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Jacek Kaczmarski 

Najwybitniejszy poeta Polski przedrozbiorowej, twórca pols
kiego języka literackiego. Urodził się w 1530 roku w Sycynie 
koło Zwolenia. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanow
skich herbu Korwin, był synem Piotra Kochanowskiego, sę

dziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej 
herbu Odrowąż. Poetą renesansu był też jeden z jego braci 
Mikołaj , a drugi, Andrzej, tłumaczem, który przełożył na polski 
"Eneidę" Wergiliusza. W epoce baroku pracą przekładową 
zajmował się też jego bratanek Piotr. 
Kochanowski studiował w Akademii Krakowskiej, na Uniwer
sytecie w Królewcu oraz w Padwie. Przebywał i działał na 
dworach wielu możnowładców. Był sekretarzem królewskim 
na dworze Zygmunta Augusta. Służył także przy dworze 
Zygmunta li Augusta. Podpisał elekcję Henryka Walezego, 
jednak po ucieczce króla wycofał się z życia dworskiego. 
Zamieszkał w majątku rodzinnym w Czarnolesie, poślubił 
Dorotę Podlodowską, z którą miał sześć córek i jednego 
syna. 
Śmierć ukochanej córeczki Urszulki, a następnie drugiej córki 
Hanny przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia. 
Zmarł nagle na serce 22 sierpnia 1584 roku w Lublinie. 
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył dwór z królem 
Stefanem Batorym. Poeta spoczął w Zwoleniu. 
Kochanowski wprowadził literaturę polską w krąg wielkich 
literatur światowych. Do jego największych dzieł należą: 
„Odprawa posłów greckich" (1578), przekład psalmów 
„Psałterz Dawidów" (1579), cykl „Trenów" {1580), „Fraszki" 
(1584), , Pieśni" (1586). 



Jan Kochanowski i Jacek Kaczmarski. Oddaleni od siebie wiekami mająjeszcze jedną 
wspólną cechę. Byli, a raczej są mistrzami słowa. Obydwaj władali nim jak Wołodyjowski 

szablą. Pierwszy zwany ojcem naszej literatury, drugi - epigon pierwszego. Twórczość 

obydwu pełna jest Polski i Polaków. I choć pomysł połączenia ich słów mógł wydawać się 
egzotycznym, to już finał poprzedniego spektaklu Sławomira Gaudyna opartego na tekstach 

Kochanowskiego - „Jan Kochanowski - miło szaleć kiedy czas po temu", w którym cały 
zespół śpiewał song Kaczmarskiego „Kochanowski" zwiastował ten 11szalony krok". I cóż nam 

z tego wyszło? Ocenią Państwo sami, jedno jednak można stwierdzić już dziś. Staropolski 
język mistrza Jana nie gryzie się z dynamicznym, gęstym, pełnym opisów i metafor językiem 

Jacka Kaczmarskiego. Jeden wypływa z drugiego, przeplatają się ze sobą harmonijnie 

i wzajemnie się uzupełniają. 
Pisałem, że dużo w tym wszystkim Polski. Tak, bo to o nas. O naszych wadach, działaniach 
charakterze. Chcieliśmy uniknąć polityki. Czy się udało? Na pewno nie obejdzie się bez sko

jarzeń, ale nie jest to spektakl z jakąś polityczną tezą. Jest jak na musical przystało przepeł
niony barwną plastyką, ruchem, śpiewem. Wsłuchajmy się zatem w słowa „Odprawy" i „Sar

macji". Co usłyszymy? Co zobaczymy? Pełne rozmachu widowisko. A w nim pewnie trochę ... 

nas samych. 

Przemysław Tejkowski - Dyrektor teatru 

Ile w nas jest NAS? 

Wielki poeta renesansu Jan Kochanowski i genialny bard, pieśniarz i poeta przełomu wieków 
Jacek Kaczmarski. Co może łączyć ich poezje odległą od siebie o ponad 400 lat? 
Takie pytania zadaje sobie prawdopodobnie każdy, kto zobaczył afisz „Odprawy posłów grec
kich", najnowszego dziecka teatru w Rzeszowie, spektaklu który łączy w sobie teksty właśnie 
Kochanowskiego i Kaczmarskiego. 
Kochanowski pisał swoją „Odprawę" w specyficznych czasach. Zagrożenie wojną, wszech
obecna prywata, warcholstwo, sobiepaństwo magnatów itp. Kaczmarski pisząc program 
„Sarmatia" próbował opisać nas żyjących w XX wieku, poprzez porównania z naszymi ante
natami sprzed 400 lat. Słuchając tego programu kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy 

z rzędu jakieś dziesięć lat temu i mając świeżo w pamięci tekst Jana Kochanowskiego, 
wpadło mi do głowy, że te utwory (mianowicie „Odprawa" i „Sarmatia") są w gruncie rzeczy 

o tym samym. O tym samym krzyczą, to samo pokazują. Mianowicie nas samych. 
Oddając do Państwa dyspozycji to przedstawienie, chciałbym zadać Wam wszystkim pyta

nie: ile w nas jest NAS?, czy historia nas czegoś nauczyła? Czy nasi przodkowie zostawili 
nam w spadku coś cennego czy tylko same przywary? czy stać nas tylko na piękne gesty 
i szlachetne zrywy, czy może stać nas już na codzienną, szarą i ciężką pracę nad sobą? 

Spektaklem swoim chciałem zadać te właśnie pytania, odpowiedzi musicie udzielić sobie 
Państwo sami. 

Na koniec dowód, że Kaczmarski i Kochanowski piszą o tym samym. Czymże różni się tekst 
Jana Kochanowskiego: 

„ O nierządne królestwo i zginienia bliskie 
Gdzie ani prawa ważą ani sprawiedliwość ma miejsce 

A wszystko złotem kupić trzeba" 
Od tekstu Kaczmarskiego: 

„Co nam hańba gdy talary 

Mają lepszy kurs od wiary 

Wymienimy na walutę 
Honor i pokutę" 

Sławomir Gaudyn - Reżyser 



Urodził się 22 marca 1957 roku w Warszawie. Ukończył studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Warszawskim. 
Karierę artystyczną rozpoczął w połowie lat 70. Był m.in. laureatem festiwali Pio
senki Studenckiej w Krakowie i Piosenki Prawdziwej w Gdańsku . Występował m.in. 
z Przemysławem Gintrowskim, współpracował z kabaretem "Pod Egidą". 
W 1979 roku przygotował wraz z Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim program 
poetycki „Mury", z którym występował w całym kraju. Rok później otrzymał nagrodę 
dziennikarzy na festiwalu w Opolu, a w kolejnym zdobył drugą nagrodę w konkursie 
kabaretowym. 
Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku zastało go we Francji. 
Od tej chwili przebywał na emigracji, pracował m.in. w Radiu Wolna Europa, 
koncertował w Europie, Ameryce Płn. i Australii. Mówił o sobie, że jest „krnąbrnym 
sługą sentymentalnej panny S. (Solidarności)". 
Po powrocie do Polski w 1990 roku odbył spektakularną trasę koncertową, nagrał 
także płytę „Wojna postu z karnawałem". W 1994 roku ukazały się dwa kolejne 
albumy: „Sarmatia" oraz „Szukamy stajenki" - zbiór kolęd i pastorałek. W tym sa
mym roku na rynek trafiła jego debiutancka powieść autobiograficzna „Autoportret 
z kanalią". 
W 1995 roku wyjechał do Australii, gdzie przygotował m.in. materiał do albumów 
„Między nami" (1997) i „Dwie skały" (1999). Pisał też kolejne powieści: „Plażę dla 
psów" (1998), „O aniołach innym razem" (1999) i „Napój Ananków" (2000)- książkę 
o jego pracy w RWE. 
W 2002 roku wykryto u Kaczmarskiego raka krtani. Przeszedł operację w Innsbruc
ku. Na wieść o jego chorobie w wielu miastach Polski zorganizowano koncerty 
i akcje charytatywne, z których dochody przeznaczono na leczenie artysty. Udział 
w nich wzięli m.in. Zbigniew Hołdys, Krzysztof Daukszewicz, Lora Szafran, Ryszard 
Rynkowski, T. Love, Kabaret Moralnego Niepokoju i Marcin Daniec. 
Jacek Kaczmarski zmarł 1 O kwietnia 2004 roku. Jego prochy zostały złożone 
24 kwietnia w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w War
szawie. 

~olski muzyk i kompozytor, pianista 
' akompaniator, aranżer i dyrygent. 
Znany ~e współpracy z Przemysła
wem Gintrowskim i Jackiem 
K~czmarskim. Współpracował również 
m.m. z zesp~e~ Czerwony Tulipan 
oraz Kubą S1enk1ewiczem. 
Wraz z J0rnem Simenem 0verli 
n~grał dwie płyty: pierwszą z utworami 
tno ~aczmarski - Gintrowski - Łapiński 
oraz innych polskich poetów d . . , rugą 
z ~or:wesk1m1 wersjami utworów Wło-
dz1m1erza Wysockiego. W roku 1999 
otrzymał odznakę „Zasłużonego Dzia
łacza Kultury", a 15 października 2004 
~oku odznaczony został Złotym Krzy
zem Zasługi. W sierpniu 2006 roku 
odzna?zo~y przez prezydenta Lecha 
Kaczynsk1ego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
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Debiutowa/ :0~1~e~hniki Warsza::~~~· Energetyk; 
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towa1 Poza ofic· ~w fabularnych i se: ~do Ponad 
studyjne jeg ~a nymi scenami ia/J. Koncer-
WYdawane bo piosenek nagryw . a ~konania 
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tane losy Po taJ~cy nieznane lub . e akl „Kamie-
Spektak/ w s, ac1 historycznych tnaczej Odczy-

P anowa · · 
wystawionYi . ne1 formie ni . 
Festiwalu w' bednak Janda Zdobyrdy nie został 
Piosenek Po to/u za Wykonanie : nag:o~ę na 
r~alizacji spekt 9:9 roku Podjął po~ dne1 z Jego 
Ptecińską O t a lu, tym razem z J owną Próbę 
w „ · s ateczn · oanną Ti 

ers11 zrea/izo ie „Kamienie" rze-
W latach 1991 ~~ samodzielnie jak: kokrojonej 
wraz z Ka 93 Ponownie oncert. 
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W 1994 rok artystow była już inc . Pozntejsza 
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Wielkie jest na czary zapotrzebowanie 
W czasach niespokojnych królestwa bez stosów. 
Wierzy w nie lud prosty, wierzą pretorianie 
Rymując formuły na odmianę losu 
I na pozbywanie się 
Strapień i osób. 

Ulep kukłę wroga twego 
Podobieństwa niechybnego, 
Na niej szpilą jego imię 
Wypisz wraz z imieniem Złego. 
Zaczem nocą spal w kominie 
A w męczarniach wróg twój zginie. 

Szpila z brązu, pszczeli wosk 
I uwolnisz się od trosk. 

Słychać z ust dostojnych hasła i zaklęcia, 
Goreją złe oczy rzucając uroki 
A zauroczeni nie mają pojęcia 
Że już ostateczne zapadły wyroki , 
Ścięty łeb kurczęcia 
A ciało - w podskoki. 

Weź wisielca język suchy, 
Krew nieczystą polatuchy 
I w miedzianym trzyj moździerzu . 
Dodaj wino mszalne z kruchty, 
Uczyń napar, wypij świeży, 

A świat w słowa twe uwierzy. 

Język trupa, kurwy śluz , 
A, co powiesz - to już mus. 

Płyną ulicami magiczne opary, 
Chodzą prostaczkowie szczęściem oczadzeni, 
Zgrzytają zębami ofiary niewiary, 
Że w tej kuchni nie piekli pieczeni. 
Cuda to, czy czary, 
Że się świat odmienił? 

Grosz ostatni żebrakowi 

Zabierz, daj czarownikowi 
I się brzmieniem zaklęć odurz 
Zaczem głowę workiem owiń 
I z wysokich rzuć się schodów 
To nie zaznasz więcej głodu. 

Jak nie wierzysz - to się módl, 
Cóż jest w końcu - ziemski głód? 

Nic się nie kończy prostym tak lub nie 
I nie na darmo giną wojownicy 
Dlatego mówię To początek końca 
A lud pijany wspina się na mury 
Bo pustką zi eją szańce barbarzyńców 

Strzeżcie się tryumfu jest pułapką losu 
I nic nie znaczą wrogów naszych hołdy 
Jeden jest ogień którym płoną stosy 
Miecz o dwóch ostrzach trzyma tępy żołdak 

Ja wam nie bronię radości 
Bo losu nie zmienią wam wróżby 
Ale pomyślcie o własnej słabości 
Zamiast o tryumfie nad ludźmi 

O straszne święto co poprzedza zgon 
Szczęśliwe miasto pod rządami Priama 
Rynki świątynie freski poematy 
Zbezcześci zabłocony but Achaja 
Ślepota dzieci twych otwiera bramy 

Już mrówcza fala toczy się po polu 
Gdzie niewzruszenie tkwi Czerwony Koń 
Ach jakbym chciała być jak oni być jak oni 
Ach jak mi ciąży to co czuję to co wiem 

Bawcie się pijcie dzieci 
Jak się bawić i pić potraficie 
Są ludy co dojrzały do śmierci 
Z rąk ludów niedojrzałych do życia„. 



Patrz mój dobrotliwy Boże 
Na swój ulubiony ludek, 
Jak wychodzi rano w zboże 
Zginać harde karki z trudem. 
Patrz, jak schyla się nad pracą, 
Jak pokornie klęski znosi 
I nie pyta - Po co? Za co? 
Czasem o coś Cię poprosi: 

- Ujmij trochę łaski nieba! 
Daj spokoju w zamian, chleba! 
Innym udziel swej miłości! 
Nam - sprawiedliwości! 

Smuć się, Chryste Panie w chmurze 
Widząc, jak się naród bawi, 
Znowu chciałby być przedmurzem 
I w pogańskiej krwi się pławić. 
Dymią kuźnie i warsztaty, 
Lecz nie pracą a - skargami, 
że nie taka, jak przed laty 
Łaska Twoja nad hufcami: 

- Siły grożą Ci nieczyste 
Daj nam wsławić się , o Chryste! 
Kalwin , Litwin nam ubliża! 
Dźwigniem ciężar Krzyża! 

Załam ręce Matko Boska; 
Upadają obyczaje, 
Nie pomogła modłom chłosta -
Młodzież w szranki ciała staje. 
W nędzy gzi się krew gorąca 
Bez sumienia, bez oddechu , 
Po czym z własnych trzewi strząsa 
Niedojrzały owoc grzechu. 

- Co zbawienie nam, czy piekło! 
Byle życie nie uciekło! 
Jeszcze będzie czas umierać! 
Żyjmy tu i teraz! 

Grzmijcie gniewem Wszyscy Święci -
Handel lud zalewa boży, 
Obce kupce i klienci 
W złote wab ią go obroże . 

Liczy chciwy Żyd i Niemiec 
Dziś po ile polska czystość ; 
Kupi dusze, kupi ziemie 
I zostawi pośmiewisko ... 

- Co nam hańba, gdy talary 
Mają lepszy kurs od wiary! 
Wymienimy na walutę 
Honor i pokutę! 

Jeden naród, tyle kwestii! 
Wszystkich naraz - nie wysłuchasz! -
Zadumali się Niebiescy 
W imię Ojca, Syna, Ducha ... 

Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne tWarze? 
Dlaczego drążą w świetle ciemne korytarze? . 
Dlaczego ciągle muszę biec nad samym skra1em? 
Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje? 

Krzyczę , krzyczę , krzyczę , krzyczę wniebogłosy! 
A! Zatykam uszy swe! 
Smugi w powietrzu i mój bieg 
Jak prądy niewidzialnych rzek 
Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie! 
A! Zatykam uszy swe! . 
Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie! 

Kim jest ten człowiek, który ciągle za mną idzie? 
Zamknięte oczy ma i wszystko nimi widzi! 
Wiem, że on wie, że ja się strasznie jego boję, 
Wiem, że coś mówi, lecz zatkałam uszy swoje! 

Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy! 
A czy ktoś zrozumie to?! 
Nie kończy się ten straszny most 
I nic się nie tłumaczy wprost 
Wszystko ma drugie, trzecie , czwarte, piąte dno! 
A! Czy ktoś zrozumie to?! 
Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte pi ąte dno! 

Mówicie o mnie, że szalona, że szalona! 
Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas! 
I swoim krzykiem przez powietrze drążę d rogę , 
Po której wszyscy inni iść w milczeniu mogą. .. 

Krzyczę , krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy! 
A! Ktoś chwyta, woła - stój! 
Lecz wiem, że już nadchodzi czas 
Gdy będzie musiał każdy z was 
Uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk z mych niemych ust 
Za swój !!! 



s cenograf i kostiumo\og 
teatralny i te\ewizy}ny. 
Absolwent Politechniki 
Warszawskie}. 
Współpracuje z wieloma 
teatrami w całej Po\sce, 
m.in. w Warszawie, Kra-

kowie1 Chorzowie, 
Radomiu, Rzeszowie 
i Łodzi . Jest autorem 
scenografii i kostiumów 
do ponad siedemdziesię
ciu przedstawień Teatru 
Telewizji oraz przeszło stu 
dwudziestu spektakli . 
musical\, ba\etów, bajek 
dla dzieci w teatrach 
dramatycznych i muzycz
nych. Laureat nagrody 
Złota Maska" za sce
'~ografię do 11Trzech sióstr" 
w Teatrze im. Jaracza 
w Łodzi ( 1997) i Grand 
Pr\>< za realizację i wyko
nanie spektaklu ,F erdy
durke' z Teatru Provisor
ium-Kompani\ w Lublinie 
na XXIV Ogólnopo\skich 
Konfrontacjach Teatral
nych „Klasyka Polska '99" 
(nagroda zespołowa) . 

Ukończył Państwową 
Szkołę Baletową w Gdań
sku, w klasie Urana Az.i
mowa. Był koryfejem 
w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku oraz Dolno-

śląskiej Operze 
we Wrocławiu. 
We wrześniu 2001 roku 
rozpoczął współpracę 
z Krakowskim Baletem 
Dworskim „Ardente Sole
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który w 2006 roku uzyska\ 
miano Miejskiej Instytucji 
Kultury - Balet Dworski 
Cracovia Oanza". 

" Pracuje w nim na stano-
wisku korepetytora i chore
ografa spektakli opartych 
na tańcu dworskim. 
W \atach 2005-2009 jako 
asystent reżysera i chore
ografa brał udział przy rea
\izacjach operowo-baleto
wych w Warszawskiej Ope-

rze Kameralnej. 
Od 2008 roku współpracu-
je z Teatrem im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszo-

wie. 

Muzy' K, pedagog, taper 
~;.anżer i kompozytor , 

isko 500 utworów ob . . ~-
m u1ących : muzykę teat-
ralną, filmową, a także 
~pracowania dla orkiestr 
Jazzowych, dixielan
dowych oraz grup tane
cznych i pantomimicz
nych, band leader wielu 
zespołów jazzowych 
~stępujących w kraju 
'zagranicą. 

z. Teatrem im. Wandy 
Siemaszkowej związany 
od 1992 roku. 

en 

ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów 
tel. 17 853 20 01, fax 17 850 75 50 

www.teatr-rzeszow.pl 

to 
Agnieszka Wajda 

Agnieszka Gawron 
Renata Pisarek 

Augustyn Kotarba 
c Katarzyna Pieniążek 

1 ro . . Jerzy Lubas 
M . . . Elzb1eta Baran - kierownik 

onika Ciołkosz, Gabriela Jakielaszek, Józef Podyma 

Zofia Tarkowska-Niemczuk 
r Piotr Karp 
prace mala Alicja Godek 

g 6 ny ete ry Sławomir Kawa 

Krz~sztof Jawniak, Piotr Tomaka 
kus Y Marian Kornaga, Dariusz Lewicki 

Stanisław Wolski 
pralnia farb1 Helena Boguń 
prac tapi Andrzej Wolski 

. . Danuta Bajan-Wojas 
Kaz1m1era Buczkowska, Grażyna Kozioł 

. Artur Niemiec 
. Mieczysław Osełek 

mon zyś Mieczysław Fornal.Artur Gamracki 
Bogdan Rzucidło, Leszek Sas 

r da Ja r Marcin Kalita 
opraco arn raficzn Krzysztof Motyka 

. Marcin Kalita 
w programie wykorzystano projekty scenografii 

Jerzego Rudzkiego 

tel./fax 17 853 22 52, tel. 17 853 20 01 w. 341, 330 
kasa teatru: tel. 17 850 89 89 

bi lety@teatr-rzeszow. pi 

Teatr im. yYan~y Siemaszkowej 
. . Jest instytucją kultury 

WoJewodztwa Podkarpackiego 




