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PAWll ~M ZA
Reżyser teatralny, dramaturg, scenograf, fotografik. Ukończył filologię polską
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1990) i reżyserię
dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie (1994). Adaptuje klasykę, ostatnio realizuje na scenie także własne
teksty, m.in. w Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy:„Szpital Polonia" (2002) za ten spektakl otrzymał nagrodę za reżyserię w 2003 roku na 9. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz
za scenariusz i reżyserię - na Festiwal u Komedii „Talia" w Tarnowie, „Klątwa
cesarskiej włóczni" (2005)„,Wlotka.pl" (2006, nagroda publiczności za reżyserię
na 15. Międzynarodowym Festiwalu „Zderzenie" w Kłodzku); w Teatrze Łaźnia
Nowa w Krakowie:„Kochałam Bogdana w:' (2006, spektakl otrzymał nagrodę
za najlepsze przedstawienie na Targach Nowej Dramaturgii w Radomiu
w 2007 roku). W teatrze Współczesnym w Szczecinie zrealizował: „Kartotekę"
Tadeusza Różewicza (1997), „Pana Jowialskiego" Aleksandra Fredry (2001 ),
„Eine kleine" Artura Daniela Liskowackiego (2007).

ANNA PIOTROWSKA
Tancerka, choreografka, reżyserka, nauczycielka tańca współczesnego, otrzymała dyplom artysty tancerza, przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu
ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych, producentka przedstawień
teatru tańca, jurorka Doliny Kreatywnej - programu TVP2 - w dziedzinach taniec i animacja kultury. Jako
reżyser ruchu pracowała w Teatrze Współczesnym w Szczecinie („Eine kleine" w reżyserii Pawła Kamzy,
2007) oraz w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie („Wyzwolenie" w reżyserii Pawła Kamzy, 2008) W 2008
roku zrealizowała dwie autorskie produkcje dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu „farfalla" i „6/9". Jest
również autorką ruchu scenicznego w teatrze lalek K3 z Białegostoku (spektakl „Pobłąkanie", 2008).

BARBARA BlEL
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (2009). Od sezonu artystycznego 2009/1 O
aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. Debiutowała w przedstawieniu dyplomowym w reżyserii
Anny Augustynowicz - „Zatopiona katedra''. Gra w spektaklu „Nocleg w Apeninach" w reżyserii Michała
Za dary.

PAWEŁ

MOSZUMANSKI
Pianista, kompozytor i aranżer. Od 1975 zajmował się muzyką jazzową.
Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie (1980). Muzykę w teatrze
tworzy od 1971, pracę rozpoczął jako muzyk w przedstawieniach „Wszystko
dobre, co dobrze się kończy"W. Szekspira i„Dziady" A. Mickiewicza w reżyserii
Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze w Krakowie. W 1989 roku z Pawłem
Dalachem założył grupę jazz-rockową Equinox, w 1992 roku jako pianista
i kompozytor współtworzył z braćmi Janickimi zespół teatralny Twins
Campagna. Skomponował muzykę do kilkudziesięciu spektakli dla teatrów
w Polsce i za granicą, kilkaset piosenek i utworów na chór. Pisze aranżacje
i instrumentalizacje zarówno na orkiestrę symfoniczną, jak i zespoły kame-

IWONA Km Al SKA
Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu (1979). Występowała w teatrach
w Zielonej Górze (1979-80, 1983-84) i Białymstoku (1980-83) Od 1984 roku w Szczecinie, najpierw
w Teatrze Polskim, od 1988 roku w Teatrze Współczesnym, w którym debiutowała rolą Brooke w spektaklu
,,Czego nie widać''. Obecnie gra w przedstawieniach:„Moralność pani Dulskiej''.,,Tristan i lzolda"„,Królowa
Śniegu''.„Wesele''.„Wizyta starszej pani''.„Andromacha''.„Nocleg w Apeninach"

ralne.

GRAZYNA MADEJ
Ukończyła Wydział lalkarski

MAlGDRZATA SZYDŁOWSKA
Projektuje scenografie i kostiumy teatralne, zajmuje się grafiką i fotografią.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Studium Scenografii (1992).
Buduje widowiska plenerowe z użyciem ruchomych projekcji slajdowych
rzutowanych na architekturę lub elementy scenografii. Stałym elementem jej
scenografii są przejrzyste ekrany i ruchome obrazy. Za projekt multimedialny
do opery „Don Giovanni" W. A. Mozarta w 1992 roku otrzymała nagrodę
Centrum Scenografii Polskiej (za nowatorstwo myśli scenograficznej).
Współpracuje z wieloma reżyserami, tworząc przedstawienia zarówno w teatrach dramatycznych, Jak i opery, i musicale. Realizowała scenografie w ponad
trzydziestu produkcjach w teatrach w całej Polsce. Związana Teatrem Łaźnia
Nowa w Krakowie, gdzie współtworzy i buduje nową przestrzeń na potrzeby
teatru.

we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Pracę
aktorską rozpoczęła w sezonie artystycznym 1985/86 w Wałbrzychu. Od sezonu 1986/87 jest aktorką
Teatru Współczesnego w Szczecinie, gdzie debiutowała rolą Śpiewaczki w„Operze za trzy grosze" Obecnie
gra w spektaklach „Moralność pani Dulskiej". „Bliżej''. „Królowa Śniegu''. „Wesele"„,Wizyta starszej pani''.
„Życie/ instrukcja obsługi''.„Na Arce o ósmej".„Nocleg w Apeninach". Współpracowała ze sceną Piwnicy
przy Krypcie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

BEATA 7YGARLICKll
Aktorka, nauczycielka w Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracę w Teatrze Współczesnym rozpoczęła jako
nastolatka w latach 1982-84. Po ukończeniu studiów aktorskich w Państwowej Wyzszej Szkole Teatralnej
w Krakowie (1988) powróciła do zespołu Współczesnego. Grała w spektaklach Teatru Telewizji oraz filmach
fabularnych Współpracuje z innymi scenami w Polsce oraz z teatrami niezaleznymi. Jest laureatką wielu
nagród aktorskich (ostatnio, m.in.: nagroda aktorska za rolę Anny w spektaklu „Rowerzyści" w rez. Anny
Augustynowicz na 49. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych oraz na 9.Festiwalu Dramaturgii Współczesnej
„Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu). Była jurorką Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt"
w Szczecinie. Obecnie gra w spektaklach „Królowa Śniegu''.„Wesele"„,Zemsta''.,,ID';„Rowerzyści"

ARKADIUSZ BUSZKO
Absolwent Wydziału Aktorskiego wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie (1990). W Teatrze Współczesnym pracuje od czasu
ukończenia studiów, debiutował rolą Girgesza w "Sodomie" Juliana
Stryjkowskiego. Jest kierownikiem artystycznym Teatru Krypta w Zamku
Książąt
Pomorskich, współtworzył spektakle Piwnicy przy Krypcie,
współpracuje z Teatrem Kana w Szczecinie, występował na kameralnej scenie
Klubu 13 Muz, kierował Teatrem Pantomimy. Zajmuje się także choreografią.
Jest laureatem wielu nagród, ostatnio otrzymał, m.in.: nagrodę aktorska
za rolę w spektaklu "Rowerzyści" w reż. Anny Augustynowicz na 49. Kaliskich
Spotkaniach Teatralnych . Od kilku lat jest członkiem komisji artystycznej
Przeglądu Teatrów Małych Form "Kontrapunkt''. Obecnie gra w spektaklach:
"Tristan i Izolda", "Królowa Śniegu''. "Wesele''. "Zemsta ': " Życie/ instrukcja
obsługi''.,,ID", "Rowerzyści'; "Morze otwarte".

PAWEŁ

KAMZA

NIERZĄDNE KRÓLESTWO
na motywach „Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego

ROBERT GONDEK
Ukończył Wydział Aktorski we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie (1985). Od sezonu artystycznego 1987/88 jest w zespole Teatru Współczesnego. Stale współpracuje z licznymi stacjami radiowymi. Obecnie gra w spektaklach: "Królowa Śniegu''. " Dzień Świra''. "Wesele''.
,,ldiotki''. " Życie/ instrukcja obsługi''.,,ID".

1 DAM KUZYCZ BEREZOWSKI

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (2007) .
W zespole Teatru Współczesnego pracuje od sezonu artystycznego 2007108,
debiutował rolą Poety w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Anny
Augustynowicz. Obecnie gra w spektaklach: "Wesele''. "Idiotki, „ Chory
z urojenia", „ Andromacha".
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PERSONY
XXI WIEK
PAN NIESTARY - SCENARZYSTA, TATA PRZEZ TELEFON

XVIWIEK
ANNA JAGIELLONKA - KRÓLOWA POLSKA
BEATA KOŚCIELECKA - KSIĘZNA OSTROGSKA, WDOWA, DAMA
lYLIŃSKA - PANNA APTECZKOWA
JAN ZAMOYSKI - PODKANCLERZ
ANDRZEJ KURBSKI - KSIĄŻĘ MOSKIEWSKI
IWAN NASZCZOKIN - POSEŁ MOSKIEWSKI
DIMITRI KŁOBUKOW, ALIAS EUFROZYNA STARICKA - DIAK POCZTU POSŁA MOSKIEWSKIEGO

PROLOG
I,\/ Wltr.

SCENA 1

wrEATRZE

l'At! IJIE<TARY
/rozmowa telefoniczna/ - Mów. Gdzie jestem 7 Salve Regi! Zdejmuję buty, bo wchodzę na sce nę
Przyszedłem tu pomyś l eć, jak zmontować scena riusz z tej „Odprawy" W domu pustka we łbie. Regi,
zacznijmy od języka. Pierwszy wers: ,,Com dawno tuszył. .. " Tusza dorsza, tu sza żony, ale ja tuszę.
Po angielsku wszystko jest jasne ,,W hat l've long thought. ..''.A morska pławaczkal Swimmer of the sea surf. Nie tkliwie. I jeszcze surfing w tle. Baricco - przepisał,,lliadę" na współczesny włoski, miał na widowni, na placach tłumy, Heaney - Noblista, przełozył ze staro angielskiego na współcze s ny angielski ..
Nie kapujesz, nie kupujesz, Kochanowski to Kochanowski. Pierwszy arcydramat polski . Z innej beczki,
słuchaj , Regi, jak ty chcesz ubra ć tych Grekówl Na biało, klasyka z Bielawul Bo te ś nieżnobiałe iwiątynie
były w starozytności kolorowe jak pisanki. Col Nie ma być Helenyl Antenora I Priama I Parysa I Czekaj,
czy my rozmawiamy o tej samej sztuce I Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich"... Ktoś się dobija żo na , może poczekać. Zgadzam s i ę, ze przezyc ia Heleny, Antenora czy Priama nikogo nie interesują .
I Kochanowski to nie Eurypides. Wszystko to wiesz I To, co chcesz, Regi, ode mnie? Uparta wiedźma.
Nie Helena, moja stara. Nie poczeka, bo juz nie kocha. Wróćmy do Kochanowskiego.„Odprawa"to tragedia
politycznych racji „rządnego królestwa" Postaci to, ja wiem ... to cechy społeczne . To niescenicznel
Nic nowego. Zapytaj każdego ucznia, czy studenta - „Odprawa" to nuda. Czego ty się po mnie
spodziewaszl Reaktywacjil Wygrzebałeś mnie z mojego archiwum i co ... Sorry, Regi, uparła się, odbiorę.
/przez telefon z żoną/ - No, col Pomyliłaś się/ Mówiłem - kup okulary. Telefon ci źle wybrałl Jestem
błaznem I UBoga kazdy błazen. Wielkie pustki w domu, po tym twoim zniknięciu. Nie zniknięciu, a wyprowadzce, ok. Zkażdego kąta załość ... Jestem sentymentalny, pewnie tak. Przeszkadzam cil Ja 7Ty do mnie
wydzwaniasz, przerywasz, nie pytasz, czy przeszkadzasz, nigdy to cię zresztą nie obchodziło .. jestem
właśnie .. nie w domu, nie w knajpie, a w..
-

Rozłączyła się. Jeśli myślisz, wiedźmo, że

do ciebie zadzwonię.

/przez telefon/ - Czarci panią porwali . Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli. Dałem się za nos wodzić
czas tak długi . Regi - interesuje cię obraz paristwa szczęśliwego, który zbłahego powodu wpada w wojnę jak w kompot.
Drarnat7 Syrnbolicznyl Dramat poetycki. Poezja ma stworzyć atmosferę natężenia
uczuciowego, w którym postaci(!), mity ożyją, fuck' Ale lipal „Odprawa" odnosi się do Polski.
Ale Kochanowski nie pisał z kluczem Nie rnozna pod postacią tragedii podstawić postaci autentycznych Królowa Anna Jagiellonka, Za moyski/ Racja, Anna Jagiellonka i Priam są tak sa rno mityczni dla widza.
Nikt, nie wie, kim byli. Prapremiera„Odprawy"l 15 78 w Ujazdowie. Na dworze Anny Jagiellonki. Królowa
za łożyła tam ogród .. Ztym mnie zostawiasz .. 1 Regi, symboliczna lipna chujnia.
- Ogród Anny Jagiellonki, w stylu włoskim, była córką Bony Sforzy, Włoszki, ściągnęła ogrodników
zWłoch . Zamiast cyprysów, mirtów, czy pinii, pewnie graby. Nie - lipy. Ogród przy pałacu w Ujazdowie
musiał być na skarpie, z widokiem na Wi słę. Kwatery w kwadrat, obsadzone ziołami, kwiatami. Jakie
kwiaty I
/telefonuje/ - Moja wdzięczna szczebiotka I Tata. Dziedziczko, siedzisz w necie I Wyguglaj mi kwiaty
w ogrodach renesansowych , w Polsce. Nie jesteś domową wyszukiwarką, jesteś najdrozszą wyszukiwareczką tatusia. Obiad 1 Zapomniałem. Zamów coś, wrócę późno, zresztą - kogo gryzie mól zakryty, nie
idziemu w smak obiad obfity. Jestem w teatrze. Tak, przypomnieli sobie. Pogogluj szczebiotko 1dryndnij.
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XVI l'ifk
qród Anny ag1dlonh
ANNA JAGJWONAA. BWA l\OSCl[LWA, lYU'!Sf..' A.'iDRlU WRBS

1.

l'iiN NIESfAR~

ZVLINSKA - Jak salus królewskiej mości I
BEATA KOSCIŁLElkA - Nieswoja jest.
7YllNSKA- Snami Apollo pewnie trapi .
ANNA JAGIELLON A- Signori, buona nottel
PAN NIESTARY- Anna Jagiellonka?
ANNA JAGIELLO JKA - Signore non capiscel
PAN NIESlARY - Ja .. si.. mangia, bon giorno.
AN IA iAGIELLONKA - Presto signorel Ale mi złe zdrowie . . Nie władne dalej sobą , nie Jestem swoja.
Aolysan a I a In Rnw
OMr sp1, laotoi1 a ·pi 1ra d1" orzi·
PAN NIESTARY - Anna Jagiellonka, trzecie dziecko Bony i Zygmunta Starego.
ANNA JAGIELlm KA - Niestety dziewczynka.
PAN NIE'lTARY- Jej bratem był Zygmunt August. Ukochany syn matki.
ANNA JAGIHLONKA - Nie lubiliśmy s ię z bratem.
PAN 1-< IESTARY - Dlatego długo nie wydawał jej za mąż Dopiero po jego śmierci, koło
pięćdziesiątki została żoną Stefana Batorego. Ostatnia z rodu
Jagiellonów. Szlachta okrzyknęła ją królową . Magnaci nazywa li
Infantką. Byla świetną administratorką Mazowsza.
ANNA JAGIELLONKA- Zbudowałam pierwszy most w Warszawie.
PAN ~llESTARY - Pisał o tym nawet Kochanowski. Lubila hahowane suknie i ryby.
ANNA JAGIELLONKA - Szczególnie sielawy.
Budiemr kratowej.
Pomona toale10 o(}rodow.1 kratowe/.
lYLINSKA - Jak salus Waszej Królewskiej Mości I
AtrnA JAGl[LLONKA- Noc mi jakaś przed oczy nagła upadła. Duch
nie mój i zmysły wszytkie cięzkirn, nieznośnym gościem
opanowane ... Nie jestem swoja.
ZYllt SKA - Snami Waszą Królewską Mość Apollo trapi. Upadek, pożoga, pustka.
BlATA KOŚClfl Er A-· Sny7Sny znikome Wasza Królewska Mość.
AtH1A JAGIELLONKA - Sen znikorny7 Owóż marny dwie slońcy.
Owóż i łani morzem głębokim płynie.
BEATA KOSCIElECllA - Morzem I Nieszczęśliwa to lani.
/YL IN\KA - Gdzie ta łani wypłyniel
MINA JAGllLLONKA - Cóż po tymi Co taki sen znaczy?
BfATA KOSCIELEC A - Kloda leży, a ze pnia przedsię nowa rózga wyrosła i prędko ku górze idzie.
Mój sen.
ZYLINSKA - Amój to koń.
AWłA JAGIELLON A- Kori 1

ZYLIN5KA- Tak, wielki, sam jeden.
BtAIA OSCIELECKA - Samjeden stoi, koń I
ANNA JAGIELLONKA - Wwiodłaś go do stajniejl
ZYLWSKA - Bije ten koń i kąsze.
BEATA KOSCIHECKA- Spal go, raczej jeśli sama od niego zgorzeć nie chcesz.
ANNA JAGIELLONKA - Po co nas próżno, srogi Apollo, trapisz. Wagi w snach nie ma 7
BfATA KOSCIELECKA - Nie mają więcej wiary nad baśni próżne .
A mA JAGIELLO'J A- Na wiatr idą .
ŻYLINSKA - Ale serce spętane, w pamięci - łani, koń i kłoda.
BEATA OSCIELECKA- Co znaczą, Żylinisiu, co znaczą I
A drzej A111b;k1 wkwmerze modnych malw.
ANDRZEJ KURBSKI - Trzy boginie. Patrz ać nie chcę'
BEATA KOSCIElFCKA - Wenus'
,Ą N JAGIELLONKA - Atena.
ZYLINSKA - A, a jal
BEATA KOSCIEtECKA - Żylinisiu „ Aleksander I
ANNA JAGIELLONKA- Parys. Trzy boginie sobie za sędziego snów obierają,
w tym niech będzie arbitrium W M. książę.
ZYLINSKA - A, albo raczej niech będzie arbitrium we wszytkim.
ANNA JAGIELLON A- Wojnę powiedzieć myśli serce moje,
BEATA KOSCIELECKA - Do której miecza nie trzeba ni zbroje.
ŻYLIŃSKA - Pola się czarne z białymi mieszają,
Te się owymi wzajem przesadzają .
ANDRZEJ KURBSKI - Wolę po gęstych dąbrowach prędkie jelenie gonić.
ZYLINSKA - A... Albo, dzikie świnie.
BEATA KOSUELECKA - Dryjo.
ANNA JAGIELLONKA - Tertium, ayli trójka.
Zpierwszego miejsca na prost.
BfATA KOSCIELECKA - Gospoda, płacisz ... Kaftan, albo rózgi.
ZYLINSKA - Cynk. Pięć.
BEAT! KOSCIELECKA - Trzec iego pola doskakujesz. I mostowe płacisz, Albo bierzesz.
ANDRZEJ KURBSKI - Gdzie też padniel
BEATA KOŚCIELECKA - Na zagon stateczny.
ŻYLIŃSKA - Sześć czyli ... Zyz lub senio
ANNA JAGIELLON A- Skok na pole .. Więzienie. Na dwie kolejki tam posadzą
BE TA KOSCIELEC A- Płacisz albo ..
ANDRm KURBSKI- Rózgi. Wolę po gęstych dąbrowach prędkie jelenie gonić .
Wbudzie leśnej się przespać. .
BEATA KOSClflf(KA- Nie myślałeś wtenaas .
ANDRZEJ KURBSKI - Najmniej.
BEATA KOSCl[l[( A- O... Helenie I
YLINSK - OAnnie?
ANNA JACilELLONKA - OBeacie?
ANDRZEJ KURBSKI - Ani to imię przed tym w uszu mych postało.
BFATA OSCIELfCKA - Wenus ci ją sama zaleca .
ZYLINS A- I za żo nę da.
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ANDRZEJ KURBSKI - Baśni próżne.
BEATA KOSCIELECKA - Sny znikome.
Telefon Aom ·rk wi·. dalej zwo11y komo1

PAN' IES1AR~ - Szczebiotko moja .. Ogród renesansowy - irysy, fiołki, pierwiosnki, bratki, niezapominajki, ale na topie nowości z Azji - malwy I Niemozliwe, przeciez to symbol polskiej wsi71 No, goździki, z
Turcji i narcyzy. Ulubione warzywo Anny I Włoszczyzna 7 Dynia. Pamiętasz jak graliśmy w Gaskach w
gąskę I Most 1 Płacisz mostowe, gospoda I Opuszczamy kolejkę, albo fant - pam1ętaszl Anna z dwórkami
właśnie na dyniach gra w gąskę. Szczebiotko, jasne, ze Cię kocham. Co, do Zuzi na noc 1 Wykluczone.
BEAlA KOSCIElEC A- Puść ją.
ANNA JAGIELLON A- Trzeba mieć zaufanie do dziecka.
PAN NIESTA ! - Szczebiotko, co mama by powiedziała I
BEATA KOSCJ[L[CKA - Daj jej luz.
PAtJ NIE'.I TARY - To jeszcze dziecko.
ZYLIN KA - 15 lat.
PAN NIESTARY - Dziewczyna .
DAMY CHOREM - Wrzuć na luz.
Pl1N Nłl:S TARY - Nie ma mamy, zauważyłem, nie mniej kategorycznie nie,
DAMY CHO REM - Kocham cię.
BEAlA KOSCl[lfCK/1- Jakie listy Zamoyski nam przeczyta I
ZYLI SKA - Tragedie same.
ANNA JAGIELLONKA - Panie Zamoyski, W M. kanclerzu . .
PAN NIESTARY - PMi ZAMOYSKI - Zamoyski? Na razie podkanclerz Wasza Królewska Mość..
ANNA JAGIHLOI KA - Kanclerzu ...
BEATA KOSCIELECKA- Listy.
PAN NIESTARY PAN ZAMOYSKI - Posyłam tym śmielej, rzeczy też drugie wedle uszu
waszych. Com dawno tuszył to znaczy myśl al ... ja . .
BEATA KOSCIELECKA - Moskwa ... 1
ANNA JMilELLOMKA - Posły ich u siebie mamy i
BEATA KOSCIELECKA - Którzy się tego u nas domagają , aby książę Kurbski, nieprawie
wierny, był im wydany.
ANNA JAGIELLONKA - Co byłl
BEATA KOSCIElfCKA - Wydany.
ZYLINSKA - Wręce kata, cara oddany.
PAN NIESTARY PAN ZAMOYSKI- Jeśli z niczym posłowie odjadą,
ANNA JACilHLONKA - Barzo bych to była rada, żebych by! W M. teraz służby swe
ofiarował. .. Signiori per favore.
Km/owa wynovon11

A DRZ[J KURBSKI Lecz jeśli z niczym posłowie odjadą .
PAN lb TARY PA J ZAMOYSKI - Tegoz dnia nowin słuchajmy.
ANDRZU URBSKI- Moskwa nad morze wysiada i lnfianty wojuje.
PAN NIESTARY - PAN ZAMOYSKI - Widzę, książę.
NDRZEJ KURBSKI - Praktyki czynię, towarzystwa zbieram.
PAN NIEmRY PAN ZAMOYSKI - Dom mój, i co mam z swych przodków, nie jest przedajna.

A ~DRZEJ KURBSKI - Który na zgubę Rzeczypospolitej
Podarki bierze, jakoby sam tylko
Wcale miał zostać, kiedy wszytko zginie.
To człowiek małego baczenia.
PAN NI ES JARY - PAii ZA DYSKI - Miałbych swą wiarę ..
Na targ wynosić, uchowa mię tego Bóg mój.
ANDRZEJ KURBSKI - Nie ufa swej sprawiedliwości,
Kto złotemu mówić od siebie rzecz kaze.

Telefon Many dalej komórką.
PAN NIESTARY - PAN ZAMQY) 'I - Do rady śpieszę.
PAN NIESTARY przez telefon - Regi, miejsce akcji w błędniku WUjazdowie, u królowej Anny Jagiellonki.
Błędnik to ogród założony na planie labiryntu, kręte ścieżki - rozumiesz, ślepe odgałęzienia, a na
końcu ... kupujesz to. Awiesz za kogo ja mógłbym zagrać? Jana Sari usza Zamoyskiego, herbu Jelita.
Studia w Paryżu, Strasburgu i Padwie. Sekretarz króla Zygmunta Augusta, kanclerz wielki koronny,
hetman wielki koronny, starosta krakowski, bełski, międzyrzecki, krzeszowski, knyszyński i dorpacki.
Nazywano go trybunem ludu szlacheckiego. Miał cztery żony. Regi, może Zamoyski to ja7 Cztery żony, to
jest alternatywa.
At DRZEJ KURBSKI - Cóż czynić?
BE.ATA KOSCIELECKA - Pić.
ANDRZEJ KURBSKI - Pijaństwo zbytnie zdrowiu szkodzi.
HEATA KOSCIElECKA - Grać.
M DRZEJ KURBSKI - Gra też częściej z utratą niż zzyskiem przychodzi.
ANDRZEJ KURBSKI - Cóż czynić/
BEATA KOSCIELECKA - Pić.
ANDRZEJ KURBSKI - Pijaństwo zbytnie zdrowiu szkodzi.
ANDRZE JKURBSKI - Cóż czynić?
BEATAKOSCIELECKA- Grać.
ANDRZEJ KURBSKI- Beata Kościelecka, córka króla Zygmunta Starego i jego kochanki, Katarzyny
Telniczanki. Uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet na dworze.
BE.AlA KOSCIELECKA - I najbardziej dowcipnych.
ANDRZEJ KURBSKI - Złośliwych.
BEATA KOSCIHffKA - Andrzej Michajłowicz Kurbski.
ANDRZEJ KURBSKI - Zdynastii Rurykowiczów Jeden z najlepszych wodzów cara Iwana IV Groźnego.
BEATA KOSCIELECKA - Wczasie pierwszej wojny inflanckiej został pobity przez wojska polskie w 2
bitwach. Car zesłał go na północ.
ANDRZEJ KURBSKI- Beata wychowywała się razem z córkami Zygmunta i Bony. Tłum wielbicieli, nawet
prymas - poeta Andrzej Krzycki wzdychał: "O Beato, tak bogato w rzadkie wdzięki zdobna". Wyszła za
mąż

dopiero mając 24 lata ... 7
BEAlA KOŚCIELECKA - Za księcia llję Ostrogskiego. Najlepszą partię w RP, rzucił dla mnie dwie
Radziwiłłówny, Annę i Barbarę, tę Barbarę.
ANDRZEJ KURBSKI - Pół roku później Ilia juz nie żył. Trucizna.
BEATA KDSCl[LECKA - Przyrodni brat Wasyl. Urodziłam córkę - Halszkę. A książę Kurbski zwiał do Polski.
Zdrada 7
Al DRZEJ KURBSKI- Lepsze to niż strata głowy.
BEATA KOSCIELECKA - Poświęcił przy tym matkę, żonę i 9-letniego syna, Iwan Groźny, chociaz ich mógł
zabić.
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ANDRZEJ KURBSKI - Gra też częściej z utratą niz z zyskiem przychodzi.
BEATA KOSCIELECKA - Anadzieja I
ANDRZEJ KURBSKI- A nadzieję .. nie masz wzajemnej miłości.
BEATA KOSCIELECKA- A owa na swą szkodę suszy barzo kości.
Rad skoczysz Ksiąze ... 1
ANDRZEJ KURBS I - Dokąd I
BEATA KOSCIELEC~A - Na prost.
ANDRZEJ KURBSKI - Skok na pole.
BEATAKOSCIELECKA - Gospoda Podwójny postój. Podwójnie płacisz.
A DRZEJ KURBSKI - Cna Beato, proszę, i ty sprawie
Mej bądź przychylna przeciw posłom Moskwy.
BEATA KOSCIELECKA - Aja z chęcią rada, zacny książę,
Cokolwiek będzie sprawiedliwość niosła
I dobre Rzeczypospolitej naszej.
ANDRZEJ KURBSKI - Most - skok na pole. Wymówki nie masz, gdy przyjaciel prosi.
BEATA KOSCIHECKA- Przyzwalam, kiedy o słuszną rzecz prosi. Więzienie powrót na
pierwsze miejsca.
ANDRZEJ KURBSKI - Obcemu więcej życzyć niźli swemu
Coś niedaleko zda się od zazdrości.
BEATA KOSCIELECKA - Przyjacielowi więcej niźli prawdzie
Chcieć służyć zda się przeciw przystojności.
ANDRZEJ KURBSKI - Przyjaciel port przyjacielowi.
Skok. Czym mam płacić/
BEATA KOSCIELECKA - ~mierć. Wpotrzebie, mówią, doznać przyjaciela.
Scena 2

ANNA JAGIELLON A, BEATA K05CJHffKA, ŻYLŃ5KA. ANDRZEJ KURB5KI, IW4N NASZCZOK/N, OMflfRI
KLOBUKOW
ZYUNSKA- Sen' Sen mnie trapi/I
PAN NIESlARY - Panna apteczkowa7
ZYLltlSKA - Żylińska, do usług. Praktyki miałam w klasztorze ojców dominikanów, we Lwowie,
wtedy akurat Beata Kościelecka, nasza Beata, znaczy Ostrogska, ukrywała się tam z córką.
Nie chciała dać jej za żonę Górce, dworzaninowi króla i oblęzenie było, z armatami. Tak się
wyuczyłam, ze Stanisława Sulikowskiego.
PAN NIESTARY- Aptekarza Piotra Kmity?
ZYLINSKA - Na praktyki do mnie przysłali. Gdyby co - jak w dym. Naleweczkę mam na różach,
sama zbierałam w ogrodzie.
PAN NIESTARY - Asen I
ZYLlt~SKA - Sen71 Sen o trupo kupcze. U .. upadek, pożoga, ów trupo kupiec, co mnie we śnie
trapił, moje oziębłe ciało u rozbójców złotem kupował.. Przyjechali posłowie rosyjscy. Zeby to nie
był jaki sąd boży. Chodzi o Inflanty.
PAN NIESTARY - Inflanty - dzisiejsza Estonia i Łotwa. Polska z Rosją kłóci się o morze.
ZYLINSKA - Mam rodzinę w Dorpacie, to wiem. Pół miasta Rosjanie wybili, księży, mnichów w pień.
PAN NIESTARY - Iwan potrzebuje morza. Zawsze spory z Rosją o morze. Rura z gazem pod
Bałtyki em - raz, cieśnina Piławicka - dwa ..
ZYLINSKA - Cieśnina do Elbląga, Elbląg to Hanza, nie odpuszczą. Mam tam rodzinę, to wiem.
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PAN NIE\ TARY - Rosjanie blokują żeglugę na Zalewie, wbrew prawu morskiemu, rozwiązaniem ma
być żegluga statków pod banderą państw Unii Europejskiej, tyle takich handlowych statków nie ma.
ZYLINSKA - Szabla ostra przy boku 10 pan; ta rozstrzygnie, kto komu uołem bić ma .
PAN t IES TARY - Putin podpisał zTuskiem .
lYLINSKA - Nie mówiłam .
PAN WESIARY - Dopuścić, dopuścili żeglugę na Zalewie, ale pod warunkiem złożenia wniosku,
a administracja rosyjska może odmówić zgody ze względów obronnych lub ekologicznych.
· YLINSKA Nie ten jest pan, co się w Moskwie rodzi. Bigosować.
PMI NIEqARY - Nowy port w Elblągu ma być portem bałtyckim dla Ukrainy, tory nowe ze Lwowa
nowe nabrzeża , a Rosjanie - zal iw za kryty, nie lzja ..

DIMITRI KlDBUKOW- Poseł cara Moskwy Iwana IV, gosudara Moskwy, Nowogrodu,
Kijowa, Kazania i Astrachania ..
IWMJ IASZCZOKI - Wieczne światło niebieskie i ty.
DIMllRI KlOBUKOW - Płodna zielni.
IWAN NASZCZOKI I - I ty, morze szerokie, wy, wszyscy bogowie.
OIMITRI KlOBUKOW - I wysocy, i niscy
IWAN NAS7CZOKI - Świadki mi dzi ś bądźcie, żem .
DIMITRI KlOBUKOW - Rzeczy sprawiedliwej od Polaków ..
IWAN NASZCZOKltJ - Żądam.
ANNA IAGIELLONKA- Nigdy takiej obfitości pereł morze i ziemia ...
ZYLINSKA - Złota .
ANNA JAGIELLONKA- Nie urodzi
Ro!l11owy wtariw - µolonn" M1t'lll

IWAN NASZCZOKIN - By rozum był przy młodości,
Mniej by na świecie. . trosk było.
AIJ AJAGIElLONkA - Młodość/
BEATAKOSCIEl ECKA - Rozum i młodość.
Ą, NA JAGIHLO'IKA - OBoże na wielkim niebiel
Drogo to, widzę, u Ciebie
Dać młodość i baczenie za raz.
IWA~ NA':.ZCZOKIN - Jedno płacić drugim trzeba.
BEATA KOSCIElEC A- To dobre, a tego żal s tracić.
AN'JA IAGIELLONKA - Mniej by na świecie trosk było,
By się to dwoje łączyło;
OIMITRI 'ŁOBUKOW - 1oni by rozkoszy trwalszych używali.
IWAN NASZCZOKIN- Teraz, na rozum nie dbaj ąc,
Ażądzom tylko zgadzając,
Zdrowie i sławę tracą.
AN AJAGIEI LONl A - Tracą ) Oj, tracą w Moskwie majętności.
IWAN NASZCZO IN- I ojczyznę w ostatnie zawodzą trudności
Ale oto ksią zę widzę. Co też teraz my ś li wiedząc, że dziś o nim w radzieomteczne namowy.
Ma w Polsce zostać/ Czy Moskwę znowu nawiedzić/
DIMITRI KlOBUKOW - Wszytkom ja to widziałem jako we zwierciadle.
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AtiNA JAGIELLONKA - Wzwierciadle l
OIMITRI KŁOBUKO\V - Że z korzyśc i swej nie ma długo się weselić. Kurbski książę
ANNA JAGIELLONKA - Ale mu dobrą myśl przekazali Polacy ..

IWAN NASZCZOKlt On jako drapiezny wilk rozbiwszy stado,
Co najdalej uciekał, a my zaś, jako . .
DIMITRI lOBUKOW - Pasterze ze psy.
IWA tJASZCZOKIN- Za nim. I do tego przyjdzie, że wilk owcę na ostatek musi .. .l
OIMITRI KlOBUKOW - Porzucić.
IWAN t,A'lZCZOKlll - A sam gdzie uciecze i
Zjakąz ty twarzą brać swą milą przywitasz I
Jakoz ty, niewstydliwy, przed oczy naprzód,
Cara, pana swojego miłego przyjdziesz I
I s prawę o sobie dawać będziesz I
ANNA JAGIHLOI ~A - Kto 1 Car i nieszczęsny książę I Dwa słońca i lani. Barzo bych to
była rada. Żebych był sam praesens W M. teraz służby. Signori per favorel
~rolowa 11ynoszonn 1mruaanką

vado wo .

Scena 3

IWAN NASl(lOMN, D/MlfRI l\IOBUWIV, PAN NIESTAR\
UWODZENIE WA/EM KU~ZENIE DIM/TRW

c

PAN l4MOYSh/

IWAN NASZUOKIN--Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie.
PAN NIESTARY PAtl ZAMOYSKI - Ja?
IWAN NA'.>ZClOKIN - Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono
I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono
Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,
Zeście miejsce zasiedli boże na ziemi,
PANNIESTAHY PAI 7AMOYSKI- Zktórego mamy nie tak swe własne rzeczy,
Tako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieuy.
IWAN NASl(lOKIN - Awam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana.
Ale i sami macie nad so bą pana.
PAN NIESTARY PAN Z MOYSKI - Nie bierze ten pan darów.
Dom mój, i co mam z swych przodków,
Nie jest przedajna.
IWAN 'JASZCZOKI J - Uchowa mię tego Bóg mój.
Nie ufa swej sprawiedliwości,
Kto złotemu mów ić od siebie rzecz każe .
PAtl NlbTARY PAN lAMUYSKl - To człowiek małego baczenia,
Który na zgubę Rzeczypospolitej podarki bierze.
Mnie czas do rady.
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IW N~ ASZCZOKIN- Jako mi niemal wszyscy obiecali,
Cny kanclerzu, proszę, i ty sprawie
Mej bąd ź przychylnym.
PAN NIESTARY PA JZAMOYSKI - Cokolwiek będzie sprawiedliwość niosła
I dobre Rzeczypospolitej naszej.
IWAN NASZCZOKltl - Wpotrzebie, mówią, doznać przyjaciela.
PMI NIESTARY - PAN ZAMOYSKI - I toć potrzeba. Gdzie sumnienie płaci
Cudzych darów nierad biorę .
IWAN tlASZCZOK!N- Ty, jako żywiesz, tak, widzę, i mówisz niepowściągliwie;
PAN NIESTARY - PAN ZAMOYSKI - Nie mam z tobą sprawy.
IWAN NASZCZOKIN - Ufam swym bogom, ze i krom twej łaski
Najdę , kto rzeczy mych podpierać będzie.
Troski ustąpić muszą Nie frasuj mi się, moje dziecię miłe.
Raz radość, drugi raz smutek.
OIMITRI ŁOBUKOW - Ztego dwojga żywot nasz upleciony.
IWAN ASZCZOKI - Obiałoskrzydła morska pławaczko.
DIMITRI ŁOBUKOW - Pławaakol
IWAN NASZCZOKIN- Morska pławaako
Łodzi bukowa, któraś mokrymi słonych wód ścieżkami
Do przeźroczystych brodów nosiłal
PAN NIES fARY - PAN ZAMOYSKI - Morska pławaaka .. Jak masz na imię I
DIMITRI KŁOBUKOW - Na czort to tiebia 7
PAN NltsTARY PAN ZAMOYSKI- Chciałeś przekupić Zamoyskiego.
IWAN NASZCZOKI ~ - Kto nie woli łapać grosza 1 Kto ma pieniądze, ten ma wszytko w ręku.
DIMITRI KŁOBUKOW - Jego władza, Jego prawa i urzędy.
IWAN NASlC?O IN - Zamoyski po rodzicach odziedziczył 4 wsie, a pod koniec życia
posiadał 24 miasta i 816 wsi, 6400 km 2
R[ATA KOSCl[l[(KA - Kanclerz Szydłowiecki, przyjaciel króla Zygmunta Starego, brał regularną
pensję od Habsburgów.
LYLINSKA - Nie on jeden.
IWAN NASZCZOKIN- Co się dziwić/ Jesteśmy przecież w demokratycznej Rzeczpospolitej/ Awedług
waszego, humanistów ukochanego, Platona, w demokracji nierząd nazywa się niezależnością,
rozpustę - pańskim gestem, a bezczelność - męstwem.
PM NIESTARY - Demokracja zmusza i rządzących i rządzonych do współrządzenia.
IWAN NASZCZOKIN - Wielki zaszczyt - być wybranym przez fryzjera albo kucharkę
ZYLINSKA - Uwas w Rosji zniszaono poczucie wspólnoty. Lud nie czuje so lidarnośc i z państwem .
IWAN NASZCZOKIN - Lud li Wspołeczeństwo jak na wojnie, ktoś musi być wodzem, ludzie są źli ,
mu szą być rządzeni albo się pozabijają . Zresztą Lud kocha cara. Chwatit. Au was w tej demokracji
jest pobłażliwość dla młod ych i brak szacunku dla starszych. Dziczenie zw ierząt domowych, jak suk,
które prowadzą się całkiem jak ich panie'
B[ATA KOSCIELECKA- Rodzice powinni rządzić dziećmi, dobrze urodzeni gorzej urodzonymi,
a przede wszystkim mądrzy niemądrymi .
PAN NIESTARY - Wdemokracji jest miejsce na zmiany, ulepszanie.
DIMITRI KŁOBUKOW - UPlatona nie ma miejsca na„ulepszenie" demokracji, ajedynie na
„wyzwolenie się" z niej.
SIĄZĘ ANDRZEJ KURBSKI - Unas ..
IWAN NASZCZOKIN- WRosjil
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KSIĄZĘ ANDRZEJ URBSKI - Wdemokracji, każdy ma prawo realizacji swoich marzeń , szukamy
wspólnych celów.
DIMITRI KŁOBUKOW - Wspólne cele - życie zdnia na dzień, folgowanie każdemu pożądaniu - upić
i upajać się muzyką, pić tylko wodę i odchudzać s ię, nic nie robić, zająć się filozofią, albo polityką'
IWAN NASZCZO I - Wdemokracji rządzą nie fałsz, gdyby jeszcze, ale jazgot podniesiony
do nadrzędnej polityanej„cnoty"
BEATA KOSCIELECKA - Zderzenia cywilizacji . On jest z Rosji. Mentalnie nie do przejścia.
IWAN NASZCZOKIN - Polacy - katolicy. Uwas demokracja powinna być zakazana - jakiś papież
twierdził, że utożsamienie demokracji z doskonałą sprawiedliwością jest zniewagą Kościoła.
Bo albo wasz Bóg, albo bóg - lud jest wszechmocny, nieomylny i prawdziwy.
ZYLINSKA - WRosji rządzi strach. Jak zdobyli Połock to znaleziono setki ciał polskich i niemieckich
jeńców. Zostali ugotowani żywcem lub żywcem obdarci ze skóry .. miałam kuzyna, to wiem.
IWAN NASZCZOKIM - To wszystko jest ględzenie - demokracja i samodzierżawie to naprawdę jedno
ito samo.
PAN NIESTARY - To Zinowiew chyba powiedzial, że stalinizm był klasycznym wyrazem doprowadzonego do najdalszych granic, ludowład ztwa. A naturalną formą autentycznej demokracji ludowej
był powszechny system donosicielstwa .
BEATA KOSCIELECKA- Czy w Rosji mozliwa będzie kiedykolwiek demokracja I
IWAN NASZCZOKIN - Na szto mienia demokracja I Jak car się myli - adin du rak, ajak
duma sejm wsie durakil
DIMITRI KŁOBU OW- Zaraz się przekonamy jaka jest ta rada, w tej demokratycznej
Polsce, tolerancyjnej, bez stosów.
IWAN ASZCZOKI -Wydacie księcia Kurbskiego ile nietl
ANNA JAGIELLONKA- Głosowa ć będzie rada.
ZYLINSKA - Wydadzą, nikt nie zaryzykuje wojny.
BEATA KOSCIELECKA- Czasem dziwnie s i ę plecie na tym świecie.
IWAN NASZCZOKI~ - Zakład I Nie oddadzą . Nasodprawią.
PAN NIESTARY - Ocol
DIMllRI KŁOBUKOW - Ośmierć.

Kołysanka 2 a fa

leby polska bj·la Polską

SCENA 4

,INDRlfl KURBSKJ. ANNA IAGJE/ LONKA
K51Ąlf 5PIEWEM BUDZI OWOR

ANDRZEJ URBSKI- Nieszczęsny książę! Wasza Królewska
Bo aego mnie więcej
Niedostawalol Zacnych ksiąząt synem będąc
Szłem w książęcy dom zacny;
Dał był Bóg urodę,
Dał dobrą nade wszystko sławę
Tom wszystko utracił.
Ojczyzna - gdzieś daleko,
Przyjaciół nie widzę,
Aco jeszcze ze mną
Szczęście myśli poczynać, ty wiesz. Moja Pani I

mość'
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ANNA JAGIELLO'lKA - Tak ci na świecie być musi: raz radość,
Drugi raz smutek;
ANDRZEJ KURBSKI - Ztego dwojga żywo t nasz upleciony.
I rozkosze nasze niepewne ..
ANNA JAG1Ell0t1KA - Rozkosze 7Jakie 7
BWA KOSCIELECK - Niepewne.
AllDRZEJ KURBSKI - Omatko moja, nierównoz to tego
Wieńca pleciono; więcej daleko
Człowiek frasunków czuje, niz radości.
ANNA 1AGIEI LON A- Bardziej do serca to, co boli, człowiek przypuszcza.
BEATA KOSCIELECKA - I s tąd s ię zda, że tego jest więcej,
MIDRZf J KURBSKI - Prze Bóg, więcej ci złego na tym świecie .
BEATA KOSCIELECKA- Niźli dobrego7
ANDRZU KURBSKI - Ale Ty Pani, która wszytkim władasz,
Która ma wszytko w ręku , wszytkimi rządzi ..
ANNA JAGIELLOt KA - To fortuna ś wiatem włada .
AMDRZ[J KURBSKI - Jeden tylko sposób człowiekowi
Jest urodzić się, a zginąć tak wiele dróg ..
BEATA KOSCIELECllA- Tego niepodobna zgadnąć.
ANNA JACilELLONKA- Także i zdrowie nie ma, jeno jedno.
Człowiek śmiertelny. a przeciwko temu
Niezliczna liczba chorób rozmaitych.

ZYLINSKA - Gwałt mi się dzieje'
ANNA JAGIELLONKA - Kto gwałci I
ŻYL NSKA - Wasza Królewska Mość.
ANNA JAGIELLON A- Ja gwałcę7 Kogo?
ZYLINSKA - Mniejszo ść.
ANNA JAGIELLONKA - Kogo i
lYLINSKA - Prawdzie długich wywodów, królowo, nie potrzeba.
Waszej Królewskiej M ośc i nad mniejszymi zwierzc hność jest dana.
Teraz, na rozum nie dbając,
Ażądzom tylko zgadzając,
Księż na Beata zdrowie i sławę traci.
ANNA JAGIELLON A- OBoże na wielkim niebie' Beata - krew nie woda. Wymówki nie mam,
gdy przyjaciel prosi.
ŻYLINSKA - Przyjacielowi więcej niźli prawdzie chcieć służyć..
ANNA JAGIE LONK - Wpotrzebie, mówią, doznać przyjaciela.
ZYLIŃSKA - I toć potrzeba I Gdzie sumienie płacili
AN AJAGIELLONKA - Piękne sumienie: stać przy przyjacielu.
ZYLIŃSKA - Jeszcze piękniejsze: zostawać przy prawdzie.
Wasza Królewska Mość ludzką sprawiedliwość w ręku trzyma.
Lękać się muszę, aby to sąd jakiś boży nie był.
ANNAJAGIELLONKA - Tak się, widzę, boisz, jakobyś już nieprzyjaciela widziała,
SCENA 5

Smutno Ksiqze d(hodz1, µrawdop dobme preu.

ANNA JAGIELLONKA, PAN NIESTARY - PAN ZAMOYSKI
BEATA KOSCIELEC A- Nieszczęs ny ten książę'
ANNA JAGIELLONKA - Zginie ..
BEATA KOSC!ELECKA - Tego niepodobna zgadną ć. Dom zacny.
Am·AJAGIELLONKA- On7 Wilk drapieżny.
BEATA KOSCIELECKA - OBoże na wielkim niebie' Krew nie woda.
MINA JAGIELLONKA - Drogo to, widzę, u Ciebie
Dać miłość i baczenie za raz.
BEATA KOSCIELECKA - Jedno placić drugim trzeba .
ANNA JAGIEI I O KA - To dobre, a tego żal stracić?
HEATA KOSCIELHKA - Kiedyśmy naprzód sobie za sę dziego k s i ęc ia obrały ..
Wenus mi sama dala.
Dzi ś o nim w radzie ostateczne namowy. Ma w Polsce zostać/
Czy Moskwę znowu n awi edzi ć?
ANNA JAGIELLONKA - Ućciwa białogłowa, bez wstydu nie może 7 Rada .. Mniej abo
więcej, równa liczba .
BEAlA KDSCIELECKA - Kogo o to prosić /
ANNA JAGIELLONKA - Boga . Zeby człowiek co najmniej szczęścia przeciwnego doznałl
Bo żeby zgoła nic, to nie człowiecza .
BEATA KOŚCIELECKA - Tarnowski I firlej) Sienicki/
P,111ie ,a!. to spódmaA1. rlukq 11ę spoclmcami.
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Podll'ieuorek ukrolowe1 z s1eka111em melona.

ANNA JAGIELLONKA - Zamoyski.
PAN mSTARY - PAN ZAMOYSKI - Jak salus Waszej Wysokości7
ANNA JAGIELLONKA- Co już powtarzam nieraz, że na świ eci e
Mniej dóbr daleko niźli złych przypadków.
PAN NIESTARY - PAN ZA ~O SKI - Mniej abo więcej , równa-li też liczba obojga.
ANNA JAGIELLONKA - Korzyść niewielka to wiedzieć.
Rzeuy się toczą, a nam białymgłowom jakoś
Przystojniej w domu zawżdy, niż przed Radą.
PAN I IESTARY - PAN ZAMOYSKI - Aja z chęcią rad, WKM
Cokolwiek będzie sprawiedliwość niosła .
ANNA JAGIELLONKA - I dobro Rzeuypospolitej naszeJ.
PAN NIESlARY PAN ZAMOYSKI - Wymówki nie mam .
ANNA JAGIELLONKA - Nie zwykłam nic nigdy bez rady uynić; książę Kurbski7
PAN NIESTARY PA 7 MOYSKI - Wpotrzebie, mówią, dozna ć przyjaciela.
ANNA JAGIEL LONK - Jeden tylko sposób ułowiekowi
Jest urodzić się, a zginąć tak wiele dróg ..
PA NIESTARY - PAN ZAMOYSKI - Tego niepodobna zgadnąć.
ANNA JAGIELLONKA - Kurbskiego oddamy Moskwie - zginie.
PAN IESTARY - PAN AMOYSKI - Gdy Bóg chce, a czasy przyniosą . .
ANNA JAGIELLONKA - Je ś li zniczym posłowie odjadą ..
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rAN lf5TARY f'ĄN ZAMOYSKI- Moskwa nad morze wysiada i lnfianty wojuje.
Niechże s ię Wasza Królewska Mość
Kniaź Kurbski tak drogo nie ceni,
Zeby swój upadek krwią n aszą miał płacić'
AMIA JAGIELLOł;KA - Moskwie pomagać to u ciebie prawda7
PAIJ Nl [~TARY - PAtJ ZAMOY~I I - Moskwa u mnie k ażd y, kto ma s pr aw i edli wość .
AN'IA JAGIELLOW<A ·Obce mu więcej życzy ć niźli swemu
Coś niedaleko zda s ię od .. zdrady.
PAN łllESTARY PAN ZAMOYSKI - Przyjacielowi więcej niżli prawdzie
C hcieć słu żyć zda s ię przeciw Rzeczpospolitej.
AmA MGIELLONKA - Widzę, żeby ś mnie ty prędko osądził.
PAN Nit.STARY PMI ZAMOYS~ I - Swoje sumienie każdego ma są dzić
M I N .~ JAGIELLONKA Ręka umywa rękę . Ksiązę z Moskwy uniósł plany wojny cara z nami. I dowody
ok rucień s twa cara Iwana, przydatne w Rzeu pospolitej polityce zWatykanem.

ZAMOYS I - I dam, i cu dzych darów nierad bi orę .
Szczebiotko, nie m ogę, do Makro, zakupy dla klasy, pracuję, za dzwo ń do mamy. Nie odbiera . .. Wiedźma.
Nie ty ... Smebiotko musisz być odpowiedzialna, jesteś dorosłą, dużą dziewu yną i jak się czegoś
podejmujesz to musisz to za planować Nigdy mnie nie ma, jak jestem potrzebny. Kocham c i ę. Świ al się
jąl że braniny .

IWAN f ASZCZOKIN - Białoskrzydła morska pławacz ko,
Wyc howanico Idy wysokiej,
Z bi egł ą niewolnico.
Bogiń piękni ejsza ..
SCENA 7

SCENA 6

Tanqo 111e lilmei p11q pr:a pom1dmy
Mon NaszaoAin, .omvylA1. D11mrn A!obukow 1ako kolneru
IWMJ NASlCZO IN - Troski ustąpić muszą.
DIMITRI KLOBUKOW - Rozkoszy naszeniepewne.
IWAN NA'>zaorn1- Nie frasuj mi s ię, moje dziecię miłe,
Tak ci na św ieci e być musi:
Raz rado ść, drugi raz smutek.
PAI NIESTARY PAN ZAMOYSKI - Ztego dwojga żywot
Nasz upleciony.
DIMll RI KlOBUKOW- Omatko moja, nierównoż to tego
Wieńca pleciono; więcejże daleko
Człowiek frasunków czuje ni ż rado ści.
IWAN NASZCZOlllłJ - Barziej do serca to, co boli, człowiek
Przypu szcza
PMI WiTARY PAN ZAMOYS~ l- 1 stąd s ię zda, że tego jest w ięcej ,
[Jl\\ITRI KŁOBUKOW- Prze Bóg, więcej ci złego na tym ś wiecie
Ni źli dobrego.
PAN IWAN NA'llCZOKIN- Patrzaj naprzód, jako
Jede nże tylko sposób człowiekowi
Jest urodzić się, a zginąć tak wiele.
Dróg jest, ze teg o niepodobna zgadnąć.
Sprawie mej bąd ź przychylnym przeciw k s i ęc iu .
PMJ Nlf.} TAR~ - PA I lAMOYSKI - Aja z ch ęc ią rad.
Cokolwiek będzie s pra w i e dli wość niosła
I dobro .
OIMITRI KLOBUKOW - Rzeczypospolitej waszej.
IWMi NASłCZOKltl - Wym ówki nie masz.
PArl NIESlARY f Ml 7AMOY'lKI - Przyzwalam, kiedy o słuszną rzecz prosisz.
IWAłl NA~7CZO I~~ - Ręka umywa rę k ę.
DIMITRI KŁD~UKO\V - Noga nogi .
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ZYLI iS~A - Wdz ięcz nej nowiny posła ma sz przed so bą.
Po s łowie, jako przyjechali, tak odjeżdżają,
Anna Jagiellonka ..
„Zdrowia nie ma, nie ma, nie ma .
Człowiek śmiertelny, a przeciwko temu
Niezliczona liczba chorób rozmaitych."
Wradzie za si edli pan owi e,
Prymas U c h ańs ki naprzód tę rzeu do nich uczynił
„Nie c hcę uszu waszych słowy próżnymi bawić,
Ale maluczko co powiedziawszy,
Ostalek na Boga przypuszczę
I na laskę was wszytkich zdanie.
Księ c ia Kurb skiego się upominają Moskwy posłowie.
Wydać abo nie wydać; w tym rozmysłu trzeba".
Porwał się Radziwiłł

„Nie pomni krzywd,
które wzięło od tych panów,
to państwo sławne)!
Jeszczeć mury na ziemi leżą powalone
I pola do tej doby pu styniami stoją,
Znaki miecza Moskwy i okrutnej ręki .
Unich w niewoli zywi e, jeśli jeszcze zywie
Naszych tysiące .
Je ś lim co tedy winni, toż i oni winni"
Tu przes tał, a szept m ięd zy ludźmi
R oz l ega ł si ę po sali.
Jako ku latu robotne pszczoły w ulu szemrzą,
kiedy c hę ć nastąpiła od macior s ię wy n osić
I nowe zacz ynać gospodarstwo.
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Wstał Zamoyski ..
„Prawdzie długich wywodów, nie potrzeba
Książę w domu będąc cara Iwana
Człowieka przedniejszego na gościnne prawa
Nie pomnąc, pisma mu wziął i przywłaszczy/ sobie.
Winien mu nie pomału.
To tez niewątpliwa,
Ze Moskwa księcia nie tylko przez posły,
Ale nawet i przez miecz domagać się będzie.
Niechże się Książę tak drogo nie ceni,
Żeby ratunek swój upadkiem ojczyzny naszej
I krwią naszą miał płacićl
To się nas barziej tycze, że za przodków naszych
Moskwa w tym królestwie mieczem wojowali;
Że się też i lękać muszę,
Aby to sąd tajemny jakiś boży nie by/".
Toż Firlej mówił, toż Zborowscy i prymas Uchański,
Zgadzał się Tarnowski i Siennicki z nimi,
- książę wrócić Moskwie.
Wstał hetman Chodkiewicz w te słowa:
„Owa, jako nam z Moskwy zagrają ,
Tak my już skakać musim?
Bać się ich nam każą,
Teraz nam księcia
Wydać każą, po chwili naszych się żon będą
I dzieci upominać .
Daj, chceszli, al boć wydrę, taka to jest prosto.
Nigdy wswojej mierze
Chciwość władze nie stoi;
Zawżdy, jako powódź,
Pomyka swoich granic nieznacznie, aż po tym
Wszytkie pola zaleje.
Ale nie ten jest pan,
Co się w Moskwie rodzi;
Szabla ostra przy boku to pan; ta rozstrzygnie,
Kto komu czołem bić ma''.
Po tym się już żaden długą rzeuą nie bawił.

ANNA JAGIELLONKA - Kim jesteśl
DIMITRI KLOBUKOW- Eufrozyna Staricka.

A1 na Jag1ellanko budzi dwar.
ANNA JAGIELLONKA - Orszak darmozjadów, którzy ustawicznym
Próżnowaniem a zbytkiem, jako wieprze żyją.
Ztego stada, mniemacie, że się który przyda do posługi ojczyzny?
Któremu czasem i w jedwabiu ciężko?
Wpołudnie przesypiać się nauczyłl

Fanfary na policzy dla Allilowej odprawo pas/ów.
ANNA JAGIELLOI KA - Nie chcę uszu waszych słowy próżnymi bawić
Co po tych krasnych mowachl
Przyjęłam wdzięcznie Posłów Moskwy
Rada bym była na zgodę Księcia Kurbskiego wydać rozkazała
Ale nie zwykłam nic nigdy bez rady czynić
I tylko więtszą część naśladować.
Co rada postanowiła z dobrym niechaj będzie pospolitym.
ZYLINSKA- Jeden głos był wszytkich:„Nie oddawać"
ANNA JAGIELLON A- Wszystkich: Firleja, Uchańskiego, Chodkiewicza, Radziwilla, Zborowskich,
Siennickiego i Zamoyskiego„.
Książę Kurbski niechaj w Polsce zostanie.
IWAN NASZCZOKIN - $wiadki mi dziś bądźcie, żem . . Rzeczy sprawiedliwej od Polaków„. i nicem nie
otrzyma/. Jeno śmiech .
ANNA JAGIELLONKA - Aod cara?
ŻYLJNSKA - $mierć
IMITRI KLOBUKO - Jakoż my sprawę o sobie dawać będziemy?
IWAi NASZCZOKIN - Nierządne królestwo i zginienia bliskie,
Gdzie ani prawa ważą , ani sprawiedliwość ma miejsca.
Wszytko zlotem kupić trzeba I
Wszeteczni - cnocie i wstydowi cenę ustawili.
Domy niszczą, państwa ubożą.
Wszytko zlotem kupić trzeba I
Jak wieprze żyją.
Dajcie mi na gardle
Usieść księcia i miecz krwią napoić!

SCENA 8
Porane~ po.

ANNA JAGllLLONKA- Kim Jesteśl
DIMITRI ŁOBUKOW - Niech towarzysza życzliwego,
Jednemu /ozu przyjaciela
Mam zlaski twojej; Wasza Królewska mość.
Ty Pani, która wszytkim władasz,
Która ma wszytko w ręku, wszytkimi rządzi ..
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Kal)'sonka marszowa a lcJ .Do boju Polsko :
Poseł solwu1e się ucieaką 1vchrusr, kro/owa ukrywa wzmalwach D1m1tra Eufrozynę.
AlmA JAGIELLONKA - Slgmori per favore1

Xrolawa 1 ynus;ona
Królowa w10w.
ANNA JAGlf.LLONKA- Jak salus?
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lUFROZY~ ASTAR!

KA- Sen z oczu coś mi ście ra i serce trwoży.
AN IA JAGIELLONKA - Raz radość, drugi raz smutek.
EUFROZY ASTARICKA - Rozkosze nasze niepewne.
MHM JAGIELLONKA - Gdy Bóg chce.
EIJf ROZYNA STARICKA - Korzyś ć niewielka to wiedz i eć.
Serce spętane pamięcią Zguby,
Zmysły wszytkie opanowane I
Taki koniec 1
Jak Ojca mojego,
Domu zacnego podporę,
Wkoło murów końmi włóczyć kazał.
Al NA JAGIELLONKA - Car kazali
tuFROZYNA STARIC A- Iwan. Iwan, Poseł.
ANNA JAGIELLONKA - Dziecko .. .
PAN ~ilESTARY PAN 7AMOYSKl - WybaczyWasza Królewska Mość?
ANNA JAGlfllONKA - Kanclerzu.
PAN NIESTARY PAN ZAMOYSKI - Listy Wasza Królewska Mość.
AlmA JAGI[[ LO IKA - Signiori prego per favore1
Kro/owa W}1101tono

/lrolnwa wraw.
A NA JAGIELLONKA - Car kazaF
WFROZYNA SfARllKA - Iwan. Iwan, Pos eł
ANNA IAGIHLONKA- Dzi ecko ..
fUFROZYNA SfARICKA - Moje oziębłe cia ł o
Znim pospołu co noc umierało.
Nieszczęsna matka moja
Cała krwią opłynęła.

I na koniec jedna mogiła nas przykryje.
PAN IES TARY PMt 7AMOYSKI- Wybaczy Wa sza Królewska Mość?
ANNA JAGIELLONKA- Kanclerzu. Si gniori prego per favorel
Kro/owa w.v1101101w.

Aro/owa wraw.
ANNA JAGIELLONKA - Dziecko ..
Na koniecjedna mogiła nas przykryje.
M . AJAGIEllOt KA- Ku latu robotne p szczoły w ulu szemrzą.
ANNA JAGIELLONKA - Po gęstych dąbrowach prędkie jelenie gonić ..
lUf ROZYNA STARIC A- Wbudzie leśnej się pr zespać
PA.N NIESTARY PM, 7A\\OY'..KI - Wasza Królewska Mo ść
BEATA KOSCIELECKA- Pograniczni piszą Starostowie,
Wojska się ściągają Moskwy do Połocka.
ANDRZEJ KURB~K . - Do nas pójdą.
ZYUNS A- Póki brzegu morskiego ostatka nie strac1m . Sąd Boży.
MINA JAGI[ UON KA - Co czynić?
At DRZEJ URBSKI - Pić.
EUfROZYł4A STARICKA-

BEATA KO~ClflFCKA - Nie czas na błazeństwa, ksiązę. Szabla ostra przy boku to pan;

lYW SKA - Ta rozstrzygni e, kto komu czołem bić ma.
ANOR .EJ KUR BSK I - Abo si ę bić, abo ucieka ć trzeba:
PAN liłE lARY PAN ZAMOYSKI - Trzeciego nic nie ma.
A!JM JAGIELLONKA - Port y naprzód i zamki pograniczne spiżą
I ludźmi dobrze opatrz; hołdowanym książętom.
Rozkaż być w pogotowiu; zołnierzom przypowiedz
Służbę ; szpiegi roześłi; straz miej i na morzu ..
EUFROZYliA STARICKA - Nowogród ..
Mnichy pałkami w rzekę tłu czo ne
Dziewki niewolą na grobiech.
Matkom dziatki wią żą do pleców
I w rzeki spisami spychają .
Wkoło murów koni e ciała włóczą,
Nieszczęsnych nikt nie ś mie pochowa ć,
Muszą je u cara zlotem kupować.
PAN NIESTARY - PAN ZAMOYS 'I - Miasto jedna mogiła. Zabito koło 20 rysięcy ludzi .
.ANIJA JAGl[llOłJKA - Dlaczego I
PAN NIESTARY - PAIJ ZAMOYSKI - Te słowa, królowo, nie są ku wyrozumieniu
Nazbyt trudne.
Miasta Nowogrod
Car podejrzewał o sprzyjanie Rzeczpospolitej.
Moja rada ważna nie była,
Zebyś była Wa sza Królewska Mość
Księcia Moskwie wydać rozkazała,
A tę niewątpliwą wielkiej wojny poch o dnią co najprędzej
zgasiła,

Wasza królewska Mość. która pospolitą rzeczą włada,
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzyma,
Której ludzi pa ść poruczono . .
Al NA JAGIELLONKA - Nam panie Zamoyski,
Nam którym pos politą rzeczą poruczono
Ludzką s prawiedliwo ść w ręku zwierzono.
Nam poczet z spraw tych ucz y nić wypada
Mamy nierządne królestwo.
Gdzie ani prawa ważą,
Ani sprawiedliwość ma miejsca.
Wszytko kupić trzebal
Dokąd swą świętą twarz przed nami kryć będzie I
PAI; NIEqARY · PAN ZAMO'r\KI - Kto - Bóg I
ZYUNS~A- Lud.
BfAlA KOS(lf Ei A- Demokracja. Dba już tylko o rozmna za nie i ochronę stada.
ANNA JAGIFLLON ,A - Zmieniliśmy politykę w sztukę przezycia, a nie dobrego Zycia.
BEATA KOSCIELEC 'A- Zyjemy w Kraju liberalnej melancholii.
P NNl()fAflY - PAIJ ZA .IO'r~KI ·ludzie z radością pozbywają się praw wyborczych. byle kloś
za nich był odp owiedzial ny.
ANDRZEJ KURBSKI- Zaw i odły - Raj, kibuc, wolny rynek.
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ANNA JAGIELLONKA - Potrzebujemy jakiegoś wielkiego, nowego marzenia.
EUFROZYNA STARICKA - Sokrates sprowadził filozofię na ulice, a do knajp i na ślizgawki Erazm
z Rotterdamu. Trzeba pić jakbyśmy filozofowali i filozofować jakbyśmy pili. Erazm wierzył, że tylko
rozmowa, wielość idei, a nie jeden głos, jedna idea może stworzyć nowe s połeczeristwo.
ZYLI SKA - I jak s kończył..
BEATA KOSCIELEC A- Wielki ogień, tak wielki ogień,
Że wszytko jako w biały dzień widać.
Nazajutrz nic nie widać.
Mury, ulice,
rzeki krew
mury
drogi krew
kłoda leży

az pnia nowa
ku górze idzie
taki sen
ANDRZEJ KURBSKI - To jest poezja.
ZYLINSKA- Co znauy .. .
PAN NIESTARY - PAN ZAMOYSKI - Fakty - kto jest odpowiedzialny za wojnęl
ANNA JAGIELLONKA - Może najpierw zastanówmy się, czy było inne wyjściel
7YLINSKA - Tam, na granicy giną niewinni ludzi.
BEATA KOSCIELECKA - Wydałabyś go carowi7 Zaszyłby go w futro skóre niedźwiedzia i strzelał złuku ..
ANDRZEJ KURBSKI - Ugotował żywcem, albo w przystępie łaski zrzucił z dachu.
PAN NIESTARY · PAN ZAMOYSKI - Na granicy też są ludzie.
EUFROZYNA STARICKA - Mają pecha, że nie znali Beaty Kościeleckiej.
ANNA JAGIELLONKA - Pytanie jest inne - czy wydanie Kurbskiego zapobiegłoby wojnie 7Czy Troja
uniknęłaby zniszuenia oddając Helenę7
PAN NIESTARY PAN ZAMOYSKI - Ktoś jest odpowiedzialny za wojnę ..
ZYLINSKA - Królowa.
EUrROZYNA STARICKA- Rada.
ANDRZEJ KURBSKI - Wdemokracji - wyborcy ..
BEATA KOSCIELECKA - Czyli nikt.
PAN NIESTARY - PAN ZAMOYSKI - Odpowiedzialno ść w paristwie prawa .
ANNA JAGIELLONKA- Ktoś musi zapłacić - zda ć poczet przed Panem ..

Komorka -· alarm.
PAN NIESTARY- PAN ZAMOYSKI - Sorka maksymalna.„Zadzwoń do żony. Anna Jagiellonka''.
Dzwonię, no, żeby czas cofnąć, żeby go wyprzedzić, żeby znowu usią ść w Padwie, pod cyprysami,
w cafe, zamówi( machiato, albo pod lipą - kafejką, napar z lipy, a potem most, tyle razy razem na
mośc ie, gapiliśmy się - ty na wędkarzy ... każdy ma swoją Helenę i do każdego przychodzą kiedyś
posłowie ..
IVyb1era numer,

rozląaa.

Jeszcze sionce blado kładło się na brzegu
Jeszcze mozna było przy11ąsc w ogrodku
Jeszcze mozna bylo wypic espresso.
, Najgorsze iesme przed nami' - orzeka Foreign Pahcy,
Wtoruje mu New Sci nt1st ooeplenia me da się powstrzymac.
Sir Nicholas 5tern nie ma watpliwo1C1 - pott zebna est 1je/ona przemyslow,1 rewoluqa.
Whistorii Europy na1gorszymr okresami byly
w1Pk czternasty padem Wc1iny Stuletn1e1,
wiPk 1iedemna1ty w rzasie Wo1ny Trzyd11estoletn1eJ,
p1e1wsza poło a XX stulecia. XXI 1•11Pk moze byciem z~ gorszy ·
przewiduje Roberta Cooper
Jacy jeszcze posłowie staną u n.iszych bram?
Zdpdtrzyłem 11ę w puste betonowe nabrzeze.
Lumie, nawet bukowa kto dz1S1aJ rozpozna 1
Przysiadł się, niewysoki, brodaty z li1C1em lipy we vłosMh
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Prmiw11 chmury sionce nom zakryly
I mepogodne dwue pa/Jud11/y.
Po krótkim studiowaniu kany zamówił szaupaka
ulubioną rybę Anny Jagiellonki
WXVI wieku przestali1my szukac moralnośo w rel1g1i.
l/1erzyhsmy - demokraqa da w zystkim wolnosc,
ład wychodził IJd JPdnostki 1do meJ powrac3ł
To utop11n marzenie było 1ak wiatr dla lodzi
Od kilku Id fiauta. Prmtrzen publiczna opu1toszała.
Shu pienie no ~wo1Ch prawach,
me bardzo wiemy, co pacząc zInnymi.
Zyiemy w kra1u melancholi1nej wolnolci
- Polityka niegdys teoria dobrego zyc1a,
w sztukę prmyoc1

zm1en1łd 11ę

Kto ma pieniądze, ten ma wszytko w ręku :
Jego władza, jego są prawa i urzędy;
On gładki, on wymowny, ona ma przodek wszędy.
Nie dziw tedy, ze ludzie cisną się za złotem
Apoeta, słuchauów próżny, gra za płotem .
Zgrabnie rozbirral szczupaka.
Oo nabrzeża podchodził, na silniku, szkolny żagla 1 ee.

wyb1e111numer, 101/qaa, wyb1em numer, 1a1ęte

Ja zaiąc widza sztuką, k101a zaczynd się odr mowni ka tusze,
tory dz1s1ai nieodparcie ko1arzy się z rybą I
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Szaupak byl, przy okazi i pyszny, po lidzbarsku
Id piwo n zgrzybami 1k11wnymi ogorkdm1.
Nie sama od przyjaciół ni od matki z lana
Wobce kraje Helena morzem uniesiona,
Nie jeden Menela us ożonę się wadzi/,
Nie pierwszy Agamemnon tysiąc naw prowadzi/,
Nie raz Troja burzona. Wszyscy w niepewnej gospodzie mieszkamy
Wszyscy mieszkamy w Troi.
WJęzyku starowaliJsk1m centrum labiryntu nazwano Troją .
Ogrody w rene1dn11e projektow.rno w farmie labiryntu,
zwanego błędnikiem .
Sztuka miała prapremierę w1578 roku "'ogrodach Anny Jagiellonki

- Cyprysy, mirry, p1111e, 01t1okr1ewy1
Raczej lipy, buki, gr~by 1platany, może dęby
I kw iaty- modne import / AZJi Mmejmi: malwy.
1.ijemmce labiryntu
1.na1ą kobiety
Hannah Arendt twie1dziła, ze Człowiek nie moze walayc z losem,
opor mu 1taw1c mo1e tylko Rozmowd
Wyłlzdł

talw chlebem.

Anna Jagiellonka lub1ł.1 cytowac Erazma z Rotterdamu
Sokrates sprowadził filozofię z niebd na ziemi~;
ja wprowadzilem ją nawet do zabaw, pijatyk''
Aj,i - d odawała 01tatnia zrodu Jagiellonów,
wprowadz1lam M na most,
lory wystawiłam Warszawie.
Zerwc1ła się bryza.
uniosla l 1śc z głowy brodatego m11trza,
ponio1ł a na ka na!.
Na pokladz1e Zilqlowca gwattowny ruch .

Pawe!Kamza

Odprawa posłów greckich podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie
nad Warszawą dnia dwunastego styunia Roku Pańskiego MDLXXV/11 na feście u Jego Mości Pana
Podkanclerzego Koronnego byla nie tylko pierwszą nowożytną tragedią polską, włączającą naszą
literacko-teatralną tradycję w europejski nurt odradzającego się tragediopisarstwa; na rodzimym
gruncie utwór Jana Kochanowskiego otwierał także - w przemyślanej i niezwykle kunsztownej formie
- tradycję teatru humanistycznego zaangażowanego w misję obywatelską, teatru pragnącego dawać
współuesnym panoramę idei, racji, stanowisk i działań, które - wpisane w fabułę - miały oddziaływać
na społeczeństwo oraz kształtować właściwe postawy.
Czarnoleski twórca był świadom swojego prekursorstwa; w liście do Jana Zamoyskiego, datowanym na
22 grudnia 1577 roku i dołąuonym do rękopisu Odprawy, wspominał wprost o przedsięwziętych
innowacjach i odstępstwach od reguł antyunych. Wyraża! jednak obawę, iż nie wszystkie jego
rozwiązania spotkają się z pełnym zrozumieniem ze strony współuesnych mu odbiorców, przyzwyczajonych - jak słusznie przewidywal - do restrykcyjnego przestrzegania klasyunych wzorów. Smutne
jest to, że Kochanowski rzeczywiście okazał się tu prorokiem we wlasnej sprawie. Renesansowi krytycy
nie wykazali należytego zrozumienia dla jego artystycznego nowatorstwa. Do tego widzowie odebrali
utwór raczej jednostronnie, jako sugestywne nawoływanie do wojny z Moskwą.
Niestety, ten brak należytej oceny kompozycyjnego wyrafinowania tragedii Kochanowskiego oraz
niepefoe zrozumienie jego intencji jeszcze w drugiej połowie XX wieku ciążyły na odbiorze i interpretacji
Odprawy. Zresztą do dziś dysponujemy zaledwie jedną wybitną edycją dzieła, jednym cennym - choć
nienowym - opracowaniem monografiunym, do tego garścią niezwykle wartościowych, ale
rozproszonych studiów. Natomiast nadal - niestety także w praktyce szkolnej - spotyka się odczytania
zawężone i powierzchowne, które sprowadzają nasze renesansowe arcydzieło do poziomu niezbyt
skomplikowanej mitologicznej fabuły z polskim kolorytem i patriotyczno-politycznym zacięciem.
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Tymczasem sprawa ideowej wartości Odprawy oraz jej artyzmu jest dalece bardziej złożona. Przede
wszystkim musimy mieć świadomość, że Kochanowski był humanistą mającym doskonałe rozeznanie
zarówno w gatunkowej teorii tragedii, jak i w tradycji antycznego teatru tragiunego. Zapoznał się on nie
tylko z poświęconymi Poetyce Arystotelesa renesansowymi komentarzami i rozprawami, ale studiował
również teoretyczną myśl samego Stagiryty; znał utwory starożytnych mistrzów - Ajschylosa,
Eurypidesa i Seneki, leu czytał także humanistyczne realizacje tragedii klasyunej, przede wszystkim
prekursorskiego Giangiorgia Trissina. Co więcej, pozostawił polski przekład prologu Eurypidesowej
Alkestis, na gruncie którego zdobył doświaduenie niezbędne w pracy nad poetycko-językową warstwą
Odprawy. Zresztą zapewne to właśnie u Eurypidesa Kochanowski mógł zaobserwować literacką
egzystencję mitu w odheroizowanej, urealnionej postaci; mitu, który dzięki aktualizacji i powiązaniu
z rzeczywistością okazywał się nośnikiem prawd i idei w pełni uniwersalnych, obowiązujących zawsze
i wszędzie, ale jednoueśnie adekwatnych tu i teraz- w rozmaitych sytuacjach jednostkowych.
Czarnoleski twórca, chcąc zbudować swoją wypowiedź o świecie - wypowiedź ponadczasową i uniwersalną, azarazem egzemplifikującą etyune oraz społeczno-polityune napięcia jego czasów i toczoną
w Polsce dyskusję nad sposobem podejmowania decyzji oraz sprawowania władzy - sięgnął do niewielkiego wycinka mitu trojańskiego, opisującego relację z poselstwa greckiego po Helenę.
Ukształtowana w oparciu o tę relację fabuła była w pełni oryginalnym, autorskim wytworem
Kochanowskiego, który - idąc za wskazaniami Arystotelesa - w Odprawie nie powtarzał i nie przekształcał żadnego z wueśniejszych literackich wariantów trojańskiej historii. Wydarzenie, któremu
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Homer poświęcił w Ili pieśni Iliady zaledwie kilka zdań, okazało się dla polskiego autora nośne kompozycyjnie i ideowo; przede wszystkim otwierało przed nim mozliwość zrekonstruowania kontekstu działań
i decyzji ludzkich, które w Troi stały się katalizatorem dawno przepowiedzianej, nieuchronnej katastrofy.
Już otwierający tragedię

dialog ma wymiar uniwersalny; ujawniają się w nim opozycyjne postawy
bohaterów wobec zasad moralnych oraz szeroko pojętej racji stanu. Antenor, rzecznik zwrócenia Heleny
mężowi, to wcielenie prawdy, sprawiedliwości, obywatelskiej cnoty. Aleksander-Parys, owładnięty
żądzą i namiętnością do kobiety, okazuje się uosobieniem pychy, buty, egoizmu i politycznej prywaty.
Ze słów królewicza wynika jasno, ze w sprawie Heleny od początku nie zamierzał on biernie czekać
na suwerenną decyzję królewskiej Rady i przekupstwem stopniowo zjednywał sobie niemal wszystkich
jej członków. Taka antynomia stanowisk i systemów wartości, mądrej prawości i przekupnego
bezprawia, mogła - oczywiście - zaistnieć zawsze i wszędzie. Kochanowski chciał jednak pogłębionej
analizy przyczyn zgubnych decyzji; pragnął wprowadzić swoich widzów w sytuację, która byłaby
namacalna także tu i teraz, zrozumiała we współczesnych mu realiach i budząca w Polakach autentyczne, zywe emocje.
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Właśnie

dlatego dyskusja oraz głosowanie członków Rady, w większości przekupionych przez Parysa lub
zmanipulowanych przez lketaona, to wydarzenia niemające potwierdzenia w antycznej tradycji - wszak
w Ilionie głosowało zgromadzenie Trojan, nie zaś doradzająca władcy elita. Musimy mieć jednak
świadomość, że w zaproponowanej przez Kochanowskiego postaci wydarzenia Odprawy miały być
czytelne, swojskie dla XVI-wiecznych Polaków: władcy, możnowładców, dostojników. Narada u króla,
która popchnęła Troję ku nieszczęściu i ostateunej zgubie, wyraźnie ukazywała, jak ważną rolę przy
podejmowaniu fundamentalnych decyzji mógłby spełniać władca, który - inaczej niż Priam - nie byłby
zobligowany głosami większości swego ciała doradczego, a przez to w zasadzie wyłączony z możliwości
dokonywania samodzielnych wyborów.
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Uniwersalny, a zarazem swoisty jest również monolog odprawionego greckiego posła - Ulissesa,
przeklinającego wszelkie „nierządne królestwo" - Troję, Rzeczpospolitą, każde państwo, które „młódź
wszeteczna [ .. ] uboży" i „gubi''. Niezwykle istotna i - wbrew pozorom - ponadczasowa okazuje się
wreszcie wstrząsająca wizja Kasandry, która nie tylko wieszczy zagładę Troi, ale także dokonuje oceny
przeszłości i wzywa do zapobieżenia zbliżającemu się nieszczęściu i katastrofie; zapobieżenia wydarzeniom, będących wynikiem złych wolnych wyborów człowieka i jego niewłaściwych, niemoralnych
działań. Jak pisał jeden z badaczy Odprawy„,to, co się dotąd stało, i to, co zapowiada wieszczka, byłoby
zatem czymś, co daje się zobaczyć, takjak teraźniejszość"; teraźniejszość, która może ziścić się w każdym
królestwie, na której jednak zapobieżenie nigdy nie jest za późno.
Nośnikiem

prawdy o owej teraźniejszości, o przyczynach nieuchronności losu i jej konsekwencjach był
za czasów Ajschylosa i Eurypidesa - wpisany w tragiczną fabułę, uniwersalny, diagnozujący
rzeczywistość i unaoczniający prawidła świata mit. Jego ponadczasowość i aktualność nie przebrzmiały
w czasach Kochanowskiego; także w naszej współczesności twórczo zaadaptowany przez teatr z powodzeniem może dawać on odpowiedź na najważniejsze pytania o człowieka, o jego historię, o autentyczne wartości oraz istotę ludzkiej egzystencji

już

dr Anna Kapuścińska
Uniwersytet Szczeciński
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Teatr ~spółaesny
~ w
Szczecinie

DYREKIOR NACZELNY MIROSŁAW GAWĘDA
DYREKTOR ARlYSTYCZNY ANNA AUGUSTYNOWICZ
DZIAŁ LITERACKI
KIEROWNIK LITERACKI KAMILA PARADOWSKA
ANNA CZERNIAWSKA
DZIAŁ MARKETINGU
KIEROWNIK DANUTA MASOJ(
MARTA BŁESZYŃSKA, MARTA LENCZEWSKA
ANNA ROGOZIŃSKA-NOWAK

KONTAKT ZMEDIAMI EWA MADRUJ
KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ WIESŁAWA KULIS
TEATR MAŁY
KIEROWNIK MONIKA GÓRSKA
KOORDYNATOR SUNY IWONA JENA
ARCHIWUM JULIA KIERC-WIERZCHOWSKA

ZESPÓŁ AKTORSKI WSEZONIE 2009/2010

BARBARA BIEL, MARIA DĄBROWSKA, ANNA JANUSZEWSKA,
MAŁGORZATA KLARA, IWONA KOWALSKA, GRAZYNA MADEJ,
KRYSTYNA MAKSYMOWICZ, JOANNA MATUSZAK,
MAGDALENA MYSZKIEWICZ, KINGA PIĄTY, EWA SOBIECH,
BEATA ZYGARLICKA, ARKADIUSZ BUSZKO, ROBERT GONDEK,
ADAM KUZYCZ-BEREZOWSKI, MICHAŁ LEWANDOWSKI,
MACIEJ LITKOWSKI, GRZEGORZ MŁUDZIK, PAWEŁ NICZEWSKI,
WIESŁAW ORŁOWSKI, KONRAD PAWICKI, JACEK PIĄTKOWSKI,
WOJCIECH SAN DACH, PRZEMYSŁAW WALICH

ZESPÓŁ TECHNICZNY

KIEROW IK TECHt ICZNY WŁODZIMIERZ BOJAKOWSKI
OPERATORZY ~WIATEl ADAM DZIDZISZEWSKI, ROBERT SKRZYNIARZ, MARCIN ZAR ĘBA
AKUSTYCY ANDRZEJ BANAŚ, JAROSŁAW !ZDEBSKI
GŁÓWNY BRYGADIER SCENY TOMASZ STĘPIEŃ
OBSŁUG '>CE Y KRZYSZTOf CZECHOLIŃSKI, ANDRZEJ CZ ECHOLIŃSKI,
ŁUKASZ KRZYŻANOWSKI, JAKUB STEFAŃSKI
PRACOWNIA SLUSARSKA ANDRZEJ KRZYŻANOWSKI
PRACOWNIA STOLARSKAJERZY WOLNY
PRACOWNIA KRAWIECKA DAMSKĄ ARLETA MAŁECKA
PRACOWANIA KRAWIECKA MĘSKA JERZY BURMISTRZAK, ZOFIA KAZIMIERCZAK
PR COWNIA PLASTYCZNA KRYSTYNA MRUK
PRACOWANIA FRYZJERSKA ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
GARDEROBIANA BEATA CZECHOLIŃSKA
REKWIZYTORKA LILIANA PIETRUSEWICZ
KIEROWCA JAROSŁAW PIOTROWSKI

INSPICJENTKI ANNA PAWICKA, JOLANTA SZADKOWSKA, KRYSTYNA ZGUD-POLACZEK
MAGAZYN KOSTIUMOW BARBARA CIEŚLUK

REDAKCJA PROGRAMU ANNA CZERNIAWSKA
PROJE 1GRAFKZNY ANNA GAWRONIAK

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW
KIEROW ~IK BET INA PAWICKA
MARZENA TWOREK
KASJERZY WALDEMAR PARADOWSKI, AGNIESZKA RUTKOWSKA
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY
ŁÓWNA KSI ĘGOWA BOŻENA ZIAJKA
JADWIGA FURMAN, WIESŁAWA GRZESIAK, EWA MAZURCZAK-BUGNO, ALICJA WICIOR
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Teatr ~spółczesny
~

WREPERTUARZE

wSzaecm1e

DUZA SCENA
TEATR WSPÓŁCZESNY WSZCZECINIE
WAŁY CHROBREGO 3
70-500 SZCZECIN

RUERWACJA I SPRZEDAZ HILETOW
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW

JEAN RACINE A'IDROM1 CHA
MOLIER lHOPi 7 UROJUllA
HANS CHRISTIAN ANDERSEN•,ROIOI' ASNIFGJ
GABRIELA ZAPOLSKA Mr RALNJ l'Ał,1 lJUL Kl[J
URLICH HUB 'lA >IRCŁ ') J'-.MU
ALEKSANDER FREDRO 'JOClEC '" A"fNlllACH
ERIC-EMMANUEL SCHMITT nw„~ : PA'JI l'IJZA
VOLKER SCHMIDT P.O\',L ,ml.I
STANISŁAW WYSPIAŃ SK I \1'[

BOW@WSPOLCZESNYSZCZECI N. PL

TEL 091 489 23 23
CZYNNE

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

.ELF

FRIEDRICH DURRENMATT WllYTA ~MR'>lf I PAl,1
JOSEPH BEDIER lR 1<.TAN I 701 OA
ALEKSANDER FREDROlf "SIA

8.30 - 16.00
MAŁA

SCENA „MALARNIA"

PATRICK MARBER L1
KASA TEATRU PRZY WAŁACH CHROBREGO 3

fI

10

llJIUI
CZYNNA WTOREK- SOBOTA 9.00-19.00, NIEDZIELA 14.00-19.00

11

fu \POf1KAfl

TEL. 091 489 23 23
TEATR

KASA TEATRU

MAŁEGO

- DEPTAK BOGUSłAWA 6

CZYNNA ZAWSZENA 3GODZINY PRZED SPEKTAKLEM

MAŁY

MARIUSZ KOTERSKI
1, ,\\IRf1
ERIC-EMMANUEL SC HMITT MAtELfiRO[lł,I[
JAKUBROSZKOWSKI l f Cl \ RI [
Ili' RI TC . li'' Ul

TEL 091 488 65 55

WWW WSPOLCZESNYSZCZECIN.PL

• MIGRENA
' GllSfMANI
H
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