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Przeto ty to powieści, towarzysze mili, 
dano wam, abyście, cztąc, dobrej myśli byli, 
cudzemy przygodami byście sie karali, 
cobyście tu nietrefnego tu w kim obaczali. 

Bo iście to nie głupi, co jako na wsparze 
nie siedzi, a cudzemi przypadki sie karze; 
bo sie lepiej na cudzych sprawach polerować, 
aby potym naszemi nie mógł nikt polować. 

Bo krotofila każda, skądkolwiek przypadnie, 
zafrasowane serce rozweseli snadnie; 
albowiem każdy frasunek i ciału i duszy 
barzo szkodzi, a smętny duch i kości suszy. 

Boć po ten czas jedno ci dobre lata mają, 
którzy czasów poćciwie swoich używają; 
ale ci, co zwikłali rozumy sprawami, 
ni wiedzą, gdy z frasunków poszaleją sami. 

w·szakeśmy nie Kartuzi ani Bernardyni, 
albowiem chłop ponury podobien ku świni, 
bo lepsze dziś, niż jutro, bo nie wie nikt tego, 
kiedy, jako kot z dachu, musi skoczyć psiego. 

[M. R ci, Zamkntęcie do dobrych towarzyszów fragmentj 
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Żgwot 
. 
1 sprawg 

poćciwego ślachcica polskiego 
Mikołaja Reja z Nagłowic 

który .za slawnych królów polskich Zygmunta wielkiego, pierwszego tem 
imieniem króla polskiego, a potym za Zygmunta Augusta syna jego, także 
wielkiego a slawnego króla polskiego. Który napisał ANDRZEJ TRZE
CIESKI, jego dobry towarzysz, który wiedzial wszystki sprawy jego. 

Ten to Mikołaj Rej wyszedł był z starodawnego a poćciwego domu, 
które zawżdy Rejmi zwano, którzy się zawżdy pisali z Nagłowic, ze wsi 
ziemie krakowskiej, powiatu księskiego, niedaleko rzeki Nidy. 

A ci to Rejowie byli z starodawna herbu Okszej, który to herb za
niósł był do Polski niejaki Naukerus Slężak, który tu jeździł w posel
stwach do królów polskich i potym mu się w Polsce spodobało, i tu był 
osiadł, i był biskupem krakowskim, i ten kościół wielki jako teraz sam 
w sobie jest, rua zamku krakowskim on z gruntu zbudował, I wiele po
tym tu tych Okszyców do Polski za nim było przyniosło, których i po 
ty czasy dosyć jest. 

A był to naród tych Rejów zawżdy cichy, skromny, poćciwy, nie ba
wiący się nigdy żadnemi świeckimi sprawami, tylko zawżdy spokojnego 
a poćciwego żywota swego ślacheckiego używalL Też był jeden starosta 
na Rowie, gdzie dziś Barem zową, rycerskiego stanu tam używając, 

i tamże go potym wielką mocą Tatarowie dobyli i zabili. A ten to Miko
łaj Rej miał ojca Stanisława z tychże Nagłowic, a stryja rodzonego Piot
ra, który żony nigdy nie miał, tamże w tych Nagłowicach leży, bo mu 
się były działem dostały, które przypadły na brata Standsława. 

A ten Stanisław, ociec tego to Mikołaja, udał się był na rycerski 
chleb do ziem ruskich, tamże się z młodości parał, bo tam miał stryja 
herbowego tejże Okszej, niejakiego Wątrobkę, arcybiskupa lwowskiego, 
który go około siebie baWlił, i tamże się był z pirwszą żoną ożenił z na
rodu Buczackiego, która, gdy mu umarła, pojął był drugą żonę tamże 
w Rusi z imieniem niemałym, Barbarę Herburtownę, z domu z dawna 
sławnego Fulsztyńskiego, siostrę rodzoną Herburta Odnowskiego, kaszte
lana bieckiego i starosty sądeckiego, herbu trzech mieczów w jabłku -
która była została wdową po zacnym człowieku, po Żórawińskim, które
go byli porwali Turcy na Bukowinie za Alexandra króla, który potym 
tamże w tym więzieniu w kilka lat umarł; tamże w Rusi potym 
mieszkał. 

Tamże się mu z tej Herburtówny urodził syn ten oto Mikołaj w mia
steczku Zórawnie, które dzierżał nad NU.estrem, niedaleko Żdaczowa, 
w mięsopustny wtorek, roku bożego 1505. Tamże w tym Żórawnie ten 
Stanisław Rej umarł i tamże leży. A tu dzierżał w krakowskiej ziemi 
Topolą, Słanowice, Bobin, ale tu bardzo rzadko bywał. 
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A iż był człowiek pobożny, poćciwy a spokojny, a nie parał się żad
nemi sprawami ziemskiemi, także też li o wychowanie tego syna mało 
dbał, bo jednegoż miał, także go przy sobie chowiał aż do niemałych 
lat, że go byli potym ledwie namówili, iż go był dał do Skarmierza do 
szkoły, iż tam było blizko jego wsi Topoli. Tamże był dwie lecie, i nic 
się nie nauczywszy, wziął go był zasię do domu, a potym go był dał 
do Lwowa i tam się też nic nie nauczył, bawiąc się między przyjacioły, 
bo już był dorosły, a był tam dwie lecie. Potym go dał do Krakowa 
i był rok w bursie Jeruzalem, też mu mało, albo nic pomogło, bo już 
rozumiał, co to jest dobre towarzystwo. 

Iż zdało się ojcu, iż już był nauczony człowiek, a on przedsię jako 
dawno nic nie umiał, wziął go zasię do domu, do onego Zórawna. Tamże 
z rusznicą a z wędką biegając koło Niestru, aż do ośmnaście się lat 
ćw.iczył, bąki strzelając. A gdy przyniósł pełne zanadrza płocic, lasko
wych i wodnych orzechów, a kaczora, albo gołębia, albo wiewiórkę za 
pasem, to go z onej koszule z płoskonek rozstrząsali, rozpasawszy, ano 
wszystkiego dobrego dosyć. To się tu w nim kochali, mówiąc: „Nic nasz 
Mikołaj nic: ba, nie zależy ten na starość gruszki w popiele". 

Ano prawdę mówili, bo było prawie ze wszytk;i.ego nic. Potym go 
posłali do Topoli do stryja, aby go był wyprawił gdzie na służbę, i ku
pili mu kitajki na kabat na wyprawę, a on się jął brogiem wron łowić; 
a nim mu uszyto sukniej, tym onę kitajkę wykrajał na proporczyki, 
a czyniąc drzewca z onemi proporczyki, przywięzował wronom do szyje 
a ogona, pod skrzydło, a żywo je puszczał. Tak, że z onemi proporczy
kami latając, wygnały inne wrony i kawki precz, a szkody w gumniech 
nie czyniły. A ten dla kabata rok przy urzędniku musiał mieszkać, aż 
ojciec przyjechawszy, to mu iny spr.awił, a pan młody się ćwiczy około 
brogów z wronami. 

I dał go potym już we dwudziestu lat do pana Andrzeja Tęczyńskie
go, który na ten czas był wojewodą sędomderskim, a był to człowiek 
zacny a mądry, acz był wzrostem mały, ale głowę wielką miał. 

T.am potym będąc, począł go Pan w listy polskie wprawować; bo ła
cińskiego języka bardzo mało, albo nic nie umiał. ,Tamże potym z li
stów, z rozmów między pisarzami, z czytania, a snać więcej z natury, jął 
się był przegryzować potrosze i łacińskiego pisma czytać, a czego nie 
rozumiał, tedy się pytał. Także potym z onego zwyczaju począł potrosze 
rozumieć, co czytał, a Bóg a natura ostatka dodał, iż był potym ad ju
dicium, iż wżdy już rozumiał, co czarno, a co biało. Jedno, iż mu to 
wiele przekażało, iż był zawżdy zabawion towarzystwem, a muzyką tak 
z natury, że rzadkiej której nie miał. Texty dziwne, a wirsze rozmaite, 
tak nic się nie rozmyślając, czynił. A był pan bardzo ciekawy z młodu, 
że nigdy na jednym miejscu długo posiedzieć nie mógł, a myśliwstwo 
mu też wiele przekażało. 

Potym zasię ostawszy od onego pana, paDał się znowu między przy
jaoiółmi w Rusi, ale nigdy nie służył, a wszakoż był zawżdy pilen het
mana, który był na ten czas zacny człowiek Mikołaj Sieniawski, woje
woda bełski, potym ruski; radby też był widział, .co ludzie zacni czynią, 
ale mu się tego nigdy pozdarzyć nie mogło. Bo był tak fortunny, albo 
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też niefortunny, że powiadał, !iż nigdy m żywota jego taka nań potrzeba 
nie przyszła, aby był powinien korda swego dobyć, chyba w rozwadza
niu; ~ to był pan barzo ciekawy, jedni iż był wielkiego zachowania 
a dworski. A nigdy żadnej przyczyny z siebie nikomu do złego nie dał, 
tak tego około siebie przestrzegał. 

Potym się był ożenił, pojął był z imieniem niejaką Rosnownę z Sę
dziszowa tu z krakowskiej ziemie, siostrzenicę arcybiskupa Rożego, który 
był powinowatym swym niemało imienia nakupił, tak, że się też jemu 
dostało w chełmskiej ziemi Kobylskie imienie i Siennica. Tamże to 
w tym imieniu, więcej go potym dostawszy, przemieszkawal, i tamże był 
założył miasteczko niedaleko Chełma, przezwiskiem Rejowiec. A wsza
koż tu do krakowskiej ziemie barzo go zawżdy przyrodzenie ciągnęło 
dla dworu, bo bez tego być nie mógł. A żadnego sejmu, zajrazdu, ani 
żadnej koronnej sprawy nie zamieszkał. I był nań stary król barzo ła
skaw; także i królowana BOIW., i dał mu był jurgielt i stacyą skarmier
ską i wieś, także i wszytcy panowie barzo ji radz.i widzieli i wiele mu 
dawali. Także potym od arcybiskupa Gamrata dzierżał Kurzelów i Bi
skupice. 

A urzędem żadnym ziemsklim nigdy się nie <Chciał parać, powiedał, 
iż w zatrudnionym żywocie dwa co najślachetniejsze klenoty ociążone 
być muszą: wolność a sumienie, które powiedział, iż w zabawionym ży
wocie nigdy bezpieczne być nie może. A wszakoż kiedy rozumiał, iż tego 
była potrzeba, bywał posłem i barzo rad służył Rzeczypospolitej , bo już 
ze zwyczaju rozumiał i sprawy koronne, i prawo pospolite. Ale się nie 
chciał żadną rzeczą bawić, tylko wolny a spokojny żywot sobie obierał. 
A z Polski też jako żyw 2la żadną granicę nie wyjechał, chyba w Księ
stwie Litewskim bywał i to barzo mało. 

Potym się parał około króla onego sławnego Zygmunta Augusta, któ
ry mu też był !i.śeie miłościwym panem, i dał mu był jurgielt na cheł
skim mycie, i wieś mu był dał, która była dziedziczna Mikołaja Odnow
skiego, jedno iż była miała przypaść na króla jure danatorio, którą zwa
no Dziwiąciele. A ten to Mikołaj Odnowski był mu bratem bliskim, i dał 
mu był swe prawo jeszcze za żywota swego, a był kasztelanem prze
myslctm i starostą lwowskim. 

Potym tu w krakowskiej ziemie nad Nidą założył był miasto przy 
Nagłowicach przezwiskiem herbu swego Oxą, i niemało był imienia tam 
potym przykupił. 

Potym był mu dał Bystram, brat jego bliski, bezpłodnym będąc, dwie 
wsi w lubelskiej ziemie: Popkowice i Skorczyce, i puścił mu je był jesz
cze za żywota swego. 

Potym, gdy przyszła prawda święta Ewanieliej do Polski, która acz 
była też i przedtym, ale barzo zawikłana, i pisał Postyllę polskim ję

zykiem, bo acz był nieuczon, ale z czytania a ze zwyczaju tedy mu to 
już snadnie przychodziło, w której niczym nie allegował dla lepszej 
pewności, jedno starym a nowym zakonem, i wiele ludzi się było tą 

Postyllą w prawdzie obaczyło z onych dawnych zwykłych a zawikła

nych nałogów starych. 
Pisał też przedtym katechizm dyalogiem, ludziom potrzebny. Prze-
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łoż~ł tę~ Psalterz Dawidó;ip i z modlitwami, 
dzie i czytali i śpiewali. 

i:łi1:ał też żywot i spra;,.y onego Józefa żydowskiego patrypr_cl'ly cud
nyi;ni i ozdobn~mi. słowy, którzy też ludzie barzo ' radzi widzieli. 

P.isał też Spectrum, a10o nowy czyściec, ab;r: się ludzie, :z starych błę
dów obaczyli. Pisał też pod n'gurą Kupca nadobną spratvę człowieka 
krześcijapskiego. Pisał ten Apokalipsim Jana świętego cudnym polskim 
językiem, z wykładem zacnego ,a uczonego doktora w piśmie świętym, 
Henryka Bulingera. Pisał też książki nadobne o potopie Noego, dzisiej
szym czasom barzo potrzebne a pożyteczne. 

Napisał też dla dworskich ludzi nadobne a pQŻyteczne księfi: Wizt 
runek, z którego wiele każdy i nauczye i obaczyć się mógł. Pisał tez 
potym ;zwierzeniec_ stanów ślacheckich, którzy na ten cżas ~ytM byli, 
poćci.,,,lie kr6tkiemi słowy, które tylko w ośmi wirszach zależały, ozda
biając. 

Pisał też dla białychgłów Zatargnienie fortuny z cnotą, z których 
snad ie mogły swym powinnościam zrozumieć. 

Pisał też dla dobrych towarzyszów dyalogi rozliczne: kosterę z pija
nicą , Warwasa z Dikasem, lwa z kotem, gęś z kurem. Pisał też zasię dla 
kmiotków, wójta z panem a plebanem, jako się też o swych do'ległoś
ciach rozmawiają. I wiele innych rezczy pisał, co ich poginęło, i księgi 
niemałe de neutralibus w Brześciu Litewskim i z Impressorem utonęły. 
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A naostatek już we wszytko ochynąwszy, pisał Księgi żywota czlo
wieka poćciwego, rozdzielone na trzy wieki jego, to jest młody, średni 
i stary, jako się ma poćciwy człowiek, na każdym stanie będąc, w swej 
powinności zachować. Napisał też narzekanie na nierząd polski: przytym 
Apophtegmata rozmadte. Przemowę do poćciwego Polaka stanu rycer
skiego. Przytym też zbroję rycerza krześcijanńskiego. Naostatek żegnanie 
ze światem. 

A wszakoż na żadnym piśmie swym ani się podpisać, ani swego 
imienia wspomnieć nie chciał; powiedał, iż pvawie jako z motyką na 
~łońce. 

A co tych pieśni nabożnych i świeckich, wirszów rozlicznych, epita
phia ludziom poćciwym, tak też i na herby ich, to temu i liczby n'ie 
było, bo mu to ze zwyczaju, a z natury tak snadnie przychodziło, że te
go przez jedną noc napisał, co chciał, bo we dnie nie mógł, iż był barzo 
ludźmi zabawiony; panięta a ludzie młodz;i zawżdy się koło niego ba
wili, bo był człowiek poćciwy, zachowały, dworski, znajomy wszem a by
li nań ludzie zacni barzo łaskawi; a żadnego mieć stanu nie chciał, tyl
ko był sobie żywot wolny a spokojny obrał, będąc nemini molestus, tak, 
że się nigdy nikt nie ozwał, kto by był nań kiedy o co poskarżyć się 

miał, sam się każdemu osądził i usprawiedliwił. 
Także sobie wszystko tuszył, iż się już w żadny inszy stan, ani w żad

ne zawikłanie sprawy nigdy wdać nie miał, jedno iż tak spokojnego 
a wolnego żywota swego używać miał. Bo acz to był pan z młodu barzo 
ciekawy a bezpieczny, a barzo mu światek smakował, ale już był potym 
skromny, trzeźwy, spokojny, tylko się już był na wszem na wolny ży
wot udał, a wszakoż co czas przyniósł, i Rzeczypospolitej, i przyjaciel
skiej posługi nigdy nie omieszkał. 

Tamże w tej Okszej, którą sobie fundował i kościół zbudował, po
wiedział, iż miał wolą swe kości położyć, Panu Bogu wszystko poru
czawszy, tak jako o tern nadobnie w onych wirszach rozmawiając się 

ze światem napisał. A toć była wszystka sprawa żywota, postępków 

i spraw tego poćciwego ślachcica polskiego. 

[M. R ej, żywot Józefa, Warszawa 1936] 

Czasy nasze są jako burzliwe morze, które, gdy się kęs uspo
koi, nadobnie jest na nie patrzyć, ale gdy się zaburzy, tedy 
też za diabła stoi. 

(„żywot cziowteka poczctwego") 

Wszytcy na świecie ten obyczaj mają, iż sie im własne spra
wy podobają, 

(„Apophtegmata") 

Kogo cnota rządzi, nie zbłądzi. 
(„żywot Józefa") 
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Żadna tak barz() miłość nie jest płocha, jedno kto nazbyt sam 
w sobie sie kocha. 

(„Apophtegmata") 

Kogo zdradna miłość po myśli zniewoli, już ni maści nie przy
kładaj, barzo ten wrzód boli. 

(„żywot Józefa") 
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Nie jest żadne zwierzę tak uporne, waśniwe, jako białe głowy 
a gdy temu pletliwe. 

' („żywot Józefa") 

l'[ad niewiastę żadne nie jest chytrzejsze stworzenie. 
(„żywot ,Józefa") 

' I 

Nazacniejszy musi sie obłądzić) który sie da afektum bez •r-O
zumu rządzić. 

(„Zwierzyniec") 
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qało , w .pr~ygodach i ' p~zyrodzeni~ ~dl~je, '.'lecz ".' ~t~te<:z~? 
myśl zawżdy, irµ się śmieje. ,, 

~„Ąpophtegm11ta" ). 

• .• • i r , f ~ , , J. r :> 

Nie ozdobi cię,, s~ąta ~cie !)i rodzina, będziesz jako z marl1P.1ru 
kamień pozłocisty,, chociaj . sie pstl'zy ,...po , wirzc,ln~, wewnąt,r'.ł: 

błazen czysty; r li ' 

(„ Wizerunek.") .• 

r 
Namędrszy woźnica;.-a kiedy mdłe konie, tedy w ·namniejszym 
błotku po uśzy utonie.' '" rlr : 

(„Wizerunek.") 
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Julian Krzyżanowski 

HISTORIA O PRZYGODACH 
JÓZEFA 

Miłośnicy literatury starop9lskiej II}ają nielada kłopot, ilekroć widzo
wi dzisiejszemu usiłują okazać próbki naszego dawnego dramatu. Że jed
nak trudności tu napotykane przełamywać można i warto, dowodzi 
choćby powodzenie Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, 

i to powodzenie w skali międzynarodowej. Inicjator i realizator tego 
pomysłu, Kazimierz .Dejmek, wiedziony trafną intuicją człowieka teatru, 
udostępnianie pierwocin naszej dramaturgii rozpoczął - i słusznie -
od innego misterium, bo od Rejowego Zywota Józefa z pokolenia żydow
skiego. Czy jednak istotnie słusznie? Spróbujmy rua pytanie to . dać od
powiedź. 

Mikołaj Rej dramaturgiem nie był, lecz idąc za tradycjami, w któ
rych się wychował, był miłośnikiem widowisk teatralnych i sił własnych 

próbował kilkakrotnie jako autor dialogów, a więc utworów przeznaczo
nych dla czytelnika, ale mających jakieś szanse teatralne. Zgodnie więc 
ze zwyczajami swych czasów, które nie znały procesów o prawa autor
skie, przyswajał on dzieła obce, które mu się podobały, sporządzając ich 
przekłady czy przeróbki. Tak postąpił z dramatem szkolnym pedagoga 
amsterdamskiego, Corneliusa Crocusa (Historia Sacra Joseph), który naj
widoczniej zachęcił go do zajęcia się popularną opowieścią biblijną, ale 
zrobił to po swojemu, pomysł bowiem humanisty holenderskiego wyzy
skał jako część centralną swego misterium, wydanego anonimowo 
w r . 1545. 

Zywot Józefa tedy otrzymał postać typową dla misteriów średnio
wiecznych, epicką czy kronikarską, zgodną - poz.a jednym wyjątkiem -
z przekazem biblijnym. Punktem wyjścia więc stał się tu sen wróżebny 
pastuszka izraelskiego, ~apowiadający jego niezwykłą karierę. Następ

stwa tego snu to: uwięzienie chłopca przez zawistnych braci w studni 
i sprzedanie go przejezdnemu handlarzowi niewolnikami, służba Józefa 
u dyg11itarza egipskiego, Putyfara, zatarg z usiłującą 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, trapfonego zagadkowymi snami, tłumaczy je przekonywująca 
~ w : nagrodę otrzymuje stanowisko namiestnika, a więc najwyższego 

urzędnika w Egipcie. Przygoda ze zdradzieckimi braćmi, których głód 
zmusił do podróży egipskiej, by zakupić tam zboże, kończy się przyby
ciem nad Nil starego patriarchy Jakuba z całym~ jego pokoleniem, a więc 
tryumfalnym spełnieniem się snu, który przed laty przyśnił się młode-
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mu chananejczykowi. W ten sposób Histori a Józefa jest kilkunastoakto
wą kroniką, rozgrywającą się w obrębie lat co najmniej dwudziestu, ale 
dramat średniowieczny z wymaganiami czasu się nie liczył. Zachowując 
na ogół przebieg opowieści biblijnej, Rej nie trzymał się jej niewolni
czo, urozmaicał więc ją dodatkami tam, gdzie dyktował mu je instynkt 
pisarza lub względy inne. Tak więc dwa wersety biblijne, prawiące o ża
lu Jakuba na wieść o rzekomym rozszarpaniu Józefa przez dzikie zwie
rzę rozwinął w ogromne lamenty obojga rodziców, tak rozbudował sce
ny spotkania Józefa z przybyłymi do Egiptu braćmi. Nad dodatkami ty
mi góruje jednak „Rozprawa trzecia", poświęcona chwili przełomowej 
w życiu Józefa, jego konflikt z Putyfarą, żoną jego właściciela . Idąc za 
wzorem Historia Sacra Crocusa, który, podobnie jak u nas później Szy
monowic w tragedii Castus Joseph, zajął się wyłącznie nieudałą próbą 

uwiedzenia cnotliwego młodzianka przez piękną panią, Rej sprawę, któ
ra w oryginale biblijnym wypełniła jeden z dwunastu rozdziałów Ksiąg 
I Mojżeszowych, rozbudował tak, iż dana „rozprawa" tj. po dzisiejszemu 
akt, stanowi blisko połowę całego dzieła. Ze względu na bardzo osobliwą 
wymowę tej części misterium zajmowali się nią wszyscy badacze twór
czości Reja, jakkolwiek żaden z nich nie zdołał odgadnąć, o co tu cho
dzi i na czym polega kunszt starego pisarza. 

. Oto wygłodzona erotycznie żona „trzebieńca faraonów", Zefira, idzie 
za sugestiami sprytnej subretki i wdaje się w tasiemcowatą dysputę 

uwodzicielską z Józefem, który na jej proi)ozycję, w języku biblijnym 
brzmiącą po prostu „Spij ze mną", odpowiada długim d nudnym kaza
niem o przeróżnych cnotach, obowiązujących i ją, i jego samego. Dyspu
ta zmienia się w kłótnię i kończy ostatecznie oszczerczą skargą rozgory
czonej miłośnicy. Wszystko to w ujęciu Reja brzmi bardzo zabawnie, bo 
bezwiednie komicznie. Pan z Nagłowic, świetny humorysta, rubasznie 
prawiący o przypadłościach ludzkich, porwał się na zadanie, które nie 
leżało w obrębie jego uzdolnień literackich, pokusił się o scenę miłosną 
i znalazł się w sytuacji bez wyjścia . W zasobie mianowii.cie swych środ
ków wyrazu artystycznego nie miał, podobn.ie jak jego późny potomek, 
fredrowski Cześnik, „miłosnego świegotania", języka WYznań erotycz
nych, i w rezultacie stworzył nie liryczną wypowiedź namiętnych uczuć, 
lecz jej parodię nie mniej zabawną od listu dyktowanego Dyndalskiemu, 
ale potraktowaną bardzo poważnie. Retoryka zamiast liryki i rubasz
ność zamiast czułości , oto podstawowe akcenty dialogu Józefa i Zefiry, 
przedmiotu drwin tych wszystkich, którzy Rejem się zajmowali. 

A jednak „Rozprawa trzecia" ma pewne akcenty, których lekcewa
żyć nie wolno. Gruntowny tedy znawca Reja, A. Brtickner, w swej księ
dze o nim z r. 1905 prawił z zachwytem o realistycznej str0111ie żywego 
dialogu. „Żywość tę - mówił - osiągnął Rej myśląc o krakowsk'iej ka
mienicy z jej „hausknechtem" (dozorcą) i „sklepem" (sklepieniem, piw
nicą), z mieszczką i jej służebną, nie o Egipcie; rodzime otoczenie życio
we wzniosło nie znającego wcale . reguł s.ztuki partacza od razu nad Cro
cusa, którego cała komedia temu jednemu dialogowi nie dorówna. Takie 
cuda działa dotknięcie ziemi, realizm; zadatki sztuki rodzimej były 
jawne. 
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I! _Ąle to byn~mniej ni_e wszystko. Piękna, do łąteczki (lalki) przyrów
nywana Zefira skarŻY. • Się przed służebną na swe bezsenne noce i uderza 
w ton bodajże pieśni ludowej, prawiącej o młodej żonie starego męża, 
gdy mówi: 

« wo1a1abym na swobód\ie , ' „ ·I łil~sem siedzieć i< o j'l~'5ie, 
Niż w rozkoszy jako mniszka ... . ·~ 

Wypowiedż to bardzo ludzka i bardzp ljobieca i bardzo zastanawiająca 
u Reja właśnie. 

Do tego dochodzą dwa jeszcze szczegóły, nie mn'iej nowoczesne. Oto 
niefortunny mąż namiętnej uwodzicielki rozwodzi się z entuzjazmem 
nad· swoim szczęściem: ma przecież doskonałą żonę i wzorowego sługę. 
Wyznania te robi na chwilę przed spadnięciem mu na głowę wiado
mości, iż sługa ten targnął się na cześć jego żony. Ironia losu otrzymuje 
tu wyraz którego nie powstydziłby się dramaturg najwyższej klasy. 
Szczegół ~aś drugi, t~ ostatni pogłos historii Putyfara i jego połowicy. 
Józefa, jako namiestnika faraonowego, pyta je~o przyjaciel, co zamierza 
zroblć z swymi prześladowcami. Szlachetny Józef odpowiada, że „rycer
ska to jest pomsta" rozprawić się z przeciwnikiem równym, on jednak 
nad pokonanym mścić się nie zamierza. Zastąpi go strach, przeży"".a.ny 

przez pokonanych i ośmieszająca ich opinia publiczna. Znowuż rys to 
riieoczekiwany u Rej°a, a bardzo korzystnie o nim świadczący. -

Obydwa bowiem te wypadki, pochodzcice najprawdopodobniej od pi
s~rza polskiego, świąd czą ' wymownie, iż miał on wyczucie wartości efek
t9w dramatycznych i' że tylko brak głębszej, hu.manistycznej kultury li
terac~iej nie poz::volii m4 I'/a ~łaŚciwe ~yzy_skan_ie :vrodzonych. zdol-
n~ści twó,~·czych. , . , . , _ , ,... . . . 

Pra~dop9dqbni~ też ,ten bezwiedny msty~kt dramatur~a skie.r?w~~ 
jego uwagę na „przygody" biblijnego Józefa-. Gdyby bowiem obhczyc 
s tatystyczńie rzeczowniki w Zywocie Józefa, okazałoby. się może", iz wy
~az „przygoda"~ góruje nad innymi· i fo w sensie czarnej' godziny,- nie
;zczęsnego wydarzenia, ale równocześnie przyjąć można, iż pisarz od
czuwał łu również znaczenie dzisiejsze i że ono przemawiało do jego 
wyobrażni. Inn·a· rzecz, żę nfe zdawał sob'ie z tego sprawy i że w nistorii 
hi~z;_.vyk1ej ' kaiiery ' egipskiej żydowskiego 'chłopaka widział przede 
wszyhki~ jej sens moralńy, odpowiednio spre'parowany .. Przemawiałby 
za taki.ni' rozumieniem sprawy i' sam' długi ' tytuł 'dzieła i p:zypis 

• ..... , 11 l ~ '· ~ 
końcowy: 

'lJ . Bo snać ~.tego!>< roz~1m się- 1;1.rości, 
. Gdy czytaJą 1storyJe pro>c1. 

,, 1 i:. , ' • 

Sam · jedna~ war:tki 1tQk qrugiej części dzieła, możę \\'.Skazywać, iż jego, 
autora interesowała . .1:1;irdziej. fabµła, niż jej wymowa moralna. Sprawy; 
te- ·trzeba tq ·by Jo- porJ.Jsi.;:t, ·.jako. ~e · wiopą oąe V! sedqo reżyserskiej in
terpretacji Zyw.ota · łóE-ęfa 1.. ę~nao-ej prze:i; Kazimierza, Dejmka (w T~at
rze Nowym w ł,odii _r. l958}. ~olega{a--ona na w~dobyciu z tekstu Rejo„ 
wego tych 1 właściwoś,Gl, Jttóre 1 po_przednio nazwano tutpj bezwiednymi, 
a więc niezwykłego_ imysl~ <lr.łłffiaturgicznegą oraz P.ierw~tków komicz
nych, przesłoniętych zarówno warstwą retoryki jak troski o moralne 
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zbudowanie „tego co czedł", to jest czyt y-
słu dramaturgicznego spod pokładów zdan,-ńagr rzez pisa-
rza notorycznie gadaUiwego, nie nastręczało większych trudności. Dość 
było z sześciu tysięcy wierszy odrzucić dwie trzecie, by uzyskać nową, 
krótszą całość, złoqir I" gietw.\astk<tf ~Qiałl'1łtjt'fl'Y'!h · ramatycznych, 
tworzących niawykle ~a~ pasterzl:I:~V111ika- ziemi Kanaan. 
Z tą chwilą wyło~ily sif. j~dn.ak 41".u4ii1Wl 9,~ka wsze. Uzyskaną 
nową całość w~d.fo prz~~~ &iriii~m łd ~co prawi tekst 
z r. 1545, j_ąkąś ·nną ...QtlflPsfe~.~eż~,er ,.oD_~ ą we ~Wfljpmianym 
poprzednjo ~~e~·ed\i~ mi~~ Weft>14'i.~lia ijnnY'i~ najbar
dziej oryginalnej części "tywota Józefa, to jest rozprawy trzeciej, mór 
wiącej o jego przygodzie z Putyfarą-Zefirą. Innymi słowy trzeba było 
P y ć ki \la. ~ff~ .B.e1e..f!!2.r.itlisty, spojrzeć zaś na niego jako 

bllflorysł4: F€&li!rtę ~~· za nakazami własnego talentu, znawcę 
dzkiej i j t ~k"to nazy'w. • rzypadłości. I za charakterem sa

mej opowieści biblijnej, stopniującej „przygody" biednego Józefa, wysta-
g n1)Atni,irć, I2~JiRlę-.,wi~~ec7..9ie · ~ ok _jpą-

Cę_f~ ~odn e~ z. i:raw~i„~ę r~~ 'łl _A~ie b~ · ą~ 1.8'r" 
PTf':.Yh Pe posta.Łe'Ksjlłf~ ~·~~e-Q'Pl~h yś siy.1.# S~rm· -
r~ w l1f ;vej postaci pr~~\~ .c.:wł l(ID mitywu J>aif~·~~~o, 
a ~~ o, "J:Vd;!S~ą"~ ~~e~.!..~! l a: 

·~' 

Sumienie zawżdy tam radzi,1 gdzie 1cn.ota, przyrodzenie z nim 
zawżdy ciągnie kota. 

(„A):Yophtet1mata") 
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Julian Lemański 

REJOWA NAUKA 
POćCIWOSCI NA 

NARODOWEJ SCENIE 
Pisat też żywot t sprawy onego Józefa ży
dowskiego Patryjarchy cudnemi t ozdoone
mi .~Iowy, który też ludzie barzo radzi wi
dzieli 

Rejowsk!ie dzieło dramatyczne jest czterdziestą pozycją na liście 

związanych z teatrem utworów wieku XVI w Polsce. Czytano a może 
i oglądano u nas przed Zywotem Józefa sztuki Eurypidesa, Plauta. Nie 
były nam obce komedie o treści miłosnej: czytano i wykładano komedię 
L. Bruni'ego Poliscene, Harmoniusa Comoedia Stephanium, dialogi He
gendorfina. Drukuje się i tłumaczy słynny w całej Europie moralitet 
Gnaphaeusa Acolastus o synu marnotrawnym z rękopisów o sto lat póź
niejszych. Cztery lata przed drukiem Rejowskim księgarze rozprowadzili 
w trzech wydaniach łaciński moralitet alegoryczny Romulus Diesthe
miusa, w 1542 roku pojawił się „historyczny" moralitet J. Lochera Sąd 
Parysa w polskiej szac\ie i w swojskim kształcie. Żywe więc i u nas 
były najważniejsze gatunki teatralne Europy: odchodzące w przeszłość 

średniowieczne misterium, średniowieczny jeszcze choć młodszy morali
tet, i dramat humanistyczny, inspirowany przez antyk, niepewnie szu
kający sobie drogi do klasycznego kształtu. Mistrz pióra z Nagłowic 
znalazł się między takimi trzema modelami sztuki dramatycznej. Jakże 
się będzie obracał na erygowanej przez nas figurze między biblijną isto
ryją, przykładami o nieustawicznośdi świata, świecką krotochwilą, czyli 
komedią religijną? 

Miał za sobą Rej dwuwiekową tradycję misterium, jako reprezenta
cyjnege, najświetniejszego średniowiecznego gatunku, imponującego jesz
cze w końcu XV wieku rozmiarami i barwnością. Miasta witały wielki
mi inscenizacjami panujących, ludzie pióra chwalą się w nowych re
dakcjach misteriów erudycją biblijną, historyczną i literacką, organiza
cje kupieckie łączą takie wydarzenia teatralne z wielkimi targami. 
W czasach Reja misteria tracą swoje uprzywilejowane miejsce, lecz wy
stawia się je w Europie poprzez cały wiek XVI mimo ironicznych ata
ków protestantów i konkurencji aż nazbyt modnego antyku. 

Wątek przypadków niewinnego Józefa, wyjątkowo szeroko w Biblii 
opisany, opracowany był jako dramat '!liturgiczny i grywany w katedrze 
w Laon w XIII wieku i klasztorze w Heresburgu w roku 1264. „Czysty" 
Józef uważany był za prefigurację Chrystusa - jego stałość w cnocie, 
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Więtszej rozkoszy ten zawżdy używa, kto z cnoty dobrym 
niźli z kija bywa. 

(„Apophtegmata") 

Tak nas wszytkich ten świat zbłaźnił, iż w sobie nie znamy, 
a co udziom jest sprzeciwne, w tern sie więcej kochamy. 

(„żywot Józefa") 
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Z3fl:J z s 1f1ik.i d~mne kuszenie, miłość ku prześladowcom, 
dawafy sporo materiału liturgistom, teologom i dramaturgom. Poprzez 
różne ujęcia dotrwał do najobszerniejszej redakcji jako człon Mystere 
du Viel Testament w XV wieku. Popularny był li w Niemczech, gdzie 
w XV i w pierws'Zej .połowie XV~ wieku wykorzyi;tało ten temat kilku 
pisarzy już w llfbrmie ,;komedii" religijne] - kor21-y8.ta "z ich pomysłów 
i Rej. Włoską ~ar {łappresentazione di Gi.useppe Figliuolo di Giacobe, 
bardzo typowe misterium, dru~wano li razy w X'V i XVI wieku a 13 
razy powtórzono w XVll. Rej a]&ceptuje i bierze na warsztat taką formę 
widowiska "które &winie przed w:idZami w~ą penore.mę rozmaitych 
miejsc, po~taci i wydar~eń, które epicko ujęte były w B{blii. Nie ma tu 
węzła tragicznego ani akcji z punktem kulminacyjnym, obrazy płyną 
w nieregularnym tempie, raz pospiesznie, raz są zatrzy,nane, by dać 
czas długim dialogom. To dla misterium nie miało znaczenia; najważ
niejsze było założenie podstawowe, aby zilustrować wiernde i obficie 
w „rozmowach person" odpowiedni rozdział Pisma ku pouczeniu wier
nych. Nas~a sztuk~ ten postulat spełni.a doskonale \ z takim rozmachem, 
że wahamy się, czy ją można dalej misterium i:_lazywa_ć. W posłowiu 

autor z zadowoleniem stwierdza, ie pokazał ważny odoinek dziejów 
Izraela. Nie wierzmy tej deklaracji, ni~ jest soczera. Poetyka misterium, 
które wykorzystał jako podstawę dla prz~biegu i;ałego dramatu, została 
tu zdradzona na rzecz nowszego gatunku ,mia.nowicie n'1 rzecz mo
ralitetu . . 

•Ąkeia sztuki, bardzo urozmaicona . i obfitując;a; w gwałtowne odmia
ny Jo.sur obł!)Żona jest licznymli i czasem ·aż nadto. długimi wypowiedzia
m1_ o treści moralnej. Autor stwarza dli:i umoral.J;J.iających monologów 
p0zory naturalności, wikła je w inne środki wyrazu artystycznego. Oto 
zadowolony z; życia Putyfar wygłasza osobny, wy~ięty ze specjalnych 
traktacików, monolog o dobrym słudze i o dobrej żqnie. :Potem przeżywa 
niepokoję 1 (ku :za-dowoleniu widzów, bo oni już wiedzą wszystko!), d,ra
mątycznąi .rozmowę, wreszcie odsyła Józe~a do . wi,ę~ieuia specjalnie po 
to, .aby mógl spokojnie wygłosić setkę wierszy o swoi~ troskach. TaJ5i
mi czy innymi sposobami nakłada Rej na sztukę .histocy:czną wielki ła
óunelc pouczeń o zmienności losu, cnotach .stałości, pokory, ufności, 

o szczęściu poddanych i dobrym królu. 
Rej miał do.. wyboru dwie koncepcje wykłiulu rooralnego. :WygQ<ffiiej 

byłoby posłużyć się techniką średniowieczną i naszkicować prymitywne 
sytuacje, które upoważniają do wprowadzenia pa .scenę garu post~ci, 

a te będą głosiły długie odautorskie pouczenia, abstrakcyjne uogóln..i.~

nia i sentencje. Trudniej będ:zJie tak wypracować akcję, postacie i sto
sunki między nimi, aby one same pobudziły refleksję moralną u widzów, 
zmusiły ich do czynnego udziału w grze. Ta druga postawa będzie oczy
wiście nowożytna i nowa w stosunku do zastanych przez Reja narzędzi 
dramatycznych i z szacunkiem patrzymy, jak się na nią zdobywa. 

Starą i nową koncepcję umoralniającego dramatu najłatwiej zauwa
żYrtr1' w buaowie-tóżn)'ch . konstrukcji kWestii aktorskich ..- ..Jedne są wzo..
rowo wiązane w · dialog toezący się rzeczywiście i tylko między partne
rami, a . związany z przebiegiem ak:cji. Inne bezbłędnie a nawet wzru-
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Nie ~omogą nic złoto ni klejnoty, gdy komu w skarbie nie 
dostawa cnoty. 

(„Apophtegmata") 

szająco wykładają uczucia bohaterów gdy Rachel dowiaduje się o rze
komej śmierci Józefa, Jakub omdlewa słysząc o odnalezieniu syna, Józef 
zalewa się łzami widząc braci. Trafiamy jednak często na kwestie, 
w których ,mówiący z ogromną niefrasobliwością po paru wierszach 
adresowanych na scenę przechodzi do sformułowania maksymy, a przy
najmniej do przysłowia, które mają tu zresztą wielki walor. Dyrektor 
więzienia, czyli wieżny Gu'lofer, zaczyna od podziękowania Józefowi za 
wysoki urząd , ale zaraz potem przejdzie do spraw publicznych i losów 
rzeczypospolitej (tak!) egipskiej i skwapliwie kontynuuje, ciągle w tej 
samej kwestii, teraz już wiedzę o państwie w ogóle: bo pa n ka ż d Y 
w swoim państwie; bowiem zgodę każdy chwali: bo gdy które 
pa ń st w o bywa rozdzielone. Rej utyka naukę gdzie może - nawet 
pachołkowie więzienni komunikują Józefowi na pociechę, że „długo na 
świecie nic kwitnąć nie może", a rubaszny Piekarz zaczyna kwestię 

o swym stryczku: „toć piękną to nowinkę słyszę", ale potrafi ją zakoń
czyć taką mądrością: „widzę, naznaczony czas nikogo nie minie". Autor 
stara się jak· może, aby zatrzeć obcość owego dokładnego aparatu mo
ralnego w swoim romansie historycznym, podwiązuje choćby jednym 
zdaniem takie. lekcje do sytuacji lub nastroju bohatera, wykłada je 
przysłowiami, któoe mają charakter swojski. W każdym razie udałn mu 
się wmontować moralitet w sztukę o własnej akcji osłabiając jedynie 
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prawdopodobieństwo formy dialogu. Scena dała naukę, a przestała być 

kazalnicą. 

Poprzez pierwszą połowę wieku XVI nlie ustają w Europie próby 
i poszukiwania nowej formy dramatycznej, która zluzowałaby misteria. 
Teksty się laicyzuje, adaptuje różne formy tragedii Seneki, zresztą bez 
większego powodzenia. Dopiero gdy powstawał Zywot Józefa, odgrywa
no wzorce w rodzaju Kleopatry Jodella i Sofonisby Trissino, dyskutuje 
się nad poetyką dramatu klasycznego - dramaturgia renesansowa doj
rzewała powoli. Przykładane do niej dzieło Reja okaże się więcej nowa
torskie, niż się o tym czyta w podręcznikach literatury. Ta tragiko-ko
media religijna nie dba już o wierność w ilustrowaniu Biblii. Stamtąd 
wzięty wątek zafrapował autora więcej jako seria spełniających się snów 
niż jako nabożna historia. Więcej zadbał o wybudowanie wokół tego 
wątku wyimaginowanej wizji rodziny Jakuba, dworu Putyfara i F1a
raona, ich postępków i wzajemnych zależności. świat wyimaginowany 
ma być prawdziwy nie dzięki temu, że został opisany w Starym Testa
mencie, ale dzięki własnej wiarygodności ..yynikającej z konstrukcji sa
mego dramatu. Nie prawdziwy w sensie zgodności z literą Pisma, ale 
prawdopodobny - i na tym polega przewrót w koncepcji dramatu [„.] 

Wyliczmy jeszcze niezwykłe na owe czasy osiągnięcia techniczne war
szatu Rejowskiego. Pierwszy raz w polskim dramacie akcja nie jest, jak 
w misterium i niektórych dialogach humanistycznych, serią odnotowa
nych po sobie wypadków, ale jest rezu1tatem reakcji uczuciowych i wy
łożonych na scenie uzasadnionych decyzji person dramatu. Pochwalmy 
dzieło za umiejętność trudną i rzadką, mianowicie operowania dwoma 
rodzajami świadomości o faktach, które się dzieją lub dziać mają na 
scen'ie. Jakub i Józef nie wiedzą o zamierzonej zemście braci, Putyfar 
nie zna prawdy o Zefirze, bracia nie wiedzą, kto jest rządcą Egiptu. 
Przecnotliwy Józef podstępem rzuca na braci fałszywe oskarżenie o kra
dzież kubka, aby doprowadzić do spełnienia snu w jego literalnym 
brzmieniu: nie starczyło mu, że padali przed nim na kolana jako rządcą 
państwa, ale mają z własnej wo'li ucałować nogi brata. Reżyser nie 
zmieścił całego tego wątku w spektaklu, bo zajął on w sztuce piątą część 
- 1300 wierszy. Rej spełnia w ten sposób najtrudniejszy warunek dr~
maturgii obowiązujący do niedawna - wie, jak się buduje intrygę. 

Nowożytny dramat polski tu się narodził! żart i ironia nie są u nas 
nowością, dość przypomnieć mistrza Polikarpa, ale dopiero Rej otwiera 
u nas tradycję prawdziwego komizmu scenicznego. Podsłuchujące Achiza 
i Zefira, niektóre sceny z braćmi w Egipcie, sytuacje w rzekomym trój
kącie małżeńskim składają się na efekt ważny dla struktury całego dra
matu. Łatwo go dla nas pomnożyć poprzez persyflaż moralitetu. 

Spójrzmy jednak bez uprzedzeń na ów zanadto obfity ładunek umo
ralniający i przyłóżmy miary sprzed czterech wieków. Gdy Rej pod
chwycił schemat misterium, wydało mu się puste i niepoważne. Siły na
bierze, gdy się w nie tchnie własne życie, pr.awdę postaci i prawdę wy
darzeń, a wagi przybierze dopiero wtedy, gdy do ciekawej historii doda 
się czytelnikowi lub widzowi obfitą lekcję, jak to „cnota z niecnotą wo
juje". Widzimy tu Reja - człowieka nowych czasów, naprawiacza, 
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działacza reformacyjnego. Tego, który rozumie dobrze, co sprawić moż
na dla ludzi książką i widowiskiem, ile wiedzy i można, i trzeba prze
kazać społeczności o państwie dobrze rządzonym, o panach i sługach, 

o cnotach i kobietach. Nazywa on sztukę „świecką krotochwilą", zdej
muje więc z niej li średniowieczny walor paraboli prefiguracji Chrystu
sa. Mimo modłów i nabożnych westchnień sztuka uczy o tym, że „szczę
ście może minąć po małej chwili", a „dobra sława daje doczesną roz
kosz a łaskę kiedy stąd popłoszą". Nawet przyjście w zaświaty określo
ne tu jest językiem celowo odbarwionym z terminologii i pojęć relig~j
nych. Wyzwolił się Rej z koncepcji misterium, a szczęśliwie ominął mie
lizny moralitetu. W Krótkiej rozprawie zajmował się ważnymi wówczas 
i centralnymi problemami struktury polityczno-gospodarczej kraju, 
w Kupcu, pisanym zapewne także w roku 1543, głosił podstawowy do
gmat nowej wiary i gromił katolicką organizację kościelną. Dwa lata 
potem dal nam trzeci wielki udramatyzowany traktat o losach pojedyn
'czego człowieka, niekoniecznie nam sympatycznego, ale niezachwianie 
cnotliwego. Tak spełniał Rej misję człowieka Renesansu i tak pojmował 
przeznaczenie sztuki słowa. 

Czy Rej pozostawił książkę do czytania, czy utwór sceniczny. [ ... ] 
Owszem, w posłowiu mamy i ku dobrym towarzyszom przemowę i osob
ny wiersz „ku temu, co czedł" (czytał). Przecież dawał czytelnikowi do 
rękii książkę, nie egzemplarz reżyserski. Można tylko pytać, czy Rej pi
sał Zywot Józefa z myślą o scenie i czy ten kształt, który nam przeka
zały drukarnie, jest kształtem pierwotnym, czy może w momencie kie
rowania sztuki do druku autor dopisał jeszcze· nieco obroku duchowe
go. Na pewno dopisane zostały rączki, czyli bardzo liczne uwagi margi
nalne o treści dydaktycznej, a czy zachodzi rozbieżność miiędzy wersją 
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sceniczną i drukarską, trudno w tej chwili orzekać. Wróćmy do ważniej
szego pytania o intencje autorskie. Czy pisał z myślą o scenie? - · Nie 
dowiemy się tego, czy myślał o konkretnym spektaklu, choć to wcale 
nie jest wykluczone; odpowiedzieć możemy, czy myślał o takiej formie 
utworu, która mogłaby być scenicznie realizowana. W Żywocie Józefa 
jest kilkadziesiąt scen, Wyjść i zejść postaci - ani razu nie ma błędu 
w tekście, autor widzi cały czas scenę. Wskazania reżyserskie daje rzad
ko, ale tam gdzie są ·konieczne, to "Znaczy gdy nie można się domyśleć 
z kwestii aktorskiej, jak& sytuacja jest na scenie: „Magon ... narzeka na 
niewolą umietając, a pani za drzwiami słucha". 

Jakie podium sceniczne mógł mieć przed oczyma Rej? Trudno przy
puścić, aby to była tak zwana scena celkowa, na której musiałoby się 
zmieścić co najmniej osliem „cel", przysłoniętych płótnami. W dramacie 
Reja panuje ciągle taki ruch, że widzowie nie chwytaliby kierunków 
i znaczenia przejść. Prawdopodobnie była to scena misteryjna, symul
tanna, na której stanęły cztery mansiony: dom Jakuba, niedaleko od 
niego studnia, bardziej oddalony dwór Putyfara, wieża czyli więzienie, 
pałac Faraona. Część „kanc'elaryjno-magazynowa" pałacu będzie miej
scem rozmowy braci z Józefem. Na proscenium 'lub na większej wolnej 
przestrzeni między domem Jakuba a Egiptem ruch będzie zaprawdę 

duży. Wędruje Józef z domu na pola, potem do Egiptu, tamże trzy razy 
do więzienia. Bracia Józefowi przemierzą drogę do Eg'iptu trzy razy. 
Nie brak ruchu w domu Putyfara, w pałacu Faraona. Dodajmy do tego 
asystę, orszaki, wyobraźmy sobie stroje bogate i kolorowe. Gestykulacja 
musiała być żywa, w każdym razie wykraczająca · znacznie poza zwy
czaje retorów i kaznodziejów. Obawiamy się nawet, czy wszędzie forma 
językowa i wierszowa dotrzyma kroku takiej realizacji scenicznej. Nie
wiele lat upłynęło od pierwszych ustaleń nowoczesnej formy wiersza 
dopracowanych przez Biernata z Lublina, tutaj Rej próbuje i stosowania 
różnych miar wierszowych i rozmaitych konstrukcji zdaniowo-wierszo
wych z różnym powodzeniem. W porównantiu z wcześniejszym o trzy 
lata Sądem Parysa jest doskonały, a od własnej Krótkiej rozprawy 
znacznie bogatszy. 

Mimo podziału tla „sprawy'', a te są członami poszczególnych „aktów", 
który to podział byłby znacznym krokiem naprzód w stosunku do kom
pozycji misteriów, przyjęcie sceny misteryjnej jako podstawy organiżu
jącej dramat jest świadectwem ciążenia starszych form nad naszą sztu
ką. Przypomnijmy, że zasada jedności miejsca nie była jeszcze wtedy 
sformułowana. Jeden z poprzedników Reja, Crocus, we wstępie do swo
jego Józefa (r. 1536) pisze, że absurdem wydaje mu się taka kómpresja 
przestrzeni; Więc Rej · nie popełniał tu grzechu przeciw owoczesnej 
poetyce, a jego warsżtat zaprezetltował się nam jako w miarę nowo
żytny 1 jasno związany z wielkimi czasami naszej przeszłości kultural-
nej z Renesansem. ·· · ' 

Nie trafiliśmy na ślady dalszych · dziejów Żywota Józefa. • Drobne 
fragmenty ze sprawy trzeciej (dom Putyfara) odbiły się w sztuce Joa
ch~m i Anna z końca XVI wieku. 2atQ sam temat trafiał na sceny sta
ropolskie kjlka ra.zy. W roku ·15!H grano ·w Poznaniu · komedię Josephi 
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inventi, w Pułtusku w roku 1609 tragedię Josephi venditi. Trylogię 

przedstawiającą dzieje Józefa opracował dramaturg jezuicki Le Jay, 
a grano ją w pijarskim kolegium w Podolińcu koło roku 1750 i u bazy
lianów w Buczaczu w 1761 i 1762 roku przy takim napływie widzów, 
że Potocki musiał przysyłać żołnierzy dla utrzymania porządku. Tragedię 
S. Mycielskiego o Józefie patriarsze grano w nieświeskim teatrze Radzi
wiłłowskim w 1756 roku. 

Nie byle kto, bo sam J. A Załuski podniesie plióro, aby skompono
wać w roku 1754 dwa dramaty, oba tłumaczone swobodnie z autorów 
francuskich: Józef zaprzedany i Józef uznany, nie s~czędzi przytem 
wskazówek do wystawiania sztuk. Spina swoją pracą i osobowością 

jakby wielkim łukiem u schyłku sarmackiej Rzeczpospolitej tym samym 
tematem drogę otwartą trzysta lat wcześniej przez Reja. 

W czasach nowszych przypomniał dramat Rejowski zasłużony pierw
szy historyk teatru staropolskiego K. Wł. Wójcicki, drukując najprzód 
wyjątki w swoim Teatrze Starożytnym w Polsce (1841), a potem w ca
łości w swojej Bibliotece w 1854 r. R. Zawiliński przygotował krytyczni:' 
i rzeczywiście doskonałe wydanie tekstu dla „Biblioteki Pisarzów Pol
skich" Akademii Umiejętności w r. 1889, wreszcie popularne ujęcie 

opracował M. Wieliczka w r. 1932. 
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W warunkach normalnego spektaklu oglądano Józefa w reżyserii 

K. Dejmka w Łodzi w Teatrze Nowym w r. 1958, w tymże roku w Bel
gradzie, Nowym Sadzie i Skopije - w czasie gościnnych występów 

teatru w Jugosławii, oraz w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 
w roku 1961 [reż. M. Straszewska]. 

Znamy zaledwie jeden egzemplarz Zywota Józefa. W takiej sytuacji 
łatwo przeprowadzić rozumowanie, że gdyby jeszcze jeden pożar, gdyby 
nieuwaga bibliotekarza lub czytelnika obeszły się gorzej z tą n'iewielką 

książką, nasza wiedza o twórczości Reja, nasz pogląd na dramaturgię 
połowy wieku XVI, byłyby zubożone o rysy dość ważne. Rej nie jest tu 
wcale pokrzywdzony, niemal wszystkie druki sztuk polskich z wieku 
Odrodzenia odczytujemy z unikatowych egzemplarzy. Dobrze to świad
czy o rynku czyteln'iczym, sztuki teatralne były i kupowane szybko, 
i wyczytywane ze szczętem. Książki niechodliwe z tego ·czasu, bez śla
du lektury, zachowały się w znacznie liczniejszy·ch okazach do dziś 

w naszych bibliotekach. Mała z tych zamiłowań czytelniczych pociecha 
dla historyka teatru, który zdany na kapryśną kabałę historii, zadowala 
się tym, co mu raczyła wylosować, i z rozrzuconych strzępów próbuje 
składać obraz najświetniejszego okresu naszej kultury. Dlatego z dużą 
troską zbieramy drobne nawet przyczynki i hipotezy. 

W ostatnich miesiącach opublikowano wiadomości o drugim wydaniu 
Rejowskiego Zywota Józefa. Pierwsze wyszło z zasłużonej dla polskiej 
kultury oficyny drukarskiej Unglera, już z pod rękti wdowy, Heleny 
Unglerowej, nazajutrz po świętym Macieju 1545. Wokół drugiego zbiega 
się kilka pytajników, które układają się w hipotezę interesującą dla 
miłośników teatru. 

W oprawie rękopisu należącego kiedyś do kasztelana poznańskiego, 
Andrzeja Górki, a potem do klasztoru Tynieckiego, w roku 1936 prof. 
A. Birkenmajer odnalazł fragmenty kilku druków. Między innymi uży
to kiedyś do usztywnienia oprawy pięć półarkuszy korektowych, a więc 
fragmenty przygotowywanej drugiej edycji Żywota Józefa. Jest tam kil
ka błędów jeszcze nie poprawionych, jest jeden skorygowany energicz
nym pismem. Parę opuszczeń i różne drobne błędy tinformują o tym, 
że mamy do czynienia z przedrukiem ze znanego już wydania lub jego 
wzorca. Nowością jest bardzo wyraźnie zmieniona, unowocześniona orto
grafia. Zamiast dawnego thak, dzywny, niecznoty, wszytci - czytamy 
na arkuszach korektowych: ta, dziwny, niecnoty, wszytcy. Sensację 

przynosi ostatnia karta nowego przedruku: Wybijano w Krakowie przez 
Marka Scharffenberga Bibliopole Krakowskiego Lata bożego 1545. Jest 
to więc druk konkurencyjny, odbity w drukarni, której Rej powierzył 

dwa lata wcześniej Krótką rozprawę między Panem, Wójtem a PLeba
nem, a wychodzący w parę miesięcy po książeczce Unglerowej. 

Nie mamy zaufania do dat podawanych przez drukarzy, pamiętamy 
o całych seriach podruków dzieł Kochanowsldego z fałszywymi latami 
wydań. Pytamy najprzód o druk Scharffenberga (pochodził z Lubomie
rza, a familia nazywała się potem: Ostrogórski), tu znowu przypadek 
przychodzi nam z pomocą. Na odwrotnej stronie jednego arkusza od-
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bito korektę kalendarza astronomicznego Piotra z Proboszczowic na rok 
1546. Znaczy to, że korekty robiono w jesieni lub w końcu roku 1545. 
Nie powinn•iśmy mieć wątpliwości co do daty druku Unglerowej. Dedy
kacja podpisana jest 25 lutego 1545 roku, a przestarzała ortografia 
utrzymywała się w tej oficynie siłą bezwładności. Wystarczy porównać 
kilka druków z lat najbliższych, aby stwierdzić, że ortografia Zywota 
Józefa nie odbiega od przeciętnej normy ciągle jeszcze u Unglerowej 
kontynuowanej. 

Czas na wyciągntięcie wniosków. W kilka, sześć może osiem, miesięcy 
po pierwszym wydaniu Zywota Józefa widziano potrzebę puszczenia na 
rynek nowej edycji. I słusznie, w inwentarzu drukarni Macieja Scharf
fenberga z roku 1547 odnotowano Joseph polski wierszami - 7 egzem
plarzy, najpewniej to resztka nakładu Marka. Rotacja druków Unglero
wej była mniej pomyślna - czyżby tu zaważyła szata ortograficzna mi
sterium? - jeszcze w roku 1551 leżało na składziie 37 książeczek z Re
jowską sztuką. 

Pytamy o powód dwóch wydań w jednym roku. Hipotez może być 
kilka, ale przytoczymy tu jedną - tak gwałto.wny wzrost zaintereso
wania tekstem misterium związany był z wystawieniem lub kilku wy-
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stawieniami sztuki. Sam tekst nie przynosił sensacji politycznych, nie 
dyskutował prawd religijnych, nie potrafił swoją zawartością skupić 

uwagi uczonych. Reszta jest już domysłami. Spektakl musiał być długi, 
grano go zapewne dwa dni, tyleż co Moralite de la vendition de Joseph, 
fragment ogromnego misterium cyklicznego Viel Testament, wystawiony 
w Paryżu w roku 1538. Może i sam Rej dopatrywał inscenizacji, zajmo
wał się jej oprawą? - pod rokiem 1545 podskarbi królewski odnotował 
wydatek dwóch florenów „śJ?iewakom i muzykom Mikołaja Reja, co 
podczas śniadania Królewskiej Mości przygrywali wraz z samym pa
nem". Wznowienia tekstów dramatycznych nie były w XVI wieku rzad
kością. Wspomniany już inwentarz magazynu Heleny Unglerowej z ro
ku 1551 wykazuje na składzie 200 egzemp'larzy Tragedii żebraczych, 

utworu, który jest wbrew tytułowi komedią, ciekawą i bardzo dla cza
sów swoich c~arakterystyczną. Nie dotrwała do naszych czasów ani jed
na z tych książek. Zachowały się tylko strzępy pierwszego arkusza dru
ku: Thragedya żebracza nowo uczynyona, odbitego w roku 1552 przez 
Łazarza Andrysowica. Znowu dwie edycje tuż po sobie. A sława tej ko
medii sięgała daleko, skoro drukowano jej przekład czeski w Lotomyślu 
w roku 1573, z którego także zachowały się tylko pojedyncze karty, 
ponownie skrócony przekład w 1608 w Starym Mieście, wreszcie szczę
śliwie zachowany kompletny przekład w 1619 roku w Litomyślu. Przy
pomnijmy jeszcze, że moralizujący dialog Jakuba Lochera, Judicium Pa
ridis (Sąd Parysa) wychodził trzy razy: w roku 1522, po premierze w sa
li Senatorskiej zamku Wawelskiego, w 1539 oraz w redakcji przezna- · 
czonej do lektury około roku 1545. Ponadto w 1542 ukazała się prze
róbka polska, żywsza i bogatsza od oryginału Sand Parysa Krolowica 
Troiańskiego. 

Rekord poczytności, dzisfaj godny pozazdroszczenia, trzy, a może 

cztery edycje w dwa lata, pobił łaciński moralitet Piotra Diesthemiusa, 
Homulus, czyli Każdy. Nagrodzony i wystawiony w Antwerpii w języ

ku narodowym, dzięki przekładowi na łacinę dociera •i do Polski. Wy
chodzi z oficyny Unglerowej z datą 6 lutego 1540 roku. Dokładnie rok 
potem, w lutym 1541 wznawia go Unglerowa, o czym dowiadujemy się 
z unikatowego druku znajdującego się w Ossolineum, a pominiętego 

przez Estreichera. W Bibliotece Jag•iellońskiej oglądać można Romulusa 

odbitego per Hieronymum Wietorem anno Domini 1541 - znowu kon
kurencyjny druk niewiele się od poprzedniego różniący. A jeszcze wy
wnioskować można z inwentarza sporządzonego w roku 1547, że przed 
tą datą wyszło i tłumaczenie polskie owych pouczających przypadków 
Każdego! We wszystkich wspomnianych tu komplikacjach wydawni
czych nie brak punktów tajemniczych, wolimy przecież w takiej obfi
tości edycji doszukiwać się zależności od życia teatra'lnego. W każdym 
razie nie ma powodów, aby rozdzielać od siebie te dwa ciąg.i: mnożo

nych tak szczodrze tekstów dramatycznych i kolejnych spektakli. Pierw
sze oglądać możemy w bibliotekach, o drugich tylko wnioskujemy. 
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[Artykuty J. Krzyżanowsktego i J . Lewańsktego 
wg programu Teatru Narodowego) 

Bo wiele tu dochodów takich w Polszcze mamy 
co je tam, gdzie nie trzeba, sprośnie obracamy, 
coby na to poćciwiej obracać sie mogły, 
a potrzebnej Koronie wżdyby też pomogły. 

A to wszytko sprawują rozumki wykrętne, 
prawie na nas przywodzą wszytki czasy smętne, 
iż nie możemy obaczyć, czego nam potrzeba! 
Cóż, gdy ta pańska łaska nie dana nam z nieba ... 

Prosto nas tak zaślepił jako Egipczyki 
prawie do każdej sprawy pomylił nam szyki. 
Ale bychmy po prostu a jako w bród brnęli, 
pewniebychmy w swych prawach daleko słynęli. 
Jako naszy przodkowie, chociaj prości byli, 
niewiele mędrowali, a wiele czynili. 

Każdy mniema, by miał tak wiecznie bujać sobie: 
ano nędznik ani wzwie, gdzie sie w łeb zaskrobie. 
Bowiem nędzna prywata, ta nas pobłaźnila, 
a drugi, sie opiwszy, chodzi jako wiła. 
Bo coby nas zdobiło zacnemi sprawami, 
to wszytko precz zdmuchnimy pospołu z pianami. 

A tak marnie tracimy i czasy i sprawy, 
gdy kto chodzi z szumnym łbem, jako błazen prawy. 
A jeśli też ten nałóg kto w sobie przełomi, 
mało jeszcze nie gorszy, niż ten, co był w toni. 

Bo ten w nocy rachuje, co ma jutro czynić, 
a jako mu z pożytkiem ma każdy czas wynić. 
Pilnie też upatruje, a ma swe na pieczy, 
bo mało dba o sprawy Pospolitejrzeczy. 

O cudzych sie nowinkach z daleka pytamy: 
nam ledwie płot nie gore, a wżdy nic nie dbamy. 

(M. R e j, Przemowa krótka do poćctweao Polaka ... ) 
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Pańska łaska na pstrym koniu jeździ. 
(„żywot Józefa") 

Człowiek nie sam się tylko sobie rodzi jako bezrozumne zwie
rzę, ale część sobie, część ojczyźnie, a część też przyjaciołom. 

(„żywot") 

Jest wiele tych krasomędrków, co inne mówią, a inne rozu
mieją, a siła ludzi temi zakrytościami swemi na co chcą i jako 
chcą przywodzą. 

(„żywot") 
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KIEROWNIK TECHNICZNY: 

MIR OSŁA W DZIKI 

BRYGADIER SCENY : 

ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: 

WANDA PRECKAŁO 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: 

JERZY HELAK 

PERUKARSKIEJ' DAMSKIEJ: 

ZOFIA HEJNE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 

MIECZYSŁAW WOJCZYŃSKI 

SZEWSKIEJ: 

MIKOŁAJ BRATASZ 

MODELARSKIEJ: 

ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOLARSKIEJ: 

MOCHAŁ PRAJSNER 

MALARSKIEJ: 

TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 

TAPICERSKIEJ: 

RYSZARD TKACZYK 

SLUSARNIA: 

KAZIMIERZ BABIEC 
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Cena zł 4.-

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. Za

polskiej 3, tel. 387-89. 

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, listowne i telefoniczne. 

Ceny biletów 

I strefa 

II st refa 

III strefa 

norm. 

21 zł 

17 zł 

13 zł 

ulgowe 

15 zł 

12 zł 

9 zł 

w.n.Kart. Zam. A/994f72, (F-3f712), 4.ooo 

szkolne 

IO zł 

8 zł 

6 zł 
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