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Memu Miłościwemu P a nu 

J ego Mości Panu, P an u J a nowi Zamojski emu 

z Zamośc i a 

P cdkanclerzem u Koronnemu Et e. E t c., 
służby swe 

w łaskę W. M. Mego Miłośc iwego Pana za~ecam 

Wczora dopiero oddano mi obac.łvv:.i l i.:>L:< za

raz, któr 'Ś W . M. do nmie około tL•j tragedyJt'J 
pisał. A iżem przcdtym nic wiedział o ty..:h 
liściech spodziewał m się, ŻP za tymi czasów 
och lokami i mPJ tragedy jej się od\.vlcc miało, 

albo raczc:j, że tak ze mną z:)stac miała molom 
na pokarm albo na trąbki do apt •lu. .Jakom 
listy W. M . przeczytał , nic było czasu popra
wować, bom wszy tek musiał insunwrc> na prze
pisanie . Quicquid id est - a baczę, że b ł azPńs

two, i \V . M . sam podobno rzeczesz - posyłam 

W . M. tym śmiel e], chocia nie masz co, żem 

to jeszcze z p rzodu W. M . opowiada! , że to nie 

m iało być ad amuasim, bo m istrz me po lt•mu . 

Rzeczy tPż drugie n ie wedla uszu naszych. 

Inter caetera trzy są chory. a trz •c i Jakoby 

greckim chorom przygania, bo on i już osobn :-.

characte rcm do tego maj ą : nie wiem, jako to 

w polskim j ęzyku br zmiPc będzie. Al w tym 

n iech będzie arbitrium W . M ., albo raczej we 

wszystkim. Barzo bych to był rad uczyni ł, że

bych był sam pracs ns W. M . teraz służby swe 

ofiarował, ale mi złe zdrowie nie da. Nierad 

bych prz ds iG om ieszka ł przenosin W . M., jeś li 

salus tak będz i e chciała. Zatym się łasce W . M. 

mego Miłośc i wego P ana zalecam. 

Da tum w Czarnolesie, dwudziestego w tore
go dnia grudnia, Roku Bożego MOLXXVII. 

W. M. mego Miłośc i wego Pana 

sługa uprze jmy 

Jan Ko cha nowski 

Z „ORFE USZA SARMACKIEGO" 

Uroczysb:i p r mierę „Odprawy posłóv gr0c
kich" ( l ~ stycznia 1578 ro -u w .Jazdowie pod 
Warszawa) zaszczycił swą ob cnością Król 
Stefan Batory. Do n iego to właśnie skiero al 
Kochano\ ·si-i ostatnie wersy sztuk i (po zakoń
czonej akc j i s ·enic.:znej), pisane - ze względu 

na słabą znaJ omość przez k r óla, polsk iego ję
zyka - po łacinie : 

„Qves pes, o cives, que mens in pectore vestro 
l'.~t''? 

cz:d i: 

„Obyv.:at >le , Jakie nadzi ·je w sPrcach, 
7,amiary jakie' wasz"'? 

i dalej : 

„Nic pora na próżnowanie, nic pora na Sl'n , 

... NiP czas wicsc n1cna vistne spory i 

waśniL• ... 
Wróg stoi u progu, a na grani ·y pewna 

WOJ na 
. .. A ty, Sarmato, gdvś nagi· zna lazł się 

po~ród t y lu ... 

takiego mnóstwa oręża i pocisków 
stoisz uslupialy, jak gdyby twe ciało 

ogarnia ia starcza scnnośi· 
i rnnit'masz, żt• są to tylko zjawy? 

Tu chodzi o wol ność i dobro ojczyzny .. . " 

( Fra~menly . Orfru~La Sarmar-k 1t' ro ' 

w tiu rnac7.L'fli u Juliana Lewań: kw~n. 

lłlm Tl „Dramalchv staropolsk 1 ełl" 

wyr! . P.JW rok 1959) 

/'.achowalo się imi<.; i nazwisko aktora recylu

jqcego tekst „Orfeusza " z towa rzysz •niem I u t

n i przPd S t •fanem Batorym. Brzmi ono : 

Krzysztof K labon, cy tarzysta ... 



Z „ODPRAWY POSŁÓW GRECKICH'' 

CHORUS 

.. Wy, którzy pospolitą rzeczą władaci e 

A l udzką sprawiedl i wość w ręku trzymacie, 

Wy , mówię , którym ludzi paść poruczcno 

I zw ierzchności nad stad m bożym zwierzono: 

Miejci t przed oczyna zawżdy swojemi, 

Żeście miejsce zasi dli boże na ziemi, 

Z którego macie nie tak swe własn rzeczy, 

J ako wszystek ludzk i mieć rodzaj na piecz\·. 

HELEN 

... Co już powtarzam nie raz, że na świecie 

Mnie j dóbr daleko niźli złych przypadk · w. 

PANI STARA 

Mniej albo wiQce j, równa-li też liczba 

Obojga - korzyść niewielka to wiedzieć , 

O to by Boga prosić, żeby człow iek 

Co najmnie j szczęścia przeciwneg doznał, 

Bo żeby zgoła nic , to nie człowiecza . 

ANTENOR 

Niechże s ię Aleksander tak drogo n il• ż •n t 

Żeby małżeństwo swoje upadkiem ojczyzny 

I krwią naszą miał płacić! 

ULISSES 

O nierządne królestwo i zginienia bliskie, 

Gdzie an i prawa ważą, ani sprawied l iwość 

Ma mie jsce , ale wszystko złotem kupić trzeba! 

.. . Ci domy niszczą, ci państwa ubożą, 

A rzekę , że i gubią (Troja, poznasz po tym!) 

A przykładem zaś swoim jako wielką l iczb~ 

Drugich przy sobie psują. Patrz, jakie orszaki 

Darmozjadów za nami , którzy ustawicznym 

r · żnowaniem a zabytkiem jako wieprze ty j ą. 

Z tego stada, mniemacie , że się który prz!·da 

Do posługi ojczyzny? Jako ten we zbroi 

Wytrwa , któremu czasem i w jedwabiu ciężko? 

Jako straż będzie trzymał, a on i w połudn1t' 

Prz sypiać się nauczył? 

KASSANDRA 

... O wdzięczna ojczyzno moja . 

O mury, nieśmiertelnych ręku roboto' 

.Takiż koni c wa czeka? 

Czujci stróże: noc idzie, noc podejrzana . 

Wielki ogień ma powstać, tak wielki ogi ń, 

Ze wszystko jako w biały dzień widać będzi;', 

J-\\ • nazajutrz zaś nic w idać n ie będz i e . 

... Matko, ty dzia lPk, 

Swoich płakać nie będziesz, ale wyć będziPsz' 

ANTENOR 

T' słowa , królu , nie są ku wyrozumi 'ntU 

Nazbyt trudn , a zgoła tobie i ojczyźnie 

Upad powiadają; prze Boga cię proszę, 

Nie waż ich sobie lekc<', ani miej za baśni. 



]AINI K:OCIHAINIO~VSll<ll 

Ol[))lp>l~A ~V/ A lp>OS~LÓ~V/ Gl~IECIKllCIHI 
z muzyką Jerzego Maksymiuka 

Antenor 
Aleksander 
Helena 
Pani Stara 
Ulisses 

posłowie greccy 
Menela us 
Priam us 
Kasandra 
Rotmi trz 
Wi~zień 

Chorus 

Pa n o w i e z r a dy : 
Iketaon 
Eneasz 
Pantus 
Tymetcs 
Lam pon 
Ukalegon 

Reżyse ria i układ tekstu : 

Jerzy Rakowiecki 

Asys tent rc7.ysc ra : 

Roman Kruczkowski 

OBSAD A: 

- ANDRZEJ RZECHOWSKI 
- H L RYK S OBIECIIART 
- I IN SKOŁUBA 

- ZOFIA STEF AŃ'SKA 
- ?IO R WYSOCE! 
- .TAN WOJCIECH KRZYSZC Z K 
- ROMAN KRUCZKOWSKI 
- ~YTA POŁQMSKA 

.V i\LDEMAR ST ARCZYŃSKI 
- :>cxx 

- vIARIA KACZKOWSKA 
MARIA KARCHOWSKA 
GRAZY A KŁODNICKA 
ł1ARIA SZCZ~CHÓWNA 
f1N A TOR'JNCZYK 

.UDWIK PACZYŃ'SKI 
- RYSZARD KOLASZYŃ'SKI 
- J SRZY TUROWICZ 
- r~'ADEUSZ KUDUK 
- MACIEJ POLASKI 
- HE RYK GOŃ'DA 

Scenografia 

Liliana Jankowska 

Tns p1 cjcn t. Zbigniew Lewczuk 

Sufler · Anna Gońd:1 

PREMIERA CZERWIEC 1980 



Adama Mickiewicza uwagi o „Odprawie 

pcsłów gre::kich" - fragmenty wykładu 

XXXVI o literaturze słowiańskiej 

w College de France. 

Znacie j uż Panowic stanowisko poetyckie 

Kochanowskiego w kraju tudzież wpływy obce , 

którym ulegał i w utworach swych dał wyraz. 

Z tych różnorodnych żywiołów wynika roz

maitość jego utworów. Próbował wszystkich 

tonów i wszystkich form poezj i liryczn j, któ

rych wzory znajdował u Greków i u Rzy

mian.( ... ) 

( .. . ) Poeta polski próbował także dramatu; 

pi rwszy w Europie przedsięwziął u tworzyc 

dramat wedle prawideł greckich albo racze j 

dramat literacki , wówczas bowiem nie przywią

zywano wielkiej wagi do dramatu prawdziwego , 

dramatu narodowego, który odgrywan na sce

nach stawianych doraźnie, a który nosi ł nazwę 

misteriów. Aby zrozumieć dramat naszego 

poety , trzeba poznać publiczność , do które j siQ 

zwracał. 

W miastach polskich nic było teatrów jak 

w miastach włoskich lub hiszpańsk ich; nie 

można było układać m isteriów dla odgrywania 

ich prz d liczną oświeconą publicznością; trze

ba było wybrać pisanie a lbo dla gminu, albo 

dla klasy wykształconej. Lud miał swoje nie

duże widowiska, o których mówi ł em niedawno, 

układane z kilku motywów zaczerpniętych z 

Ewangelii, z historii Narodzenia Pańskiego i 

Męki Pański j ; nie odczuwał więc: potrzeby 

dramatów pisanych . Publiczność zaś oświeco

na, panowie polscy kształc ni we Włoszech, WP 

F rancji, ta publiczność obeznana z pisarzami 

starożytnymi, zna1dowała upodobanie tylko w 

dziełach dobrze zbudowanych podług przy j ę

tych wówczas praw ideł l itPrack ich . Kocha

nowski, przeznaczając swe sztuk1 dla panów, 

z których ntejede n sam pisał dzieła o literatu

rze starożytne j , musiał z konieczności odwoły

wać się do ich wspomnień klasycznych; był to 

Jedyny sposób obudzenia ich ·iekawości . Owe 

klasyczne wspomnienia stanowi ły niejako pow

szechną przeszłość rzeczypospolite j literack ie] . 

Ktokolw iek czytał, pisał i zajmował się l itera

turą, znał lepie j histori ę Troi i Rzymu niżeli 

starodawne· dzie je własnego kraju . Dodajmy, że 

historię trojańską przedstawiali nawet pisarze 

słow iańscy, pisarze czescy, których w Polsce 

z upodobaniem czytano. 

Kochanowski musiał tedy wziąć osnowę , 

przed miot swpgo dramatu z mitycznych dz i jów 

gr k ich, aby móc znaleźć zrozumieni i t rafić 

do smaku swej publiczności. Wziął go z trze

ciej pieśni „lliady", gdzie opisane jes t pos els 

twa G reków żądających od Trojańczyków 

zwrotu Heleny . J est tam sławny ustęp z chara

kterystyką wymowy Mcnelausa i Ulissesa . Ty

le co do osnowy . Kochanowsk i znał też pogl ą

dy greckich poetów cyklicznych oraz traged ~o

pisarzy, którzy przetworzyli starożytne poda 

nia homeryckil', i w dług tych poglądów krC'śli 

charaktery Antenora , Ulissesa i Parysa. 

Co do budowy utworu, miał przed ~obą 

J edną tylko drogę : naśladować Greków , zwłasz

cza Eschyla oraz Sofoklesa . Przedstawien ie 

sp rawy, układ dramatu J 'St niezm iernie prosty; 

przypomina sposoby tych dwóch traged iop isa

rz:v greckich. 



( ... ) Dramat nic jest podzielony na akty jak 

dramat nowożytny. Chór zajmuje główn 

mi jsce i przedziela sceny akcj i. 

( ... ) Chór ma za zadanie dawać rady oso

bom dramatu, modlić się do bogów, wypowia

dać uwagi moralne o akC]i. Słowem, chór wy

obrażał w tealrze greckim, jak wiadomo, su

mienie zbiorowe ; chór był głównym aktorem 

dramatu. Cały dramat grecki wywodził się z 

chóru. Kochanowski przyjmuje taki chór i 

według powyższych pojęć chór-owo j stestwo 

idealne-śpiewa. 

( .. . ) W dramacie ukazują się Menelaus i 

Ulisses. Ulisses, zgodnie z charakterem nada 

nym mu przez poezję cyk liczną, jako mąż roz

tropny czyni jakby przegląd polityczny stanu 

rz czy; przewiduje klęski Troi, rządzonej przez 

młódź wszeteczną i niedoświadczoną . Nato

miast Menclaus wybucha klątwą ( .. . ) 

(„.) Łatwo teraz zrozumieć, dlaczego dramat 

ten nie mógł być pojęty i oceniony przez ogół 

publiczności. Niewątpliwie, kanclerz Zamojski, 

który go wystawił w swym zamku, a k tóry 

sam napisał klasyczne dzieło o starożytności, 

zdolny był zrozumiec wszystkie najlż 'jsz na

pomknienia i ocenić styl dramatu; kilku uczo

nych z grona przyjaciół Zamojskiego było słu

chaczami godnymi tej sztuki; ale rzPsza czytel

ników cóż mogła zrozumieć z całego drama tu, 

w którym nie było namiętnych wzruszeń ani 

intrygi? Naówczas jedyne zaciekawienie w dra

macie budziła JUŻ tylko intryga. To, co sic; 

zwie intrygą, wprowadzono w dramat, kiedy w 

XVII, a w Hiszpanii pod konic'c XVl wi ek u, 

zaczęto dramatyzować sceny religi jne i nader 

zawiłe romanse rycerskie, tym sposobem zain-

ter sowanie idealne i poetyck ie zastąp i ono za

interesowa niem sztucznym i - j eś l i można tak 

powi dzieć - mechanicznym; stało się ono 

potrzC'bą publiczności . W naszym dramacie nic.• 

ma i ś ladu tego. 

Pożnie j kryty ·y dziwili się, ŻL' człowiek tak 

W!"SO<'t' utalPntowany jak Kochanowski mógł 

ułożyc lak niPkszlaltny szkic' Dla krytyków 

1.vwku przeszłego, prZe\vażnie ni0douczon~-c:h i 

w dz1edzm1t> lilvratur. · dramatyczrn·.i nit' zna

jących nic oprócz sztuk frarn;uskich , dla l)'ch 

krytyków styl i kompoz~·cja Kochannwskego 

były martwą literą . Ntc w tym dziw1wgo, bo 

smak powszt>chny często sii; zmiL·nia. tak 

wiadomo, z„ widk1l' ut vory sanwgo nawt>l 

Dantego i SzPkspira przez wieki pozosta ł~· nie

znane i b,vh· ujL•mme oct'niane prZl'7. krytyków 

i przez publicznosc. 

Dramat KochanowskiLgo pozostał lt>dv \\' 

literaturz1c• jako zjawisko odosobnion<', b •z 

poprzf'dn1ków i nas laclowrów. 
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