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Jan Lechoń 

Jan Potocki 

Jesień już idzie, i odejść mi pora, 
Nic nie wyczekam, nie wyśnię nic w1ęceJ, 
Z rozsnuwającej się nici pajęczej 
Tępa mi patrzy bezmyślność, jak zmora. 

Głuchym się bije po salach odgłosem, 
Z twarzy portretów się śmieje strasżliwie, 
Kos śpiewnym brzękiem odzywa przy żniwie, 
W zegarze bije raz po raz mym losem. 

ł 

Służba się moja na palcach podkrada 
I nic nie mówiąc, zastawia mi stoły, 
Po nocach cicho się snują anioły 
W komnatach, w których spiskuje rna zdrada. 

Nie zasłoniona żadnymi zasłony, 
Zła rzeczywistość - kobieta bez twarzy -
O sobie samej zimnicy sal gwarzy, 
Własną swą pusJką od wieków zdziwionej. 

Po nocy schodzą z portretów hetmani 
I wszystkie moje ·prababki w robronie 
I senny wiodą polonez w salonie, 
Cicho, bezmyślnie w swą pustkę wsłuchani. 

Raz, dwa! trzy, cz;tery! Słyszycie? Już wali . 
Zegar popsutą gardzielą charczący. 
Dwanaście! Idzie polonez milc:r.ący, 
I księżyc wchodzi przez okno do sali. 

Martwota trzaska z drewnianych korpusów, 
A złoto z delii i srebro im kapie. 
O! słyszysz teraz? Tu do mnie się człapie 
I wilgoć wlecze smrodliwą z lamusów. 

Gasi mi swiecę i ściany dotyka, 
Skostniałą ręką chrobocze po murze -
A później cicho zaśmieje się w chórze 
Głupich puszczyków. Zaśmieje i znika. 



Władnę na mojej zdobycznej nicości 
I na nicości króluję dziedzicznej -
Nie śmiej się ze mnie, jesienny dniu śliczny, 
I zasiądź ze mną przy stole dla gości. 

Kastanietami zatrzaskaj, a żywo, 
A roztańczże się w bolero szalone, 
Rozsnuj mi szale hiszpańskie czerwone -
Taniec mi zatańcz: mą młodość szczęśliwą. 

O tak, tak właśnie - przeginaj się w skręty, 
Co nic nie znaczą, a wszystkim być pragną. 
Czerwonouste Carmeny niech nagną 
Ust rozchylonych, tęsknoty mej świętej! 

Niechaj przez ogród przeleci w~tr ranny, 
By jak trybularz parował kwiatami, 
Niech hiacyntowa mnie bajka omami 
I kryształowe spryskają fon~nny. 

Nóg z alabastru mnie dławi pieszczota 
I bioder czuję omdlałe gorąco, 
Na wiatr wychodźmy z miłością dymiącą 
Tłuc o kamienie puchary ze złota. 
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Otośmy wreszcie zostali się s.ami 
Z zadumą cichą rozlaną w naturze, 
Wsłuchani w światów obroty tam w górze, 
Nad pożółkłymi schyleni księgami. 

Ze zbóż pogwaru, z ptasiego szczebiotu, 
Z pluskania w;;-....-y przy łące w krynicy -
O, graj mi,wietrze! graj marsz tajemnicy, 
Dostojną, mądrą melodię odwrotu. -

Idziemy nocą, trzymając latarnie 
Gwiazd zapalonych nad ziemi nicością, 
Jak łzą, zdławieni przeczutą mądrością 
I ciszą wielką, co. w siebie nas gamie. 

O! pola, łąki podchodzą już ku mnie -
Widzę, n.a ścianę jak moja krew chlusta. 
Dwa wielkie srebrne anioły przy trumnie 
W milczeniu palce składają na usta. 

Jan Potocki i jego „Parady" 

Zycie 

Autor Parad" Jan Potocki, urodził się 8 marca 1761 r. 
w Pikowi~

1

na Ukr~inie. W związku z zamieszkami wywołanymi 
konfederacją barską Józef i Teresa Po.toccy wys~ali swoich. 
dwóch synów: Jana i Seweryna za grarucę. Jan miał wówczas 
sześć lat. Uczył się w Szwajcarii i w~ Włoszec~ pod okiem pr:r.
watnych pedagogów. Swoją edukac1ę uzupełnił w ~zkole. WOJ
skowej w Wiedniu. Kiedy w 1.778 r. wy~uchła W?Jna. między 
Austrią i Prusami, zaciągnął s1~ do WOJska austriackieg? . . Po 
zawarciu pokoju w 1779 r. skierowani . iostał do garnizonu 
w Budzie. Przeczytał wówczas wiele powieści, opisów podróż-· 
niczych i rozpraw naukoY1ych. Wywarły one duży wpływ na 
uksz~łtowanie jego umysłowości. Odkrył wtedy w sobie powo
łanie uczonego. 
Zycie garnizonowe okazało się dla niego nie do zniesienia. Po 
roku pobytu w Budzie podał się do dymisji i wyruszył w pier-· 
wszą samodzielną wyprawę. Zwiedził Włochy. Uczestniczył 
w morskich eskapadach kawalerów mal~ńskich przeciwko mu
zuhnańskim piratom. W czasie tej podróży dotarł do Afryki. 
Do kraju powrócił w 1782 r. 
W 1784 r. odbył wędrówkę do Turcji i Egiptu. Poślubiwszy 
w kwietniu 1785 r. Julię Lubomirską wyjechał do Paryża, 
gdzie przebywał do końc,a 1787 r. Czas ten spędził na studiach 
naukowych. 
Do kraju powrócił na początku 1788 r. i od razu rozpoczął oży
wioną działalność polityczną. Założył Drukarnię Wolną, w któ
rej publikował własne utwory publicystyczne, jak również pu
blicystykę wybitnych pisarzy tego okresu. Wydał „Journal 
Hebdomaire de la Diete" (Tygodnik Sejmowy), który informo
wał o pracy Sejmu Czteroletniego. Potocki uczestniczył w jego 
obradach jako poseł poznański. 
W okresie największych walk .politycznych Potocki opuścił nie
spodzie.wanie kraj i wyruszył w kolejną wyp.r.awę. Podczas tej 
podróży dotarł aż do Maroka. Do Polski powrócił na początku 
1792 r. Kiedy w maju 1792 r. wkroczyły do kraju wojska ro
syjskie, wziął udział w walkach jako k.apitan saperów. Po klęsce 
wycofał się z życia politycznego. 
W 1793 r. wyruszył na kolejn14 wyprawę, tym razem do krajów 
niemieckich. Podróż ta miała głównie naukowy charakter. Po
tocki zajmował się podczas tej wędrówki badaniem śladów Sło
wian na ziemiach niegdyś przez nich zamieszkałych. 
W związku ze swoimi studiami naukowymi przeniósł się na po
czątku 1802 r. do Petersburga. Tutaj w tym samym roku opu
blikował swoje największe dzieło naukowe: „Historie primitive 



de la Russie" (Historiia pierwotna ludów .KOsji). O'rzymał za nią 
od cara Aleksandra I tytuł tajnego radcy dworu i order 
św. Włodzimierza. 
Na początku 1808 r. opuścił Petersburg i udał się do Uładówki; 
swojej niewielkiej posiadłości na Ukrainie. Mimo iż nie był 
jeszcze- człowiekiem starym, liczył 47 lat, poczuł się zmęczony. 
Intensywna praca naukowa i ustawiczne podr6że wyczerpafy 
jego siły. Zwłaszcza podróże wywarły fatalny wpływ na zdro
wie krajczyc.,a. Jego aktywność stopniowo malała. Wyjeżdżał 
coraz rzadziej. Często popadał w stany depresji. 2 grudnia 1815 r. 
wyst"ałem z pistoletu odebrał sobie życie. 

Zainteresowania 

Potocki miał wiele talentów. Wśród wsp6łcze$Ilycłi wzbud7.eł 
podziw swoją wiedzą. Łączył książkową erudycję z ogromnym 
doświadczeniem, jakie zdobył w czasie swoich wędrówek. Nale· 
żal do najwybitniejszych podróżników epoki. Był orientalistą. 
Uważany jest za prekuri;ora slawistyki. Wykorzystanie przez 
niego badań lingwistyczi)ych w etnografii również miało pre
kursorskie znaczenie. Z{ljmował się publicystyką. Swietnie 
rysował. . 
Wśród rozlicznych zajęć nie briakowało twórczości literackiej. 
Potocki stworzył polską nowoczesną prozę podróżniczą. Jest 
autorem doskonałych powiastek wschodnich. Dzisiaj znany jest 
na całym świecie jako autor powieści napisanej w języku fran
cuskim: „Rękopis znaleziony w Saragossie" (Manuscrit trouve 
a Saragosse}. 
Potocki sięgnął również po gatunki dramatyczne. Stworzył cykl 
sześciu jednoaktówek „Le Receuil de Parades" (Parady). Jest 
także autorem dwu.aktowej komedii „Les Bohemiens d'Andalo
usie" (Cyganie z Andaluzji). 

I 
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Łańcut 

W jakich okolicznościach powstały „Parady"? Po klęsce 
wojsk polskich w 1792 r. Potocki podał się do dymisji. Po krót
kim pobycie w Warszawie udał się do ł..ańcuta, siedziby Izabeli 
Lubomirskiej, swojej teściowej. Lubomirska należała do wy
bitnych postaci oświeceniowej Europy. Piękna, inteligentna, 
starannie wykształcona wzbudzała wszędzie podziw. Poróżniona 
z królem, najczęściej przebywała w Paryżu. Po wybuchu rewo
lucji francuskiej przeniosła się do Wiednia. Wówczas również 
zaczęła przebudowywać pałac w Łańcucie i Wiedniu. 
Zycie w ł..ańcucie odznaczało się wytwornością i niesłychanym 

. przepychem. Organizowano wspaniałe bale. Kwitła konwersa• 
ej~. V'f piałacu znaleili schronienie liczni arystokraci francwicy, 
ucie~ierzy. z rew~lucyjnej Francji. Był wśród nich spowiednik 
Maru Antoniny, blSkup de Sabran. Przez pewien okres czasu 
p.rzebyw~ tutaj hrabia Prowansji, póiniejszy Ludwik XVIII. 
Do ulubionych rozrywek arystokracji oświeceniowej należał 
teatr. amato~ski. Również ito~arzystwo łańcuckie gustowało 
w teJ zabawie. W pałacu znaJdowała się sala te,tralna, której 
budowę ukończono przed przybyciem Potockiego. 
W ł.&!1cucie zn'!-no talent. literacki .Potockiego z jego świetny~h 
relacji podróż:r:uczych. Kiedy przyJechał tutaj, domownicy po
s~ano~ wyk~rzystać jego literackie umiejętności. Zwrócili 
się do mego z prośbą o napisanie sztuki. Potocki spełnił tę proś
bę. W ten sposób powstało sześć jednoaktówek. 

· Parady 

Tytuł zbioru - „Parady" - pochodzi od nazwy gatunku 
dramatrcznego. P~rada - to krótki utwór sceniczny, wywo
dzący Slę z komedu dell'arte. Do końca XVII w. była gatunkiem 
teatru jarmarcznego. Wystawiano ją przed budynkiem. Miała 
zachęcić do obejrzenia właściwej sztuki. W XVIII w. ukształ
towa~a się parada l~teracka, która stała się samodzielnym ea
tunkiem. Cieszyła się ona dużą popularnością, zwlaszcza wśród 
arystokracji. 
Parada była_g~tunkiem silnie _skonwencjonalizow,anym. Wystę
powały w nieJ te same postacie. We wszystkich paradach pow
tarzał .s~ę ten sam podstawowy schemat fabularny. Tradycyjne 
postacie parad - to Kasnder, Leander i Zerzabella. W para
~ach Potockiego występuje jeszcze postać służącego Gila, zapo
zyczona z francuskiej komedii dell'arte. 
„Parady" Potockiego odznaczają się dużą różnorodnością tema
tyczn,, i pro.blemo~ą. W pi~rwszej ~ednoaktówce, „Gil zako
chany , komizm sku~rowany Jest przeciwko konwencjom samego 
gat~ku. Służący Gil zakochał się, ze wzajemnością, w Zerza
~lli. Podczas g~y według scenariusza par,ady w Zerzabelli powi
~en zakochać się Leander. Gil ma świadomość tego, iż konwen
cie par.ady zostały pogwałcone. Mówi: „Właściwie to w pannie 

- Zerzabelli powinien się był zakochać pan Leander - a tymcza
sem mnie się to przytrafiło. 
Kolejna parada - „Kalendarz starych mężów" - jest parodią 
ko~ii „La ~loison" ~Przep~erzenie), która wyszła spod pióra 
oam de Genlis, głośneJ w osiemnastym wieku pisarki francus
ki~j. Jej _twórc.zość teatralna była dobrze znana lańcuckiej pu
bliczności. W Jednej z sal pałacowych wisiał portret autorki 
„Przepierzenia". 
„Mieszc~nin !Bktorem", trzeci w kolejności utwór cyklu, nie 
jest w ścisłym tego słowa znaczeniu paradą. Ma podtytuł ,scena 
włoska". Nie występują w niej tradycyjne postacie. Potocki . 



zastosował w tej sztuce chwyt „teatru w teatrze". Jej bohater 
Aktor-Mieszczanin, wciela się w bohaterów słynnych klasycys
tycznych sztuk: z „Cyda" i z „Cynny" Corneille'a oraz z „Za
iry" i z „Semiramidy" Voltaire'a. Druga postać występująca 
w tej sztuce: Ojciec, udaje przed Aktorem-Mieszczaninem, swoim 
synem widmo. 
Potocki nawiązał w itej jednoaktówce do przygody, jaka spotkała 
~o w Paryżu pod koniec 1790 r. Przekonał wówczas słynnego 
aktora francuskiego F. T~lmę, aby wystąpił w stroju historycz
nym, wbrew obowiązujące3 w teatrze konwencji. Potocki hu
morystycznie traktuje w tej sztuce zasadę występowania aktora 
w stroju historycznym, do której przekonał Talmę. Ironia jest 
więc tutaj skierowana przeciwko ~memu autorowi. 
Kolejna jednoaktówka - „Podróż Kasandra do Indii" - jest 
już typową paradą. W żadnym z pozostałych utworów cyklu 
rzeczywistość nie uległa tak drastycznej deformacji, jak w ty.m. 
W świecie przedstawionym tej sztuki zanegowane zostały za
równo prawa fizyczne, dotyczące przestrzeni i czasu, jak i mo
ralne. 
Ostatnie dwie parady mają silny wydźwięk satyryczny. W para
dzie „Kasander literatem" autor drwi ze snobizmu paryskiej 
burżuazji. Przedmiotem jego drwiny j~t panująca wśród miesz
czaństwa moda na salony literackie. W paradzie „Kasander 
demokrata" obiektem krytyki autora stała się rewolucja fran
cuska. Ukazuje on w satyrycznym świetle zarówno zachowania 
demokrattów, jak i arystokratów. Demaskuje fałszywość ich· po
staw. Za wzniosłymi ideami dostrzega niskie pobudki i egoizm. 
„P,arady" tworzą spójną i logiczną całość. Wyraźnie rozpadają 
si~ na dwie proporcjonalne części. Problematyka pierwszych 
trzech („Gil zakochany", „Kalendarz starych mężów", „Miesz
czanin aktorem") koncentruje się wokół zjawisk literackich. 
N,atomiast w dalszych trzech jednoaktówkach („Podróż Kasan
dra do Indii", „Kasander literatem", „Kasander demokrata") 
miejsce literatury zajęła rzeczywistość . „Mieszczanin aktorem" 
- ostatnia parada „metaliteracka" sąsiaduje z „Podróżą Ka
sandra do Indii - paradą „realistyczną" o największym stopniu 
deformacji rzeczywistości. Od parodii konwencji teatralnych 
przechodzi do wizji „świata na opak", wyrażającej sceptycyzm 
autora wobec rzeczywistości. Budowanie kontrastów w celu 
szokowania czytelnika było ulubioną metodą twórczości Potoc
kiego. Spotykamy się z nią często w jego utworach. W kolejnych 
dwóch p,aradach „realistycznych" Potocki odszedł od totalnej 
negacji rzeczywistości. Skoncentrował się w nich na ukazaniu 
niektórych jej mankamentów. 
Nie znamy reakcji łańcuckiej publiczności na „Parady". Można 
jednak przypuszczać, iż te błyskotliwe miniatury przypadły jej 
do gustu. 

Janusz Ryba 
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