oryginalne. Potocki stykał się podczas 
swoich licznych, zagranicznych podróży z różnymi for
mami teatru, z różnymi stylami literackimi. Stąd też 
ślady tych wpływów wyzierają raz po raz z kadek 
jego jednoaktówek. 



Potocki jednakże dla swojej i swoich przyjaciół 
zabawy, przetwarza je świadomie w parodie literacki:.-, 
w naładowane kalamburami karykatury jemu współ
czesnej maniery pisarskiej, pastisze będącego wówczas 
w modzie stylu teatralnego. 

Dla teatru polskiego są one cenne, świadczą 
o naszych związkach z tymi formami teatralnymi, 
które w ówczesnej Polsce uprawiane były przez prze·
jeżdżające trupy włoskich czy francuskich aktorów, 
lecz w naszej literaturze dramatycznej nie znalazł~' 
szerszego odbicia. Mam na myśli ślady wpływu com
medii dell'arte, przewijające się przez karty tych za
bawnych jednoaktówek, wpływu, który do tej pory 
nigdzie nie zaznaczył się tak wyraźnie, jak w Para
dach. 
Być może, że nawiązanie do tego „jak to mogło być 

w Łańcucie", do XVIII-wiecznego teatru - salonu , 
dla którego Parady zostały napisane i w którym można 
było spotkać postacie będące być może przedmiotem 
żartów i aluzji autora, owe parodie literackie sty
lów - w których gustowała i smakowała wysoko 
urodzona publiczność tego teatxu - aluzje do ówczes
ności i sytuacji politycznej (Kasander - Demokr a ta) 
- kalambury językowe, kto wie czy nie wynikające 
również z mieszaniny języka polsko-francuski<:h gości 
księżnej pani - wszystko to mogłoby również dać 
dużo zabawnego materiału dla współczesnej inter,pre
tacji. Jednakże wystawienie Parad w kategoriach 
gustu klasycyzmu, - gustu humoru „przyzwoitego", 
eleganckiego, byłoby właśnie ucieczką od naszego 
współczesnego poczucia humoru, który ukształtował 
się m. in. pod wpływem filmu, rehabilitującego takie 
rodzaje humoru, jak humor cyrkowy, farsowy, humor 
sytuacyjny - filmu, który szeroko wprowadził humor 
absurdalny - przeciws tawiając go humorowi kon
wencjonalnemu. Nawiązanie do humoru komedii sa 
l<>nowej XVIII w. tak charakterystycznej np. w tra
dycji klasycystycznej teatru francuskiego, byłoby u nas 
raczej ciekawostką teatralno-literacką i poza nie
dmi:ym kręgiem elitarnym nie mogłoby zainteresować 
szerszej publicznoś·ci. 

Dlatego obecna inscenizacja Parad poszła po linii 
teatru ludowego, teatru dell'arte, którego wyraźn·~ 
echa znajdowały się w utworach Potockiego, a który 
staraliśmy się wydobyć na plan pierwszy. 

Dowcip literackiej parodii w połączeniu z ludowym, 
jarmarcznym teatrem dell'arte, wprowadzenie efektów 
dysharmonicznych, p:rzeciwmawiających się tradycyj
nej formie - oto kierunek moich propozycji. 

JULIAN LEWANSKI 

JAN POTOCKI 

Często się zdarza, że w obrazie poznawanej a god
nej uwagi postaci szukamy jakiegoś man.kamentu , 
śmiesznostki, niepoważnego dodatku po to, aby ów 
niezwykły człowiek s tał się jednocześnie zwykłym , 
jednym z nas. Oto chwyciliśmy z niemałym za·dowo
leniem do ręki Parady Jana Potockiego. Frywolne mi
niatury dramatyczne przynależne pos·politemu - jar
marcznemu teatrzykowi , na biurku erudyty, podróżni
ka, eksploratora tajemnic archeologicznych, historyka 
Wschodu? - Cóż z te6o, niemal wszystko, co robił 
ten pierwszy polski aeronauta („zwiedziwszy wielką 
część kuli ziemskiej zapragnął widzieć ją także u stóp 
swoich") było niezwykłe, wybiegało daleko poza oby
czaje salonu polskiego oświeconego magnata. Już wi
dzimy niechętny grymas Czartoryskiego, pobłażliwe 
uśmiechy Niemcewicza, rozpędzone pióro arcy-plotka
rza Koźmiana. Trudno się było pogodzić współczesnym 
z tym człowiekiem wielkiego oczytania, odwagi, smaku 
artystycznego, składającego się z samych niezwykłości. 
Słowem Parady to nie dziwny wyskok nudzącego się 
arystokraty, ale zupełnie właściwe dla jego osobowoś
ci jeszcze jedno zdanie o sztuce i życiu. 

Jak wiadomo, interesowały Potockiego pewne za
ga,dki historyczne, układające się wokół genezy ludów 
„sarmackich", niektóre pytania z przeszłości Azji 
Mniejszej, Egiptu, ale szczegó!nie Kaukaz jako do
mniemana kolebka narodów europejskich. Pozostawił 
po sobie serię prac różnej wartości i na dość niezwy
kle zgromadzonym materiale opartych. Zajmowały 
dawniejszych badaczy w rodzaju Michała Balińskiego, 
potem uczonych tej miary co Bruckner i Sinko. Li
teratura polska ma do zawdzięczenia Potockiemu uro
czy romans historyczny Rękopis znaleziony w Sara
gossie, „łzawą" komedię Cyganie andaluzyjscy, wier
szem, odegraną 20 IV 1974 w Rheinsbergu przez za
wodowych aktorów, rozrzucone tu i ówdzie opowieści 
wschodnie - jako wstawki do listów z podróży, wre
szcie nasze Parady z roku 1792. Taką przynajmniej 
datę !!pektaklu odczytujemy z ładnej ks iążeczki for
matu quarto niewątpliwie we własnej, domowej dru
karni autora w Warszawie rok potem. Mało znane 
dzieje teatru dworskiego w Łańcucie nie pozwalają 
dzisiaj nic powiedzieć o okolicznościach przedstawie-



nla, ani związku tych ekstrawagandi dramatycznych 
z osobą Seweryny Potockiej, a<lresatki dedykacji. Naj
ciekawsze 'PYtanie tyczy fun.kicji scenicznej Parad -
czy grane były jako cykl małych obrazków scenicz
nych, czy też faktycznie były ipara1:lami, więc burle
skami scenicznymi, odgrywany;mi przed właściwym 
spelkta•klem, przed teatrem, dla zachęcenia publicznoś
ci, by kierowała się na widownię. Gdy w wieku XVII 
parady były przeważni_e solowymi popisami, często 
żonglerskimi, w wieku XVIII przybrały formę taką, 
jaką przekazał nam druczek Potockiego, krótkich sce
nek dramatycznych - był to gatunek artystyczny 
wówczas zupełnie żywy, albo moda. WaTto go dzi
siaj przypomnieć. Czyta się te sztuczki jako coś świe
żego, wd2ięcznego - odbiegają tak daleko od me·
chanicznej wręcz jednostajności dramaturgii poro
mantycznej i ... współczesnej. Prz)-1)ominają najlepsze 
tradycje komediowe złotego wieku komedi0i włoskiej, 
komedH all'improvisio, <która zresztą wspomniana jest 
w podtytule do parady Mieszczanin aktorem zgoła nie
spodziewanie. 

To w<lzięczny popis żartu scenicznego przeniesione
go na płaszczyznę gToteski, której sens smakował 
z takim mi·strzostwem Konstanty Idelfons. Działają tu 
widać prawa artysty;cz,ne, którym przestrzeń stu sześć
dŻiesięciu lat nie odbiera siły. 



'i'EATR W ł..AŃCUCIE 

Doskonale utrzymane wnętrze teatralne w Zamku 
Łańcuckim jest dziś odosobnionym przykładem zacho
wanego magnackiego teatru. Teatr powstał w Łańcu
cie dzięki Izabelli Czartoryskiej. Ta inteligentna , wie
lostronnie wykształcona kobieta była silnie związana 
z Francją i jej kulturą, mówi się o •niej, że była 
„paryżanką z ducha i oby-czaju". Jej mecenasowska 
d~iałalność w wielu dziedzinach sztuki, była bard~o 
ozywiona. Żywo też obchodził księżnę teatr (. .. ) 

(. .. ) W Łańcucie o życiu teatralnym i muzycznym 
można właściwie mówić dopiero począwszy od 1792 r. 
Od tego roku zaczęła księ:źma i jej liczny dwór, pełen 
emigrantów francus kich, spędzać -czas głównie między 
pałacem wiedeńskim w Molkerbastei i zamkiem łań
cuckim. Podobnie jak w wielu innych ówczesnych r e
zydencjach - imp.rezy teat:ralne i muzyczne należały 
i w Łańcucie do ulubiony-eh rozrywek. Imprezy te nie 
wychodziły ,poza ramy amatorskie. Nie istnieją żadn ~ 
przekazy, by w Łańcucie utrzymywany był zespół 
zawodowych aktorów, lub by jakieś zespoły p.rzyjeż
dżały z gościnnymi występami. Grywali na łańcuckiej 
scenie amatorzy, liczni domownicy i goście. W inwen
tarzu z 1805 r. wśród 146 pozycji wymienione są m . in. 
ubiory królewskie, ,pańskie i chłopskie, liberie, ubiory 
tureckie, hiszpańskie, „suknie arlekińskie" itp. Strój 
arlekiński mógł służyć do molierowskiego Swiętoszka , 
jak i wielu innych komedii, czy jako rekwizy t czoło
wej postaci tak modnej i :rozpowszechnionej w Euro
pie włoskiej commedii dell'arte. 

Zbyt ryzykowne byłoby ustalanie repertuaru te9.
tralnego na podstawie nieokreślonych przecież bliżej 
kostiumów. Wiadomo, że grywano tu komedie i sztuki 
francuskie oraz Parady Jana Potockiego, pisane rów
nież po francusku specjalnie dla sceny zamkowej (.. ) 
Po śmierci księżnej marszałkowej w r. 1816 Łańcut 
objął syn Jana Potockiego - Alfred. Nadal odbywały 
się amatorskie przedstawienia teatralno-muzyczne. 
Czasy rozkwitu teat:ru łańcuckiego minęły jednak bez
powrotnie. Gdy w raku 1862 umarł Alfred Potocki 
niewiele pozostało z całego splendoru rekwizytó\~ 
teatralnych. Obecnie w -zbiorach muzeum w Łańcucfe 
przechowuje się 256 części garderoby teatralnej. Kilka 
sztuk pochodzi z inwentarza z 1805 roku. 

(skrót z artykułu Bożeny Majewskiej-Maszkowej 
„Teatr w Łańcucie". „Pamiętnik Teatralny" r. 1962). 

Przedstawienie P.rowadzi 
.JERZY DOBRZ Y"NIECKJ 

Kont:rola tekstu 
ROMUALDA WINTER 

Kierownik techniczny 
HENRYK KOPYCIŃSKI 

Kierownicy pracowni krawieckich 
ZOFIA KRACZKOWSKA 
STANISŁAW BĘBEN 

Prace stolarskie 
.JÓZEF NOWORÓL 

Prace malarskie 
KAZIMIERA KOCZELA 

Rrace modelarskie 
WŁADYSŁAWA MAJEWSKA 

Główny rekwizytor 
KRYSTYNA NIEBUDEK 

Oświetlenie 
ROMAN KAPTURKIEWICZ 

Brygadier sceny 
TADEUSZ NOWAK 

Peruki i charakteryzacja 
IRENA CZERWIŃSKA 
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