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MACIEJ ŻUROWSKI 

ŚWIAT JANA POTOCKIEGO 

Nawet jak na bogatego arystokratę o ekstra
waganckim usposobieniu był to świat niezwy
kle rozległy. Jan Potocki zjeździł obszar od 
Londynu do Konstantynopola, Kairu i Rabatu, 
od Petersburga do Urgi, czyli Ułan Bator. 
W czasie, jako historyk i filozof, podróżował 
jeszcze dolej. Studiując przede wszystkim naj
dawniejsze dzieje Słowiańszczyzny, interesował 
się również chronologią historii powszechnej 
oż do potopu, licząc wstecz, a z drugiej strony 
jego entuzjazm dla matematyki kazał mu prze
widywać czasy, kiedy nie tylko wszystkie zja
wiska przyrody, ale i wewnętrzne życie człowie
ka będzie się wyrażało za pomocą formuł i rów
nań matematycznych. 
Uczył się w Lozannie i Genewie, w armii 
austriackiej uzyskał stopień oficera saperów, 
czemu zawdzięczał solidną znajomość matema
tyki, niezwykłą u najbardziej wykształconych 
ludzi jego sfery. Jako kawaler maltański pływał 
po morzu Sródziemnym tropiąc korsarzy. Bywał 
w Paryżu, gdzie przed rokiem 1789 obracał się 
wśród filozofów i postępowych arystokratów, 
żądających reform od Ludwiko XVI, a następ
nie z blisko obserwował pierwszy okres rewo
lucji, której dalszy rozwój był już dla niego 
całkiem nie do przyjęcia, co wymownie ilustruje 
porada „Kosander demokrato". Przedtem, 
w roku 1788, jako dwudziestosiedmioletni de
biutant na polu polityki, usiłował przekonać 
Stanisława Augusta, że niebezpieczeństwa, 
które groziło resztkom niezależności państwo
wej kraju ze strony Prus, nie może odeprzeć 
wojsko regularne, lecz jedynie partyzantka, 
i opracował projekt tego rodzaju wojny, nie 
pomijając szczegółowej charakterystyki ekwi
punku takich oddziałów strzeleckich oraz ich 
aprowizacji. W roku 179 wsławił się odbywa
jąc nad Warszawą lot balonem Montgolfiera, 
w towarzystwie głośnego aeronauty Blanchar
da, swojego białego pudla i ulubionego słu
żącego T urko, którego demokratycznie sadzał 
obok siebie w powozie, kiedy jeździł ulicami 
stolicy, boso i w stroju określanym jako czer
kieski albo kozacki. 
Takie były Hrabiego dziwne obyczaje; 
Wszyscy mówili, że mu czegoś niedostaje. 
Tą malowniczą sylwetką hrabia Jan Potocki 
przypomina ostatniego z Horeszków i w swoim 
środowisku uchodził za człowieka jeszcze mniej 
niż tamten zrównoważonego. Ale jego kon
cepcjo wolnych oddziałów strzeleckich, o naj
prostszym wyposażeniu i taktyce improwizowa-
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nej wynikała z tak poważnych doświadczeń, 
ja zwycięska wojna o niepodległość kolonii 
angielskich w Ameryce Północnej. Podczas 
Sejmu Czteroletniego Potocki był aktywnym 
i ofiarnym działaczem stronnictwa reform, po
te włożył mundur oficera saperów, żeby wal
cz ć przeciwko Targowicy, i w końcu, pogodzo
ny z losem, stał się cenionym współpracowni
kiem księcia Adama Czartoryskiego w peters
b rskim ministerstwie spraw zagranicznych. 
Jes1 wszakże faktem, że jego niebywałej aktyw
ności w najrozmaitszych dziedzinach towarzy
sz ła nienormalna skłonność do stanów euforii, 
po których następowały depresje. Pod wpływem 
ta ej depresji, licząc pięćdziesiąt cztery lata 
i ledwo ukończywszy największe swoje dzieło, 
„Rękopis znaleziony w Saragossie", odebrał 
sobie życie strzałem z pistoletu, bardzo stylo
wo: kulą, którą odlał - lub, według innej rela
cji. upiłował - z kawałka srebrnej cukiernicy 
i Którą kazał swojemu spowiednikowi poświę-
cić. 

~szystko jest mniej lub bardziej niezwykłe 
w biografii Potockiego, ale najbardziej może 
zadziwia, że w swojej ruchliwej, a tak wcześnie 
ur onej egzystencji, znalazł on czas na ogrom
ny wysiłek, jaki włożył w swoje prace historycz
ne. Nie rezygnując z interpretacji, mają one 
przede wszystkim charakter materiałowy, to 
znaczy są zbiorami dokumentów, których gro
madzenie i komentowanie mogłoby wypełnić 
dł gi żywot erudyty nie zajmującego się niczym 
in ym. „Rozprawa o historii powszechnej i bo
dallie nad historią Sarmacji", „Fragmenty hi
storyczne i geograficzne o Scytii, S'!rmacji 
i Slowianach", „Historia pierwotna ludow Ro
sj" oraz szereg prac pomniejszych, a także 
re ocje z podróży do Turcji, Egiptu, Holandii, 
Maroka, na stepy astrachańskie i Kaukaz, do 
Mongolii. łączące artystyczne wrażenia z do
k mentacją geograficzną i etnograficzną zbie
raną przez autora do jego prac historycznych -
to dorobek nieoczekiwany u tego światowca, 
polityka i artysty, jakim Potocki musiał być przez 
ostatnie kilkanaście lat życia, kiedy tworzył 
„R~kopis znaleziony w Saragossie". Ocenione 
w dług wymogów nauki nowoczesnej, Jego 
proce z dziedziny historii zapewniają mu po
w żne miejsce w dziejach nauki, jak to wyka
zol Aleksander Bruckner, skrupulatnie odliczy
w r.y potknięcia nieuniknione u najbardziej na
wet wykształconego amatora i błędy, których 
n e można było nie popełnić przy ówczesnym 
st::mie wiedzy. 
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Archeologia i historia słowiańska, główny tytuł 
Potockiego do sławy naukowej, są monumen
talnym przejawem jego działalności w duchu 
Oświecenia jako epoki kładącej podwaliny pod 
nowoczesny historyzm. Ale duchowi tej epoki 
dały jeszcze pełniejszy wyraz filozoficzne partie 
„Rękopisu znalezionego w Saragossie". To je
dyne w swoim rodzaju dzieło, napisane po 
francusku jak wszystko, co Potocki publikował, 
w oryginale wydane tylko fragmentarycznie na 
początku zeszłego stulecia, u nas od dawna 
cenione w postaci kompletnej - bo kapryśnym 
zrządzeniem losu rękopis oryginału przepadł 
bez wieści po dokonaniu przekładu przez Ed
munda Chojeckiego - przeżywa dziś drugą 
młodość, o wiele świetniejszą niż poprzednia. 
Kiedy bowiem znakomity krytyk francuski, Roger 
Caillois, wznowił w roku 1958 zapomniane frag
menty tekstu oryginalnego, „Rękopis" został 
uznany za jedno z wielkich arcydzieł sztuki po
wieściopisarskiej, tak bogate, że trudne do za
kwalifikowania. Bo choć powstały na początku 
XIX wieku, jest to ponad wszelką wątpliwość 
twór epoki Oświecenia. Potocki wypowiedział 
w filozoficznych rozdziałach konsekwentnie 
wolteriańską, deistyczną koncepcję religii, któ
rą zarazem ujmuje, tak jak to czynili tylko naj
bardziej nowatorscy jego współcześni, w kate
goriach historyzmu. Ale „Rękopis" to jedno
cześnie seria epizodów fantastycznych, dosko
nałością artyzmu nie ustępujących osiągnię
ciom największych romantyków. 

Jak dalece Potocki tymi partiami „Rękopisu" 
wyszedł poza literaturę Oświecenia, o tym naj
lepiej świadczy sposób, w jaki jego dzieło było 
wykorzystywane w epoce romantyzmu. Nie tyl
ko pospolity aferzysta literacki Cousen de 
Courchamps, który dwukrotnie splagiował po
wieść Potockiego i za drugim razem·, w roku 
1841, został zdemaskowany, jest tego dowo
dem. Najznakomitszy przedstawiciel fantastyki 
romantycznej we Francji Charles Nodier popeł
nił w tomie opowiadań ten sam czyn w stosun
ku do „Historii Tybalda de La Jacquiere", 
a wybitny nowelista amerykański Washington 
Irving splagiował inne opowiadanie z „Ręko
pisu", „Historię komandora Torolvy". 

Najbardziej mistrzowskie wśród tych roman
tycznych epizodów powieści są przygody głów
nej postaci, Alfonsa van Worden, który po nocy 
spędzonej z dwiema pięknymi kuzynkami budzi 
się rano pod szubienicą, przy czym to samo, 
w analogicznej sytuacji, spotyka jeszcze inne 
osoby, stwarzając atmosferę bezustannie ros
nącej grozy. Roger Caillois najwyżej ceni tę 
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serię wydarzeń, zwiastującą najlepszego 
E. T. A Hoffmanna. „Identyczny powrót jed
nego wydarzenia w nieodwracalnym czasie 
ludzkim - powiada - sam przez się jest efek
tem dosyć często stosowanym w literaturze 
fantastycznej. Ale nie znam drugiego przykładu 
tak odważnych, przemyślanych i systematycz
nych kombinacji dokonywanych między dwoma 
biegunami niemożliwości - występowaniem 
zjawisk całkowicie nieprawdopodobnych i pow
tarzaniem się czegoś par excellence niepowta
rzalnego - aby osiągnąć ten szczyt grozy, cud 
nieubłagany, cykliczny, który podważa funda
menty świata jego własną bronią i wkrótce nie 
jest już niesamowitym wybrykiem natury, lecz 
staje się groźbą jakiegoś niemożliwego prawa, 
którego powtarzających się przejawów, niepo
jętych i jednocześnie monotonnych, trzeba się 
od tej chwili obawiać. To, co jest niemożliwe 
zdarza się jednak; to, co może się zdarzyć 
tylko raz, powtarza się. Jedno i drugie działa 
wspólnie, dając początek jakiejś straszliwej re
gularności". 

Co sprawiło, że oświeceniowa ideologia Po
tockiego nie stanowi ani w jego źyciu, ani 
w twórczości dysonansu z tok dojrzałym roman
tyzmem, triumfującym w „Rękopisie"? Jak się 
to dzieje, że reprezentant dwóch przeciwstaw
nych okresów jest indywidualnością jednolitą, 
że nie wykazuje normalnego u jego współczes
nych rozdarcia między racjonalizmem epoki 
Woltera i Wielkiej Encyklopedii a nieodpartym 
przyciąganiem irracjonalizmu i cudowności? 
Zapewne, Potocki jest w „Rękopisie" twórcą 
bardziej oświeceniowym niż romantycznym. 
Niepojęte przebudzenia pod sz,ubienicą to 
przecież tylko epizody zainscenizowanej przez 
rodzinę Gomelezów intrygi, która ma wypróbo
wać charakter Alfonso van Worden, o więc 
fantastyko zostaje w końcu prosto wytłumaczo
no, jak u Anny Radcliffe, która już w XVIII wie
ku budziła romantyczne dreszcze powieściami, 
gdzie kazało interweniować siłom nadprzyro
dzonym, ole nie rozstawała się z czytelnikiem 
nie wyjaśniwszy mu, że rozum sprowadza takie 
zjawisko do zwyczajnych rozmiarów ludzkiej 
pomysłowości. A wszystkie inne historie fan
tastyczne, które nie znajdują takiego wytłu
maczenia jak przygody pod szubienicą, są 
zawsze opowiadane w takich momentach i w 
obecności takich słuchaczy, że wiarygodność 
tych opowiadań, wydaje się co najmniej bardzo 
podejrzano. Tym bardziej jest uderzające, że 
autor zajmuje w tej sprawie stanowisko dwu
znaczne, ironiczne, jak gdyby igrał między 
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jasnosc1ą drwiącego z cudów rozumu i obse
syjnym mrokiem romantycznej fantastyki. 
To harmonijne łączenie wykluczających się po
staw powoduje, że do świata Potockiego trzeba 
stosować rozszerzone pojęcie stylu rokoko. 
Coraz silniej zazncicza się dziś tendencja, żeby 
tym pojęciem określać nie tylko malarstwo, 
architekturę i wnętrza charakterystyczne dla 
epoki Ludwika XV, z Antonim Watteau jako 
prekursorem, lecz również inne rysy życia kul
turalnego w krajach, gdzie promieniował wzór 
osiemnastowiecznej Francji. Styl rokoko to wte
dy wszystko, co łączy melancholijnie lirycznego 
Watteau, różowe i wyzywające nagości Bou
chera, kokieteryjne huśtawki Fragonarda -
wszystko, co na przestrzeni stulecia wyraziło 
arystokratyczno-mieszczańską radość życia, 
znajdującą swój ideał w delikatnym komforcie, 
w pastelowych kolorach, wijącej się linii, orna
mentyce wyprowadzonej z rysunku muszli. 
Arystokratyczny nawet w tej postaci, w jakiej 
przyswaja go sobie bogate mieszczaństwo, styl 
ten ma również swoją wizję ludowości - baś
niowość w duchu „Tysiąca i jednej nocy", 
„commedia dell'arte", w której Watteau zna
lazł najbardziej sugestywne modele do swoich 
obrazów, Trianon, gdzie Maria Antonina de
lektowała się wsią, to również jego przejawy. 
W literaturze obejmuje on zmysłowy orientalizm 
Monteskiusza, frywolność Crebillona, pajęcze 
analizy uczucia, których wirtuozem jest Mari
vaux, ironię wolteriańską, arabeskową dialek
tykę Diderota w „Kuzynku mistrza Rameau", 
zimny erotyzm Laclosa w „Niebezpiecznych 
związkach". Jak widać, szczególna osobliwość 
rokoka w literaturze polega na jego spowino
waceniu się z ideologią Oświecenia, co nie 
przeszkadza - i to jest zapewne osobliwość 
największa - że mimo wielorakiej świetności, 
przy całym swoim optymizmie, wykazuje on też 
znamiona schyłku, przesytu, niemal dekaden
tyzmu. Jest to bowiem styl przede wszystkim 
arystokratyczny, najwyższy wytwór klasy, która 
od samego początku stulecia zaczyna schodzić 
ze sceny. Już Watteau miewa tony głęboko 
tragiczne, a krwawemu zakończeniu „Listów 
perskich" odpowiada w przededniu rewolucji 
jeszcze bardziej ponury finał „Niebezpiecznych 
związków", który odsiania czarną nić schyłko
wości i wyczerpania w urzekająco barwnej 
tkaninie rokoka. 

Najbardziej sugQstywne dowody rokokowej 
wrażliwości daje Potocki w opisach swoich 
podróży wschodnich. „Podróż do Turcji i Egip
tu" jest arcydziełem tego stylu. Nie brak go 
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w „Rękopisie" - miłostki van Wordena, wdzięk 
jego pięknych kuzynek, Eminy i Zibeldy, tło 
i rekwizyty rozmaitych przygód, a nade wszyst
ko szereg przygód don Juana Avadoro, Na
czelnika Cyganów, który jako młody chłopiec, 
nierozważnie włożywszy suknię, omal nie po- . 
ślubie wicekróla Meksyku, a jako dorosły męż
czyzna, zakochany w księżniczce d'Avila i na
wzajem przez nią darzony uczuciem, nie może 
ożenić się z nią ze względu na swoje zbyt mało 
wartościowe szlachectwo, ale z inicjatywy uko
chanej poślubia przynajmniej jej siostrę, która 
po wielu przygodach okazuje się autentyczną 
księżniczką. Przez nieskończony korowód moty
wów tego rodzaju przewijają się uparcie mo
tywy ponure. Straszy inkwizycja. Oświeceniowy 
ideał Diderotów i Dalembertów zawodzi wiel
kiego uczonego Hervasa, który zawarł całą 
wiedzę epoki w stutomowej encyklopedii, ale 
musi swoje dzieło pisać na nowo, gdyż rękopis 
zjadły mu szczury, a gdy po lotach wyrzeczeń 
odtworzył swoje sto tomów, nie znajduje wy
dawcy i wypija truciznę mówiąc: „Boże, jeżeli 
gdzie jesteś, zlituj się nad mojq duszą, jeżeli 
ją posiadam!" Zawodzi oświeceniowa wiara 
w przyrodzoną dobroć człowieka i w ugrunto
waną przez rozum moralność naturalną, gdy 
syn Hervasa dostaje się w szpony filozofa don 
Beliala - który jest portretem markiza de Sade 
i świadczy, jak wszechstronnie Potocki spene
trował swoją epokę - aby dowiedzieć się od 
niego, że istnieje absolutna przepaść między 
porządkiem społecznym a ludźmi naprawdę ro
zumiejącymi istotę rzeczy, geniuszami o niepos
kromionych namiętnościach, „chciwymi złota 
i rozkoszy, które by pragnęły lota w jednej 
chwili pochłonąć". Ale to tylko przelotne cie
nie, blade wobec optymizmu przekazanego van 
Wordenowi przez Gomelezów, prawie niknące 
w kolorowej wizji, którą ·snuje najbardziej roko
kowa postać „Rękopisu", don Juan Avadoro, 
mający wiele rysów Potockiego i tak mówiący 
pod koniec powieści o swoich młodych lo
tach: 
„Ile razy przenoszę się wyobraźnią w te naj
świetniejsze czasy mego życia, widzę tylko 
zgielk rozmaitych namiętności i pomieszaną 
wrzawę burz. Głębokie zapomnienie ukrywa 
przede mną uczucia, jakie napełniały moją du
szę i unosiły ją chwilowym szczęściem. Spo
strzegam wprawdzie promyki odwzajemnionej 
miłości, przedzierające się do mnie przez mglę 
minionych dni, ale plączą się przedmioty tej 
miłości i widzę tylko pogmatwane obrazy pięk
nych, rozczulonych kobiet, wesołych dziewcząt, 
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zarzucających mi na szyję śnieżne ramiona, wi
dzę nawet, jak posępne ochmistrzynie, nie mo
gąc oprzeć się tak wzruszającemu widokowi, 
łączą kochanków, których by na zawsze powin
ny rozdzielić. Widzę upragnioną lampę dającą 
mi znak z okna, tajemne schodki prowadzące 
mnie do skrytych drzwi. Chwile te - to rozkosz 
w całej potędze. Czwarta godzina bije, zaczy
na dnieć, trzeba się rozstać, ach I i rozstanie 
ma także swoją słodycz". 

Pogodny mimo wszystko świat Potockiego w 
„Rękopisie", oświeceniowy i romantyczny, pul
suje też wrażliwością, która stawia tego pisarza 
wśród mistrzów stylu rokoko. Jego świat osobi
sty, jeszcze bardziej mieniący się bogactwem 
niezwyklej biografii intelektualnej i wszech
stronnej działalności, prysnął jak bańka mydla
na w roku 1815. Niedawno dopiero wypłynęła 
z Państwowego Archiwum w Leningradzie nie
znana relacja o samobójstwie Potockiego, uzu
pełniająca to, co było już wiadomo, nowymi 
szczegółami. Swiadczą one, ie jego śmierć była 
utrzymana w tej odmianie stylu rokoko, która 
jak u Watteau i Laclosa pokazuje czarną pod
szewkę epoki: „Pewnego dnia znaleziono go 
martwego w łóżku. Strzelił sobie w głowę z pi
stoletu; na stole obok niego leżała karykatura, 
którą narysował przedstawiając, jak będzie wy
glądał po śmierci, oraz list, w którym oznajmiał 
dowcipkując, że znudziło go życie". 
„Parady" nie mają oczywiście tych wszystkich 
barw i odcieni. Jako utwory należące do towa
rzyskiego gatunku literackiego powstały na to
warzyskie zamówienie. Napisal je Potocki w 
roku 1792, kiedy zdjąwszy mundur wojskowy 
przybyl po nieudanej kampanii przeciwko Tar
gowicy do Łańcuta, gdzie w arystokratycznym 
towarzystwie polsko-francuskim królowała jego 
teściowa. księżna Izabela Lubomirska. „Com
media dell'arte", francuski teatr jarmarczny 
przeświecają w tych świetnych skeczach mają
cych bawić wytworną publiczność. Najlepiej 
wytrzymany literacko jest zapewne „Kasander 
demokrata", najdowcipniejszy scenicznie -
chociaż pomysł jest pożyczony od pani de Gen
lis - „Kalendarz starych mężów". „Mieszczanin 
aktorem", jak zauważył Aleksander Bruckner, 
trochę już przypomina wielką powieść Poto
ckiego intrygą opartą na mistyfikacji w końcu 
wyjaśnionej . „Parady", świetna rozrywka tea
tralna, nie roszczą sobie pretensji do najwyż
szej rangi artystycznej, ale każdym zdaniem 
świadczą, że spłynęły z pióra, które niebawem 
miało stworzyć „Rękopis znaleziony w Sara
gossie". 

Maciej Żurowski 
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TADEUSZ KOWZAN 

. PARODIA, GROTESKA I ABSURD 
W „PARADACH" JANA POTOCKIEGO 

Parodio, grotesko i absurd są podstawowym 
tworzywem, powiedziałbym nawet istotą „Po
rad", krótkich sztuczek wystawionych na sce
nie teatru pałacowego w Łańcucie w roku 1792, 
w kilka miesięcy po powrocie Jana Potockiego 
z Paryża, i wydanych w następnym roku w War
szawie. Akcja ich jest błaha, intryga powierz
chowna, postaci umowne, walory dramatyczne 
bez większego znaczenia. Wszystko polega no 
grze sytuacji, gestów i słów. 
Nie ma oczywiście mowy o wyznaczeniu jakiejś 
sztywnej granicy między pojęciami „parodia", 
„groteska" i „absurd" spróbujmy jednak wska
zać na specyfikę każdego z tych terminów. Otóż 
wydaje mi się, że pojęcie groteski związane 
jest z deformacją rzeczywistości, z przesadą, 
a więc z karykaturą. Pojęcie absurdu oznacza 
nonsens, stosuje się je dla określenia lego, co 
jest sprzeczne z rozumem, ze zdrowym rozsąd
kiem, co gwałci zasady logiki, co jest - według 
określenia Alberta Camusa - „niemożliwe" 
i „sprzeczne". 
A więc grotesko .występuje głównie w sferze 
doznań zmysłowych, podczas gdy absurd w sfe
rze doznań intelektualnych. Parodio natomiast 
posługuje się zarówno groteską jak i absurdem, 
jej głównym celem jest wywołanie śmiechu, lecz 
punktem wyjścia jest zawsze jakieś zjawisko 
życia społecznego, podczas gdy groteska i ab
surd mogą wywodzić się zarówno z najbardziej 
rudymentarnych zjawisk fizycznych i fizjologicz
nych, jak i z pojęć abstrakcyjnych. 
W czterech spośród sześciu porad wchodzą
cych w skład zbiorku, Potocki posługuje się pa
rodią. „Kalendarz starych mężów" to parody
styczne nawiązanie do „Przepierzenia", kome
dii w jednym akcie zamieszczonej w modnym 
wówczas „Teatrze towarzyskim" pani de Ge
nlis. 
W „Mieszczaninie aktorem" Potocki parioduje 
pewną manierę teatralną i konwencjonalną grę 
aktorów. W ,;Kasandrze literatem" wyśmiewa 
snobizm literacki. No pytanie swojej córki Ze
rzobelli: „Ależ drogi ojcze, przecież ty nie 
umiesz oni czytać ani pisać! Jakże możesz być 
literatem?", Kosonder odpowiada: „Nie rozu
miesz o co chodzi, moja córko. Literaturo to 
wcale nie to co ci się zdaje. Żeby być literatem 
wystarczy zaprosić w niedzielę no obiad takich, 
co umieją czytać i pisać . " W końcu ostatnio 
parada, „Kosonder demokrata'', jest zjadliwą 
parodią postawy mieszczucha i arystokraty w 
okresie Rewolucji Francuskiej . Kosander wspo
minając swoją działalność sprzed Rewolucji 
i fabrykę, którą wybudował nad brzegiem Se
kwany, zapewnia nos : „i poświęciłem się cał
kowicie wyrobowi serów przeznaczonych dla 
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konsumpcji tego poczciwego ludu, tak niemi
łosiernie oczernianego przez swoich nieprzyja
ciół". Jeszcze bardziej zrozumiała staje się jego 
gorliwość, kiedy mówi on: „Tak, bo chodzi 
przede wszystkim o to, by wykazać, że zawsze 
bylem szczerym demokratą, jeszcze zanim się 
urodził najstarszy z naszych posłów". A Leon
der, arystokrata czy raczej rzekomy arystokrato, 
przeklina Zgromadzenie Narodowe, ponieważ 
zakazało umieszczania herbów na drzwiczkach • 
karet, nad bramami pałaców i na liberii służ
by, mimo że on sam nie ma oni karety, ani pa
łacu, oni służby. Leander grozi wszystkim, że 
dokona kontrrewolucji, szybko jednak rezygnuje 
z tego zamiaru w zamian za parę obietnic I 
otrzymanych od przyszłego teścia, Kasandra, 
który no zakończenie może wykrzyknąć trium
falnie: „Dzięki mojemu zmysłowi ugodowemu 
kontrrewolucja została zażegnana". 
W związku z „Poradami" nasuwa się ogólne 
spostrzeżenie, że absurd objawia się przede 
wszystkim w dialogu, podczas gdy groteska w 
sytuacjach. Groteskowe sytuacje, polegające 
no kopniakach, podstawianiu nóg, szturchań
cach itd., to spuścizna po średniowiecznej far
sie, commedii dell'arte i teatrze jarmarcznym. 
Chciałbym jednak przede wszystkim zwrócić 
uwagę no element absurdu występujący w dia
logach Potockiego, ponieważ analizo tego zja
wisko pozwala odkryć zadziwiające analogie 
z pewnymi typowymi chwytami we współczes
nym teatrze. 
Gdyby wyszukać i zestawić wszystkie absurdal
ne zwroty w tekście „Porad", okazałoby się, że 
większość z nich można podzielić no dwie ka
tegorie. Pierwsza, to absurd wywołany ubóst
wem umysłowym postaci, ignorancją, noiwnoś-

' cią, błędnym rozumowaniem. „Ale najgorsze 
nieszczęście to to,· że się boję . Gdyby nie to, 
nie przejmowałbym się żadnym niebezpieczeń
stwem" - mówi Gil. Kiedy Leonder zwraca się 
do swojego przyszłego teścia ze słowami: „Jeśli 
więc odmawia mi pon ręki swej córki, będę 
zmuszony dać panu sto kopniaków w brzucho", 
Kosonder odpowiada mu: „Sto kopniaków. 
Niech pon chwileczkę zaczeka„. Chyba nie ze
chce mi pan tej zniewagi wyrządzić w mojej 
obecności." 
Błędne rozumowanie nie zawsze wynika z naiw
ności czy ignorancji. Czasami jest demago
gicznym wybiegiem, jak w wypadku kiedy Lean-
der szuka sposobu wejścia do Zerzabelli po - \ 
mimo zakazu jej ojca. Oto jego rozmowa z Gi -
lem, któremu zlecono pilnowanie domu: 
Leander „.Jak to, gałganie, ten cymbał, twój / 
Kosander, chciałby mnie nie wpuścić do panny 
Zerzabelli, a ja tymczasem nie mam najmniej-
szej ochoty tam wchodzić. 
Gil - No to gdzie pon idzie? 

16 

-~~=;;-~~~-~~~~~ 
.„ -- -~ ---

17 



Leonder - Wracam z bulwarów i twój pan nie 
może mi tego zabronić. 
Gil - A nie, na pewno. Ale jakby pon tak wra
cał stamtąd przez bramę do naszego domu, to 
by się pon znalazł u nos. 
Leonder - No i co z tego. Jakbym wracał, to 
bym wychodził; a twój pan kazał ci tylko pilno
wać, żebym tom nie wszedł. 
Swoją argumentację Leonder poparł sztuką 
złota, dzięki czemu Gil pozwala mu „wyjść 
z bulwarów''. A oto jak tłumaczy tę historię 
swemu panu, który wrócił przed czasem: 
Kosander - W każdym razie nie wszedł do 
nas? 
Gil - Nie, wyszedł. 
Kosonder - Skąd wyszedł? 
Gil - Z bulwarów. 
Kosonder - A tyś go przepędził . 
Gil - Nie, siedzi już u nos od godziny. 
Przejdźmy teraz do drugiej kategorii, gdzie 
absurd wynika z niewłaściwego użycia lub 
przekręcen io słowo, szyku zda n io, przysłowia 
czy imienia własnego. „Mało brakowało, a mój 
sekret by mi się wypsisiał" - mówi Gil. A oto 
przykład „wyszukanego" powiedzenia, z któ
rym Gil zwraca się do Zerzabelli: „.„robiłem to 
od świtu nocy aż do zmierzchu jutrzenki". Nie
właściwe użycie i zniekształcenie słów u Kasan
dro ma charakter bardziej dystyngowany i pre
tensjonalny: „Siadaj, moja córko. Pragnę mieć 
z tobą osobny monolog w sprawie zięcia, któ
rego postanowiłem zostać teściem". List Leon
dra do Zerzobelli jest prawdziwym amalgama
tem absurdów: „Najdroższa kochanko! Z dala 
od ciebie, wieczność wydaje się chwilą, godzi
ny mijają jak okamgnienie. Gdybym mógł być 
przy tobie, nic bym sobie nie robił z rozstania. 
Toteż nie omieszkam przybyć dziś wieczorem 
między młotem a kowadłem, czyli jak się mówi, 
komu w drogę temu Pan Bóg daje. Z którą 
mam zaszczyt pozostać - Leander". 
W języku Kasandra absurd wynikający z użycia 
nieodpowiedniego słowa czy deform.ocji potę
guje się no skutek jego manii posługiwania 
się słownictwem politycznym tego okresu. Oto 
jeden z przykładów: 
Koscrnder - Jestem sam. Skorzystajmy z tego 
sprzyjającego monologu, żeby sprowadzić tu 
moją córkę i postawić wniosek w sprawie po
ślubienia przez nią męża, którego jej własno
ręcznie przeznaczyłem. Nie mam najmniejszej 
wątpliwości co do jej zgody. Gdyby jednak 
przypadkiem chciała skorzystać z prawa veta 
zawieszającego, dom jej po prostu sto kopnia
ków w brzuch, uzyskując w ten sposób zdecy
dowaną większość, która doje władzy wyko
nawczej gwarancję natychmiastowej skutecz
ności. Przystępuję zatem do wezwania imien
nego: Zerzabello, Zerzabellol 
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Wspomniałem, że absurd występuje w warst· 
wie słownej, podczas gdy groteska wynika z sy· 
tuacji, ze sposobu zachowania się postaci. Jest 
to słuszne w stosunku do teatru Potockiego, ale 
nie należy tego stwierdzenia uogólniać. Pra
cując nad „Paradami" przeczytałem na nowo 
„Cycki Tyrezjasza" i podczas tej lektury odkry· 
Iem zjawisko wręcz odwrotne: „w dramacie 
surrealistycznym" Guillaume Apollinaire'a z 
trudnością można się doszukać nonsensu słow
nego, cały absurd wynika z sytuacji. Jerzy 
Kreczmar opublikował niedawno w „Dialogu" 
esej pt. „Prawdy Samuela Becketta", w którym 
stwierdza, że nie znalazł nonsensów leksykol· 
nych w tekstach dran1atycznych tego autora, 
uwożonego przecież za głównego przedstawi
ciela teatru absurdu. U Becketta absurd jest 
natury filozoficznej i metafizycznej. 
Natomiast tekst „Ubu króla" naszpikowany jest 
absurdem słownym, który również u Ionesco 
stanowi zasadniczą sprężynę dialogu. 
A zatem Alfred Jarry i Eugene Ionesco konty
nuują tę tradycję, której etapem wcześniejszym 
były „Porody" i wiośnie w ich utworach odnaj· 
dujemy najbardziej uderzające podobieństwo 
z gatunkiem absurdu stosowanym przez Poto
ckiego. Pozwolę sobie zestawić porę fragmen
tów ·dialogu, reprezentujących różne typy 
absurdu: zwykłą sprzeczność, błędne rozumo· 
wanie, nieodpowiednie użycie słów lub wyra
żeń (wynikające z niezrozumienia lub defo1 · 
mocji): 
Kosander - Zjedz sam wszystko i schowaj dla 
mnie co zostanie. 

M. Smith - To ostrożność niepotrzebna, aczkol· 
wiek całkowicie konieczna (Ionesco „Łysa śpie· 
wa czka") 

• 

Kasander - Wiesz dobrze, drogo Zerzobello, 
że jesteś jedyną jedynaczką, jaka mi pozostało 
z przeszło dwudziestu bliźniąt, które wydoła na 
świat pani Kosondrowo. 

Robert ojciec - Mamy do pana dyspozycji 
jeszcze jedną jedynaczkę. (Ionesco „Kubuś czyli 
Uległość") 

• 

Gil - Nie wiedziałem, że też tyle jest cierpieri 
na tym świecie. Gdybym wiedział, to bym się 
tu wcale nie wybierał, bo jak tu już raz jesteś, 
to nie łatwo się stąd wydostać. 

Kuba ojciec: .„swoich potomków, co zapewne 
nigdy nie ujrzą światła dziennego i wolą zgi
nąć zanim jeszcze zaczną istnieć. (Ionesco 
„Kubuś czyli Uległość") 
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Doktor - Kto ułożył tę grekę? Pan się o to py
ta? A któż inny mógł to zrobić jak nie Safo? 
Leander - Ech, wypchaj się pan z pańską 
szafą. 

Ubica - Trzeba jq wziąć słodyczą mości Ubu, 
i jeżeli tak jq weźmiesz, zobaczysz ojczulku, 
że w najgorszym przypadku okaże się równą 
Wenus z Vichy. 
Ubu - Co mówisz, kto ma wszy? (Jarry „Ubu 
król") 

• 
Gil - A poza tym uważa panienka, jest takie 
przysłowie: wieprze rzucone przed perły. 

Ojciec Ubu - Pani finansisto, po to mam uszy, 
żeby do pani mówić, a pani po to ma usta, 
żeby mnie słuchać (Jarry „Ubu król") 

• 
Kosander - Słuchaj-no, mam ci coś ważnego 
do powiedzenia. Nadstaw uszu i uważaj. 
Gil - O, nie proszę pana. Co to to nie! Nie 
nadstawię uszu, bo pan się z nimi nie za do
brze obchodzi. 
Kasander - Nie rozumiesz co ci mówię. To 
znaczy tylko, że masz uważać i słuchać. 

Profesor - Aby dać pani przykład, zresztą pro
sty, proszę wziąć słowo „czoło"„. 
Uczennica - Czym je wziąć? 
Profesor - Czym pani chce, byle szybko i pro
szę już nie przerywać. (Ionesco „Lekcja") 
Przeprowadzając te porównania należy mieć 
na uwadze, że nie może tu być mowy o bezpo
średnim wpływie, dzięki czemu ich znaczenie 

. nabiera ogólniejszego charakteru. Zapomnie-
nie, w jakim przez długi czas pozostawały „Pa
rady", daje gwarancję, że ani Jarry, ani Iones
co nie znali tego tekstu.-
Tak więc, by pozostać w sferze absurdu słow ; 
nego, którego smak poznaliśmy dzięki przyto
czonym przykładom, powiedziałbym na zakoń
czenie, że przedstawiciele awangardy teatral
nej naszego stulecia, od Jarry'ego do Ionesco, 
to jedynie ariergarda wiekowej tradycji, której 
„Parady" Potockiego są ważnym i wartym przy
pomnienia ogniwem. 

Tadeusz Kowzan 

(Fragmenty referatu, wygłoszonego w języku 
francuskim na sesji naukowej poświęconej Ja
nowi Potockiemu, która odbyła się na Uniwer
sytecie Warszaw kim w dniach 17-19 kwietnia 
'972 roku. Tłumaczenie - Krystyna Meissner) 
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KARYNA WIERZBICKA-MICHALSKA 

THEATRE DE SOCIETE 

W arystokratycznym środowisku osiemnastego 
wieku rozrywka stanowiła ważny problem życia. 
Dla mężczyzn i kobiet dysponujących dużą iloś
cią wolnego czasu sprawa zapełnienia dni 
i wieczorów wymagała nie lada inwencji. Toteż 
pomysłów nie brakło. Współczesne relacje życia 
towarzyskiego podają nam opisy bali, asambli, 
iluminacji, żywych obrazów i przedstawieri 
amatorskich. Tak było wszędzie - w Paryżu, 
Wiedniu i w licznych rezydencjach niemieckich 
władców. Wśród tych rozrywek dużą popular
nością cieszyły się przedstawienia amatorskie. 
Pasjonowały się nimi przede wszystkim kobiety. 
Udział w teatrze amatorskim dawał pięknej 
pani okazję zgromadzenia wokół siebie grona 
interesujących osób, z którymi mogła się często 
kontaktować w czasie prób, nie mówiąc już 
o tym, że prezentowanie się na scenie zado
walało kobiecą próżność. 

Założona w czasach Stanisława Augusta 
pierwsza scena publiczna, rozbudzając zainte
resowania teatralne w kołach ówczesnego wiel
kiego świata, stała się stymulatorem licznych 
imprez amatorskich (tzw. theatre de societe) 
w tym środowisku. Przykład szedł zresztą z sa
mego -dworu królewskiego. Wiemy, że już w 
pierwszych dniach panowania Stanisława Au
gusta na zamku powstał zespół amatorski. Je
go kierownikiem artystycznym był Alojzy Fryde
ryk Bri.ihl, a uczestnikami osoby z najbliższego 
otoczenia króla. Przedstawienia odbywały się 
w czasie różnych uroczystości na zamku. Inten
sywną działalność wykazywał królewski „theatre 
de societe" w latach 1782-4. Były okresy, że 
co tydzień wystawiano „komedyje", w których 
występowały· panie: księżna Sanguszkowa wo
jewodzina wołyńska, Izabela Czartoryska, 
Urszula Mniszchowa, żona szambelana Wojny 
i kasztelanka Lipska. Aktorami m. in. byli mar
szałek Mniszech, szambelan Wojna, czasem 
rezydent pruski Buchholt. 
W lutym roku 1783 zespól amatorski otrzymał 
na swój użytek nową salę teatralną na zamku. 
Na inauguracyjne przedstawienie grono ama
torów wybrało komedię „L'Antipathie du ma
riage" i operę Sacchiniego „La colonnie''. 
Obsadę tworzyli „najlepsi - rzekomo - aktorzy 
i aktorki Warszawy". W „L'Antipathie du ma
riage" i operę Sacchiniego „La Colonnie". 
Wojno, Wielhorski i ks. Sanguszkowa; w „Co
lonnie" - Helena Radziwiłłowa, założycielka 
nieborowskiej „Arkadii", i Izabela Czartoryska. 
Naoczny świadek niejaki Maurat zachwycał się 
Czartoryską. Izabella posiadała - jego zda
niem - wszystkie możliwe walory: głos, wdzięk 
i subtelną grę. W prostym stroju ogrodniczki 
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„olśn iła widzów kokieterią i sztuką aktorską". 
O wiele mniej od Czartoryskiej podobała się 
Mauratowi Radziwiłłowa. Dysponowała ona 
wprawdzie dobrym głosem, ale ponoć ta słyn
na piękność na scenie nie miała wdzięku. 
Po otwarciu nowego teatru grupa zamkowych 
amatorów grywała nadal dość często. Oprócz 
wspomnianych gwiazd w przedstawieniach bra
ły udział dwie córki pani na Łańcucie marszał
kowej Lubomirskiej, Konstancja Rzewuska i Elż
bieta Potocka, oraz jej przyszły zięć, Jon Po
tocki późniejszy autor „Porad". Przelotnie „an
gażował się" do dworskiego teatru książę Józef 
Poniatowski. Osiągnięciem artystycznym kró
lewskiego „theatre de societe" była polska 
premiero „Wesela Figara" Beaumarchais. 
Czynny udział w przygotowaniach broi książę 
de Nassau, który w swoim czasie w Paryżu asy
stował wraz z samym Beaumorchais'm przy pa
ru próbach „Wesela Figara" w Comedie Fran
~aise. Książę de Nassau był bardzo przejęty 
swymi obowiązkami. Pisał nawet o tym do 
Beaumarchais. Widocznie próby sztuki spra
wiały księciu jakieś kłopoty, skoro żalił się, że 
„jego rola nie jest najłatwiejsza do grania". 
W roli hrabiny Almawiwa wystąpiła, ku zado
woleniu wszystkich - Teresa Tyszkiewiczowa, 
bratanica króla, Zuzanną było księżna de Nas- · 
sou, piękna wysoka kobieto o wdzięcznych ru
chach. Figara grał Francuz Józef Maisonne
uve - słynny ulubieniec pań, jeden z bardziej 
utalentowanych aktorów królewskiego „theatre 
de societe". W zespole królewskim rej wodziły 
bratanica króla Teresa Tyszkiewiczowa i jego 
siostrzenica Urszula Mniszchowa. Obie orga
nizatorki miały często trudności ze znalezieniem 
aktorów, gdyż w przeciwieństwie do pań pano
wie z „wielkiego świata" nie palili się do wy
stępów. Charakterystyczny z tego względu jest 
list, w którym Mniszchowa opisuje swe wraże
nia z wieczoru u ks. de Nassau: „Po kolacji de
klamowano trochę „Fedrę" po polsku („.) ale 
z Hipolita, którym jest wielki podkomorzy (Win
centy Potocki) słowa nie można było wyciągnąć. 
Utrzymują, że się jeszcze roli swojej nie wyuczył 
na pamięć." Mały wybór chętnych do występo
wania mężczyzn był przyczyną niestosownej ob
sady niektórych sztuk. O komedii, w której jed
ną z głównych ról zagrał generał artylerii 
Bri.ihl, napisał ktoś z ówczesnych widzów: „ge
nerałów sceny, ile już letniejszych, nie wielce 
gustowne, młokosom takie rzeczy". 

Królewski „theatre de societe" występował 
nie tylko na zamku, ale i w teatrach łazienkow
skich. Właśnie w dniu otwarcia teatru w Po
marańczarni (6 września roku 1788) odbyło się 
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tam przedstawienie w wykonaniu amatorów. 
Główną rolę w sztuce Collego „La Partie de 
chasse" wykonała znana z urody Julia Po
tocka, córko marszałkowej Lubomirskiej, a żo
na Jona Potockiego. 
Grające na dworze królewskim grono amato
rów górowało nad innymi zespołami działają
cymi w tym czasie. A było ich w Warszawie 
niemało. Jednym z pierwszych w okresie stani
sławowskim był grający w latach 1767-1768 ze
spół, w którym znajdowały się ówczesne pięk
ności: Teresa Potocka i Ludwika Aloy. Kierował 
tym teatrem elegancki Francuz kapitan Brehan 
de Fournet. Amatorski teatr istniał w roku 1769 
na dworze prymasa Podoskiego. Prymas lubił 
urządzać wystawne przyjęcia i fety, miał własną 
kapelę. Współczesny pamiętnikarz wspomina: 
„Przywódca polskiego kościoła żył całkiem 
oficjalnie ze swą storą metresą, panią Oemin
gen, a jej córka, żona pułkownika Weyraucho 
szła w ślady motki. Panował tom ton mniej niż 
przyzwoity, nadawany przez domy mieszkające 
u księcia Prymasa"„ Z inicjatywy Weyroucho
wej powstał w pałacu zespół amatorski uświęl 
niający wszystkie uroczystości dworu prymasa. 
Główną aktorką było sama organizatorko, co 
nie wyszło prezentowanym sztukom no dobre. 
Współczesny obserwator wspomina jeden ze 
spektakli w wykonaniu tego „theotre de so
ciete": „Wystawiono na cześć prymasa kome
dię, która byłaby rzeczywiście ciekawo, gdyby 
pani de W. tęga i bezwstydna osoba nie uparła 
się, oby grać rolę Agnieszki w krótkiej sztuczce, 
której tekst napisał jeden, o muzykę drugi jej 
amant." 
W późniejszym okresie powstało w Warszawie 
jeszcze szereg teatrów amatorskich. W pałacu 
no Nowym Mieście zorganizowało około roku 
1778 „theatre de societe" Aleksandrowa Sapie
żyna kanclerzyna litewsko. Aktorkami były jej 
córki oraz Helena z Przeździeckich Rodziwił/o
wa i Anno Sapieżanka późniejsza Sewerynowa 
Potocka. W pałacu na Aleksandrii przedstawie
niami amatorskimi bawili się księstwo de Nas
sau. Swój wiosny „theatre de societe" miał 
m. in. również Karol Thomatis, słynny dyrektor 
pierwszego warszawskiego teatru publicz
nego. 
Liczne teatry amatorskie powstawały w poza
warszawskich rezydencjach magnackich. W la
tach 1774-1777 czynny był np. teatr Mniszchów 
w Dukli, którego animatorką była Józefa Potoc
ka córko Jerzego Mniszcha, żono Szczęsnego. 
Teatr ten wystawiał przeważ n ie sztuki polskie 
z repertuaru Teatru Narodowego, jak np. Bo-
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homolca „Ceremoniał", „Małżeństwo z kalen
darza", Czartoryskiego - „Panna no wyda-. „ 
niu . 

Wśród licznych teatrów amatorskich na specjal
ną uwagę zasługują te, które starały się stwo
rzyć swój własny repertuar, a więc Puławy Czar
toryskich i Łańcut Elżbiety Lubomirskiej i Heils
berg Krasickiego. Każda z tych scen miała 
swojego własnego dramaturga. Biskup często 
odwiedzał teatr warszawski, bywał również 
w teatrze berlińskim oraz w teatrach prywat
nych w Poczdamie i Rheinsbergu. Spędzając 
większą część czasu w Warmii nie chciał cał
kiem zrezygnować z ulubionej rozrywki i dlate
go urządził sobie scenę prywatną, •dla której 
napisał m. in. komedię „Krosienka". No scenie 
heilsbergskiej występowała rodzina i domow
nicy Krasickiego. 
Założony przez Izabelę Czartoryską teatr w Pu
ławach miał swego nadwornego poetę w oso
bie Kniaźnina. Jego „Trzy gody" i „Zosiny" by
ły odegrane i odśpiewane przez grono domow
ników puławskich. Szczytem świetności teatru 
stało się wystawienie „Matki Spartanki". In
scenizacje przygotowywano pod kierownictwem 
Izabeli Czartoryskiej. Pierwsze przedstawienie 
tej sztuki odbyło się 15 czerwca roku 1786. 
Ignacy Potocki pisał w liście do Seweryna Rze
wuskiego: „No dniu wczorajszym Puławy dały 
nam operę grecko-polską „Matkę Spartankę". 
Widowisko było dziwnie piękne i obywatelskie. 
Wielu z Lublina, niektórzy z Warszawy zalud
nili teatrum do 500 osób liczące. Aktorów 
z chórami było 60„. wszystko tchnęło rycerst
wem, miłością ojczyzny, a przy muzyce i stro
jach, wytwornym gustem. Rozrzewnienie i zapał 
obywatelski skutkiem były ogólnym tej zabawy 
prawdziwie narodowej". W roli tytułowej wy
stąpiła sama księżna, a obok niej synowie -
Adam i Konstanty. Sztuka odniosła znaczny 
sukces i została powtórzona po sejmie w listo
padzie. „Matka Spartanka" była sztuką upoli
tycznioną. Egzaltacja księżnej Izabeli szła w 
parze ze zręczną propagandą antykrólewskiej 
opozycji magnackiej kaptującej ogół hasłami 
patriotycznymi. 
T eotr łańcucki zawdzięczał swą egzystencję 
Izabeli z Czartoryskich marszałkowej Lubomir
skiej. Pani no Łańcucie, Izabela z Czarto
ryskich Lubomirska, najbogatsza kobieto w Pol
sce, osobo wykształcona i żywo interesująca się 
sztuką i literaturą szczególnym zamiłowaniem 
darzyła teatr, przede wszystkim teatr francu
ski. „„.Księżna marszałkowa, jak również nie
które inne damy lubio przedstawienia fran-
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cuskie - pisał ktoś ze współczesnych w roku 
1778 - większość publiczności woli teatr naro
dowy, balety i teatr włoski„.". Występujący w 
Warszawie francuscy aktorzy znajdowali w księ
żnej marszałkowej swą gorliwą protektorkę. W 
roku 1777 bawiła w Warszawie francuska tru
pa, w której między innymi znajdowała się póź
niejsza gwiazda opery paryskiej Antoinette 
Saint Huberty wraz ze swym mężem reżyserem 
zespołu. Saint Huberty, słynny aferzysta, cicha
czem opuścił Warszawę, gdzie grozili mu wie
rzyciele. Wyjeżdżając zabrał wszystkie ubrania 
i kostiumy swej żony. Opuszczoną artystką za
opiekowała się wówczas marszałkowa Lubomir
ska i udzieliła jej gościny w swym pałacu. Na 
jesieni roku 1778 Karol Radziwiłł „Panie ko
chanku" usunął nagle teatr ze swego pałacu 
na Krakowskim Przedmieściu, co spowodowalo 
bankructwo ówczesnego dyrektora teatru Louis 
Montbruna. Lubomirska pośpieszyła wówczas 
nieszczęsnemu antreprenerowi z hojną pomocą 
aż tysiąca dukatów. Interweniowała również 
u Radziwiłła, chcąc zapobiec eksmisji trupy 
francuskiej z jego lokalu „wzruszona - jak pi
sała - nieszczęściem blisko pięćdziesiąt ludzi, 
którzy daleko od swego kraju, nie mając do 
życia jedynie talent swój, prawie o żebranym 
chlebie stąd wyjechać będą musieli". 
W roku 1785 po sprawie Dogrumowej Lubomir
ska opuściła kraj. Przebywała najdłużej we 
Francji. Związana z kręgiem dworskim Marii 
Antoniny Lubomirska uczestniczyła w licznych 
rozrywkach tamtejszego „wielkiego świata". 
Rewolucja wygnała ją z Paryża, księżna zamie
szkała w Wiedniu w pałacu na Molkarbastei, 
latem zaś przenosiła się razem ze swym dwo
rem do Łańcuta. Pelna wielkoświatowych ambi
cji Izabela Lubomirska dbała o splendory swej 
rezydencji. Wśród licznych rozrywek nie mogło 
zabraknąć w Łańcucie i teatru amatorskiego. 
„Theatre de societe" składał się z domowni
ków i gości księżnej. Dwór księżnej był liczny 
zwłaszcza od czasów rewolucji, kiedy stał się 
schronieniem dla emigrantów francuskich. 
W czasie pobytu Izabeli w Łańcucie latem roku 
1792 zjechał tam w sierpniu jej zięć, Jan Po
tocki, małżonek pięknej Julii, późniejszy autor 
słynnej powieście „Rękopis znaleziony w Sa
ragossie". Potocki, postać niezwykle barwna -
uczony, podróżnik i literat, wrócił wiośnie nie
dawno z wojny, w której brał udział jako ka
pitan. Jego przyjazd do goniącego za pomysła
mi rozrywek Łańcuta był na rękę organizatorom 
tamtejszego „theatre de societe" i Potocki, któ
ry dotychczas nie parał się dramaturgią został 
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uproszony, aby zasilił swymi utworami miejsco
wą scenę. W czasie swoich podróży Potocki 
zetknął się z teatrami wielu krajów, lecz naj
bardziej upodobał sobie teatr francuski. Wiel
bił sztuki Woltera, utrzymywał prywatne kontak
ty z sławnym paryskim aktorem Talmą, znał 
dobrze repertuar scen paryskich, zarówno pu
blicznych jak prywatnych. Z terenu paryskich 
„theatre de societe" zaczerpnął właśnie cie
szącą się powodzeniem wśród intelektualizują
cej i liberalizującej arystokracji formę parad 
nadaną swym utworom. W którąś sierpniową 
niedzielę - czy jak chcą niektórzy w ciągu paru 
niedziel - wystawiono w Łańcucie nowo pow
stałe utwory Potockiego: „Gile amoureux", „Le 
Calendrier des vieillards", „Le Comedien bou
rgeois", „Voyage de Cassandre aux lndes", 
„Cassandre homme des lettres", „Cassondre 
democrate". Nie wiemy, kto z łańcuckiego gro
na aktorów-amatorów wystąpił w „Paradach". 
Wystawiono je w specjalnej sali teatralnej 
znajdującej się na pierwszym piętrze zamku 
łańcuckiego, którą można (co prawda przebu
dowaną w roku 1911) oglądać po dziś dzień. 
Jest to wysoki, dwukondygnacjowy teatr o pół
kolistej widowni. Sciany są wyłożone żółtawym 
stiukiem. Belkowanie opiera się o osiem ko
lumn z zielonego stiuku. Na kolumnach znaj
dują się trójramienne brązowe kinkiety połą
czone z sobą jak gdyby festonami z kryształo
wych breloków. Teatr był ściśle połączony z re
prezentacyjnymi salami pałacu i wchodziło się 
na widownię przez wejście prowadzące z sali 
balowej. Widownię oddzielają od sceny dwa 
pilastry i żelazna balustrada. 
O tym, że teatr był przeznaczony tylko dla ama
torów świadczy brak zaplecza. Nie było garde
rób, a magazyn kostiumów nie miał połączenia 
z teatrem. 
Wystawiane w Łańcucie spektakle mogły mieć 
oprawę muzyczną. Na dworze marszałkowej 
przebywało stale pięciu zawodowych muzyków 
z „kapelmistrzem" Piotrem Haenslem. 
Przedstawienia amatorskie w teatrze łańcuckim 
odbywały się i w ciągu lat następnych. Swiad
czy o tym m. in. inwentarz garderoby teatralnej 
z roku 1805 wykazujący wielkie bogactwo ko
stiumów. 
Po śmierci Izabeli Lubomirskiej właścicielem 
Łańcuta został syn Jana Potockiego - Alfred. 
We wzniesionym przez marszałkową teatrze od
bywały się nadoi amatorskie przedstawienia 
teatralno-muzyczne francuskie, niemieckie 
i nawet... polskie. 

Ka ryna Wierzbicko-M i cha Iska 



Stanisław Grochowiak - Kasander iluzjonist~ 

Jan Potocki - Zakochany Gil 

Jan Potocki - Kasander literatem 

Stanisław Grochowiak - Podr6t na księżyc 

Jan Potocki - Podr6t Kasandra do Indii 

Jan Potocki - Kalendarz starych mężów 

Stanisław Grochowiak - Zrękowiny 

Jan Potocki 

Jan Potocki 

- Aktor i ojciec 

(Mieszczanin aktorem) 

- Kasander demokrata 

Stanisław Grochowiak - Finał 
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Tłumaczenie 

JOZEF MODRZEJEWSKI 

* 
Stanisław Grochowiak 

PARADY 
Zerzabella 

JOLANTA BOHDAL 
DANUTA RASTAWICKA 

Gil 
TADEUSZ PLUClf\JSKI 

CZESŁAW BOGDAfiJSKI 

Kasander 

WIEfiJCZYSŁAW GLll\JSKI 
ANDRZEJ SZAJEWSKI 

Leander 

CZESŁAW BOGDAfiJSKI 
WOJCIECH SZTOKINGER 

Reżyseria 

LECH WOJCIECHOWSKI 

Scenografia 

ŁUCJA KOSSAKOWSKA 

Muzyka 

MAREK SART 

Choreografia 

ZBIGNIEW CZESKI 
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