
TEATR IM. JULIANA TUWIMA 

JAN KOCHANOWSKI 

ODPRAWA 
POSŁOW 

GRECKICH 



JAN KOCHANOWSKI 

ODPRAWA 
POSŁOW 

GRECKICH 

(uzupełniono o fragment~ utworów: 
Dziewosłąb, Epitalamium, Fraszki , Monomachija 

Par~sowa z. Menelausem, Muz.a o śmierci 
Jana Tarnowskiego, Pieśń III, V, VIII, X, XIV, 
XIX, Psalm 5, 12, 21, 50 56, 58, Sat~r, Zgoda, 

Wróżki) 

adaptacja, inscenizacja i reżyseria: 

JÓZEF JASIELSKI 

scenografia: 
RYSZARD KUZYSZYN 

muzyka: 
TADEUSZ WOŻNIAK 

choreografia: 
WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI 



Lata 1980 - 1984 w ' po· ób "· ,'jątkowy przypominać nam będą o 
największym poeci~ pols kim przed Mick ie\\i czem. o pierw zy m po i· 
skim twórcy, kt óry wpro wadzi ł naszą lit eraturę " krąg wielkich li te ra
tur e uropej kich. W roku 1980 przypada bo wiem 450 roczn ica jego 
urodzin. zaś cztery lat a p óźniej ob hodzić będ z k my 400 ro czn icę 

śmierci wie lkiego huma nis ty, Daty te prowo k ują do ponownego 
od cz}• tan ia i obejrzenia d zieła Jana z Czarno lasu , i tak prze i~! bez 
przerwy obecnego " świadomo śc i kulturalnej, a nawet cod zie nnej 
naszego społe czeństwa. 

Wszechstronnie wyk ztałc.ony i utalen to wany poet a w dz ie łach 

wo i h wyrazi ł pełny obraz myś l i hu manistycznej złotego \l·ieku 
ku lt ury po lskiej . od rozt aczarua rado snej "i zj i tę tniącego gware m i 
rozgłosem fycia d\\'orskiego oraz przeciwstawnego mu wiejskiego 
zaci>Za ( „Pieśn i " i ., Fraszk i") , mąd rej , 1•nikl i11·ej i da lekowzro cznej 
re fleksji nad położeniem ojczyzny i jej przys złośc i ą . ojczyzny 
zagrożonej zarówno przez wrogów zewn ęt rz nych. jak 1 " ewnęt rzną 

anarch i (pieśni pa trio tyczne i przede wszystkim „Odprawa posłów 
greckich" - pierw za polska traged ia re nesansowa) da ł wreszcie wyraz 
rozpaczliwego oj cowskiego bólu i pro tes tu przeciw niew czesnej śnierc i 

um iłowanego d ziecka ( ,,Treny") . Kocha nowski b ył n iema lże 

prawodawcą polskiego ję zyka lit rack iego, pi ywa ł uc szt ą także po 
łacin ie. Bez jego doro bku trudno by łoby Joprawdy wyobrazić sob ie 
naszą narodową kulturę. Dorobek ten s t ał się td. na tchnienie m wiciu 
wybitnych ludzi pióro , od Mi ko łaj e Reja począwsz , dama 
Mickiewicza, Juliu sza Słowack iego, Cypriana Kamila No rwida, 
Bo le sława Leśmia n a , Leopolda Staffa, faro ł awa Iwaszkiewi cza, a! po 
twórców naj młod szy ch. Piękne strofy poezji Jana z Czarnola u 
poświę ci ł Julian T uwim; 

Rzecz Czarnoleska, przypływa, o tacza, 
N iewiadomego nil!pokoi dziwem. 
Słowo się z wo lna w brzmieniu przeista cza, 
Staje się tym prawdziwym 

Z chaosu ład się tworzy„ lad, konieczność, 

Jedynośc' chwili, gdy bezmiar tworzywa 
Sam się uk łada w swoją osrat ecznośL' 

I wo fa, jak się nazywa. 



jc<ln i bron ią po koj u, a inni prą do walki. Można !Xhł ucha ć , ja K jed ni 
powia<laj ą o wyhzośc i J obra pub li zn go nad sprawa mi pry w3tny mi. a 
inni 'kłonni są podporządkować wszyst ko prywacie. Toczy \ię \\i i;: 

' p ó r r ó i. n y c h r a j i, racji nade W•ZY• ł ko mo ralnych ( b ąd ż 
te! mord lno-poLi tyczn eh, od rOz\łrzygn ię c ia których zależą Jo~y 
mia,ta-pa ństwa i jego mieszkańców. Nie od rzc('zy będzie ted y 
stwie ru zcnic, ii. „Od prawa po~ łów greckich" jest ci zi k m o zn aczen iu 
po nad czaso wym, bowiem motywy po -r ę powa n ia jej boha terów spro· 
wad zają ,j do najpro\ ts zy ch , naj bardziej zasadniczych od ruchów i 
mo tywacji Judzkich. 

Sprawcą nieubłaganie nadciągającej zag łady jest uclywiścic Parys . 
k tóry uw iód ł i uprowadzi ł żonę Mt> nela usa. Nic on jedna k wy suwa s i ę 
na pla n picrw~zy. Wyprze.d za go Ante nor, wzór cnót i rozwagi. 
„ modelowany ja kąy na posą"u a nty<.-z nym" - jak powiada " pó ł

czc,ny nam l> adi.lcZ t wórczo ści Jana Ko cha now~kicg , Antenor znajduje 
'ię na pozycji straconej , ale w imię m iło. ci ojvyzny do ko ń ca 

przeciwstawia si ę wojennej awanturze . a kiedy - po kv na ny, hoć nic 
prze kona ny . przez współz iomków - wie i! nie zdo ła j uż zapobie c 

\\Ojnil' . Ir , zczy \ię o to . by kr;ij był <l o niej mo:i li\\ IC najle piej przy
go to wany. ·1 o on prze cież wypowiada słowa sta no \\ iąl'c naji stotn iej zy 
\en '> całej „Odprawy po,łów greckich" , słowa pue n l uiącc ut wór: 

Boczę, le jej (Ohrony} trzeba; 
cz mi to sło wa przykre i co~ nie bez wróżki, 

No ka ! dy rok 101111 każą radzi . o ohronie. 
Ba, rodźmy tu o wojnie, nie wszy stko się hro1imy : 
Radźmy, jak kogo bić: lepiej nii go czekać! 

Wy powied ź ta prowok uje do przypo mnienia , i7 w pohkiej trag di i 
literackiej czę to sto.·unko \ mówi ło · ię o po l, ki m ko lorycie tej 
c;z tuk i. Co decydowa ło o takim stawianiu proble mu '! Przecież rzecz 
cała ro zgrywa \ię ' Troi. Uwagi i dy sp uty odnoszą 'i ę wyłączn ie do jej 
~pra\ • A jed nak po ta ni zadał ~obie trud u, by pogłębić obraz Troi i 

rojan . wręcz od wro tnie - w wiciu mome ntach pmłu :iy ł ' ię re aliami 
typowo po l\k imi: pa mię tamy ze szko lnej choćby lektury „ dprawy ••• " 
owych star°'tów piszący ch li ~ ły do króla, przy po minamy sobie 
ma rsza łków u c iszający ch zb t pod nieco nych d yskutan tow uderzeniem 
lasek o podłogę, ut ys ki wania na „m łód ź wsz e teczną" itd ,, W ten 
sposób uznawano dzie ła Ja na Kochano wskiego j;iko obywa te lskie 
wezwanie mob i liwj ące naiód polski clo poli tycz nej na prawy Rzeczy
pospoli tej . T roska o !osy państwa . pat rio tyz m, od pow ied z ia lność za 
słowa i czyny - wyraźn ie to zaŚ\\~ad cuj ą. 

Tak i pojmowanie „Od prawy pos łów greckich" nic pozosta ło b z 
wpływu na on cc pcję przedstawienia. któ re dzi ś Pańs two będ ą 
og ląd ać . Widz otrzymuje te kst „Odprawy pos łów gre ckich" p zerzo ny 
o fragmenty innych utworów Jana z Czarno lasu, frag menty bard zo 
starann ie dobrane, pozwalają ce precyzyjniej zaprezentować patrio-
1yczny nurt jego twórczo 'ci. 

Dzie ło Jana Kochanows kiego je t wydarzeniem art ys tycznym o 
wie lki m z na czeniu w dziejach naszej literatury, jakkolwiek sama 
„Odprawa po s łów grc cki<.:h" nie zna laz ła bezpośrednich naśladowców 
czy ko ntynuato rów. Może dlatego, ie stwo rzo na przez 
Ko chanow.,kicgo tragedia okazała s ię wzo rce m zbyt trud nym do na
' \adownictwa? Był to prz<>cież pierwszy w Po ls ce J ra mat poe ty cki, 
s ięgaj <1cy wyfyn artyzmu j ęzykowego i :lycio wcj mądrośc i. rand ze 
jego naj wy mow niejszej świad czy :lywo t ność sceniczna, po zynając od 
- ja k Io dzi ~ mów imy - prapre miery z 12 stycznia I 5 7 8 roku po 
dz i,kj ' "I ;ik 1 u" \no k 



450 rocznica urodz.in poel"}) 
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słowniczek: 

ad amussim (łac.j dokładnie , 

przepisowo 
a bych - a gdybym 
aczci - chocia! 
Aulida - port w Beocji, miejsce 

zbiórki armi i greckiej 
barbaros - tu: barbarzyńcy 
bardziej tycze - bardziej doty czy 
barzo bych - bardzo bym 
bawi · - zajmować 

bierzmo - b ł ka, tram 
bom wszytek musiał insumere - bo 

cały czas mu iałem zu!yć 
bydlęce - po bydlęcemu 
co naranicj - jak najwcześn i ej 

Dijona - tu: przenośnie o bogini 
miłości Wenerze, córce Diony i 
Zeusa 

dwie słońcy, dwie Troi - (staro-
polska liczba podwój na) 

fortuna - los, szczęście 
forytarz - oskarżyciel, oprawca 
galera - ok ręt żaglowy , lecz po-

ruszany przez wioślarzy 
gładkość - piękność 

inter cactcra (łac) - między innymi 
inszy - in ni 
kra a - uroda 
krom - bez, oprócz 
królewicze -- ·staropolska forma 

woła1..za 

k'rzeczy - do rzeczy 
liścicch - li stach 
łacni - sprawni, zręczni 
łani - łania (o Helenie) 
młódź wsze teczna - zepsuta , zdemo

ralizowana młodzie:!: 
na gardle us1esc powali ć, 

zwyciężyć wroga 
nali:l: szy - najli~hszy, najgorszy 
na grobie eh - na grobach 
nie l:l:a - niepodob na, nie posób 

inaczej 
nie myślił iem - nie my:lałcm 
niepomału - niema ło 

nieprawie wierny - niepra wd z.iwie. 
wierny 

nieprzepłacony 

C\. ~1 n~ 

nil;ocen ion~ , bez-

„ . 

pograniczeni piszą starostowie 
(spojrzenie na staro iytność przez 
pojęcie wspó łczesne poecie) 

poczet - drużyna, oddział 
pódźmy - pójdźmy 

pojedynkiem - pojedyńczo 

po tykać - tu: obdarzać 
potrzeba - walka, niebezpieczeństwo 
praesens ( ła c) - obe cny, przytomny, 

tu: o sobi śc ie 

praktyki - zmowy, spisk i, intrygi 
pra wa ważą - mają znaczerne 
prawda i z tego nas zbodzic - prawda 

dokuczy 
przedniejszego - znakomitego, wy-

bitnego 
przemówić - odmówić 

prze wnę t rzną - przez wewnętrzną 
Pryjamida - syn Priama, Aleksan-

1dcr-Parys 
priystojniej - stosowniej, właściwiej 
'quic'quid id est (łac) - cokolwiek to 

je ·t 
roście - rośnie 

salu ( łac) - zdrowie 
spiia - iywność 

słowiech - słowach 

snadnie - zapewne, podobno 
stopy - tu: ś l ady stóp 
stos - cios, uderzenie , pchn ięcie 

sumnienic - umienie 
Świeboda - swoboda, śmiałość 
talcry - talary, pieniąd ze 
tesalskie konie - konie Achil lesa 
towarzys two - wspólnicy, kompani 
trąbki - zwitki papieru, w które za-

wijano zioła lub korzenie 
trupokupcze - neologizm poety 
tuszyć - myś leć 

umykać rogów - uchodzić, cofać się 

upad o powiadają - zapowiadają 

upad k 
uścic ch - ustach 

w cale - cało, w całości 

wię tszc - większe 

wiłujcsz - sza lejesz 
wnid zie - wejdzie, wkroczy 
występ - w_y stępek, p rzestępst wo 

1 :1 p,•kuje m - pokojn ic 
·„.:rh' '"Je r··)P '"l 

'" d' 

\, 1 l - Z}' 1·: • 

opr.:cuwa /: T. B. 



Nikt nie neguje wielkości Tuwima jako poety, w dodatku 
poety opanowanego bezgraniczną miłością do rodzinnego 
miasta. Przez całe tycie, choć przyszło mu mieszkać daleko 
od'Łodzi, zachował niezmienne uczucie do rodzinnego miasta, 
którego „urodę złą" kochał i którego pamięć była dian 
częstą inspiracją literacką. Najpełniej bodaj wyraziło się to w 
wielkim poemacie-epopei „K wiaty polskie", stanowiącym 

fyciową sumę jego poetyckich doświadczeń. 
Tak, ale Tuwim i teatr? Ten mariaż budził i budzi tu i 

ówdzie do dziś wątpliwości. Artur Sandauer w swym szkicu o 
Tuwimie zamieszczonym w „Twórczości" cytował opinię 

Józefa Chudka, który pisał : „Tuwim był poetą (dla 
zadowolenia wewnętrznego) i dostawcą repertuaru dla teatrów 
i teatrzyków (dla chleba z masłem)". Wiele osób uwazało 
podobnie twórczość kabaretową Tuwima, teksty dla „Qui pro 
Quo", czy piosenki dla Hanki Ordonówny za margines bez 
większenia znaczenia. Za twórczość „B". 

Ładna mi twórczość „B"1 , ,Żołnierz królowej 
Madagaskaru", „Porwanie Sabinek", ,Jadzia wdowa", „Serce 
w rozterce", „Słomkowy kapelusz", to wprawdzie tylko 
adaptacje fars S. Dobrzanskiego, F. i P. Sahoentannów, 
R. Ruszkowskiego, J. N• Nestroya, czy E. Labiche'a, ale jakież 
to adaptacje' Jak odmieniły się i wypiękniały te myszką 
trącące utwory pod piórem znakomitego poety! 

Oddajmy głos siostrze poety, Irenie Tuwim która na ten 
temat pisała: ;,Tajemnicą jest dla mnie (jak zresztą dla wielu 
innych) niespotykana u innych poetów jednoczesność , 

godzenie stałej produkcji kabaretowej z nieustannie 
tryskającym źródłem najczystszej poezji". Dodajmy od siebie, 
te Tuwim nie znał pojęcia chałtury . Wszystko co robił , robił 

dobrze, nasycał swoim wielkim, niepowtarzalnym talentem 

Teatr polski zawdzięcza Tuwimowi nie tylko zresztą farsy. 
To on wprowadził do repertuaru znakomite przekłady 

„Rewizora" i „Ofenku" Gogola, „Mądremu biada" 
Gribojedowa, czy świetną przeróbk~ sceniczną „Płaszcza" 
Gogola. Te wszystkie utwory dramatyczne stanowią od 
dziesięcioleci cenny pokarm dla teatrów. 

Można bez ryzyka stwierdzić, że Tuwi m n11ał nerw 
teatralny, bezbłędne wyczucie praw nim rządzących . więcej: 

był CZŁOWIEKIEM TEATRU. A że przy swej 
wielostronności traktował teatr tylko jako jetin~ z form swej 
wypowiedzi, to bynajmniej nie umniejsza znaczenia jego 
wielkiej teatralnej przygody. 

Z dumą będziemy nosić imię Juliana Tuwima, zdając sobie 
sprawę z tego, jak bardzo będzie ono nas zobowiązywać w 
codziennej pracy artystycznej. 

ZESPÓŁ TEATRU 



w repertuarze 

Jerzy Przeździecki - WYPADEK 
Juliusz Słowacki - ZA WISZA CZARNY 
Winfried Baner - TYLKO MARTWY KOLEGA 

JEST DOBRYM KOLEGĄ 
Robert Luis Stevenson - WYSPA SKARBÓW 

najbliższe premiery 

Ion Luca Caragiałe - SCENY KARNAWAŁOWE (komedia) 
Józef Hen - ZAKŁADNIK Z (prapremiera) 

Wydawca - Teau im. Juliana Tuwima 

redakcja - Władysław Orłowski 

opracowanie ~aficzne - Ryszard Kuba Grzybowski 
druk - Zakład Graficzny Wyd. Nauk. zam. 76/79 
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