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dneworyt: rys. Pa yer, rp. Konar7~wslti 

pierwowzór - ponret olejm· J. Ch. Lampiego (1803-4) - t•ricut 

Ryry twarzy jego były najforemniejsze. Czoło wysokie, 
pogodne, pełne szlachetnego blasku. Oczy szafirowe, wesołe, 
bystre i uprzejme razem, uśmiech dobroci na powabnych 
ustach. w późniejszym wieku dopiero wzrok jego przybrał 
jakiś niemiły 1vyraz osłupienia. Mniej na to zważano; 

albowiem był to pan powszechnie miany za uczonego. 
ksąie S. Chołoniewski 

Oórav z talerii i:Jcio "''!fi 

Dziwactwa Potockiego dawały się zauważyć w samym jego 
ubiorze. Był równocześnie niedbały i czyścioch. Zupełnie się 

nie troszczył o krój swego ubrania, ale zawsze wyglądał 
schludnie aż do elegancji. Niekiedy z braku czasu nie miał 
możności dać ostrzyc sobie 1vlosów i te rozwiewały się mu do 
ramion, aż tu raptem w chwili zniecierpliwienia chwytał 

nożyce i sam strzygi je sobie na głowie na ślepo, a potem, ma 
się rozumieć, śmieszył wszystkich swem uczesaniem. Zawsze 
zatopiony w nauce, osłaniał się nią od naszych plotek, chociaż 
i przebywał pośród nas. Miał bok trochę skrzywiony i prawe 
ramię było wyższe od lewego; twarz miał bladą, ryry dość 
przyjemne; oczy dość niebieskie i - to nie ulega wątpliwości 
- jakby obłąkane. 

F. Wigcl 
Zopish z podr6żJ do Chin 
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KRÓTKA WJADOMOŚC 
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JANA HRABIEGO POTOCKIEGO. 
W roku ~ 761, z ojca Józefa, na Złotym Potoku 
Potockiego, Starosty Leżajskiego, Krajczego Ko
ronnego i matki Teresy Ossolińskiej, urodził 

się Jan Hrabia Potocki. I 
Zaraz za mło<lu obrał sobie cichy zawód 

naukowy, pragnqc przezeń, przy pomocy by
strego umysłu i wrodzonego talentu, głośnym 
się uczynić. Staranne wychowanie rozwinęło 
w nim wszystkie przygotowuwcze przymioty; 
ale nauki w obcych językach wykładane, po
dług ówczesnej mody w majętnych domach Pol
ski, wreszcie dla łatwości w sprowadzaniu cu
dzoziemskich nauczycieli, pozbawiły Potockiego 
słodkiej przyjemności ogłaszania prac swoich 
w rodowitym językµ. Zabiegliwi rodzice o 
przyszłość ukochanych dzieci , o<ldali Jana i 
młodszego Seweryna na nauki do Genewy n 
potem Lozanny, gdzie przepędził Jan młode 

lata ,2 poświęcajqc się gorliwie nauce języków 

IX'rjainienia za Polskim slmikirm bioirafirz.ITJ"• hasło Jan Pot0<ki •' opmowaniu ~farii .E. Żółiowskiej. 

1 U rodził się 8 lll w Pikowie na Podolu. 
2 Lau 1774-8. 



starożytnych, oraz czytaniu klasyków łacińskich, 
greckich, a mianowicie dziejopisów. Zaprzą

tniony tą pracą, wpadł na myśl pilniejszego 
śledzenia początków sławiańskich, wielkiej ga
łęzi rodu ludzkiego, do . której sam należał. 
Zdaje się że wyjaśnienie pierwiastków tego 
szczepu wziął sobie za jedyny cel wszelkich 
usiłowań i prac w ciągu całego życia swego; 
ale że niepodobieńi;twem jest śledzić pocho
dzeń jednego plemienia, bez dotknięcia sąsie
dnich, rozszerzonti badania wprowadziły go na 
wielkie prace etnograficzne i historyczne. 

Nieprzestająo na tern rozumiał Potocki, że 

aby pojąć gruntownie starożytnych pisarzy, 
potrzeba zwiedzić miejsca wypadków, i dla 
tego przedsięwziął owe życie wędrowne, co 
też przy jego majątku łatwiejszem było do 
wykonania. Po powrocie z zagranicy zaciągnął 
się do szeregów Austryjackiego wojska i w ro
ku 1778, ze stopniem podporucznika jazdy, 
wziął czynny udział w małej wyprawie o suk
cesyą tronu Bawarskiego. Dopiero po zawarciu 
pokoju dogodził swym dawnym projektom i 
w roku 1 '178. i 1779. objechał Włochy, Sycylię 
i Hiszpanię.2 Zostawszy na Malcie Kawalerem 
l\Ialtańskim,3 zawinął do Tunis na północy Afry
ki, zkąd wrócił prędko, by wziąść uwolnienie 
od wojska i poślul.Jić słynną z piękności Julię 

' Zaciągną! si; w \X'icdniu. ponieważ jego 01ciec brl ukżc obrw21elem 2us1riackim. 
' 11· Hiszpanii brl prawdopodobnie dopiero w 178 1. 
' \\ . 17Q9. Bral ud1j:1.I w wypr.nr:ich pm•ciw~o pir.nom berberyjskim. 

Księ żniczkę Lubomirską, Marszałkównę Ko
ronną . I 

Te pierwsze dwie pouróże, chociaż w bardzo 
młodym wieku odbyte, przygotowały go do 
dalszych, i tak silnie zajęły umysł, że lat kilka 
następnych strawił na ciągłej wędrówcę. 

W roku 1784, to jest w parę miesięcy po 
rzuceniu kawalerskiego stanu, zwiedził Turcyą 
i Egipt; a w końcu tegoż roku po powrocie 
do Europy przez Wenecyą, zamieszkał prawie 
cztery lata w Paryżu ,2 poświęciwszy cza_s ten 
pracom naukowym. Przez jesień 1787 roku 
bawił w Hollandyi, przypatrując się okiem ba
dawczem rozruchom politycznym , jakie tym 
krajem burzyły. Interesa krajowe powołały 

go 1788 roku do domu, w którym czasie obra
ny posłem Poznańskim , należał do sejmu czte
roletniego i był jednym z sędziów przez ten 
sejm wyznaczonych.3 

l\Iimo natłoku czynności publicznych nie za
pomuiał raz powziętych planów i założywszy 
w Warszawie, w swoim pałacu przy Rymar
skiej Ulicy , kosztowną drukarnię,4 wydał w niej 
najprzód swoją: Podr.óż do Turcyi i Egi-

- ptu ( Voyage en Turquie et en Egypte, fait en 
H 84. Varsovie , 17 8 8). Tegoż roku wyszło 
inne dzieło Potockiego: Uwagi nad bisto
ry ą p o·w szechną i ba dania S armacyi 

' Fak11cznie oienil się dopiero 29 11· 1-3; w \\ arszawie. po udbrciu prxlruzv na \\ 'ęgn i do Serbii (1783). do 
Turq1 1 l·.f!1ptu (1-8-1.). \\. <lrodzc pnwrrnnc1 ba\\. il w \\ cnccp. rlortnqi. w Polsce b'I n.1 pociąiku 1-85. 

2 Do Par~ia w~1echal 1,mną. tui po ilubtt. S1~d pm~dsię\\11ął dwie \t·\prJ\\'~ do \\'1<1ch (1 -86) i 1cdn4 do .\ngl11. 
ochnedLil rOwmez Spa. 

1 Serdecznie prtrjętr prtez króla S1anislaw2 Au~usta, w·rwolal scnsaqę „prltbicrnjąc się pr1 polsku". l\a posla 
1.1)stal \rrbranr 16 \ rlll 1-88. Pomimo tc~n. że me móRI przem:iw1ać po pol:\ku. mianowano go 15 \.I Ji89 (drogą 

losowan;a) na. cz!onb ~du se1m<i\rc~o nad \damcm Ponińskim (\1· pr:t01ch -.ądu me bi.li udm!u). 
4 \ :17\n.I ią „wnln:i", potlle\ni. d!labb bt-1 pr1.~w1k:1u królewskiego, a \\·1ęc podlegała cenzunt m.1rszalkowskic1. 

PrLcd Sejmem Czcerokrnim Potocki \\'~dawa! pismo popierające :llians z Rosją pricriwko ,\umii. Jego artykuły 
u·~ wołały ostr~ spr1..cc1w Prus i \\" znaczn~ m swpniu wpl~ nęl~· na nasrroic przedsejmowe. \X SWC) „wolnej" drubmi 
\rrd:l\\·a l bros1un pnl1nc7nt, mO\n po~\('iw, Ul\\CJn l1tcr:ickit . pcmxhk db cudzo,1emcc",\\'. Pon:iJw zor~aniw\rJ I 

u "ebie c1.11elme publiczną . Bd 1.1kie wspólz:tloi1Cidem klubu d1 skuS11nego (i-89). 



( Essay sur l'histoire universelle et Recherches 
sur celle de la SarmatieJ. I 

Kiedy z końcem roku 2 sławny żeglarz nad
powietrzny Blanchard, pokazywał doświadcze
nia nad wynalazkiem kuli aerostatycznej, taką 
chęcią podobnej podróży zapalił się Potocki, iż 

rzeczywiście w towarzystwie Blancharda i słu
gi swego Turczynka wzniósł się balonem z o
grodu pałacu Mniszcbowskiego ponad miasto. 
Dał on tu dowód odwagi i krwi zimnej, bo 
gdy rozpalony zanadto piecyk żelazny groził 

obróceniem w perzynę całego mechanizmu, a 
ów Turczynek przejęty obawą chciał wysko
czyć z łódki, Potocki z wycelowanym doń pi
stoletem zmusił go do pozostania i pomocy 
przy wyrzuceniu owego pieca. Zapędzeni wia
trem, niedaleko Woli wysiedli szczęśliwie. 

W połowic drugiej ł 789 roku wyjechał na 
nowo z kraju3i wsiadłszy na okręt w Cberso
nie, popłynął drugi raz do Konstantynopola, 
zkąd udał się do obejrzenia wysp niektórych 
Archipelagu. Po roku tej przejażdżki wylą

dował w Egipcie, zwiedził Kair i Piramidy; 
ztąd nakoniec przejechawszy Tunis i dalsze 
Barbaresków wybrzeża, dostał się do Marokko 
i wielką część państwa tego zwiedził ł 79ł 

roku. W l\larokko w Sale był przedstawiony 
cesarzowi tego kraju. 

' IX' pięciu tomach. 11'mZlwa 1789-92. 
1 \X' 1TI2ju 1790. 
3 Faktycznie, jesienią 1789 wyjechał do Berlina - zmienił w tym czasie swe prorosyjskie nastawienie i zaczął 

popim( traktat z Prusami. Waiwwę opuicił ponownie w sierpniu 1790, •1·jeżd7.ijąc do Paryża. Prowadził we Francji 
ożrwioną dziaulnuić JXili l\·czną na skalę międzrnarodową. W lutym 1791 wyjcchal do Hiszpanii, ~ąd do Maroko, 
wróoł prLCZ 1'adrks, Lizbonę i Londyn. 

I\ 

Jeszcze przed zaczęciem następnego roku 
ujrzała Warszaw al młodego badacza w murach 
swoich i pówołała do spólnych prac krajo
wych. Potocki służył wojskowo w stopniu 
kapitana lnżynieryi ,2 a raczej ochotnika pod 
komendą brata swego Seweryna, odbywaja
cego kampanią ł 792 roku. Podczas tego cza
su wydał on bczimienie pismo ulotne pod ty
tułem : Aforyzmy o wolności (Essay d' Apho-
1-ismes sur ta liberte , Varsovie, 1791 J3 i na
stępnie zajął się pracą, około wielce ważnego, 
a prawic nn jednego człowieka niepodobnego 
zamiaru, to jest: wytłomaczeniem na język fran
cuzki wszystkich wyjątków z kronik i pamię
tnik.ów, tyczących się dziejów ludu sławia11-

skiego. Wszakże , dzięki wytrwałości tego 
męża, rok i 793 ujrzał pierwszy tom owego 
zbioru, księgę XLII na dwie części rozdzieloną: 
Kronik, pamiętników i badań do hi
storyi ludów Sławiańskich służących 

(Chroniques, Alemoires et Recherches pour ser
vi1· a l'hi'stoire des tous le peuples Slaves. 
Livre XLJI, comprenant la fin du neuvieme 
siecle de notre Ere, Varsovie, 1798). 

Zmiany polityczne spowodowały go do o
puszczenia kraju ;4w roku przeto wydania po
wyższego dzieła wyjechał do Niemiec, gdzie 
przez kilka lat wędrował po l'tfeklemburgji, 

1 Pod koniec s1ycLnia 1792. Publiko\\•al wicie artykułów polit~nnych. opracowal proick1 s1worcema oddz1:tlów 
'mdcckich. 

' Jeszcze w J 788 Potocki zadeklarowal gotowosc oddania jedne1 piątej swoich dochodow n.1 powiększenie wojsb. 
Sumę tę, •'Płaconą w następnvm roku, S.jm przeznamł na powi;kS7.enie korpusu inżynierow, w ktorYm Potocki 
01mmal rnngę kapit>na. 11· 1792 podał się do dvmisji, po mm z bratem slużrł ochotniczo w arm ii litewskiej. 

~ L11cm 1-90. 0~1:11nia bros7llr.i poli1yona Powckie~o. 
ł Z Litwy fll.l\\'n.1Cil do \X°arszawy po przysrąpicniu Kn'1la do Targowicy, s.1m do l\onfodcr.1q1 nic z~ło<.il akcesu. 

Oficjalnie oglosil. ;,e u-rcoiuje si; z Żl'CI• publianego i poś•·ięci SI( wrlącznie nauce. ll'rjcchal do Lancuta, gdzie n.1 

scenie dwor>kiej wrnawił swe Parad). następnie osiadl w Wifanowie. W l~topadzie 1793 zlożyl, u· imieniu teiciou'ei. 
ho1112~ium f\:ua rz~·rue Il - większnSC jej dóbr po dru~im rozbiorLe zn:ilazla się n:t teryrorium Rosji. 



Pomorzu, aż do Hamburga i Lubeki, śledzą Il 
śtarożytności Sławian między W endami, ja
cy tam zamieszkują. Następnego roku wydał 
w Hamburgu dziennik tej podróży z wielką 
liczbą tablic (Voyage dans quelques parties de la 
Basse- Saxe pour la llecherche des antiquites 
Slaves ou Vendes, fait en 1794, Hambourg 1795). 

Rok 179ł może był najsmutniejszym w ży
ciu tego człowieka. Niespodziewany cios O
patrzności pozbawił go ukochanej żony Julji 
z Lubomirskich Potockiej, która słynąc jut. 
pięknością, potrafiła oprócz takowej, przecho
wywać nieoszacowany skarb cnót , jakie ją 
wszystkim, a cóż dopiero mężowi, drogą czy
niły. I 

Podróż Jana hr. Potockiego po Niemczech 
przeciągła się do 1796 roku 2 i wzbogaciła 
świat dziełem pod tytułem: Ułamki histo
ryczne i geograficzne o Scytyi, Sarm a
cyi i Sławianach, i t. d. (Fragments hislo1"iques 
et geographiques sur la Scythie, la Sm·matie 
et les Slaves; a Brunsvic, 17 9 6). 

Wroku 1797 Jan Potocki, zostawszy podda
nym Cesarstwa Rosyjskiego , 3 chciał się za
poznać dokładniej z tym krajem. Przedsię
wziął zatem podróż do Kaukazu 

1 
gdzie rok 

cały na badaniach między Tatarami Nogajskie
mi, Astrachańskiemi, Kałmukami, Czeczeńcami, 

' Zmarła 26 r111 w f.: rako••ie na gruilic;. 

' Ir laiach 1794--0 przebru·al ponadto w Berlinie. Saksonii, Danii i w lr icdniu. gdzie mics1kali rodzice i tc:Sc101ra 
\\ r.1z z jc~o du·um.1 S) n:im1. 

l \a pm:lomic 17967 prtrbru·al po raz ostatni w \\'arsZ2wie. Jako dclcgai szlach11· z gubcrnii braclawskicj. 
u·rjechal na koronacj( cm Pa.•la L Spotkał si~ u· ~fosk•·1c zt Stanislau·em Augustem. z któnm utrzrmrwaf mly 
kontakt. Bezskutecznie starał si( o pozwolenie na wrjazd na Srben(. \\'obce o.ego •·rjechal, bez pozwolenia, na 
f.: auk21 (IS I' 1'97 kwi<ocri 1'98). 

Ossetami, i t. d. przepędził. Podróż ta wielkie 
przyniosła korzyści 1 ale ją właściwie dopiero 
dał poznać ów. badacz starożytności Klaproth, 
który w 1829 roku niektóre prace Potockiego, 
a między niemi i: Podróż w stepach Astra
chańskich i Kaukazk'ich, i t. d. (Voyage 
dans les Steps d' Astrakhan et du Caucase. Hi
stoire primitive des peuples qui ont habite an
ciennement ces contrees. Nouveau Periple du 
Pont-Euxi11. Paris, ł 829, 2 Volumes.) ogłosił. 

Lecz nietylko ten jeden dziennik był owocem 
niezmordowanej pracy Potockiego; jego: Hi -
storya pierwiastkowa ludów R~sy.j

s kich, jest głównym jej rezultatem. (Histoire 
primitive des peuples de la Russie, ~vec une 
exposition complete des toutes les notions. lo
cales, nationales et traditionelles, necessaire a 
/'intelligence du quatrieme livre d' Herodote, 
St. Petersbourg, ł802.) Dzieło to, owoc długo
letnich prac jego, dopełnienie wszystkich in
nych badań, było nadzwyczajnej wartości; to
też Cesarz Alexander I. któremu Jan hr. Po
tocki je ofiarował, zaszczycił go orderem Śgo. 
Stanisława i Orła białego 1 mianował tajnym 
radzcą, przyłączając do wydziału spraw za
granicznych.I. Akademia sztuk · i umiejęt~o~ci 
w Petersburgu, jakoteż towarzystwo przYJac16ł 
nauk w Warszawie; uczone Towarzystwo 

1 Order św. Stanisława mmmal w f.:onstamrnopolu w 1784. order Orla Białego od Stanisława :lugum 
\I \\"arszawic w 1~88. a w Pe1crsbur~u 1,1; 1802 order Sw. \\"lodzim1cr7.a. \\' led~ też 1om.ł m1anmram ta1nrm r.idq. 



w Moskwie i wiele innych, przyjęły go do 
swych gron z zaszczytnemi dyplomy.I 

Historyi ludów Rosyjskich odbito jak zwy
kle sto exemplarzy, ale autor rozgniewany na 
niesprawiedliwą krytykę niejakiego Szlecera,2 

może nawet i pięćdziesięciu exemplarzy nie 
rozdał. Dla tego jest bardzo mało znana 
w całości, tylko w wyjątkach zeń czerpanych. 

W roku 4 799.3 pojął Potocki drugą mał
żonkę, Konstancyą hrabiankę Potocką, córkę 

Szczęsnego, osobę cnót znakomitych i wielkiej 
bystrości rozumu •J. 

Po ogłoszeniu dzieła o Rosyjskich ludach: 
zamiłowany w podróżach, a głównie dla po
ratowania nadwątlonego zdrowia, wyjechał Po
tocki do Włoch 4 803 roku.5 :ftfimo głównego 

celu, niezmordowany umysł jego pracował cią
gle i we Florencyi wydał nowe dzieło, obja
smaJące: Dynastye Królów Egipskich, 
opisane w drugiej Księdze Manetona. 
(Dynaslies du second livre de Manelhon, Flo
rence , ł 8 05.) 

*) Później małżonka Edwarda hr. Raczyńskiego, 
który równie jak i pierwszy jej mąż rzadkiemi przy
miotami i zdolnościumi obdarzony, niczmordownny 
wydobywca pamiątek narodowych i protektor .uczo
nych, na wdzięczność narodu zasłużył. 

1 Członkiem wam~wskicgo cowarz)S<wa zOS<a ł w 1803, pccersburskicgo dopiero po powrocie z Chin w !&Xi, 
a m<~kiews k ich oirodko•• naukowrch w 1808. 

! :\icmicc .\. L. Szlózcr. \\' Ros ji dzido prLrięto dobra:, stąd w~iej "~mienione a.szC"L~t~. 

l Z Kaukazu wrocił na Podole w 1-98. Słub wzc1ł 10 Ył I 799, po czrm cm Im spędził w Tułmnie i Drm1dowcc. 
'A wi~ 1802, poró••nai pmpisr nr I na <tj i poprzedniej stronie. Udał ~( wtcdr do Petersburga, gdzie przcbrwał 

brar i sp<J\\'inowacony z nimi książę .i\dam Jerzy Czlrwryski, v;ówCZJs minister spr.1\\' zagranicLnych Rosji. 
1 lrr jazd 7wiazanr bd cakże ze imicrcią ojca (lricdcn. koniec 1802). Z podn.>żr do Kloch (1803-4) powrócił ju; po 

dwóch micsi~cach, z powodu kłopotów natury tinansowcj. 

Po powrocie do Petersburga zajął się szcze
[.:ółowym opisem paiistwa Rosyjskiego, i w 
•I 80ł roku ogłosił pierwszą część tego dzieła 
pod tytułem : Dawne dzieje Gubernji Cher
soński ej (/Jistoire ancienne du Gouvernement 
de Che1·son, St. Petersbourg, ł 804); a w na
stępnym zaś rok u wydał takąż rtl o n ogr a fi ą 
Gubernji Podolskiej (Histoire ancienne du 
Gouvernement de Podolie, St. Petersbour.ą ł 805) 
i Woły1iskicj (Histoire ancienne du Gouver
nement de Wolhynie, St. Petersbourg, 1805). 
Mimo że geniusz Potockiego pokonywał wszelkie 
trudności , za wielkie i suche było dlań to 
przedsięwzięcie, bo zaniechawszy onego, albo 
może dla rozerwania i odpoczynku umysłu, 

ogłosił tegoż roku: Chronologią dwóch 
pierwszy eh ksiąg Man etona (Chronologie 
des deux premiers livres de Afanethon, St. Pe
tersbourg, ł 805). Można to dziełko uważać 

jako dalsze rozwinięcie wydanego we Florencyi, . 
o którem wyżej wspomnieliśmy. 

Kiedy duch badawczy niejako spoczywał po
trudzie czynnego życia na laurach zasług, świe
tnych prawie w całej Europie, kraj gotował 

mu nową pracę, nowy zawód, jaki miał sła
wę jego o wiele dalej posunąć i światu nau
kowemu nieznane a niezliczone przynieść ko
rzyści. Tegoż samego albowiem roku 1805 



ułożone od dawnego czasu poselstwo do Chin, 
pod dowództwem Hrabi Gołowkina, mając za
mysł ostatecznie wyruszyć, wezwało Jana hr. 
Potockiego do swego koła z zamianowaniem 
na zwierzchnika oddziału uczonych , którzy 
prawie główną myśl całego przedsięwięcia do 
skutku przyprowadzić mieli. - Niepowiodły 
si ę zamiary; towarzystwo tylko do Kiachty, 
miasta llosyjskiego na granicy Chin, dotrzeć 
mogło. I Coby za nieocenione korzyści odniósł 
śwint z bada11 Potockiego w tym kraju dla 
cywilizaC)'i zagadkowym, każdy osądzić potrafi, 
zwróciwszy uwagę na zdolność badacza. Był 
to cios dla spółecieństwa i badacza zarazem; 2 

ho po tym wypadku widzimy znaczną przerwę 
w zatrudnieniach jego, i pięć lat prawie, świat 
żadnego utworu Potockiego niewidział. Może 
być że to w tych latach dzieło pod tytułem: 
Badanie krytyczne Egipskiego frag
ment u ( Examen critiqtte du Fragment Egyp
tien , connu sous le nome d' ancienne chronique, 
St. Petersbourg) wyszło, ale nieznając daty jego, 
twierdzić na pewne nie ~ożemy. 

W 1808. i 1809. roku przebywał Potocki 
na Podolu, a częściej w Tulczynie, 3 zjeżdżając 
na zimę do Krzemieńca, gdzie bawił się czy
taniem książek w bibliotece tamtejszej. Stan 
oświaty a z nim stan szkół Krzemienieckich 

1 \X'rprawa cknarla do l'r~J (Uan-Ba1ur). Ros1:rnom me p;1zw11luno kun1ynm1wa( ekspedycji. ponicw:ii nic chrn:l1 

dostosmnc się do w~nu,f!.:tri chmsk1e1 ct~kitt~. 
2 Mimo IO, wypr:1.wa prncO\rala n:t 1yle owocnic po drodze na 1erc:nic s~·berii. iż Potocki \rlaSnie u IC os1ągn1~1a 

1.ostał pny 1ęty na cr!onb. rusy1sk1ch towartystw naukuw)ch. 
\ :\ 1akże Ormidówce. nujątku żon\'. \'\'róci! z Pctcrsburp. chor~ (poda~r.t) i ~dłużon~·. Rosianie nic w~ płacili mu 

~r.t\\ tikacp 1~1 .111cmor1:ih upr.1CU\\"\ \i~nc db \\ Hi1.1.du .\1jJ1~ck1c~o ~l1m~rcrmn Spr.n'" Z.1granicz1nch, a t:ihi."

. m~ ku!y 1m~n:ipolcońsk1c, któr~ch ~kl prlcrwaJ \\" mturaln~ spost'1b pokój w Tyli~. 

·" 

jaśniał wtc<ly pod wodzą że tak powiem, 
owego wielkiego mistrza oświaty Czackiego. 
Niedziw że mąż ciągnął do męta 11 oboje się 

rozumieli, a Jan br. Potocki bczintr.resownie 
okazywał szczere zadziwienie, obcując z dru
gim a wielkim geniuszem. To też, za danym 
impulsem Cznckiogo , wzbogacał księgozbiór 

mnogiemi dziełami szacownej treści. 

Około 181 O roku zamieszkał znowu w Pe
tersburgu, oddając się ciągle ulubionym poszu
kiwaniom starożytności historycznych. Tego to 
rok.u, po odebraniu dyplomów na członka wie
lu uczonych towarzystw, wydał swe najpra
cowitsze dzieło : Zasady Chronologji do 
czasów poprzedzających Olympiady i t. d. 
(Principes de Chronologie poier les temps ante
rieurs aux Olympiades etc„ St.Petersbourg, 1810).2 
Dwa pisemka wydane w Krzemieńcu, w roku 
~SU i 1815~ Zasady Chronologji (Principes 
de Chronologie, Krzemieniec, 1814.) i Z as ad y 
C b r o n o I o gj i z cz t e rn a st u w i e k 6 w ( Prin
cipes de Chronologie, pour Les quato1·zes siecles, 
qui ont precede la premiere Olympiade vul
gaire 1 Krzemieniec, 1818) uważać mo.żna za 
rozebranie i dopełnienie poprzedzającego. -
Dalej, niezmordowany ten pisarz wydał: Atlas 
a re heo logiczny Ros yi Eu rop ej ski ej (Atlas 
archeologique de la Russie Europeene, Peters-

I 15 I\" podpi(..1! '<p:lr:ICI(' dc.1br 1 7oną, :1. I li l8tY.l ak1 rmwodmn . \\ Tuk'/\me ~11\k:tl ~l~ / Trcmlxckim. 
Przcbrwal n·1wmó w \Xmmn· i w Janowic u Cholomcw~k1ch. 

1 Po lekiunc tego dzieła de Mais1~ oskarżył Potockiego o ateizm. Opima t:1 prt.CS.ądtiła o ws1~dliw~·m stosunku 
rodzinr do Hrabiego. Znicchęcom kn trk1 wrócił w 181 I na Podole. do nowego dworku w Cładówce. gdllc 
pr1ebr1,1,·:il :i.7 do ~mir:m. 

1 "- loprny 1~ch dzid / cc.nw~ 1 kole1ne mtprz~ch~Jnc kr~1~k1 poglęb1I~ dcprcs1ę- Prnock1egu . 



bourg, 18!0). \Vroku 1811 wyszło jego Opi
sanie nowej machiny do bicia monet 
( Description de la nouvelle machine pottr battre 
monnai, St. Petersbourg, ł 8N) i to było osta
tnie dzieło jakie w kraju wyszło. I 

\V następującym roku przeniósł się na w1es 
i przeb ył , na Podolu, Wołyniu lub Ukrainie 
bez przestanku, prawie aż do zgonu. 

Jan hr. Potocki, zbadawszy oprócz dziejów, 
i charaktery Judzi, teraz czy kiedyś żyjących, 
przepędziwszy całe życie na ciągłych wędrów
kach i zbogaciwszy na nich swe doświadcze

nie, był geniuszem w całem zna0zeniu tego 
wyrazn. Któżby pomyślał że ów badacz prze
szłośc i w wolnych chwilach bawi się pisaniem 
romansu? A przecież tak było! Jan Potocki 
pisał romans dziwnie ułożony i tak. rozległy, 

że niektóre części jego, za osobne utwory uwa
żać można. Nierozszerzamy się tu nad jego 
treścią; dość będzie powiedzieć, że tym ro
mansem był: Rękopis znaleziony w Sa
r ag ossi e ( Manuscrit trouve a Saragosse) 
wyszły częściowo w Petersburgu, r. 1804, 
którego tu całość z manuskryptów Autora 
podaliśmy,2 Później podzielono romans ten 
na dwa epizody: pierwszy Awadoro, po
wieść hiszpa1ika (Avadoro, histoire Es
pagnole, Paris 1815); drugi, Dziesięć dni 

' 11· IBIS w \\'iedniu ukazała '1( u· pmkladzie Pmockjc~o .fo(io1·"1 Trembrckic~o: do korica żrcia pracował nad 
Ć.M1ide°r<J//611j 1111· /.; RJ1JJ11 1111"·11q11t. ktlmch rc;kop1:i. 1...t.~i11~l. 

? Początek powicśa ~01ow~ byl już n.1 ł\1uk:uic jesieni~ 1-9-_ Druk Ul\\'Oru \\' Peiersbur~u (w 100 c~u:mpl:m.ach ) 

ur\l'al się na „dniu" 1.l 7 p<mxlu \l'\'ja?.du do Chin (1805). Potocki miał już wtcdr gotowe atm dckamcronr. 
Podobm \\·co:1a „dni" 1-10 i 14 uk27.lla ~i~ w Paryżu w 1814. CzęSc1 o~loszonc /.a i~cia amon. ukazyw;11ly się 

:rnommmrn lub pod inirr:il:im1. ~qd dufa hCi'll:l pl11~1:11(>\\ . P0tock1 pr:tcmral n:id pow1c~c1~ cło kmk:t 7~c1:1. (al<~ hd:i 
man2 domhczas 11lko 1r polskim pmkhdllc ~.dmunda Cho1eck1c~o (L1p<k, !IW). \\ 1d2mc onwnalu '" pcxlmu·1c 
odnalezionych brulionów, w tym nicdruko\\·an~·ch ni~dzie ustępów, ukaz.1!0 się w Paryżu dopiero w 1989. Do 
S\\'iatowci s!a\\·r utworu i jc~o auwr:1 prlraynilo się francus kie wydanie (1958) publikow:rnych \l'czdnicj fragmcntU\\„ 
liczne prlckł:1d~. orn7 d\\·1c ckr.1ni1.acjc filmowe. ,,. irm rols.b "'ojcicch:1 Ha~~ 1 1%5. 

1 , 

I 
I 

z życia Alfonsa van Worden. ( Dix jour
nees de la vie d'Alfonse van Worden, Paris 
ł 814) . Tego ostatniego uzieła nieprawny istniał 
przedruk i pod imieniem innego autora. 

Nareszcio dnia 12. Grudnia 1816. roku w 

Ohła<lówce, po tylu i tak wielce szncownych 
dla potomności pracach, stanqł Jan hr. Potocki 
u kresu najdłuższej a koniecznej podróży. Już 

w ostatnich latach głęboka melancholia znwła
dła umyslem jego i sercem, a doszedłszy naj
wyższego stopnia , zgon jego spowodowała , 

pozbawiając nas drogiego życia , które jemu 
stało się nieznośnym ciężarem t ). 1 

*) Dwojakie jest podanie i c:.:asu i miejsca tej smu
tnej katastrofy. Jedno, podług nekrologu w dzien
niku Wileńskim z ~ S 16 roku , naznacza datę z;;onu 
jego w dnim 20. Listopada ~ S·I o roku w Sewery
nówce i drugie, któreśmy wyżej pod o li, 11 któremu 
więcej winry dajemy. 

' Odcbr21 sobie żrcie li XI! 18\i 11· lladówce. D:ua ta pochodzi z za;wiadacnia micjscou·cgo proboszm 
11 poizr1Cbic. k1órr odbrl się li' Pikoll'ic 2(1 XI!. kofoclc paratialn11n L'ladówki. \\ 'cdlug relacji księcia S1'nisla11a 
U1(1l11111t.\\:-hit,1.:o, l11 .1r~ 11.:wi <lma ln.1l.1tł ~ui \\ Ll.ld1"rn'CL, Poioc~ i 1..1~tm.:lil ~1ę a: :-1.tn„i:.o p1:-1oktu, nalni...):!_o „,l!.tll.1 
olou·ianł od pokrru·ki jakie1i puszki". \\"mja ta kłóci si~ 1 roman11c-Ln; ltgcn<f< u srebrnej kulce po;u-i~onq prm 
kapelana. 



Czy też uczeń dowie się czegoś więcej? 

Francisco de Goya y Lucientes 
autor wszystkich grafik reprodukowanych w programie 

Wkładko obsadowa - Prz.rri1•"4 J.b„ pllblirz.wem•. 

Reni Radrizzani 

Oto dzielo, które swą niezwykle banrną plątaniną opo,riadań, humorem, 
fantastycznym erotyzmem i nadzwyczajną odwagą nieustannie wzbudza 
w nas zachwyt. Rękopis z11alezio11J' 111 Saragossie jest książką, która ciągle 
zachowL1je swą tajemniczość . 

W jaki sposób, zdaje s ię zastanawiać Potocki, stworzyć świat widziany 
oczami nie jednego „bohatera", jakiejś głównej postaci, lecz całego tłumu 
protagonistów, wprowadzając w ten sposób wielość różnorodnych per
spektyw, a przy tym t\Vorząc antologię wszystkich zhanych rodzajów 
narracji; Albo, mówiąc inaczej, jak opowiedzieć tak wielką ilość historii 
(co Potocki zdaje się uwielbiać) w taki sposób, by nie tworzyly one zbioru 
oddzielnych opowiadań a spójną ca l ość? By to osiągnąć, trzeba było 

stworzyć dla wszystkich tych historii jednoczące je tlo. 
Tytuł , Rękopis z11alezio11J 1v Saragossie stanowi sam w sobie jakby wstępną 
ramę : ro, co przeczytamy jest dokumentem pozostawionym w 1765 roku 
w żelaznej szkatułce, a odnalezionym przez napoleońskiego oficera 
podczas zawieruchy wojennej 1809 roku. 
Glówną ramą powieści jest zdarzenie przedstawione nam \1· dwóch 
uzupełniających się perspektywach: jest to historia mlodego mężczyzny 
(Alfons van Worden), który wchodząc w życie musi tawić czoła 

zagadkowemu, niepokojącemu ś 11·iatu. Jest to także historia mężczyzny 
(Szeik), który w wieku czterdziestu lat czuje się stary i slaby, obarczony 
obowiązkami, którym nie może sprostać, szuka więc następcy. 

Na obcej ziemi, \1· pustrnnej, wulkanicznej okolicy, r\lfons van \X'orden 
poddany zostaje serii prób: budzi się pod dwiema szubienicami, pomiędzy 
rozkładającymi się już ciałami wisielców; będzie musial dochować tajem
nic\', która się stopniowo przed nim odsiania, i pozostanie wierni· danemu 
slowu oraz swej wierze pomimo wielu wywieranych nań nacisków. 
Samotnie będzie musial także wejść do wnętrza ziemi, by wydobyć 

stamtąd za pomocą młotka i dłuta złoto, przechodząc przy tvm svmbolicz
ną próbę wody. Jego odwaga zostanie nagrodzona: otrzyma złoto, honory 
oraz dwie żony, które obdarzą go potomstwem. 
Autorem wszystkich trch prób by ł Wielki Szeik Gomelezów, władca 



podziemnej społeczności, która od wieków przygotowuje się do wyjścia 
na światło dzienne, by tam przvczynić się do triumfu prawdziwej religii 
(czyż nie jest to obraz przyszłego, rewolucyjnego społeczeństwa, niczym 
w powieściach współczesnego Potockiemu Jean Paula?). Szeik, który 
podobnie jak van Worden, został w młodości poddany próbie odwagi 
w podziemiach, gdzie żywe były jeszcze tradycje sięgające czasów 
starożytnego Egiptu, miał stać się Mahdim, to znaczy Mesjaszem. Nie czuł 
\I' sobie jednak ani siły ani ochoty, by tę rolę odegrać. W ch\\'iłi, gdy 
dzięki van Wordenowi zostaje zapewniona ciągłość rodu Gomelezów, 
wyczerpuje się skarb, który pomóc miał w urzeczywistnieniu wielkich 
planów, a podziemie w wyniku eksplozji zostaje całkowicie zniszczone. 
W takich to ramach zostaną osadzone hisrorie, w większości inscenizowa
ne przez Szeika, aby wywrzeć wpływ na van Wordena (Paszeko, Kabalista, 
Rebeka, Żvd Wieczm· Tułacz), lub by rozerwać go pełnvmi przvgód 
opowieściami (Zoro, naczelnik Cyganów Avadoro), do czego dochodzą 
jeszcze opowieści dwojga podróżników : Vełasqueza, który jest jednym 
z Gomełezów, i Torresa Rovellas, którego naczelnik Cvganów znał jako 
dziecko. 
Spośród nich historia naczelnika Cyganów rozrasta się do takich roz
miarów (ciągnie się od dwunastego po sześćdziesiąty pierwszy dzień 
i stanowi mniej więcej polowę tekstu), że momentami ma się wrażenie, iż 
to on właśnie jest głównym bohaterem. Potocki zresztą miał zamiar 
W)'łączyć ją z powieści i opublikować oddzielnie pod tvtułem Avadoro. Ta 
powieść łotrzvkowska stanowi jakby drugą ramę znajdującą się wewnątrz 
ramy głównej, z pozostawionymi w niej ,,lukami", w które wpisane 
zostaną narracje innych bohaterów (Velasquez, Żyd Wieczny Tułacz, 
Torres Rovcllas), a w które z kolei wejdą jeszcze nastirpńe opowiadania. 
Jeśli wszystkie te opowieści zostałyby umieszczone w jednej ramie 
i następowały po prostu jedna po drugiej, mielibyśmy do czynienia 
z tradycyjną powieścią szufladkową. 
Otóż i tutaj Potocki wprowadzi istotną zmianę: każda z opowieści bowiem 
będzie mogla służyć jako rama dla kolejnych narracji: pewna osoba 
opowiada jakąś historię, którą przerywa opowieść, jaką ów opowiadający 
zasłyszał od kogoś innego, kto z kolei w trakcie swego opowiadania 
relacjonuje zasłyszane gdzieś zdarzenie itd.; poprzez tego typu następstwa 
Potocki tworz1· formę powieści szkatulkowej. 
Szczególnie wewnątrz drugiej ramy, wraz z historią naczelnika Cyganów, 
mnożą się dygresje, tworząc czasami potrójne a nawet pięciokrotne 
opowiadanie w opowiadaniu: w pięćdziesiątym trzecim dniu jest historia, 
którą komandor Toralva opowiedział Błażejowi Hervas, który z kolei 
opowiedział ją Cornadezowi, który powtórzył ją Busquerowi, który 

zrelacjonował ją kawalerowi Toledo w obecności Avadoro, który z kolei 
powtórzył ją van Wordenowi! Kolejne opowiadania zawarte w opowiada
niach osiągają momentami raki stopień komplikacji, że nawet sami 
bohaterowie powieści, Rebeka, a szczególnie V elasquez, narzekają, że 

gubią się w nich niczym w labiryncie. 
By w takiej różnorodności zachować jedność, potrzebna byla bardzo 
solidna struktura, właśnie taka jak podwójna rama, symetrie czy kompozy
cja szkatułkowa. Potocki jest jednym z największych po Corneille'u, 
a przed Rousselem, architektów francuskiej literatury. 
Istnieją także i inne łączniki pomiędzy poszczególnymi opowiadaniami: 
wędrujące postaci oraz wariacje pewnych tematów. I tak na przykład: po 
l'an Wordenie, kolejno Paszeko, Kabalista, Rebeka, Velasquez, a w końcu 
Dolorita budzić się będą pod złowieszczą szubienicą. 
Temat szubienicy tworzy już na początku powieści jakby muzyczną formę 
fugato. Podobnie rzecz ma się z motvwem miłosnego trójkąta (van 
Worden, Paszek o, Rebeka, Kabalista, Velasquez, a potem Avadoro ), 
a nawet czworokąta (Błażej Hervas z panią Santarez i jej dwiema córkami). 
Wejście w świat młodego człowieka, narzucający się temat historii 
opowiadających o jego życiu, stanie się przedmiotem wariacji, które 
nadawać będą rytm całej powieści. Podobnie jak gorzkie zazwyczaj 
podsumowania czynione u schyłku życia (ojciec Velasqueza, Hervas, 
Torres Rovellas, Avadoro). Wszystkie te losy, te historie odbijają się 

w sobie nawzajem jak w grze zwierciadeł. 

Większość protagonistów łączy z ich ojcami, zazwyczaj dziwakami, 
związek szczególny, naznaczony jednak głębokim szacunkiem, podobnym 
do tego, jaki mamy na ogół dla hierarchii i rodowodów. 
Przytoczmy jeszcze spośród lejtmotywów: lochy, klasztory i zakonników, 
pojedynki i tajemnice (oraz ich racjonalne wyjaśnienia). 

Czy skłonność do maskarad i mistyfikacji bierze się z entuzjazmu, jaki miał 
Potocki dla teatru (napisał i wystawił Cyganów z A11dal11z)i i Parady)? Tak 
czy inaczej Rękopis z11alezior1J• n' Saragossie przedstawia świat, w którym 
prawda i kłamstwo są ze sobą dokładnie wymieszane. 
Rękopis„. wpisuje się w tradycje wielkich powieści satyrycznych, począw
szy od Do11 Kichota i G11/iwera a na Czlo1viek11 bez wlaścit11ości skończywszy. 
Satyra jest u Potockiego złagodzona autentycznym poczuciem humoru. 
Z nadzwyczajnym wdziękiem utrzymuje subtelną równowagę pomiędzy 
świadomrm drstansem a poczuciem bliskości w stosunku do swoich 
postaci. Jest świadomy ich ograniczeń i słabości, a mimo to przejawia dla 
nich tak wiele czułości, zainteresowania i uczuć. Dotyczy to zarówno 
wyniosłej księżniczki d' r\ vila, jak i młodego i głupiego Lopeza Soarez „. 

a nawet Busquera i Frasquety. 



Właśnie dlatego, że każda z postaci jest w jakiś sposób ograniczona, trzeba 
było tej wielości opowiadań, tonów, uzupełniających się perspektyw, by 
uchwycić obraz świata w jego całości. 

To nie jest galeria portretów, to świat cały. 

Rękopis„. jest obszerną kompozycją polifoniczną, w której każdy bohater 
ma - we właściwym sobie rejestrze - głos niezależny, łączący się 
z innymi, z całością dzięki grze spotkań i lejtmotywów. Używając terminu 
muzycznego, mamy do czynienia z wielką fugą. 
Wracając do naszego punktu wyjścia, wyraźnie widać, że złożoność 

struktur\' nie jest 11· najmniejszrm stopniu przypadkoll'a: plątanina 

opowieści jest formą, poprzez którą wyraża się współistnienie wielu loSÓ\\' 
i różnrch wrażliwości. 

Czy istnieje \\' tym koncercie losÓ\I' i idei jakiś uprzrn·ilejowanr punkt 
widzenia, glos bliższy niż inne myślom i wrażliwości Potockiego? Sądzę, 
że usytuowanie w centrum uwagi jednej jedynej postaci, obojętne, czy 
brlby to van \X'orden, Szeik, t\ vadoro czr Velasquez, brlobr sprzeczne 
z sensem dzieła, którego czar polega właśnie na przedstawieniu rozlicz
nych perspektyw. Wręcz przeciwnie, dopiero wiele rozrzuconych po 
calrm dziele postaci daje obraz doświadczeń czy przekonań autora. 
Potocki, niczym t\ radoro, zazna! żrcia bogatego w przygodr, \1·iele 
podróżował, fascynował się życiem Cyganów, spełnia! misje dyplomatycz
ne i musial przy końcu swego życia zdać sobie sprawę z niewdzięczności 
dworÓ\1· i korupcji na nich panującej. Ostatnie części powieści są odbiciem 
jego doświadczeń. 
Tak jak ojciec \lelasqueza, mia! on okazję zaobserwować, że fałszywa 

układność zapewnia szybszą karierę na dll'orze niż pośll'ięcenie się nauce 
(w jego przypadku studia nad językami i kulturą Słowian) . Czyż nie byl 
trochę, niczym Diego Hervas, wszechwiedzący? W każdym bądź razie 
spory, jakie ten prowadzi! z k sięgarzami -wrdawcami, wypadają tak 
wiarygodnie, że skłonni jesteśmy widzieć w nich odbicie osobistych 
doświadczeń. Rozpacz starego Hervasa, który, poświęciwszy całe życie 

nauce, spotrka się tylko z nie\\'dzięcznością i brakiem zrozumienia, i który 
uświadamia sobie, że z jego ogromnej pracv nic nie pozostanie, najmniej
szy choćby ś lad egzystencji, jest przelanym na papier krzykiem rozpaczy 
tego, który - jak stworzona przez niego postać - sam poloży kres 
swoim dniom! 

fngmemy priedmowy 
do picrws1.cgo, pełnego wydania oryginału 

Paryi, ł98'J 

il•m. R,..,1a Niz.Wkk 
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Tadeusz Bradecki 

W POSZUKIWANIU ZAGUBIONEGO PISMA 

O Leibnizu mal/fiano, że by/ ostatt1im z ludzi, który posiadl calą możlil/fą l/fiedzę. 
Od jego czasól/f pojed)1ńczy czlol/fiek nie jest już //) stanie ogarnąć śl/fiata, //) którym 
ŻJ)e i coraz tmdniej zrozumieć filii samego siebie. 
Za życia Jana Potockiego, 111 ciąg11 kilku dziesiątków lat, nieruchoma dotąd po tej 
stronie Kana/u La Manche i z grubsza przel/fidywalna historia przeistacza się 
111 grzmiącą lan1inę. Stare slol/fa nabierają odmiennych znaczeń, rodzą się 1101/fe 
slo111a. W roku 181511ic nie jest już takie,jak 111roh11761. Na oczach Potockiego 
historia rośnie 111 Bóst1110, którego żalosny upadek dziś dopiero oglądamy. 

1806, Jena. Pod miastem 111ojska Napoleona znoszą Ili puch armię pmkq. Szpitale 
przepełnione, uciekinierzy z pola bitwy sieją pop/och i trwogę. Georg Wilhelm 
Fredrich Hegel zafascynowany fenomenem Cesarza, l/fyrzuca na papier 111 takt 
huczących armat ostatnie rozdzialy „Fenomenologii ducha": „Rozum jest tylko 
jeden; nie !!la żadnego drugiego, nadludzkiego rozumu. jest on tym, co boskie 
Ili czlowieku. li 
To straszliwe zdanie jest tylko konsekwencją l/fcześniejszego odrzucet1ia przez Hegla 
klasycznej definicji pra111dy jako poról/fnania l/fiedzy z rzecZJlllistościq: „EgZ)sten
cja świata nie jest kryterium tego, co prawdziwe, lecz przeciwnie, to, co 
prawdziwe, stanowi kryterium tego, który ze sposobów egzystencji świata jest 
pra111dzill!y." 
Wśród zl/fycięzcóll! spod Jeny zauważmy Aleksandra hr. Fredrę, zgryźliwca 

z Beńkowej Wiszni. 

1815, nic nie jest już peivne, ni l/fiedza, ni wiara. 
W „Rękopisie" zrelatywizol/faniu ulegają l/fszelkie wartości, normy, obyczrye, 
religie i Śll!iętości. Nic nie jest już tym, czym się wydaje: to samo okno - brama 
//) zaśiviaty dla ka/Ila/era Toledo - jest Uednocześnie!) zaled111ie miejscem milosnej 
schadzki dla Lopeza Soarez. Obiektyl/ft1a pra111da jest złudzeniem, osąd ludzi 



i rzeczy zmienia się JJJraz z p1111ktem 111idzenia. ll7artośri stają się J//Zf,lędne, a 111ięc 
niekonieczne. Niezlon111ość przekonań z111ienia się 1JJ glupotę, l/Jiara to rzadki dar, 
albo przesąd. 

Konstrnkc;a „Rękopis11" nawet przez moment nie ;est estetycz11ąjerlj ·11ie fanabrrią. 

Potocki /l/llOży coraz to 1101/Je ze11J1Jętrzne p1111kl)1 111idzenia I poniel/Jaż ogląd 

obiekl)<111ny może być dany l/Jylącznie obserl/Jalorol/Ji pozostajqcet1111 na zel/J11ątrz 
obsen1101111lllego uklad11. Chce 1111ik11ąć gl11pstwa barona ,\ /ii11cha11se11a, ktÓIJ' to 
uchwyciJ1Jszy się za Jll!osy, zdolal Sa!llego siebie 111yciqgnąć z topieli. „Rękopis" to 
literacki doJ11ód na tJ11ierdzenie Cod/a. 

Popatrz111J1: oto ko!lla11dor Tora/va op0111iada SIN/ historię l3!ażfj0111i Hmas, któ1]' 
opo111iada ją Corna11dezo111i, który opOJJJiada ;ą B11sq11eroJ11i, któJ]' opoJ1Jiada ;q 
kawalero1JJi Toledo w obecności Avadoro, który z kolei opo1JJie ją A[(o11so111i van 
Worden, ~) ' len !//reszcie, zapis1ijąc ją li km11 SJllego ŻJ 'ClCI, przekazal }li na111 1 

„NaZJ•111a111 się Blażfj Hervas. O;ciec 111ój, 111 mlodszy111 J11iek11 ll1Jsla11J' na 
lilliwersytel w Salamance„." 
„Jeste111 ;edj'llJ"'I syne111 don Błażeja Busquera, 11aj111/odszego syna 11aj111/odszego 
brata innego Busq11era„." 
"NaZ)'J/Ja!ll się Alfons VC/li Worden. Król 0011 Filip V zaszczyci/ mnie godnością 
kapitana g1JJardii 111allońskiej„." 

Każda opo111ieść ;est świado111ie s11biekl)111111a: oto ;a, a Io 111oja historia, lecz 
przytoczona w narracji kolejnego opo1viada11ia staje się s11biektyJ1111ośrią nowego 
narratora. Jak oddzielić 1i1a" opowiadanego od 1i1a" opo111iadającego? Jest tylko 

;eden sposób: kazać obie ,jaźnie" opowiedzieć trzecie11111 z kolei 11arratoroll'i, 
zysklijąc obiektyl/Jll)' Jl! stos1111kl1 do obu taml)•ch p1111kt widzenia. Lecz na tym 
111/aśnie polega pulapk.a: subiekty/lina opol/lieść narratora trzeciego stopnia 1vola 
O czwarty poziom, i tak dalej ta pira111ida nie/};(/ ko1ica; któż zar(CZ)', że J1111 
Potocki, demiurg tego świata, jest 111obec sJ1Jych postaci 11aprm11dę bezsl!w1r1J1? 
Kto opowiada - ma wladzę nad bohaterami opowiadanej przez siebie historii. 
i\fo<i-e ·~11 1al11iai lub prZJ1spieszai 1}1111 zdarze1i1 111oże do1110/nie z111imiać i ko111en-

'I. '\. I , . 

to111ać akcję - staje się demi11rgie111. Opo1JJieść jego jednak j11ż za ch1JJi1ę sta111e się 
opowieścią de111i11rga wyższego rzęd11, a Oli Sa!I/ spadnie do poziomi/ SWOich 
bohaterÓJ/J. 
Szekspir: , 1Jesteś1101 t1vorzy1ve111, 

z którego przędzie się sny." 

Scenariusz przedsta1JJienia nie jest 111 stanie objąć ca/ego 11 Rękopis1/'; trzeba bj·lo 
zrezygno1JJać z 1JJief11 11111żnych 111ątkóJ11 1 wypad/ cafy ant)'k, 111otyJ11 AhaSJvera, 
1v1111czka i'vlontez11my i hrabia Torres Rovellas. Jednak jest to nadal ,,Rękopis 
znaleziollJ' l/J Saragossie", zm11ierający oko/o trzech czwartych powieściowego 
111ateria/111 111ierr1J' Potockiemu. 
"Rękopis1' Potocki poprzedza listem napoleoriskiego oficera, podającego 1v ten 
sposób do druku znalezione rzekomo J/J Saragossie zapiski - jeszcze jeden narrator 
ze11111ętrz11y l/J s/.os11nkt1 do opo111iadane; historii. 

ie sposób, sądzę, przmieść konstr11kcji „Rękopisu" bez 11111Zf,fęd11ienia rzeCZ)11JJis
tego narratora ca/ości - Jana. Zaś sam „Rękopis" i niezwykle życie Jana 
Potockiego, nabierają pelnego znaczenia i se11s11 dopiero Ili kontekście ;ego 
sa111obójczej ś111ierci. 

„Rękopis" przypomina taśmotekę Krappa. Krappem ;est sam Potocki, 111 coraz to 
llOll'J'Ch kosti11111ach odt111arzająC)' IJ'arianl)• SIJ'ego żyia: Io ja. piękn)' i 111/ody. a Io 
ja, zgorzknialy i stary. To ;a podstępny i brzydki, a to też;a, slodko zakochany. 
Jan igra z 1vlasny111 życiem. PrZ)igląda się s1ve11111 odbiciu 111 dziesiątkach krz)'111)'Ch 
z111ierciadef, kręci gafkę mkier11i~y i gra, bm11i się , kap~)'Si. 

Jan - de111i11rg „Rękopisu" 111yZ)'JJJa swojego De111i11rga. Bezskutecznie. Bóg, 
,jeżeli gdzie jest", odmówił 11111 laski 111iary. Samobójstwo Potockiego nie WJda;e się 
ges/em protes/11, ani 11ihi!isl)•czny111 b11nle111. Jest raczej 1~yraze111 skra;11ego 
czlo1vieczego 11111ęcze11ia nie111ożli111y111 do zrozumienia ŻJ•ciw1 l/J 11iepojęl)1111 i111iecie. 
Jan zna i być 111oże !Ila nadzieję, lecz nie !Ila już sil by dl11że; czekać. 
Na morzu względności jedyną busolą ;est tr11p, pewność ś1t1ierci jerlj"'ą pe1v11ością 
111ożli1vą . Tr11p, zi11111J•, konkrelllJ' i ko;ąco szty11Jny, ;ak deska dla tonącego. 

ZachowallJ' przekaz powiada, że na stoiikl1 kolo ciala Potockiego znaleziono jego 
rysunki, na któ1]'ch próbOJval przedsta1vić s111o;q t1varz po śmierci. 

prmvdopodobl/ie 
hr. Torres RoJ1e!!as 
ry s. Jan Potocki 



Rozsądek uśpiony rodzi potwory. 

Ro11Ja11tyzm jako kopit11lacja Roz1111111. Rozpacz!illle os111aja11ie IVielkiej Tni.·ogi; 
od kiedy Historia jest wszystkillJ I a jednostko led1vo Historii narzędziem I rodzq się 
(Roz11111 śpi) upiory - Frankenstein i Kaspar Hauser, 111idma1 duchy, z111odnice. 
Mickie111iczo11'Skq Dzieweczkę z „Romant.J'Czności" dzieli od 11 Rękopis11" zaled1„ie 
siedem lat. OCZJ'llliście Potocki zna Ślviet11ie ten siar.Jl moty1v pasterskiej sielanki 
- oszalała z mi/ości do 111J1arlego kochanko dziewczyna - to w „Rękopisie" 
Dolorita. 
Melancholia Jana Potockiego, jego ekstr01vaga11cje i emocjonalne zapaści, migreny 
i nerwice to przejawy Ila //!Skroś rolf/antycznej już wrażli1vości. Odkqd zakwes
tio1101vani11 uleg61 jednocześnie Honor, Bóg i Rozum, odkqd mnę61 1J1szelkie 
11ie1Pzmszone p11nk1j1 oparcia, samotna jednostka odnaleźć 11/llSi zagubiony sens 
111 samej sobie. 
Zan1rotna kompozycja „Rękopisu" nie jest niczylfl innym,jak upartym b11do1Paniem 
01vego sensu, konstm01vaniem narzędzia samozroz11111ie11ia. I jak nieskońc-zone schody 
Piranesiego nie pro1Padzi (bo nie może) do żadnych drzwi; za każdym zakrętem 
rosnq schody nowe, k11żde kolejne p11defko okazuje się być zamknięte /li p11de/ku 
bardziej odCJi pojemnym. 
Jan wie dobrze to, o CZJ'lll Diego Hervas do1Pie się przed śmierciq : nowożytny, 

pro111ielll1J' Rozum jest bezrad11j1 wobec zlożo11ości świata i człowieczej dllSZJ'· Jednak 
Jan nie 111oże i nie chce IPJ'fzec się roz11111111 I/! przeciivie1ist1vie do 11111ie i większości 
z Państwa, rzetelnie zna Arystotelesa i Platona - naprawdęjest Europejczykiem. 
Abdykacja rozumu oznacza szaleństwo. (Velasquez: „ ... czyż na to przemierzam 
glębie 111etafiZJ•ki, l!J• osqdzono mnie za szale1ica? Zepchnięto do kategorii istot 
zaledwie 11ależqcych do rodu czlowieczego?") 
Szalona Kamsia z 11 Ro111a11tyczności

11

1 inaczej niż oschly 111ędrzec, czuje „prmvdy 
żyll'e", ga111iedź zaś „1„ierZJ' glęboko", l/lięc ma szansę „obaczyć md". Szaleńst1J10 
11bóst1vione. Roma11tyzn] rposób na IVielkq Trwogę: kiedj1 nie lflożesz pokonać 

pot1vora1 IJ'CZ g/ośno razem z nim. Jano1Pi1 prze11ik/ilve111u intelektualiście, 
romantyczne os1J1ojenie groZJ' przezjej ubóstwienie 11111sialo jal/lić się jako um]słowe 
barbarzyńsll/JO. 

Bo też czymże illll)'"' jak nie rozpaczliwq, gryzqcq własny ogon gnozq sq w istocie 
zaklęcia i J/Jizje natch11iOt1]Ch romantykó1v? Tej fali zresztq nie sposób by/o się 
oprzeć: czlowiek najpierw dowiady1Pal się od Ro1meau, że jest z natury dobry, 
a zaraz potem od Hegla, że Abso/111 przeja1Pia się popr-zez dzieje! 
Sqdzę, że dla Potockiego bajroński Manfred ( 1817) na alpejskiej skale 1Pzywajqry 
Arymana by/by po prostu ś111iesz1ry . Klęsko oś1viece11io1vego Rozu11111, to jedno - ale 
żeby zaraz rzucać się /la oślep i do końca (czyni/i IO WÓJ/Jczas 111/odzi W ca/ej 
Europie) 111 landetnq rekwizytomię pani Radcliffe? 



Nie umkniesz nam. 

I dlatego Dolorita z „Rękopisu" to tylko „nędzne żJ'cie ", którego - gdy 1mszcie 
11sta11ie - „11ie ma co żalo1vać". 

Zd11111invajqca, rozdwojona, oś1viece11io1vo - ro111antyczna świadomość a11tora „Ręko
pis11". Kierkegaardo1vski stan d11cha opisany ;ęzykiem enC)'klopedystó1v. 111 te; 
p01vieści przelallllljq się epoki i zarazem przeglqdajq się IV sobie. 
jest Ili cafy zestaw romatycznych !!IOfJ'IVÓJ/I literackich, Z IJJojnq narodOWOIVJZIPOleti
czą n•lqcznie. Brak tylko rzeczy dla ro111antykó1v podslalJJOJVej: i111111a11entyzmji 
Nadprzyrodzo11ego. Chroni przed tym Potockiego solidne wyksztalcenie, znajo111ość 
Crekó1v, glębokie zroz11111ienie chrześcijatist1JJa. 
:Vie starcza/o 11111 ji/, b)· 111vierz;•ć, że Slowo stalo się Ciale111; jakże J1Jięc !llialb)· 
brać serio slo1va Ja!SZ)'JIJ)'Ch prorokóJ1J? 

Tragedia Potockiego: przemierza, 11iezależnie i rów11olegle, wszystkie ścieżki Hegla 
i dochodzi do podohn)Ch 1v11ioskó1v. Ul przeci1vinist1vie jednak do Georga 111i/helma 
Fredricha 1voli strzelić sobie IV leb, niż zastoso1vać się do efektó1v s1vego 
roz11mowama. 
K1veslia Slllak11: przeklada raczej samobójsln•o nad na!llaszczone na11koJ1Jością 

szale1ist1vo. 

„Rękopis" nie jest zamierzoną antologią mopejskiej n01veli (choć i IJ"', chcąc nie 
chcąc, jest ró111nież), lecz przede 111szystkim ś1viadomq reakcją a11tora na narastającą 
11a jego oczach falę obłędnego irrac;onalizm11. Potocki - zawsze na na;cietisze; 
strnnie - chęt11ie kpi z Kościoła i rozlicznJ'Ch, żałosnych sł11gjego. Do objawione; 
religii podchodzi z 11przejmą rezerwą i nieufnością - to czysty libertyn, nie ma 
11'qtplin1ośri. 

Drwi'!J jego koncentrują się jednak 111 pierwszym rzędzie na magnetyzmach, 
widze11iach,fluidach, czuciach i d11chach WS-?,elkiego autorament11, zalewajqcych świat 
ÓJl!czesnej zbiorowej 111.J'Obraźni. 5 zydzi Z tandetnego SfllfJ'!lientaliz11111, Z nieCZJ'Styc/J 
cbUJtÓW po1vieści gof)'ckiej. ~f')blljałej emocjonal110Ści SIVego czaSI/ przeciwstawia 
zdystanso1vaną ironię. 

„Rękopis" Io nie najgorsze lekars/1110 na 111ęlne cza{}' „Nm1 Age". Takoż na 
wszelkie, sine z g11ie1vu, f1111damentalizmy. 
Zachęcam Państ111a do lektury książki, a potem do powtórnej wizyfJ' w teatrze. 



Potocki - sa!llobójca jest /11dzki i serdecz'IJ'· Ogro!llnie /11bi wszystkie S!Poje 
postacie. lll)ibacza im słabości, intrygi i krzywoprzysięstwa - cóż, to tylko slabi 
l11dzie, niechaj rz11ca kamienielll, kto Safl/ jest bez grzech11. Kocha tych l11dzi, kocha 
ŻJcie i opisuje je radośnie w tysiącznych przejawach. Życie jest dobre, choć !ez pełne 
i cierpień, jest dobre, choć któż wie do ko1ica IP czy111 tkwi jego sens? jest w tym 
Epikur, jest i Kobe/et. 

Aniol i Szatan pojawiają się raze"' w „Rękopisie" w historii Błażeja Hervas. 
Walczą o jego d11szę i Szatan IV ostatniej chwili przegrywa, - rzecz jasna. 
Potocki ironizuje tu na potęgę. Ta bogobojna historia, po pierwsze, sl11ŻJ 

1rywiedzeniu w pole zazdrosnego "'ęża kochli1JJej Frasq11ety. Po drugie, opowiadana 
jest Alfonsowi przez Pandesownę jako jeszcze jedna baś1i 1 która wręcz wola 
o wyciągnięcie przez słuchacza racjonalnych 1vniosków. Alfons jest uczniem 
pojętnym: swoje rozsądne dalsze ŻJCie oprze przede wszystkim na czeku 
IP)'Stawiony111 11/U przez Gomelezó1v ( 11agroda za zaplodnienie arabskich k11v111ek) 
oraz na zręcznyn korzystaniu z wysokich koneksji. A jednak Alfons skońcv1 

spisywanie swego ŻJcia - a Potocki s1vój „Rękopis" - 1111tą przeraźliwie sm11tną 

i zrevignowaną. 
Bo czyż nie bylobJ1 pięknie ŻJĆ, mając za wroga najprawdziwszego diabla i za 
opiekuna IPiernego anioła? Czyż nie by/oby pięknie, raz na zawsze wiedzieć, czego 
się lękać i gdzie szukać pomocy? 

Grudzień 1815. jest po Wiedeńskim Kongresie, w modę wchodzi walc. Jan kręci 
gałką srebrnej cukiernicy. Sypnę/o śniegiem, już zima. Po sadzie w Uladówce 
galopują_ widma, barwny ich strój. Don Belial przysiadł na ganku i pogryza jabłko. 
W Paryżu dobrodziejstwa wczesnej Restauracji. Dubyna znów pijany. A wozy 
wiozą_ zboże na targ, na Berdyczów„ . 

J„ br. Potorh 
frigmcnt portretu 
pr:z)'Pisywanego F. Goyi 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
tel. 21 29 77 
Z-ca Dyrektora ds. Ad111inislracyj1rych 
tel. 21 33 53 
Sekretariat 
tel. 21 29 77, 21 33 53 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 stary pl 
Duża Scena 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
Scena Kaf!leralna 
ul. Starowiślna 21 
kasa biletowa ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Ma/a Scena 
ul. Sławkowska 14 
tel. 21 59 76 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
Sala i111. Heleny Modrzejewskiej 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
Kasy biletowe prowadzq sprzedaż: 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 

!OOO - 1300 i 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
niedziela 1700 - 1900 oraz 2 godziny przed spektaklem 
przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 

Organizacja Widowni 
ul. Jagiellońska 3 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 
900 - J700, W SO bo ty 900 - J400 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
M11ze11111 Starego Teatru 
pl. Szczepański 1 
centrala cel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniem i w czasie spektaklu 

Redakcja programu: 
Maryla Zielińska 
Opracowanie graficzne: 
Lech Przybylski 

Skład: Zakład Skladu Tekstów KR A KS ET e Druk: DEKA Krak ów 1el. 55 19 06 



Przyjaciele wspierający finansowo 
Stary Teatr: 
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DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Jan Potocki 

'Ęf;1((2PIS 
~1EZJ(9NY 

'W ZJAl01GfJSSIE 

przek ład Edmund Chojecki 

( W prz.edsla111itni11111Jleorzysta110 frag111e11ty 11asttpuJqcych 11/lllorów: „Ro111a11tycz.11oii" A . Micleie11icz.a; „Pieiń nad piti11ia111i" i „E/elezjasla" 1111/11111. Cz. Milotz.a; „Exegi 11101111111e11/11111„." Horacego; „Parady" ]. Potocleiego 
- „Kalendarz. slarylh 111(ż.ów", „Kasa11dtr litera/em", „Gil z.aleolhany" - "' t/11111 . ]. Modrz.Jjewsleiego; „Burz.a" Sz.elespira "' t/11111. ]. 5. Sity; „Hamlet" Sz.elespira w t/11m. J.Pa.rz.leDwsleiego.) , 

OSOBY: 

ALFONS V AN WORDEN 

Alfons Piotr Cyrwus 
Don Juan, jego ojciec Andrzej Kozak 

Dolorita Lidia Duda 
Don Inigo V elez Kazimierz Borowiec 

Garcias Hierro Jan Giintner 
Tybald de la Jacąuii:re Andrzej Grabowski 

Kompani Artur Dziurman, Zbigniew Ruciński 
Orlandyna Anna Radwan 

Lucyfer Jerzy Nowak 
Emina Beata Fudalej 

Zibelda Beata Paluch 
Mustafa Aleksander Fabisiak 1 M ~ ~ 

Pustelnik Jerzy Nowak 
Quitta Beat:i Fudalej 

Zitta Beata Paluch 
Don Belial de Gehenna Jerzy Nowak 

Cyganie: 
Margita Dukiet, Marta Jurasz, Agnieszka Schimscheiner, Artur Dziurman, Rafał Jędrzejczyk , Jacek Romanowski, Zbigniew Ruciński, Krzysztof Stawowy 

PEDRO VELASQUEZ 

Pedro Jacek ~oniedzialek 
Don Henryk, jego ojciec Jerzy Swięch 

Karlos Mieczysław Grąbka 
Książe Sancho Andrzej Buszewicz 

Blanka Marta Kalmus 
Gil Jan Monczka 

Panie i Panowie: 
Margita Dukiet, Magda Jarosz, Marta Jurasz, Elżbieta Willówna, Edward Dobrzański, Tadeusz Jurasz, Jacek Romanowski 

Lajardin Ewa Kolasińska 
lbn-Fafullach Rafał Jędrzej czyk 

Cadanza Jan Krzyżanows ki 
Ineza de Cadanza Lidia Duda 

De Folencour Stefan Szramel 
Antonia de Poneras Beata Fudalej 

Marika Beata Paluch 
Szeik Berberów Tadeusz Huk 

Berberowie: 
Artur Dziurman, Rafał Jędrzejczyk , Szymon Kuśmider, Zbigniew Ruciński , Krzysztof Stawowy, Leszek Świgoń 

KABA LISTA 

Pedro de Uzeda 
Mammun Ben Gerszon, jego ojciec 

Rebeka 
Geniusz 

Córki Salomona 

Jan Korwin-Kochanowski 
Zygmunt Józefczak 
Iwona Budner 
Artur Dziurman 
Beata Fudalej, Beata Paluch 

ZOTO 

Z oto 
Cicia 

Morna 
Zoto, ich ojciec 
Grilło-Monaldi 

Padre Paolo 
Nieznajomy 
Jego żona 

Margrabia Montałto 
Margrabia Serra 

Jerzy Trela 
Leszek Piskorz 
Leszek Świgoń 
Andrzej Grabowski 
Andrzej Buszewicz 
Juliusz Grabowski 
Jacek Romanowski 
!hrbara Grabowska , ~·~ ~ ·W...k 
Stefan Szramel 
Tadeusz Huk 

AVA DORO 

Pandesowna Jerzy Bińczycki 
Avadoro Szymon Kuśmider 
A varito Piotruś Szeląg 

Don Felipe, jego ojciec Andrzej Kozak 
Dalanosa Elżbieta Willówna 

Gil Jan Monczka 
Kasander Stefan Szrameł 

Zerzabella Agnieszka Schimscheiner , ':k\/O'iM'.J, i~ 
Piraci: 

Andrzej Grabowski, Leszek Piskorz, Leszek Świgoń 



Maria de Torres Maria Zającówna-Radwan 
Elwira de Torres Anna Radwan 

Hrabia Rovellas Jacek Romanowski 
Penna Velez Tadeusz Huk 

Lonzeto Artur Dziurman 
Elwira Marta Kalmus 

Wódz Chiriguanów Jan Korwin-Kochanowski 
Wódz Assinibuanów Zbigniew Ruciński 

Wódz Apalasów Jan Krzyżanowski 
Arcybiskup Juliusz Grabowski 

Ojciec Sanudo Zygmunt Józefczak 

Artur Dziurman, 
Uczniowie Ojca Sanudo: 

Rafał Jędrzejczyk, Szymon Kuśmider, Jan Mooczka, Jacek Romanowski, Krzysztof Stawowy, Leszek Świgoń 
Veyras Jacek Romanowski 

Doktor Sangro Moreno Jan Giintner 
Adepci anatomii: 

Artur Dziurman, Rafał Jędrzejczyk, Jan Korwin-Kochanowski, Szymon Kuśmider, Jan Monczka, Jacek Poniedziałek, Jacek Romanowski, Krzysztof Stawowy, Leszek Świgoń 
Ciało Margrabiego Valornez Kazimierz Borowiec 

Księżna Medina Sidonia Magda Jarosz 
Książe Medina Sidonia Edward Dobrzański 

Don Diego Tadeusz Jurasz 
Giralda Margita Dukiet 

Hermosito Maciej Luśnia / Dariusz Szymaniak (PWST) 
Kasander literat Tadeusz Huk 

Leander Krzysztof Stawowy 
Dottore Aleksander Fabisiak 1 i'tf Arl.11 PA~ e,,L 

Getta Cimiento Ewa Kolasińska (J - - --J - \ 
Jej ciotka Jerzy Trela 

Don Roque Busąueros Leszek Piskorz 
Lopez Soarez Rafał Jędrzejczyk 

Gaspar Soarez Aleksander Fabisiak 1 1Plvl..u C.ro4 ~ 
Pani Uscariz Beata Fudalej a - -- J 

Pani Hemango~ez Beata Paluch 
lneza Moro Mana Jurasz 

Esteban Moro Artur Dziurman 
Bankier Moro Andrzej Buszewicz 

Duenia Margita _Dukiet 
Fra Heronimo Santez Leszek Swigoń 

Aguilar Kazimierz Borowiec 
Kawaler Toledo Zbigni~w Ruciński 

Poeta Agudez Jerzy Swięch 
Księżniczka d' Avila Anna Radwan 

Ochmistrzyni Barbara Grabowska 1 ('~ uJ;i Y-~ ~ 
Kardynał Portocarrero Juliusz Grabowski 

Widmo Leonorl' Marta Kalmus 
Książe Oropesa Jan Krzyżanowski 

Ondyna Magda Jarosz 
Głos Jerzy Radziwiłowicz 

HER V AS 

Diego Hervas Jerzy Trela 
Alfons - Błażej Piotr Cvrwus 

Don Belial de Gehenna Jerzy Nowak 
Rebeka I wona Budner 

Księgarz Moreno Mieczysław Grąbka 
Encvklooed\'Ści: 

Edward Dobrzański, Jan Giintner, Jan Korwin-Kochancwski, Jacek Poniedziałek, Jerzy Święch, Leszek Świgoń 
Marika Maranon Lidia Duda 

Kobieta Agnieszka Schimscheiner , JvLoM-0 ~ 111).,()/\1., 

Wielki Szeik Gomelezów Jem Nowak <l vv • ~ • 

Muzycy: 
gitara: Andrzej Dzioba, Mariusz Kominiak; perkusja: Mariusz Czarnecki, Jacek Wać; skrzypce: Danuta Brandys, Zbigniew Kawalec 

SCENOGRAFIA 

Barbara Hanicka 

ADAPTACJA l REŻYSER I A 

Tadeusz Bradecki 

Plastyka ruchu scenicznego: Agnieszka Łaska 

A.ry1ltnl rtżyura: Jan Krz.yża11ou1ski 

AJylenl mnografa: Malgorzala Szcz~śniak 

J\IUZYKA 

Stanisław Radwan 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAC, FILMOWAC ANI DOKONYWAC NAGRAŃ DŻWIĘKOWYCH !!! 

Z-ca Dyrektora ds. Administraryjtrych Ryszard ]. Skrzypczak • Kierownik M11zycztry Mieczysław Mtjza 

!!! 

inspirjtt1f 
sufler 

kosliuf11.J: 
pracownia krawiecka damska 

pracou1nitt krawiecko mr.1ko 
dekoracje: 

pracownia b111aforska 
pracownia n1alar1/e.a 
pracownia sJo/arslea 
pracownia ślusarska 

praco»1nia tapicerska 
charakleryzacja 

świallo 

dżwirk 
glów'!J brygadzisla 

kierownictwo ltch11icz.ne 
koordynacja pracy arlylycznej 

Eu1a Chrzanou1ska 
Joanna Monkiewicz 

Halina Drahus 
F rydtryk Kalkus 

Barbara Nowak 
Malgorzala Talaga 
Wiesław Wróbel 
Luztk Bu/,,,k 
Jan Reg11/ski 
Terua Niedrygas 
Martk Kos 
Andrz~j Kacz111arczyk 
Bronisław Na111roJ 
Anna Kan1mer, Andrzej Slnrzyk 
Mirosław Oblońsle.i, Urszula Wircek 

PREMIERA NA DUZEJ SCENIE ~-1•2mGmRmUmDmNiiiiJAiiii1m9m92iiiiRmOmKmUiiii!!m! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


