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KARTA TVTUtOWA 
PIERWSZEGO WYDAN'IA „TRENóW" Z 1583 R. 

„TRENY" W WYBORZE 

Dwa utwory klasyków polskich natchnione ojcowskim 
bólem po stracie najbliższych wzruszały i wzruszają do
głębnie już ma przestrzeni 1kilku wieków czytelnika: są to 
,,Treny" Jana Kochanowskiego napisane po śmierci uko
chanej jego córki, niespełna tri:yletniej Urszulki i „Ojciec 
zadżumionych" Juliusza Słowackiego, wstrząsający obrazem 
rozpaczy Araba, którego dżuma pozbawiła na pustyni 
całej rodziny. 

Kochanowski i Slowacki ! Odmienne są to okresy dzie
jów naszego piśmiennictwa , odrębne osobowości twórców, 
inne środki literackiego wyrazu. 

Kochanowski, twórco renesansowy stosuje w „Trenach" 
fi9ury poetyckie na wzór pisarzy starożytnych, siegając 
po metafory i porównania z historii, mitologii greckiej 
i rzymskiej; Słowacki, czołowy przedstawiciel romantyzmu 
w „Ojcu zadżumionych" genialnie przetwarza elementy 
stylistyki orientalnej czy byronowskiej na oryginalne, własne 
sposoby literackiej ekspresji . 

A przecież łączy wspomnione tu dwa dzielo humanizm 
wysokiej próby, wypływający z najczystszego źródło, z mi
/o~ci człowieka do człowieka i z poczucia wspólnoty 
w nieszczęściu z wielką rodziną ludzką . 

„Treny" to ·poetyckie zwierzenie osieroconego ojca; 
„Ojciec zadżumionych" to artystyczny akt współczucia 
do bezimiennego Araba, ole oba dzieło stanowią roz
paczliwy protest przeciwko bezsensownej śmierci . Smierci 
niezawinionej, niezasłużonej będącej pogwałceniem prawo 
natury do położenia kresu życiu człowieczemu po jego 
całkowitym spełnieniu się . 

Dla ukazania tego wiośnie protestu dojemv próbę reali
zacji scenicznej „Trenów" w wyborze. 

Wybór ten z jednej strony stara się wyłuskać samą sub
stancję poetycką ze stylizacyjnej ornamentyki, utrudnia.ją
cej dziś jasne zrozumienie utworu; z drugiej zaś strony 
przestawiając kolejność poszczególnych „Trenów" uzy
skujemy możliwość konstruowania dramatycznego napięcia 
i stopniowania stanów duszy ojca, co jest wymog1iem sceny. 

W oryginale „Ojciec" po nieudanych poszukiwaniach 
pociechy w filozofii i w modlitwie znajduje wreszcie ukoje
nie w wizji zmarłej Matki, która zapewnia go, że Urszulko 
żyje, życiem Qrugim szczęśliwa w niebie: uwzględniamy 
i ten tren we fragmencie, zamykając jednak cały proces 
myślowy Ojca refleksją bolesnego zwątpienia wyrażoną 
przez poetę w słowach: 

„Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości" 
No cóż, każda śmierć ma w sobie grozę, przerastającą 

zdolność naszego wyobrażenia o wieczności jaką by jej 
można było przeciwstawić. Współczując więc jako widzo
wie cierpieniu Ojca w „Trenach" przypomnimy sobie 
prawdę tak prostą, że aż zapomnianą, że największym 
skarbem jest życie ludzkie i że obowiązkiem każdego jest 
z1obić wszystko, by ono nie było przez nikogo i znikąd 
w żadnej formie zagrożone. 

K. B. 
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KARTA TYTUtOWA 
PIERWSZEGO WYDANIA „ODPRAWY" Z 1578 R. 

„ODPRAWA POStOW GRECKICH" 
CZYLI STRACH PRZED WOJNĄ 

Zaszczytne miejsce „Odprawy posłów greckich" Jana 
Kochanowskiego w literaturze polskiej jest znane. Główne 
cechy, które wyróżniają to dzielo w bogatej spuściźnie 
renesansowego p i śm i ennictwa narodowego są dwie: że 
jest to pierwszy dramat o charakterze politycznym, usiłują
cy na wątkach zaczerpniętych z „Iliady" Homera zmobili
zuwać gnuśną szlachtę polską do aktywności politycznej 
i że jest to pierwsza próba stworzenia tragedii w oparciu 
o wzory dramaturgii starogreckiej, zgodnie z ówczesną 
modą literacką ch ętnie przenoszącą gatunki literatury 
antycmej na grunt polski. 

Rozpatrując „Odprawę" jako dramat polityczny nie 
trudno wyśledzić w tekście liczne aluzje do stosunków 
icolitycznych, wspólczesnych Kochanowskiemu, a jeszcze 
łatwiej wykazać wzory środowiskowe i charakterologiczne 
jakimi się kierował Kochanowski kreując świat niby an
tycmy. 

Piszemy „niby", bo np. Priam przypomina - jak twierdzą 
niektórzy komentatorzy powolność króla Zygmunta 
Augusta nazwanego przez dworzan „Dojutrkiem" , a burz
liwa narada u Priama przerywana raz po raz przez mar
sze/ka uderzeniami laską o podłogę przebiega podob
nie jak obrady warcholskich sejmików polskich . 

Cała dydaktyka utworu wyczerpuje się w literackim re
jestrze wad szlachty, „ młodzi wstecznej" i wizji upadku 
państwa . 

Kochanowski zatem stary temat nasycił treścią współ
czesną przez co ożywił go i zbliżył do pojęć i odczuć 
współczesnego widza, w jego czasach - odbiorcy szla
checkiego. 

Nasza realizacja „Odprawy" wyznaczyła sobie iden
tyczne zadanie: tzn„ nie deformując zawartości tekstowej 
utworu odczytać go poprzez treść a nie formę. 
Jednakże treść „Odprawy", współczesnej „Odprawy" nie 

rr•oże slużyć tendencjom, którymi kierował się Kochanowski, 
tzn. gromieniu szlachty i agitacji za gotowością do wojny. 

My chcielibyśmy poprzez „Odprawę" ukazać właśnie 
strach przed wojną, uważając ten strach za najbardziej 
dotkliwy z niepokojów, jak ie dręczą współczesnego czło
wieka . 

A czy to się da wyrazić tekstem „Odprawy" bez po
sługiwania s i ę sztuczkami i nadbudówkami inscen izacyj
nymi? 

Da się, ale pod dwoma warunkami: jeżeli nie będziemy 
sic: zbytnio krępować stylizacją antyczną „Odprawy" i je
ieli p rzesuniemy akcenty dramatyczne w poszczególnych 
scenach utworu. 

Dotychczasowe real izacje sceniczne „Odprawy", nieraz 
znakomite, eksponowały z całą starannością głównie formę 
utworu, szczególnie występy Chóru, traktując treść dramatu 
wyłącznie jako realia już historyczne. 

My w zakresie formy ograniczamy nasz pietyzm wyłącz
nie do zachowania warstwy językowej „Odprawy", tej 
przepięknej staropohzczyzny, zdając sobie dobrze sprawę, 



ie nie można jej przekazywać, jak np. wierszyków epigo
nów romantyzmu. Tonacja patosu wydaje się tu nie
zbędna, patosu, ale nie retoryki. 

Patos tak i' nie niszcząc celności i prawdziwości sformu
łowań uczuć i myśli bohaterów przez wielkiego pisarza 
zabezpieczy jego frazę poetycką p rzed sprozaizowaniem 
i artystyczną dewaluacją. 

Celebrowanie elementów antycznej konstrukcji „Odpra
wy" wydaje się dziś zbędne, zwłaszcza że i sam autor 
nie. jest konsekwentny w posługiwaniu się nimi, chociażby 
w składzie obsady przekraczającej dopuszczalną przez 
kanon liczbę 3- 5 aktorów, czy w anachronizmach na
zewnictwa (marszałkowie, rotmistrz, starostowie). 

Próbę rekonstrukcji przedstawienia tragedii antycznej 
daliśmy zresztą swego czasu na scenie tarnowskiej w rea
lizacji „Antygony" Sofoklesa. 

Dlatego np. Chór, który tradycyjnie uchodził za komen
tarz odautorski, dokonujący oceny moralnej działań boha
terów traktujemy po prostu jako lud trojański, dopuszczony 
w jego przedstawicielach - jak to na ówczas było zwy
czajem - do uczestnictwa w obradach Rady Królewskiej. 

Lud ten ma być mocno zaangażowany w zdarzenia 
scen iczne, reaguje więc namiętnie na przebieg obrad 
i stara się na nie wpływać, bo jest przerażony groźbą 
wojny wiszącej nad Troją. 

A gdy ostatecznie wojna staje się faktem i pierwszy 
jeniec grecki' pojawia się na scenie - wściekłość i roz
pacz ludu rozerwie hamulce rozsądku i podepce zasady 
humanitaryzmu wobec jeńca. 

Wtedy dopiero Antenor uderzy na alarm, by Trojanie 
przygotowali się do odparcia inwazji Greków. 

Czy konfrontacja tak wystawionej „Odprawy" z jej 
szkolną lekturą jest słuszna, dowiemy się pewnie z ko
respondencji naszych widzów, o którą bardzo prosimy. 

K. B. 

ANALIZA HISTORYCZNOLITERACKA 
„ODPRAWY POSŁOW GRECKICH" 

Program literacki poety i powiązania z epoką. Wszech
stronna analiza szczegółów utworu prowadzi do przeko
nania, że „Odprawa posłów greckich" to, wbrew pozorom, 
dramat wcale nie taki „prosty", że przy całej jasności 
formy oraz pozornym zacieśnieniu tematycznym opiera się 
on, jak góra lodowa o nierównie większą i daleko w głąb 
sięgającą podstawę. Trud no dzisiaj wyrokować, czy tekst 
powstawał koncepcyjnie od jakiegoś rzutu jednego, mo
zolnie później kształtowanego i zwyczajem humanistycz
nym szlifowanego przez czas dłuższy, czy, przeciwnie, 
nawarstwia/ się stopniowo i powstawał zrazu z kamycz
ków drobnych, imponująco jednak konsekwentnie stapia
nych w tyglu pracy literackiej oraz niepospolitego talentu 
swego twórcy. Odczytanie go wsz.elako na tle osobistej 
kultury humanistycznej poety, równocześnie zaś w oparciu 
o znajomość ówczesnego dramatu europejsk,iego, 1przeko
nywa o jednym. O tym, że Kochanowski decydując się na 
taką właśnie formę literacką wykonywał zarazem kon
kretny program poetycki, że szedł po !'inii zamierzeń doj
rzewających w nim od dawna. Jakkolwiek bowiem analiza 
odsłonić nam dziś może (w braku rękopisów) tylko ele
menty składowe, nie zaś skomplikowany proces twórczości 
poetyckiej, to przecież dadzą się tu wykorzystać pewne 
jeszcze wskazówki uboczne, mające wartość poszlak 
o znacznej sile dowodowej. 

Dwa czynniki w każdym razie trzeba mieć bowiem da
claktowo (oprócz Wioch i dworu) na uwadze. Najpierw 
fakt wiadomy, że już w pierwszym okresie twórczości 
poetyckiej Kochanowskiego, mianowicie w jego młodzień
czych elegiach padewskich, uderzająco jest dużo śladów 
żywej znajomości tekstów dramatycznych antyku (zwłaszcza 
Eurypidesa oraz Seneki), a przede wszystkim ustawicznych 
natrąceń i nawiązań epickich do bohaterów i spraw tro
jańskich: do Hektora, Parysa, Heleny itd. W sumie zatem, 
ie natrafia się tu raz po raz na elementy późniejszego 
tworzywa „Odprawy", tzn. na luźne czynniki, zwłaszcza 
treściowe, które działać czy fermentować mogły w ten 
sposób przez cale lata. 

Zwrócenie się zatem do dramatu, ściślej zaś do tra
gedii, jako do wielkiej formy poetyckiej świata staro
żytnego, i humanistyczne jej przystosowanie do postulatów 
nowoczesnej poezji polskiej wiązało się niewątpliwie ze 
sprawą osobistego programu literackiego autora. Pro
gramu zarówno artystycznego, jak też ideowego. Równo
cześnie wszakże stawiało od razu wymagania bardzo wy-
5okie, a szczególnie skomplikowane, wymagania, w któ
rych zbiegały się postulaty nader niełatwe do uzgodnienia. 
Postulat więc żywej wartości poetyckiej i ideowej, po
wiedzmy: ogólnoludzkiej, z zaleceniem jednak respekto
wania ustalonego, tradycyjnego kręgu tematów (znana 
była uwaga Horacego, że zamiast mówić od siebie rzeczy 
ogólne - lepiej dzielić na akty ,Iliadę"!). Ideał doskona
łości formalnej - z celowością także i pewnej przydatności 
praktycznej, gdyż mówiliśmy, że tragedia typu klasycznego 



miQłg w renesansie charakter elitarna-dworski, w rpewnym 
o;ensie nawet reprezentatywny, jako rodzaj literatury 
uświetnjojącej uroczystości wyjątkowe w rodzaju np. 
wjazdu monarchów, zaślubin itp. Na plon jednak pierwszy 
wysuwało się tutaj sprawo odpowiednich warunków i śro
dowisko, o przede wszystkim konieczność stworzenia 
z mięj~co całego szeregu nowych form poetyckich i miar 
więr~zowych, w polszczyźnie nie istniejących zupełnie. 

Ncwe formy wierszo iPOls1kiego stanowiły z ,pewnością 
punkt honoru poety, o zarazem imponujący, samorzutnie 
się narzucający sprawdzian jego niezwykłej indywidual
ności i talentu. Tutaj tkwiły bowiem zasadnicze trudności 
literackie przedsięwzięcia, jako że istniejący budulec tra
dycyjny (por. lksztołt „poetycki" „Sądu Parysa") okazywał 
od razu swoją nieprzydatność i prymitywizm. Wystarczy 
zresztą uprzytomnić sobie fakty. Kochanowski w „Odprawie 
posłów greckich" - niezależnie od nowości koncepcji oraz 
w ogóle typu dramatu no gruncie polskim - posługiwał 
się oż siedmiu różnymi formami wierszo, z których cztery 
stworzyć musiał całkowicie sam, pozostałe zaś trzy przej
mował wprawdzie formalnie w kształcie utartym (metrum 
chórów I i li), ole i tok przez siebie zasadniczo już zmo
dernizowanym w lotach wcześniejszych, mianowicie pod 
vJLględem prozodlL 

Oczywiście punktem wyjścia stać się musiało sprawo 
najważniejsza której nowatorstwo w polszczyźnie tok da
kce przekraczało możliwości współczesnych, że no konty
nuatorów odpowiedzialnych i współtwórców czekać tu 
przyszło praktyczn1ie oż do Mickiewicza: sprawo stworze
ni o polskiego wierszo bezrymowego, czyli tzw. wierszo 
białego. O konieczności bowiem zastosowania do „Od
prawy" tego wiośnie typa wierszo poeto przeświadczony 
był jak najgłębiej. Pouczało go o tym kultura drama
tyczna starożytności, szczegó'lnie jednak mocno przekony
wały głośne o ambitne próby nowoczesne · wloskie. Tok 
czy inaczej. formo wierszowa „Odprawy posłów" mierzono 
by,lo miarą najwyższą i wybijała się dojrzałością i zróżni
cowaniem kształtów konkretnych. Przecież nie darmo za
stosowano tu no zmianę cztery od razu typy wierszo 
białego, co znakomicie urozmaicało tok dialogu i ożywiło, 
tok mocno skąd inąd retoryczną, jego akcję. Rozpiętość 
możliwości no prawdę wyjątkowo bogato! Od spokojnego 
1 i-zgłoskowca klasycznego ze średniówką po piątej zgłos
ce, który teraz w ustach Antenora rozpoczyna tekst utworu: 

Com downa tuszył i głos opowiada!, 
le obelżenio i k>riywdy tok znacznej 
Cierpieć nie mieli waleczni Grekowie („.) itd. 

poprzez poważny, w miarę retoryczny i patetyczny tok 
13-zgloskowco, tok dobrze brzmiący w ustach Heleny 
(monolog w li epejsodionie, bo rozmowo z Panią Storą 
jest już w 11-zgłoskowcu), o potem w epickiej relacji 
Aleksandrowego Posła w nabrzmiałych oburzeniem inwek
tywach Ulissesa i Menelauso: 

O nierządne królestwo i zginienia bliskie, 
Gdzie oni prawo wożą, ani sprawiedliwość 
Mo miejsca („.), 

Jan Kochanowski w okresie inscenizacji ujazdowskiej 
„Odprawy" (drzeworyt z dzieła B. Paprockiego 

pt. „Gniazdo cnoty", Kroków 1578) 

poprzez wspaniały, dynamiczny 12-zgloskowiec (7 + 5) pro
roctwo Kasandry, o przewadze wersetów z charakterystycz
nie wydobytym akcentem emocjonalnym no początku: 

Nieszczęśliwa to łani, zlej wróżki lani. 
Brońcie brzegów, posterze, nie dopuszczajcie 
Tej niezdarzonej goście nigdziej do ziemie! ( ... ), 

aż do słynnej, orcykunsztownej pieśni chóru trzeciego 
(„0 białoskrzydła, morska p/owoczko"), budzącej od 
dawno podziw i uznanie badaczy. Pieśni ogłoszonej dziś 
za najwcześniejszy „w dziejach naszego wierszo utwór 
o wzorcu rytmicznym", zarazem za jeden z pierwszych 
i oczywiście klasycznych przykładów polskiego sylaboto
nizmu, dla którego Kochanowski stoi się wielkim patro
nem i no przeszło dwa stulecia odosobnionym o niedości
giym wzorem. 

Temat, akcja i treść „Odprawy". Sięgając do wątku 
„Iliady", .Kochanowski pozostawał w zgodzJe nie tylko 
z zaleceniami „De arte poetica" Horacego oraz ze spo
sobem odczuwania i patrzenia no sztukę pisarza-huma
nisty. Przede wszystkim włączał się twórczo w nurt główny 
poezji dramatycznej świata, o zarazem, no terenie nowego 
dla siebie rodzaju literackiego i imieniem języka oraz 
milej sercu, rodzimej „Muzy słowiańskiej" (określenie 
z elegii padewskich I 6, 26). stawał do wspólprocy arty
stycznej ze starożytnością, w duchu pojęć stulecia. Był 
zresztą konsekwentny, gdyż w istocie rzeczy nie odstępował 
od „linii" oni kierunku, w którym dążył. Przeciwnie, czy-
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nil tuto1j wydatny krok naprzód, pogłębiając i znakomicie 
rozszerzając zakres swoich zainteresowań twórczych . 

Poeto podejmując schemat tragedii ontycznej, w danym 
wypadku schemat przede wszystkim Eurypidesowski, choć 
traktowany poprzez szkło renesansowe, ujął swoją „Od
prawę" w pięć zwięzłych i krótkich epizodów (z gr. epej
sodion), czyli, z grubsza: dzisiejszych aktów. Uczynił to 
w sposób naturalny, gdyż granice epizodów wynikają tu 
samorzutnie z układu treści i formy i, podobnie jak 
u starożytnych oraz u Trissino, sygnalizowane są przez 
chóry, nie zaś przez zewnętrzny, mechaniczny podział no 
akty. Działał w tym z pełną świadomością, ponieważ 
chóry swoje powiązał ściśle z akcją utworu, o nawet epi
zodycznie nadawał im funkcje aktora, idąc tutaj za 
przykładem Sofoklesa, wbrew zaś Eurypidesowi, tok prze
cież zasadniczemu, jeśli idzie o kształt formalny, zwłaszcza 
chóru Ili. Był to skutek pośredni nie tylko autonomicznego 
w stosunku do antyku potraktowania roli i funkcji chórów 
przez Kochanowskiego (który zresztą, w związku z możli
wościami scenicznymi, pomijał np. ich parodos i exodos), 
ule przede wszystkim chyba wskazówek i w ogóle teore
tycznych poglądów epoki. 

Cało zatem tragedio, co do rozmiarów najbliższa może 
Skoligerowemu typowi simplex ac deducto, pod względem 
zas budowy oparto o rusztowanie pięciu aktów-epizodów 
i o zalecenie teorii oroz o praktykę humanistyczną tragi
ków włoskich, ukształtowano tu zostało następująco: 

Epejsodion pierwsze, zbudowane z dwóch „scen", za
wiera najpierw tradycyjny prolog, ukryty dyskretnie pod 
postacią monologu Antenora, o następnie rozmowę i star
cie się tegoż z . Parysem, oparte o charakterystyczną 
stichomytię, tok dobrze naświetlającą meritum sprawy oraz 
konfliktu dramatycznego. Epejsodion drugie całkowicie 
swoją osobą zajmuje Heleno . Poeta ukazuje ją tu od 
strony psychologicznej, jako kobietę, również w dwóch 
scenach: najpierw więc w obawach i żalach „prywat
nych", bez świadków, o potem w tradycyjnej znowuż sce
nie z piastunką, tak nieodzownej w europejskiej tragedii 
renesansowej typu ontycznego. Zbliżony charakter, jeśli 
idzie o stosowanie zadawnionych chwytów dramatycznych 
antyku i renesansu ma też cały w ogóle epizod trzeci, 
największy w „Odprawie" co do rozmiarów. Wype~nio 
go bez reszty relacja Posła, osadzono w kontekście utworu 
za pomocą krótkiej scenki wstępnej oraz zwięzłego 
„zamknięcia", tzn. odejścia bohaterów ze sceny. 

Epejsodion czwarte, o mocnym tonie dramatycznym zde
cydowanie nawet patetycznym, wyprowadza i unaocznia 
wnioski emocjonalne oraz skutki decyzji senatu o której 
wiemy z aktu trzeciego. Oburzone głosy Ulisso i Mene
louso, uzupełnione ( ... ) pieśnią dziewcząt trojańskich 
o „łodzi bukowej pasterza Pryjamczyko", zapowiadają 
nieodwołalną już klęskę i zgubę miasto. Wreszcie piąte 
i ostatnie epejsodion, dramatycznie zresztą najbardziej 
urozmaicone, gdyż poeta najmniej tu był skrępowany ko
niecznościami technicznymi i mitologicznymi wątku, zbu
dowano oż z pięciu scen, świetnie ze sobą powiązanych 
pod względem logiki i psychologii bohaterów oraz całej 

w ogóle dynamiki akcji. Antenor, przekonujący teraz Pria
ma o konieczności mobilizacji i pogotowia obronnego, 
.tragiczna przepowiednio nie rozumianej Kasandry, remini
sencjo Priama o wróżbie przy urodzeniu się Parysa, mel
dunek Rotmistrw i zeznanie Więźnia, wreszcie zaś decyzjo 
Priama o zwołaniu rady wojennej i ostatnie słowa Ante
nora - stwarzają nastrój tragiczności o wysokim napięciu 
dramatycznym, tok dobrze określony w słowach S. Łem
pickiego o „tajemniczej mierze jakiegoś przeznaczenie, 
zwisającego, jok oddarta chmuro, nod Troją". 

(Przedru'k fragmentów rozprawy, zamieszczonej w wyda· 
niu „Odprawy posłów greckich". Biblioteka Narodowa, 
Serio I, nr 3, 1962 r.). 

TADEUSZ ULEWICZ 



ZWOLEŃ - NAGROBEK JANA KOCHANOWSKIEGO 

JAN KOCHANOWSKI 

Kronika życia i twórczości 

Odległość epoki, w której żył największy poeta polskiego 
odrodzenia Jan Kochanowski, uniemożliwia pełne zrekon
struowanie jego bogatej biografii. Toteż badacze zmu
szeni byli skąpe, wydobyte z archiwów przekazy uzupeł
niać domysłami w oparciu m.in. o autobiograficzne fra
gmenty jego twórczości. Metoda to niedoskonała, prowa
dzić może bowiem do złudnych i sprzecznych wniosków, 
jok też działo się niejednokrotnie w wypadku sporów 
o prawdziwe oblicze Kochanowskiego - człowieka. I tak 
dla przykładu frapującą zagadką pozostanie miłość 
w życiu poety. Piękne i liczne liryki sugerują istnien ie 
wielu przedmiotów adoracji (Hanny, Bogumiły, Reiny czy 
Zof1 i). Bruckner natomiast wysunął tezę, że są to roz
pryski jednego wielkiego uczucia z okresu włoskiego -
do Lidii. Poetycki opis swego życia zamknął Kochanowski 
we fraszce „Do gór i lasów". Ten prawdziwy, choć ogólni
kowy szkic w wielu miejscach pozostaje niejasny, brak 
bowiem materiałów dla uzupełn 'ienia luk - nie zachowała 
się nawet metryka poety. 

1530 - 1550 

Jan Kochanowski, urodzony w 1530 r. w rodzinnej pó
siadłości Sycynie na ziemi radomskiej był pierwszym 
z rodu i największym mistrzem pióra ale nie jedynym. 
Podobnie jak IBach w muzyce tak i nazwisko Kochanowski 
zaznaczy/o się kilkakrotnie w literaturze odrodzenia i póź
niej. Dwaj bracia Jana - Mikołaj i Andrzej prócz twór
czości własnej tłumaczyli dzieła Plutarcha i Wergiliusza. 
2!aś syn Mika/aja, Piotr Kochanowski jest autorem znako
mitych przekładów „Jerozolimy wyzwolonej" Tassa i „Or
landa szalonego" Ariosta. 
Wpływ na kształtowanie się zdolności literackich Jana 

i braci mogla mieć matka, Anna Białaczowska, którą 
uwiecznił Łukasz Górnicki w „Dworzaninie polskim", chwa
ląc jej dowcip. Ojciec, Piotr Kochanowski średniozamożi:1y 
szlachcic, piastował funkcje w miejscowej palestrze i za. 
pobiegliwie gromadzi/ majątek aby zapewnić byt swej 
wielodzietnej rodzinie (7 synów i 4 córki). 

14-letni Jan w r. 1544 zapewne po wstępnej nauce 
w domu zapisał się na Uniwersytet Krakowski, gdzie był 
słuchaczem przez kilka lat. Przeszedł tu pierwsze wta
jemniczenia poetyckie - zgodnie z panującym nurtem 
poezji polsko-łacińskiej, w której celował K1l.emens Janieki. 

1551 - 1559 

W latach 1551-1552 i 1555-1556 korzystając z opieki 
potężnego mecenasa, księcia pruskiego a zarazem sena
tora pols.kiego, Albrechta kontynuował Kochanowski stu
dia na uniwersytecie w Królewcu. W międzyczasie wy
jeidżol do Padwy, gdzie przebywa/ w latach 1556 i 1558. 



Wieloletnie, urozmaicone studio doły Kochanowskiemu wy
kształcenie filologiczne, oparte o gruntowną znajomość 
łaciny i rozeznanie w literackich prądach epoki. W Padwie 
Lodzjęrzgnqł więzy przyjaźni z późniejszymi luminarzami 
piśmiennictwo polskiego - Łukoszem Gornick,im, Andrze
jem Trzecieskim i in. Wracając do kroju w 1559 r. okrężną 
drogą przez Francję zatrzymał się w Paryżu. Obznajomiony 
już z nową poezją włoską (Petrarko) nawiązał kontakt 
z jej odpowiednikiem we Francji - grupą Plejady i Ron
S!.lrdem. Okręs włoskich studiów przyniósł pierwsze do
chowonę poezje Kochanowskiego - elegie i epigramaty 
łacińskie, wydane wraz z późniejszymi utworami łacińskimi 
w r. 1584 oraz pierwsze próby polskch rymów (hymn 
„Czego chcesz od nos Panie„.", „Pieśń o potopie"). 

1560- 1570 

Powrót no stole do kroju rozpoczął w życiu Kochonow
~kiego nowy, tzw. dworski okres. Przebywał on początkowo 
no kilku dworach magnackich m.in. marszałka Firleja czy 
biskupa krakowskiego i podkanclerza koronnego, Podniew
skiego . Serdeczną opieką otoczył poetę biskup podkancle
rzy Piotr Myszkowski, który ułatwił mu początkowo pierwsze 
kroki w karierze kościelnej (świeckie pro'bostwo w Poznaniu 
i Zwoleniu), by następnie zarekomendować cenionego przez 
się poetę no dwór królewski w charakterze sekretarza. Lato 
iycio dworskiego cechuje najbardziej wszechstronny plon 
działalności literackiej Kochanowskiego. Konieczność zo
ongożowonio się piórem w burzliwe spory religijno-poli
tyczne okresu przyniosło m.in . dedykowany królowi utwór 
pt. „Satyr, albo dziki mąż" (1564) i „Zgodę" (1564); 
w tymże czasie powstały z celniejszych utworów ęlegio 
„Muzo" (ok. 1567), dedykowano hetmanowi Jonowi Tar
nowskiemu wierszowano nowelo „Szachy" (ok. 1566); 
upamiętnienie ważnego faktu historycznego w poemacie 
„Proporzec, albo hołd pruski" (1569), z liryki polskiej 
niezmiernie różnorodne tematycznie „Pieśni" (druk. 
1586) .i znakomite, żywe, pełne humoru mole formy 
Poetyckie „Fraszki" (druk. 1584), w których najpełniej zno
i o zło odbicie życie dworskie. 

Kochanowski nie został ulubieńcem Zygmunta Augusto. 
Stosunki poety z dworem stawały się coraz lużniej'sze 
i bardziej oziębłe. Przerwały się ostatecznie około r. 1570. 
Ostatnią większą procą poetycką z okresu dworskiego, 
jedynie rozpoczętą był przekład „Pso/terzo Dawidów". 
Ukończony w Czarnolesie (wyd. 1579) przyniósł Kocha
nowskiemu sławę i uznanie również pozo granicami 
Polski. Do połowy XVIII w. zyskał około 30 wydań. 
Znakomite dzieło, pierwsza w Polsce tragedio renesan
sowo pt. „Odprawo posłów greckich" 1965-66) jest rów
nież związano z lotami publicznej kariery poety. Pierwsze 
i::rzedstowienie „Odprawy", które doszło do skutku dzięki 
Jonowi Zamojskiemu, odbyło się w obecności Stef·ono Ba
torego w Ujazdowie pod Warszawą - 12.1.1578. Uświetniło 
ono wesele kanclerza z Krystyną Rodziwiłówną. „Odprawo" 
zostało wydano w 1578 r. jako jeden z pierwszych druków 
warszawskich. 

JAN KOCHANOWSKI 
Rreźba Z. Trembeckiego 



1571 -1584 

Znużony ruchliwym i gwarnym życiem w metropolii Ko
chanowski osiedl w Czarnolesie i ożeniwszy się ok. r. 1574 
z Dorotą Podlodowską zaczął pędzić pogodny i dostatni 
żywot ziemianina. Jedynie śmierć Zygmunta Augusta skło
niła go na czas jakiś do wzięcia udziału w życiu publicz
nym (w 1575 r. uczestniczył w sejmie elekcyjnym) . Okres 
czarnolleski charakteryzuje się swoistym i sielskim tonem 
twórczości poety. Swiadczy o tym chociażby apoteoza 
życia wiejskiego w „Pieśni świętojańskiej o sobótce". wy
danej wraz z innymi' pieśniami pośmiertnie w 1586 r. 

Rok 1579 pasmem żałoby przeciął te pogodne lata. 
Smierć ukochanej córeczki, Urszulki dotknęła poetę cier
pieniem, które znalazło wspaniały i nowatorski dla pol
skiej liryki wyraz w „Trenach" (1580). Tragiczne przeżycia 
(wkrótce zmarła mu druga córka1, Hanna) nadwyrężyły 
wątłe zdrowie poety. Ostatnie miesiące życia poświęcił 
Kochanowski gorączkowym przygotowaniom do wydania 
całego dorobku poetyckiego - jakby w przeczuciu bliskie
go końca . Zmarł nagle w 1584 r. w Lublinie, gdzie przy
był na audiencję do króla w sprawach rodzinnych . Po
chowany został w Zwoleniu . 

Kochanowski był twórcą w pełni świadomym własnych za
mierzeń, dokonań i osiągnięć. Wyznał to w poetyckiej 
ocenie swoich zasług dla literatury narodowej: „I wdarłem 
się na skalę pięknej Kalijopy, Gdzie dotychmiast nie było 
maku polskiej stopy" . 

M.S. 
CZARNOLAS - DWOREK JANA KOCHANOWSKIEGO, 

OBECNIE MUZEUM 



Z-ca dyrektora: 

EUGENIUSZ KAPRALSKI 

Kierownik techniczny : 

CZESŁAW PUKA 

Kierownik pracowni scenograficznej : 

ANTON II REISING 

Organizator pracy artystycznej: 

DANUTA NOWAK 

Inspicjenci': 

KRYSTYNA ZGUD-BIKART 

JERZY BARAN 

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

Suflerzy: 

IRMINA BABIŃSKA, ZYGMUNT BAŁUT 

Elektrycy: 

MARIAN WALASZCZYK, JULIAN NOWACKI 

ANTONI KAMIŃSKI 

Radioakustyk: 

JAN NOWICKI 

Prace krawieckie: 

damskie: ADELA RICHTER, JANINA SMULSKA 

męskie: TADEUSZ KUTA, EUGENIUSZ PECKA 

Prace stolarskie: 

WŁADYSŁAW SYSŁO, JóZEF MAŁEK 

Prace malarskie: 

EDWARD NAWROCKI 

Prace fryzjerskie: 

MARIA CIOCHOŃ, WŁADYSŁAWA PĘKALA 

Rekwizytorzy: 

JóZEFA NIEDZIELKO, MARIA GRODZICKA 

Brygadier sceny: 

FRANCISZEK KOKOSZ 

Brygadier sceny objazdowej: 

WOJCIECH GRABOWSKI 

Adres teatru: Tarnów, ul. Mickiewicza 4 

Telefony: Centrala 22-51, Organizacja widowni 24-77 




