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HISTORIA O PR.ZYGODACH JÓZEFA 

Miłośnicy literatury staropolskiej mają nielada kłopot, 

ilekroć widzowi dzisiejszemu usiłują ukazać próbki naszego 
dawnego dramatu. Że jednak trudności tu napotykane prze
łamywać można i warto, dowodzi choćby powodzenie Histo
ryi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, i to powo
dzenie w skali międzynarodowej. Inicjator tego pomysłu , 

Kazimierz Dejmek, wiedziony trafną intuicją człowieka te
atru, udostępnianie pierwocin naszej dramaturgii rozpo
czął - i słusznie - od innego misterium, bo od Rejowego 
żywota Józefa z pokolenia żydowskiego, Czy jednak istotnie 
słusznie? Spróbujmy na pytanie to dać odpowiedż. 

Mikołaj Rej dramaturgiem nie był, lecz idąc za tradycja
mi, w których się wychował, był miłośnikiem widowisk te
atralnych i sił własnych próbował kilkakrotnie, jako autor 
dialogów, a więc utworów przeznaczonych dla czytelnika, 
ale mających jakieś szanse teatralne. Zgodnie więc ze zwy
czajami swych czasów, które nie -znały proce.sów o prawa 
autorskie, przyswajał on dziela obce, które mu się podobały, 
sporządzając ich przekłady czy przeróbki. Tak postąpi! 

z dramatem szkolnym pedag~ga amsterdamskiego, Corńe
liusa Crocusa (Historia Sacra Ioseph); który najwidoczniej 
zachęcił go do zajęcia się popularną opowieśCią biblijną, ale 
zrobił to po swojemu, pomysł bowiem humanisty holender
skiego wyzyskał jako część centralną swego misterium, wy
danego anonimowo w r. 1545. 

Żywot Józefa tedy otrzymał postać typową dla misteriów 
średniowiecznych, epicką czy kronikarską, zgodną - poza 
jednym wyjątkiem - z przekazem biblijnym. Punktem wyjś· 

cia więc stał się tu sen wróżebny pastuszka izraelskiego, za
powiadający jego niezwykłą karierę. Następstwa tego snu 
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to: uwięzienie chłopca przez zawistnych braci w studni 
i sprzedanie go przejezdnemu handlarzowi niewolników, 
służba Józefa u dygnitarza egipskiego, Putyfara, zatarg z usi
łującą uwieść go żoną tego osobliwego dostojnika, którego 
Biblia nazywa „trzebieńcem faraonów, hetmanem wojsk" 
i zamknięcie niewinnie oczernionego w „wieży". Uwięzionego 
ratuje jego umiejętność tłumaczenia snów. Wróży więc to -
warzyszom niedoli ich przyszłe losy; dzięki temu dostaje się 
na dwór faraona, trapionego zagadkowymi snami, tłumaczy 
je przekonywująca i w nagrodę otrzymuje stanowisko na
miestnika, a więc najwyższego urzędnika w Egipcie. Przy
goda ze zdradzieckimi braćmi, których głód zmusił do pod
róży egipskiej, by zakupić tam zboże, kończy się przybyciem 
nad Nil starego patriarchy Jakuba z całym jego pokoleniem, 
a więc tryumfalnym spełnieniem się snu, który przed laty 
przyśnił się młodemu chananejczykowi. W ten sposób Histo
ria Józefa jest kilkunastoaktową kroniką, rozgrywającą się 

w obrębie lat conajmniej dwudziestu, ale dramat średnio

wieczny z wymaganiami czasu się nie liczył. 

Zachowując na ogół przebieg opowieści biblijnej, Rej nie 
trzyma! się jej niewolniczo, urozmaicał więc ją dodatkami 
tam, gdzie dyktował mu je instynkt pisarza lub względy in
ne. 

Prawdopodobnie też ten bezwiedny instynkt dramaturga 
skierował jego uwagę na „przygody" biblijne Józefa. Gdyby 
bowiem obliczyć statystycznie rzeczowniki w Żywocie Józefa, 
okazałoby się może, iż wyraz „przygoda" góruje nad innymi 
i to w sensie czarnej godziny, nieszczęsnego wydarzenia, ale 
równocześnie przyjąć można , iż pisarz odczuwał ·tu również 
znaczenie dzisiejsze i że ono to przemawiało do jego wy
obrażni. Inna rze2z, że nie zdawał sobie z tego sprawy i że 
w historii niezwykłej kariery egipskiej żydowskiego chło-. 

paka widział przede wszystkim sens moralny, odpowiednio 
spreparowany. Przemawiałby za takim rozumieniem sprawy 
i sam długi tytuł dziela i przypis końcowy : 
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Bo snuć z tego rozum się urości, 

Gdy czytają istoryje pro.ki. 

Sam jednak wartki tok drugiej części dzieła może wska
zywać, iż jego autora interesowała bardziej fabula, niż jej 
wymowa moralna. 



Sprawy te trzeba tu by ło poruszyć, jako l.e wiodą one 
w sedno reżyserskiej interpretacji Zywota J ózefa, dokona
nej przez Kazimierza Dejmka (w Teatrze Nowym w Łodzi 
r. 1958). Polegała ona na wydobyciu z tekstu Rejowego tych 
właściwości, które poprzednio nazwano tutaj bezwiednymi, 
a więc niezwykłego zmysłu dramaturgicznego oraz pierwiast
ków komicznych, przesło!1ię tych zarówno warstwą retoryki, 
jak troski o moralne zbudowanie „tego co czedl" to jest czy·
telnika. Wydobycie owego zmysłu dramaturgicznego spod 
pokładów zdań, nagromadzonych przez pisarza notorycznie 
gadatliwego, nie nastręczało większych trudności. Dość było 

z sześciu tysiq2y wierszy odrzucić dwie trzecie, by uzyskać 

nową, krótszą cało :ć, złożoną z pierwiastków dynamicznych 
i dramatycznych , tworzących niezwykle przygody pas terza 
koczownika z ziemi Kanaan. Z tą chwilą wyłoniły SiG jed
nak trudności daleko większe. 

Uzyskaną nową całość wypadlo przepoić czymś odmien -
nym od tego, co prawi tekst z r. 1545, jakąś inną atmo 3ferą. 

Reżyser odnala zł ją we wspomnianym poprzednio bezwied
nym komizmie, szczególnie znamiennym dla najbar dziej ory
gi.!'Jalnej części Żywota Józefa, to jest rozprawy trzeciej, 
mówiącej o jego przygodzie z Putyfarą-Zefirą. Innymi sło

wy trzeba było przymknąć oko na postawę Reja mo~alisty. 

spojrzeć zaś na niego jako humorystę i realistę idącego za 
nakazami własnego talentu, znawcę natury ludzk iej i jej, 
jak to nazwał, przypadłośc i. I za charakterem samej opo"Nie
ści biblijnej , stopniującej „przygody" biednego Józefa, wy
stawionego na śmierć, niewolę, więzienie, ostatecznie jednak 
tryumfującego zgodnie z prawami, które rządzą w świecie 

bajki. 

Owo „ trzeba" przybrało postać eksperymentu. Ekspery -
ment zaś się udał. Stare misterium w nowej postac i prze
mówiło czarem prymitywu bardzo zabawnego, ale i pełnego 
wdzięku. A o to przecież chodzi! 

JULIAN KRZYŻANOWSKI 

Frggmenty artykułu z progrnmu Teatr11 Naroctowcgn 
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OD REŻYSERA 

W 1958 roku zrealizowałem w Teatrze Nowym w Łodzi 

Mikołaja Reja „Żywot Józefa widowisko staropolskie 
w dwóch częściach, intermediami, muzyką, tańcem i śpie

wem ozdobione". W programie teatralnym zamieściłem 

wówczas notatkę, informującą najogólniej o stosunku tekstu 
\Vidowiska do tekstu utworu Reja . Treść tej notatki przyta
czam z pewnymi poprawkami, gdyż scenariusz obecnego wi
dowiska różni się od jego łódzkiej wersji. 

Żywot Józefa został znacznie skrócony. 

Wprowadzono podział na cztery sprawy. 
Do tekstu Zywota włączono teksty z Ludycyji wiesnych, 

fraszkę Kochanowskiego, w paru miejscach wiersz lub dwu
wiersz innych autorów. 

Dodano intermedia. Posłużono się tu tekstami Reja z Prze
mowy, Rozprawy, Zegnania, Zwierzyńca, Apoftegmatów, 
fraszek itd., oraz fragmentami tekstów Kochanowskiego, 
Klanowicza, Zimorowicza, fragmentami z anonimowej lite
ratury sowizdrzalskiej i komedii rybałtowskiej. 

Panu Julianowi Lewańskiemu pragnę podziękować za cen
ne uwagi i pomoc. 

KAZIMIERZ DEJMEK 
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PANSTWOWY TEATR 

IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE 

Dyrektor i kierownik artystyczny: STEFAN WINTER 

. MIKOŁ-A Y A REYA Z NAGŁOWIC 

ŻYWOT JOZEPHA 

Z POKOLENIA ŻYDOWSKIEGO SYNA JAKOBOWEGO 

w "rozmowach person który ' w sobie wiele enol y dobrych 

obyczoiów :tamyka 
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morall.tel w czterech Sprawach 
ze łwlecklml krotofllcimi 

takoż ku nauce 

Mu zyka: 

WACŁAW Z SZAMOTUŁ, CYPRIANA BAZYLIKA, 

MIKOŁAJA COMÓŁKI I ANONIMÓW Z XVI i XVII W. 

w opracowaniu JERZEGO DOBRZAŃSKIEGO 

Opracowanie dramaturgiczne i inscenizacja: 

KAZIMIERZ DEJMEK 

Reżyseria: 

JITKA STOKALSKA 

Asystent reżysera: 

FRANCISZEK BURATOWSKI 

Scenografia: 

ANDR.ZEJ STOPKA 

Asystent scenografa:· 

JAN KRZEWICKI 

Choreografia: 

BOŻEN A NIŻAŃSKA 

Przygoto.wan ie wokalne: 

ZDZISŁAW PUTYŁO 

Kierownik lite racki : 

JERZY PLESNIAROWICZ 

P R E M I E R A ·2. O . L 1. P. C A 1 9 6 6 R. 
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OSOBY: Podstoli Józefów 

Jakub, ociec Józefów 
ZBIGNIEW BARTOSZEK 

FRAN<:;ISZEK BURATOWSKI Faraon - król 

Rachel - matka IRENEUSZ ERWAN 

!RENA ŻUR,OMSKA 

Józef :--:- m.łodzieniec Krotofjla diabelska 
JÓZEF JACHOWICZ 

Lucyper 
Józefowi bracia - sześcioro WINCENTY ZAWIRSKI 
TADEUSZ. CZARNOWSKI I ADAM FORNAL 

Przechera 

HENRYK GOŃDA 
WINCENTY ZAWIRSKI 

WITOLD MIERZYŃSKI Lewi tan 

WŁADYSŁAW" TROJANOWSKI ADAM FORNAL 

Coro.bQQ - kupiec Ce rebus 

IRENEUSZ ERWAN WITOLD MIERZYŃSKI 

Potyfar - pan co ji był kupieł Smółka 

ZBIGNIEW BARTOSZEK WŁADYSŁAW TROJANOWSKI 

. . 
Rogalec Zefira - żona Potyt.arowa 

JADWIGA WYSOCKA Wf NCENTY ZA WIRSKI 

Achiza - panna służebna Asmodeus 

ANNA BIEŃKIEWICZ-KUJAŁOWICZ TADEUSZ CZARNOWSKI 

Magon - hausknecht Potyfarów 

[ ZDZISŁAW KOZIEŃ Krotofila piekarska 

Ceklarze - dwóch · 

WŁADYSŁAW TROJANOWSKI 
P 0iekarze - czterzej 

ZBIGNIEW BARTOSZEK 
ADAM FORNAL WITOLD MIERZYŃSKI 

Gulofer - wieżny Potyfarów WINCENTY ZAWIRSKI 

TADEUSZ CZARNOWSKI HENRYK GOŃDA 

Hano - podczaszy Kat 

ZB~f]NIEW ZAREMBA ZDZISŁAW KOZIEŃ "\ 

Zofar - piekarz Smierć 

IRENEUSZ ERWAN TADEUSZ CZARNOWSKI 
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Najważniejsze daty 

z życia i twórczości Mikołaja Reja 

1505 

4 lutego w Żórawnie koło Żydaczowa urodził się Mikołaj 
Rej, syn Stanisława i Barbary Herburtówny. 

1514 

Rozpoczyna naukę w Skalmierzu, ~dzie przebywa dwa 
lata. 

1518 

Wstępuje do bursy jerozolimskiej, należącej do Akademii 
krakowskiej; pozostaje tu przez rok. 

1519-1523 

Pobyt w Żórawnie i w domu stryja Piotra Reja z Nagło
wic. 

1525-1530 

Przebywa na dworze Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody 
sandomierskiego, później kraJeowskiego. Pierwsze próby lite
rackie 

1531 

Małżeństwo z Zofią Koznówną. Osiada w Majątku Topoli. 
Zbliża się do różnowierców. 

1533 

Ukazuje się pierwszy drukowany utwór Reja - Psalm 
Dawidów CXIII (przekład prozą), wydany u Szarffenber
gera. 

1543 

Pierwsze większe dzieło Reja - Krótka rozprawa między 
trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem, ogłoszone pod 
pseudonimem Ambroży Korczbok Rożek . Dialogi : Kota 
z lwem, Warwasa z Dykasem. 

1545 

Krakowska księgarnia Unglera wydaje Żywot Józefa 
z pokolenia żydowskiego, · syna Jakubowego, rozdzU?lony 
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w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i. dobrych 
obyczajów z'amyka. - Pierwszy utwór o charakterze drama
tu w literaturze polskiej . 

1549 

Rej ws tępuje do gminy kalwińskiej. 
Nowy utwór Reja Kupiec, to jest -ksztalt a podobieństwo 

Sqdu Bożego ostatecznego. 

1556 

Rej uczestniczy w Zjeździe Protestanckim w Socyminie. 

1557 

Ukazuje się Swiętych slów a spraw Pańskich „ . Kroni ka 
albo PostyUa. .. (Kraków, u Wirzbięty) - wykład na nie
dz-ielę i święta. Dzieło gwałtownie zwrócone przeciw Ko -
ściołowi Katolickiemu. 

.1558 

Rej bierze udział jako poseł w sejmie piotrkowskim. Wy
daje poemat dydaktyczny Wizerunek wlasn11 żywota czlo
wieka poćciwego. 

1562 

Ukazuje się zbiór wierszy - epigramatów ZwierzynieL 

oraz Apophtegmata. Utwory te wyszły po śmierci Reja 

w r . 1570 jako Figliki. 

1565 

Apocalypsis - wydanie u M. Wirzbięty. 

1568 

Ostatnie dzieło Reja Zwierciadło albo ksztalt, w którym 

każdy stan · snadnie się może swym sprawam jako we zwier

ciadle przypatrzyć. 

1569 

Rej występuje znowu jako poseł na sejm lubelski. W tym 

samym roku umiera (między 8 września a 14 października), 

ukończywszy lat 64. 
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WSPÓŁCZEŚNI O REJU 

Ulixes byl niecudny, lecz wymowa jego 

Sprawiła, że i dziś ma wieczną slawę z tego. 

Także ten nasz Ulixes z narodu polskiego 

Spra.wil sobie, co poznasz i z pisania jego. 

A k'temu przyrodzeniu iście bych byl życzył, 

Aby się byl gdzie dalej, nie wszytko tu ćwiczy!, 

Bylby drugi Homerus albo polski Plato, 

Acz nam jednak Polakom przedsię stoi za to. 

ZWIERZYNIEC 

Pisa! Postyllą polskim językiem, bo acz byl nieuczony, ale 
z czytania i ze zwyczaju tedy mu to już snadnie przychodzilo, 
w której niczym nie allegowal dla lepszej pewności jedno Sta
rym a Nowym Zakonem. - - - Pisal też przy tym Katechizm 
dy'jalogiem, ludziom młodym potrzebny. Przelożyl też Psał

terz Dawidowy i z modlitwami, który też barzo radzi ludzie 
i czytali i śpiewali. Pisal też Żywot i sprawy onego Józefa, 
żydowskiego patryjarchy, cudnymi i ozdobnymi slowy, który 
też ludzie barzo radzi widzie li. Pisal też Spectrum albo no
wy czyściec, aby się ludzie z starych błędów obuczali. Pisa! 
też pod figurą Kupca nadobną sprawę czlowieka krześ9ijań
skiego. I pisal też Apokalipsim Jana świętego cudnym pol
skim językiem z wykładem zacnego a uczonego doktora 
w piśmie świętym, Henryka BuLlingera. Pisał też książki na
dobne o potopie Noego, dzisie jszym czasom barzo potrzebne 
a pożyteczne. 

Napisał też dla dworskich ludzi nadobne księgi Wizeru
nek, z których wiele każdy i nauczyć i obaczyć się mógł. 

Pisał też potem Zwierzyniec stanów ślacheckich, którzy na
tenczas żywi byli poćciwie, krótkimi słowy, które tylko 

w osmt1L wirszach zależały, ozdabiając. Pi sal tei dla bialych 
głów Zatargnienie fortuny w cno'. ą, z których snadnie mog
ły swym powinnościom zrozumieć . Pisal też dla dobrych to
warzyszćw dyjalogi roz liczne, Ko sterę z pijanicą, Warwasa 
z Dykasem , Lwa z Kotem, Gęś z Kurem. Pisal też zasię dla 
kmiotków Wójta z Panem a z Plebanem, jako się też o swych 
dolegliwościach rozmawiają . I wiele innych r zeczy pisal, co 
ich poginęło, i księgi niemałe De neutralibus w Brześciu Li
tewsk im, i z impresorem utonęły . 

A na ostatek już we wszytko się ochynąwszy, pisal księgi 
Żywota człowieka poćciwego, rozd zie lony na trzy wieki j ego, 
to j est mlody, śrzedni i stary, jako się ma poćciwy człowiek, 
na każdym stanie bęcląc, w sw ej powinności zachować. Na
pisał też Narze kanie na nierząd Polski. Przy tym Apophteg
mata rozmaite. Przemowę clo poćciwego Polaka stanu rycer
sk iego . Przy tym też Zbroję rycerza krześcijańskiego. Na 
ostatek żegnanie z światem. A wszakoż na żaclnym piśmie 
swym ani się podpisać ani sw ego imieni a wspomnieć n ie 
chciał, powiedal, iż się t ego wst ydal, iż byl nieuczony, amio
ta ł się prawie z motyką na slo 1\.ce. A co tych pieśni i naboż
n uch. i świeckich, wirszów ro ~ licznych, Epi taphi a lud.ziom 
poćciwym, także też i na h erby ich, to temu i liczby nie bylo, 
bo mu to ;. e zwyczaju a z natury tak snadnie przychodziło, 
że tego przez j edną noc napisał, co chciał, bo w e dnie nie 
mógł, bo byl barzo ludźmi zabawiony; panięta a lu dzie mło
dzi zawżdy się okola n iego bawili, bo byl czlowi.ek poćciwy, 
zachowany, dworski, zna jomy wszem, a byli nań ludzie 

zacni barzo łaskawi. 

ANDRZEJ TRZECIESKI 

żywot i spra w y poććiwego ś!ac:1cica p olsk iego 
Mikołaja R ej a z Nagłowic 
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Qous REIUS, r:;ater elegnatiarum, 
REIUS, Sauromatum dec.us perenne, 
Divini ingenii penu recludens 
D extro numine dat suis Po!onis 

ANDREAS TRICESIUS 

Nad;:,ieja moja w pi órze, w He/ikonek względzie, 

To ·mój lllp, to mój rydwan, to mój oręż będzie. 

Nie r:ierwszego też wiedzie mnie w t e skały droga: 

Szedł nią jui Rej przede mną, n ie bez laski Boga. 

I zdobył chwalę skargą, jak przez zawiść braci 

Żywct swój młodzieniaszek Józef niemal traci, 

Lub gdy w Pa!ingenowej Muzy idąc ślady, 

Cnót i występków męskich wskazywał przykłady . 

JAN KOCHANOWSKI 

E:Iegie. K5 ięga III 

• 

Przedstawienie prowadzi: 

Jerzy Dobrzyniecki 

Kontrola tekstu: 

Kazimiera Jachowicz 

Kierownik Pracowni Krawieckiej Damskiej: 

Irena Szenb ::: rn 

Kierownik Pracowni Krawieckiej Męskiej: 

Tomasz Szczurek 

Kierownik Pracowni Perukarskiej: 

Kdwarcl T erlecki 

Kierownik Pracowni Stolarskiej: 

Józr f Noworó! 

Kierownik Pracowni Malarskiej i Modelatorskiej: 

Kazimierz Drupka 

GlóW111y rekwizytor-: 

Krystyna Kotarba 

Glówny elektryk: 

Józef Rączy 

Brygadier sceny: 

Stanisław Wiczkowski 

Kierownik techniczny: 

Henryk Kopyciński 
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