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AR 
to krótkie formy sceniczne, 
które wędrowne trupy aktorskie odgrywały 
przed właściwym spektaklem. 
Spełniały rolę dzisiejszej reklamy 
- miały przyciągnąć uwagę widzów. 

Sześć jednoaktówek napisanych przez Jana 
Potockiego na zamówienie dworu w Łańcucie, 
czerpie z tradycji comedii dell'arte, ale nie 
powiela jej schematów. Próżno szukać tu 
typowych postaci dla dell'arte takich jak 
Pantalone, Colombina czy Arlequin. Potocki 
łączy elementy komedii włoskiej z cytatami 
rodem z francuskiego teatru molierowskiego. 

Wystawiając 1
' Parady" współcześnie należy 

pamiętać, że XVII-wieczny dowcip i konteksty 
polityczne uległy zmianom: Dziś o swoje miejsce 
na placu (czy scenie) należy walczyć. 

Argumenty w tej walce są zarówno artystyczne 
jak i fizyczne. 

Dwie trupy aktorskie popisują się oryginalnością 
form i nietypowością postaci, na przykład 

Kasander raz jest flegmatykiem, innym razem 
zniecierpliwionym nerwusem. Walka na parady 
to często walka nie fair , gdzie wszystkie typy są 
dozwolone, takjak w życiu ... 

Śmiejmy się więc, choć może w tych 
przerysowanych postaciach dostrzeżemy 

cząstkę samych siebie. I - przede wszystkim -
dajmy się ponieść oczyszczającej f all humoru ... 



PODRÓŻ KASANDRA 
FRAGMENT DO INDII 

Leander Przepraszam pana, czy mogę wiedzieć, na kogo 
m:ia.lem zaszczyt wpaść? 
Gil Na mnie, proszę pana. A czy pan nie mógłby mi 
powiedzieć, kto mnie wyrządził ten zaszczyt, że zechciał 
na mnie wpaść? 
Leander To ja. Nazywam sie Leander, do usług. 
Gil Ach, tak ... W takim razie będzie pan łaskaw odwrócić 
się i patrzeć w drugą stronę, nie zwracając uwagi na to, 
co ja robię. 
Leander A to dlaczego? 
Gil Dlatego, że mam polecenie dać panu sto kijów, 
tak żeby pan tego nie zmiarkował. 
Leander Niechże pan sobie nie zadaje trudu. Jestem panu 
za nie już tak wdzięczny, zupełnie jakby mi je pan dał 
w rzeczywistosci. 
Gil Ech, jaki to tam trud. I to jeszcze taki.emu ładnemu 
panu. Nie mówiąc już o tym, że jak pan Kasa.nder 
wróci z Indii, będzie zadowolony, kiedy się dowie, 
że wywiązałem się z zadania, które mi zlecił . 

Leander Ach, to pan Kasa.nder wybrał się do Indii? 
Gil Tak, i nie wróci dziś wieczór. A więc, jeśli pa.n sobie 
życzy, możemy zaczynać. 

Leander Nic pilnego. To mówisz, że pan Kasa.nder polecił 
ci dać mi sto kijów. 
Gil Tak jest, własnoręcznie. I zakazał mi pana wpuszczać 
do panny Zerzabelli. Tylko dlatego tutaj spałem. 
LeanderJak to, gałganie, ten twój cymbał, Kasa.nder, 
nie chce mnie wpuscić do panny Zerzabelli? Przecież ja 
nie mam najmnięjszej ochoty tam wchodzić. 
Gil No, to gdzie pa.n idzie? 
Leander Wracam z bulwarów i twój pa.n nie może mi tego 
zabronić. 

Gil A nie, na pewno. A gdyby pan wracał stamtąd przez 
bramę naszego domu, to by pan sie zna.lazł i u nas. 
Leander No i co z tego. Jakbym wracał, to bym wychodził, 
a nie wchodził, a twój pa.n kazał ci pilnowac tylko tego, 
żebym tam nie wszedl. Zresztą mam tu worek na tysiąc 
pistoli. Chwilowo jest w nim tylko jedna sztuka złota 
wartości trzech talarów, ale bedzi.e ona twoja, jezeli mi 
pozwolisz tędy wyj ś ć. 
Gil Wolałbym, żeby to był worek na jeden talar i żeby 
w nim było tysiąc pistoli. Ale trudno, dawaj pan, i możesz 
pa.n iść, nie przeszkadzam. A to się pan Kasa.nder zdziwi, 
jak zobaczy, że pan Leander zna.lazł się w jego domu, 
wcale tam nie wchodząc. Ale proszę, pan Kasa.nder 
we własnęj osobie. 

* * * 



Kasander A więc pa.n Lea.nder nie wpadł w sidła, 
któreśmy na. niego zastawili? 
GilA nie, wpadł tylko na. mnie i zwichnął mi ramię. 
Kasander Jak to? 
GilTak to. 
Kasander Ty niezdaro przeklęta. Więc pa.n Lea.nder 
był tutaj? 
Gil A był. 
Kasander A ty mu dałeś sto kijów, jak było umówione? 
Gil Nie, proszę pa.na. 
Kasander A to dla.czego? 
Gil A bo on mówił, że to nic pilnego i że i tak jest 
mi wdzięczny. 
Kasander W każdym razie nie wszedł do nas? 
Gil Nie, wyszedł. 

Kasander Skąd wyszedł? 
Gil Z bulwarów. 
Kasander A tyś go przepędzil. 
Gil Skądże znowu, siedzi u nas już od godziny. 
Kasander 
Nędzniku! 

Lajdaku! 
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