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Dy rektor Naczelny - P rz emysław Tej kowsk i Od reżysera 

Wspólnie / aktmami. któ1) eh\\ id1icic na scenie, oddaj~ do \\'aszcj 

dyspo1yc_1i ś \'lat polski s;lacheck1cj . S\\ iat kulon\\\ y. skr7ący si~ 

dowcipcn1. iarlami. 1losli\\ nstka1111. '>\\ iat lud1i LC \\ t) . tki1111 S\\O

imi 1ali.::ta111i i wadami. Świat ten opis:.il pięknie i ban.\ nic -.am misl17 

skm a polskiego Jan Kochanm\ „ki \\ "" l)il'h fras1kach . rras1ki Jana 

Koch:rnu \skicgo uka1u.ią ptH·trct c1IO\\ icka rencsan u.\\ s1echstrn11-

nii..: \\) kvtalconego i potra tlącego \\ trarn: sposób dostosO\\ ać ro

dzaj humnru do sytuacji. Pod1iclili .' 111y nasL spektakl na tr1y u~sc1. 

Picn\ -./:1 lllll\\ i o . klon no.\· i 11as1ych rcncsanso\\) eh rodakm' dti 

naduiy \'ania trunkl\\\ (a ery i 111<1ucj jest dzisiaj'!) . druga to ironia 

i \\ylknii.;cic hipokr)L_ji (mC/csncgo kleru (co i d1iś oqslo ...,j~ zdar1a). 

na tr1cc1ą skladają si~ fravk1 nlll\\ 1:1cc o relacjach 111..;skn-da1mkich 

(co 7nO\\' 1dar1a si~\\ ka/dej rcltg11 i na cał)-111 s\\ICCIC nd 1ara111u 

d1ic.1t'rn· a1 do dnia d11sic_1vcgo) . 

Ponad tu Fras1ki prc1c11tuj.1 '>J1lhob i:) cia \\ s7csna'>ltm 1concj Polsce. 

Pok<i1any 01110.-rnl popr1c1pr1edstll\\1enie ludzkich nt:łHmail. _1ak 

n '1\\ 11ie1 \\ad CL)- -., Jabnśc1, które to Kochane)\\ "kl\\ sposób 11icjednu

krot111c 7anobli''Y opi . uje. 

Staralismy s i ~ nadal: l)111111cn1L krc'lciutkirn formom litcrad.irnjak 

najhard/iL'.i atrakc)jll) '')!!lqd. \\)glac!. któr) pnL 'olilby uś1111cch114ć 

'>I~" am.\\ idiom gd) b~d11eL· ic patr1cć na 11ai\\ 110.'ć młockg chlnp

ca. h1poJ...1)'lJ ~pe rncgo biskupa. oy n1eudolnt.: tilloty trzech -.,1arcÓ\\ 

do mimie.i U/IC\\C/)-11) . Jeśli \\)\\t)łaliśrny tl:n uśmiech lt i'llaC/)-, /c 

nas/a praca przyniosła efekt .Icśli pr1yb l i7yliśmy pi,kno tekstów mis

trn1 .l.111•1 to jestc.··my · 1u~śli\\ i !\\\am. profesorom 1ostm\ iarny tłu-

111aue11ie j~/yka staropolsk1el!o na j ~;yk polski. 

. 'ła\\ ornir (raudyn 



Jan z Czarnolasu 

Jan Kochanowski urodził sic,; w 1530 roku w Sycynie niedaleko 

Radomia, a zmarł nagle w Lublinie w 1584 roku. Pochowany zos

tał w Zwoleniu, gdzie znajduje się nagrobek z jednym z dwóch 

zachowanych wizerunków poety. Wychował się w rodzinie zie

rniat'lskiej. Od 1544 roku studiował w Akademii Krakowskiej, 

później w Królewcu i Padwie. Wiele podróżował po Europie, 

gdzie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej litera

tury i humanistyki. Po powrocie sh1żył na dworach możnowład

ców małopolskich. Od około 1563 roku był dworzaninem i sek

retarzem Zygmunta Augusta. Po śmierci króla osiadł na stałe w 

rodzinnym Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu pub

licznym. Spokojne życie ziemianina przerwała śmierć ukochanej 

córeczki Urszulki, której poświęcił ,,Treny", a następnie drugiej 

córki Hanny. Osobiste tragedie przyczyniły się do pogorszenia 

jego stanu zdrowia. W czasie studiów we Włoszech pisał głównie 

okolicznościowe wiersze łacit'lskic, które znalazły si(( w zbiorze 

„Elegiarum libri IV'' ( 1584 ). W okresie dworskim początkowo 

górowały utwory epickie, jak „Zuzanna" (ok. 1562), „Szachy" 

(ok. 1564-1566), „O śmierci Jana Tarnowskiego" (1561), „Zgoda" 

( 1564) i „Satyr albo dziki mąż" (ok. 1564 ). Następnie powstały 

„Pieśni'', a także ,,Fraszki" (1584), tragedia nawiązująca do an

tyku „Odprawa posłów greckich" (wystawiona w 1578 roku w 

obecności Stefana Batorego), \vierszowana parafraza „Psałterza 

Dawidovvego" (1579). Ponadto Mistrz z Czarnolasu stworzył ma

nifest poetycki ,,Muza" (ok. 1567), „Proporzec albo Hołd Pruski" 

( 1569) i liczne utwory okolicznościowe. Dzięki niezwykłemu 

talentowi Kochanowski zyskał sobie miano twórcy polskiej poezji 

oraz najwybitniejszego poety Polski Królewskiej. 
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Na fraszki 

CJra lei c1~sci1..'j 7 ulralą nii 11yskicm pr1ychod1i: 

A 11ad11L·jc 1aś nic mav. \\ Lajcmnc.i mi lo:-.ci, 

\)\\a na\\\ ~l s :;.rlrnd~ sus:ty bario kości. 

\Vy 1cd1. co kto lubi. moi IO\\ a17ysze. 

Pi_ici1.:. grajcie. milujcic - .Ian rn.b1ki niech pis;r-c! 

Na lipę 

Gościu. siąd1 pod mym liściem. a odpoc1ni sobie~ 

Nic dój<l1ic ci~ tu sl011ce, pr1yr1ekam ja tohic, 

Choć si~ llll\\ ys..,zcj \\'zh1jc. a proste promienic 

Sciągnq pod s\\ ojc dr1t.:\\ a rtllstr1cla11c cienie. 

Tu 1;.mid: chlodm: \\ ialry z pola /m,·ic\\·a_i.t. 

Tu sim\ icy. lu s1pac) \\ c..l!i~c1nic nar1L'kają. 

Z mego \\ onnc:go kwiatu pracm\ ite pszc7ol; 

Biorą m 1ód. który potym s1lachci pa11skic stul). 

Ajas\\ ym cichym szeptem sprawić umiem snadnie. 

Że L7lm\ iL:ktrn i lacno 'llodki sen pr1ypadnic. 

.lahlck \\ prm\d1ic: nic rod1~. lcc1. m i ~ 1xm tak klaJ1ic 

.lako s1czcp naplodnicj-;;y w hc"pcrysk1m sad/ie. 

Na zdrowie 

Ślachctnc 1dnw„ic. 

'\Jikt si~ nic do\\ 1c. 

Jako. makujev, 

A"/ si~ 1cp"ujes1. 

Tam c1krn ick pra\\ ie 

\\'1d1i na jm\ ie 

f Scl 111 to pow i I.?, 

Że nic nad zdrowie 

Ani lcps11..:go, 

Ani droższego; 

Bo dobre mienie, 

Perły. h1micnie. 

Taki1..: "i1..:k młody 

I dar urody. 

~1icśca " ·y, okic. 

\~' ladze szerokie 

Dohre są. ale -

(id\ 1drowic \\' cale . 

(1d1ic nic masz si ly. 

I Ś\\ iat niemi ly. 

KI i nrn.:1l: drogi. 

~1(i_i dom ubogi 

Oddany lobie 

l lubuj stibic! 

., 

Marcinowa powieść 

Ba . .icvc1e ra/. J\1arci11ic! - \\'i~c po\\ iem. tak hylo: 

Kilka osób na jcdn~ al~ si~ 1łoiyło . 

Ka/dy /. i.oną . \Viei.:1cr/<! potym odpra\\ iv„ sl'y 

iii spać . Ledwie :-.i~ sklddli. kiedy co\\ aśnh\ Si') 

Na drugie tak /li\\ Oła: „Panm\ ie. cza_ w. iadać!" 

A ci tei (ale o tym nic tr1cba powiadać). 

Po malej cll\\ i I i ;:asi\ tcn.i.c si' 07.0\\ ie. 

Co i pic-1wcj st rai tuy. mal: „Czas wsiadać. panow ie!'' 

:\puno\\ ie do siodeł. L'jccha\\ s1y mil~. 

Posłuchali 0111.:go: .. Postoj koniom i.:lnv il~~·· 

A jeden 1at) m usną I. On :tno\\ u: .. Pa!lll\\ ie. 

C1as W\iadal:!" \V:-.zyscy in . zy stali przcdsi~ '' , Im\ ie. 

A tcuo żona bud/i: „~liłv, nic słY'-1'\cic? 
~ ~ ~ ~ 

.lu/ tam drud7y \\-;iadają. \\ icr~. rychlo spicie!" 

A ten chrapi. choć nic spi. „Mil). ba. "luchajcic. 

.lui tam drud1y w-;iadają.'' .. l:j. ju/i1..: \\Siadajcie. 

Aż\\ as diabli pohiorą!" Ali drud/): . .S1koda 

Odjcid/ać to\\ ar1.ysza: '' it:lka 17t:CI.. przygoda! 

Pomó/.Jny mu \\ 1lym r~vie, a 1alfo'l11y s\\ Djc." 

„Diab1..:I ci~ niechaj prosi. niech już ciqgn~1 mojc." 

„l\łiłn. ty . i~ nic pr1cci\\ ! pukarmi\\s1y kuni. 

A jutro rann \\·staw. 1y. b •d1.icm lam. gdi'ie oni ." 
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