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JA 
l<OCHANOWS 

Twórca wielk iej poezj i polskiej, „ pierwszy natchniony 
poeto nic tylko w Polsce, ale w całe j Słow iańszczyźn ie" 
- tak pi sa ł o Janic Kochanowskim profeso r Ignacy Chrza
nowsk i. Zdanie to jest mozc nieco apologetyczne, ale 
rzeC?ywi śc i c w zodnc j literaturze s ł ow i ań sk iej Ol do cza
sów roman tyzmu nic był tak wielkie j i n dywidualnoś ci 
twórcze j jak Jan z Czarnolasu. 

U rod ził si-; w 1s:;o roku w Sycynie pod Zwolen iem 
no ziemi rodoms„:ej. W czternastym roku zycio rozpoczął 
kilkunasto letnie studia . przebywa! no Akademii Krakow
skiej i r;a uniwcr ~y tt.: 1:? w Pad win, ze tkną ł się takze 
z protestancką uc ·el iq w Królewcu, poznając św i at i kul
t 1; rę podróLOwoł po Włoszech i Francji . Nie były to stu
dio systcmotyc:ne; ni;:? p rzyniosły mu konkretnych ty tu
łów naukowych, al.J Lksztołtowały w nim dojrzałego hu
ma ni stę i świadomego filol cga. Widoczn to jest w jego 
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poez jach łacir1 kich, a także w późn iejszych przekładach 
ze s taroży tnych Greków (Homer, Eurypides) czy we wspa
niałej parafrazie Psalmów Dawida. 

Po powrocie da Polski wiód ł życ ie poety-dworzanina, 
utrzymujqc się również z powierzonych dóbr kościelnych. 
Jego twó rczość zawierała wiele elementów publicystycz
nych (Zgoda, Satyr) , odnosi ta się do aktualnych wydarzeń 
po litycznych i społeczn ych . Najważnie j sza była jednak 
li ryka, w której poeta wykłada t c a ły swó j stosunek da 
św iata i życia (Pieśni) oraz nic zawsze zabawne, często 
f i lozofujące Fraszki. 

W latach s iedemdziesiątych Kochanowski stopniowo 
odsunął się od dworu, os i adł na ojcow i źnie, w Czarnole
sie, ożenił s ię i wkrótce otoczył gromadką dzieci. 

Prawdopodobnie jeszcze w czasie pobytu w Krakowie 
zaczął pi sać Odprawę posłów greckich, ukończoną do
pie ro przed 1578 rokiem. N iemały, o może decydu jący 
wpływ na powstan ie tragedii miot przyjaciel poety, kan
clerz koronn y Jan Zamoyski. Być maże obaj dyskutowal i 
o potrzebie i.tworzenia narodowej tragedii renesansowej, 
r:i d yż t raged i ę uważano za gatunek najwyższy i najszla
chetniejszy. Ostatecznie jednak Odprawa w koń cow ym 
ksztatcie powsta ło jako utwór specj lnie zamówiony na 
uroczystośc i ślubne Zamoyskiego. 

Jan 
Zamoyski 
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Kochanowski ułożył swą tragedię w zasadzie według 
reguł antycznych, tj. zachował konstrukcję tragedii grec
kiej (przeplatanie eµ,..js dianów ze stasimonami, wprowa
dzenie stych · 1t11 · ; • gur110 itd.), ale wzbogacił ją o no
we eleme1: :y ('~dsur · cie> Fett.om jaka siły sprawczej, pol
ski kolor1 t ubycwj0wy). Od. raNę posłów greckich \'fY
stawiono 12 s.,•c7.r:ia 1!;78 rok 1 prawdopodobnie wewnątrz 
pałacu J ozdaw~.;ieq' na specja lnie przygotowanej scenie. 
Jak się P• ·yp1:.;zcza, uwidocrniono no niej fronton pałacu 
Priama z Ir ·emo wcj~c i omi, zgodnie z obowiązującym i 
wówczas w teatrze rC')l'łomi . Oprócz t-;::go z boku były 
umieszczone jeszcze d o wyj~cia wiodące do por u i da 
miasta. Ni::: wiadomo, cy przed podrum dla aktcrów znaj
dowało s1, półko l ista orchestro dla Chóru. Wykonawcy, 
o byli nimi yłc;czn1e młodziency ze znanych rodów, wy
stąp il i w ~cst iu:r• eh \.<Sp0lczcsnych, byc może z lekko 
stylizowanych 001.yczn ie. Nad całosci:i widowisko pieczę 
sprawowuł \.'.'cj-:-i,~i:h Oczko, nadworny lekarz królewski , 
który w C7l'Si~ :1;..b,w \"e Włoszech zapewne poznał tam
tejsz~ IC' 1tr /, w czqści wzorowane za pośrednictwem trak
ta tu Wilr~wi :;70 na teatrach starr 1ytnych Przedstawienie 
przygotowano w ciągu 18 dni, wykorzystując malowane 
dekoracje, za które zapłaconfl 151 zlot ·c h. Spektakl oglą
dał król Stcfa:i Batory oraz cały dwor. A zatem prze
słan i e sztuki, w tym także pieśń Wy, kłćrzy pospolitą 
rzeczą władacie zabrzmmty szc;:cgólnic dobi tnie. 

W tym samym lub następnym roku zmar ła ukochana 
córeczka Orszul!rn W bezpośrednim związku z jej śmier
cią powstał Pojws;.ianialszy i najdoskonalszy cykl poetyc
ki Treny, przedstawiający drogę, jaką poeta-filozof poko
na ł od sianu kryzysu moralnego, spowodowanego bólem 
ojca, aż do rozumnej afirmacji życia w duchu humanis
tycznej rel i g ijn ości. 

Jan Kochanowski zmarł no otok serca 22 sierpnia 
1584 roku w Lublinie. Pochowany został w Zwoleniu. Na 
nagrobku postawionym przez wdowę znajduje siq jedyny 
autentyczny wizert..nck p:ie ty. 

PG 

. · .. -\+~-· . 
.... -t' . .-i~ „~.J!........_ 

JULIAN LEWAŃSKI 

TRAGEDIA 
W WYMIARZE 
WOL OŚCI 

Odprawa posłów greckich Jano Kochanowskiego z 1578 
roku, pierwsza polska tragedia , jest dziełem doskonałego 
pisarstwo, niezwykłego zraz..Jmiei"li sensu unowożytn ienio 
kultury onlycrnej, choć jest jednocześnie dziełem teatral 
nym ni be7. skazy. Sam Poeto, staw i ający sobie wysokie 
wymagania, w li ście dołączonym do pośpiesznie skopio
won~j sit1Jk dr-~ towo ł , że nic czuł się dramaturgiem -
mistrz nie po temu, Odprawo widoczn ie było już dość 
dawno napisana, przygotowano w for mie brul ionowej. 
Miało być jako zagadnienie dyskutowana jeszcze raz. 
„Odwlec się jej miało" lub pozostać w tekach Poety, 
albo iść no trąbki (opakowania) de apteki . Przypuszczać 
wolno, że pomysł tragedii był albo wiosny Kochanows
kiego, albo inspirowany przez Zamoyskiego. W ka żdym 

-7-



razie Kochanowski w pewnym stojium pracę zawiesił, 

nic przynaglany przez Zamoyskiego, po czym nie popra
wioną wysłał w pierwotnej formie - tu punkt najważ

niejszy - w takim stanic, który uważał za niewystarcza
jący. Zrecenzował ją sam bardzo dobitnie - to „bła

zeństwo". W każdym razie i krytyczny sąd autora 
o Odprawie, i niepewna, ole możliwa informacja o tytule 
Paris, a także wspomnienie o dawniejszych deliberacjach 
nad sztuką informują razem, że uważał ją albo za skoń

czoną, lecz nieudaną, albo za jeszcze niedopracowaną, 

nadającą się do przebudowy. 

Zadziwiająco jest ekonomio narzędzi dramatycznych 
obmyślonych przez Poetę . Dla zbudowania wielkie j, his
toryczne j wizji upadku państwo wybrał tylko jeden mo
ment, poprzedzający właściwą wojnę. Jest to w propor
cjach czasowych jedna mgnienie w stosunku do 1 O lat, 
4 miesięcy i 6 dn i - tyle ponoć trwały zapasy. Problem 
i ważniejsze racje konflik tu zarysował w prologu, pierw
sze j rozmowie - sporze Parysa z Antenorem. Konflikt 
nic ma własnego dramatycznego życia , nic widzimy da l
szych działań , nie słyszymy argumentów. Sztuka rozstrzyg
ni ęta jest trzema działaniami; są nimi : relacjo Posła, 

proroctwo Kasandry, wprowadzenie wi ęźnia . Tako kon
strukcja, takie uporządkowanie materi i dramatycznej jest 
niezwykłym os iągn ięciem artystycznym, nic ma dorównu
j ących mu odpowiedników w literaturze. 

Kochanowski przem i enił koncepcję gatu nkową antycz
nej tragedii, mianowicie odniósł ją do społecznośc i ludz
kiej, a nie zajmował s ię tragicznym losem protagon istów 
jako jednostek. Z tragedi i osobistych uformował wielki 
dramo! poli tyczny. Dalszym osiągnięciem Kochanowskiego 
było przedstawienie odmiennego ni ż w antyku mecha
nizm u przeznaczeń ludzkich. W Odprawie o losie decy
dują ludzie , a nic bogowie. Nieo patrz ność , nieprawość 

Parysa, sła bość króla Priama, polityczna ś l epoto rody po
nów trojańsk i ch - te czynn iki skazały Troję no zagładę. 

Wartość i godność człowieka w św i ec i e stworzonym przez 
Kochanowskiego wykłada się wo l nością , którą ma on sto
jąc przed decyzjami. Taką nowq formułę tragedii zapro
ponował poeto dla renesansu polskiego i europejskiego. 

Fragmenty książki „Dramat i teatr średniowiecza 

I renesansu w Polsce", Warszawo 1981. 
Tytuł pochodzi od redakcji. 
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EDMUND WOJNAROWSKI 

PATRZĄC 

NA „ODPRA WĘ 
, 

POSŁOW 

GRECKICH" 

1. 

Można zastosować metodę swojego rodzaju analogii 
i dzięk i niej stwierd zić, że z tego samego powodu, z jo
kicg Jan Kochanowski w swej próbie tragedii sięgnął 
do jednego z epizodów Wojny Trojańskiej, reżyser bie
rze no swój warsztat „Odprawę posłów greckich", pro
ponując określoną koncepcję spektaklu tego dzieło, które 
ju ż było przecie spreparowaną przez poetę wizją przed
stawionych wyda rzeń w Troi. 

Mamy w~c do czynienia z podwójnym jak gdyby punk
tem odnies ienia. A właściwie Io nawet potrójnym, skoro 
wid z zosta je prowokowany do patrzenia no nasz wiek 
szesnasty przez drugą połowę trzynastego wieku przed 
noszą erą, a dostrzeże w tym sprawy zu pełnie mu współ
czesne. 

2. 

Powsta je pylonie: no czym dziś polega uwspółcześ
nianie dawn ych dziel? Albo może inaczej: czy to uwspół
cześn ian ie ich - wybijanie za wsze l ką cenę akcentów 
aktua lnych - jest po to zabiegiem koniecznym, ażeby 
jakoś staroć potraf i ło zająć na szą uwagę bez potrzeby 
udawa nia, że nas interesuje, bo nic wypada inaczej, 
jeś li zo stała uznano za arcydzieło czyli za szczytowe 
osiąg nięcie ludzkiego ducha? 

Trudno jest na oba pytania odpow iedz ieć jednoznacz
nie. Sposobów na uwspółcze nianie dzieł dawnych jest 
bowiem wicie. A'. są i le ż takie, które nie zostawiają 
z nich przysłow i owej suchej nitki . Sarno zaś kon i eczność 
s prowa d za ć się cza sem zdaje do ambicji reżyse r a - bo 
mowo akurat o utworach przeznaczonych na scenę -
żeby za wsze l ką cenę coś nowego ze starego wydobyć. 
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3. 

Ogran iczmy się do tego, że już sam wybór tego włośnie 
o nio innego utworu albo motywu do przedstawienia go, 
a więc do poddania jego zawartości pod dyskusję - jest 
f ormą uwspółcześnienia. 

Dlaczego akurat Troję wybrał Kochanowski, żeby kas
sandryczną przepowiedniq rzuc i ć w twarz tym, od któ
rych z l eżny był teraźniejszy i przyszły los Rzeczypospo
!ite j? Wbrew pozorom nie decydowała tu tylko moda no 
antyk, choć charakterystyczna dla Renesansu. Motyw u
padk u Troi byl przecież dość żywotny w epoce poprzed
niej, w Sredniowieczu, dz ięki „Historii trojańsk iej" . Tak 
jo'< dzięl<i Biblii motyw upadku innych słynnych skupisk. 

W pr zypadku Sodomy i Gomory czy Babilonu moty
wac ję ich końca stanow i ły wykroczenia w zakresie mo
ralnośc i w potocznym tego słowa znaczeniu. Zapowie
dziane zburzenie Jeruzalem wynikło z dalszych konse
kwencji zdrady przymierza z .Jahwe przez lud przezeń wy
brany. Upadek Tro i dawał pełn ą możliwość egzemplifi
kacji skutków przed kładania osobistego interesu nad pu
bliczny. A także i innych narodowych grzechów głównych . 

4. 

To wiośn ie „ Odprawa posłów greckich" ze swymi pou
czającym i tyradami o nierządnym królestwie, o tym, by 
rozum był przy młodośc i i, o czym mają pamiętać ci, c 
włodo jq Rzecząpospo l it ą; o szczególnie przepowiednia 
Kassandry - pozwo li ła naszym romantykom - choć byli 
rozmiłowan i w Sredniowieczu - w Renesansie odnaleźć 
korzenie dla siebie. Sci śl j, dla koncepcj i narodowego 
wieszcza, która powsta ła wraz z nową rolą , jaką naszej 
li tera tu rze wyznaczy ł nieszczęsny okres w dziejach oj
czyzny; to znaczy jej upadek wraz z nieudanymi próbami 
odzyskania n i epodległości. 

5. 

„A jeśl i komu drag otwarto do niebo, tym, co służą 
ojczyźnie" - te słowa Kochanowskiego przyświecały po
kolen iom walczącym o wyzwolenie narodowe. Ale i cią
żyły nad li te ra t urą. Ograniczając służbę wartościom ogól
noludzk im, do której pisarz czuję si ę powołany, jeś l i czu
je sit; artystą - spychały ją w zaścianek. 

Po 1918 tym, gdy od zyskaliśmy niepodległość, poeci 
zv11ązon i w grupie „ Skamandra" - choć nic ma to spe
cjalnego zw iązk u z naszymi rozważeniami, wypada zwró
cić uwogc; na to, że nazwo tej grupy wywodzi się od 
rzeki, nad którą l eżało Trojo - jako pierwsi próbowali 
programowo zrzucić z literatury ten balast ograniczający 
poszukiwanie wyższych celów ideowo-artystycznych. Zaś 
u W. Gombrowicza, dla którego to wiośnie służbo to było 
„ upupianie" li teratury, sam problem u rósł do wielkiej ob
sesji, chociaż rok 1939 sprolongował ważność samego 
iofożenia. 
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6. 

Powróćmy jednak do „Odprawy posłów greckich". 
Choć zbudowano pod względem formalnym śc iśle wedł ug 
wzorów antyczne j tragedii, tragedią jednak nie jest. Brok 
w tym ut 11orze tragizmu, zasad niczego elementu, bo 
okreś l ającego ten rodzaj utworu scenicznego stworzonego 
przez Storozytność. 

U proszczając definicję tego zjawiska 
przez wielu - od Arystotelesa po Morn 
przypomnijmy sobie, że tragizm wynika ze 
wyjścia, w jakiej, przez zrządzen i Fatum, 
charakter bezkompromisowy. 

proponowaną 

Sche lero -
sytuacji bez 
znalazł s ię 

Gdy więc miejsce Fatum, tego okrutnika, z woli Olim
pijczyków, ole nic wiadomo d laczego prześl ad ującego lu
dzi, zajęła w wyniku zwycięstwa idei ch rystian izmu miłość 
Boga do człowieka tragizm strac i ł podm i otowość. 
Człow iek ujął swój los we własne r ęce . Móg ł być ten los 
mniej lub wiqcej dramatyczny, ole nie mógł być tragicz
ny, bo jeśli cierpienie nic ylo nawet konsekwencją prze
kroczeniem Dekalogu, to mogło być za pow i edzią wiecz
nego zbawien ia. 

Skończyta się tym samym tragedio joko gatunek i na 
nic się zdały próby jej ekshumacji czynione przez fran
cusk i klasycyzm. 

7. 

0".lr 1 ·m posłów greckich" wskazuje jednoznacznie, że 
Koc.' ono\'. ;,.; znat do;;konole prawidło rządzące tragedią 
an ~zną i b1c-qle się nimi potra fi ł posłużyć . A i jego ta
lent pozwolo t mu no Io, żeby s i ę do końca „zabawić" 
w trogcdiopi sa• ·o, zeby nasycić akcję trag i cz nością we
dług poetyki 'rystotclcsa. Ale wówczas nie mógłby wy
raźnie p, wiccJLicć, ze to nic zły los skazuje Troja n no 
zogł'-dę, tyli.o, że to oni sam i siebie, stoczeni przez pry
wotq. 

8. 

Ale kor~rctnic, klo skazuje? Zwykl i mieszkańcy Tro i 
nic ma·ą pr4ccicż zodncgo wpływu na swó j los. To nic-
7 ·'c.:t 1

• Jo-.•arnn króla Pr iama rzekupność Rady i wreszcie 
mcz~cdn,:>5ć królewicza •C ' se 1dro, który s i ę nawet spe
c1aln1c nic trudzi, by ukryć swą zyciowq dewizę: „Ręka 
u_mywo rękę, noga nogi wspier , przyjaciel port przyjo
c ci( :, " - h c.1ąż1 nad miastem jak Fatu m, przed któ
rym nic n'o ucieczki. t~u tor dokumentuje to jednoznacznie 
rozpaC7q Kassondry„. 

A '·iQ 1conok traged:o. Tyle tylko, że z colą pew
nością nie tragedio ontyczna. 
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CZESŁAW MIŁOSZ 

DO POLITYKA 

Kto ty jesteś człowieku - zbrodniarz czy bohater. 

Ty, k tórego do czynu wychowało noc. 

Oto starca i dziecko w ręku dzierżysz los 

I twarz twoja zakryto 

Jak Golem nad swiotem. 

Czy obrócisz w popioł y miasto czy ojczyznę? 

Stój ! Zadrżyj w sercu swo im! Nie umywaj rąk/ 

~·lic oddawa j wyroku niespełnianym dziejom ! 

Twoja jest wago i twój jest miecz. 

Ty, ponad lud zką troską, gni wcm i nadzieją 

Oco'osz albo gubisz 

Pospo lit ą rzecz. 

Ty jc ~! c s dobry i w gronie rodziny 

Pi e< -ileś nic rol blask dziecinnych głów . 

Ale j eżeli przeklnie ciebie - milion rodzin? 

Biada ! Co pn?ostonie z twoich dobrych dn i7 

Co pozo~ t ri n 1 e z twoich krzepk ich mów7 
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TEATRU NOWEC3Q 

1988/89 

Aktorzy 

Hanna BORATYNSKA, Małgorzato CHOJNACKA, 

Małgorzata GADECKA, Maria KASPROWICZ, Da

nuta LEWANDOWSKA, Lidia MAKSYMOWICZ, 

Grażyna MSCICHOWSKA, Jolanto NIESTRÓJ

MALISZ, Gertruda SZALSZÓWNA, Anna ZAPAS

NIK-BARON, Ewa ŻYLANKA, Al ina ŻUBR-KALI

NOWSKA, Krzysztof BOGDOŁ, Emir BUCZACKI, 

Mieczysław CAŁKA, Marian FLOREK, Jerzy 

KORCZ, Adam KWIATKOWSKI, Wojciech LES

NIAK, Andrzej LIPSKI, Marian MAKSYMOWICZ, 

Krzysztof MISIURKIEWICZ, Aleksander SOKO

ŁOWSKI , Jerzy STATKIEWICZ, Adam SZYMURA 

Inspicjenci 

Bożen a LIMBACH, Jan BĄK 

Su fler 

Stan i sław TODOR 



Zastępca dyrektora 

Ryszard DULBAS 

Główny księgowy 

Barbaro MELEK 

Dział Organizacji Widowni 

Danuto SKURZYŃSKA, Janina SYROWATKA, Tadeusz 

5WI ERK 

Zespól techniczny 

Kierownik techniczny 

Zdzisław LIMBACH 

Kierownik pracowni krawieckie j 

Zenon KAPCIAK 

Kost iumy damskie 

Eryko KOZŁOW~KA 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Moria LEWICKA 

Kierownik pracown i malarskiej 

Jerzy SEIB EL 

Sekc ja świo lło i dźwięku 

An drzej JAWORSK I - kierownik, Bogdan JĘDREK , Jon 
MICIAK 

Rekwizytornia 

Sława TOMALA, Tadeusz TOMALA 

Kierownik sceny 

Adam BISIAK 
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MACIEJ STAROPOLSKI 
I 

O ZBOJNIKU 
JANOSIKU 

Cena 50 zf 


