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Marcin Kościeln i ak 

Próby przyjęcia Odprawy .. . 

Odprawt: posłów greckich czyta każdy w szkole, niektórzy jeszcze na studiach. To lektura 
„obowiązkowa" , czyli taka, którą czyta się z musu, a potem nie dotyka się nigdy. Ponownemu zetknięciu 
z dramatem towarzyszy( będzie określone, raczej niechętne nastawienie. Lub odwrotnie. Równie bowiem łatwo 
przyjąć postawę przeciwną : nikomu się nie podoba, a to przecież taki piękny tekst! Ta przekorna afirmacja 
byłaby równie deformująca, co z góry powzięta dezaprobata. Wiemy, że tych uprzedzeń powinniśmy się pozbyć , 
ale nie jest to łatwe i chyba nie do końca możliwe . Idąc do teatru po cichu oczekujemy na jakiś dowód. Jakby 
przedstawienie miało przynieś( odpowiedź, co z tym tekstem da się zrobi( i czy się jeszcze „nadaje ''. 

Kochanowski wykorzystał w Odprawie„ . siedem form wiersza, z których cztery stworzył 
samodzielnie - ale mniejsza o liczby . Faktem jest, że dramat ma bardzo silną melodię, która co jakiś czas 
zmienia się, przechodzi w inny rytm, inną frazę . Wrażenie muzyczności potęguje obecność trzech długich 
kwestii chóru, które są jak nawracający refren. Kolejno zaczynają się słowami : „By rozum był przy młodości, 
I Nigdy takiej obfitości", „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie", „O białoskrzydła morska pławaczko". Są 
to wszystko popularne cytaty, znamy je dosyć dobrze (przynajmniej pierwsze wersy), przez co przy lekturze 
powstaje wrażenie, jakby wybrzmiewały głośniej, pełniej i jakby ku nim właśnie wszystko ciążyło . Trochę tak 
jak w piosence, gdzie nierzadko zwrotka jest taka sobie, za to refren przedni i dlatego chętnie powtarzany 
do upadłego . 

Muzyczność tekstu z jednej strony pomaga w lekturze, z drugiej - przeszkadza. Uniesieni przez 
melodię gładko przechodzimy z wersu w wers i, nie chcąc gubić rytmu, niechętnie zatrzymujemy się na 
poszczególnych wyrazach. Tymczasem nie tylko pojedyncze słowa, ale niekiedy całe ustępy są niezrozumiałe . 

Odprawa„ „ ów skarb języka polskiego, w rzeczywistości napisana jest w języku obcym. 

O białoskrzydła morska pławaczko, 
Wychowanico Idy wysokiej, 
lodzi bukowa, któraś gładkiej 
Twarzy pasterza Prijamczyka 
Mokrymi słonych wód ścieżkami 
Do przeźrzoczystych Eurotowych 
Brodów nosiłal 

Potrzebujemy słownika, żeby przetłumaczyć. Teatr jest w tym względzie bardziej surowy, bo przecież nie 
wyświetla się przypisów (właściwie - dlaczego nie?). 

Dzisiaj nierzadko przepisuje się teksty na współczesny język i jest to jedna z dróg, jakimi 
w teatrze szuka się do nich dostępu . Michał Zadara, nawet jeśli skraca dramaty (rzadko i najczęściej 
z przyczyn pragmatycznych), nigdy ich nie przepisuje. W obydwu przypadkach konsekwencją jest przyznanie 
się do kapitulacji. Można ją jednak zachowa( dla siebie albo uczynić przedmiotem teatralnej debaty . Trudność , 

jaką napotykamy w zetknięciu z tekstem Odprawy„„ przyjąć jako wyzwanie i perspektywę, z której będziemy 
się mu przygląda( i do której ciągle będziemy powracać . Takie podejście do dramatu sprawi, że swoje 
roszczenia będziemy kierowa( w (przynajmniej) równej mierze wobec niego, co wobec siebie . 

Można poprzestać na stwierdzeniu, że język Odprawy„. jest staropolski albo pójść dalej: że 
w język wpisane jest pewne doświadczenie. które jest nam z gruntu obce. Taki był, zdaje się, punkt wyjścia 

inscenizacji Fedry Zadary - Odprawa„. ma by( kontynuacją teatralnej przygody rozpoczętej w ubiegłym 
sezonie tym spektaklem. Fedra jest nam dostępna w tłumaczeniu , zatem mówiąc o języku dramatu należy by( 
ostrożnym . Znamienne jest jednak to, że w swojej inscenizacji Zadara wykorzystał nie najnowszy przekład, 
ale tłumaczenie Boya. 

Obydwa teksty łączy fakt , że na różne sposoby podejmują tradycję antycznego dramatu i teatru 
oraz - za jej pośrednictwem - czerpią temat z greckiej mitologii . I jeszcze jedno: obydwa są stare . Zadara 
dialog z tekstem Racine 'a podjął w miejscu, w którym stanowi on rezultat pewnej artystycznej konwencji 
- i pośrednio - sposobu ujmowania świata i człowieka . Sposobu, który z dzisiejszej perspektywy wydaje się 

zagadkowy i abstrakcyjny . 
W Odprawie„. ów sposób jest dla nas również zagadkowy, ale - w dużym stopniu - inny niż 

w Fedrze. Tam tuż pod powierzchnią słów kryły się emocje , które chciałoby się nazwać „autentycznymi" , 
a świat Racine'a , zewnętrznie uładzony , nosił w sobie głęboką skazę . Zadara nie pozwol i ł się tym 
emocjom rozlać , ale właśnie owa zapora ustawiona przez język (i podparta przez reżysera) generowała 
temperaturę spektaklu . W tragedii barokowej Racine'a człowiek jest zagadką (przede wszystkim dla samego 
siebie). W tragedii renesansowej Kochanowskiego - nie . Fedra jest gorąca, Odprawa„. - zimna i na pewno 
nasz kontakt z tekstem będzie tutaj przebiega( inaczej. Być może właśnie poszukiwanie emocji stanie się 
płaszczyzną rozmowy? 

Do kolejnych wydań Odprawy„. dołącza się list Kochanowskiego do Zamoyskiego i od niego 
najczęściej rozpoczynamy lekturę . Nie chcę się przy nim zatrzymywać, ale owe sformułowania : „molom na 
pokarm", czy „na trąbki do apteki" wydały mi się zabawne. Śmiech - nawet jeśli jest trochę dziecinnym 
chichotem - pomaga przełamać pierwsze lody. W poważnej atmosferze Odprawy„. szukanie pretekstu do 
śmiechu nie będzie znów takie trudne: zabawny może wyda( się nie tylko przejęty swoją misją Poseł czy 
buńczuczny Aleksander, ale nawet ów do bólu rozsądny Antenor. 

Fabuła jest prosta , krótka, pozbawiona perypetii. W pierwszych słowach tekstu pada przestroga: 

[„.] jeśli z niczym posłowie odjadą , 

Tegoż dnia nowin słuchajmy , że Greczyn 
Z morza wysiada i ziemię wojuje . 

W ostatnich zagrożenie staje się faktem: 

[„. ] w polu 
Grekowie nas wojują . Wezera o południu 
Pięć galer ich przypadło na trojańskie brzegi. 

Pomiędzy zapowiedzią a dokonanym odbywa się czekanie. Czas spędza się na sporach - pozbawionych 
dramaturgii o tyle, że autor tylko pozornie oddaje głos stronom konfliktu. Temperaturę dyskusji studzi 
retoryczność argumentów: walka odbywa się nie między bohaterami, ale pomiędzy słowami . Żywioł 
dramatyczny w ogromnej mierze ustępuje lirycznemu: refleksjom, rozważaniom nad losem. I epickiemu, którego 
rozmach w zestawieniu z objętością tekstu doprawdy imponuje: autor sięga w przeszłość , do wydarzeń 
poprzedzających narodziny Parysa, i wybiega daleko w przód, aż po upadek Troi. 

W sumie: wszystko albo już się wydarzyło , albo - dopiero wydarzy. W dramacie dzieją się niemal 
wyłącznie słowa i to one stanowią właściwą drogę, którą należy przemierzy(: od pierwszego wyrazu, 
poprzez kolejne, aż do ostatniej kropki. Poszukując w tekście doświadczenia ciała dojdziemy do wniosku, że 

bohaterowie Odprawy„ . stoją w miejscu. Kazać im ruszy( się, będzie już gestem wywrotowym i znaczącym . 

„[ „. ] Greczyn I Z morza wysiada i ziemię wojuje". Świat Odprawy„. zbudowany jest na opozycji lądu 
i morza. Ląd jest przestrzenią zastygłą w oczekiwaniu na zagrożenie nieuchronnie nadchodzące z morza. Czy 
da się stąd wyprowadzi( wrażenie zamknięcia, pułapki? 



Helena: 

Prze Bóg, wii:cejci złego na tym świecie 

Niżli dobrego. Patrzaj naprzód, jako 
Jedenże tylko sposób człowiekow i 

Jest urodzie sii: . a zginą( tak wiele 
Dróg jest. że tego nie podobno zgadną( . 

Odpowiedź Pani Starej: 

Mniej albo wii:cej , równa-li też liczba 
Obojga - korzyśc niewielka to wiedzie(. 

Irytuje mnie pragmatyzm służącej , pociągają wątpliwości Heleny (przy tym - jak pii:knie wyrażone!). Daleko 
poza ti: pierwszą charakterystyki: nie wyjdziemy , jeśl i nie chcemy rabie czegoś na s i łi: . Bo Odprawa„. 
dramatem psychologicznym jednak nie jest. Opozycje znajdą wyraz w temperamentach, melodii. Przezorny 
Antenor, porywczy Aleksander. Pojedyncze stwierdzenia trzeba oczyw i ście podda( w wątpl i wośc (np . nudny 
Antenor), ale - jakiekolwiek by nie były - musimy na nich poprzestaE. 

Spór Alek sandra i Antenora to pojedynek na sentencje. 

Aleksander: W potrzebie, mówią , dozna( przyjaciela. 
Antenor: I to( potrzeba, gdzie sumnienie płaci. 

Aleksander: Piekne sumnienie: stac przy przyjacielu. 
Antenor: Jeszcze pii:kniejsze: zastawa( przy prawdzie . 

O ile rozw i ązan i e dialogu kobiet pozostaje z gruntu otwarte. o tyle spór mi:żczyzn zmierza do 
jednoznacznego rozstrzygnii:cia (..By rozum był przy młodości „." ). Ta sentencjonalnośc drażni , tak jak 
wszys t ko, co jest koturnowe i nadmiernie uporządkowane. Chciało by sii: ją wyśmiac , zdetonowac, a na 
końcu każdego zdania postawie znak zapytania. Patos słów Heleny jest zupełnie różnego rodzaju od 
tego, wyzwolonego przez mądrości mi:żczyzn i spuentowanego przez chór. Jeśli za pośrednictwem Heleny 
przybliżyliśmy sii: do tekstu - teraz jesteśmy bardzo daleko. 

Szukając kontaktu z tekstem, w rzeczywistości szukamy raczej tego, co ułomne, niedoskonałe , 

podszyte wątpliwościam i. 

Próżno sii: odejmuji:, gwałt mi sii: dzieje; 
Nie władni: dalej sobą , nie jestem swoja. 
Ale gdzieżem, prze Boga? Światła nie widzi:. 
Noc mi jakaś przed oczy nagła upadła . 

Słowa Kasandry możemy przenikną( dużo łatwiej niż na przykład pełną logiki rozwagi: Antenora . Generalnie: 
Odprawa„. to świat mi:żczyzn , w którego cieniu poruszają sii: kobiety. Czekają na rozstrzygnii:cia losu, 
którym kierują nie bogowie, ale właśnie mi:żczyźni. Słabośc kobiet jest nam dużo bliższa od siły mi:żczyzn. 

Z trudem przyszłoby przekuc to na właściwy temat Odprawy„. - ale można pozwoli( mu wybrzmiec na boku. 
Inaczej rzecz sii: ma z tematem politycznym. By( może właśnie on jest zawsze aktualny , ale 

Odprawa„. jako przestroga dla Polski - to już było . Nie chodzi o to , by koniecznie zabiega( o nowe, ale 
o przeciwstawienie sii: potocznej lekturze, która, właśnie dlatego, że potoczna, jest przezroczysta. Jakim 
argumentom odda( słusznośc - nie bi:dzie dla nas palącą kwestią . Temat polityczny jest bardzo silny 
i, nie ma mowy: musi sii: pojawi(. Zresztą - nie ma powodu, aby go unika(. Ważne jednak, by nie da( sii: mu 
całkowicie uw i eś(, ale potraktowac jako jedną z propozycji tekstu. W przeciwnym wypadku nasza lektura 
nieuchronnie osunie sii: w publicystyki: . 

Ba , radźmy też o wojnie , nie wszystko sii: brońmy : 

Radźmy jak kogo bic ; lepiej , niż go czeka(! 

Z chi:cią wzii:libyśmy sobie te słowa do serca„. Odprawa„. zbudowana jest wedle Arystotelesowskich 
wskazówek o litości i trwodze, które autor zaprojektował jako uczucia zbiorowe (zbiorowy bohater dramatu 
i zbiorowy adresat) - czyli dzisiaj raczej niedosti:pne (chc i ałoby sii: powiedzie(: tylko w wyjątkowych 
okolicznościach). Ów projekt znajduje sii: na przedłużeniu tego samego myślenia , które zadecydowało 
o estetycznej harmonii tekstu (ład , symetria, rozgraniczenie). Nasze zbliżenie do dramatu. jeśl i ma byc pełne, 
musi doprowadzi( do jego rozpadu . Stąd właśnie rozpadły ś wiat obłi:du Kasandry jest nam blisk i. Jakkolwiek 
efektownie by to zabrzmiało , prawdą jest. że - jeśli gdziekolwiek - to dopiero w nim możemy poczuc sii: 
niemal jak u siebie. 

Gest rozpadu bi:dzie konsekwencją uznania pewnego stanu ś wiadomośc i, która każe rozbic to, co 
autor próbował scali( . Próbował, ale - trzeba powiedzie( - nie do końca mu wyszło . Czytając Odpraw~„. 

w estetycznej harmonii tekstu dostrzegamy pewien wysiłek . Dramat podzielony został kwestiami chóru , 
które - jak już stw i erdziliśmy - nasti:pują dośc niespodziewanie, skąd powstaje wrażenie fragmentaryczności . 

Z wydzielonych w ten sposób czterech czi:śc i tekstu trzy są niemal równe , ale jedna - dużo dłuższa . Zwykło 

sii: to usprawiedliwia( faktem, że Poseł relacjonuje przebieg obrad, na co potrzeba czasu„. - ale to marne 
wytłumaczenie . Sama mowa Posła to wielogłos dosyc grubo zszyty w monolog, którym bez żadnej interwencji 
na tekście można by obdziel i( kilka osób. Jako taki wydaje sii: tylko usti:pstwem na rzecz konwencji. 

W punktowaniu niedoskonałości nie chodzi o przekorną satysfakcji: . Przeciwnie. Paradoksalnie 
właśnie to, co wypada uzna( za nie do końca zwieńczone sukcesem starania autora, może wyda( sii: 
atrakcyjne. Na podobnej zasadzie liryczna pejzażowośc tekstu - a zatem to. co w pierwszej chwili wydaje 
sii: odpychające, bo „nudne" - okazuje sii: w jakiś sposób bliska współczesnej wrażliwości , która każe nam 
nieufnie odnosi( sii: do dramaturgicznego uporządkowania . Cho( Odprawa„. ma wyraźnie zamknii:tą konstrukcji: . 
droga od prologu do zakończenia nie przebiega po idealnie sklepionym łuku . Rysy mogą nam pomóc wnikną( 
w tekst. 

Owo naprzemienne przybliżan i e sii: i oddalanie od tekstu, bi:dące w rzeczywistości obserwacją , 

obchodzeniem, przyglądaniem sii: , może stac sii: właściwą akcją spektaklu. Przyji:cie takiej perspektywy 
oznacza ukazanie teatru jako właściwego miejsca akcji. Mówi sii:, że aktor wychodzi z roli i ten zabieg, czi:sto 
w teatrze stosowany, w konsekwencj i wywołuje silne napii:cie: teatr staje sii: przestrzenią , która posiada 
moc przekształcania , rewidowania, podważania scenicznego świata . 

U Zadary rzecz wygląda chyba nieco inaczej. Tutaj teatr jest z góry i niejako na stałe 
„ odsłonii:ty" , aktor nie wychodzi z roli , bo nigdy w nią nie wszedł (cho( chi:tnie byśmy go w nią wepchni:li). 
Teatr to sala prób, w jakimś sensie sala gimnastyczna. Stąd codzienne ubrania, w jakich wysti:pują aktorzy, 
nie muszą oznacza( zabiegu uwspółcześnienia (kost ium). Odwrotnie - pri:dzej „niecodzienny" element ubioru 
bi:dzie miał siłi: znaku . 

Przeniesienie tekstu we współczesnośc oznacza - przeniesienie go do teatru. Poddanie próbie 
sceny jest jednocześnie poddaniem go testowi współczesnej wrażl i wości - aktorów i widzów. Dialog z tekstem 
nie odbywa sii: ukradkiem, nie jest wewni:trzną sprawą reżysera i aktorów, ale - bardziej niż zazwyczaj -
staje sii: zaproszeniem widzów do współudziału w eksperymencie . To, co powstanie w jego wyniku, pozostaje 
kwestią w dużej mierze otwartą i zależną także od nas. 
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