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Życie nie składa się z samych parad i mow1-

my, Że jest ono raczej nie dla pozoru, 

lecz naprawdę, nie od parady. Co do 

mnie, skoro od niepamiętnych czasów 

porusza mnie i przejmuje nie tylko Rękopis 

znaleziony w Saragossie Jana Potockiego 

(1761-1815), lecz także toutes proportions 

gardees jego ucieszne Parady - chcę wierzyć, 

Że życie i krotochwila nie muszą oznaczać przeciwieństw. 

Pytam tedy, jakim sposobem życie unieważnia sprzecz-

ność prawdy i parady, a jakim pomysłem zdziałać tu coś 

może kultura, sztuka, teatr? 

Dawno, dawno temu, jeszcze w XVII wieku paradami 

nazywano krótkie scenki odgrywane przez aktorów 

dla przyciągnięcia publiczności, za dar-

mo, przed budą wędrownego teatrzyku, 

na balkonie, przed właściwym spekta

klem. Życie nie składa się z samych parad, 

a parady niekoniecznie mówią o życiu 

coś ważnego, głębokiego czy w ogóle 

sensownego. A jednak sce.nki, które po 

prostu reklamowały teatr, dawały oprawę 

i otwarcie włoskim i francuskim jarmarcz-

nym przedstawieniom w stylu komedii 

dell'arte, później, w XVIII wieku sprowa-

dzone przez teatr dworski do postaci skeczu, 

przekomarzanki, witzu - podszyte są wciąż nie tyle nawet 

Życiem samym, ile jego pianką, arcyludzką i powszednią bla-

hostką, która jednak często życiem naszym do woli obraca. 

Nie zawsze przecie życie jest krótkie, a sztuka długotrwała, 

jak prawi Seneka za Hipokratesem, bo bywa krótka sztuka 

i długotrwale życie. Nie ze wszystkim życie jest poważne, jak 

mówi Schiller, a sztuka radosna, bo obok radosnej sztuki by-

wa niepoważne życie. Calderona „życie snem" albo - mocniej 

jeszcze - Szekspirowskie „Życie opowieść idioty, pełna wrza-

sku i wściekłości, lecz nic nie znacząca" bywa misterium tra-

gicznym w teatrze Seneki, ukazuje przedziwną mieszaninę 

grozy i czułości u Gryphiusa, metafizyczną postać u Becker-

ta, wszechwładny absurd u Ionesco, lecz kto do diabla powie-

dział, Że „Życia snem" czy tym bardziej „Życia opowieści 
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idioty" nie może od równie prawdziwej, chociaż innej strony 

opukiwać Rabelais w swym teatrze śmiechu, Moliere w swo-

im komicznym panopticum, humorzasty Fredro 

w swym lamusie, Gogol w rodzajowym cyrku czy 

w końcu nawet Dario Fo na swej oślej mszy? 

Przypominam tylko o tym, co powinno było, a nie s tało 

się oczywiste, przypominam tym chętniej, Że to gdzieś tutaj , 

między Fredrą a Fo - niby prekursor obu - jawi mi się dziś 

Jan Potocki i jego Parapy. Nje tylko to zresztą . Co bowiem 

ciekawe, przyszłościowe znaki u Potockiego są dla miesz-

kańców XX wieku nie mniej chyba ważne, niż te nauki eks-

centrycznego hrabiego urodzonego na dalekiej Ukrainie, 

które wyjawiają się na poziomie współczesnym Paradom. 

A poza tym także i pa poziomie przeszłościowym, pole-

micznym wobec trad cji ko01edii dell'arte. W każdym razie 

odczuwamy sceptycyzm i mądrą, stoicką ironię pisarza, 

matematyka, obieżyświata, oficera, baloniarza, archeologa, 

pamflecisty i etnografa w jednej osobie, gdy u schyłku lata 

1792 roku w pałacu księżnej lżbiety z Czartoryskich Lubo-

· rskiej w Łańcucie pisze po francusku swoje „lekkomyślne" 

Parady dla dwo~ego teatru, Gila zakochanego, Kalendarz 

Starych męźów, Mieszczanina aktorem, Podróż Kasandra do 

Indii, Kasandra literatem i Kasandra demokra-

tę. Na widowni łańcuc kiego teatru zasia-

dają przecie tak francuscy arystokraci zbiegli 

z ogarniętej rewolucją ojczyzi;iy, jak przegra-

ni uczestnicy niedawnej kampanii 

przeciw rosyjskiej armii carskiej, 

przygotowującej się właśnie d dru

giego rozbioru Polski. I czy ktokolwiek - jakaś Kasandra al-

bo Stańczyk - przeczuwa, co stanie się jutro ? 

W istocie historia nie została jeszcze spusz-

czo na z łańcucha, jak powie Jerzy Stern-

powski . Lecz na widok Parad Potoc-

kiego warto wiedzieć, Że za chwilę 

zostanie z łańcucha spuszczona. Gdy 

się tak wie, szuka się może w Potockim mieszaniny 

cynicznego Arlekina ze smutnym Pierrotem, kogoś 

z teatralnej przeszłości, zwiastującego Polaka dziewięt-

nastowiecznych już czasów. 



Osobliwie nowoczesne okażą się także i te przymioty 

autora Parad, które pozwala nam zgadywać trzeci 

obok przyszłościowego i współczesnego Potockiemu, 

czyli właśnie przeszlościowy aspekt jego dzieła . W poło

żonej jako wstęp do wydania Parad w tłumaczeniu Józe-

fa Modrzejewskiego (Warszawa 1966) erudycyjnej rozpraw-

ce, Leszek Kukulski śledzi polemikę autora Cyganów z An

daluzji, Podróży i Afoiyzmów o wolności z tradycją. Opisu-

je przemiany person, kostiumów i masek starego Kasandra, 

jego córki, a gdzie indziej Żony Zerzabelli, jej kochanka 

Leandra i sługi Kasandra, Gila, lokalizuje cytaty, rozwią-

zuje kalambury i czyta alegorie, przy okazji wyliczając 

znów całkiem dwudziestowieczne, bliskie nam jeszcze 

filozoficznie i intelektualnie - niektórym także ży-

ciowo - cechy pisarskiego charakteru 

Potockiego. Ironię i dystans, przewrotność i kpinę, nieuf-

ność wobec konwencyj i podejrzliwość okazywaną stereoty-

pom, jak też pochop do satyry i poczucie groteskowo-

ści istnienia. W końcu „szyderczy uśmiech autora" 

i „jaskrawie ironiczny zakrój" jego dzieła stowa-

rzyszone zostaną ze wspaniałą tradycją parady: 

wolnością akrora. Ten powinien improwizo-

wać, rozwijać rolę według siebie, twórczo kre-
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Sięgająca początkami czasów autora Rękopi-•~ :a: 
su znalezionego w Saragossie - ten zastrzelił się srebrną ku- ~ 
lą zaraz po ukończeniu powieści - era scjencji i totalitary- Q. 
zmów, jak też przynależny do niej od roku 1918 wiek dwu-

dziesty, wiek ideologii, skończyły się w roku 1989. 

Z końcem ery - zaledwie wczoraj - również prze-

szlość, współczesność i przyszłość otrzy-

mały inną teraźniejszość przeszło-

ści, teraźniejszość teraźniejszości 

i teraźniejszość przyszło

ści. Życie na progu nowej 

ery - ponowożytnej czy ponowocze-

snej - całkiem inaczej unieważnia 

sprzeczność parady i prawdy, niż 

czyniło to wczorajsze życie dwu-

dziestowieczne. Także kultura, sztuka, teatr może tu coś 

zdziałać tylko innym pomysłem. Kim okaże się ponowocze-

sny, zdekonstruowany Gil, tyle tępawy, ile przebiegły, naiw-

ny, lecz prostoduszny i racjonalny? A dziewczęco świeża 

Zerzabella, nie taka znowu słodka idiotka? Stary Kasander, 

naiwny skąpiec? Leander, fanfaron, ale nie do końca fircyk? 

Czym w naszym ponowożytnym świecie może być, jak i co 

znaczyć obłędna podróż Kasandra do Indii, czyli sklerotycz-

na wyprawa na przedmieścia Paryża? Snobowanie się stra-

chliwego jak zając Mieszczanina na Aktora? Albo choćby 

starcie podejrzanego demokraty Kasandra z podejrzanym 

arystokratą Leandrem? Wszystkie te bądź co bądź niepo-

trzebne sprzeczki, absurdalne podejrzenia, ukartowane zbie-

gi okoliczności, grubymi nićmi szyte intrygi, podłości, zdra-

często życiem naszym 

do woli obraca. Podszyte blahost-

ką, pianką życia Parady teraz najbardziej 

przykuwają naszą ponowoczesną uwagę. 

„Zmieniła się skóra świata", jak chciał awan-

gardowy poeta Tadeusz Peiper, i przenicowane 

podszycie, pianka życia, pyszni się na po-

wierzchni rzeczywistości. 

Machnąłbym ręką na taką mydlaną bańkę, gdyby nie jej urok 

i tajemny sens. Znowu na widok Parad Potockiego chcę wie-

rzyć, Że Życie i krotochwila nie muszą oznaczać przeci-

wieństw i pytam, jakim sposobem życie unieważnia 

sprzeczność prawdy i parady, a jakim pomysłem 

zdziałać tu coś może kultura, sztuka, teatr? 

„Przez co zatem dokonuje się wzrost kultury - pytam filo

zofa, Andrzeja Falkiewicza - czyli tego wszystkiego, co ro-

zumiesz, Andrzeju, pod jej pojęciem: sztuki, filozofii, religii 

i nauki?". A filozof dziwnie mi się przygląda i jak zawsze tak 

odpowiada: „Przez wyjawienie wstydliwych, małych, glu-

pich rzeczy, Sergiuszu, które są w nas, ludziach" 

Poznań, w lutym 1998 

STERMA·WACHOWIAH 
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Generał, podróżn,ik i pisarz, posel na Sejm Wielki 

Jan Potocki 
szkic portretu 
z 11 Podróży 11 

i z wyobraźni 

i mason, urodzony w Złotym Potoku 8 marca 

1761 roku, syn krajczego koronnego Józefa Po-

tockiego. Że niezbyt mocny był przez całe życie 

w polskim jęzxku? Mój .Boże, gdybyż to wówczas 

świadczyć mogło o czymkolwiek, skoro nawet w połowie XX wieku określając paro-

dową przynależność nie jeden raz unika s i ę starannie językowego egzaminu. ( ... ) 

Ostatnie dziesięciolec i e jes t świadkiem odkrycia i niespodziewanego renesansu daw-

no zapomnianego autora. Niegdyś znano go 

jako miłośnika nauk, podróżnika i dziwaka. 

W wielu wypadkach - i przynajmniej na po i-

skim gruncie - był prekursorem badań i reo-

rii naukowych, wcale oryginalnym i twór-

czym, jak potwierdzają to badacze z Aleksan-

drem Brucknerem na czele. Dziś karierę zro-

bił jako narrator i dramatopisarz, który 

zręcznie stylizuje sytuacje i z godnym za-

zdrości taktem, temperamentem i skutkiem 

potrafi drwić i podważać autorytety, zarażać 

laickim sceptycyzmem i rozrywać duszące 

obręcze intelektualnego konformizmu. 

Jest w tym od razu cały francuski styl umysłowości tego pisarza: jeś li z jego ksią-

żek zniknęłyby karty tytułowe, nie zawsze potrafilibyśmy dopatrzeć s ię w nich sar-

mackiego temperamentu i pochodzenia autora. Potocki wykraczał poza konwen-

cjonalną i płytką francuszczyznę arystokratycznych salonów. Pos iadał rys obcy 

obyczajowi magnackiemu: temperament naukowy. Od uczonych zaś , pisarzy i in-

telektualistów stanisławowskich odróżniał się ścisłością, pedante rią niemal, abso-

lutną niechęcią do fantazji w pracach naukowych, do pozbawionych racjonalnego 

podszycia paradoksów artystycznych, do błys kotliwości - w życiu codziennym. 

• 
Czytajmy więc Podróże jako no tatki naukowca. • 
Bibliofilskie wydanie mapy, sporządzonej po francusku i po grecku według H eco-

do ta - to już jest coś, to ważny szczegół do portretu badacza con amore i orieJ1ta-

listy z przypadku. Można pisać dla rozrywki wiersze pornografozne i wydawać 

własnym sumptem w kilku egzempJarzach, by nie przepadły całkowicie. Czasem 

artysta tak intymnie i dyskretuie traktuje swoją sztukę, liczy s ię tylko z o inią 

przyj ac ió ł, dla nich pisze i ewentuałi;iie ·eden egzemplarz przeznacza jeszcze dla po-

tomności . Potocki tak właśnie post '. ępował, a.le był w tY'rn skrajny, uparcie konse-

kwentny i - gdyby nie odc ień naukowej rze-

telności nawet pedanterii - chciałoby się 

westchnąć: melodramatycz ny. Niejedna ro-c-

pra'wa wydana we własnej drukarni zo tała 

przez autora zniszczona, pomewaz me zy-

skała przychylności ludzi, których zdanie ce-

.n il powyżej swojego talentu . A tu jeszcze -

mapy na uży tek spadkobierców! Autor Po-

dróży na Kaukaz nie liczył widocz nie na zro-

zumienie i sympatię współczesnych. A może 

ten trzyd ziestop i ęc io l etni męzczyzna był 

zgorzkniałym, rozczarowanym mi zan tro-

pem, pogrążającym s i ę w wyczerpującą i dość 

jałową przecież dla tak bystrej inteligencji pracę po to tylko, by wraz z Herodotem 

oddali ć się od swojej epoki, od kataklizmów politycznych i dramatów s połecznych 

tego dziesięciolecia, które wyda ło rewolucję francus ką, rozbiory Polski i niezbyt ja-

sną sytuację rodzinną zdeterminowanego podróżnika ? 

Nie od razu przecież zaczął Potocki rysować mapy. Ten miody arystokrata, dziec-

ko wieku racjonalizmu i oświeceni a, podróżowa ł wiele dla przy-

j emności , prowadz ił życ i e towarzys kie, oże n i ł si9 z j edną z naj-

pię kniej szych panien Juli ą Lubomirs ką, bywa ł także nami i;tnym 
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obserwatorem policycz- Znalazł zresztą Potocki dla swego politykowania uzasadnienie 

nym i - politycznym gra- całkiem rozsądne, do zbytku rozsądne - i dlatego właśnie po-

czem. Nie, to oscacnie zwalające się domyślać motywów niedopowiedzianych czy 

brzmi zbyt ostro. Pococ- niezbyt jasnych. „Jestem zadowolony ze swego położenia i cieszy mię, Że uroz-

ki nie był nigdy wyracho- maiciłem swe zatrudnienia naukowe odrobiną polityki. Sama wiedza bowiem nie 

wanym specem od poli- wzbudza szacunku w bliźnich i otoczenie zaczyna cię uważać za szaleńca, który 

tycznych rozgrywek. nikomu nie jest potrzebny, co w końcu scaje się nieznośne." 

Działał impulsywnie, Pamiętajmy, Że już ce zatrudnienia naukowe były tylko ucieczką, Że były adreso-

bezkompromisowo. W oku 1788 wydał memoriał o konieczności uzbrojenia wane do przyszłości, że czy to w rysowaniu map, czy w badaniach nad począt-

kraju i natychmiast opodatkował się dobrowolnie, składając na cen cel piątą kami Słowian - Potocki wcale nie liczył na wdzięczność i zrozumienie współcze-

część swoich dochodów. snych. Nie robił nic, by ich swymi pracami naukowymi zainteresować, żeby wy-

„Je'li szczęśJiwa przyszlość pozwoli jeszcze srać się użyteczniejszym krajowi - niki badań przynajmniej dotarły do nich. Nie mogą więc szczerze brzmieć jego 

pisał z odrobiną nieszkodliwej, a nawet sympatycznej e fazy - nie uchybię, lamenty, Że „sama wiedza nie wzbudza szacunku": nie próbowa bowiem tego 

pewnie żadnej do tego SJ>OSobności, a gdy posluga Ojczyzny wymagać będzie 

całego mojego majątku, zdrowia i życia ofiary, z ochotą ich_yoświęcę na okaza-

nie, żem jest dobrym Polakiem." 

Graczem natomiast był Pot0cki w innym sensie. Politykę traktował jako jedn 

z szans, jedną z możliwości swego życia, działania. Z atwością przerzucał sie do 

niej od prac naukowych czy literackich - i na dwrót. Stawką było życie, part erem 

niepokój, poszukiwanie, nienasycenie psychologiczne i intelektualne, niedopus -

czające poczucia stabilizacji, równowagi, wszelkiego dokonania. Acucami w rej grze 

stawało się dla Potockiego wszystko, cokolwiek przedsięwziął. 

Poszukiwanie wrażeń w podróży i kartka papieru, nad którą przeżywał emocje 

pisarza. Żmudne, systematycznie prowadzone badania naukowe i dz' łalność -

właściwie pasja bardziej niż działalność - polityczna. Wybuchająca nagłe, me-

oczekiwanie - i na krótko zwykle. Wywołująca znużenie, zniechęcenie, myślę, że 

także poczucie bezsilności i własnego wyobcowania ze społeczeństwa, z konflik- trzmy teraz uważnie, jak bardzo aktualny jest 

ców rak układanych przez historię, Że wszelka ofiara i wszelka krew okazują się ten przykład ! - w zmienionej sytuacji Potocki 

w końcu bezpożyteczne i daremne. potrafił odwrócić się zupełnie od swych nie-



dawnych pasji i z równą siłą, z równą energią - chociaż wątpię, czy z równym 

przekonaniem - poświęcić się zatrudnieniom innym, rysowaniu map, pracy na-

ukowej, podróży na Kaukaz. I co więcej, w jego dziennikach nie znajdziemy ani 

jednej aluzji na tematy polityczne, nic, co by mogło świadczyć, że autor podró-

żując pamięta, na jakim świecie żyje. Niestety i tego entuzjazmu naukowego ni 

starczyło na długo, i on się wyczerpał, i on pozostawił pustkę1 niedosyt, nit\, 

związał wszystkich sił twórczych i nie przyniósł rozstrzygnię-

cia w nieustającym dialogu e- św1arem. 

Lektura Podróży uparcie narzuca pytanie: dlaczego? Skąd ta 

pasja podróżnicza - nie do Paryża przecie, ni do Londynu, nie do Rzr. u, ,Berli

na i Madrytu, przynajmniej nie tylko tam. Ale jeszcze do „Turek' i Egietu", do 

Królestwa Marokańskiego, do Astrachania i naJ<.aukaz, do Chin i MoJ1goli1. Taki 

jest bowiem wykaz podróży najzn,acnjejszych, (nie wliczając Saksonii i Holan-

dii) , podróży, zl<tórychJ?.otocki uważał za stosowne pisać i publikować notatld'.. 

Mieszkał w Paryżu i w Berlinie, w Madcycie, w Rzymie i Petersburgu, nie pisał 

stamtąd wszakże, zbyt utarte to już były szlaki. 

W roku 1815 Potocki był mężczyzną 54 - letnim 

i ukończył ostatnie karty romansu fantastyczne-

go pt. Rękopis znaleziony w Saragossie. Wiek na 

pewno nie sprzyjał decyzjom nieprzemyślanym, 

niepohamowanej wyobraźni i gwałtowności 

Jan Potocki 
szkic portretu 
z 11 Podróży 11 

i z wyobraźni 

uczuć. Trudno też mówić o jakimś kryzysie politycznym, skoro od kilkunastu lat 

autor Parad żył na uboczu, nie zaangażowany w aktualne spory, polemiki i konflik-

ty zbrojne. Posiadał tę intelektualną swobodę i wyniosłość, która pozwalała mu nie 

dostrzegać stosunków nieprzychylnych i drażniących jego poczucie ładu i propor-

cji, która pozwalała mu stwarzać i narzucać sytuacje, własny klimat, umożliwia-

jący egzystencję pomimo gwałtownych, nieskoordynowanych fluktuacji i zasadzek 

historii. Dlatego żaden kry-zys i żadne rozczarowanie nie było dla niego ostatecz-

ną, nieodwołaną.klęską osobistą. Raczej otwierało nowe perspektywy, zwracało za-

inr-eresowanie w no m kierunku. Klimat intelektualny ostatnich lat życia Jana Po-

tockiego stwarzała praca nad Rękopisem znalezionym w Saragossie. I chociaż hi

storycy zgodnie stwierdzają, Że zajęcie to stanowiło tylko margines prawdziwych 

zainteresowań autora - trzeba powiedzi& przecież, że był to margines, na którym 

spotkały się wszystkie doświadczeniai przeżycia, własne koncepcje i lektury po-

dróżnika, naukowca, polityka. Rzecz napisana została z niebywałym w ówczesnej 

literaturze rozi:nachem. W konstrukcję artystyczną po 'eści - szufladkową, ale 

o ileż bardziej zawiłą, subtelną i kontrapunktową nii osławiony pod tym względem 

Dekameron wtłoczył Potocki całą swoją wiedzę, z,dobyrą. podczas długich lat spę-

dzonych nad starymi dokumentami i najnowszymi rozprawami folozofów, całą swą 

pasję naukową, foloz,oficzną i artystyczną. Ta książka, nie mająca sobie równej 

w ówczesnej literaturze europejskiej, przesądziła wszkże sytuację Potockiego, wy-

da\a rok druzgocący go jako autora. Któryż bowiem z rasowych pisarzy pozbył-

l:>y się za jednym zamachem wszystkiego, wiedzy, przemyśleń, koncepcji - któż 

sprzedałby je tak tanio na tysiącu stron jednej powieści, obdarzając na dodatek 

sztafażem tak fantastycznym! Już pod koniec pierwszego tomu zaczynamy ginąć 



w bogactwie, zatracać proporcje, zapominać o propozycjach autora. W tej książce wet wówczas nie zdołał się wymknąć regułom tragedii, tak jak 

fantastycznej w duchu romantycznych romansów i racjonalistycznej, tak jak tylko dzisiaj nie wymknąłby się im autor, który spróbowałby opano-

może być racjonalistyczna filozoficzna powiastka wieku oświecenia - odnaleźć moż- wać całokształt wiedzy i przesądów współczesnej ludzkości. 

na jeszcze jakiś daleki zarys wielkich utopii społecznych i filozoficznych, dzieł, któ- To nie tylko kwestie ilościowe, pojemności intelektualnej. To jednak nowa jakość: 

re stanowiły pełny i ostateczny wykład wyimaginowanego systemu stosunków mię- człowiek, okazuje się nagle, ma wszystkich poza sobą, z ich wiedzą i dojrzałością, 

dzyludzkich. Ale Potocki nie pisze przy tym utopii. Zbiera tylko materiały, fakty na- przekonaniami i doświadczeniem - leoz naprzeciw nieznanego, naprzeciw przy-

ukowe, podania i legendy, istniejące w świadomości społecznej - i z nich rekonstru- szłości stoi sam, opuszczony przez wszystkich, zamykających się w swych cia-

uje obraz świata, który czyta się jak najbardziej fantastyczną utopię . snych ulach codzienności czy politykierstwa. 

Po CampanelJi zostało tylko Państwo slońca, Cyrano de Bergerac napisał tylko Tam- ~ ślę, Że takie właśnie uczucie musiał mieć Potocki pisząc ostatnie kartki Saragossy. 

ren świac. Potocki - Rękopis znaleziony w Saragossie. Wypowiedział się w tej książce Nadsze_dl zmierzch epoki napoleońskiej, która przecież nie by! już jego epoką. 

do końca, on sam, mimo stylizatorstwa, mimo ca- 1 W ogromnej książce do ostatecznych osiągalnycb wówczas granic została doprowa-

lej konwencjalności hiszpańskiej fantastyki. dzona próba,Fogodzenia mitu chrześcijańskiego z oświeconym racjonalizmem. ·Nie 

Przedtem pisał przecież nie tylko.nQJatki i l"sty ulegało wątpłi ości, sk d należało wyprow,adzić_idee kulturalne i cywilizacyjne Eu-

ropy. I równie iezbite b)'IO przekonanie, Że nurt rzeki doszedł już do wybrzeży 

morskich, do punktu, w krórym bezkarn,i wyprzeć się piożna własnych źródeł. Po-

szakże charakte-

zamykało już wszelką drogę. Dotychczas 

próbą, k · a podróż, każda praca naukowa. Próbą i propozycją wła-

snego dopasowania się do świata. Odtąd, skoro człowiek podsumował już swoje 

życie, skoro zestawił swe 

przezyc1a, nauki, do-

a t-e(enach pruskich. I ocyginalność beletrystyczna Rękopisu w gruncie świadczenia i wykreślił 

rzeczy talCże na ,tym polega, Że zebrał tam i skomponował problemy i doświad- mapę własnej sytuacji - nie 

czenia, stanowiące już wówczas powszechny dorobek umysłowy. pozostało JUZ miejsca na 

Potocki potrafił jeszcze ogarnąć własną indywidualnością, jeśli nie całość, to w każ- próby, cieniowania po-

dym razie potężny wycinek wiedzy o społeczeństwie i człowieku. Dziś myślimy prawki. Mapa była prze-

o tym z zazdrością, szacunkiem i zażenowaniem wobec własnego ubóstwa. Ale na- cież dokładna, oparta na 



gęstej siatce.aktywności, agresxwności nawet1 zaborczych, intensywnych poszuki-

wań . Powstał oiłans obiektywny, który nie uwzględnia więcei rezerw psychi'cz~go 

nienasycenia, w którym ujemny wynik sychologiczny może już tylko pr:zyspie-

szyć-decyzję si gnięcia po leżący na biurku pistolet. 

Z bogatego niei;rzecięt ego życiorysu zostają później już tylko ciekawostki dla 

kron.karzy · biografów. iedys)uecje dwuznacznośc,i, anegdoty. W ten sposób 

na portrecie bohatera znajdują się także jego bliscy. D~aczego na przykład mieli-

b1'.smy nie zasięgnąć wiadomości od Koźmiana, który opowiada p~kantną aneg-

dotę fJ Janowej Potockiej, z domu Julii Lubomirskiej? Wraz z Rozalią Lubomir-

slią i panią Kossowską uchodziła ona za najpiękniejszą kobietę Warszawy. r Oto 

pewnego rnzu trzy gracje yrzekupiwszy sowicie lokaja znalazły się w sypialni 

księcia Józefa, by na dzień jego świętego atrona rzystroić Ją kwiatami 

dzięcznie upozować się do żywego obrazu. Cóż, kiedy szaławiła wrócił do 

domu mocno podpjty i to jeszcze w towarzy~twie podochoconej aktoreczki Si 

tańskiej. Arystokratyczny spektakl s'ię nie udał, slóndal nato-

miast był i sensacja na całą Watszawę, która w tym czasie - tO 

notuję już zupełnie poza ramami obrazu - była, według naj-

bardziej wiarygodnego świadectwa Fontaine'a z roku 1792, miastem o niespory-

kanej gdziekolwiek indziej w Europie ilości beznosnych mężczyzn i kobiet. 

Wiedział o tym wszystkim Pot0cki i dlatego uciekał? Zapewne nie ukrywano nic 

przed nim. Z miedziorytu Antoniego Tepplera, zrobionego według rysunku Ks. 

Preka, spoglądają smutne i melancholijne oczy człowieka, któremu nie oszczę-

dzono ani jednego ciernia. Usta pełne' i1 wydatne układają się - u młodego czło-

wieka - w gorzki, bolesny grymas. Nie pamiętam, nie znam jakiegoklowiek por-

tretu z tego czasu, który przedstawiałby postać równie zawiedzioną, rozczaro-

waną, równie darmatyczną w wyrazie bezsilności, rezygnacji, jakiejś absolutnej 

i jednolitej izolacji od tła, od różnorodnego bogactwa świata, które przecież nie 

było mu obce. 

Zniknęły wszelkie ślady energii i entuzjazmu, jakie można było jeszcze odnaleźć 

w działalności i w Życiorysie, jakimi starał się przezwyciężyć narastające poczu-

cie obcości, samotności. Autor Podróży, Ręko-

pisu i Aforyz ów o wofn(!ści ze swei strony 

zaproponował epoee wszystko. 

Ale w tej nieobliczałnef gwałtowności ofert 

czaifo się, iuż rzeczucje, Że nie zo tanie rzy-

Jan Potocki 
szkic portretu 
z 11 Podróży 11 

i z wyobraźni 

jęty, że będz'ie.musiał zosta ić przedpokoju ogromne teczki zbiera ych przez 

cale życie załączników i odejść - niespokojny o nie, nie uzyskawszy posłuch,anra 

i bez żadnej wev-i: ętrznej satysfakcji. 

Nie trzeba wcale czytać Procesu · można nic nie wiedzieć o daremnym pos'zuki-

waniu sąd przez Józefo-.K. W życiorysie Potock1egojest to wsz 

dyfikowan:e jeszcze jako i:elazna reguła Y"', ale p zez tO bardziej drania yczne, 

ne poszukiwanie jest jedyn in współczesnym dramatem ułożonym przed stu 

piędziesięciu lat przez Jana Potockiego, pisarza i polityka, uczonego i podróż-

nika, masona i zbiega z rzeczywistości. 

z y G „ u • T G R E 



Mogę Ci jeszcze przydać, Że nie jedni Francuzi graią 3 Holendrzy byli ludem wolnym - dziś nim być przesrali. 

Z Amsterdamu Z Amsterdamu 

komedie w oblężonym tym mieście albo bliskim już ob- Anglicy bowiem są tylko narodem konstytucyjnym. 

lężenia, byłem bowiem dziś wieczorem na komedii ho- Amerykanie uciekają się pod cudzą opiekę. Szwajcaro-

lenderskiej. Zdała mi się być dobrze grana, a drobniej- wie są poddanymi monarchów, którzy mądrością 

sze szczególności z takim zachowywane są staraniem, jakiego gdzie indziej i wstrzemięźliwością swoją w szczęśliwym utrzymują ich omamieniu, głupi 

nie znają. Suknie zawsze nowe, każda komedia ma osobne dla siebie dekora- zaś pastuchowie z małych kantonów są i wspomnienia nie warci. Lecz jeżeli 

cje, skoro najmniejsza zachodzi tego po-

Jan 

r 
hr ·J>oto~ki 
o z p o d trzeba. Na koniec chęć wystawienia rze-

czy w swojej prawdzie jest taka, iż aktor, 

który grał kowala, uważał za swoją po-

winność ukuć w pierwszej scenie prawdziwą podkowę i tak dobrze to wyko- w tym wieku filozofii, serca spokojnymi uśmierzone rozkoszami nie zdają się 

na!, jak gdyby nigdy czym innym się nie bawił. już być godnymi służyć za ołtarze temu bóstwu, które w Rzymie i Grecji pod 

2 W rzeczy samej, jeżeli wstecz rzucę okiem na kilka lat osłoną krwawego, fanatycznego kultu tyle uczyniło cudów, za to opinia ludz-

ka zdaje się zajmować jego miejsce i też same zjednywać skutki, to jest wo!-

strawionych w pyle ksiąg i pism, w tłumie światowym ność osobistą i ten gatunek równości, który sprawia, Że każdy jest czymś 

i burzach morskich, to nie na omamieniach, nie na chwi- i czuje godność jestestwa swego. Opinia nie wywraca tronów, lecz stopnie ich 

lach roztargnienia miło mi myśl zatrzymać: za najprzy- tak osłabia, Że żądza wyniesienia się na nie przestaje być już nawet pobudką 

jemniejsze uważam długie noce w cichej pracowni poświęcone naukom. Lecz do zbrodni, których przez tyle czasów była usprawiedliwieniem. 

z nierównie większą rozkoszą myśl moja przenosi się w czasy, kiedy zadziwio- 4 Łatwo powiedzieć, Że rząd jakiś jest despotyczny, ary-

na wzrastającą swą siłą, żadnym w szczególności nie zatrudniając się obiektem, W Sale 

łatwa do obłąkania się, jednym rzutem wzbijała się nad wszystkie rzeczy istnie- stokratyczny lub demokratyczny; te trzy określenia by-

jące; natenczas mieszkałem w okrętach. Wieleż razy, mając oczy wlepione ły dotychczas bardzo wygodne dla leniwych pisarzy, 

w lśniące się okrętu ślady, nieuważnie zajęty bałwanem roztrącającym się o szkoda tylko, Że nie wyjaśniają niczego czytelnikowi. 

okręt albo ciągłym wiatrów świstaniem, trawiłem noce szczęśliwe, których ato- Albowiem nie ma żadnego podobieństwa na przykład między rządem Polski 

li nie żałuję, gdyż przyznać należy, słodkie są marzenia, choć nie wszystko jest a rządem kantonu Berna, choć oba są arystokratyczne; nie ma go również 

w nich słodyczą: niosą ze sobą jakąś niespokojność i zostawiają w du- między demokracją ateńską a demokratycznym rządem kantonu 

szy pustkę. Miło jest przypominać je sobie; byłoby nierozsąd- Unterwalden. Mnie samemu byłoby wygodnie-j powiedzieć 

kiem chcieć do nich powracać, tym bardziej Że rozmyślanie, po prostu, tak jak to dotąd czyniono, Że rząd Maroka 

które je zastępuje, wzbijając się równie wysoko, przywraca jest despotyczny, ale wyrażając się w ten sposób nie 

umysłowi jasność, sercu spokojność a życiu szczęście. dałbym o nim czytelnikowi żadnego wyobrażenia. 



Szukałem różnych dróg, by objaśnić moim czytelnikom cały ten chaos politycz-

ny, gdzie, wydaje się, nigdy nie zwycięży duch porządku i praworządności. Tu-

nis i Trypolis podlegają despotyzmowi znacznie złagodzonemu przez obyczaje 

i opinię publiczną, a dumna republika Algieru budzi w Europejczykach szacu-

nek dzięki swej armii, w Afryce zaś miłość dzięki niezłomnej sprawiedliwości 

swego Dywanu. W przeciwieństwie do nich cesarstwo marokańskie sprawia 

wrażenie organizmu politycznego złożonego z luźnych elementów, nie wyka-

zujących żadnej wzajemnej łączności i każdej chwili gotowych się rozpaść. niają całe nadbrze-

Dziś bowiem już nie zdobywcy ani wojownicy otwiera- Że . W stroju niczym nie różnią się od figur, które Watteau, Pillement i inni 

malarze z tej samej szkoły zwą Chińczykami i pod tą nazwą umieszczają na 

ją podwoje przybytku Janusa i zakłócają kult pokoju. panneaux i supraportach. Na czubkach ogolonych głów mają czapeczki 

Ministrowie, świętokradzcy słudzy tego dobroczynne- w kształcie grzybka, spod których spada długi warkocz na tył głowy. Kobie-

go bóstwa, spostrzegłszy nagle, Że gazety przestały ty noszą dwa warkocze spadające na piersi, nie mają ogolonych głów, a wio-

o nich pisać, po cichu przygotowują rzezie, a potem z całym spokojem ocze- sy ich rozdzielone są przedziałkiem . 

kują próśb o położenie im kresu; na koniec zawierają pozorny pokój, obiecu-

jący im na przyszłość znów wiele sposobności, by mogli okazać swą ważność. 

Żyją oni bowiem swym znaczeniem, tak jak biedak chlebem, artysta - szla-

Jan 

r 
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o z p d o 
chetnym zapałem, uczony - zadowoleniem, jakie mu dają odkrycia, a praw-

dziwy mąż stanu - radością, której doznaje, widząc wzrastającą szczęśliwość Woda z Wołgi podniosła poziom Carycy, wskutek czego przeprawa nastrę-

społeczeństwa. W ileż różnych rzeczy wierzono w Europie przez osiemna- czała niejakie trudności. Po trzech godzinach drogi dojechałem do Sarepty, 

ście stuleci ! Jedni tylko apostołowie pokoju uchodzili zawsze za marzycieli; osady, do której spokojni herrnhuterzy przybyli szerzyć zbożne nauki 

nie zdołali przekonać świata o słuszności swych prostych prawd ani stworzyć wśród nieokiełznanych Kałmuków. Pobyt w Sarepcie stwarza jak najlepsze 

ich kultu, a przecież ten właśnie kult powinien być jedynym katolickim - to warunki do badań nad obyczajami i historią tego ludu. Wszyscy bracia zna-

znaczy jedynym powszechnie wyznawanym. ją tutejszy język, niektórzy nawet umieją pisać po kałmucku, a nauczyli się 

6 Przepra~iwszy się przez rzekę Carycę, opuściłem Euro- tego towarzysząc przez całe łata hordom. Z upodobaniem przepisywali tu-

li Sarepc1e tejsze księgi, bynajmniej nie tybetańskie, lecz pisane w języku, którym mó-

pę, by wkroczyć do Azji. Tę maleńką rzeczkę naj- wią Kałmucy, pismem mongolskim, o którego istnieniu w Euro-

przedniej si geografowie uważają za grani- pie nic się nie wie. Próbkę tego pisma znaleźć można 

cę dwóch częś ci świata . Jakby dla po- w zbiorze Thevenota, ale dzieło jego stało się tak rzad-

twi erdzenia ich mniemań na przeciwległym brzegu roz ło- kie, iż tylko nieliczne biblioteki panujących szczycą 

żyli swe namioty Kałmucy; ich az jatyc kie postacie wype ł się posiadaniem kompletu; białym krukiem jest 



zwłaszcza tom trzeci. (Powszechnie, jak mi się zdaje, wiadomo, iż zbiór ten Tak więc Francuzi i Anglicy wysłali wyprawy odkrywcze do lądów Południa; 

nie jest opisem podróży sarńego Thevenota). przedzierały się one wśród lodów jedynie w tym celu, by wzbogacić nasze 

Hordy Kałmuków zbliżają się zazwyczaj ku Wołdze dopiero w jesieni, kiedy wiadomości z zakresu geografii . Nikt bodajże nie wątpi, Że biegun półnony 

wyschną kałuże wód stepowych. Hordy obozujące teraz wokół Sarepty skła- należy do Rosji, a jednak żaden Rosjanin nie wiedział, co znajduje się naprze-

dają się z ludzi, którzy posiadają zbyt małe stada, by móc z nich wyżyć, ciw ujścia Leny i Jany, dopóki około roku 1770 pewien przedsiębiorczy wie-

wskutek czego poświęcili się pracy, to znaczy najbardziej uciążliwemu zaję- śniak nazwiskiem Lachow nie odważył się wyprawić na Ocean Lodowaty. La-

ciu, jakie tylko może przypaść w udziale Kałmukowi. Rękodzielnictwo jest tu chow dotarł do dwóch wysp, a potem jeszcze i do trzeciej, większej od nich, 

bardzo cenione, jak zresztą we wszystkich słabo zaludnionych krajach, i mo- gdzie odkrył jakąś wielką rzekę; opierając się na opowiadaniach Tunguzów 

globy im stworzyć dostatnie uznał ową trzecią wyspę za część kontynentu Ameryki. Wszystkie trzy wy-

spy - rzecz nader osobliwa - obfitują w szkielety słoni i Lachow na 

handlu kością słoniową potrafił dorobić się majątku. 

Przypuszczam, że dzisiaj nie żyje już nikt 

z tych, którzy dobili z nim do trzeciej 

wyspy, ale widuje się wielu ludzi, któ-

rzy byli na dwóch pierwszych. Ludzie 

c1 utrzymują, że wyprawa skierowana 

rzekami Janą i Indygirką mogłaby przezimo-

wać na trzeciej wyspie i zbadać ją z należytą dokładnością. 

warunki życia, gdy- Myślę, że byłoby to dla Rosji nader zaszczytne, gdyby zajęła się wreszcie tą 

by więcej przykładali się do pracy. Widziałem, jak całymi dniami przechadza- sprawą, ale wyprawę taką trzeba przygotować z dużą zapobiegliwością, aże-

ją się po mieście, wygrzewają na słońcu lub przesiadują w sklepach Sarepty, by nie narazić życia jej uczestników. 

jakby zamierzali lub mieli za co wszystko kupić. 

Rosja, posiadając departament, którego zadaniem jest p o d 
Jan 
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hr ·..J>otoc; ki o z W Irkucku 

szerzenie oświaty, stanowczo nie może ograniczać się 

do korzystania z wiedzy cudzej, ale winna wnieść 

i swoje zasługi w dziedzinie przebogatych 

osiągnięć umysłu ludzkiego. Wszystkie narody oświecone 

starają się powiększać skarbnicę wiedzy, i to nawet o zdo-

bycze, których użyteczność może być sprawą dopiero 

dalekiej przyszłości. 
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Leander 

Gil 

Aleksander Machalica 

Bożena Borowska 

Mirosław Kropielnicki 

Wojciech Deneka 

Kasander literatem 

PARADA 

Kas~nder e Michał Grudziński 

zerzabella e Bożena Borowska 

Leander e Aleksander Machalica 

Doktor e Wojciech Deneka 

Kasander demokrata 

Kasander • Mirosław Kropielnicki 

zerzabella • Maria Rybarczyk 

Leander Paweł Binkowski 

Gil • Wojciech Deneka 

Reżyseria 

Krzysztof zaleski 
Scenografia 

Marek chowaniec 
Kostiumy 

Kierownictwo muzyczne 

Jacek Skowroński 
Asystent rezysera 

A 

Irena Biegańska Jadwiga Figiel - Idziak 
Muzyka Inspi ej ent 

Zygmunt Konieczny Agata standełlo 

• 
Krzysztof Za 1 eski reżyser , aktor filmowy: ur. 3 września 1948, Świętochłowice: 

żonaty (Maria Pakulnis), córka i syn (Zuzanna ur. 1977. Jan ur. 1990); 
studia Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 1970, Wydział Reżyserii PWST.Warszawa 1974. 

Pracownik naukowy IBL PAN, Warszwa 1970-1976; 
reżyser: Teatr na Woli, Warszawa 1975-1976, Teatr Współczesny, Warszawa 1977-1987, 

Teatr Dramatyczny, Warszawa 1987 -1988, Teatr Ateneum 1988-1994. 

twórczość: 

reżyseria teatralna: $/ub Gombrowicza w PWST Warszawa 1974; 
Teatr na Woli, Warszwa: Leonce i Lena BUchnera 1976; 

Teatr Współczesny, Warszawa: Przebudzenie wiosny Wedekinda 1978, 
SłońKopkowa 1979, $wiecznik Musseta 1979, 

Mieszczanin szlachcicem Moliera 1980, Smok Szwarca 1981, 
Mahagonny Brechta 1982, $/ub Gombrowicza (li wersja) 1983, 

Niech no tylko zakwitną jabłonie Osieckiej 1984; 
Teatr Dramatyczny, Warszwa: Ksiądz MaJek Słowackiego 1984; 

Teatr Współczesny, Warszawa: Lorenzaccio Musseta 1988; 
Teatr Ateneum, Warszawa: Ma/a apokalipsa Konwickiego 1990, 

Burza Szekspira 1991, Słomkowy kapelusz Labiche'a 1992, Opera za trzy grosze Brechta 1994; 
Teatr Polski, Wrocław: Operetka Gombrowicza 1992; 

Teatr Powszechny, Warszawa: Mąż i żona Fredry 1993, 
Msza za miasto Arras Szczypiorskiego 1994; 

Teatr Nowy, Poznań: Kuglarze i wisie/cy Kaczmarskiego i Satanowskiego 1994; 
Teatr Wybrzeże, Gdańsk: Kilka zdarzeń z życia braci Karamazow Dostojewskiego, 1997; 

Teatr Ateneum, Warszwa: Garderobiany Harwooda, 1997; 
reżyseria w Teatrze TV: Parady Potockiego, Cyrano de Bergerac Rostanda. 

i 
p 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Krystyna i Edmund Bruchowie 
Marek Bykowski 
Hali i Ferdynand Balfoortowie 
Bogumiła i Roman Czechoscy 
Izabella Cywińska 
Łukasz Domański 

Krystyna Drewnowska 
Katarzyna i Piotr Dylewiczowie 
Nina i Antoni Giersigowie 
Krystyna i Włodzimierz Golowie 
Barbar.a i Ryszard Idzikowscy 
Krystyn):! i Krzysztof Jakubowscy 

A 

• • 
• • 
• 

• • 

• 

• • • 
• • Anna i Waldemar Jankowiakowie-Geisler • 

Dariusz J liński 

Anna i Andrzej Kareńscy-Tschurl 
Lidia i Stefan Klepaccy 
Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 
Beata i Toma otowscy 

Danuta i Marian Królowie 
Ewa i Wojciech Krukowie 
Grażyna i Janusz Kulczykowie 
Aleksandra i Jerzy Lorychowie 
Marzena i Dariusz Maciejewscy 
Irena i Henryk Maciejscy 
Renata i Zenon Małkowscy 
Elżbieta i Leszek Markiewiczowie 
Ewa i Stanisław Maryańscy 
Renata i Tadeusz Mataczyńscy 
Stanisław Mąderek 

Małgorzata Mercik 
Krystyna i Jerzy Nadwómi 
Dawid Ney 
Liliana i Marcel Okupniakowie 
Ewa i Krzysztof Olejniczakowie 
Ewa i Piotr Pachurowie 
Ewa Pałka 
Maria i Tadeusz Piskorscy 
Hanna i Marek Polowie 
Danuta i Henryk Przybylscy 
Czesława i Andrzej Rogowscy 
Jan Sandorski 
Grażyna Skrzydlewska 
Barbara i Mariusz Słowińscy 
Danuta Sokołowska 
Maria i Tadeusz Sowiakowie 
Roman Stasierowski 
Zina i Marcin Stelmachowie 

anda i Romuald Szperlińscy 
Alma i Michał Walczykowie 
MariaJ.WJodzimierz Walkowiakowie 
Alicja i Lesław Wiatrowscy 
Arleta i Włodzimierz Wiatrowscy 
Andrzej Wituski 
Beata i Waldemar Zalaszewscy 

· ieta i Maciej Zielińscy 
i Paweł Żegota-Rzegocińscy 

Irena Andrzej Żołądkowscy 

• • • • 
• 
• 
• 
• • • • 
• • • • • 
• 
• • • • • • • 

• 

• • • • 
• • • 
• • • 
• • • • • • • • • • 
• 

• • • 
• • • • • • • • 
• • 

T R o N ó 

Szanowni Państwo ! 

Przedstawienie Parad Jana hr. Potockiego 
w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego 
jest ostatnią premierą 74 sezonu teatralnego 
w Teatrze Nowym w Poznaniu. 
Z nadzieją oczekujemy na realizację 
programu artystycznego 
w sezonie jubileuszowym J 998/99. 

Wierzymy, że tak lubiany 
przez nas wszystkich Teatr Nowy 
uczci 75-lecie swego istnienia 
nie tylko wspaniałymi kreacjami aktorskimi, 
nowymi inscenizacjami, ale również 
znaczącą poprawą warunków 
w jakich my, miłośnicy teatru, 
możemy oglądać przedstawienia . 

Nie wszystko przed sezonem jubileuszowym 
udało się zrealizować . 
Ograniczone środki finansowe powodują, 
że wiele mamy jeszcze do zrobienia. 
Loża Patronów stara się wspomóc 
te wszystkie działania, które służą 
rozwojowi naszej sceny. Pragniemy być 
pomostem pomiędzy teatrem 
a jego widzami, sympatykami, przyjaciółmi . 
Liczymy na pomoc każdego 
odwiedzającego Teatr Nowy. 

Możemy wspomagać kolejne etapy 
przebudowy teatru: 
konto: NOWY NA NOWO 

Kredyt Bank S.A. Il O. Poznań 
15001201-9452-121200000-260 

lub pomagać w bieżących potrzebach . 
Loża Patronów będzie producentem 
pierwszego przedstawienia 
w sezonie jubileuszowym 1998/99. 
konto: LOŻA PATRONÓW 

Kredyt Bank S.A. U O. Poznań 
15001201-9452-27000-200 I 

Nazwiska i 1fazwy firm najbardziej 
zasłużonych, na wieczną rzeczy pamiątkę, 
zostaną wyryte na tablicy marmurowej 
w foyer odnowionego teatru 
lub zapisane w programach 
i wydawnictwach Teatru Nowego . 
Wszelkie informacje uzyskać można 
w dyrekcji Teatru Nowego, 
tel. 848 49 49, 848 13 05 . 
Wszystkich, którym leży na sercu 
dobro naszego teatru zapraszamy 
do podjęcia wspólnych działań. 

Z sympatią przyjmiemy każde wsparcie 
finansowe i rzeczowe. 

W imieniu 
Loży Patronów 

Prezes 
Marek Bykowski 



R E H L A R A 

SOCZEWKI KONTAKTOWE 
SYSTEMATYCZNEJ WYMIANY 

FILTR UV 
chroniący oczy przed 

95% szkodliwych 
promieni słonecznych 

WSKAŹNIK STRONY 
ułatwiający za każdym 

razem prawidłowe 
założenie soczewki 

Wygoda, doskonała ostrość widzenia, bezpieczeństwo 
od pierwszego do ostatniego dnia noszenia 

ACUVUE~ 
-------

Kilkanaście par ACUVUE o doskonałych parametrach 
w cenie jednej pary zwykłych soczewek. 

SKORUPSKI OPTICAL 

ul. św . Marcin 61 
tel. 85 36 513 
w godz. IO .00-17.30 

ul. Szewska 5/6 
tel. 85 32 345 
w godz. 10.00-18.00 

R E H L A R A 

najlepsze oparcie w interesach ... 

~ 
8 PO~ER 
@ 

OFFICE 
MEBLE Z NUTĄ FANTAZJI 

53 - 238 Wrocław , ul.Ostrowskiego 32 , tel. 0 - 71/ 339 04 35 



R E H L A M A 

PISKORSKI STUDIO i7 
~ 

Dawniej 
część 

naszych 
koncepcji 
wyrzucaliśmy 

do kosza. 

-·-· Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 

kreowanie wizerunku firmy 

ZASP 

Dziś już 

tego 
nie robimy. 

Za dużo 
podejrzanych 
osobników 

zaczęło 

kręcić się 

·' w pob l i żu. 

koncepcje i strategie działań promocyjnych 

reklama prasowa 

redagowanie i opracowanie graficzne wydawnictw 

druki akcydensowe: broszura, ulotka, plakat 

biuro marketingu bezpośredniego 

public relations 

zakup mediów 

P.S. 
-Nasz fax 

jest często 
zajęty, 

proszę jednak 
nie dawać 

za wygraną. 

PISKORSKI STUDIO ul. Strzecha 37, 60-287 Poznań , tel. / fax 861 75 72 



PAŃSTWOWY 
TEATR NOWY 
W POZNANIU 

ul. Dąbrowskiego 5 
6().838 Pomoń 
tel.848 48 85 

Dyrektor na 1 rtystyczny 
Eugeniusz Karin 

Kierownik literacki 
Milan Kwiatkowski 

zastępca dyrektora 
Zbigniew Theus 

Kierownik techniczny 
Marek Matuszak 

Pracownia charakteryzatorska 
Czeslawa Doroszkiewicz 
Alina Magnus 

Pracownia krawiecka damska 
Janina Majchrzak 
Bożena Gawrońska 

Pracownia krawiecka m~ska 
Jarosław Trzeciak 
Tomasz Sierchuła 
Elżbieta Kubicka 

Pracownia tapicersko-dekoracyjna 
Jerzy Skrzypczak 
Henryk Gomuła 

Pracownia slusarska 

Akustycy 

Jan M'i c;ha 1 ski 
stolarska 
Roman wrzes 
Jan Mróz 

delatorska 
zek z i e li ..... „~-·' 

Jeziorski 
Paweł Kowalski 

Sl awomir Kowalczyk 
Sławomir Wawrzyniak 
Paweł Walczak 

Brygadzista sceny 
Brunon Urbaniak 

Rekwiz or 
Leszek Kellner 

Garderoba damska 
Anna Kellner 

Garderoba mE:ska 
Jadwi ga Jakubowicz 

Kierownik Biura Obsługi widz ' i 
Jacek Nadarzyński 

Redakcja programu 
Milan Kwiatkowski 

Projekt graficzny i DTP programu 
Studio Piskorski 

W programie wykorzystano na•ł•PUICIC• &6dła: 

Zygmunt Greń , Jan Potocki. SZklc portretu z „'°*6ły" 

I z wyoblaźnl, „Twćrczość" 1959, nr 12, s. 89.Jan Potocki, 

Podrót., zebrał I opracował Leszek Kukulski, przekład: 

Julian Ursyn Niemcewicz. Joanna Olkiewicz i Leszek 

Kukulski, Warszawa 1959, s. 93, 98-99, 103-104, 175-1 76, 

215-21 6, 282-283, 438-439. 


