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utor „Odpra\\~" p clp.1rządkriw11I przyjęte konwecjr· r.n' unkoWl no\'. l'j pr 1blr n.a•' rt, • , r •ąr w r~ •ultnr1 \\la ·ar,
I •muł~ tr.Jgcdll pul1rvczn J
Nn IP ~c.lc.1 było rnuż zrPah •o·.vi1ć ją bL.1rąc wątek „ dile/r.v narodowych Nnrod \\•1 lr<1r,cd1<: hi toryczną nie pi„~ba
''' r.ą odnh i 11 ·sp k·<· n\'ch pz..Jb •\\·nll w tym :.nmyn.
r„a ie s worz) f: Angl.r;;, lii~zpnnlc, n takte F1 nncuzl l Wio-

Może

szukał

Kochanowski w kronikach odpowiedniego
ze skutkiem jednak negatywnym, Warto przrpomnicć, że aż po Oświecenia włącznie jedynym tematem
z polskiej hi. torii, który opracowano w formie tragedii, był
konflikt Bnle_ława $mialego z bi ·kupem Szczepanowskim.
.lp·zcze romantycy narzekali na brak w na:zych dziejach
tematów tragicznych. Może 1.rc.sztą Kochanow·ki od razu
zdecydował się na wątek trojal1 ki ze względu na jego charakter uniwersalny, Przemawiały za nim zre~ztą i inne
\\'7ględr.•Tego geneza antyczna poświadczona w cpopc i honwryck1cj i ~elkach opracnwai1 wzmianek i aluzji w litcralurzP ~reckiej i rz ·m~kiej do tarczała pożądanej kgit~·
macji humanistycznC'j erudycji. Z drugiej strony jednak
\\ ojna n Tr11j~ nakżała do tych nirlicznych wątków mito1 1qiczn} eh, k ore d 1 li eratury rcnesan u we:zły także inną drngą; za pllśrcdnictwcm recepcji średniowiecznl'j. Ni"kli"ire jego partie - np. Sqd Par11 'n - stały • ię t worzv"' Pm popularnych cxcmpltiw, a stąd zawędrował· do dra1nlów moralil towych. Op:-acowano jednak : całuŚ<' dzif'jliw trojnriskich, wielokrotnie przerabiając i kontaminuj<\c
dwa póżno·tarożytnc utwory prozą powszechnie uchodzi\C•'
za przekazy autentycznych uczestnik6w wojny: Diety a
Krety11czka Epli<'m<>rls IJ<'llt Troiani i Darc•a Fryga Dl'
r l'C'idio Troiac.
Sze~na lowiecrny czytelnik poi ·ki p.1znawał dzieje Troi
z popularnej Kroniki wszystkic•nl) śu:intn Marcinn Biel ki·g (1:\51) luli z an nimowcj Jli~tnrii trojnii.~kil'j (1563). Ohn
te opracowania nawiązują do tradycji śrcdniuwieczm·j \\
tym pn:cd<' w zy<lkim, że traktują przedslawianc zdarz'nia jako hi. toric; prawdziwą. Biel;;kicmu znana byla zapPwm· i wersja homerycka, z którą jednak ostro polemizował,
odrwcając np. udział ho~<'iw i inni:> ,,matactwa poetów", hy
prZ(•kazn<~ czy' lnikom rzrknmn
\·iarvgorlną \\'l'r Ję hi tosi.

i

materiału,

rynną.

Związki Ko ·hanow~k.eg11 ~ 1Iisf1Jriq trojari kq, klór
ponn 1smnn hądż. kwc;:,ti1Jnowano na pła. zczyżnie ~zczególo1wych p d1}bie11 tw i różnic Istnieją niewątpliwie, tylko, żr
sięgaja znacznie glc:bi j. Są to nie
tyll' pokrewie1i. twa
z okrrślonym tekstem, co z cnlą stojącą za nim tradycją,
żywą przecież w rem sansic. Dwie narzucające •ii;: ct>chy
świata przed tawioncgo Oprnll'y: racjonalizo\\':tnic
moty\•:acji wzmianka o kli'1tni bogiti i darze \ \Tencry pajnwi::i
ię jedynie w u~tach hroniąccgo swych cgoi ycmych racji
Par· a) i rozbudowanie realiów życia pałi-tw1lwcg w p11stil1 wyraźni nnnchr<>ni tyczn ·d1 pnehodlą wła.'nic <tnmląd
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W konsekwencji Odprau·a nic mieści się w grupie tragedii
mitologicznych, lecz należy ją traktować jako tragedię polityczną o temacie hi<torycznym cz~·. dla ści•loścl, pscudohi tor~·cznym.
C1.y krytyk legend o Lt'chu i Czechu istotnie \\ ierzyl
szczegółów wojny o Troję? Nic sądzę, ale
nie jc·t to istotne. Po pro;;tu takie ujc;cic lepiej odpowiadało jego celom. Można
u w-kazać analogii: ze stanowiki m Rosandra, kll>ry pod\vażał wiarygodność relacji Dicl)»a, all' Ś\\ iadomic op:crał ~i<: na niej w Franc jad::ie, <lu zni~ podkrcślając, że prawa poezji rl•żne
ą od p:-aw hitririi.
w hi ·toryczność

D cydując ię na opracowanie trojal1skicgo tematu w
formi
regularnej tragedii podjął Kochanowski zadani
nil'latwe. Z cpickic~o wątku tudnn było \vykroić taki fragm nt, w którym przy zachowaniu jedności cza u mieściła
by . i~ wyrażnicj. za akcja wraz 7 kala lrofą. Okoliczno 'cią
prą jającą <>kazała się wła~ni' popularność wątku: każdy

ch.rba odbiorca szc na lowicczny \\'icdział, że Troja upadła,
i skłonny był z pcr:opcktywy li go rozwiązania pn trzeć na
1\'CZ<'Śniej<zc Jazy w11jny. Kochanow.ki mógł wybrać fazę
najwczcśnicj-zą, właściwie ck.pozycyjną, co zresztą demon. tracy jnie podkrc"lił „ ytuacyjnym" tytulC'm zdecydowanie
odbiegającym od konwencji gatunku, Chodziło mu o przekazanie przesłanek kala ·tro!~·. blędów, które były jej źród
łem. W tym punkcie można było jeszcze odwrficić loq, gdyby•..
Właśnip n „gdyby" je~t treścią utworu.
tyczną dla rcnc an -u tramorali tycznym. Jej akcja,
jr·ś!i ,,·łączymy zapowit'dzianą katastrofę, mieści się w dnbrz · nam znan ·rn .chemacic winy i kary. RachunC'k jMt
pr : y, hrz nil'\\ iadom::ch, nic mie·zają się dC11't bogowie,
nni, lo:, nni naw' Fortuna .T1' l w nim, co prawda, pewnt>

O<lpra ll'a

gC'dię

z

tanowt charaklPr ·

~ilnym

picrwia~tkiem

upro•zcz nin: mamy d ~ czynienia z r konstrukcją prze. lanek clnkonaną z per pektywy kata·trofy, a wi~ o;;karŻ•'ni j< t cięższe o tę więdzę, kl(ir('j ,,władający Rz czpopolllą lrnjmi k•1" w chwili odprawi nia po łów mieć jednak nil· mogli.
Grl)źba totalnego upadku pań twa jako argum nt mający
kłoni<'· obywateli dt1 zwii;:k•rnncj !ro ki o w p<"1lnc dobro,
cl• ofinrno.'cl i r07. ądku, nie je
bynajmni j p my Jem

Kochanow-kiegn, 011brze go :ma lit ratura pnlilycznn epr1ld,
hy w pomnie<~ choćby Apokalupsi,ę .Sollkowsk!~go, samego
Kochan• w kir>~o Wróżki cz:·. w wyraźniej już. retorycznym
5

kontekście,

Qutncunx OrzechowskJego lub Kazania 8ejmowc
SkargL
Ten uparcie powracający ton katastroficzny z naszej perspektywy wydaje się trochę dziwny - pań s two przeżywa
przC'cicż apoge>um pomyślności , złoty \\'i0k k•1Itury, szczytowy okres potęgi i prestiżu w Europie. Równocześnie pojawia się refl<:>k~ja wynikająca ze znajomości późniejszych
kolei historii - czyżby pisarze szesna t:-go
ku mieli
1·zrczywiścic prorocze przeczucie klęski?
Kijowski upa! uje genezę zjawi•ka w charakterystycznym dla epoki historyzmie („ .) us rój poLki wzorowany
był na rzym kicj republice, (. .. ) Polacy his orię wln ·n ego
kroju 1 jm o \ ali tak, jakhy była ona no\"ą v r ją historii
Rzymu i („.) tym wielkim wzorem historycznym nieu. tannlc
•amy<'h . icbif' tyranizowali. Z rzymskiej pozy („.) zrodził
ię pohkl kata rofizm ( .) R?.ym upadł, wi"
klo Rzvm
naśladuj
w jeg potędze, mu •i ię li c zy ć z ty m, że p od-. cli los amt j potę i. A ta r z.yw ka pm::'! „ ar ożylnych
P lako \\'" nic była bynajmniej kh wyjątk o wą cechą, lecz
r„.) cechą w~zy ; tkich pań~tw europejskich. l'arnlelizm hitoryczny tworzył jedność kulturalną Europy (... ) Racja,
choe nic tylko do Rzymu sprawa . ię ogranicza. Ujmo\\'anie
hi torii w kate orłach analogii i powtórzeń Je t zjawi kiem
p o» z chn ym zaś opi any kata troficzny paralelizm dot·czy rb ~ n i eż ,Jerozolimy I wfaśnie Troi, Warte• zwrócić uwagP,, ż w ws1.vslkich trzech przypadkach rh 1dzi o społecz
ności ~· ór
mie zkanlcc sze nastowicczn,..j Europy z rńi.
ny h " gl<:dów u rnżał za swoich protoplasttm - kultuw:c h, I eow •eh C' ZY wręcz plemienn ·eh (Troi dotyczył11
o d t icki mit om c tnogenetycznym). We wszy !kich przy paclknch ut o ż s amieni było fr{)d!em aty !akcj onującej n h1litacji, prz,..de wszy tkim jednak lui.yl~ miało zn nau ę
1 przC' rogę, Wielki' klę~kl I istorycz.nc In cr prctowane w
cinchu mornli ycznym - Rzym upadł z po•.•. odu swej pychy, .Terozolima s nła lę pr edm!ot!!!l1 pra viedl!wej „zemsty
B-OżC'j", ponic ;i.· aż naród wybrany zgrz1 szył od tęp lwem.
Troja zginęła przez winy Trojan - odpowiada Kochano\\'ski. Poru ~z amy ~1ę w tym samym krę u myślowym, tylko
zami:i c; rdigijnych pojawiajq ię kategorie etyki obywatelski• j . Na traży p aw!Pdliwoścl stoi niebo, zaś Grecy
I\ nnrz.ęd1.wm h kiej
::ile praw dziwa wina T r<1ja 1
r k 6w, !<'CZ
b r
ł 11 J
o 1. J p Il l n i na ni
ojczyz nv.
Tak więc rezom rz.)' O<l1>ra u·y posługują ię grot.bą upadku na prawach zadomowionego już topo u retorycznego.
AlP i cala tragedia moż b ć traktowana ak pMłmiot O\ ·a

v'

·')!JO. 1 dz. rct ur;,:cz.nu
p rswaZ)Jnn Kochan w klLgO, n
t.} _m : am.} m to po ·i oparta i adresowana do w półcze nych.
Nic Je.st to jednoznaczne proroctwo, lecz ostrzeżenie wpomnleuic , us\\ iadomi nie groźby, która może się sp~łni ,
Jl · li zoi.tanie zlekceważona. Wiadomo, że Troja upadła, ale
f'ul ka upasc nic musi. Analiza mechanizmu pa11stwowego
z. ::otala przeprowadzona po to, by odkrywając przyczyny
kata lrOf) .r.naldć takie zau1.:zpicczenia, które pozwolą klęki unikn ć.
I l \ • i: 11l 1ira a ul worem św1 lny m , le p ozo. ta \I. 1.
pe ncn ri.co
rie rn, .• ni j nic zbędn i; , 11i!Jy I o tr u wan · \cd! ' C u o daJ n:c W.} tyczon g1J plunu buc 0 •I
J s t Jaklty prz. ·jrzy t 1 - - jas!1 ,•:ida , d ew u służy kazd )
I> _, zczc <Jlnyc h Iem nl•J•\ l ;ak łączy it.; z mn.} m. Skru
pulatn1c pod wzgl~dcm I 1rmalnym zachowa11J w zo 1 „~c gil
t unkowy t ragedii został podporządkowany tezie mma.a o- poli t)'l'z 1l'j , W t y m I <>lit;. C'Znym dramacie z t ·zą , hrn k
' l'S c ha ra ktC'ryslycwcgo dla wielkiej tragdii z.a t rz yma
111
lt; P z.cd n icr(J:rn i ą z.alr1ą „resztą tragiczną·• 1. chun k
J<'s t pro ty i z g tr.} rozwiązany. Zamknięcie <.tkCJ i w s ·hem y t kary, ro zpa trywanie przc. łauck kala Lrof.}
r i i:ll hłę<lu , k órego można bylo uniknąć, domt
!IUJ a \ cal} m
a efo !unkcja o ·trzegająco perswaznna,
to cechy vy L~pujące słabiej lub ilniej w większości traedii rene„ansowych . Z głównej drogi rozwojowej gatunku
pycha dramat Kochanowski 'go właśnie nowatorska skątll
nąd formula pol!Łycwej tragedii republikar\sk!ej. Odprawa
poz.o lala i mu. ia!a chyba pozostać utworem odosobnionym,
prototypem b z na ladownictw, co ni przeszkadza jej być
swoistą .yntezą myśli moralno politycz.nej swojej epoki,
najfJardzlej glębokun utworem sze natowiecznej poez.J1 obyvatel kicj któr ~ mu forma tragedii pod piórem znakomiteg•
poety nadała s zczególną powagę i vysokość tonu.
( !r gm nl :z puhllkacJl
J nU t ~
lu
rn nv.skiej „Lad I Fortuna; O trag r111
RenuanaoweJ w Poi.ce" OSlollneum 1974
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ws:yslku s •ę 11 iem. Pum11ie: ;a pr:cd laty,
/.L• w l'ols::c.:c źadcn nie by! w pumiqd:e bogat11.
Kmieca Lo r::::cc;: 11a1mcza.~ µatr::::ać rolcj bula,
.l s::lachta ·ię rycersk i m rzcmięslem bawila .
.Vie to nic buło siedm lat icalc:yć nic przcsta;ąc,
,\lrri:: i gorqrn c1crpiqc, głodu. pr:umicrajqc;
, \ tu ws zystko bogacLwo, kto się sławy dob1l;
LC'picj się tc1L niż ::lutym łańcuchem o::dobil
.l jeśli ku pokoju kiedy myśl skłonili,
Nic już su:oich ±olnii:rskich zabaw or1Hąpll1,
Jllc jakoby 1utro znowu wsiadać mieli,
%l1rojc nigdy a konia puścić się nic chcieli;
1 nadto przcdsię w polu :zawżdy lud slu:cb11y,
Kuiry kos::t oni mieli za bard::o potrzebny,
Ho to jakobu szkola młodych ludzi byla,
Skqd mężr1w czy · tych potym wychodziło sita .
'l'umci Polska urosla, a granice swoje
Rościqoni;la szeroko miedzy morza dtL"ojc.
Stąd prawa, stąd wolności, stąd R::ec;.pospolttq
Macic, moi Polacy, na .świat znakomitą
I..:c;; fl!(}O s11ać nic wiecie, i:: jako dostają,
Tymże równic sposobem królestw ostrzegają .

Z c::as<'m

lanJ K(_,,h 'lrw \ nk11·g0.

~·

Saly1 (lragm .)
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Jar1 K oc:har11 ·,•: .slu , ."5at11r nil.w l):=lk1 ni q- ,
K r;1k<°1\\' 15G1, 1\ i.ll't:t t.' tuł„\\".1
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Wpr .:1!Jul'1t~la

Sit; ko' llUJ I krllilq prz<:S!TIJU>,!
• \~1lzu;czn1c or/ r1w.11CJ przy)lnu1. bo, trmcl
rzc1·=
l\r1!lo111l.c 111s=11d1 r=eczu u•s~ci.:h (J/.Jfituść majq,
•~11111ei yrnuclu 111111 rlu 111rli 11a11wicj 1irzynuszaiq.
l'r::cLo 111eclraj rrl!' /ul11 udw twe crwtlitvc
, f'.uclt/1'bs11111, /·t'•rc Juku źwicrciadlu falszu,t•c
f, 11znq t tt'<lr t tl' 1c/t posti:pków tobie ukazuje,
• Nic' tak jak" Je c:w1nick stateczny 1irz11;mu3<~ .
I '''!Lt: flll!llJ l godność, bo tum pafistu·a SIO)q,

r-.1ctly dobrz]I sq w wadze, a źli się zaś bu;'I .
I\ c2coo r1apu1 r:eórlicj, i sam żyj prZ11kladnie,
H'.' 1111clcla11~ ::u pa rrcm :zawżdu pójdą snaclrdc.
J\ iz wszystki ·ao trudno dog!ędać jeclrremu,

.illc c::i;ść proce musisz poruczyć druoicmu
J»·z11pa1rujżc srę dobrze, kto się na cu c1odzl

li11lu tej C'ł1c1wości, kt1ira 1I=i.~ pa1111j'
'f'nk ii mall! i 1nrtkie jednako frasuje .
.11 jako sit: clziś ludzie =a pu:yrck jęli.
Tak 11aonc=as 11•sz11sc11 się 1ln .~law11 l'ISm;ll,
Kt<iTej ni•· rlrnr1i111 1r1111kiL'm ani prilmlsknmi ,
Al<.' znnr.zn11mi l'11cicli ::yskać pnsluonmi.

N tr•

1v·i:c iż lak.m1stwa nil' 11i6sl 011 1rick starndntc11t1
Sic Int' żaden pmlmrnt mięrl::11 nimi .~lu u-11 r1
/ło nic strrtutcm, ale cnotq sii; r;:qrlzill
Strzeor1c. jr1kr1by zamżdu w .~p6l11cj zu111lz11• :i:11l1
Teru;:, jak11 u• ple11;qd:acl1 lttclzir s111nk ww-uli.
Cno t a i przystnjc{1st11•0 cln kntn sii; t11li.
,\ ich plac 11ii?trstt1rlli11•a J')Otu·orz zastqpiln,
ri.·u cn 1rz1•ba stnrut<ln i r::C'c:r11k1\ll' si!n
1\ tr1111<'11 jakflh11§m11 tu przypomnieć 1nidi.
Kt11r:11 nui .~i<'.~Ć ;;:n strll
p11clo-jtrzun111r1 l'lrdf'li
r >11ru.~ przed nim r::C':w li, tol•~r:: rio:-mi kkili,
.le.~li ni(' chcia/ 11stąnić. m11silll pn 11ic1cnl1.

=

Rf! d1ocia druµi w zac11ym 1lomu s1i: urodzi,
murza 11ieśm1a1/u111, jcśh nic zn.a mcb11
.1l11i i11glów, ani mu Styru ::wicr:uć trzelJll

icśh

I l!ajwii;cej teoo strzeż, abyś 11a ur::i;d11
Łakum11cli ludzi nipd~1 nie sad::al, bo kt:cł11
Sprawiedliwość przcdajlla, ram przeklęctwo 1111dkrc,

n::i~. niech ja11•nif' kto zbija, niech :::clrarlza, nicrli J.:rnrlrrir'.

1"11q1tnr·11 11„stnn;„, inh• e-rno :nnrl11fe
"-Il\ r lf! U~I

I

Satyr ll•·•l!n ,

-

14

Nic dopiero to w1c-dw n cl 1 rz mik,wc1<
siq pr1Nliyrn Pwys przez morze l"'Jlowo c
Dla noclobncJ Hr le 1v, ktor•1 1emu bylcr
Za 1lotc joułko pirkn ct W" u~ r'orniPrir/11
Nie dbol. „ho::iu p:igo-irc- l"l•Clb liyc w 111m1 ,
Choć miał rcyo p11yploc1,_ b oly rodzonym1,
Na ~or1ie:: SWV"1 L,pndC'11 1 wszystkicyl'.l domu
Wołyl

O ŚLACH C I C U POLSKIM
Jeden po 1 w1clmozny nr tlo mo powrcdlwł
. W Polszczc ~loch cie jo koby też na korczn11
Ho klo jCdno prąjcdzie, to z ko1dym pić rru\i,
A tortu, pościel zwlóctqc, niebogo :.ir; kr lu>i".

NA HISTORIĄ TROJAŃS '<A

sicd11oł;

C)ma~owc.il~1 n u

l

k„, c.

1 •C'

wi„n1

Jl'~. n knrn11.
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To

by trzeba

naprawić i przywieść w swą klubę,

Byście potym Korany nie przywiedli w zgubę,
Każdy niechaj pr=estrzega swego zawalania:
Duchowni niech Pańskiego uczą przykazania,

A ludziom prost11m dajq dobry przyklad z sicbfr,
Jakoby i ten, i ów byli społem w niebie;
Swictcy niccliaj się w cudzy urząd nie wdają,
Ale rycerskim sprawom ;::nawu przywykają.
N ie bylić kaznodzieje ani doktorowie,
Cri w Pru.~ieclt tęgo dali Kr.:y::akom po głowie
Na sw11m każdy przestawaj, a dla .:ysku swego
Nie s.:kódź ani umniej ::aj dobra koronncoo
l\lo::na Rzeczpospolita i u:as ubogaci;
A gd.:ie się ta pou·inie, tam swe ka::dy traci.
A napr.:ód starajcie się o spolcc::nej ::gad.:ie:
W tejci samej nadzieja, żc się pr.:y swobncl.:ic
SweJ dawnej zastoicie i drogę najdziecie,
Jako u pierwszy por::qdek ws.:ystko pr.:etcicl::ieci1•.
Barziejci kędy ind.:iej r.:cc::y więc ::aclwd::q,
•.t przecfaię mqdr.:11 !ud.:ie la/wie w to ugod:q,
Ale tr;eba, icb11 tam uporu nic nylo.
Ze pr::11u,iodq w swq miarą. co się 1ci1kroc.:ylu,
Ten zgola wykor::eflcie. a ws::ystkic swe sprau·11
Da po::ytku spńlnego obróćcie naprawy.
To c.:111lcic. a nic będ.:icm u·s.:uscy źalowali.
I ja, l' racl:ę - i w11. te.kie mię sl11cllali.
Z

D. iad rc nc an

PEŁ NA

.i\•!

Uragrn )

PRZE ZDROWI E

Pr1e zdrowie gospodarz pije,
Wstawaj, go5ciul A prze czyje?
Prze królewskie Pow.1tawajmy
I ta kże jq wypijajm y !
Prze k1ó lowej. - Wstać się god1i
I wypić; ta za tą chod1i,
Pne kró!ewny. - Juz ja stoję?
A podaj co rychlej mojęl
Prze biskup:e. - Powstawajmy
Albo raczej nie siadajmy I
Ta prze 1drowie ma.szalkowe. O w..J, gosciu, w 'lt a ń na nowel
Ta prze hrabie. - Ws' alimy tedy I
Od pocmiemże nogom kiedy?
Gospodarz ma w ręku czaszę,
My wiedzm y powinnoSć nasze 1
C hlapię, wymkni lawkę m o ję,
J uż ja tak obiad przestoje.

IG

~ncl;i

Drze\\'ory z 7.ll'irrc111dl11 \/ih1/rJJo Rciu

- 0 SWYCH RY MIECH Ja inaczej nie piszę , ieno jako zyję :
Pijane moje rymy, bo i sarn rod pije,
Nie mierzi mię biesiado, nie mierżą mie iorty,
Podczas i czepiec; więc też pelne tego korty .
Co po sykofancyjej? - Chcesz mię miary w życiu
Nauczyć. a sam, ksieźe, nosisz diablo w kryciu .

li

D" rn1s.

11 pu111111kc11c1P i.t'C/111 S!iJ11·1crhk1C'11"
l.111UJ<!•' HH?fvrt111111 par"isttru tak zarnt'fl"·
od JJr::od/\1jrn wali::uch 1m:knh• ::alozo11e,
Pr;:c 11·r1s- ro:t1..rk clo1110tq1 md!c'Jt' r11:1flr111wJ11P
< 'hu•rilu Pańsku 11ie 1d::ic IL' zoodZi(', n 1c jcdn11.~n.
,/ ukn s11 m J>n 11 pr=11ka::al. ale u• 11-.~:ctcr:rwści
I /1/11rnwrst ll'O pc/11.: sq :huru rhrzdcija/1,ękic,
(':('!/'' ni(ldy aic sl11s::q lJti::nicC' pogariskie.
\\'rt,'•' Jflkn w wierze, tnk i w T'11sp111itt'J H:t•c:u.
Ka_c/lJ strq 7wr;;e, f.;aicl11 smojc mo na pii:r_y,
I rlubrn pc1.~p11litc pr::;(' 11711,'trznq rri<•znncli;
Od11w1 di;żliq żulo.~t- i ukr urnq s.~kodi;.

'"'"r<:,

S11rl!I 1111/czq 1 prn rrn: a l':[lm s11: l'hlul1ic1c,
011<; wk pięk11q u·11l1wś,1 11iclwc:nit' rrncirrt
Ho w rum 11i('r:qd:re ('/itid:i rL JHl11a u• nit'1c1•ll,
,111· Ji.!d11y11t prau·ie sii:<l::qc, 11krut111oJ to lml1

O STARYM
Story 1n1ol pr1op~1mu Tl. n1c1Jklodna 111c;k
L·:cz bylci mlocleJ 1enic to niemoc no 'r;kc.
l:h ~1(' µ„:rn często parzył w µr1. y1odzo,H~/ won111c,
Ct• wiqcC'j 111i/i jemu po1noqolo 1-łrinnic
Polym go ulec1y li mądrzy doktoromt'.
A pani w płacz niebogo; „Biodoz moJCJ głowie!
Kicdys ty, mężu, stekol, jam sic dolHlC mia ł o,
A kiedys ly zasię 1d16w, JO b~dc cho1zola"

IB
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Zastępca Dyrektora Teatru dis administracyjnych

Dyrekcja i Administracja Teatru

JANUSZ M. PAWLUK

Bia lystak, u I Elektryczna 12

K1crow i1k tcchnicrn y
MARE:K JANKOWSKI
Kierown•ct rlllalow 1cchnio:L'1yc.h

P10.:own1c krowieck1•.l

Telefon

E:UGENIA MOJSA
S fANISLAW NIESCIEROWICZ

Perukornia
EDWARD LASKOWSKI

C ,!rola

333-60, 333 68, 333·6g

Dyrdc1n

330-·I?

Org Widow

314-79

MICHAI. NOSOROWSKI

P1ocow1'10 tapicc1ska

• l\AZIMlf:Rl HOLOW11JIA

Procow.110 plostycl• „;i

HUBERT ADAMIEC

K1erow11ik

SCCl'Y

MIROSLAW C 'BULKO

lcr-nÓ,li.C' 1ia 1<1 bil ty zbiorowe przyjmuje Biuro Obsługi Widzów
1 godz
8.00 do 16 OO Telefon 314-79. Bilety indywidual„c
w kt>s
tftat" od ~1oclz. 1000-13.00 i od 16.00 rlo 1900
Przedsprzedoz bilctow : „Orbis" - Rynek Kościuszki '3 codzicn11i.„
oprocz niedziel I w1ql w qadr. 10.00-17 OO
Poczqlck p•zet1 lowicoi godz 19 OO

Glowny elektryk

JERZY KONIECZNY

20

(Wyuawco

Teol!

Dramatyczny irn. Al
Cena· 6,- zł

Wcgicrki

w Biolv111slok11

SCENA WĘDROWNA LUDOW A

JAN KOCHANOWSKI

ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH

OBSADA ·

Antenor
Aleksander.
którego i Parysem rnwiq
Helena

-

l<11ysztof Ziecnbiriski

Por11 Starsza
Kasand ra
Priamus, król trojllri~ki
Ulis e<.
posłowie greccy
Me11elaus

-

Wo jciech Koli•1owski
Irena Ku Iicka
Jolanta Zmzycka
Barbara Jakubowska
Asja Łamtiug i na
Eugeniusz Dziekorisk1
Juliusz Pr1ybyl sk i

-

Andrzej Karolak
Jerzy Kulicki

łketao:1

Chorus ponie.1 trojańskich

Poseł Parysów
Ro tmistrz

-

Maria Chodecka
Barbara Łukaszewska
Dagny Rose
Danuto Rymarska
Lubomiro Taropacka
Helena W i11ło
Marian Szu l
Jacek Piatkowski

SPRAWA W TROJEJ

Oprocowa'1ie tekstu
i reżyseria:
ANDRZEJ WITKOWSKI

lOFIA DE INES-LEWCZUK

Muzyka:
I ADEUSZ WOZNIAK

/I. ystent reżysera .
ANDRZE J JAKIMIEC

l n;picjent:
Hal1110 Krawczyk

Kontrola tekstu·
Krystyna Dzicmska
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