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HISTORIA O PRZYGODACH JÓZEFA 
(fragmenty) 

Miłośnicy literatury staropolskiej mają nielada kłopot, 
ilekroć widzowi dzisiejszemu usiłują ukazać próbki 
naszego dawnego dramatu. Że jednak trudności tu 
napotykane przełamywać można i warto, dowodzi choć
by powodzenie „Historyi o chwalebnym Zmartwych
wstaniu Pańskim", i to powodzenie w skali międzyna
rodowej. Inicjator i realizator tego pomysłu Kazimierz 
Dejmek, wiedziony trafną intuicją człowieka teatru, 
udostępniani!: pierwocin naszej dramaturgii rozpoczął -
i słusznie - od innego misterium, bo od R-ejowego 
„Żywota Józefa z pokolenia żydowskiego" . Czy jednak 
istotnie słusznie? Spróbujmy na pytanie to dać odpo
wiedź. 
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Mikołaj Rej dramaturgiem nie był, lecz idąc za tra
dycjami, w których się wychował, _ był miłośnikiem 

widowisk teatralnych i sił własnych prób~wał kilkakrot
nie jako autor dialogów, a więc utworów przeznaczonych 
dla czytelnika, ale mających jakieś szanse teatralne. 
Zgodnie więc ze zwyczajami swych czasów, które nie 
znały procesów o prawa autorskie, przyswajał on dzieła 
obce, które mu się podobały, sporządzając ich przekłady 
czy przeróbki. Tak postąpił z dramatem szkolnym peda
goga amsterdamskiego, Corneliusa Crocusa („Historia 
Sacra Ioseph"), który najwidoczniej zachęcił go do 
zajęcia się popularną opowieścią biblijną, ale zrobił to 
po swojemu, pomysł bowiem humanisty holenderskiego 
wyzyskał jako część centralną swego misterium, wyda
nego anonimowo w r. 1545. 

„Żywot Józefa" tedy otrzymał postać typową dla 
misteriów średniowiecznych, epicką czy kronikarską, 

zgodną - poza jednym wyjątkiem - z przekazem 
biblijnym. Punktem wyjścia więc stał się tu sen wróżeb
ny pastuszka izraelskiego, zapowiadający jego niezwykłą 
karierę. Następstwa tego snu to: uwięzienie chłopca przez 
zawistnych braci w studni i sprzedanie go przejezdnemu 
handlarzowi niewolnikami, służba Józefa u dygnitarza 
egipskiego Putyfara, zatarg z usiłującą uwieść go żoną 

tego osobliwego dostojnika, którego Biblia nazywa 

„trzebieńcem faraonów, hetmanem wojsk" i zamknięcie 

niwinnie oczernionego w „wieży". Uwięzionego ratuje 

jego umiejętność tłumaczenia snów. Wróży więc towa

rzyszom niedoli ich przyszłe losy; dzięki temu dostaje 

się na dwór faraona, trapionego zagadkowymi snami, 

tłumaczy je przekonywająco i 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 przybyciem nad Nil starego patriarchy Jakuba 

z całym je!;o pokoleniem, a więc tryumfalnym spełnie

niem się snu, który przed laty przyśnił się młodemu 

chananejczykowi. \Y,/ ten sposób „Historia Józefa" jest 
kilkunastoaktową kroniką, rozgrywającą się w obrębie 

lat co najmniej dwudziestu, ale dramat średniowieczny 

z wymaganiami czasu się nie liczył. 

Zachowując na ogół przebieg opowieści bibl ijnej, Rej 

nie trzymał się jej niewol~iczo, urozmaicał więc ją 

dodatkami tam, gdzie dyktował mu je instynkt pisarza 
lub względy inne. 

Wartki tok drugiej części dzieła może wskazywać, iż 

jego autora interesowała bardziej fabuła, niż jej wymowa 
moralna. 
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Sprawy te trzeba tu było poruszyć, jako że wiodą one 
w sedno reżyserskiej interpretacji „Żywota Józefa", 

dokonanej przez Kazimierza Dejmka (w Teatrze Nowym 

w Łodzi r. 1958). Polegała ona na wydobyciu z tekstu 

Rejowego tych właściwości, które poprzednio nazywano 

tutaj bezwiednymi a więc niezwykłego zmysłu drama

turgicznego oraz pierwiastków komicznych, przesłonię

tych zarówno warstwą retoryki jak troski o moralne 

zbudowanie ;,tego co czedł" to jest czytelnika. Wydoby

cie owego zmysłu dramaturgicznego spod pokładów 

zdań, nagromadzonych przez pisarza notorycznie ga

datliwego, nie nastręczało większych trudności. Dość 

było z sześciu tysięcy wierszy odrzucić dwie trzecie, by 

uzyskać nową, krótszą całość, złożoną z p ierwiastków 

dynamicznych i dramatycznych, tworzących niezwykłe 

przygody pasterza-koczownika z ziemi Kanaan. Z tą 

chwilą. wyłoniły się jednak trudności daleko wię

ksze. 

Uzyskaną nową całość wypadało przep,oić czymś 

odmiennym od tego, co prawi tekst z r. 1545, jakąś 

inną atmosferą. Reżyser odnalazł ją we wspomnianym 

poprzednio bezwiednym komiźmie, szczególnie znamien

nym dla najbardziej oryginalnej części „Żywota Józefa", 

to jest rozprawy trzeciej, mówiącej o jego przygodzie 

z Putyfarą-Zefirą. Innymi słowy trzeba było przymknąć 

oko na postawę Reja moralisty, spojrzeć zaś na niego 

jako na humorystę i realistę idącego za nakazami włas

nego talentu, znawcę natury ludzkiej i jej, jak to nazywał, 

przypadłości. I za charakterem samej opowieści biblijnej, 

stopniującej „przygody" biednego Józefa, wystawionego 

na śmierć, niewolę, więzienie, ostatecznie jednak tryum

fującego, zgodnie z prawami, które rządzą w świecie 

bajki. 

Owo „trzeba" przybrało postać eksperymentu. Ekspe
ryment zaś się udał. Stare misterium w nowej postaci 
przemówiło czarem prymitywu bardzo zabawnego ale 
i pełnego wdzięku. A o to przecież chodzi! 

Julian Krzyi:anowski 
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MIKOŁAJA REJA ŻYWOT I DZIEŁA 

„Ojciec polskiej literatury" urodził się w r. 150.'5 
w Żórawnie pod Haliczem. Pierwsze nauki pobierał 
w Skalmierzu i we Lwowie, a później w krakowskiej 
Akademii. Jako dwudziestoletni młodzieniec wstąpił na 
służby wojewody Andrzeja Tęczyńskiego rozszerzając 
na jego dworze własne horyzonty umysłowe, nabywając 
dworskiej ogłady i życiowego doświadczenia. Przez pe
wien czas osiadł na wsi (w miejscowości Topola woje
wództwa krakowskiego) skąd po ślubie przeniósł się do 
ziemi chełmskiej stając się założycielem miasta Rejowca. 
Własnym życiowym doświadczeniem i roztropnością po
większył swój majątek w znacznym stopniu. Przez cale 
życie wymawiał się od pełnienia urzędów publicznych, 
zatrzymując jedynie funkcję posła. W r. 1569 jako poseł 
na sejm lubelski był jednym z sygnifikujących własnym 
podpisem Unię Polski i Litwy. Z przekonań religijnych 
gorliwy kalwin był wybitnym uczestnikiem małopol
skiego zboru kalwińskiego. Zakończył życie w r. 1569. 

Główne utwory Reja (poza przekładami psalmów i sa
tyrycznymi dialogami) są: pochodząca z r. 1543 satyra 
na szlachtę i duchowieństwo p.t. „Krótka rozprawa 
między panem, wójtem a plebanem"; utwory drama
tyczne: „Żywot Józefa · z pokolenia Żydowskiego" 
(1545 r.) i „Kupiec" (1549 .r.). W czasie późniejszym 
(1558 r.) wydał Rej poemat filozoficzny p.t.: „Wize
runek własny żywota człowieka poczciwego" oraz wiel
ki i piękny wykład ewangelii, będący typowym przy
kładem literatury reformacyjnej, noszący tytuł „Po
stylla". W r. 1562 ukazuje się obejmujący cztery księgi 
zbiór ba.rwnych epigramatów p.t. „Zwierzyniec" opisu
jących w.spółczesne Rejowi życie społeczne, obyczajowe 
1 dworskie. Jako poniekąd uzupełnienie tego dzieła uka
zu~e się jego piąta część, będąca pierwszym polskim 
zb10rem anegdot i facecji, p.t. „Figliki''. 

Rok przed śmiercią wydaje Rej drukiem swoje naj
większe dzieło będące ukoronowaniem jego pracowi
tego choć przesyconego temperamentem społecznika -
życia. Nosi ono tytuł „Zwierciadło" i składa się z sześciu 
części. Najobszerniejsza z nich, pierwsza, nosi tytuł 
„Żywot człowieka poczciwego" i jest pełnym mądrości 
podsumowaniem życiowego dorobku filozoficznego i do
świadczeń autora. Z dalszych części „Zwierciadła" prze
mawi~ już nie tylko rzetelny, dobrze „ukształcony" 
czlow.1ek, gospodarz i obywatel, ale poseł i to kilkakrotny 
na sejm, wychowawca narodu, świadomy jego wad re
formator i życzliwy doradca. 

Równocześnie podkreślić trzeba, że Rej to nie tylko 
duchowy wódz tworzącego w tej epoce swą świadomość 
narodu. To równocześnie żywy, pełen humoru i tem
peramentu bystry obserwator życia, umiejący również 
tego życia używać, typowy człowiek Renesansu. Wysta
wiając jedno z jego dziel, pełen werwy i bardzo ludz
kich aluzji „Żywot Józefa" w znanej twórczej trans
krypcji teatralnej Kazimierza Dejmka, Teatr nasz chce 
tylko spłacić bodaj część długu, jaki zawsze zobowiązuje 
każdy naród w stosunku do swych wielkich. A takim 
właśnie jest w oczach współczesnych i potomnych Pola
k?w Mikołaj Rej z Nagłowic, autor poważnego „Zwier
ciadła" i trefnych „Figlików". Autor przede wszystkim 
,~Żywotu Józefa'', dziwnego i bardzo polskiego mora
litetu w którym napomnienie i „duszne" przestrogi 
przeplatają się z jurnymi przyśpiewkami. Bo i taki był 
ten polski Renesans. Warto o tym pamiętać dziś, gdy 
uroczyście (a może jak na pana Rejowy smak: za uro
czyście) obchodzimy Tysiąclecie, wchodzimy w głęboki, 
bo dziesięć wieków trwający ślad państwa naszego 
w dziejach. 

ALB. 
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Ód rezysera 

W I958 roku zrealizowałem w „Teatrze Nowym" 
w Łodzi Mikołaja Reja „Żywot Józefa, widowisko 
staropolskie w dwóch częściach, intermediami, muzyką, 
tańcem i śpiewem ozdobione". W programie teatralnym 
zamieściłem wówczas notatkę, informującą najogólniej 
o stosunku tekstu widowiska do tekstu utworu Reja. 
Treść tej notatki przytaczam z pewnymi poprawkami, 
gdyż scenariusz obecnego widowiska różni się od jego 
łódzkiej wersji. 

„Żywot Józefa" Reja został znacznie skrócony. 

Wprowadzono podział na cztery sprawy. 

Do tekstu „Żywota" włączono teksty z „Ludycyji 
wiesnych", fraszkę Kochanowskiego, w paru miejscach 
wiersz lub dwuwiersz innych autorów. 

Dodano intermedia. Posłużono się tu tekstami Reja 
z „Przemowy", „Rozprawy", „Żegnania'', „Zwierzyń
ca", „Apoftegmatów", fraszek itd., oraz fraamentami 
tekstów Kochanowskiego, Klonowicza, Zimorowicza, 
fragmentami z anonimowej literatury sowizdrzalskiej 
i komedii rybałtowskiej. 

Panu Julianowi Lewańskiemu pragnę podziękować za 
cenne uwagi i pomoc. 

MIKOLAYA REYA Z NAGŁOWIC 

ŻYWOT JOZEPHA 

Z POKOLENIA tYDOWSKIBGO 
SYNA JAKOBOWEGO rozdzielony 

w rozmowach person ktory w sobie 
wiele cnot y dobrych obyczaiow zamyka 

••••• 
moralitet w czterech Sprawach 

ze świeckimi krotofilami 
takoż ku nauce 

• • • 
Muzyka: 

WACLAWA Z SZAMOTUL, CYPRIANA BAZYLIKA, 
MIKOLAJA GOMÓLKI I ANONIMÓW Z XVI I XVII W. 

w opracowaniu 
JERZEGO DOBRZA~SKIEGO 

• • 
opracowanie dramaturgiczne: 
KAZIMIERZ DEJMEK 

• 
reżyseria: 

KAZIMIERZ DEJMEK 
JULITA STOKALSKA 

_ asystent:reżysera: 
BOGDAN POTOCKI 

scenografia : 
ANDRZEJ STOPKA 

asystent scenografa: 
JAN KRZEWICKI 

choreografia: 
WANDA SZCZUKA 

asystent choreografa: 
ANDRZEJ FEDOROWICZ 

przygorowanie wokalne: 
EWA CIBŚLA WSKA 

praca nad słowem: 
KRYSTYNA MAZUR 
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]1Jwof ~03epha 
IJLoraLitet w dwóch (! zęściach, w c:derech c5prawach, ze -~wie<J;imi krotojiLa1ni takoż /;u nau<'e 

Do użytku sceny przysposobił - Kazimierz DEJMEK 

Osoby ty są, kt6re z sobą rozmawiają: 

JAKUB, ociec Józefów 
RACHEL, matka 
JÓZEF, młodzieniec 
BRACIA JÓZEFOWI -

COROBON, kupiec 
POTYFAR, pan co ji był kupie/ 
ZEFIRA, żona Potyfarowa 
ACHIZA, panna służebna 
MAGON, hausknecht Potyfarów 
CEKLARZE -

GULOFER, wieżny Potyfarów 
HANO, podczaszy 
ZOFAR, piekarz 
PODSTOLI JÓZEFÓW 
FARAON, król 

Rudolf LUSZCZAK 
Jadwiga WROŃSKA 

Paweł NOWISZ 
A11drzej FEDOROWICZ 

Bogdan POTOCKI 
Wojciech ALABORSKI 

Bronisław NY CZ 
Jan JBRUZAL 

Mieczysław OSTRORÓG 
Mieczysław POPŁAWSKI 

Wiesław GRABEK 
Barbara BARDZKA 

Zofia BAWANKIEWICZ 
Jerzy MĘDRKIEWICZ 
Andrzej FEDOROWICZ 
Mieczysław OSTRORÓG 

Bronisław NYCZ 
Jan JERUZAL 

Jerzy MĘDRKIEWICZ 
Wiesław GRABEK 

Mieczysław POPŁAWSKI 

ostatka się domy6laj 

LUCYPER 

PRZECHERA 

LEW IT AN 

CERBER US 

SMÓŁKA 

ROGALEC 

ASMODEUS 

Krotofila diabelska 

Andrzej FEDOROWICZ 

Bronisław NY CZ 

Bogdan POTOCKI 

Wojciech ALABORSKI 

Jan JERUZAL 

Andrzej FEDOROWICZ 

Mieczysław OSTRORÓG 

Krotofila piekarska 

PIEKARZE, czterzej Wiesław GRABEK 

Jan JERUZAL 

Wojciech ALABORSKI 

Bogdan POTOCKI 

KAT 

ŚMIERC 

Jerzy MĘDRKIEWICZ 

A11drzej FEDOROWICZ 

oraz Panny, Młodzieńcy i Pacholiki 



Ol 

"" c. 
8 
(/) .„ 
N .... 

'1:1 

~ 
I 

WITOLD NA WROCKI 

SARMACKI DANTE 

„Ten ci jest nasz Dante" - powiedział o Mikołaju 
Reju jego przyjaciel i biograf, Andrzej Trzecieski. 
Trzeciesl:d był jednak humanistą, a humaniści nie znali 
miary i nie przebierali w pochwałach i pochlebstwach 
nadmiernych. Ale tym razem - trafnie komentował 
to określenie Ignacy Chrzanowski przed laty z górą 

sześćdziesięciu - Trzecieski powiedział najrzetelniej
szą, szczerą prawdę, choć z pozoru porównanie autora 
„Żywota Józefa" z twórcą „Boskiej komedii", nieuka 
czy niedouka z człowiekiem, który wchłonął całą wiedzę 
swej epoki, prostaka z myślicielem, rubasznego Sarmatę 
z szyderczym i wyrafinowanym w artyzmie Włochem, 
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wierszopisa z subtelnym poetą - wydaje się zuchwałe, 
skoro nie wręcz bezsensowne. A jednak Andrzejowi 
Trzecieskiemu skłonni jesteśmy przyznać rację: jak 
Dante jest twó1cą literatury włoskiej, tak Mikołaj Rej -
polskiej. 

Oczywiście nie miejsce tutaj, by omawiać szczegółowo 
literackie zasługi i prace autora „Krótkiej rozprawy" 
i „Żywota człowieka poczciwego'', by rozważać w jakim 
stopniu dał życie polskiej literaturze, powołując w niej 
żywe treści i żywe formy, nowe treści i nowe formy. Są 
to sprawy - zresztą na ogół znane - i nie ma większego 
sensu rozważanie po raz nie wiadomo który problemów, 
stanowiących umiłowaną problematykę polonistów 
wszystkich czasów. W tym jednak rzecz, że stwierdze
nie o pionierskiej czy ojcowskiej wręcz roli Mikołaja 

Reja nasuwa się nieodparcie mimo wszystkich obaw 
o banalność czy oczywistość takich skojarzeń. Nasuwa 
się zaś ze szczególną siłą wtedy zwłaszcza, kiedy zdarza 
się okazja by na scenie zobaczyć jeden z tych utworów 
autora „Żywota człowieka poczciwego'', który był nie 
tylko dla ~ych, którzy chcieli go „przeczyść" przezna
czany, ale być może i dla potrzeb owoczesnego teatru 
przysposabiany. Okazja zaś taka rzadka jest nadzwyczaj 
i niewiele razy polski widz mógł uświadczyć na scenie 
polskiej „Żywot Józefa" czy też inny dialog wielkiego 
poprzednika Jana Kochanowskiego. Wspominał - co 
prawda - Andrzej Trzecieski, że „Żywot Józefa" ludzie 
„chętnie widzieli'', może - jak Władysław ·Nehring 
przypuszczał - któryś ustęp czy fragment był współ
cześnie przedstawiony, ale - jak dotąd - jest to tylko 
domysł czy przekaz niepewny, którego bliżej poprzeć 

nie można. Przysposobienie więc do potrzeb sceny 
Żywota Józefa - bez wątpienia najpoważniejszej próby 
dramatycznej Mikołaja Reja - staraniem i pomysłem 
Kazimierza Dejmka jest więc próbą bez precedensu 
w polskiej dramaturgii, w dziejach polskiego teatru. 

Podwójnie bez precedensu: naip1erw w znaczeniu 
dosłownym, nie miał przecież „Żywot Józefa" szczęścia 
do dramaturgów; potem dosłownie, nie spotykamy bo
wiem podobnych prób, jak Dejmek podjął, cz\sLo, 
a skoro spotykamy, rzadko kończą się one sukcesem tak 
bezspornym, jak w krótkich dziejach tej właśnie insce

nizacji . 

O tym historycy literatury, Roman Pilat, Ignacy 
Chrzanowski, Bronisław Chlebowski, Julian Krzyża

nowski i Kazimierz Budzyk, pisali niejednokrotnie, że 
„Żywot Józefa" posiada znaczenie niepospolite w roz
woju polskiej literatury dramatycznej. Jest to nasam-
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przód jeden z pierwszych większych polskich poematów, 
a potem znowu pierwsza poważniejsza próba na polu 
literatury dramatycznej. A więc w literaturze, w rodzaju 

.literackim, który choć zaświadczany wcześniejszymi 

próbami, rozwijać się przecie zaczął właśnie z ini.cjatywy 
i za inspiracją Mikołaja Reja. Przed Rejem były tylko 
średniowieczne dialogi pasyjne i wielkanocne, podobno 
na dworze Przemysława w Poznaniu, w roku 1296, 
grano dramat o śmierci Ludgardy, co na~uwa podo
bieństwo z „Hamletem" Szekspira, tak podaje Wojcicki 
w dziele „Teatr s tarożytny w Pobce", wiadomość jed
nak ostatnia mało jest pewna, ale nie było przed autcrem 
„Żywotu Józefa" utworu, odpowiadającego · choćby 
w części ówczesnemu rozwojowi poezji dramatycznej 
za.granicą. Nie przypominamy tego opóźnienia polskiej 
dramaturgii średniowiecznej i renesansowej ze wstydem, 
który byłby fałszywy i nie na miejscu . Ostatecznie tylko 
Grecja antyczna, Hiszpania z Lope de Vegą, Caldero
nem, Anglia z Shakespeare'm i Ben Jonsonem, Francja 
z Corneillem i Molierem, Włochy z operą i muzyką 
sceniczną do dziewiętnastego stulecia sięgają wyżyn 

sztuki dramaturgicznej. Polska także nie stworzyła 

w czasie do stulecia dziewiętnastego wielkiego teatru, 
ale nie może uważać się za pokrzywdzoną. Inne kraje 
też czerpią z wielkich źródeł, czasem tylko czymś wy
bitniejszym błyskając, nie wnosząc jednak nic zasadniczo 
nowego do skarbnicy dramaturgicznej literatury. Polska 
nie stała więc w tyle za przeciętnością Europy, nawią
zywała walkę w dużej rywalizacji, w wielkim tłoku, 

wepchnięta na tę drogę starań przede wszystkim przez 
Mikołaja Reja. 

Zauważył swego czasu - jak najtrafniej Roman Pi
lat - przypomnijmy to pionierskie spostrzeżenie - że 
Mikołaj Rej, pisząc „Żywot Józefa" wprowadził polską 
literaturę dramatyczną na wspólny całej owoczesnej 
literaturze europejskiej szeroki trakt twórczości morali-

zującej, dydaktyzującej, przenikniętej poważnie duchem 
reformacyjnym, ale zrywającej równocześnie z dawniej
szą, kościelną formą, przekształcając ją i nadając jej 
więcej prostoty i ładu, Że takim utworem miał być 
„Żywot Józefa" i że był nim świadomie wnosić możemy 
z dwu epigramów ze „Zwierzyńca", wyśmiewających 

widowiska wielkanocne i pasyjne, a także z określenia: 
„świecka krotofila'', które mimo biblijnego tematu na
daje swemu dziełu w końcowym przesłaniu „Żywota" 
adresowanym „ku dobrym towarzyszom'', jakby chciał 
je odróżnić od dawniejszych, kościelnych dialogów. 

Tendencja dydaktyzująca, morali~atorska, aczkol
wiek wyraźna w „Żywocie" i łatwo zauważalna, nie 
jest jednak tak przykra i nachalna, jak w innych utworach 
renesansowych, także Rejowskich. Tutaj łagodzona 

jest humorem, niekiedy dość pieprznym, rubasznym, 
takim właśnie, jaki był właściwy specyficznemu, szla
checkiemu poczuciu humoru. Tym niemniej trywialny 
i pospolity język, pełen soczystych określeń i przysło
wiowych zwrotów, dziwnie nie zgadzający się z biblijną 
treścią poematu dramatycznego, postacie nie z Biblii, 
ale raczej z szesnastowiecznego szlacheckiego światka, 
nie łagodzi dydaktyzującej tendencji utworu. Putyfa
rowej sprawa miłosna z Józefem cnoty broniącym jest 
przecież, skoro nie najważniejszym, to przecież najbar
dziej dramatycznie podatnym materiałem, a z niej chyba 
najłatwiej wyciągnąć wnioski bardzo moralne, tyle samo 
moralne, ile już dla Reja - humanisty mało przekonu
jące. Jest przecież główna tendencja „Żyw.ota", zachęta 
do życia cnotliwego i do stałości w cnocie, odwrócenie 
od ziemskich rozkoszy, postawiona w ostrej opresji 
dramaturgicznej, poddana niebylejakim atakom egips
kich niewiast, które dowcipniej i bardziej urokliwie 
brzmią pod piórem renesansowego i sarmackiego pisa
rza niż szlachetne i retoryczne wezwania do cnoty, 
żywcem wyjęte z owoczesnych katalogów zasad etycz-
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nych, z idealnych wizerunków człowieka bez skazy 
i zmazy. A skoro już o tym mowa, dodajmy, że w tych 
właśnie rubasznych partiach zachował się Rej bliski 
naszemu odczuciu, Rej wyzwolony z dziewiętnasto

wiecznej patyny moralizatora, z szat nauczyciela spo
łeczeństwa, w które ubrała go polonistyka pozytywis
tyczna i modernistyczna. Żywy, rubaszny, krwisty 
szlachcic - poeta, życie znający, kochający i zawsze mu 
bliski. 

Rejowy „Żywot Józefa" jest traktatem przynudnawym 
i przydługim. Wersja proponowana dzisiaj przez Ka
zimierza Dejmka jest nieco skrócona i wzbogacona, 
wzbogacona o intermedia, które w dawnym dramacie 
posiadały znaczną wagę, artystyczną i polityczną. Po
lityczną, bo ułatwiały natychmiastową reakcję na aktu
alne pytania i problemy, artyStycŻną bo wyładowywały 
indywidualne skłonności i tęsknoty twórcze, uwalniały 
od wszechwładzy konwencji, która pomagając tworzyć, 
niszczyła przecież samodzielność i oryginalność. Z opra
cowanej przez Dejmka inscenizacji utworu wypadły 

tylko te partie, które nie posiadając dramaturgicznego 
znaczenia, nie posuwając w sposób istotny akcji na
przód, przeszkadzały w poprawnym i łatwym rozumie
niu biegu wydarzeń, nie zawsze przecież przez Reia 
opracowanych i wypunktowanych z należytą staran
nością. 

Intermedia natomiast poszerzają znaczenie i zakres 
problemowy utworu, nie zmieniając jednak w niczym 
istotnym charakteru tego staropolskiego tekstu drama
tycznego, w którym, jak w całej dawnej literaturze, 
zaciera się granica między moralizatorstwem i rubasz
nością, między oddziaływaniem wychowawczym a hu
morem z pogranicza trywialności, między filozofowa
niem a politykowaniem, między wieszczeniem a zgryź
liwą satyrą. Ta literatura, znać to na całym dziele 

Rejowym, bardzo była spowinowacona z innymi dziedzi
nami działania ludzkiego i z innymi dziedzinami ludz
kiego tworzenia. W jednakowym stopniu była reforma
torska i dydaktyczna, satyryczna i w mniejszym stopniu 
artystyczna. Nie dziwmy się więc i tej wielkiej miesza
ninie, którą Rej nam do oglądania czy raczej do czytania 
dostarczył. Nie narzekajmy, że zainteresowania dydak
tyczne wyparły w gruncie rzeczy grę ludzkich grzechów, 
uczuć, cnót, wzlotów, upadków i namiętności. Długa 
jeszcze droga od Reja do Baryki, od Baryki do komedii 
wieku Oświecenia, od osiemnastowiecznego dramatu do 
wielkich polskich prób romantycznych a potem do 
teatru Wyspiańskiego . Tę drogę stara się bielskiemu 
widzowi przybliżyć Państwowy Teatr Polski w Bielsku
Białej. Przypomnijmy sobie: było kiedyś „Wesele", 
były „Dziady" i „Balladyna", teraz „Żywot Józefa". 
Kolejność wtajemniczenia w dramaturgię polską wcale 
nieprzypadkowa. W tym wypadku - niestety - zaczy
nać nie można ab ovo, poznanie przeszłości zacząć trze
ba od zbliżenia się do dzieł czasowo i sposobem od
czuwania bliższych, by z czasem przejść do trudniejszych 
i bardziej współczesnej świadomości dramaturgicznej 
odległych. Ta droga dramaturgicznej edukacji jest jed
nak prawidłowa. 

!Vitold 1\' awrocki 
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