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O „ODP RA WIE POSŁÓW GRECKI CH" W KILKU SŁOWACH 

Odprawa poslów greckich. Jana K ochanowskiego wyszła z druku p o 
raz pierwszy w roku 1578. Wydan ie opatrzone było przedmową ,pióra sa
mego Kochanowskiego, datowaną z Czarnolasu 22 gr udnia 1577. Przed
mowa ta stanowi rodzaj lis tu do J ana Zam ojskiego, wyjaśniającego p rzy
czyny powstan ia utworu. 

Tadeusz Sinko tak pisze o Odprawie we wstępie do ,tego u tworu, wy
danego nakładem Biblioteki Narodowej w K r akowie w 1929 rok u : 

„Zn aczenie Odpr awy polega na tym, że jest ona pierwszym 
a zarazem jedynym okazem polskiej tragedii renesansowej. { ... ) 
Szlachetna jej prostota tak ujęła Mickiewicza , że posuną! się do 
twierdzenia . jakoby »dram atu również dobrego nie miała w pólcze
sna Francja ani Włochy, a tym mniej Niemcy« i nie wahał się na
zwać polskiego tragika »daleko czystszym, daleko bardziej greckim 
niż Goet he, jako autor I f ipenii w T aurydzie«. ( ... ). T ragedia Ko
chanowskiego pozostała pierwszą jaskółką, za którą nieprędko 
przyszła wiosna tragedii polsk iej. („ .) . Dopiero w naszych czasach 
Stanisław Wy-piański stworzył żywotną tragedię o t reści , a ponie-
kąd i formie greckiej . 1 

( ... ) Klasyczną tregedię Kochanowskiego - pisze dalej Sinko -
przedstawiali przez szereg lat ucznio ie szkól średnich i wyższych 
na rozmaitych popi ach i wieczorkach szkolnych, czasem nawet na 
wielkiej scenie, jak w roku 1900 w Krakowie z okazji 500-lecia 
Wszechnicy .Jagiellońskiej. Ale dopiero w odrodzonej Polsce docze
kała się tryumfu, gdy z końcem czerwca 1923 r oku dyrektor Teofil 
Trzciński wystawił ją na dziedzińcu arkadowym zamku królew
skiego na Wawelu, na podium, dobudowanym do jednej ze ścian 
tak, że schodziło się na nie po dawnych schodach z 'krużganków . ( ... ) 

Mury zamkowe dodawały złotym s łowom Kochanowskiego tym wspa
nialszego dźwięku, że budziły w pomnienia świetności P olski z epoki Od
rodzenia. Toteż owo przedstawienie (powtórzone jeszcze w następnym 
roku) bylo prawdzi\vym świętem a rtys tycznym a zarazem narodowym. 
Dowód to. że w tragedii Kochanowskiego tkwi piękno nieśmiertelne". 

* • * 
Historię pięknej Heleny, kobiety, która stała się przyczyną wojny 

trojańskiej, znajdujemy w w ielu, ba rdzo wielu różnych utworach. Znaj
dujemy ją również w Mitologii J ana P ar andowsk iego . .Jest on a długa i za 
wiła, powiązana z losami różnych ludzi, z różnymi wydarzeniami i zjawi
sk ami. A oto jej d robny t y lko urywek, zaczerpn ięty z „Legend Lakoń
skich": 
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W Sparcie, stolicy L akonii , tam gdzie Eurotas prowadzi sw e 
jasne wody wśród ciem nej zieleni krzewów m irtowych, panowat 
przed wiekami król T y n d a r e o s z małżonką swoją L e
d ą. Ale oboje byli smutn i , ponieważ nie mieli dzieci. Gdy r az pod 

wieczór siedzieli przed pałacem i spoglądali na słońce, zapadające 
za ośnieżone szczyty T ajgetu, zjawil się nagle H ermes i polożył Le
dzie na kol anach wiel kie jaje, takie, jak zwykle 2noszą łabędzie. 

Leda schowata je w zlotej puszce, wyścielanej miękkim puchem. 
Po pewnym czasie jaje pęklo i w yszlo z niego czworo ślicznych 
dzieci: dwie dziewczynki i dwóch. ch.lopców. Chłopców nazwano: 
K a s t o r i P o I i d e u k e s, a dziewczęta: H e l e n a 
i K l i t a j m e s t r a. Nie mieli rodziców, więc mówiono, że 
pochodzą od Dzeusa ... 

Siostra D ioskurów, H elena., byla najpiękniejszą kobietą na 
świecie i o niq. właśnie toczyla się wojna trojańska. Ale gmin la
ko1lski nie troszczył się o to, co o pięknej H elenie opowiadają poeci, 
gd11ż czci! ją od niepamiętnych czasów na swój sposób - jako bo
ginię urodzajów. Najsławniejsza jej świątynia stala w miejscowo
ści T er apne, gdzie by l jej wizerunek cudowny, do którego przyno
szono slabe i brzydkie dzieci, aby bogini obdarzyła je urodą". 

(Jan P arandowski .,Mitologia") 

* * • 
A n t e n o r - Trojańczyk, który w sporze o Helenę reprezentuje 

głos sprawiedliwości. Przestrzega Aleksandr a p rzed pychą ! przekłada
niem spraw osobistych ponad państwowe. Uważa, że Helenę należy zwró
cić jej mężowi. 

A 1 e k s a n d e r - zwany też Pary5em - syn króla Troi, Priama. 
Zanim się urodził, matce jego Hekubie, śniło się, że zamiast dziecka uro
dziła żagiev.· , od której spłonęło całe miast o. Wróżbici wyjaśnili, że sy_n 
k tórego urodzi, stanie się przyczyną zag!a<ly państwa. 

Bogini miłości Afrodyta, którą uznał za najpiękniejszą z t rzech bogiń, 
ofiarowa ła mu w podzic:ce najp iękniejszą kobietę świata - Helenę, żonę 

M enelausa. 
H e J e n a - żona k róla Sparty, Menelausa, porwana została przez 

P arysa i uwieziona do Troi. Stało się to przyczyną przyjazdu posłów 
greckich do Troi i wojny trojańskiej. 

U I i s - e s, zwany t eż Odyssem - król Italii. Wysłany został do 
T roi jako poseł , ponieważ ufano jego zręczności. przebiegłości i wymowie . 

K a s a n d r a - siost ra Parysa, córka k róla P r iama. Obdarzona 
była przez zakochanego w niej Apollina da rem jasnowidzenia. Kasandra 
odrzuciła uczucia Apollina, za co rozgni w any bóg ukarał ją, odebrawszy 
ludziom wiarę w jej proroctwy. 

Kasandra przewidziała straszliwe n ast®stwa odprawy posłów: woj 
nę, klęskę i zburzenie T roi. 

„Nieszczęśliwa łani" z jej wróżby - to piękna Helena. 

Kasandra przesfrzeg pTzed wpuszczeniem w mury Troi drewniane
go konia. Jak w iadomo, był t o podstęp Ulissesa: trojanie sami wnieśli 
do miasta jako zdobycz konia. w którym ukryli się greccy wojownicy . 
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O „WARSZAWIANCE" W KILKU SŁOWACH 

Teatr swój widzę ogromny, 
wielkie powietrze, przestrzenie, 
ludzie je pelnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny. 

(St. Wyspiański) 

Wars.:awianka jest jednym z pierwszych dziel literackich Wyspiań
skiego. Napisana została w okresie drugiego pobytu poety w Paryżu mię
dzy latem roku 1891 a latem 1893. 

* • * 
Pełny tytuł Warszawianki brzmi: Warszawianka pieśń z roku 1831. 

O jakiejże to pieśni mówi autor? Właśnie o „Warszawiance" napisanej 
przez Kazimierza Delavigne w hołdzie zmaganiom wolnościowym Polski. 
Pieśń tę przetłumaczył z francuskiego literat, gwardzista ochotnik, Kazi
mierz Karol Sienkiewicz. Muzykę do pieśni dorobił muzyk Karol Kru
piński. 

W II wydaniu Warszawianki Wyspiańskiego z roku 1901 zamieścił 

autor kartę z nutami i napisem następującym : 

„Muzyka Karola Krupińskiego, wykonana pierwszy raz w tea
trze narodowym w Warszawie dnia 5 kwietnia 1831 roku". 

Karta ta zawiera znaną melodię „Warszawianki". 

* * * 
Drukując swój utwór po raz pierwszy, Wyspiański zaopatrzył go de

dykacją . A oto ona: 
„J. Wielmożnej P annie zacnej, Leontynie Bochenkównej, po

święca autor". 

Wyjaśnienie, kim by ła L eontyna Bochenek i co Wyspiański jej za
wdzięcza, znajdujemy u Boya-Żeleńskiego w recenzji z Warszawianki, 
granej w Teatrze Rozmaitości w roku 1923. 

„Będąc małym chłopcem w K rakowie - pisze Boy - bywałem 

prawie co niedzielę u p . L eontyny Bochenek, owej „zacnej ipanny", 
której Wy piański pod tym mianem ofiarował wydaną drukiem 
Warszawiankę. Panna Bochenek (ciotka tragicznie poległego 

w świeżych wypad kach krakowskich rotmistrza) była t o stara pan
na, ułcrnna . G rywała nam na brzęczącym k lawikordzie pieśni na
rodowe, które śpiewaliśmy chórem. Potem dostawaliśmy kawę 

i ciastka. Tam poznawał Wyspiański „Warszawiankę". 

* * * 
Warszawianka była pierwszym utworem Wyspiai1skiego wystawio

nym przez teatr. A miało to miejsce w Krakowie w listopadzie 1898 roku. 
Pienvsze przedstawienie krakowskie, szeroko <>mawiane w ówczesnej 
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prasie, miało znakomitą obsadę aktorską. Sensację \VZbudzil Ludwik Sol
ski w roli Wiarusa. 

.,Pan Solski - pisze recenzent Glosu Narodu - zrobił arcy
dzieło z tej milczącej roli. Za wejściem jego całe audytorium od
czuło grozę sytuacji, a wrażenie było tak potężne, że ipostać Stare
go Wiarusa wciąż przed oczyma stała, choć: go dawno na scenie nie 
było ... Żołnierz wciąż żyje w pamięci" . 

* * • 
Następnie pojawiła się Wars.:awianka na scenie lwowskiej 1 lipca 

1901 roku jako uświetnienie ',lroczystości odsłonięcia pomnika Mickiewi
cza. Rolę Marii grała wledy, przybyła specjalnie z Ameryki, Helena Mo
drzejewska. 

„Był to jeden z tych wieczorów - pisze o przedstawieniu spra
wozdawca teatralny Slowa Polskiego - kiedy czuje się, że sceny 
od widowni najdrobniejsza nie oddziela szczelina, że co tam na de
skach zabrzmi, znajduje oddźwięk w ercach słuchaczy. ( ... ) Ta 
pieśń z roku 1831. jak ją nazwał autor, dominowała nad całym pro
gramem potęgą patriotycznej nuty, tragicząym krzykiem, który 
serce rizdziera". 

* • • 
Właściwie tym dopiero iprzedstawieniem lwowskim Wars::au.•ianka 

zdobyła obie scenę polską na zawsze. Po odzyskaniu niE:'podJeglości 

z wielkim wzruszeniem oglądali ją jeszcze polscy widzowie w Teatrze 
Polskim w 1915 roku oraz w Rozmaitościach w 1923 roku . 

* * • 
Teatr Młode.i Warszawy wznawia dziś Odprawę posltiw greckich 

Kochanowskiego wraz z Warszrm;iankq Wy piańskiego w tym celu. by 
bywalcy naszego Teatru. szczególnie młodzież, mieli możno'·ć zetknąć ię 

z piękną sztuką klasycznq polskiego teatru - by poszerzyli swoją \"iedzę 

o tym teatrze i znaleźli w swoich "sercach i umysłach należyty oddźwięk 
dla arcydzieł epok minionych. 
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DWA WIELKIE POLSKIE DRAMATY POLITYCZNE 

Wyobraźmy sobie, żeśmy sic: z.naleźli w rodzinnej miejscowości auto
ro, w Czarnole ie pachnącym drzewami, niewiell iej posiadłości, gdzie 
było osiem razy więcC'j pastwi k i borów co pól uprawnvch. Je ·t rok 
1577, zbliżające iG święta Bożego Narodzenia. Na dziedziniec wjechał 
właśnie na spienionym koniu goniec. który przywiózł Kochanowsk'iemu 
dwa bardzo ważne listy . I to od kogo! Od samego podkancler7ego ko
ronnego, przywódcy wielkiej partii reformator ·Jdej, trybun;:i. ludu szla
checkiego, Jana Zamojskiego. 

Li. ty te dot:vczyl:v bardzo p!lnej sprawy. Zu trzy t •godnie, 12 stycznia 
1578 roku, miały się 0dbyć w U.iazdowie pod Warszawą uroczystuśr:i 

wc.::elne Zamojskiego z Kry tyną Radziwiłłówną. Podkanclerzy życzył 

sobie, by - wedle ówczesnych \vzorów zachodnich - uroczystości te 
zos tały uświetnione spek'laklcm. Dlatego zamówił utwór sceniczny 
u swego przyjaciela, sławnego t :vórcy „Trenów·• i ,.Fraszek", Jana 
Kochanowskiego. 

Poeta był sumienny : napisał to, czego ię podjął. Lecz stalo się ja
kieś nieporozumienie. Zapomniano widocznie doręczyć Kochanowskie
mu list, w którym Zamojski prosił o nadesł anie utworu . A może za :vi
nił iu jakiś przypadek. nieporozumienie.>? Dość, że ów p ierwszy list 
doszedł rąk poety razem z drugim, bardzo już zapewne naglącym. 

Kochanowski miał mało czasu; mógł tylko „Odprawę" przepisać, nie 
zdołał jej już poprawić. I takie zakłócenie normalnego funkcjonowania 
poczty wp!ynęł więc na ostateczny kształt, jednego z arcydzieł, jakie 
wydała polska mowa. 

Lecz nie skarżymy się - kto wie, czy ewentualne poprawki przyczy
niłyby się do pomnożenia uroku czarnoleskiego dramatu. 

Gdy Kochanowski pisał „Odprawę" , był już w całym !<raju twórcą 
głośnym, popularnym, kochanym. Prorokowano, że prędzej Wisła po
płynie w górę rzeki, nim zgaśnie chwała „słowiańs:kiego piewcy". 



'limo to twórca .. Odprawy" nchuwał zadziwiającą prostotę i skrom
no:ć . Zan m otrzy111 ,d ponagl~jącc listy, wyobraził sobie, że Zamoj. ki 
111ł i' r .itiż zrez~· •nowa! z „Odprawy", która zatem, jak się poeta wyraził, 
p1»j 1.:e .. molum na pok~irm albo na trąbki do apt2ki„ . 

• lC była fo b~·najmniei .. kokiutc:ria" moona \\' epoce Odrodzenia, ,iak 
p· .~ PU · .:czają hi~to1· ·cy literatury. W prywatnym przecież, nie obliczo
n ·m na druk, 1: 'cie do Zamojskiego można bez trudu wyczuć nastrój 
;.::czer~·ch wątpliwości i niepokojów, ciągłego a pięknego niedosytu eha
ra k'tcryzu.iqi:e~o prnwc!zmycn a1tystów. Muli ludzie z wchwytem i sa
mouwielbieniem kontemplują swe dzieło - wielcy hvórcy traktują je„. 
z za v. tydzcniem. 

Wi lkot<ć i świetność .. Odprawy poslów ~reckich" wyraża się zadzi
wiającq konden. acjq, bogactwem, zwartością . Ileż problemów artystycz
nych 1·ozwi<)znl Kochanowski na obszarze owych sześciuset pieciu wierszy 
pisanych .. nic pod ~rnu1· · · . jak to sam określał, wręcz rozsadzających 

uświęcone reguły! W jednej choćby scenie, w krótkim dialogu Heleny 
z Panią Staq ileż mądrości! Ileż tu myśli na temat „równowagi" 
szczęsc: a i nieszcz~ścia w n..1szym życiu. ile ożywczej dyskusji :filozo
!icznej ! .fokie ludi.kic i szlachetne współczucie dla losu Heleny, jakie 
wczucie się w tajniki doli kobiecej, jak delikatne wycieniuwanie uczuć 
Heleny i ilci: p1cknej : ympatii w pociechach starej towarzyszk'i. Ileż 

czaru. ile !:'lrn1iczn11e j precyzji . ik urody - w krystalicznych słowach 
chóru p ómien troja1iskich! 

Gl<:b kn wyk. zhłcony humanista Jan Kochanowski, znający bie«le 
11·z~ .i~ t :>J·i, zac1.~· tu1ący się utworami starożytnymi. wiedział doskonale, 
że w Troi nie b. ·Io urządzeń czy instytucji przypominających współ
cze · ną przecie Rzeczpospolit ą. Jakże więc wytłumaczyć Ó\\ senat obra
du,iący zupełnie po polsku. z mar:zalkami bijącymi laskami o ziemię, 
owe meldunki starostów pogranicznych w prawie obcych zagonów? 
Czyżby Kochanow<kicmu obce b) I>-, jak Szek-pirowi, pra·wa perspek
tywy hist or ·cznej? 

·w~· tl nmaczen i c jest prost:>ze. Poecie chodziło tu wyraźnie o świadome 
i celowe a luzje µol it_ czne . .. Odpra\\a po ·Jów greckich„ była polską 

sztuk ::i a l-:-t ualną . \ , pi saną po m .:trzowsku w starohelleński dramat. 
Gd~·by Antenor nosił nazwisko Zamojskiego. a Aleksander, dajmy na 
to. S;1muela Z!::orow. k ie :;:o . wvmowa aktualna .. Odprawy„ nie b~·labv 

b<..rdzi e.1 przcjmu .i ~•ca. Prze" ośn i L„ wielka metafora dramatyczna potę!!o
w< la · iJę ja n Th konfliktó\\' w dramacie. I chodziło tu nie tylko 
n ~ l u '.i -' do ówczc nych ~lr.rć pclitycznych między obozem reformy 
.. cnd: ucyj nei" a możliwościami. 

K nel am w,;k i, k :órv k ilk',1 lat l:. ·cia spędził na dworze. bv się potem 
\\ , c r :· ,,_. w ,ci-;kie zac : ~ze z:-ial nc.jbardziej istotny problem polskiego 

i nic tylko polskiego, życia publicznego. Chodziło o to. \ czyim interesie 
ma być wykonywana władza państwowa: rządzących czy rządzonych? 
Przekupstwo uprawiane przez Aleksandra z głębokim przekonaniem 
o sluszno ' ci sprawy, rozpQtywanie grożnego konfliktu międzynarodo
wego dla obrony prywatnych interesów i, w chwili gdy Troja nie jest 
gotowa do walki. nieprzestrzeganie praworządności jako podstawowej 
zasady równego traktowania obywateli i dążenia do sprawiedliwości, 

wreszcie szkodliwa demagogia żerująca na przypadkowej emocji i celo
wym mie.7.aniu pojGć - oto wielk'ie zagadnienia poruszone przez twórcę 
.. Odprawy posłów greckich"'. Ze zdumieniem odkrywamy, jak zawsze 
u wielkich twórców i w wielkich dzielach nie przedawnioną aktualność 
każdej niemal sceny tego dramatu. 

„Odprawa" jest, formalnie rzecz biorąc, tylko epizodem wielkiej spra
wy trojańskiej; jest tylko dramatyczną relacją o pięknej żonie spartań
kiego monarchy, wykradzionej przez bezwzględnego i brutalnego 

Aleksandra. W sprawy tych kilku osób zdołał wpisać wielki poeta 
os:romne zagadnienia. 

Podobnie i w „Warszawiance" Stanisława Wyspiańskiego. 

Tal;:że i ten utwór jest na pozór tylko epizodem ukazującym tragiczne 
dzieje kliku osób w lutowy poranek 1831 roku. 

Na pozór chodzi tu tylko o romantyczną śmierć młodego oficera, 
który był zaręczony z piękną i zakochaną w nim panną. 

Lecz nie jest to przecież zwyczajny los żołnierski. Nieobecny na sce
nie poległy już w chwili gdy odsłania się kurtyna, porucznik Józef 
Rudzki zginął na straconej placówce wraz z całą wyborową dywizją; 

z~inął dlatego, że chciał się odznaczyć, że owego głodu romantyczne.i 
sławy doznaje jego otoczenie, a szczególnie narzeczona i koledzy, że 
faktyczny główny dowódca rozumiejący przecież szkodliwość i bezsens 
takich ofiar. wiedziony kaprysem, cynizmem i przekorą. nie robi nic, 
by siQ przeciwstawić niepotrzebnym hekatombom. 

Na tym tragicznym przykładzie indywidualnym pokazuje zatem Wr
sp:a~ . ki zagadnienie ugólnonarodowe. 

.. Warszawianka". pis;:ma w latach 1893-1898 przez mało jeszcze z:-ia
ncgo kr;.ikow~kiego malarza i poetę, była pierwszym etapem ideowej 
walki. jaką W~·spiański mia! prowadzić całe życie. 

Chodziło mu o treść i sens patriotyzmu. Chodziło o przyczyny i źródla 
narodowych klęsk powstańczych .. 

Melodia „Warszawianki" śpiewana i grana Wy. piań ·Idem..1 \' 17 i .: · l · 
stwie przez pannę LcontynQ Bochenek wywarln na niego wpływ ogrom
nie sugestywny. Mimo to, a może właśnie dlatego, już we '~ czesnej 
młodości przyszły autor .,Warszawianki" zaczął sobie zadawać pytanie, 
czy trafna _iest · llernatywn „triumfu lub zgonu·'.' Czy nie wiedzie on:i 



'\: 

społe.:zeństwa ku temu, co Chłopicki określa jako „ukryty miazm roz
stroju i rozkładu w malowniczości zgonu"? Przecież nie dekoracyJna, 
emocją nalrazana śm ierć, ale bujne i pełne życie niepodległe stanowi 
istotną treść patriotyzmu. Dlaczego więc tak łatwo ulegają czarowi 
martyrologicznego, tragicznie odrzucającego hasła nawet ci przywódcy, 
którzy doskonale rozumieją jego szkodliwość? Nawet ci, co mu się prze
ciwstawiają, ale tylko w teorii, jak generał Chłopicki? 
Wyspiański pokazuje w „Warszawiance", ile się w tym lcryło pry

watnej zawiści, małostkowych porachunków, niewczesnych i lekkomyśl
nych rozgrywek. 
śmiertelnie ranny Stary Wiarus. przynoszący wraz z meldunkiem 

o wybiciu całej dywizji Zym1rskiego także i krwawy szczątek pozostały 
po poległym oficerze, jest niemym wyrzutem, tragicznym oskarżeniem 
wodzów. 

Trzeba pamięh>ć, że powstanie 1831 roku miało, według dowodzeń 

Maurycego Mochnackiego, znaczne sznnse wygrania; szanse te zostały 

zaprzepaszczone z winy militarnego kierownictwa, stosującego prze
starzałą strategię, nieumiejącego zorganizować narodowej partyzantki. 

Tak więc ,Warszawianka" staje si ę dla nas jakby ideową kontynua
cją napisane; tyle wieków przedtem „Odprawy". J est istotnie dalszym 
ciągiem wielkiej , nieśmiertelnej debaty na tematyce, co „pospolitą 

rzeczą" władają, a „ludzką sprawiedliwość w ręku trzymają" . 

Można powiedzieć, że generałowie z „Warszawianki", myśl[1CY nawet 
w huk'u armat car kich o własnych tylko ambicjach czy rozgrywkach, 
wydają się w prostej linii następcami troszczącego się o wła ny tylko 
interes Parysa - Aleksandra. 

A chociaż w „Warszawiance" brak człowieka o takich poglądach na 
sprawy publiczne jak Antenor, wiem ·, że idea Antenora nie zamarła 
u nas nigdy, że je t dzisiaj bardziej żywotna niż kiedykolwiek. 

Wojciech Natanson 
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