
TEATR POLSKI WE WROCLAWIU 

SEZON 1983/84 



Dyrektor i kierownik artystyczny: 
IGOR PRZEGRODZKI 

Kierownik literacki: 

ELŻBIETA MORAWIEC 

Zastępcy dyrektora: 

JERZY TACZALSKI 

JÓZEF LORENC 

„ 

TEATR KAMERALNY 

JAN POTOCKI 

PARADY 
(Recueil de Parade:s representees 

sur le theatre de Łańcut 
dans l'annee 1792) 

Tłumaczył 

JÓZEF MODRZEJEWSKI 
Reżyseria 

JACEK BUNSCH 
Scenografia 

JACEK ZAGĄJEWSKI 
Kostiumy 

IRENĄ BIEGAŃSKA 
Muzyka 

JERZY SATANOWSKI 
Pantomimy 

JERZY KOZŁOWSKI 

Premiera 30 sierpnia 1984 



\ 

.... 

Medalion z podobizną Jana Potockiego. 

OBSADA 

Zerzabella 

Kasander 

Leander 

Doktor 

Gil 

Muzyk 

- BOŻENA BARANOWSKA 

- ZYGMUNT BIELAWSKI 

TADEUSZ SZYMKÓW 

MIROSŁAW SKUPIN 

- MIŁOGOST RECZEK 

- KRZYSZTOF DYMEK (gościnnie) 

Asystent reżysera - ZYGMUNT BIELA WSKI 

Asystent scenografa - BARBARA KOTYS 

Inspicjent 

Sufler 

Swiatło 

- MARIUSZ ZAWARTKO 

- WANDA JASIUKIEWICZ-ŁOZA 

- EDWARD JANCZYN 



DEDYKACJA 

Do 
Pani Hrabiny Sewerynowej 
z Książąt Sapiehów Potockiej 

Pani! 
Łaskawość, jaką okazałaś, zgodziwszy się uświetnić swoim ta

lentem te dramatyczne ekstrawagancje, ośmiela mnie złożyć Ci 
je w darze, a dedykacja oddająca je pod Twoje auspicje, byłaby 
dłuższa, gdyby nie to, że niewymowana niechęć, jaką budzą w 
Tobie wszelkie pochwały, nakazuje mi już skończyć. 

Mam zaszczyt, z najgłębszym poważaniem, być o Pani, Twym 
uni.żonym i powolnym sługą. 

Jan Potocki 

ANNA TEOFILA 
Z SAPIEHÓW (1z-ss - 1s13) 

adresatka dedykacji 

primo voto Hieronimowa Sanguszkowa (w latach 1774-1778), 
od 1786 żona brata autora Parad, Seweryna Potockiego. 
Była jedną z pierwszych gwiazd, rozkrzewionych za Stanisława 
Augusta w kręgach stołecznej arystokracji, amatorskich zespołów, 
tzw. teatrów de societe. 

Jej młodzieńcze sukcesy sceniczne odnotował Adam Narusze
wicz w skierowanym do niej wierszu: Piosenka pastusza z okazji 
imienin księżniczki Anny Sapieżanki: 

Czy na teatrze ucho bawisz z okiem, 
Słowik-eś gł~skiem, a sareneczka skokiem. 

Zamiłowanie do teatralnej sztuki wyniosła z dzieciństwa. 

W rezydencji jej rodziców w Różanej (woj. grodzieńskie) działał 
jeden z bardziej znaczących w drugiej połowie XVIII wieku w 
Polsce prywatnych teatrów dworskich. Ojciec jej, Michał Sapieha 
(kanclerz wielki litewski) założył tu największą wówczas szkołę 
muzyczną, operową i baletową, do której rekrutowano dzieci 
poddanych. W 1784 gościł w tym teatrze Stanisław August w 
przejeździe na sesję sejmową do Grodna. 

Matka ksic;żniczki Anny, Magdalena z Lubomirskich Sapieżyna, 
poza znaczącym udziałem w zorganizowaniu sceny w Różanej, 

stworzyła ponadto w warszawskim pałacu na Nowym Mieście 

własny teatr „de societe". Analogiczne teatry utrzymywały wów
czas w swoich stołecznych siedzibach Elżbieta Lubomirska (wła
ścicielka Łańcuta), Izabella Czartoryska w Powązkach oraz Anna 
Teresa z O~solińskich Potocka, matka Jana, autora Parad i Se
weryna. 

„Damy tutejsze jeszcze dotąd statecznie bawią teatra i można 
mówić, że wszystkie generalnie do nich powzięły pasją" - noto
wał autor gazetki pisanej w r. 1779 (zob. J. Jackl, Pamiętnik 
Teatralny , 1967, z. 1). 



ELŻBIETA 

(Izabella) z Czartoryskich Lubomirska, powróciwszy z ~aryża w 
1792 (po wybuchu Rewolucji Francuskiej) urządziła swą letnią 

rezydencję w Łańcucie; towarzyszył jej liczny dwór, w skład 

którego wchodzili liczni emigranci francuscy. Zorganizowany zo
stał tu teatr dworski, w którym przedstawiano tzw. żywe obrazy 
oraz grywano sztuki francuskie. Łańcut posiadał orkiestrę i w 
repertuarze pojawiały się również utwory o charakterze muzy
cznym. Z zachowanego spisu kostiumów wynika, że grany tu był 
Pigmalion Rousseau oraz Szelmostwa Skapena Moliera, wysta
wiano ponadto sentymentalno-dydaktyczne komedie madame de 
Genlis. 

„ 

ŁAŃCUT 

W 1803 r. Niemcewicz wyruszył z Puław z księciem Adamem Ka
zimierzem na kurację „do wód bardiowych" w Węgrzech, w tej 
części, gdzie lud jeszcze mówi po polsku. [„.] Powracaliśmy przez 
Galicję i wstąpiliśmy do siostry księcia, księżnej marszałkowej 

Lubomirskiej, do Łańcuta. Jest to dawny, starożytny zamek 
utwierdzony przeciw Tatarom; dziś obszerne gmachy jeg~ ozdo
bione pięknym posągiem Kanowy, obrazami Roberta, Dawida, 
pani Lebrun i wielu innymi. Życie w tym zamku było prawdzi
wie pańskie. Starożytna polska gościnność łączyła się z tonem 
modnym dzisiejszym. Zamek, acz obszerny, napełniony gośćmi 

krajowymi i obcymi. Widziano tam jeszcze kontusze, lecz tonęły 
one w mnóstwie fraków. Stary cukiernik księżnej, odziedziczony 
po ojcu, księciu Czartoryskim, wojewodzie ruskim, ogolony, w 
kontuszu, najwyborniejsze cukry zastawiał. Księżna sama powa
gę z uprzejmością łączyła". 

J. U. Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, W-wa 1957, 
t.2, s. 245-246 
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Projekty kostiumów Ireny Biegańskiej (fot. Adam Hawałej). 



TEATR W ŁAŃCUCIE 

(„.) Teatr znajduje się na pierwszym piętrze, które w Łańcucie, 
podobnie jak i w wielu innych założeniach pałacowych, zapro
jektowano jako beletage. Wysoka dwukondygnacjowa sala mieści 
się w przybudówce dostawionej zapewne w latach osiemdziesią
tych XVIiI wieku do Galerii południowego skrzydła zamku. 
Główne wejście na widownię prowadzi ze wspaniałej Sali Balo
wej, boczne wychodzi na niewielki korytarz. Z Galerii Rzeźb 
zamaskowane drzwi wiodą za kulisy, zaraz obok wejścia na wi
downię . Widownia założona na planie półkola przykryta jest w 
części środkowej spłaszczoną kopułą ze złoconymi na brzegach 
kasetonami w kształcie ośmioboków z rozetami i mniejszymi po
lami kwadratowymi. Osiem kolumn z zielonego stiuku ze złoco

nymi kapitelami korynckimi podtrzymuje belkowanie. Sciany 
wyłożone żółtawym stiukiem. Przestrzeń pi~ciu środkowych inter
koluminów wypełnia w drugiej kondygnacji z żelazną, częściowo 
złoconą balustradą, ozdobioną motywami meandru i rozet. Umie-

szczone na kolumnach brązowe trójramienne kinkiety połączone 
są ze sobą kryształowymi brelokami podwieszonymi w formie 
festonów na balustradzie. Drzwi po obu stronach sceny - jedne 
prowadzące za kulisy, drugie ślepe - mają malowaną en grisaille 
dekorację naśladującą płaskorzeźbę . Scenę i miejsce na orkiestrę 
oddzielają od widowni dwa pilastry i żelazna balustrada ze zło

ceniami. Półkolistą powierzchnię łuku ponad sceną zdobi alego
ryczne malowidło przedstawiające sztuki piękne ( ... ) 

Dla podkreślenia tradycji - w gablocie w murze umieszczono 
egzemplarz: Recueil de Parades representees sur de theiitre de 
Łańcut dans annee 1792, Varsovie 1793 - Jana Potockiego. 

Bożena Majewska-Maszkowska, .Teatr w Łańcticie, 

Pamiętnik Teatralny, nr 3- 4, 1962 
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Friedrich Schulz 

O JANIE POTOCKIM 

(.„) Najoryginalniejszym z tych, którzy teraz w podróż się puścili, 
jest hrabia JAN POTOCKI. Długi bardzo przebieg czasu spędził 
w różnych krajach Europy, we Francji, Włoszech, Anglii i Hisz
panii zamieszkując jak w domu, zwiedził on Turcję, Arabię, Sy
rię i znaczną część Persji. Wiadomość o rewolucji w ojczyźnie 

sprowadziła go nazad do kraju, w czasie sejmu konstytucyjnego. 
Otrzymał ją będąc w Maroko. Ubiór jego był półpolski, pół

wschodni. Przebiegłszy większą część kuli ziemskiej, zachciało 

mu się widzieć ziemię pod nogami. 
Gdy Blanchard przybył do Warszawy z balonem, z nim razem 

puścił się on w powietrze z ogrodu pałacu Mniszchów. Zabrał z so
bą w tę podróż swoich zwykłych towarzyszów: opasłego Turka 
i białego rzymskiego pudla; wzleciał z Warszawy aż do Woli 
i tam spadł bez szwanku. 

Jest to mąż charakteru ekscentrycznego, ale nader miły, lubią
cy sztuki, miłujący naukę , sam autor książki o historii polskiej, 
wydanej w j ęzyku francuskim. Po swym ostatnim powrocie do 
kraju ożenił się z zachwycającej piękności księżniczką, Julią Lu
bomirską, i zdawało się, że to jego ruchliwy umysł potrafi uspo
koić i przywiązać . Zniesienie Konstytucji oddaliło go znów od 
kraju, a że wkrótce potem żona jego umarła , musiał pewnie nową 
podróż przedsięwziąć. Brak mi wszakże o nim świeższych wiado
mości.( ... ) 

F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rugi do Warszawy 
(w: Polsk a Stanisławowska w oczach 'Cudzoziemców, PIW 1963) 

*) Francois Blanchard (1753-1809) - Francuz, jeden z qJierwszych aero
nautów. W 1785 przeprawił się baloonem przez Kanał La Manche. W 
1788 r. przybył do Pols1ki i wzniósł się kilkakrotnie balonem. Stanisław 
August na panniąit.kę jego podróży p owietrznej z Janem Potockim po
lecił wy·bić medal. Ignacy Potoek i napisał na cześć podróży napowietrz
nej swego szwagra poemat wierszem pt. Oda o balonie. 

JAN POTOCKI (8.III.1z61 - 2.XII.1815) 

zięć księżnej marszałkowej, przybył do Łańcuta w sierpniu 1792 
roku.( ... ) 

Przyszły autor Rękopisu znalezionego w Saragossie, powieści 

fantastyczno-naukowej, która miała mu przynieść trwałą sławę 
literacką, uchodził za ekscentryka. Mając widoki na świetną ka
rierę, wycofał się w świat książek , szukał przyjaźni wśród filo
zofów i uczonych i bardziej niż salonowe sukcesy cenił sobie po
wodzenie swoich prac naukowych. Wszechstronnie utalentowany 
i fenomenalnie oczytany, był zdumiewającym erudytą. Na mate
matyce znał się równie dobrze, co na literaturze greckiej, szcze
gólnie zaś upodobał sobie studia historyczne-:-

Portret J. Potockiego przypisywany F. Goyi. 



Nie znaczy to wcale, że był odludkiem. Przeciwnie, równie 
żywo interesowały go wydarzenia bieżące, co odległa przeszłość, 
i od czasu do czasu próbował czynnie zaznaczyć swą obecność we 
współczesności. Jako poseł na Sejm Wielki brał udział w poczy
naniach stronnictwa reform, a założywszy w Warszawie prywatną 
drukarnię, wypuszczał z niej w świat śmiałe pisma polemiczne. 
Układał memoriały o obronności kraju i pisywał pamflety, które 
krew psuły carskiemu ambasadorowi. 

Większą część swojej młodości - liczył wówczas lat trzydzieś
ci jeden - spędził na dalekich podróżach, jako że miał w sobie 
żyłkę globtroterską. Urodzony na Ukrainie, wykształcenie odebrał 
w Szwajcarii i we Francji, służył wojskowo w Austrii i na Wę
grzech, był potem w Bośni, w Niemczech i we Włoszech, z Odessy 
żeglował do Konstantynopola, a z Triestu pływał do Tunisu; w 
Egipcie wdrapywał się na piramidy, w Holandii był świadkiem 
pruskiej militarnej interwencji; na koniec przez parę lat miesz
kał w Paryżu, korzystając z gościny księżnej marszałkowej.( ... ) 

We Włoszech, zapewne w Neapolu, a może i gdzie indziej, by
wał niegdyś widzem na przedstawieniach wędrownych aktorów 
zawodowych, odtwórców komedii dell'arte. Uderzony był wów-

czas niezwykłością tego teatru: oto poszczególne spektakle, ope
rując tymi samymi bohaterami i niemal niezmiennym scenariu
szem, były do siebie niepodobne. Aktorzy improwizowali dialog 
za każdym raz~m na nowo, konstruując go z coraŹ to innych żar
tów słownych i mimicznych, wymyślanych na poczekaniu, a za 
następnym razem zastępowanych przez żarty inne. Wiadomo by
ło, jaki los spotka tchórzliwego, a zarazem chełpliwego kapitana 

. I 

Spavete, prostoduszny i zahukany mąż, Pantalone, zawsze obry
wał cięgi, nigdy nie mogło brakować jego kochliwej córki Iza
beli i jej najdroższego Leandra, gadatliwy Doktor z bolońskiego 
uniwersytetu popisywał się . śmieszną pedanterią, a przebiegły 

sługa Arlekin i jego ukochana Kolombina za każdym razem pła
tali tysiączne figle - niemniej nikt nie mógł przewidzieć, co 
aktorom podyktuje ich pomysłowość. Widz od razu poznawał 

bohaterów, gdyż artyści występowali w maskach, i zanim który 
się odezwał, wiedziano już, kto zacz. 

Powtórnie z tego rodzaju przedstawieniami zetknął się Potocki 
we Francji. Dostrzegł odmienność stylu francuskiej komedii dell' 
arte, silniej związanej z aktualnymi wydarzeniami dnia. Zwrócił 
uwagę na postać Gila, która zrodziła się nad Sekwaną, wzboga
cając zapożyczony z Włoch zestaw figur. Wiedział, że we Francji, 
inaczej niż we Włoszech, komedia dell 'arte od dawna już oddzia
ływała na literaturę dworską, i łatwo odpoznawał jej elementy 
w sztukach Moliera. 

W czasach Potockiego znikł już dawny obyczaj, polegający na 
tym, że właściwe przedstawienia poprzedzane bywały krótkimi 
scenkami, odgrywanymi przez aktorów na zewnątrz jarmarcznej 
budy, zazwyczaj na jakimś balkoniku, za darmo, dla przyciągnię
cia widzów. Nazywano te scenki paradami; Potocki znał Parady 
w takiej postaci, jaką przybrały przeniesione z teatru jarmar
cznego do dworskiego. Parada-reklamówka przekształciła się tam 
w paradę-skecz, a kilka takich skeczów tworzyło samodzielne 
przedstawienie. 



W Encyklopedii Diderota i d'Alemberta mógł Potocki znaleźć 
informację, że „do zwykłych postaci dzisiejszej parady należy 
Kasander - naiwny ojcie, opiekun lub podstarzały kochanek Iza
belli, urocza Izabella - w rzeczywistości płocha i fałszywa wy
kwintnisia, piękny Leander - jej kochanek, łączący rubaszność 
żołnierza z zarozumialstwem fircyka". „Sławni pisarze - a z ni
mi wiele osób najlepszego smaku zabawiają się układaniem takich 
!"ztuczek. Ludziom wesołym, obdarzonym fantazją, udaje się tra
fić w ich pocieszny ton".( ... ) 

Inscenizator Parad Potockiego musi je traktować po trosze jak 
scenariusz komedii dell'arte, jako propozycję wymagającą panto
mimicznych dopełnień i improwizatorskiej pomysłowości zarówno 
reżysera jak i aktorów. 

Leszek Kukulski, Wstęp do Parad Jana Potockiego, 

Cz11telnik 1966 
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