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KOCHANOWSKI 

W 1530 roku urodził się Jan Kochanowski . Zmarł w 158 . W stycz
niu 1578 roku odbyła się na Zamku Ujazdowskim prapremiera „Od
prawy posłów greckich". W styczniu 1975 roku Teatrowi Ziemi Opol
skiej nadano imię Jana Kochanowskiego . 

Nie bez przyczyny przypominam te daty . Lata 1980 - 1984 są 
latami obchodów ku czci Kochanowskiego - otwarto muzeum pa 
miątek, odbyło się kilka sesji i zjazdów, ukazała się obszerna mono
grafia pióra Janusza Pelca a Instytut Badań Literackich przygotowuje 
pomnikowe wydanie dzieł lego pisarza. Kilka teatrów wystawia „Dro 
gę do Czarno lasu" Aleksandra Maliszewskiego - sztukę opowiada
jącą o młodośc i Kochanowskiego. Odbyło się - i odbędzi e w tych 
latach - parę premier „Odprawy posłów greckich". 

Prezentujemy dziś państwu właśnie „Odprawę" - sztukę napisa
ną przez patrona naszego teatru . Ktoś może zapytać: dlaczego pa
tronem został autor, który napisał tylko jeden dramat. Jeden, ale 
mający ogromne znaczenie dla literatury i kultury polskiej . To pierw
sza polska traged ia, oparta na najlepszych antycznych wzorach, głę
boko związana ze swoim historycznym i społecznym „tu i teraz". 
Dramat, którego Ujazdowska prapremiera przeszła do historii teatru . 
Można zapytać: dlaczego teatr sięga po niego dopiero dziś, w szó
stym roku tego patronatu ... Do tej premiery, do tej sztuki trzeba 
dojrzeć . Uznaliśmy, że właśnie w tej chwili nastąpił taki moment -
i w naszym repertuarze, i w szerzej rozumianej sytuacji s połeczno

kulturalnej - w którym możemy i sobie i naszym widzom coś istot
nego tą sztuką przekazać. Można też w końcu zapytać : dlaczego 
teatr im. Kochanowskiego - jego sztuka - właśnie w Opolu „ . I tu 
odpowiedź jest prosta : chciano by właśnie Kochanowski jako twórca 
polszczyzny literackiej, jako autor odrodzonej poezji polskiej patrono
wał tym ziemiom, które tak krwawo walczyły o swoje prawo posłu
giwania się tym właśnie językiem, gdzie tradycje języka polskieg o 
i literatury były tak gorąco kultywowane . 

Nigdy wcześniej Kochanowski nie zagościł w teatrze opolskim. 
Niech więc dziś, w Jatach jubil euszowych, w rocznicę prapremiery 
i w rocznicę nadania teatrowi Jego imienia padają z Opolskiej sceny 
znane wszystkim strofy tej antycznej i jakże polskiej zarazem tra
gedii . 

Teatr 



ADAM MICKIEWICZ 

O „Odprawie posłów greckich" 

Aby zrozumieć dramat naszego poety, trzeba poznać publiczność, 

do której się zwracał. 

Kochanowski, przeznaczając swe sztuki dla panów, z których 
niejeden sam pisał dzieła o literaturze starożytnej, musiał z koniecznoś
ci odwoływać się do ich wspomnień klasycznych; był Io jedyny sposób 

obudzenia ich ciekawości. Owe klasyczne wspomnienia stanowiły nie

jako powszechną przeszłość rzeczypospolitej literackiej. Ktokolwiek czy
tał, pisał i zajmował się literaturą, znal lepiej historię Troi i Rzymu 
niżeli starodawne dzieje swojego kraju. Dodajmy, że historię trojańską 

przedstawiali nawet pisarze słowiańscy, pisarze czescy, których w Pol
sce z upodobaniem czytano. 

Kochanowski musiał tedy wziąć osnowę, przedmiot swego dramalu 
z mitycznych dziejów greckich, aby móc znaleźć zrozumienie i trafić do 

smaku swej publiczności. Wziął go z trzeciej pieśni „Iliady", gdzie opi
sane jesl poselstwo Greków żądających od Trojańczyków zwrotu Hele

ny. Jest łam sławny ustęp z charakterystyką wymowy Menełausa i Uli
ssesa. Tyle co do osnowy. 

To, co się zwie intrygą, wprowadzono w drama!, kiedy w wieku XVll, 

a w Hiszpanii pod koniec XVI wieku, zaczęto dramatyzować sceny 1e
ligijne i nader zawiłe romanse rycerskie; tym sposobem zainteresowanie 

idealne i poetyckie zastąpiono zainteresowaniem sztucznym - jeśli 

można powiedzieć - mechanicznym; siało się ono potrzebą publicz

ności. W naszym dramacie nie ma śladu lego. 

Późniejsi krytycy dziwili się, że człowiek tak wysoce utołenlowany 

jak Kochanowski mógł ułożyć tak niekształtny szkic! Dla krytyków wieku 

przeszłego, przeważnie niedouczonych i w dziedzinie literatury drama

tycznej nie znających nic oprócz sztuk francuskich, dla tych krytyków 

styl i kompozycja Kochanowskiego były martwą literą. Nic w tym dziw
nego, bo smak powszechny często się znienia. I lak wiadomo, że wiel

kie utwory samego nawet Dantego i Szekspira przez wieki pozostawały 

nieznane i były ujemnie ocenione przez krytyków i przez publiczność. 
Dopiero niedawno, w wieku ubiegłym, sławny pisarz i poeta niemiec

ki Goethe próbował odtworzyć dramat grecki w jego formie pierwotnej, 

w „Ifigenii w Taurydzie". Załować wypada, że nikł nie porównał dwóch 
przepięknych utworów Goethego i Kochanowskiego. Okazałoby się, że 

Kochanowski był pod względem siły i namiętności niższy, ale może czy
stszy i bardziej grecki od Goethego. 

(Literaturo słowiańsko. Kurs pierwszy, półrocze li, wykład XXXVI. 
Przedruk zo „Pamiętnik Teolrolny" 1978 z 3.) 
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MAREK ROSTWOROWSKI 

Po wystawie 

Pa zapoznaniu s ię z niektórymi opi 
niami o wystawie „Polaków porl r<J I 
własny" (no i.„ z nią samą) rodzą ~ i ę 
reflek sje - także u jej autorów. Bo 
przec ież czym innym jest obmyśla n ie 
i wyobrażanie sobie wystawy, gdy ona 
jest tylko projektem - a projekle11 
była ona do ostatka, bo budowała się 
w czasie wieszania obrazów, a czy tn 
innym obcowanie z 800 obrazami po
ukaładanymi wprawdzie w zdania, ale 
niosącymi wprost niemożliwe do ogar
nięcia bogactwo treści. 

Zanim jednak przejdę do refteks1i, 
powrócę jeszcze do głównego założe 
nia, bo i ono bywało różnie rozumia ne. 

Wy stawa została pomy ś lana jaka 
zbió r wymownych komunikatów na le
mat siebie samych , nadawanych w c i ą 
gu wieków przez ludzi, którzy stanowili 
polską spoleczna ś ć, a zarejestrowanych 
przez artystów. Zdaniem zespołu au 
torskiego, my sami i nasze otoc zenie 
programujemy w iele cech włas nego por 
trelu,i tak reżyserowany wizerunek sta
je się jakby substytutem cztowieka dla 
współczesnych i potomnych. Spełniając 
to zadanie nie musi on koniecznie b~ć 
wybitnym dziełem sztuki, a właśnie pod 
względem reżyserii zależy bardziej od 
przedstawionej o soby i jej środowis k a 
ni ż od artysty. 

Dlatego ta wy stawo, choć jest w tJ
stawą sztuki, nie samej sztuce jest po
święcana. Nie jest ona leż zbiorem 
obiektywnych dokumentów, jaką b4łO
by wystawa fotogramów. Gdybyśm !J 
mogli oglądać fotografie ludzi, którzy 
żyli przed wynalezieniem fotografii, by 
łyby one oczywiście nie lado rewela
cją w stosunku da zachowanych obra 
zów. Absurdalność takiego założen i a 
polega nie tyle na jego irracjonalności , 
ile na tym, że gdyby np. w XVI wieku 
istniała fotografia ta sztuka owego cza
su byłoby też inna. 

Przy okazji wystawy mówi się nieraz 
w sposób zamazujący obraz o typow ym 
Poloku, a nawet o przeciętnym Polaku, 
co już brzmi statystycznie i chyba nie 
znajduje uzasadnienia w pokazanych 
obrazach. Próby określenia typu Polai<a 
często pociągają za sobą stawianie na 
piedestale albo pod pręgierzem, ca na 
jedno wychodzi, jakiejś banalnej kukły, 
pozbawionej, jako nie polskich, wszy
stkich cech prawdziwie osobowych. Po
znać cechy własnego narodu na pewno 
warto, ole jest to praca wymagająca 
dużo intuicji, cierpliwości i kontroli, pro
ca, w której trzeba odnieść się także 
do charakterystyk najgłębszych, a nie 
tylko do najbanalniejszych, jakie daje 
staty styka; proca, której nie wolno za
kończyć żadną definilywą konkluzją, bo 
właśnie z takich konkluzji rodzą się 
kukły. 

Kończący wystawę obraz współczes 
ności jest zwięzły i nie malowniczy, na 
co zwracano uwagę, ale nie sądzę, by 
był przez to spłycony. Równość nie oz
nacza malowniczości_ Pod tym wzglę
dem współczesna, egalitarna rzeczywi
stość nie może się równać z przeszło
ścią. Co więcej, współczesna sztuka 
przedstawiająca w dużej mierze ustą
piła z pola i nie tylko nie może się 
równać z dawną pod ILjm względem, 
ole wręcz programowo nie służy ubar
wionym wizjom. Nie jest to zresztą 
zjawisko lokalne, ale, na dzisiaj, symp
tom cywilizacji, do której należymy -
cywilizacji, która przestało zachłysty
wać s ię sobą i coraz wyraźniej doslrze
ga odwrotne strony medalów. 

W wielu krojach występuje Io znacz
nie ostrzej niż u nas. Dostrzegania od
wrotnej strony niemożna jednak uwa
żać za spłycenie . W tej niełatwej do 
wyeksportowania sytuacji próba zwię
złości jest próbą wyrazistości. Stojąc 
wobec rozejścia się aspiracji z realia-

mi, tym razem wybr ali ś my real ia, ab y 
postawić siebie przed lus!rem. 

Nie sposób mówić tu o wszystk ich 
metamorfozach portretu wła s nego, a e 
wydaje się, że włośnie tylko z tych 
metamorfoz można by próbować skła
dać (co oczywiście jest leż zabieg iem 
sztucznym) jakiś kod osobowośc i Pola
ków, którego, chcąc nie chcąc, szukam y 
na wystawie, jednakże kod wiel oraki i 
nie stereotypowy. 

W rzeczywistości z tych metam orfoz 
chyba nic nie ginie i wszystk o osadrn 
się w różnych osobnikach narodu, w 
których dzisiaj odnajdować można tak 
warcholstwo sarmack ie jak i sarmackie 
ongiś, a dziś ludo we proste cnoty, ja 
spryt przypisywany dawniej tylko ży
dom, niedbalstwo tak czę sto piętnowa
ne - to, że „w chwilach wielk ich w ie l
cy są, w potocznych, codzi ennych sł u ż
bach zaniedbani", odnaleźć można sen
tyment bohaterstwa i upodobanie w 
pięknych frazesach, rozpoznać tworz 
szwoleżera i grottgerowskiego po wsla•i
ca (np. u Łukaszewskiego), prawe go i 
mądrego Sebastiana Petryck iego, któ re
go oczy ma robotnik Szumigojo, Pi go~ 

Buckiego i Polak 79 Sobockiego, wska
zać romantyczne kobiety z czasu pow
stania listopadowego, ene rgic zną gos
podynię i rozrabiarę, a może dzia ła c z
kę ligi kobiet, Pstrokoriską, du s zę on iel 
ską w rubasznym czerepie w malarstwie 
Malczewskiego, a w inne j wers ji w au 
toportretach Panka, małego Zamoysk ie
go porównać można z kieleckim portre
tem studenta malowanym przez niezna 
nego artystę i ze studentem Weissa, 
chłopa Konika ze Strzałeck iego z po r
tretem robotnika uczącego si ę geom _
lrii, „Tęczową głowę" Wróblew skiego 
z tragiczną postacią w „Trumnie c hłop 
skiej" Gierymskiego, autoportret W ydr'::J 
z głową robotnika Slępienia, bohale•
skiego młodego ro botnika z p lakatu z 
czwartkiem Celinowem, d z iewczynę z 
festiwalu młodzieży z dziewczyną Grott
gera itd. 

Te analogie bynajmniej nie o znacza
ją generacji; stereotypy kulturowe wio · -
nie nie są dziedziczne, ale przyjmo wane. 
Na tym polega ciągłość kultury, kł o1 0 
niej jest równoznaczna z ciągłością 

krwi, ani ze spuścizną klasową. Byłoo y 
nonsensem powiedzieć:, że kulturo Pol
ski Ludowej ma, lub ma mieć rodo wód 

chłopsk i . Najisto tnie jsze wartości kul tu 
ra lne n ie mają bowiem charak teru kla
so wego i s ą pow szechnie komunikatyw
ne. D latego byłoby leż pomyłką chc ieć 
w id z i e ć k ultu rę naszych mas podobną 
do kultu ry da wnej w si; przy czym, 
j eż eli nie chcem y zamykać oczu na fak
ty, niek tórych ź róde ł tej ostatn iej trzeba 
n ieraz s zukać we dworze i w ko ściele , 
za ś źródeł kultu y proletar iackiej u 
inteligenckich ideologów demokratycz
nych i socja lis tycznych końca XVIII i 
XIX wieku. 

Nie jest ważne, czy będ z iemy okreś l ać 
nasze dziedzictwo ku lturalne jako szlo
-::heckie, czy plebej sk ie, czy d ro bnomie
s zczań s kie , romantyc zne czy pozytywi
styczne ; ws zystko la jes t w nim zawar
te i nie sposób selektyw nie wybi e ra ć. 
Najważn iej s ze jest to, c zy do daw nych 
stereot ypó w dodamy nasze, na tyl e au
tentyczne i sil ne, by ok re ślając si eb ie 
samych nie powoływać s ię wyłą czn i e 
na to mie . Praw dą je st, że w ystawo za
ch ęc ił a w ł aś ni e do spojrzenia wstecz, 
ale m yś lę, że to zanur zenie się w prz0-
sz ł o śc i , do ś ć zre s z tą męczącej, sk łania 
przede wszys tkim do re fl eksji nad nam i 
samym i, ta zaś mus i znów powracać clo 
histo rii lego szczegól nego narodu uwi
kłanego przez nemezis wolności. 

A refl eks ja nad sztuką7 

W ystawa nie repre zentuje je j w spo
sób pe łn y, ol e można powiedz i eć, że 
repreze ntu je malars two portreto we i, w 
mniej szej mie rze h istoryczne i rodzajo
we. Poważn y ud z iał - w ś redniowie
czu dominujący, a z nik ający w wieiw 
XVIII - ma malarstwo religijne. Te 
konsta tacje automatycznie o znacza ją 
leż wy łączeni e , a le nawet w tak n ie
komp lefnym pr zeg l ąd zie jak i ona da je 
ude rzyć: muszą fl uk tuacje artystycznego 
horyzontu ró żn yc h epok . 

Nasza kulturo sredniowieczno je<; f 
wprawd zie prowincjonalna, a le w za
sad zie nie odbie gająca od oryg i n a ln ~ j 
wersj i kultury lat ynochrześci j ań skie j 
Europy. N atom iast dalsza recepcja ho 
ryzontu, szybko poszerzającego s ię na 
Zachodzie od w iek u XIV odbywa ł o się 
u nas oz do k ońca wieku X Ili nie tyle 
oporn ie, ile bez zrozumienia, fragmen
tarycznie, nie kon sekwentnie i w spo
sób znieksz tałco n y . W tedy w idzimy tyl
ko do sć bli sk o siebie ; no sze ma larstw o 



jest jakby tą koszulą blisko ciała -
zdecydowanie służebne, reprezentocyj
no-panergiczne lub dewolucyjne, ogra
nicza się prawie wyłącznie do portre
tów i obrazów kościelnych . 

Kręcąc się wokół własnych osób nie 
stworzyliśmy jak uważa A ndrzej Osęka, 
szerszej perspektywy, w której one na
bierałyby bardziej wysublimowanego 
ks ztałtu, tok w sensie fizycznym jak 
ps ychicznym. Ciasny horyzont mentalny 
„Sarmatów" - jo i wolność więc jesz
cze raz ja - niewybieganie myślą da
lej i głębiej, zarzułowoło na niedoroz
wój formy ich sztuki z drugiej zoś stro
ny no jej karykaturalną nieco i wybu
jałą ekspresję . 

Powstał nieks ztałtny obraz niekształt
nego człowieka, który rósł jak kalafior 
zawinięty w liście i zapatrzon!J w siz
bie . I fok wyrodzil i się, czy leż wykul
łurzyli Polacy przez włosnopodwórko
wo ść myślenia. To widać w ich portre
cie. Zapewne Oświecenie ruszyło ich 
umysłowo, ale pod względem orfysłyc.z 
nym to raczej doli s i ę oni utrefić za
granicznym fryzjerom, n iż istotnie roz
winę l i. 

Wydoje się , że w tym w łaśn ie okre
sie Polacy zidenfyfikowoli s i ę orfysłycz
nie i wtedy, jeżdżąc czasem za granicę 
stworzyli swoje wiel kie malarstwo, zaw
sze związane z w łasną sytuacją. Wy
mownym przykładem lego zw iązku jesf 
twórczość Malczewsk iego, którego każ
dy niemal obraz, portret czy auloporlrel 
jes t programowym Polaka porlrefem 
włas nym. Od wieku XX dotuje coraz 
dalsze ro zsze rzanie horyzontu polskiej 
sztuk i, dz i ęk i kontok1om ze św iatem, 
ch oć czę sto znów no zosadzie niepeł
nego zrozu mienia. 

W okresie socrealizmu próbowano 
zacie ś nić horyzont 20 pomocą impera
tywu zrozumialo śc dla robotnika i chło 
pa, jednak że no d ł u ższą metę żywotne 
nurty polsk iej kultury okazały się sil
niejsze od administracyjnego sterowa
nia. Dziś można chyba mówić o w ielu 
róż nych horyzontach w Polsce funkcjo
nu jących; wszystk ie one są horyzonta
mi Polaków, i dlołego pom i nięcie wielu 
z nich na wystawie powoduje nie unik
niony niedosyt. 

Natomiast no pytonie, juz nie orly
słyczne, czy naprawdę jeste ś my tacy jo-

kimi zobaczyliśmy się no wybranych 
obrazach, po dług im już oglądaniu wy
stawy odpowiedziałbym, że chyba fok. 
A jeżeli jesteśmy też Inni, Io i lok jed
nocześnie tacy, nowel przy naszych in
nościach. No, o prawdziwe wartości, 
czy będziemy je pojmować tylko ar
tystycznie czy szerzej, są i tok zawsze 
wyjątkiem i nie rodzą się z uczestnict
wo w przeciętności, ale z umiejętności 
spojrzenia z boku i w głąb. Wago po
trzeby takiego spojrzenia zostało silnie 
podkreślono w ostatniej części wysie
wy. 

Czy więc, jak sądzą niektórzy, szł!J
ko zostało no wystawie sprowadzono 
do spraw dla niej nieistotnych? 

A może raczej przez cały stuletni już 
niemal okres onolizowonio i destylowa
nia jej natury ulegliśmy tylko złudze
niu, że downy, prosty, o zarazem ma
giczny związek sztuki z życiem, czy 
śmiercią, nie jest już aktualny, i że na
wrót do niego jest wulgaryzacją. A mo
że Io hasło sztuki dla sztuki i sztuki 
abstrakcyjnej były nadużywanymi przez 
niektórych sloganami, zaś prawdziwa 
sztuko, także abstrakcyjna, przez cały 
ten czas pozostało w istocie tym czym 
było? 

Aw angarda, przez swoje filozofujące 
wys i łki, starała się, jak sądzę, wła śn i e 
podtrzymywać magiczny charakter sztu
ki od chwili, w której zdawało się, że 
ono może go ut r acić w konsekwencji 
fotograficznego realizmu. I lu, niecat
kiem marginalnie, pojawia się problem 
wzajemnego stosunku malarstwa i fo
tografii. Fotografio w swojej czystej po
staci nie posiada mag icznego związku 
z życ iem, bowiem, jok mówi Tadeusz 
Kantor, nie ma ona przeszłości oni przy
szłości. Cechuje ją natomiast fascyna
cjo przygwożdżeniem chwili i wytrą
ceniem z czasu jaka odczuwamy najsil
niej patrząc na zatrzymaną klatkę fil
mu. 

Natomiast każdy malowany poriref 
mo za sobą aspiracje i osiągnięcia mo
dela - jego portret wio sny zasugero
wany oriyście, za ś przed s obą przysz
łość, do której to przeszłość jest za
adresowana. Słonawi on leż sumę prze
szłych doświadczeń malarza i moment 
skoku w przyszłoś ć , jakimi jest każde 
tworzen ie obrazu. 
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