


STANISŁAW GROCHOWIAK 

PROLOG 

Gil : Dzieńdobry , piękne panie, 

Pokłony wam, panowie, 

Gil prosi na spotkanie 

Na morzu i w alkowie. 

W śród wszelakiej tej zamieci 

Gdzie gwiazda Wenus świeci , 

Niech jej policzek blady 

Oświetla nam parady -

Zerzabella: Bo kiedy księżyc pieści 

I włosy nam anieli , 

Porzućmy wstyd niewieści , 

Siostrzyczki Zerzabelli! 

Porzućmy cnoty skrzydła, 

Zarzućmy wdzięku sidła . 

Niech sny tej letniej nocki 

Rozsnuje nam Potocki. 

Kasander: A my, choć wiek już starczy, 

Choć minął zapał chwacki 

To skoro sił nam starczy 

Biegnijmy w te zasadzki 

Pognajmy na manowce 

Drażniątek słodkie owce. 

Noc weźmie was w swe macki, 

I niech się dzieje co chce ... 

Leander: Kasander - stary baca" 

Leander - młody pasterz, 

Niech starym młodość wraca, 

Weselem karmi nas też. 

Zaiste - bez przesady, 

Aliści - nie bez racji: 

Niech każdy ma parady, 

Z panienką pełną gracji. 

(Wszyscy wychodzą przed kurtynę) : 

Paradne - zimne niebo, 

Gdy ptaki je przebiegną; 

Paradna ciep/ość w sianku 

Kochanki przy kochanku 

A nawet burze, grady 

nie wzruszą nas ni ksztynę 

To także są parady ... 

Zabierzcie więc kurtynę! 

osoby: 

Stanisław Grochowiak - tekst 

Marek Sart - muzyka i instrumentacja 

PARADY 

Parada 1. 
Parada 2. 
Parada 3. 
Parada 4. 

Parada 5. 
Parada 6. 
Parada 7. 
Parada 8. 
Parada 9. 

Zerzabella 
Lean der 
Kasa n der 
Gil 

wg. Jana Potockiego 

mały musical 

Akt 1 
- Kasander iluzjonista 
- Zakochany Gil 
- Kasander literatem 
- Podróż Kasandra na księżyc 

Akt 2 
- Podróż Kasandra do Indii 
- Kalendarz starych mężów 
- Zrękowiny 

- Aktor i ojciec 
- Kasander demokratą 
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Parady w czasach francuskiej komedii dell 'arte stanowiły reklamówki grane na 
balkonach bud jarmarcznych, za darmo, dla przyciągnięcia widzów, poprzedzając 
tym samym właściwe przedstawienie. 
W czasach Jana Potockiego przekształciły się w Parady - skecze, a kilka skeczy 
tworzyło samodzielne przedstawienie, przeniesione też zostały z teatru jarmarcznego 
do dworskiego. 
„PARADY" Jana Potockiego od 1792 roku (data wystawienia w Łańcucie) 
spoczywały gruntownie zapomniane. Dopiero w 1958 roku polski przekład 

opublikowano w „Dialogu", a Teatr Dramatyczny pokusił się o ich wystawienie. 
Przykład Teatru Dramatycznego pociągnął za sobą inne sceny polskie. W wersji 
musicalowej po raz pierwszy wystawił „Parady" Kazimierz Dejmek. 
Tekst do musicalu napisał znany polski poeta, dramaturg Stanisław Grochowiak 
wzbogacając go o trzy Parady i piosenki. Zaś autorem muzyki jest Marek Sart, 
wybitny polski kompozytor, twórca muzyki do przebojów między innymi „Mimozami 
jesień się zaczyna". 

POTOCKI JAN, hrabia, ur. 8 Ili 1761 w Pikowie (Podole), zm. (śmiercią 
samobójczą) 2 Xll 1815 w Uładówce (Ukraina), historyk, podróżnik, prozaik, 
tworzący wyłącznie w języku francuskim. Wykształcony w Szwajcarii i Francji, 
wrósł w kulturę franc., a podczas pobytu w Paryżu 1785-87 przejął się ideami 
filoz. i społ. francuskiego oświecenia. W tym duchu działał w Polsce jako 
poseł na sejm W. i założyciel Drukarni Wolnej (X 1788-111792), która tłoczyła 
gł. publicystykę (ok. 200 druków okolicznościowych, m. in. P.). Znany w 
Warszawie jako oryginał, zdobył rozgłos wzniósłszy się 14 V 1790 balonem 
z J. P. Blanchardem. W 1793-96 przebywał w Niemczech, 1798-1805 gł. w 
Petersburgu, nast. osiadł w swym majątku. Odbył wiele podróży: do Turcji i 
Egiptu 1784, Holandii 1787, Maroka 1791 , po stepach przedkaukaskich i na 
Kaukaz 1797-98, do Mongolii 1805-06 Oako kierownik ekipy nauk. poselstwa 
ros. do Chin). Prowadził studia nad prehistorią Słowiańszczyzny, wysuwając 
po raz pierwszy tezę o autochtonicznym pochodzeniu plemion słow, a pod 
koniec życia nad chronologią najdawniejszych epok historii powszechnej. 
Członek TPN (1803), czł. honorowy petersb. AN (1806), do historii literatury 
wszedł jako autor relacji z podróży (m. in. Voyage en Turquie et en Egypte 
1788, przekł. poi. J. U. Niemcewicza 1789; Voyage dans /'Empire de Maroc 
1792; Voyage dans /es steppes d'Astrakhan et du Caucase, wyd. 1829), 
jednoaktówek Recueil de Parades (Parady), a przede wszystkim powieści 
Manuscrit trouve a Saragosse (Rękopis znaleziony w Saragossie). 

(Literatura Polska: przewodnik encykłopedczny T 112, Warszawa PWN 1986) 

MAREK SART (nazwisko rodowe: Jan Szczerbiński) kompozytor muzyki poważnej i rozrywkowej. 

Muzyka poważna: Kwartet smyczkowy Nr 1, Kwartet smyczkowy nr 2 - „Gobelinowy", Opera - balet 

Feretron oparta na Weselu St. Wyspiańskiego, libretto: Michał Sprusiński, Cykl Pieśni: 

Profile cyrenejczyka do wierszy Karola Wojtyły , Frauen schicksal - do wierszy Reinera 

Maryi Rilkego, Salmo cento tre - piccolo oratoria, na orkiestrę i głosy , Kabbalah-utwór 

kameralny i inne. 

Muzyka rozrywkowa: Ponad 120 piosenek i przebojów nagranych dla PR i TVP oraz fonografii. Najbardziej 

znane: Komu piosenkę, Woziwoda , Każda miłość jest pierwsza, Raz na ludowo, 

Malowana lala, Piosenka prawdę ci powie, Mimozami jesień się zaczyna (Wspomnienie) 

itd . 

Musicale: Miss Polonia z Jerzym Jurandotem - premiery krajowe i zagraniczne, z tego Film Przygoda z 

piosenką , Klub kawalerów (film) na Bałuckim , Butterfly cha-cha - dla TV z Młynarskim, Achilles i miłość 

(premiery w Łodzi i Poznaniu) z Koftą i Sprusińskim i inne. Bajki dla dzieci: Toto (Teatr W-ki w Poznaniu, 

Opera w Szczecinie, - libretto E. Bryll , Hebanowa baśń - jazzowa bajka dla fonografii, Latające niewiadomoco 

- dla fonografii - oba utwory z tekstem H. Kołaczkowskiej, „O Tomku, wilku i niedźwiedziU'- dla 

fonografii z tekstem E. Brylla, Największy krasnal świata - dla telewizji z tekstem J. Ficowskiego. 

Muzyka do 6-ciu pełnometrażowych filmów. 



STANISŁAW GROCHOWIAK ur. 24 I 1934 w Lesznie Wielkopol. , zm. 2 IX 1976 w Warszawie , poeta 

prozaik, dramatopisarz, publicysta. 

Pierwsze książki - powieść Plebania z magnoliami i zbiór wierszy Ballada rycerska wydał 1956. Druga z 

nich od razu zwróciła uwagę krytyki i zapewniła autorowi miejsce wśród głośnych debiutantów tego roku. 

Rozpoczynając twórczość pod auspicjami J. Tuwima, J . Lieberta i K. I. Gałczyńskiego, G. określił zarazem 

swoją odrębność przez manifestacyjny antyestetyzm, upodobanie do zgrzytliwej groteski i parodystyczno

ironicznego łamania konwencji poet. , wreszcie przez odwołania do literatury dawnej, zwł . do baroku. 

Postawa ta skrystalizowała się w wierszach ze zbiorów Menuet z pogrzebaczem (1958) , Rozbieranie do 

snu (1959) i Agresty(1963) , dających wyraz fascynacji zjawiskami uznawanymi za niepoetyckie , „kalekimi", 

„ubogimi" i „brzydkimi" - zarówno przedmiotami otaczającymi człowieka w życiu codziennym, jak krajobrazami, 

czy wreszcie pewnymi stanami, np. procesem starzenia się , śmierci , biol. rozkładu, niespełnienia lub 

zawodu w miłości. Stąd termin „turpizm" (z łac . turpis - brzydki) , użyty przez J. Przybosia ( w Odzie do 

turpistów, „Przegl. Kult. "1962) dla określenia owej postawy estet. , często manifestowanej w ówczesnej 

młodej poezji, a szczególnie wyraźnej właśnie u G. Sarn poeta wolał nazywać tę postawę „mizerabilizmem" 

(z łac. miser - ubogi, udręczony , nieszczęśliwy), kładąc nacisk na jej źródła etyczne - punktem wyjściowym 

bowiem jest tu bunt, niezgoda na rzeczywistość , panującą hierarchię wartości , na niesprawiedliwość samej 

oceny „piękne" - „brzydkie'', gdy piękno jest zasłużone , a brzydota zawiniona. Wydal między innymi tomy 

Kanon (1965), Nie było lata (1969), Polowanie na cietrzewie (1972) , Bilard (1975), Haiku - images (1978) . 

Twórczość dramatyczna obejmuje rn. in . sztuki Szachy (wyst. 1961 ), Partia na instrument drewniany (wyst. 

1962, ekranizacja 1976) , Król IV (wyst. 1964) , Chłopcy (głośna adaptacja telewizyjna 1966), ponadto 

Okapi, Po tamtej stronie świec, Lęki poranne i in ., zebrane w wyborach Rzeczy na glosy (1966) , Rzeczy 

na wersety i glosy (1973 , z wierszami) i Dialogi (1976). 

{Ltteratura Polska: przewodnik encyklopedczny T 1/2 , Warszawa PWN 1986) 

STANISŁAW GROCHOWIAK 

Dla Mego Gila Łóżeczko Moszczę 

{Piosenka Zerzabelli) 

Dla mego Gila łóżeczko moszczę, 
Bo od panieństwa dla Gila poszczę, 
A i Kupido ostrzy swe ostrze, 
Gdy ja dla Gila moszczę i poszczę : 
Od tylu chwil 
Wyglądam Gila -
Ale mój Gil 
Dal dyla. 

(Tańczy) 

Jak go przywabić, jak go przynęcić, 
Jak mu objawić panieńskie chęci , 
Może wspomogą mnie Wszyscy święci, 
By przestał kluczyć i maldżyk kręcić. 
Za nocą noc 
Do Gila wzdycham -
Ale hoc, hoc, 
On czmycha. 

{Tańczy) 

Czyż do klasztoru przyszła mi pora? 
Może mnie porwie mój Gil z klasztora? 
Bo widzisz, Boże, ja taka skora 
W Gilu - niecnocie - patrzeć przeora! 
W ogrodzie mym 
taka posucha 
Może mnie Gil -
wyslucha 

Niech mój ogródek przeora. 

DWIE MIRABELKI 

ZERZABELLA 

A kogóż, a kogóż 
Pan kupiec chce ubiedz? 

GIL 

Nikogóż, nikogóż . 
Bo kupiec jest kupiec. 
Ja za warzywa dam skrzynkę piwa. 
A za selery, 
Nawet i cztery. 

ZERZABELLA 

Więc od Barbary 
Weź rabarbary. 
Zaś od Anulki 
Pęczek cebulki. 
Da waści Flora 
Coś z kalafiora. 

GIL 

Co zaś mnie czeka od Zarzebellki? 
ZERZABELLA 

Dwie mirabelki. 

GIL 
Mirabelki? 

ZERZABELLA 
Lekkim zamszykiem owe omszale, 
Dwie mirabelki w słońcu dostale. 
Mają na główkach słodkie pokrywki -



Bo Zerzabelli 
Te mirabelki 
Bardzo frymuśne są. 

GIL 

Chocia podoba mi się ta uroda, 
Wszak z mirabelek nie będzie ogroda. 

ZERZABELLA 

Od Honoraty 
Główkę sałaty , 
Od chudej Agi 
Żółte szparagi , 
A od Nataszy 
Woreczek kaszy. 

GIL 

Cóż zaś mnie czeka od Zerzabellki? 

ZERZABELLA 

Dwie mirabelki! 

GIL 

Mirabelki? 

ZERZABELLA 

W tańcu wesołe, w sadzie pogodne, 
Dwie złote śliwki - płodne i miodne, 
Niech Gil ich dotknie, a minie chwila, 
Nie będzie Gila. 

GIL 

(Próbuje dotknąć piersi Zerzabelli) : 

Aaaa!! 

ZERZABELLA 

I jak się dzieje przez wszystkie dzieje 
Przez lat już tyla i tyla. 

GIL 

No Zerzabello! Dość targów. Już dnieje. 

WTEDY PRAWDZIWY JESTEM MĘŻCZVZNA, 

(Piosenka Gila) 

Lubię, gdy ranek 
Spoza firanek 
Wita mnie w łożu 
Pełnym kochanek. 
Wtedy prawdziwy jestem mężczyzna, 
Każdy to przyzna 
Hop, hop, 
Hoc, hoc, 
Nie żaden kloc, 
Ale jajeczny jestem mężczyzna. 

Lubię w obiadek 
Zjeść wołu zadek. 
Do tego zadka 
Kilka dokładek. 
Wtedy prawdziwy jestem mężczyzna 
Każdy to przyzna 
Hop, hop, 
Hyc, hyc, 
Nie j akieś nic, 
Ale brzuchaty jestem mężczyzna. 

Na podwieczorek 
Wina gąsiorek 
Niech salwy bije 
Kanonier korek. 
Wtedy prawdziwy jestem mężczyzna, 
Każdy to przyzna, 
Hop, hop, 

I ., 

I 
J 

Tryk, tryk, 
Nie żaden Smyk, 
Ale wesoły jestem mężczyzna. 

Gdy mnie poniosą 

Śmiertelną szosą, 
Niechaj mnie w gaciach niosą i boso. 
Ale prawdziwy umrze mężczyzna, 

Każdy to przyzna. 
Hop, hop, 
Hlub, hlub, 
Nie byle trup. 
Przecie szykowny umrze mężczyzna. 

MY POLECIMY NA SŁOWIKACH 
(PODRÓŻ NA KSIĘŻYC) 

ZERZABELLA i GIL 

My polecimy na słowikach 
Na bzach 
I na maju -
Bo nam się księżyc wciąż odmyka 
Jak złota furtka raju. 

ZERZABELLA, GIL i LEANDER 

My polecimy na pejzażach 
Na snach 
I na wodzie, 
Bo nam się księżyc wciąż przydarza 
W tajemnej ciał przygodzie. 

ZERZABELLA, GIL, LEANDER i KASANDER 

My polecimy, polecimy, 
Wargami skrzydlatymi -
Obrączki ślubne obie 
Na srebrnym globie. - (Bis!) 

Razem 

My polecimy na słowikach 
Na bzach 
I na maju 
Bo nam śię księżyc wciąż odmyka 
Jak złota furtka raju 

ZAKRZVKNĄŁ KRÓL 

KASANDER - Zakrzyknął król 
I tysiąc trąb: 
Potrzebny chłop 
Nam jest - jak dąb! 

GIL i KASANDER - Ani garbaty, ani smarkaty 
Ale pokaźny wół do harmaty -

GIL - Hop, hop, 
Ten chłop 
To LEANDER! 

LEANDER - Zaś Leandrowi ani się śniło , 
Bo Leandrowi milo się gziło , 
Na sianku, 
W życie, 
Na leśnej pościeli 
Przy Zerzabelli. .. 

KASANDER Zawołał ksiądz , 
A za nim chór: 
Potrzebny mąż , 

Dla innych wzór. 
KASANDER i GIL - Ani hulaka, ni zabijaka, 

Lecz niedorajda nie bylejaka, 



GIL - Hop, hop, 
Ten cop 
To LEANDER! 

LEANDER - Zaś Leandrowi ani się śniło 
i. t. d. „. 

KASANDER - Zadudnił Bóg 
A za nim Piotr: 
Niech piekieł próg 
Przejdzie ten łotr. 

GIL i KASANDER - Ani orężny , ani siermiężny, 
Lecz w obłupianiu jeno dołężny 

GIL - Fik, myk, 
Ten tryk 
To Leander! 

LEANDER - Zaś Leandrowi ani się śniło 
i. .t. d. „ „. 

Morał: 

GIL - Tak nieśmiertelność na płaczu globie 
Tylko w miłosnym znajdziesz sposobie. 

PIRATOM DOBRZE SIĘ DZIEJE 

Piosenka Kasandra. 

Piratom dobrze się dzieje. 
Pirat nigdy się nie starzeje -
Kiedy pirat zęby traci, 
To nie szczerbaci -
Ależ gdzie, 
Ależ gdzie? 
Ależ nie, 
Ależ nie! 
Bo zawsze są dzielni piraci. 

Lecz gdyś szlachcic, kupiec, czy kmiotek, 
To w miłości cię gubi nagniotek, 
I powracasz pod skrzydła swych ciotek - trala, la, la, la, la, 

Piratom dobrze się wiedzie, 
Oni zawsze u dam na przedzie, 
Choć łysawi, choć brzuchaci, 
To są piraci. 
Ależ tak, 
Ależ tak. 
Ależ wszak, 
Ależ wszak! 
Wspaniali w miłości piraci! 

Lecz gdyś szlachcic, kupiec, czy kramarz, 
Byle pryszczyk przynosi ci blamaż. 
I miłosny wysycha kałamaż - ojoj, oj, oj , oj, oj. 

Chwytaj więc za nóż , 
Szablę w zęby włóż, 
Gębę tnij na ścieżaj! 
I do pościeli 
Cnej Zerzabelli 
Bieżaj . 

I do pościeli 
Cnej Zerzabelli 
Bie - e - żaj! 

ZRĘKOWINY 

ZERZABELLA 

Roześmiani, o jacy wesel i 
Trzymamy w dłoniach okiść bzu co bieli 
Ni to świtu, 
Ni to świata 
Jest gałązka. 
Tak ona słońcem oszroniona, 

Ani ze świtu, 

Ani ze świata, 
Ze światła cała jest ona. 
Słowika 
Muzyka 
Wązka. 

GIL 

I spójrz jak Eos 
Z ciemną nocą w walce 
Rozpina biała 
Pięciol istne palce. 

ZERZABELLA 

Roześmiani , o jacy okrutni, 
Trzymamy w dłoniach okiść bzu, jak lutni 
Ni to strunę , 
Ni to stronę , 
Lecz zwiastuna. 
Bo pełna rosy jest jej strona. 
Ani ze świtu 
Ani ze światła, 
Cała z miłości kształcona 
Śmietanka 
Z baranka 
Runa 

GIL 

I spójrz jak Wenus 
Na płótnach Giorgiona 
Tak zawstydzona 
Tak ledwo zroszona 
Kładzie się , bzu gałązka 
Na pagórku łona. 

ZERZABELLA 

Ona urzeczona 

GIL 

Ty zaś narzeczona. 

PRZVSZŁ Y ZIMY 

Dumka Kasandra 

Przyszły zimy, zbiegły śniegi , nastał lód, 
Kim ja byłem, 
Jak ja żyłem 
Wprzód? 
Szukam wspomnień tych w popiele, 
A w popiele tak niewiele, 
Mój Aniele, 
Próżny trud. 

Wszędy pustki, wszędy płacze, wszędy głód, 

Jakie życie 
Będę skrycie 
Wiódł? 

Ani włosów twych wesele, 
Ani cieszą mnie niedziele, 
Mój Aniele, 
Próżny trud. 

Zgasły światła, spe/gną! og ień, nastał chłód , 
Ale będę 
Swą legendę 

Plótł. 

Pokurczone znajdę ziele 
Zielem pościel twą zaścielę , 

Mój Aniele, } Bis 
Dobry trud. 

# 



Zenon Jakubiec .rolą Kasandra w Paradach obchodzi swoje trzvdziestoPięciolecie 
Pracv artvstvcznej na scenie. 

Dvrekda i zesPół Teatru im. Żeromskiego składa jubilatowi serdeczne gratulade! 

Zenon Jakubiec w roli Mistrza w Seansie (prapremiera światowa październik 1992 Teatr im. S. Żeromskiego - Kielce) 

Zenon Jakubiec absolwent studium teatralnego w Kielcach pod kierunkiem Ireny, Tadeusza Byrskich 
Główne role: 
Król Marek - "Tristan i Izolda" 
Wania - "Wujaszek Wania" 
Rogożyn - "Idiota" 
Zygmunt August - "Barbara Radziwiłłówna" 
Pantalone - Sługa dwóch panów" 
oraz znaczące role w dziełach Szekspira, Słowackiego, Wyspiańskiego, Fredry, Mrożka. 

Dorota Stępień w Kubusiu i jego Panu 
Milana Kundery 

Edward Janaszek (prywatnie) 

Violetta Zmar1ak w Kubusiu i jego Panu Milana Kundery 

Krzysztof Radkowski (prywatnie) 



STANISŁAW GROCHOWIAK 

EPILOG 

(esemble) 

ZERZABELLA 

Dobranoc, śliczna młodzi, 
Dobranoc i staruszki -
Nikomu nie zaszkodzi 
W łóżeczku ogrzać nóżki. 

Dla jednych termoforek, 
Dla drugich zaś amorek -
Zaprawdę nie zaszkodzi 
W łóżeczku ogrzać nóżki. 

KASANDER 

Chwytajcie więc za świcę. 
Na główki zaś szlafmyce, 
Czekają przy łóżeczku 
Romansów złych stronice; 

Gdy ciało już zetlało , 
To jedno nam zostało: 
Wertować późną nocą 

Romansów złych stronice. 

LEANDER 

Panowie zaś - hultaje, 
Birbanty i bibosze, 
W tawernach mają raje, 
W zamtuzach ich rozkosze, 
Choć jutro będzie zgaga, 
To zgaga nam pomaga 
Powtórzyć je czymprędzej -
Szelmowskie te rozkosze. 

GIL 

A jeszcze są poeci, 
A jeszcze są bezsenni, 
Poetom Muza świeci , 

Bezsennym zegar tętni. 
Gałązka świtu mokra 
Zagląda im do okna, 
Gdy muza w blask odleci, 
A zegar się usenni. 

Ensemble 

Dobranoc ci, teatrze, 
Dobranoc ci, kurtyno, 
W mozole wszak, a jakże 
Czas szybko nam upłynął 

· O smutna dla aktora 
Wieczoru późna pora, 
Gdy żegnać nam przystoi 
Miłego spektatora. 

Dobranoc, dobranoc ... 

GIL 

(Mówi, zasuwając energicznie kurtynę) 

No i fora z dwora! 
A sio, a siooo! 

Inspicjent 
ANNA MAŁACHOWSKA 

Sufler 
ZDZISLA W A BUREK 

Brygadier sceny 
ZENON PIWO W ARCzyK 

Światło 
RYSZARD ZAJĄC 

MAREK DUTKIEWICZ 

Realizacja akustyczna 
ANDRZEJ WODECKI 

Rekwizytor 
ZOFIA ZAJĄC 

Prace pemkarsk.ie 
MARIA KACZMAROWSKA 

IDA LANG 

Kierownictwo pracowni krawieckich 
BARBARA KARYŚ 
MARIAN MAZUR 

Kierownictwo pracowni stolarskit:i 
LESZEK MACIAS 

Pracownia malarska 
IWONA JAMKA 

Prace tapicerskie 
ANTONI KANIOWSKI 

Kierownik teclmiczny 
EDMUND POMARAŃSKI 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 
Koordynator pracy artystycznej 

JOLh.NT A SPERKA 

Państwowy Teatr im Stefana Żeromskiego 
Kielce, ul. Sienkiewicza 32 

telefony 460-48 
447-65 dyrekcja 
475-00 kasa i organizacja widowni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski 
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 




