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Zbigniew Wróbel 

ZASTĘPCA DYREKTORA - Krzysztof Szuster 

„Zabawa związana jest z czasem, ma określone trwanie 
i nie ma żadnego celu poza samą sobą. Polega na świado
mości, iż stanowi miły odpoczynek poza wymogami pow
szedniego życia." 

Johan Huizinga 
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PARADA 

- wystawność, popisywanie sic: czymś, przepyhc, blask, 
ostentacja , pompa . 
Rozum nie cierpi spólki z paradą. 

PARAD A 

- uroczysta ceremonia, efek towne w idowisko, uroczy
s ty przeg l ąd wo jsk połączony z defila dą . 
Na paradę w aLilo całe miasto, a najszczególniej 
dzi eci . 

PARADA 

- odparc ie ciosu lub uderzenie obronne w odpo wie 
dzi na atak przeciwnika. 
Zmyliwszy j ego paradę, wś liznąŁ się, omijając 
zręcznie rękojeść, pomiędzy ramię i tulów przeciw
nika i przeciął mu ścięgno pod obojczyk iem. 

PARA DA 

- obrona górnych p iłek rzutem c iała przez bramkarza 
„.i kolejna parada Młynarczyka ratuje nasz zespól 
przed strat ą go la. 

PARADA 

- w w iek u XVII m inia turowa krotochwila rodem 
z tea t ru jarmarcznego, odgrywana przed właściwym 
spekta kl em dla zachęcenia publicznośc i , by k iero
wa ła s ię na widownię . 

przez 

Wiadomość o życiu 
pismach Autora • 

I 

Żegotę Paulego spisana 

Jan hrabia Potocki urodził się d. 8 marca 1761 r . z ojca Jó
zefa na Złotym Potoku Potockiego krajczego koronnego, staro
sty leżajskiego, i matki Teresy Ossolińskiej. Opatrzony od przy
rodzenia nieocenionymi darami i skąpo śmiertelnym udziela
nemi: bo wielką pamięcią, większym jeszcze dowcipem, nader 
żywą wyobraźnią i zamiłowaniem pracy; wysłany został od ro
dziców z powodu okoliczności krajowych z młodszym bratem 
Sewerynem na nauki do Genewy i Lozanny. Tutaj to przepędził 
pierwsze lata młodzieńcze, ćwicząc się w wielu nowych i staro
żytnych językach, do których zawsze wielką okazywał łatwość ; 
oraz oddawał się namiętnie czytaniu greckich i rzymskich klas
syków, zwłaszcza dziejopisów. Po powrocie do kraju zaciągnął 
się do szeregów wojska austryackiego i w r . 1778 jako podpo
rucznik jazdy odbył krótką wojenną wyprawę, wytoczoną wtedy 
z powodu sporu o sukcesyj ą tronu bawarskiego. Po zawarciu 
pokoju, dogadzając wrodzonej chęci podróżowania , zwiedził 
w roku 1778 i 1779 Włochy, Sycyliją i Maltę, skąd, zostawszy 
kawalerem maltańskim udał się zarazem do Tunis na północnem 
wybrzeżu Afryki. Roku 1783 zupełnie już wziąwszy uwolnienie 
z wojska, wszedł w związki małżeńskie ze słynną ze swej pięk
ności Juliją księżniczką Lubomirską, marszałkówną koronną . 
Zaraz w następnym 1784 roku puścił się Jan hr. Potocki morzem 
Czarnem do Carogrodu, skąd wyjechał do Egiptu dla zwiedze
nia Aleksandryi, Kairu i sławnych Piramid. Wróciwszy przez 



W enecyją do Europy zamieszkał przez zimę roku 1784 i potem 
czte_ry lata prawie w Paryżu oddając się naukom i sztukom, pra
cy i rozrywkom umysłowym na przemian. Jesień 1787 roku 
prz~pędził w J:Iollandyi wśród burzy politycznej, która wtedy 
kraJem_ tym m10ta_ła. Odgłos gotujących się stanowczych zmian 
w rodzinnym kraJu, powołał go w 1788 roku z Paryża do oj
czyzn.)!. Obrany na_ sejmiku szwedzkim posłem poznańskim, 
CZ:fnme zaczął nalezeć do obrad sejmu czteroletniego, podczas, 
ktorego był jednym z sędziów sprawy Ponińskiego. Wśród na
tłoku spra":' publicznych zamieszkując w Warszawie, nie dopu
~zc~ał ulub10nych od dzieciństwa zajęć naukowych. Wolny czas 
Jaki mu zostawał od obowiązków obywatelskich poświęcił zu
pełni_e ~ydawan_iu ważnych swych dzieł, założyw~zy w tym celu 
umy~lme \'j swoim pałacu przy Rymarskiej ulicy kosztowną dru
karnię, ktorą wolną nazwał i czytelnię dla użytku publicznego. 
Roku 178_8 ~dy zn~ny w Europie żeglarz nadpowietrzny Blan
cha_r~ doswiadcz~ma kulą aerostatyczną w zadziwionej tą no
wos?1ą Warszawie pokazywał: uczuł Potocki niepowstrzymaną 
chęc do owej nadziemskiej podróży; jakoż istotnie z odwagą nie
pospolitą i niczem nieustraszoną pewnego dnia wraz z Blanchar
dem i wiernym swym slugą Turczynem wzniósł się w balonie 
nad szczyty i wieże stolicy. Gdy podróżni wzbili się do znacz
nej wysokości, piec był tak rozpalony, że groził spłonieniem ca
łego balonu. Turczyn chciał ze strachu wyskoczyć; lecz Po
tocki nabitym pistoletem nakazał mu jąć się spólnie do wideł 
żelaznych, ażeby zrzucić rozrzażony piec: co jedynie życie ich 
uratowało. Wiatr zapędził balon niedaleko Woli, gdzie całe to
warzystwo tej żeglugi szczęśliwie wysiadło. 

Gorliwy o dobro publiczne zobowiązał się Jan hr. Potocki na 
sejmie 1789 wypłacać co roku 10 800 złotych polskich na po
większenie liczby saperów. Zapis ów ubezpieczył na dobrach 
swych Sobolówce. Roku 1791 zwiedził Angliją, Hiszpaniją, i Ma
ro~ko (gdzie w Sale przedstawiony był cesarzowi tego afrykań
skiego Państwa), skąd go jednak wypadki ówczesne nazad do ro
dzinnej ziemi zwróciły. Widziano go następnego roku w stopniu 
kapi!ana inżenierów, przy brygadzie kawaleryi narodowej pod 
dowodztwem brata swego Seweryna, kampanią 1792 roku od
bywającego. Zmiany jakie potem zaszły w Polsce zniewoliłv 
Potockiego znów do opuszczenia kraju. W roku 1793 wyjechał 

do Niemiec, śledząc pilnie zwłaszcza rok 1794 w niższej Sak
sonii i księstwie Meklemburskim oraz koło Hamburga i Lubeki, 
starożytnych zabytków pierwotnych słowiańskich mieszkańców 
tej ziemi szukając. 

Zostawszy wskutek podziału kraju poddanym rosyjskim, za
mierzył sobie Jan hr. Potocki poznać krainy podległe Państwu, 
do którego należał. W celu więc sprawdzenia powieści Herodota 
i innych autorów o Scytyi, rozpoczął r. 1798 naukową podróż 
do Kaukazu, tej kolebki ludów europejskich, gdzie rok cały na 
spostrzeżeniach i badaniach etnograficznych pomiędzy pokole
niami Tatarów nogajskich, astrachańskich, Kałmuków, Turko
manów, Czeczeńców i Ossetów przepędził. Powróciwszy z owej 
wędrówki, osiadł w Petersburgu zajmując się wypracowaniem 
i ogłaszaniem swych ważnych plonów naukowych. Cesarz Alek
sander ceniąc prace Jana hr. Potockiego, który już poprzednio 
zaszczycony był Orderem Orła Białego i św. Stanisława, mia
nował go tajnym radcą, przyłączając do departamentu spraw 
zagranicznych; a petersburska akademia umiejętności, oraz Te>
warzystwo przyjaciół nauk w Warszawie, uczone towarzystwo 
w Moskwie i inne, oddając hołd znakomitym zasługom w zawo
dzie naukowym Jana hr. Potockiego przyjęły go do swego grona . 
Znaczną część roku 1803 przepędził we Włoszech dla poratowa
nia zdrowia skołatanego licznemi podróżami. Rok 1805 przyłą
czony był znowu jako zwierzchnik oddziału uczonych do wiel
kiego poselstwa rosyjskiego wyprawionego pod naczelnic
twem hrabiego Gołowkina do Chin dla zawiązania nowych st<>
sunków handlowych; wszelakoż nieprzyjazne okoliczności zni
weczyły wielkie zamiary tego przedsięwzięcia; Potocki równie 
z innymi przestać musiał na podróży do Kiachty, miasta na po
graniczu Chin leżącego. W latach 1808 i 1809 przebywał najczę
ściej w dobrach swoich na Wołyniu, a częściej jeszcze w Tul
czynie, zimę zaś przepędzał w Krzemieńcu, trawiąc całe dnie na 
czytywaniu w tamtejszej bibliotece licealnej, której hojnym 
był dobrodziejem. Od roku 1812 przeniósł się z Petersburga na 
wieś i odtąd ciągle prawie przemieszkiwał na Podolu, Wołyniu 
i Ukrainie. W ostatnich latach swoich uległ głębokiej melancho
lii i zaczął nieprzezwyciężony wstręt do życia uczuwać. Choroba 
ta z każdym dniem wzrastając stała się powodem smutnego zgo
nu, który nastąpił w Ohładówce 2 grudnia 1815. 

Cif..+~ T 



Obok gruntownej nauki i niezmordowanej pracowitości, któ
rej pamiątką są liczne przez Jana hr. Potockiego wydane dzieła; 
pomagał jeszcze do nauk wzrostu: wspierał mniej od siebie za
możnych już udzielając własnych dostatków, już używając swe
go wpływu. 

Większa połowa wydanych dzieł Jana hr. Potockiego poświę
cona jest badaniom pierwotnych dziejów pokoleń słowiańskich, 
aż do dziesiątego wieku po Chrystusie. Zawarte w nich tłuma
czenia i trafne objaśnienia dawnych historyków stanowią bogate 
źródło i nieoceniony zasób dziejopisarski, z którego dotąd je
szcze u nas należycie nie korzystano, poczęści dla obcego fran
cuskiego języka w jakim są pisane, poczęści też dla trudności 
do nabycia i rzadkości samych dzieł. 

Pisma jego dotyczące chronologii i geografii starożytnej zy
skały mu sprawiedliwą pochwałę za granicą; a podróże ogłoszo
ne, z powodu wiernego opisu krajów i mnogości trafnych spo
strzeżeń etnograficznych, ze wszech miar zasługują na uwagę. 
Nawet powieści Jana hr. Potockiego pisane w wolnych chwilach 
wypoczynku, już to dla zajmującej treści, żywego kolorytu 
i świeżości, z przyjemnością nawet dzisiaj czytać się dają . 

Kraków, 1849 

Noś głową nze od parady! 
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Kontekst Parad 

Nie wiemy, czy Parady wystawione w 1792 roku zdo
były uznanie publiczności na dworze księżnej Elżbiety 
z Czartoryskich Lubomirskiej. Wiemy natomiast, że w 
166 lat później, odszukane przez teatrologów, przełożone 
z francuskiego Parady, wystawione w Teatrze Drama
tycznym w Warszawie wzbudziły entuzjazm publiczności, 
zachwyty krytyków, i uznanie koneserów. Autora chwalo
no za bogactwo fantazji, różnorodność nastrojów i nowo
czesne operowanie groteską i zamierzonym prymitywem. 
Tłumacza chwalono za to, iż teksty sprzed lat trafiają 
błyskawicznie do widza. Wreszcie chwalono aktorów za 
wielką sprawność warsztatową, a jednocześnie wdzięk, 
lekkość i humor. Młodym wykonawcom wróżono piękną 
przyszłość. Wymieńmy więc ich nazwiska: Barbara Kraf
tówna (Zerzabella), Wiesław Golas (Gil), Wojciech Po
kora (Leander) ... 

W pół roku po premierze Teatr Dramatyczny wystąpił 
z Paradami w ramach prezentacji Teatru Narodów w Pa
ryżu i znów chwalono w "L'Humanite" i w "Le Monde", 
w "Combat" i "France Soir". Barbarę Kraftównę okre
ślono jako czarującą brunetkę, Wiesława Golasa jako sen
sacyjnego młodego człowieka, który „umie wszystko". 

Po tak udanym wprowadzeniu się do repertuaru teatru 
współczesnego Parady pozostały w nim do dzisiaj. Insce
nizacja grudziądzka nawiązuje do formy, z której Parady 
Potockiego wzięły swój początek, a więc do teatru jar
marcznego, teatru-zabawy, a także zabawy z konwencja
mi teatralnymi. 



O kontekście literackim i kulturowym teatru jarmarcz
nego, Parad i zjawiska zabawy powiedzą Państwu teksty 
zamieszczone na dalszych stronach programu. 

W POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI KOMEDIOWEJ, niezbyt 
bogatej i późnorozwiniętej, wpływ komedii dell'arte za
znaczył się z początku raczej z drugiej ręki, głównie za 
pośrednictwem francuskiej literatury teatralnej. Wpraw
dzie działały na dworze saskim i jeszcze za Stanisława 
Augusta trupy włoskie, ale nie wywołało to silniejszej 
fali bezpośredniego naśladownictwa. Może mało znany 
język stanowił tu barierę. W każdym razie w kręgu pol
skiej twórczości scenicznej, wykorzystywanej później 
przez teatr Bogusławskiego i późniejsze podobne antre~ 
pryzy - nie powstały w tym rodzaju żadne wybitniejsze 
utwory. Oczywiście z wyjątkiem Parad Potockiego, które 
stanowiły jednak zjawisko odosobnione, jako świadoma 
imitacja, sporządzona dla rozrywki wytwornego towarzy
stwa. 

Maria Łodyńska-Kosińska świat Ar
lekina: komedia archetypów. 
„Dialog" nr 2/1969 r. 

ZABAW A, GRA, WSPÓŁZAWODNICTWO - były 
organiczną częścią świętą, rozbudowywaną, lecz zawsze 
ściśle z kultem związaną. Ale nawet wtedy, gdy w ciągu 
stuleci święta lub przynajmniej pewne ich rodzaje tracą 
związek z kultem, laicyzują się, zabawa i gra, która im 
towarzyszy, nie staje się nigdy ich elementem central
nym, to jest tym, który nadaje świętowaniu sens. W for
mie zabawowej, komicznej, satyrycznej, też zresztą czę
sto wywodzącej się z kultu, znajdujemy wyraz idei świę
ta, idei ważnej dla zbiorowości, która świętuje. Zabawa, 
gra, współzawodnictwo mają wreszcie za zada::ie uświe~
nić dzień, uczynić go atrakcyjnym, wprowadz1c uczestm
ków w stan radosnego podniecenia, służyć świętu-. Do
piero wtedy, gdy sens święta przestanie być· czytelny 11!? 
akceptowany, gdy zakwestionowana zostanie warto~c, 
której ma ono służyć, gdy obrzęd zostanie uznany za me
potrzebny konwenans lub wewnętrznie obcą uczestnikom, 

narzuconą przez tradycję lub współczesność formułę, za
bawa i uczestnictwo w niej zdają się usprawiedliwiać 
świętowanie. Święto zamienia się w festyn lub festiwal, 
w którym może brać udział każdy, choćby turysta, z dru
giego końca świata, zupełnie obcy w środowisku, właśnie 
by się za.bawić, rozerwać, spędzić mile i ciekawie wolny 
czas. Bawić się bowiem można i z obcym, świętować -
tylko ze swoimi. 

Kazimierz Żygulski święto i kuitura 
Warszawa 1981, s. 94. 

KTO W WIEKUISTEJ PRZEMIANIE POJĘCIA ZA
BAWY - POW AGI czuje, że własne myśli wirować mu 
zaczynają, odnajduje w dziedzinie etyki punkt oparcia, 
jaki utracił w logice. Zabawa jako taka ( ... ) znajduje się 
poza sferą norm moralnych. Sama przez się nie jest ani 
:zła, ani dobra. Lecz jeśli człowiek ma decydować, czy 
Jakiś czyn, do którego nakłania go własna wola, jest mu 
przeznaczony jako sprawa poważna bądź też dozwolony 
jako zabawa, probierzem staje się dla niego jego własne 
sumienie. Z chwilą, gdy w decyzji dotyczącej czynu ucze
stniczą uczucia prawdy, sprawiedliwości, litości i przeba
czenia, samo zagadnienie traci już swoje znaczenie. Krop
la współczucia wystarczy, aby czyny nasze przenieść poza 
granice myślowych rozróżnień. W każdej świadomości 
moralnej opartej na uznaniu sprawiedliwości i łaski do 
końca nierozwiązany problem: zabawa czy powaga -
milknie na zawsze. 

Johan Huizinga Homo ludens. Zaba
wa jako źródło kultury. 
Warszawa 1967. 

Skończona cala parada! 
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Elżbieta Marzinek 

Od dziesięciu lat nie szczędziła swego talentu publicz
ności Teatru Ziemi Pomorskiej. Wcześniej poznała ją pu
bliczność Gniezna, Torunia, Częstochowy, Szczecina, Poz
nania. Nie ?mieniała teatrów często, a w każdym z miast, 
w którym pracowała potrafiła zdobyć uznanie i szacunek 
dla swojej pracy. Była aktorką, która skalą swego ta
lentu ogarniała zarówno role komediowe, jak i stricte 
dramatyczne. 

W 1972 roku powróciła do rodzinnego Grudziądza i tu
taj także niejednokrotnie potwierdziła swój talent i nie
małe możliwości. Wiele było pamiętnych ról w jej wyko
naniu. Potrafiła znakomicie bawić w takich rolach jak 
Pani Peachum w „Operze za 3 grosze", czy Miss Fur
nivall w „Czarnej komedii". Świetnie czuła się w reper
tuarze obyczajowym i satyrycznym. Pamiętamy ją jako 
znakomitą Dulską w sztuce Zapolskiej i żonę Horodni
czego w „Rewizorze", a także jako Lulu w „Skizie" (na 
zdjęciu z Zenonem Jakubcem - wrzesień 1980). Stwo
rzyła także przejmujące kobiece kreacje w takich sztu
kach jak „Non stop" i „Małanka", zebrała znakomite re-
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cenzje za rolę Małgorzaty w Ryszardzie III Szekspira. 
Cieszyła się także wielkim uznaniem i popularnością 

wśród widzów o czym świadczy przyznanie jej w 1976 
roku „Złotej Karety" w plebiscycie czytelników „Nowo
ści". 

Nie zobaczymy Elżbiety Marzinek więcej na scenie, 
choć można było sądzić, że wiele ról jeszcze przed nią. 
Stało się inaczej. Zmarła 4 września 1982 roku. 
Zmarła Aktorka. 

PIERWSZA PREMIERA SEZONU 

Teatr nasz otworzył sezon 1982/83 premierą sztuki kubań
skiego pisarza Eduardo Maneta Jednooki. Premiera od by la się 
1 października. Spektakl jak dotąd był przedstawiany w Gru
dziądzu, a także i w obj eździe i spotykał się z dużym zaintere
sowaniem . Przedstawienie pomyślane było przez inscenizatorów 

Na zdjęciu: Krzysztof Swiętochowski (Marlibus), Jan Jeruzal 
(Tibulus), Marek Czyżewski (Cumulus), Leszek Polessa (Jedno
oki). 
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(reż. Zbigniew Wróbel, scen. Ryszard Strzembała, muz. Roman 
Nowacki) jako nowoczesne, ekspresyjne widowisko teatralne, 
w którym trzymająca w napięciu fabuła współgra z dynamicz
nymi walkami n:i ł~ńcuchy i kije, rockową ilustracją muzyczną , 
bogatą oprawą sw1etlną. Z zainteresowania publiczności wno
simy, że twórcy osiągnęli swój cel. 

„Jednooki" będzie nadal grany w siedzibie teatru i poza nią 
także zapraszamy na następne spektakle. ' 

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW TEATRU 

. Wraz. z. premierą {ednookiego w teatrze Ziemi Pomorskiej 
miała m1eJsce l.X. br. uroczysta inauguracja roku kulturalno
-oświatowego w Grudziądzu. Z tej okazji wręczono ludziom 
szczególnie zasłużonym na polu działalności kulturalnej nagro
dy przyznane przez Urząd Miasta. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się dwaj pracownicy teatru kierownik administracyjno-gospo
darczy Julian Brac i kierownik techniczny Piotr Umiński. Na
grodzonym serdecznie gratulujemy. 

NAJBLIŻSZE PREMIERY 

W listopadzie przewidziana jest kolejna premiera Teatru Zie
mi Pomorskiej. Będzie nią sztuka Magdaleny Samozwaniec 
Hotel „Belle-Vue" - w podtytule komedia makabryczna. Jest 
to opowieść „z lekkim dreszczykiem" o hotelu samobójców: 

Na grudzień przewidziano dwie dalsze premiery. Pierwszą 
będzie bajka dla dzieci Bal u króla Lula Zbigniewa Popraw
skiego. Drugą premierą będzie znana komedia Marca Camo
lettiego Latające dzieu;częta. Spektakl reżyseruje i gościnnie gra 
główną rolę znany aktor komediowy Kazimierz Brusikiewicz. 
Oprócz niego także Lidia Korsakówna i Elżbieta Nowosad 
z warszawskiego teatru Syrena, a także aktorzy grudziądzcy. 
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Sekretarz literacki Zenon Butkiewicz 
Koordynator pracy artystycznej Katarzyna Pyś 

Dział techniczny 

Kierownik Piotr Umiński 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: Gabriela Olszewska 
krawieckiej męskiej: Marian Kozłowski 
fryzjerskiej: Elżbieta Nitkowska 
stolarskiej: Władysław Barwik 
malarskiej: Józef Zamyślewski 
rekwizytorskiej : Henryk Thom 
szewskiej: Jan Brodowski 
główny elektryk: 1adeusz Sziming 

Kierownik administracyjno-gospodarczy - Julian Brac 

Romuald Buczkowski . , 
Kierownik działu organizacji widowni 

Kasa teatru czynna codziennie od 10.00 do 12.00 oraz w dniu 
przedstawienia od 17.00 do 19.00 (tel. 234-76). Organizacja wi
downi przyjmuje zamówienia na bilety codziennie od godz. 8.00 
do 15.00 (tel. 234-77, 234-78) . 



Cena 20 zł 

sezon teatralny 
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