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Jan Potocki 

Hrabia, ur. 1761 w Piko

wie na Podolu, zmarł 1815 

w Uładówce na Ukrainie. 

Pisał wyłącznie w języ

ku francuskim. Jedna znaj

bardziej oryginalnych po

staci polskiego Oświecenia. 

Wykształcony w Szwajcarii 

i Francji wrósł w kulturę 

francuską, a podczas poby

tu w Paryżu (1785-87) przejął się ideami 

francuskiego oświecenia . W tym duchu 

działał w Polsce jako poseł na Sejm Czte

roletni i założyciel Drukarni Wolnej, która 

tłoczyła głównie publicystykę polityczną. 

W latach 1790-92 wydawał w języku fran

cuskim tygodnik „Journal Hebdomedaire 

de la Diete", w którym opisywał obrady 

sejmu i najważniejsze wieści ze świata. 

Łamiąc w ten sposób monopol prorosyj

skiej „Gazety Warszawskiej" stał się pionie

rem wolnej prasy w Polsce. Wielbiciel Wol

tera i Helvetiusa, prawdopodobnie mason. 

Podczas pobytu w Paryżu odwiedzał Klub 

Jakobinów. Nazywano go wówczas „Oby

watel Hrabia". 

14 maja 1790 r., jako pierwszy Pola~, 

wzniósł się nad Warszawę balonem 

(z Francuzem Jean Pierre Blanchardem) . 

W 45-minutowym locie towarzyszył im tu

recki służący Abrahim i biały pudel. 

Potocki odbył wiele podróży : do Turcji 

Egiptu, Holandii, Maroka, po stepach 

przedkaukaskich i na Kau

kaz, do Mongolii. Egipto

log, pionier etnologii, ba

dacz prehistorii Słowiańsz

czyzny. Interesował się 

okultyzmem. 

Ojciec pięciorga dzieci. 

Obu jego małżeństwom 

(pierwsze skończyło się roz

wodem) towarzyszyła at

mosfera skandalu . 

Po rozbiorach ofiarował swe służby ca

rowi. Był kierownikiem naukowym posel

stwa rosyjskiego do Chin (1805-1806). W 

1813 roku powrócił ostatecznie do Polski i 

osiadł w swoich dobrach na Ukrainie. 

W 1815 zmarł śmiercią samobójczą. Jak 

głosi tradycja -w stanie załamanią nerwo- ~ 

wego zastrzelił się własnoręcznie sprepa

rowaną z gałki od cukiernicy srebrną kulą, 

którą uprzednio poświęcił w pałacowej 

kaplicy „na wypadek, gdyby Bóg istniał". 

Akt rozpaczy ostatniego racjonalisty u . , 
schyłku ~paki Rozumu. 

Trwałe miejsce w historii literatury za

pewniły. mu relacje z podróży, m.in. "Voy

age en Turquie et en Egypte" (1788, tłum. 

polskie J. U. Niemcewicza,178~), „Parady", 

. a przede wszystkim niezwykła powieść, do 

pzisiaj ceniona na całym świecie, „Rękopis 

znaleziony w Saragossie" (1803-1815), 

o której prof. Aleksander Bruckner napisał 

11 Nie Krasicki w „Doświadczyńskim" czy 

11 Podstolim" ani żaden inny nasz pisarz 

dawny stworzył pierwszy prawdziwie cie

kawy romans: Potocki - to pierwszy nasz 

powieściopisarz." Na jej podstawie po

wstał słynny film Wojciecha Hasa ze Zbi

gniewem Cybulskim w roli Alfonsa von 

Wordena (1965) oraz przedstawienia te

atralne Tadeusza Bradeckiego (dwukrot

nie, 1992-StaryTeatrw Krakowie, 1998-

Teatr Narodowy w Warszawie). 

Parady (tyt. org . „Recueil de Para

des ... ", druk 1793, po polsku po raz pierw

szy w „Dialogu" 1958) premierę miały w 

teatrze dworskim w Łańcucie w 1792. Jest 

to cykl sześciu jednoaktówek nawiązują

cych do tradycji włoskiego teatru dell'ar

te. Paradami nazywano burleski sceniczne 

odgrywane przed właściwym spektaklem 

dla zwrócenia uwagi publiczności, bardzo 

dynamiczne, śmieszne, choć humor pre

zentowały mało wyrafinowany. 

W ujęciu Potockiego mamy do czynie

nia z arystokratyczną zabawą w plebejski 

teatr - stylizacja pozwalała przekraczać 

ramy tego, co dozwolone na scenie dwor

skiej i uwolnić żywioł nieskrępowanej kon

wenansem zabawy. I podrwić sobie z kon

wenansu . A nawet z niebezpieczeństwa: 

gdy wziąć po uwagę portretującą porewo

lucyjną Francję paradę 11 Kasander demo

krata", zabawa arystokratów teatr wyglą

da jak taniec na wulkanie ... 

Gruby a sprośny Marchołt nie zwycię

ża w dyspucie z królem Salomonem, nie 

ma tu oświeceniowego mitu „prostaczka", 

który widzi prawdę. Nie ma natrętnego 

dydaktyzmu, który kojarzy się nam z te

atrem tamtej epoki. Zamiast optymistycz

nej wiary w zwycięstwo rozumu, znajdzie

my sceptycyzm. Obrócony w groteskowy 

żart sceniczny, w którym nie tyle rozum, 

co zwykły zdrowy rozsądek stoi na głowie. 

Bliżej tu do „Zielonej Gęsi" Gałczyńskiego 

niż „Powrotu posła". A kiedy uświadomi

my sobie, że premiera spektaklu odbyła się 

w pięknym łańcuckim teatrzyku, że to dzie

ło arystokraty (choćby tak ekscentryczne

go, jak Potocki) przeznaczone dla arysto

kratów, przypomina się Gombrowicz i jego 

fascynacja niższością. Pamiętacie opis Cha

ma z „Dziennika": 11w nim pośladek silniej

szy od gęby ( ... ) Dręczy i męczy ten cham 

dorosły .. . nie mogę się odczepić!" 

Inscenizacja Tomasza Dutkiewicza to 

próba odnalezienia współczesnego ekwi

walentu tego humoru i tej ironii - autoiro

nii! - jakie widzieli w „Paradach" współ

cześni. Próba odnalezienia języka teatral

nego, który ożywi zakurzoną konwencję 

plebejskiego teatru. Efektem poszukiwań 

jest przedstawienie dalekie od teatralnego 

muzeum: niezwykle dynamiczne - na po

graniczu akrobatyki, zabawne, a jednocze

śnie - przez umiejętną stylizację - klarow

ne artystycznie. To nie propaganda „kop

niaków w brzucho", to apoteoza czystej 

teatralności . 

Janusz Legoń 
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Recueil de Parades. .. przeł . Józef Modrzejewski 

obsada 
Anna Guzik Zerzabella, Gil, Kasander 

Tomasz Drabek Gil. Kasander. Doktor 

Jagoda Kołeczek Leander, Zerzabella 

Tomasz Lorek Kasander, Zerzabella, Leander, Gil 

Rafał Sawicki Gil, Kasander, Leander 

Tomasz Dutkiewicz reżyseria i sceno9ratia 

Bogusław Tyll konsultacje ruchowe 
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Teatr Polski, 43-300 Bielsko-Biała , ul. I Maja I 

tel. (0-33) 82284-51, 52, e-mail: !polbb@polbox.com,http://free.polbox.pl/Vli>Olbb 
Kasa błletowa czynna w dni powsudnle w CodL 10.00-18.00 

W~. lieolzlele I święta UA ClJOOI u lny fMzloy,,,... ...... - . 
Tel. 82-284-53, fu 812-36-32. 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny TOMASZ DUTKIEWICZ 
zastępca dyrektora: Sabina Muras 

koordynacja pracy artystycznej Urszula Szczurek • promocja: Irena Świtalska • organizacja widowni: Grażyna Cholewka, Beata Król • inspicjenci 
Renata Sladeczek, Halina Mieszczak • kierownik techniczny Kazimierz Talar • brygada techniczna: Piotr Gierczak, Andrzej Żeromski , 

Marek Michalski, Robert Babiec • kierownik oświetlenia Jerzy Kocoń • oświetleniowiec Edward Kasiewicz • elektroportier Piotr Uniwersał • 
akustyk Miroslaw Suprun • garderobiane: Czeslawa Gluza, Grażyna Caputa • rekwizytor Andrzej Gilowski • kierownik prac. perukarskiej i 

charakteryzacji Ryszard Paluch • charakteryzatorki: Alicja Żurek, Alicja Kocoń • prac. stolarska: Czesław Łaciak • prac. malarsko-butaforska 
Andrzej Zu~ak, Jerzy Golenia • prac. tapicerska Roman Byrdy • prac. krawiecka damska: Anna Wajda • prac. krawiecka męska : Zbigniew Kajzer 

program opracował Janusz Legoń, kierownik.literacki 
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