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Odprawa posłów greckich 

Jan Kochanowski, najwybitniejszy poeta polskiego r ne
sansu, którego czterysta! cie śmierci w tym roku obcho
dzimy, przesz dł do historii li teratury polskiej przede 
wszystkim jako a uto r Fraszek, Pieśni i Trenów. Rza
dziej pamięta się o jego próbach epickich, a nawet o Od
prawie poslów greck ich, jedynym dramacie nap isanym przez 
poetę czarnoleskiego. Tymczasem była Oclprawa u schyłku 

XVI wieku wyda rzeniem artystycznym, cenionym takż póź

niej. Adam Mic kiewicz porównywał traged ię pob kiego poe
ty z I figenią w T aurydzie Goethego .. . 

Odprawa postów greckich powstała prawdopodobnie w 
latach sied mdziesiąt ·eh, choć wy kluczyć nie sposób, Ż::! 

napisana została wcześniej : w latach 1565-1566, wentual
nie 1567-1568. W każdym razie w roku 1577 musiała być 
już gotowa, skoro 12 stycznia 1578 roku dramat „podano 
do theatrum" w J azdowie (Ujazdowie) pod Warszawą „na 
feście" u podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego w 
obecności króla Stefana Batorego i królowej Anny Jagiel
lonki. 

Bez względu na to, kiedy i jak długo Kochanowski pisał 
Odprawę, jedno zdaje s ię n ie u legać wątpliwości: poeta c.:a
ły czas pracował nad dramatem z myślą o scen ie, a swo
j ą - autorską - wizję teatralną wpisał w tekst sztuki. Nie
co uwagi poświęci! efektom słuchowym, tu i ówdzie poddał 
aktorowi ton i gest. Szczególnie okazale wypadł zapis ru
chu scen icznego. Obecność wskazówek tego typu była w 
dramaturgii renesansowej zjawiskiem powszechnym. Za
uważmy zresztą, że słowom traktującym o ruchu wyzna
czył Kochanowski inne jeszcze, dodatkowe funkcje. Naj 
pierw więc dokonał prezentacji poszczególnych osób. Tak 
właśnie poznajemy Aleksandra, Helenę, Posła, Więźnia 

i wysłanników greckich. W tych samych słowach zawiera 
się nadto charakterystyka postaci, ich wyglądu , ubioru, mi-



miki, zachowalli a (w ypo\1 i c. d ż A1 ,tcnora o Kasandrze i ubio
rze Więżnia, cp in ia chóru o Ulisscsi i i\lcncla usi c). ł~at)
miast t.upełnic wvjątkO\'.'O ja wi s iQ w dram acie Kocha no11· 
skicgo komentarz tonu . pojr zenia i gestu. Tca. r Kocha
now sk icgc, le n , który na podsta wie tc k: lu jego s;:tuki usi
łujemy dziś zrekons truować , jest teatre m przede 11·szystkim 
słowa . Słowo musi w zasadz ie w.vs tarc;: .1·ć przekazaniu ·.v 
Odpra wi e treści. nader rza dk o znaj cujc op<1rcie 11· ru chu, 
geście . n igdy za~ w rekwizycie . 

Pce ta n ic za b iegał o w.nl' ołilni" r uc hu scenicznego, nie 
wp rowa dzil wiĘccj niź dwćch , tr.1.cch ro;: mó wców, z czym 
trze ba siQ zgodzić, iważywsz .'f obow iązujące w slaroży tno

sc i kon w ncj c. Lecz K ochanowski nic pomy~lał równicz 
o statystach. ie \\ pra11 il w ruch chór u; Chorus panien 
troJańskich s toi na ~cen ie i raz tylko zm ien ia miejsce. 

Pieśni c hóru utrzyman e sq \\ nas troju li ry c ~nym, pn:e 
nikni l e treską ob,'., w<ltelsk4, slu ż.4 wy d ob yciu sensu mo-
1· lno-politycz11cgri d praw p. Dot1•c:y to w szczegó l no~ci 

d wóch : B y r.J:a m byt przy ml3doic1 i W .,. kt ór::: y po~pold '! 

r::ec:a w ladac1e. Góru je tu kotcmpl<1cja i r .. f leksja. Wsk u 
te k tego do kc nca, konsc kl':entn ic . n ie jest chór czyn ni kiem 
1l yna mizu j<1cym sz tukę. Podnbne :pos trzeżl'nie nasuwa ~ię 

· W związku z rcla ją Po!"~a . W ł ż.~ wszy w jego us ta dlu!:! i 
m onolog, nic skorzystał Koch:.mow~ki z szansy s tworzenia 
ruch li w j scen.1· zbiorowej. Sztuka zyskałab:o„ niewątpliw ie , 

g dyby obrady potoczyły siG bczposn•dn io przPd oczy m Ll w i
dzLl. Lecz mogłoby to nL1st~pić ty lko ko,ztem naruszenia 
za sad us talonych i przyjc;t. eh już w Grecji. a respektowa 
nych późn i ej przez d rama tu rgów epoki od~·odzenia . 

K ochL1nowski, klu ·y u ks:: a!to1·:al swojq t ragedię na wzór 
u tworów grec kich i r z~·mskich . „wystLl\\"ę sceniczną " za
s tąp i ł spr;:iwozdaniem Posła . \\' ten sposób sztu ka jako 
całość straciła na pe11no na dynamice . T r udno jedna k z h.: 
go lytu lu. zważywszy k rępu lącc poc lG normy, zg łasz~:ć porł 

ad res m autora Q./prau·u pre te1 sjc. Z rC'sztą sama rc.lacj a 
wysła nnika Alek.sandrowego dzięk i przytoczeniu przem ó
wi eń króla, ~ego syna i doradcó'.1 (Antenora oraz I kctao11 C>) 
o t rzyma la ;> ~ s tać udrama tyzowan ą. 

Oclprot1·~ j ,1ko u tw'i r sceniczny pe siada niem< lo wa l'1-
róv . Prz~d;.- 11·szystki m podziw iać trz ba umiCjQtno:-ić przf'-
ka zy \\"<1 11 i eł 1.owani.1 in 'ornrncj i . Poda. wierny obow ią -

zują c:ym ;, sadom . me narugza jedności czasu , mie.isca i ak
cji . T wo"zy ntu:\Q zwa r tą , uc. ramatyznwnną. Skupia zda
rzen ia 1\ cza s ie i przestrzen i. Wi dz, czy telnik spoty ka bo
haterów s~tuki na tle Troi , na tle pa ł acu k rólewski ego. A'.1-
tor a ni na c hwilQ m e przenosi a kcji swego ut1'. or u na in ne 

m iqscc, chcć okaz ji ku temu b.1· nic zabrakło . Do:'ć 11·spom
n. c ć o obradach dostojników troja11skich czy pierwszych 
potyczkach z Grc!{ami . Mimo tych pokus Kochanowski 
(pomny pr:t.y jętych konwencji) miejsca akcj i nie zmienia. 
Wszelako. mając na u1vadzc potrzebę informowania o tym, 
co dziej e się poza scną , rozszerza przestrzcri przy pomocy 
sł owa . To samo wypadnie powiedzieć o cz:.is ic. Akcja Od
prau;11 rozgrywa się w ciągu j ednego dn ia , jednakźc poeta 
za pośr dnictwem słowa w kilku wypadkach rozszerza ten 
czas, zapoznaje odbiorcę z przeszłością i przyszloscią Tro~ 

i jej mieszkanców. 

Tą drcgą przywołane zostało posiedzenie Rady królew
skiej. Widz i czytelnik dzięk i relacji Posła przenosi się na 
salę obrad; odbiera wrażenia akustyczne, ruch , zgiełk; ob
serwuje rozmieszczenie zgromadzonych, nade wszystko zaś 

wsłuchuje się w wypowiedz i uczestników posiedzenia, po
maje przyczyny konfliktu grecko-trojańskiego, motywy po
stępowania bohaterów, przebieg działań. Jednocześnie prze
konuje się o u miejętnościach Kochanowskiego-dramaturga, 
unikającego szczegółów, rozlewności epickiej i szczęśliwie 

skupiającego w granicach niewielkiego utworu dzieje dzie
sięcioletnich zmagań Greków i T rojan. 

O umieję tnośc iach K ochanowskiego świadczy także indy
·widualizacja epejsodionów . Każda część utworu utrzymana 
jest w odmiennej tonacji. Wyrazem tego: skład osób na 
scenie, tematyka i Q.I"Zebieg rozmów, styl wypowiedzi i zwią

zana ze stylem budowa wiersza. Zważmy, że w sztuce, w 
której dominuje słowo, niezwykle łatwo o szablon, o nu
żącą monotonię . Zindywidualizowanie epejsodionów wzbo
gaciło Odprawę w wielu płaszczyznach , a przez to zdecy
dowało o scenicznych walorach dzieła twórcy czarnole
skiego. 

Z odrębności~ poszczególnych epejsodionów łączy się je
szcze jedna sprawa. Odbiorca sztuki obserwuje, wraz 
z upływem kolejnych części Odprawy, stale narastanie na 
pięcia emocjonalnego. W epejsodionie I staje w obliczu za 
rysowującego się dopiero konfliktu . W epejsodionie II styka 
się z innymi osobami i nowym spojrzeniem na węzłowe 

zagadnienia sztuki. W epejsodionie III wysłuchuje r a cj i 
zwaśnionych stron, może ocenić ich stanowiska i a rgu
menty. W IV poznaje Greków i ich opinie. W epejsodio
nie V - fina ł, zapowiedż katastrofy i jej p ierwsze prze
jawy. W ten sposób każde epejsodion ujawnia coraz to 
inne szczegóły , wskazuje na źródla niebezpieczeństwa za
grażającego Troi, a w ostatecznym rozrachunku potęguje 

napięcie emocjonalne. Narastanie tego n apięcia widz i cz -



telnik odczu\\"a tym silniej, że Kochanowski za pomoc::\ 
słowa zdolał wzbogacić przestrzeń i wydłużyć czas. Prze
strzeń to nie tylko plac przed pałacem królewskim, 
a czas - to nic tylko teraźniejszo::\ć. w której rozgrywa 
s i ę akcja dprawy. Dz ięki słowu poety widz i czytelnik 
przenosi si ę na salę posi dzeń Rady, pod mury Troi , do 
dalekiej Grec ji i na morze ... Dzięki słowu poety widz i czy
tel nik obcuje także z p rzeszłoś cią i przyszłości<)„ . 

Sztu ka Kochanowskiego opiera się na bezwzględnej prze
wadze tworzywa językowego . Słowo sprłnia w Odpraw.e 
najważni ejsze funkcje. Informuje o świecie zewnętrznym, 

formułuje postulaty i życzenia postaci, wyraża ich uczucia 
wolę . Co więcej - od słania sens zdarz@ń i wypowiedzi . 

W dramacie, w którym padajq pytania o zasadniczym 
znaczeniu, w którym wahania i opinie zwalczających się 

stron dochodzą do głosu w sy tuacji rozmowy, debaty, nie
kiedy ostre j wymian. zdań, dominuje, rzecz jasna, perswa
zja. Ważna rola przypadła tu sentencjom, zdaniom zwięźle 

sformułowanym i wyrażając.·m myśl ogól ną, treści mo
r a liza torsk icj , dydaktycznej . Sentencjom towarzyszą prz.v
slow ia, zdani także treści dydaktyczno-moralizatorskiej, 
u jęte jednak. w przeciwieństwie do sentencji, w formG 
obrazowq. Już \ początkowej partii Odprawy, \ V dialogu 
Anteno ra z Aleksandrem. mającej kształt stichomyti i, do
chodz i do swoistej szermierki r.a przysłowia i s ntencje. W 
sztuce podejmującej ważkie problemy polityczne, moral
no-polityczne, nastawionej na przekonywani e odbiorcy, nie 
zabrakło wystąpicó oratorskich. Dość wspomnieć o róż

nych odmianach przemówień w r elacji Posła : zagajeniu 
i końcowej mowie Priama, o mowie obronnej Aleksandra, 
pcrswazyjn j. nakłaniaj:'.\cej Antenora i ag itacyjnej Iketao
na. Pewne ~ la dy retorycznego rodowodu noszą na sobie 
również : druga pieśń chóru. ostatni monolog Antenora, wy

. tąpienic Kasand r~· czy Ul issesa . W) powiedź córki Pr ia 
ma obfituje w pytan ia retoryczne. zdania wykrzyknikowe, 
pow tórzenia. To samo można powied7.icć o monologu Ulis-
csa i Antenora lub pi eśn iach chóru. u trzymanych \\' na

stroj u podnios ł ym, uroczystym. 

Żywiołem , wyznaczającym kształt Odprawy , jest także 

l iryzm, obecny przede wszystkim w monologu Helen;: i ·.v 
trzeciej pieśni chóru . NicczQstc w dramacie Kochanowskie
go porównania i przenośnie, pytania retor~·czne i zdania 
wykn:.vknikowe doskonale oddają stan uczuć Heleny, wy
rażaj ą jej oba wy i wyrzuty sumienia, a równacze 'nic po
tęg ują ekspresję emocj ona lną ca łej wypowiedzi. Z kolei 
a postrofa, zdania pytajne i wykrzyknikowe w pieśni chóru 

tworzą nastrój ni emal modlite wn y i decydują o jej l irycz
n ym charakterze. 

Zmiennośc i nastrojów, ustawic znemu oscylowaniu mię

dzy oratorskimi formam i wy pow iedzi a li ryzmem od po
wiada zróżnicowana struk tura w rsyfikacyj na. W niewial 
kim stosunkowo dramacie skup ił poeta cztery rodzaje 
wiersza bia łego: jedenastozgło skowi c, trzynastozgłoskowiec, 

dwunastozg łoskowiec i wiersz sylaboton iczny. Dz ięk i tem u 
r y tmi ka u t woru j s t urozmaicon a, co w sztuce o ubogiej 
akcji n ie j st pozba wione znaczenia. 

Lecz na uwagę z sł uguj e ni e tylko różnorodnosć ry tmiki. 
Podziwu godna jest także t roska o dobór najodpowiedniej 
szych miar wierszowych. Kochanowski wprowadził do Od
prawy wyłącznie te s poś ród n ich, które zd oł ały si<; w na
szej poezji dostateczni e zadomowić , a poza tym budowę 

wersyfik cyjną dostosował do stylu poszczególnych pa rtii 
swego drama'tu. Jedenastozgłoskow iec harmoniz uj e dosko
nale ze s tylem żywej rozmo wy, trzynastozgłos kowiec zaś 

odpowiada retorycznemu, w mia rę wzniosłemu, w miarę 

potocznemu stylow i re lacji Posła czy m onologów Mcnclau
sa i illisscsa, obfitujących w dług ie, rozbudowane zdan ia. 

Wiersz bi ały nic panu je w Odprawie wszechwładn i e. W 
dwóch pieśn iach chóru (By r ozum byt pr zy młodości Wy, 
którzy pospoLi tq rzeczą władacie ) pojawia się sylabizm ry
mowany, który staje siQ sygnałem zapowiadającym wkro
c·zenie do dramatu treśc i o szczególnym znaczeniu, pouczeń 
i refleksji . Wyróżnienie trzeciej pieśni chóru nastąplło na 
drodze innego za bigu. Oto w p i eśn i O b ia toskr:yd la, mor
ska plawaczko podjął Kochanowski pierwszą w dziejach 
poezji polskie j próbę stworzenia polskiego wiersza sylabo
ton icznego, nawiązującego do wzorów antycznych, greckic h 
i rzymskich. Ten nowatorski krok uznać trzeba za bardzo 
szczęśliwy i celowy. Dzięki temu trzecia pieśń została pod
nies iona, podobnie jak dwie wcześn iejsze, do rangi wypo
wiedzi o szczególnym znaczeniu. 

W wszystkich scharakteryzowanych tu monologach i dia
logach postaci, w pieśniach chóru dochodzą do głosu poglą

dy o na jszerszym za kroj u. Pisząc swój dramat K ochanow
ski nie przywiązywał większej wagi do szczegółu, prawdy 
historycznej, obyczajowej i psychologiczne j. Uwagę swą 

skupił na reakcjach człowieka uwikłanego w wir t ragicz
nych zdarzeń . Sięgnął po temat związany z wojną trojai·1-
ską, w epoce renesansu bardzo popularny dzięki zresztą n ie 
tylko Iliadzie, ale i w ielu opow ieśc iom i dramatom będą
cym w ów czas w obiegu. Za sprawą tych lektur w idz tea-



traln~ i c:ytclnik XVI wicku orientO\\ al si:; \\' genezi'.! \\":Jj 

ny, jej przebiegu i rezu lta tach. 

Poeta ~wiadomie zrez,\·gnował z ·onstruowania \\ iasne i, 
oryginalnej fa buty . Na\\ iąLawszy do obiegowych mot_; \\'ÓW 

tema tycznych, do znanych wydarzeń skupi ł sic; na proble
mie o dużej doniosłości . na zagadnieniach moralno-polity
c.rn ych. Ró\vnicż odbiorca, widz teatralny i czytelnik. mógł 
się skoncentrować na toczącej się między postaciami roz
mowie i dyskusji , na postawie bohatcró\\' dramatu, śledzić 

ich rea kcje. Wybór tematu, zdarzen ia drama tycznego uzn:ić 
tedy należy za bardzo trafny. 

Wojna trojańska obfitowała w epizody interesujące i dra
matyczn . P isarze, nawiązujący do jej dziejów, chętni<.! 

przedstawiali sąd Parysa nad boginiami, różne [azy gre·~ 

ko-trojańskich zmagań. Bohaterami swych ut\rnró1\ czynili 
najczę~c iej Achi llesa, Hektora . Odyseusza. 

Kochanowski pisząc o przybyc iu poslów greckich do Troi 
i lcs:ich ic h misji, dramat s1·. ój poś1•.·ic;cil wydarzeniu, chcia
łoby sic; powiedzieć, marginesowemu. Homer wspomniał 

o nim za ledw ie 11· kilku zdaniach III ksi c;g i Illiady. Lec'. 
wybór tego zdarzen ia umożliwił poecie dokonanie oceny 
reakcji Trojan i Heleny na Iakt pn.ybycia pos!ów. Posta 
cie wystc;pujące w sztuce wypowiadają się na temat ich 
propozycji . Jedni są skłonn i wydać Helenc;. inni są temu 
przeciwni; jedni bron ią pokoju, drudzy gotow i są podjąć 

d z iałania wojenne; jedni mów ią o wyższości dobra publicz
nego, inni ponad wszystko s tawiaj ą interes własny, pry
watny . Wszyscy zaś zachowaniem swoim, wypowiadanymi 
przez sieb ie poglądami podsuwają w idzowi i czytelnikowi 
tezę o za le:lności losów państwa od moralności jCł:O miesz
kańcó\~ . W rewl tacie odbiorca zna jduj e się cały czas w 
krc;gu spraw o najwyższej doniosłosci . Wybierając ten, a nic 
inny moment konniktu grecko-trojańskiego, stworzył Ko
chanowski d ramat polityczn~·. dramat o moralnych i poli
tycznych postawach ludzi. 

Dramat o moralnych i politycznych po~tawach ludzi wy
łącznic tam tych odległych czasów? Utwór czarno leskiego 
poety t raktować należy jako wielką metaforę, jako dzieło 

mówiące ogólnie o moralnej odpowicdzialno:ści jednostki 
za losy państwa, o wyższości pańsh1·owej rac ji stanu nad 
dążeniami i pragnieniami jednostki. 

Poeta unikał konsekwentnie - jak l\\·órc,· tr::1gedii grc..:
ki j - h1 ~ toryczncj szczgó:owosci . Wsku ck te~o Odpra ca 
nic przyno~i obrazu ani Troi , ani Polski XVI vieku . W 
sztuce gón~ bierze syntetyczna refleksja. Okoliczno:ść ta 
:pra\\'ia, że u tworu nie mc::n:i łączyć z okrc ' !onym mo-

m ntem historycznym. J ego zawartość nic ma cec h wąsko 
pojĘtej, doraźnej aktua lności Swiadczą o tym przede wszy
stkim pieśni chóru . Stasimon pierwsze pn:ynosi rozważa

nia o rozumie i młodości, o n iedostatkach jednego i dru
gicgc . Równ ic ogólny l!harakter ma stasimon drugie, przy
pominające o obowiąz kach i m oral ne j odpowiedzialno.;ci 
władców . To samo można powi ed z i eć o monologu Ulisses:.i, 
obfitu jącym w liczne pouczenia . Prawdy ogólne zaw iera 
także rozmowa Heleny z Panią Sta rą. Dialog obraca się 
cały czas wokół zagadnien i miejsca szczęśc ia i ni eszczc;ścia 
w życiu człowieka. 

Zdania ogólne, pouczenia, sen tencje, przysłowia poja\\'1ag 
sic: w różnych miejscach Od pra wy i obejmują jedną czwar 
tą czę:ić tekstu . Poza wymienionymi już partiami dramatu 
na uwagq zasługują przemówien ia przytoczone w relacji Po
sła oraz rozmowa Antenora z Aleksandrem. Zamknięte w 
tych czy innych wypowiedziach refleksje odnoszą się prze
de wszystk im do spraw politycznych czy moralno-politycz
nych. Mają przy tym charakter syntetyczny, w wysokim 
stopniu uogólniony. Dzięki temu są one głównym czynni
kim odsłaniania uniwersa lnych treśc i Odprawy, stanowią 

o bogactwie f głębi dramatu. Sztuka Kochanowskiego prze
rasta jego utwory w rodzaju at y r y , Zgody czy Wróżek 

uniwersalizmem swych treści ideowych, prawdą ogólną 

o nadrzędności interesu państwo :vego, o zależnośc i pa1'!
stwa i jego przyszłości od postawy obywateli, prawdą ak
tualną i w XVI wieku, i później, w Polsce i n ie tylko w 
Polsce. 

Zwykło się niekiedy dramat Kochanowskiego koj arzyć 

z polską rzeczywistością. Tak odczut u je się wzmiankę o sta
rostach piszących l isty i raporty do króla . o holdownych 
książętac h. Podział uczestn ików posiedzen ia Ra dy królew
skiej na tych, „co siedzie li, i tych , co za stolam i stali ", mar
sz.a lkowie uc i szający zgromadzonych uderzen iam i lasek 
o podlogc;, wreszcie mowy podczas obrad vygłaszane -
wszystko to ma przypominać szlachecki styl sejmowania. 
Isto tni e , pod j ęta przez Kochanowskiego problematyka, kry
tyka prywaty, przekupstwa i lekkomyślnośc i m ł odzieży na 
tle stosunków panująćych w Polsce XVI stulecia tłumaczą 
s ię doskonale. Czy jednak wyłącznic do tamtych czasów 
należy odnos ić myśl i i obserw cje zawarte w Odprawie? 
Z poszukiwaniem związków między dramatem Kochanow
skiego a Rzecząpospolitą XVI w ieku nie należy p rzesadz:1ć. 

Nieporozumieniem jest na przyk ł d dopatrywanie się po
dobieństwa między Priamem, Aleksandrem a Zygmuntem f 
Starym i Zygmuntem II Augustem . 1 ieuzasadniona jest 



teza o dopisaniu przez poetę na życzenie Jana Zamoyskie
go końcowej kwestii Antenora. Autor - podnosi s ic: -
uczynił to. mimo że nawoływanie do wojny zabrzmiało w 
ustach Antenora zupełnie nieoczekiwanie, zgoła fałszywie. 

Rzecznik pokoju w roli zwolennika wojny! Tymczasem w postę
powaniu Antenora ni e można dopatrzyć się sprzecznosci. 
Jego koi'lcowe wystąpienie jest konsekwencją dotychczaso
wej postawy. Dora dca króla nie zdołał przekonać ani Alek
sandra, ani I ketaona, ani ich stronni ków, lecz losami pań
stwa ni e przestał się interesować ; n ie opuścił władcy, w 
najkry tyczn ie jszym momencie znalazł się znowu u jego 
boku. Orientując się, że wojna jest nieunikniona, wystąpi. 

tym razem z propozycją podjęcia kroków militarnych, w 
sy tuacj i, w której zna lazła się T roja, najwłasc i wszych. Peł

na t u konsekwencja ! Tezc: o dopisaniu wypadnie odrzucić, 

co oczyw1sc1 n ic znaczy, że współcześn i nie odbierali słów 
Antenora, padających ze sceny, jako aluzji , jako agitacji 
na r zecz woj ny, przygo towywanej właśnie wówczas przez 
króla i jego najbliższego doradcę, Zamoyskiego. 

W Odprawie króluje uogólrncnie, dominju ą ujęcia uni 
wersalne, anali za posta w obywa tebkich . P owraca w ni':!j 
stale ten sam zespół pytań; decydować się na wojnę czy 
pokój; dopuśc ić do trium[u in teresu pry\1·atnego nad pu
blicznym czy - przeciwnie - w imic; wyższych celów z·.1-
bicgać o zwycięstwo rozsądku , racji stanu. 

Kochanowski stworzy ł dramat inte lektualny, dramat py
tań i argumentów, który do dziś przemawia g łębią reflek
sj i i s ił ą dowodzenia, urodą słowa i bogactwem wiersza, 
każe konfrontować własne opinie i postawy z przekonania
mi postaci wystc:pujących w sztuce. Widz teatralny i czy
telnik staje wobec nie tyle wielkich uczuć , ile decyz j i, nie 
t yle przeżyć, ile poglądów, n ie tyle sugestii , ile dowodów. 

Edmund Kotarski 

Gdańsk, kwiecień 198-t· r . 

W Y, którzy pospolitą rzeczą wła da.cie, 
A ludzką sprawied l iwość w ręk 11 t rzym acie, 
Wy, mówi c, k tórym ludzi pa ść pontczono 
I zwirzchności nad stadem bożym zwie r zon o: 

M IEJCIE to przed oczym a zawżdy swo j emi, 
Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi, 
Z któ r ego m acie n i e tak swe własne r zeczy, 
Jako wszytek ludzki mieć rod za j na pieczy. 

A wam więc nad mnte j s::y rn i zwirzchność jest dana, 
Ale i sami macie nad sobq. pana, 
Któremu kiedyżko lwiek z spraw swych uczyn i(· 
Poczet macie : trudnoż tam krzywemu wyn ić. 

N IE bierze ten pan darów ani s ię pyta, 
Jesti kto chlop , czyli się grafem poczyta, 
W siermiędze-Li go widzi, w zlotychli głowach; 
Jesti namnie j przewini!, być mu u; okowach. 

W IĘC ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem 
Grzeszę, bo sam się tracę swym wszeteczeństwem. 

Przelożonych występ 1<i miasta zgubily 
I szerokie do gruntu cesarstwa zniszczyły . 
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Słownik imion mitologicznych 

PRIAM - król Tro i, mąż Hekabe, ojciec licznego po
t ::r:lst,va, z którego najsławniejszymi stal i s ię : Hektor, Pa
rys, Kasandra. Podczas jego rządów wybuchła wojna t ro
jań ska. Priam będąc j uż w podeszłym wieku, n ie bra ł bez
posredn i go udział u w walkach o rężnych. Dwu krotn ie udał 
sit; z poselstwem do obozu Grekó w: raz, b zaproponować 

rozstrzygni ęcie wojny przez poj dynek Parysa z I nelao
sem, d rug i raz, by wybłagać u Ach illesa oddanie ciała 

Hekt:Jra za cenę drogich darów i okupu . Po zdobyciu T roi 
zg inąl z ręk i Neoptolemosa, syna Achillesa. Priam ucho
dził za wcielenie pobożności, miłości ojcowskiej, zdolnej do 
największych poświęceń. 

ANTENOR - Trojańczyk, mąż Teano-siostry Hekabe, 
czyli szwagier Priam a; zwolenn ik ugody, namawiał do od
dania Heleny Menelaosowi. Po zburzen iu Troi wywędro

wał do Itali i, i ta m za łożył Patavium (dzis ie jsza Pa dwa), 
gdzie zna jduje się dom ni emany gró b Antenora. Grób ten 
oglądał Kocha nowski w czasie studiów \\·e Włoszech. 

PARYS lub ALEKSANDER - . syn Priama króla Troi 
i Hekabe. Przed urodzeniem Parysa Hekabe mia ła proro
czy sen, że dziecko stan ie się przyczyną zguby Troi. Porzu
cono więc niemowlę w górac h Idy, gdzie uratowali je i wy
chowali pasterze. Parys żył z nimi pasąc trzody . Na górze 
Ida rozstrzygnął spór Hery, Ateny i Afrodyty przyznając 

tej ostatniej złote j abłko . Afrodyta obiecała mu w nagrodG 
najpiękniejszą kobietę. Gdy pewnego dnia brał udział ,.,. 
organizowanych w Troi zawodach , Kasandra rozpoznała 

w nieznanym pasterzu zaginionego brata . Parys wróc i ł na 
dwór ojca, porzuc i ł ukochaną nimfę Ojnone i udał s ię do 
Sparty na dwór Menelaosa, skąd złamawszy prawo gościn
ności, uprowadził Helenę. Stało s i ę to przyczyną trwającej 
10 lat wojny trojańskiej. P odczas oblężenia Troi Parys za
slynął jako doskonały łucznik, zabił Achillesa, sam zaś zgi
nął od strzały F ilokteta . Ugodzon y śmiertelnie , zwrócił się 

o radę do Ojnone, ta jednak: odmówiła mu pomocy i fa
rys zmarł . Przez jednych przedstawiany by ł jako młodzie-

nice dzielny i waleczny. przez innych jako tchórzliwy 
i kłamliwy . 

KA AN DRA - córka Priama i Hekabe; zak ochał s ię 

w n iej Apol lo i chcą c z j ednać sobie Kasandrę obdarzy ł 

j.i darem wieszczenia . Kasa ndra jed na k odrzuciła jego mi 
ło~ć , a Apollo za karę sprawił , że ludzie nie wierzyli jej 

wróżbom . Stało s i ę to t raged i ą Kasan dry, gdyż nawet 
mieszkańcy Troi nie wierzyli jej przepowiedniom o zbliża

jącej się zagładz ie m iasta. 

HELENA - słynna z urody córka Zeusa i Ledy. O rękę 
Heleny najpic;knicjszej kobiety ~wiata ubiegali się niemal 
wszyscy władcy i bohate rowie Grecji. Król Sparty - jt"!j 
przybrany ojciec zobowiąza ł zalotników, że wybranemu 
przez Helenę mężow i wsz •scy pospieszą w razie potrzeby 
z pomo cą . Helena wybrała Menelaosa . Gdy za sprawą Afro
dyty zakochała si ę w przebywającym w gośc in ie na dwo~ 
rzc spartańskim P arysie i zgodziła się uciec z n im do Troi, 
znieważony Menelaos przypomnia ł władcom greckim zło

żone kiedy~ przyrzeczenie i zorganizował koalicję przec iw 
Troi. 

„T raged ia" 

Cesare Ripa , Iconologia, Padwa 1611 r . 



MENELAOS - syn Atreusa, brat Agamemnona . król 
party . Podczas wojny trojansk icJ \\·spomagany i chronio

ny przez Atenę i Herę, był jednym ;. najdzieln iejszych wo
jowników, pokonał w pojedynku Parysa, którego jednak 
Afrodyta uchroniła od śmierci. Należał d załog i konia 
trojańskiego. Po zdobyciu Tro i powróc ił z Heleną do Spart~1. 

U LI ES <ODY ) - król Itaki, jeden z głównych boha
terów greckich w wojnie trojanskiej, słynął z rozt ropno
!ici, sprytu i wymO\\ y i dlatego brał udział w licznych po
selstwach. Dzieje tułaczki Odysa po zakończonej wojnic 
trojanskiej są tematem „Odysei" Homera. 

Uwagi o tekście 

Pe raz pierwszy w scenicznej historii „Odprawy ., relacj 
Posła ' posiedzenia Rady została inscenizowana : rozbit. 
na poszczególne sceny, wyposażona w akcję - sceniczne 
działanie, oraz komentarz chóru. Tak więc ca łe trzecie 
epejsodion (największe liczące ponad 200 wersów - 1/3 
utworu) przedstawione zostało ad oculos. Ponadto przesu-
11ięto pieśń Chóru (drugie stasimon) „Wy, którzy pospolitą 

rzeczą władacie ... " będącą poetyckim wyk ładem obowiąz 

ków oraz moral nej od powiedzialnosci panującego za losy 
państwa - na kon iec utworu, to jest w miejsce następu 

jącym po ostatniej rozmowie ntenora z P r iamem. W ory
ginale Chór po 4 epizodzie wyprowadza Kassandrę i juz.: 
ni wraca . Tekst w opracowaniu dramturgicznym J crzcg 
Rakow ieckiego kończy się pierwszym wersem „Orfeusza 
Sarmackiego": ue spcs, o cives, que mens in pectore 
v stro est?" („Obywatele, jakie n:idziej w sercach, zam ia 
ry wasze jakie, obywatele!"). Wart przypomnieć , że po
dobnie kończyła się inscenizacja prapremierowa 7. roku 
1578, kiedy to na zakończenie odśpi wano po ł acin ie tekst 
„Orfeusza". Z powyższych zmian tekstowych wyn ikły oczy
wiste pochodne scen iczne. W wielu miejscach akcja roz 
grywa sic; na kilku planach jednocześnie, godząc klasyczn 
„Odprawę" z tradycjami staropolsk iego teatru symu! tani
cznego. 

Teatr w Walce o Bezpieczeństwo Państwa 

Styczeń Roku Paóskicgo 1578 w Warszawie. Tęga zima. 
'ad miastem i okolicą wiszą ciemne chmury i śnieg sypie 

bez przerwy. W karczmach, zajazdach, po stancjach, do
mach mieszczańskich i dworkach rozrzuconych za muranu, 
nad Wisłą, rojno od szlachty zdążającej na sejm. Obok 
posłów ziemskich - szara brać szlachecka przybyła na 
sądy królewskie, a z nią panie małżonki i córki, służba, 

pachołkowie. ie brak i wszelkiej hołoty, jak zawsze pod
czas sejmu. Tote:i:, mimo że przebrnąć trudno przez ulice, 
gwarno wszędzie, \\ ' wąskich zaułkach pełno wszelkiego 
gatunku ludzi , jako ie sejm to nie tylko ważr ~ w Rzec;.y
pospo lilej wydarzenie, ale i okazja do zrobienia n iejednc;;o 
dobrego interesu. Kupcy w kramach i budach rynkowych, 
i na bocznych ulicach wyłożyl i stosy towarów w nadziei 
znacznych intrat. I konkurenci, poza murami mia ·ta, w 
państ:ic:h jurydykach, zacierają ręce w oczekiwaniu dużych 
p~ofilów . Fara przy Sw iętojańskiej, świfjtynia Panny Marii 
i inne kościoły pełne wiernych. W powietrzu i \\' tłumic 

ludzkim czuje się coś ni zwykłego . Sejm, zwołany na 1-1..I. 
1578 r. ma radzić o wojnie z Moskwą . W instrukcjach ro
zesłanych sejmikom król ostrzega przed potęgą cara Iwa
na Groźnego , „któr_,. w ziemi swojej dla władzy swej ty
ran~kicj wszystko może snadniej". „Przetoż - dowod1.i 
król Stcphanus - przed wszystkimi innymi r~eczami na 
tym sejmie słusznie naprzód o danie ratunku ziemi in
flandzk icj, a o postanowieniu wspólnej obrony z księstwem 
litewskim ma się stanowić i obmyśliwać . Widzi to każdv, 
jaic:i 11 ~1 tym wiele z:.ilcży ... aby moskiewski nieprzyjacie l 
tamtych zamków, które pobrał i za małym czasu przedlu
że ·cm nic umocni! gdyż z nich ma prostą, a krótką drogę 
do Wilna; ma także do Prus. Trzeba się także i na t ·J 
oglądać, i ż Moskiewski z dawnych \~· ieltów i przodków 
swoich mieni się mi eć prawo na ziemię pruską, wywodząc 
jakcty przodkowie Jego Gdai1sk, Malbork, Chojnice i ir Il" 
miil~tc> p rL1skic zaloi:vć mieli . Na ziemie ruskie takie te.i 
prawo aż po Wisie: wvwodzi" . 

Ta wielka sprawa budzi w~ród szlachty animusz wojen
ny. Walka z Iwanem Groźnym to nie jakis tam bunt Gdal1-



ska, to nie godna pogardy dla szlachty rebelia mieszczaii
sk:i, ale wielka rozprawa z wrogiem przebiegłym i potęż

nym, którego trzeba przekonać, że nie zardzewiał jeszc7.e 
sla'.\'!1Y miecz. polski. Toteż co chwila kupią się gromadki 
szlachty, kordialnie witają znajomych, a w słowach padają 

p:>gróżki i słychać uderzenia zdecydowanych garści o ka-· 
rabele. Byleby tylko król dał przyzwolenie na utworzenie 
trybunalów dla szybkiego wymiaru „świętej sprawiedliwo
sc i, aby się w niej ludziom dosyć działo", byleby tylko są
dy najwyższe były wolne od przewagi senatorów, a każdy 

szlachcic gotów podatek od piwa i wina uchwalić, i po 
zlot mu od lana, i to na dwa lata od razu, czego nigdy nic 
było i dać swoje votum na piechotę chłopską, wybraniec
ką , jako że z wybranych w dobrach królewskich chłopów 
ma po c hodzić. 

I jakżeby królowi tego wszystkiego odmówić, kiedy li\ 

nim stoi podkanclerzy Jan Zamoyski, ten, za którego wy
v.'yiszcn ic kolo rycerskie wysyłało do króla dziękczynną 

deputację, trybun ludu szlacheckiego, głośny już dawniej 
\\ województwach ruskich starosta bełski, obrońca praw 
i swobód szlacheckich, mówca-czarodziej, który wodzi 
·zlac h tc:: jak na pasku, stosownie do swych widoków, a ka
że w ierzyć w siebie, jak w wyrocznię. Przepadała najpierw 
za nim brać szlachecka województwa bełskiego, później 

\ ·szys tkich województw ruskich, w końcu całe j Rzeczypo 
spoli tej . A ponadto wróg senatu, przeciwnik wywyższania 
siĘ magnatów. Człowiek wielki w iedzą, znakomity statysta, 
wódz i nie byle jaki mówca. 

A przy tym ten ubóstwiany przez szlachtę człowiek ma 
a kilka dni , bo 12 s tycznia , związać s ię hymenem z Kry
styną Radziwiłłówną, z którą jest od roku zaręczony. To 
już n ie tylko sprawa podkanclerzego, ale i całej braci
- szlachty, bo to tak jakby najbliższy krewniak wstępował 
w święte śluby małżeńskie. Wesele ma się odbyć z wielką 

pompą, a uświetni je wedle zwyczaju wspaniałe widowisko . 
Głośno mówią o tym, że będzie się prezentować tragedię, 

rzecz w Polsce nic widzianą . Wprawdzie Imć Pan Mikolaj 
Rej z Nagłowic ułożył wcale przystojne drama o Józefie 
biblij nym, ałeć tragedii o Tro je j i o Grekach jeszcze nie 
było. A przy tym dzieło stworzył nie lada k to, bo sam 
mistrz z. Czarnolasu, Jan Kochanowski, ten, co to v fra
sunku po śmierc i córek pogrążon, przyjęcia kasztelanii kró
lowi odmówił. Od paru miesięcy pracowal nad swoją tra-

- gedią, eh ial ją jeszcze wydoskonalić , ale naglony listami 
podkanclerz.ego nie miał czasu „poprawować, bo wszytek 
musiał insumcrc na przepisanie". A gadki chodzą, ż tra
ged ia będzie wprawdzie o Trojej i Grekach, ale w rzeczy sa 
n:cj Rzeczypospol itej i przyszłej wojny z :vroskwą ma dotyczy ć . 

Dz ień 12 stycznia był pełen gwaru i ruchu. Z rana u Fa
ry odbył się uroczysty obrzęd zaślubin, celebro\\'any prwz 
biskupa Karnkowskiego w obecności króla. królowej, ma
gnatów i szlachty. A potem wielki fes t. 

Pod \Vicczór ciągną zwyczajne sanie i bogate magnackie 
drogą królewską od miasta, od bramy krakowskiej, wy jeż-

J an Zamojski - hcrman korom y 

(z !\Juzeum 1.,1rtorysi<ich) 



dia~ą z dworków podmiejskich i zmierzają ku JazdO\\'U 
nad Warszawą, miejscu festu \\'C~elncgo, gdzie ma być .,po
dana do teatrum przed królem J.M. i królową J.M. „Od
prawa posłów greckich". 

Już na kilka stajań przed zamkiem tłok coraz większy. 
Z okien zamkowych leje się potokami świa tło na ośnieżone 
drzewa, na tłum barwny i rozbawiony . Przez otwartą sze
roko bramę wlewa się wszystko na dziedziniec zamkowy 
i uchodzi nurtem korytarza i szerokich kamiennych scho
dó\\ do wnętrza. Wicika sala zamkowa przybrana galq
ziami jedliny i zielonY,mi olbrzymimi świerkami, wysy
pana trocinami , bogato ozdobiona dywanami, szpalerami, 
wschodnimi materiami, a nad sceną widnieją splecion h.:!r
by Radziwillów i Zamoyskich . Scena zaslonięta wielką 

i ci~żką zasłoną z wymalowanymi na nie j misternie Orłem 
i Pcgonią , a nad nimi złoty napis „Aurea libertas" . Z wiel
kich pająków u sufitu i na ścianach splywają od świec 

potok i '·wiatła. Hajducy trzymają u wejśc ia wielkie po
ch:odni". Widno jak w dzier1. 

W pie rwszych rzędach najwyżsi dostojnicy państwowi. 

A \':i<;c prymas Uchański. kanclerz Piotr Wolski, Kaszte lan 
krakowski Dębiński, biskup Karnkowski, Kasztelan gniel:
n ieński Jan Zborowsk i, wojewoda Koslka, kasztelan I• ir
l ~j . marszałek Opaliflski, Chodkiewicz, dziejopis króla HcJ 
ćenstejn , Marszałek nadworny Andrzej Zborowski, kaszte
lan Tęczyński, kanonik Sulikowski, panowie Sieniawscy, 
Radziwillowie i inni, w ielu innych, katolicy, innowiercy, 
w szyscy razem , wszyscy zgodni . Wszyscy boga to odziani. 
Za nimi wielka masa najmilszych gości, posłów na sejm, 
brać szlachty, łbów golonych, z wąsami po turecku. 

Pan miody występuje w bogatym stroju „magierskim". 
węgiersk im, a obok no wo poślubiona małżonka w spódnicv 
szerokiej, jedwabnej. białej nałożonej na trzy owalne ob
ręcze z fiszbinu . 

Na sali rozmowy, rubaszne śmiechy . Dookoła państwa 

młodych llum naj większy. Przyjmują życzen ia , uściski, roz
dają uśmiechy i pozdrowienia. 

NaraL. rozlega sic; \\'Olanie : „Król J . M. i dą " . Ukazuje s i<: 
w loży król Stcphanus. Jak zwykle skupiony i poważny, 
nakazujący szacunek; obok niego Anna Jagiellonka, znacz
nie starsza od króla . Zasiadają w loży królewskiej, obJk 
zajmują miejsce państwo młodzi. 

Zaczyna się teatrum. Ucicha stopniowo gwar . Odsuwa 
się ciężka zasłona. 

Przed oczami w idzów mury Troi jak mury jakiegoś kre
s:wego zamku. Szlachetny Antenor (gra go młody kuz .1· 11 

Zamoyskiego), prz~ dziany caikiem po szlachecku, \\'prowa
d;m widzów w sprawę. Oto do Troi przybyli posiowic grec
cy z żądani em oddania Heleny, uprowadzonej przez Pary
sa. Antenor jest zdania, że maJą słuszność - potępia Alek
sandra-Parysa zwłaszcza za to, że chce przckupst\\'em ZJed
nać obywateli atcri.skich dla S\\'CJ niesłusznej sprawy. Bu
rzy się Antenor na tych, którzy fn·marczą sumieniem: 

mnie i dom mLj. i co mam z swych przodkó\\ . 
Nie jest przedajna. A mialbych swą \\"i ar<; 
Na targ wynosić, uchowa mię tego 
Bóg mój. ie ufa S\\'ej sprnwiedli\\"ości, 
Kto z łotu mówić od sieb ie rzecz każe. 
Lecz i to człow iek małego baczenia, 
który na zgubę rzeczypospolitej 
Podarki bierze, jakoby sam tylko 
W cale mia! zostac. kiedy \\'szystko zginie". 

.,Słusznie pra1\ i" - si~ chat: potaki wania i szmc . N1cjc:
dcn rzucił okiem 11.i. Zborowskich, podejrzanych o kon
.:;zachty z n~cien11y1~1i potencjami, a za\\ iedziom-ch \\" am-
bicjach przez kr óla . . 

Wchodzi na scen<; Aleksander, młody i p4c;kn.· S \. Chotl
kicwicza, przyodzian~ jak towarzysz pancerny. Usiłuje zje
dnać dla swej niepra\\'cj spra\\'y i An!vnora . Zaklina ~· i 
na przy j ażri., aby b_vł mu pomocny, ale kiedy to nie po
ma;: a. zarzuca mu, :i:c bierze od poselst\\·a greckiego dary. 
A1 lei, , r \\' obrazoncj godności odpo\1·iada: 

..I ż n. i cud z~ eh d ::iro•:,· n ic bio.;-<;. 
T y, j '.1~·0 i.y\\'iCsz, ta k. \\'idzę. i mówisz 
Nk;J1'.\·.' ci<;gl iwic; nic ma m t tobą spra\\'y. 

C" •I' 7 prt:cl ; ·"'n'-: Pllodli s::ł; l·ii cck . .:!J z !ożon .1-. po t ępia 
p cst:no\l"anic Alcksrn:rlra i młodzież~: 

.T1;.. a;, na rozum n;l d bai<iC 
A z::}c.; ·~om tylko zgadz,1jąc, 

ZdrO\\ ie i s!a\\'G trac ą, tracą maj<;tno~c · 

I t 1 t ·;.:n1l,' w 0~1 .• : 1.1c za\\'odzą trudno~c 1" . 

H l'.ytację chór-..i prz cr,\•wa poja\\'1cnie s i ę Hclcrw, zroz 
pac .' ucj z PO\\ od i. S\\ ojL·go losu, nicpe\\'ncj prz.1·szlo.sci . pcł
m.j l ~ ku, jak spotka ponO\\·n ie :; \1·cgo mężn . P rzeklina Pa
r ysa , :~tór,1· sprow;,rjzil na nią nicszcz<;ścw . Pociesza Ją pia
stu1 ka (Pani taral . radz i nic t raci ć wiary i prosi Boga. aby 
odsunql \1'i<;~ szc nic-szczę:\cia . 



Chór zwraca się do panujących: 

„ Iicjcie to przed oczyma zawżdy swojemi, 
że~cie miejsce zasiedli boże na ziemi, 
Z którego macie nie tak swe własne rzeczy, 
J ako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy". 

Po zasępionym obliczu kr6la Stefana przebiega iskra oży
wienia . Trzykrotnie w zamyśleniu potakująco pochyla gło
wę, jakby chcąc potwierdz ić słuszność słów poety. 

Rozmowę Pani Starej z Heleną na scenie przerywa poseł 
z wieścią o przebiegu rady. Widzowie słuchają pilnie, gdy.(; 
rada trojali.ska kubek w kubek przypomina sejm polsk i. 
A więc skoro w radzie zasiedli panowie, najpierw król 
rzecz czynił , podkreślając, że wprawdzie chodzi o jego sy 
na i że: 

„Aczci to podobno nie darmo r zeczono : 
„Krew nie woda", lecz u mnie pospolitej rzeczy 
Powinowact\\O więtsze". 

Tu znowu król Stefan potakująco kiwa głową. A poseł 

dalej opisuje, jak wykrętnie i przebiegle namawiał Alek
sander, jak bronił s i ę tym, że sama bogini Wenus dała n~u 

Helenc; za żonę, że przecież i Grecy kiedyś wykradli M deę 
i nic ponieśli za to kary. Powołuje się na dawne krzyw·dy 
wyrządzone Trojanom przez Greków, wskazuje na mury 
powalone na ziemi. Dalej prawi Poseł, jak Antenor potępił 
Aleksandra, a uznał słuszność żądań Menelausa, któremu 
wyrządzono krzywdę porywając żonę. 

Gdy Grecy porwali Medeę, nie była to sprawa Trojan 
i nie żądali od Greków zadośćuczyn ienia. Ale teraz Ike
taon nie radzi wydawać Heleny, dopóki Grecy nie ugodzą 
się z Trojanami w sprawie Medei. Poseł przestrzega, aby 
niesprawiedliwość n ie przyniosła nieszczęścia. 

Dalej przemawiali inni członkowie rady i po raz drug i 
Iketaon, warchoł sejmowy i gębacz, sprylny i prz b iegły 

krętacz . I on odnosi zwycięstwo. Rada huczy. Na nic się 

nie zda, że marszałek laską w ziemie: bije. Żądają gloso
wania. Rozstępują się. Ogromna większość jest przy Alek
sandrze .. Bezwolny król zatwierdza uchwałę większości. -
A to jak śp. Król J .M.Zygmunt - słychać tu i ówdzie. 
A król Stefan zasępił się jeszcze bardziej. 
Jakby podążając za jego myślą woła Ulisses: 

O nierządne królestwo i zginienie bliskie, 
Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość 
Ma miejsce. ale wszystko złotem kupić trzeba 1" 

Grozę słów Ulissesa potęguje obłąkana wieszczka Ka>
andra, w proroczym uniesieni u \1;idząca upadek Troi. 

„Czujcie, stróże : noc idzie, noc podejźrzana. 
Wielki ogieii. ma powstać, tak wielki og ień, 

że wszystko jako w biały dzień widać będzie, 

Ale nazajutrz zaś nic widać nie będzie" . 



P: ;:cz salę przebiega dreszcz. Po niej dnym grzbieck sz ln
t: hccki m przesuwają się mrówki st rachu, w niejednym go
lonym łbie staje w całej swej niemocy własna Rzeczy
pospolita , ze skurczu ust i skupień magnackiej źrenicy wy
dziera się wewnętrzna myśl : „To twoja ojczyzna to Jej 
wla. ny los" . 

A król spogląda na masę, błyskawice migocą mu w 
ccz<:c!'l i jakby wyrzu t niemocny czytać w nich można. 

A t -.. co j szcze było niejasne, ostatecznie wyjaśnia Ante
n or w sL wach skierowanych do Priama: 

,.Te 'lO\\·a. królu, nie są ku wyrozumieniu 
Nazbyt trudne, a zgoła tobie i ojczyźnie 

Tp..1d opowiadają; prze Boga cię proszę, 
·;e \'. <1'~ ich sobie lekce an i mniej za ba~ni!" 

Ale Priam, choć nieco poruszony, stara się usp'.Jkoić 

własne sumien ie . Ni szczęśc ie jednak puka już do bram. 
Ot::; rotmistrz wprowadza jeńca greckiego i oznajmia, że 

Gn:. c~ P 10:idli na wybrzeże trojańskie, a w porcie Aulidy 
·tJi tys:ąc galer v pogotowiu na kotwicach, czekając na 
w 1·1uki p::-selstwa. 

Tera:~ Priam widzi niebezpieczeństwo. Zapowiada radę, 

która sir nic rozejdzie, dopóki nie uradzi obrony _ Kończy 
l rag~dię Antenor. Słowa jego są nabrzmiał' ironią i troską 
o los ojczyzny! 

„Nie każdy rok nam każq radzić o obron ie: 
Ba, radźmy teraz o wojnie, nie wszystko się brońmy: 

Radźmy jak kogo bić; lepiej, nii. go ze!<ać ". 

Kurtyna opada. Rozlegają się oklaski, wołan ia : „Antenor! 
Antenor! Zamoyski! Jan z Czarnolasu!" Podkanclen.y Za
moyski wstaje, kłania się królowi, królow j , dziękuj e bra
c i-szlachcie i ogłasza, że poeta niezdrów. że po utracie 
Urszuli i drugiej córki Hanny nie opuszcza domu rodzin
nego. Wstaje król i królowa. Wstaje szlachta i panowi . 

- Radźmy jak kor?;o bić - rozlega się po sali . - An
tenorze! - wołają do Zamoyskiego - prowadź! 

Teatrum skończone. W sąsiednich salach rozpoczyna siG 
dalsz:.- ci:1g feslu, kapela, tańce, zabawa. 

A za dwa dn i sejm, gdzie trzeba radzić, jak wroga bić. 

Czesław Jędraszka, 

Teatr sumienia prawdy 
Warszawa 1976 r . 
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