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Mikołaj Rej, Zwierz11niec z r. 1562. 
(Portret autora z r. 1555). 

1herbu Oksm urodlz.ił się w roku 1505 w ŻuTaw:nie pod Haliaern 
w zamożnej rodzi.nie &Zlaicheckiej. Wcześnie (r. 1514) oddany do szkoły 
pairafialnej w Skalm:ierzu, spę<hił taan trzy lalta, a na&tępnie rok 
w BUII"S.ie JerOl'l.iOlimskiej Alk:ademii Kraikowskiej. 

W roku 1525 dostał się na dwór wojewody s8111ldornierskiego Alndrz.eja 
Tęczyńskiego, gda:.ie pełnił fuJllkcję selcret.a.rza, później komornika. Około 
rr. 1530 osiadł na wsi dziedmcmej Topo.li w Krakowskiem. (Podpisywał 
się wprawdzie „Mikiołaj Rej z NagŁowti.c". aile rtigdy w Na.głowicach 
nie mieszkal.) 

W roku 1546 Zygmunt Staey nadał mu z.a za.sługi na polu rymo
twórczym wieś Temeroo.vce w ziemi hailickiej. Jednocuśnie rnialn.Owaru> 
go dwmiz.ani.nem królewskim. Zygmul'llt August nadał mu w kilka la.t 
później giod.ność sekrebairza królewskiego. Jednakże życie dworrslkie 
i spraWY kancelarii królewskiej nie wypełniały życia pisall"WWI. Rej 
wiódł żywOt niewwYkle czynny, ruchliwy, wiele jeźdz:ił, bywał na 
.sejmach i sejmiikach szl.aclleckich, kilkadciidbnie wybieraino go na poola. 
Nadto gOISpOdarował, procesował się długo i upocczywie o różne ma
jętności, prowadził ożywione życie towaa'zY1Skie i zdobywał oora.z więk
$Zą popularność wśród szlachty. Około r. 1540 zerwał z katolicyzmem, 
przeszecl~ na protesitaintyzm, potem na kalwinizm. Stał się jednym 
z najczynniejszych opiekwnów 'kościob reformowainego w Polsce. Za
kładał z.bary kalwińskie i wy~iał je. Założył również mia51teczko 
Rejowiec. 

Rej, energiczny, bystry obserwator rzeczywistości, pisarz pełen tem
peramentu, świadomie i pro~amowo tworzył literart.urę w języku 
naxodowym. Nie był co prawda „ojcem litera.tury polskiej'', gdyż wy
przedzili go bakałairze krallroWlscy, nietnl'lliej jednak wszechstronność, 
TOZmaCh i poz.iJOm airtystycmy ~ twórczości stawia go wyżej, w nę
dz.ie najwybitniejszych pisarzy na:s.zego Odrodzenia. 

Nie zachowały się wszystkie Rejome u.twory. O niektóryeh wierny 
tylko ze wzmianek w biografii. 
Już w laitach trzydziestych XVI wieku pisał Rej wiele pieśni re

l:igij~h, przekładał prozą Psałterz Dawidów (część jego pieśni prze
drukowały kancjonały protestandkie). W tym dkresie również, powstały 
dialogi satyryczno-moralizujące: Koster11 z pijanicą, Warwasa z Dy
kasem, Lwa z kotem, Gęsi z kurem, Zatargnienie fortuny z cnotą. 
Następny etap twórcmści Reja to Krótka rozprawa (r. 1543). W tym 

samym roku wydał Rej Catechismus, który już ujawniał niekato
lidk:ie staoowi&ko a<Ulborra. LaJtia następne przynoszą scenicmy Żywot 
Józefa (r. 1545), Psałterz Dawidów (ł'. 1546) cxraz kilka pisemek po.. 
lemic:mo-teoWeicmych. 

W r. 1549 ukarzał się arrtykatolicki Kupiec, po kłtórym prz~7:ła 
Rejowa Postylla, a nieco pó:ź.niej obszerny, liczący 12 OOO wie!'!SIZy Wi
zerunek własny (r. 1558) i Zwierzyniec ~r. 1562). W następnym wydaniu 
z r. 1574 wzbogacono Zwierzyniec o Figliki. 

Ostatnie utwory Reja to Apocalypsits (r. 1565) i Zwierciadło (r. 1568), 
najobszerniejsze dzieło pisarza, który już w rok po jego ukazaniu się 
zakończył życie. 

Różne przypadki świata tego 
Wstęp „Od redakcji". PIW, 1953 



Dcukarnia renesansowa, drzeworyt. 

iż wszyscy narodowie języki swynli spra
_wy, cnoty i poćciwe obyczaje dla pohamowania swa
wolnego przyrodzenia ludzkiego i pisali, i na piśmiech 
potomkom swym zostawiali, jednochmy my, Polacy, w 
swym języku prawie zadrzemali, a mało pisma mamy, 
które by nas wżdy też czasem pohamować mogło! ja
kobychmy wżdy w roztropnej słuszności spraw, zwycza
jów i postępków sv\Tych poćciwie używać mogli. Bo jako 
inszy narodowie o nas, o Polakach, piszą, iż trudno ma 
być który naród tak z przyrodzenia do każdego oba
czenia tak przykłonny. jako jest naród nasz polski, na 
którąkolwiek stronę staranie a ćwiczenie swe będzie 
obrócić chciał. 
A gdyż o to nic nie dbają ci, które Pan Bóg i naukami 
ozdobić, i ubłogosławić raczył, aby pisaniem swym 
albo rozważnym upominaniem swym ludzi przestrzega
li z ich powinności, tedy wżdy niech kamienie woła." 

Przedmowa do Żywota czlowieka połciwego 
Mikołaj Rej Zwierciodlo 



Grajek chłopski 
Fragment polichromii stropu w kościele w Grębieniu, pow. Wieluń. 
wykonanej ok. 1530 r. 

ibfia 
KSIĘGI GENESIS 

to jest 

PIERWSZE MOJŻESZOWE 

Z łacińskiego na język polski przełożone 

przez 

Ks. D. Jakóba Wujka 

(FRAGMENTY) 

ROZDZIAŁ XXXVII 

J ózeph gdy swemi sny braty na się więcej zruszył, 
ledwie że nie zabit od nich: za radą Judy, przedan 
pierwej Ismaelitom, od ojca opłakany: w Egipcie 
zaprzedan potem Putyfarowi. 

ROZDZIAŁ XXXIX 

Gdy się Jozephowi na wszem szczęśliwie wodziło, 
pani, gdy się go pożyć na nierząd nie mogła, 
oskarżyła go przed panem: a on do ciemnice go wrzucił, 
wszakże i tam Pan Bóg go nie opuścił. 

Józeph tedy był zawiedzion do Egiptu: i kupił go Putyphar, 
trzebieniec Pharaonów, hetman wojska, mąż Egiptyanin z ręk~ 
Ismaelitów, od których był przywiedziony. 

2. I Pan był z nim, i był mężem we wszystkiem szczęśliwie 
postępując: i mieszkał w domu pana swego. 

3. Który bardzo dobrze wiedział, że Pan jest z nim, a iż 
wszystko co czynił, on szczęścił w ręku jego. 

4. I nalazł Józeph łaskę przed panem swoim, i służył mu: 
od którego będąc przełożonym nad wszystkiem, rządził dom 
sobie zwierzony i wszystko, co mu było zlecono. 

5. I błogosławił Pan domowi Egiptyanina dla Józepha: 
i rozmnożył tak w domu, jako i na polu, wszystkę majętność 
jego. 



6. I nioczem inszem nie wiedział, jedno o chlebie, którego 
pożywał. A Józeph był pięknej twarzy, i wdzięczny we wej
rzeniu. 

7. Po wielu tedy dni, obróciła pani jego oczy swe Józepha, 
i rzekła: Spij zemną. 

8. Który żadnym sposobem nie chcąc zezwolić na zły uczy
nek, rzekł do niej: Oto pan mój, dawszy mi w moc wszystko, 
nie wie, co ma w domu swoim. 

9. I niemasz żadnej rzeczy, któraby nie była w mocy mojej: 
albo czegoby mi nie poruczył, prócz ciebie, któraś jest żoną 
jego: jakóż tedy mogę tę złość uczynić, i zgrzeszyć przeciw 
Bogu memu? 

10. Takiemić słowy na każdy dzień, i niewiasta przykrzyła 
się młodzieńcowi: i on się zbraniał cudzołóztwa. 

11. I przydało się dnia jednego, że Józeph wszedł do domu, 
i sprawował coś bez pomocników. 

12. A ona uchwyciwszy kraj szaty jego, rzekła: Spij ze mną. 
Który zostawiwszy w ręce jej płaszcz, uciekł i wyszedł precz. 

13. A gdy ujrzała niewiasta szatę w rękach swoich, a iż była 
wzgardzona, 

14. Zawołała do siebie ludzi domu swego, i rzekła do nich: 
Oto wprowadził męża Hebrajczyka, aby nas naigrawał: wszedł 
do mnie, aby leżał zemną: a gdy ja zakrzyknęła, 

15. I usłyszał głos mój: zostawił płaszcz, którym trzymała, 
i uciekł precz. 

16. Na znak tedy wiary, płaszcz zatrzymany ukazała 
mężowi, gdy się wrócił do domu. 

17. I rzekła: Wszedł do mnie niewolnik Hebrajczyk, któregoś 
przywiódł, aby mię naigrawał. 

18. A gdy usłyszał, żem wołała, zostawił płaszcz, którym 
trzymała, i uciekł precz. 

19. To usłyszawszy Pan, a nazbyt prędko wierząc słowom 
żony, rozgniewał się bardzo. 

20. I dał Józepha do ciemnice, gdzie więźniów królewskich 
strzeżono, i był tam w zamknieniu. 

21. Pan jednak był z Józephem, i zmiłował się nad nim, 
dał mu łaskę przed oblicznością przełożonego nad ciemnicą: 

22. Który podał w rękę jego wszystkie więźnie, którzy byli 
w ciemnicy: a cokolwiek się działo, pod nim było. 

23. I nie wiedział nioczem, zwierzywszy jemu wszystkiego; 
Pan bowiem był z nim, i szczęścił wszystkie sprawy jego. 

(W eytouxni11ch fragmentach zachowano 
piaowatf i 1kladnię or11ginalu) 

aba,co w pasją 
płakała 

Gdy ksiądz śpiewał pasyją, więc baba płakała, 
Umie-li po łacinie, druga jej pytała: 

„Płaczesz, a to wiem pewnie nie rozumies2. . czemu. 
I ten twój płacz podobien barzo k'szalonemu." 

Rzekła baba, iżci: „Ja płaczę nie dla tego, 
Lecz wspominam na swego osiełka miłego, 

Co mi zdechł. Prosto takim by ksiądz głosem ryczał 
I takież na ostatku czasem cicho kwiczał." 



JULIAN KRZYŻANOWSKI 

ISTORIA 
O PRZYGODACH 
JÓZEFA 

Miłośnicy literatury staropolskiej mają nie lada kłopot, ilekroć 
widzowi dzisiejszemu usiłują ukazać próbki naszego dawnego 
dramatu. Że jednak trudności tu napotykane przełamywać 
można i warto, dowodzi choćby powodzenie Historyi o chwa
lebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, i to powodzenie w skali 
międzynarodowej. Inicjator i realizator tego pomysłu, Kazi
mierz Dejmek, wiedziony trafną intuicją człowieka teatru, 
udostępnienie pierwocin naszej dramaturgii rozpoczął -
i słusznie - od innego misterium, bo od Rejowego żywota 
Józefa z pokolenia żydowskiego. Czy jednak istotnie słusznie? 
Spróbujmy na to pytanie dać odpowiedź. 
Mikołaj Rej dramaturgiem nie był, lecz idąc za tradycjami, 
w których się wychował, był miłośnikiem widowisk teatral
nych i sił własnych próbował kilkakrotnie jako autor dialogów, 
a więc utworów przeznaczonych dla czytelnika, ale mającycb 
jakieś szanse teatralne. Zgodnie więc ze zwyczajami swych 
czasów, które nie znały procesów o prawa autorskie, przyswa
jał on dzieła obce, które mu się podobały, sporządzając ich 
przekłady czy przeróbki. Tak postąpił z drama tern szkolnym 
pedagoga amsterdamskiego, Corneliusa Crocusa (Historia Sacra 
Joseph), który najwidoczniej zachęcił go do zajęcia się popu
larną opowieścią biblijną, ale zrobił to po swojemu, pomysł 
bowiem humanisty holenderskiego wyzyskał jako część cen- · 
tralną swego misterium, wydanego 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 wróżebny pastuszka izraelskiego, 

zapowiadający jego niezwykłą karierę. Następstwa tego snu 
to: uwięzienie chłopca przez zawistnych braci w studni i sprze
danie 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 
niewinnie oczernionego w „wieży". Uwięzionego ratuje jego 
umiejętność tłumaczenia snów. Wróży więc towarzyszom nie
doli ich przyszłe losy; dzięki temu dostaje się na dwór faraona, 
trapionego zagadkowymi snami, tłumaczy je przekonywująco 
i w nagrodę otrzymuje stanowisko namiestnika, a więc naj
wyższego 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 jego pokoleniem, a więc tryumfalnym speł
nieniem się snu, który przed laty przyśnił się młodemu cha
nanejczykowi. W ten sposób Historia Józefa jest kilkunasto
aktową 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 niewolniczo, urozmaicał więc ją dodatkarru 
tam, gdzie dyktował mu je instynkt pisarza lub względy inne. 
Tak więc dwa wersety biblijne, prawiące o żalu Jakuba na 
wieść o rzekomym rozszarpaniu Józefa przez dzikie zwierzęta 
rozwinął w ogromne lamenty obojga rodziców, tak rozbudował 
sceny spotkania Józefa z przybyłymi do Egiptu braćmi. Nad 
dodatkami tymi góruje jednak „Rozprawa trzecia", poświęcona 
chwili przełomowej w życiu Józefa, jego konfliktu z Putyfarą, 
żoną jego właściciela. Idąc za wzorem Historia Sacra Crocusa, 
który, podobnie jak u nas później Szymonowic w tragedii 
Castus Joseph, zajął się wyłącznie nieudaną próbą uwiedzenia 
cnotliwego młodzianka przez piękną panią, Rej sprawę, która 
w oryginale biblijnym wypełnia 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 twórczości Reja, jakkolwiek 
żaden z nich nie zdołał odgadnąć, o co tu chodzi i na czym 
polega kunszt starego pisarza. 
Oto wygłodzona erotycznie żona „trzebieńca faraonów", Zefi
ra, idzie za sugestiami sprytnej subretki i wdaje się w ta
siemcową dysputę uwodzicielską z Józefem, który na jej 
propozycję, w języku biblijnym brzmiącą po prostu „Spij ze 
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mną'', odpowiada długim i nudnym kazaniem o przeróżnych 
cnotach, obowiązujących i ją, i jego samego. Dysputa 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 w sytuacji 
bez wyjścia. W zasobie mianowicie swych środków wyrazu 
artystycznego nie miał, podobnie jak jego późny potomek, 
fredrowski Cześnik, „miłosnego świegotania", języka wyznań 
erotycznych, i w rezultacie stworzył nie liryczną wypowiedź 
namiętnych uczuć, lecz jej parodię nie mniej zabawną od listu 
dyktowanego Dyndalskiemu, ale potraktowaną bardzo poważ
nie. Retoryka zamiast liryki i rubaszność 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 
lekceważyć nie wolno. Gruntowny tedy znawca Reja, 
A. Bruckner, w swojej księdze o nim z r. 1905 prawił z za
·chwytem o realistycznej stronie żywego dialogu. „żywość tę -
mówił - osiągnął Rej myśląc o krakowskiej kamienicy z jej 
„hausknechtem" (dozorcą) i „sklepem" (sklepieniem, piwnicą), 
z mieszczką i jej służebną, nie o Egipcie; rodzime otoczenie 

·życiowe wzniosło nie znającego wcale reguł sztuki partacza 
od razu nad Crocusa, którego cała komedia temu jednemu 
dialogowi nie dorówna. Takie cuda działa dotknięcie ziemi, 
realizm; zadatki sztuki rodzimej były jawne." Ale to bynaj
mniej nie wszystko. Piękna, do łąteczki (lalki) przyrównywana 
Zefira skarży się przed służebną na swe bezsenne noce i uderza 
·w ton bodajże pieśni ludowej, prawiącej o młodej żonie sta
rego męża, gdy mówi: 
Wolałabym na swobodzie 

·Czasem siedzieć i o głodzie, 
Niż w rozkoszy jako mniszka ... 
Wypowiedź to bardzo ludzka i bardzo kobieca i bardzo za
stanawiająca u Reja właśnie. 
·no tego dochodzą dwa jeszcze szczegóły - nie mniej nowo
·czesne. Oto niefortunny mąż namiętnej uwodzicielki rozwodzi 
.się z entuzjazmem nad swoim szczęściem: ma przecież dosko
nałą żonę i wzorowego sługę. Wyznania te robi na chwilę przed 

:spadnięciem mu na głowę wiadomości, iż sługa ten targnął się 
:na cześć jego żony. Ironia losu otrzymuje tu wyraz, którego 
nie powstydziłby się dramaturg najwyższej klasy. Szczegół 
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zaś drugi, to ostatni pogłos historii Putyfara i jego połowicy. 
Józefa, jako namiestnika faraonowego, pyta jego przyjaciel, co 
zamierza zrobić z swymi prześladowcami. Szlachetny Józef 
odpowiada, że „rycerka to jest pomsta" rozprawić się z prze
ciwnikiem równym, on jednak nad pokonanym mścić się nie 
zamierza. Zastąpi go strach, przeżywany przez pokonanych 
i ośmieszająca ich opinia publiczna. Znowuż rys to nieoczeki
wany u Reja, a bardzo korzystnie o nim świadczący. 
Obydwa bowiem te wypadki, pochodzące najprawdopodobniej 
od pisarza polskiego, świadczą wymownie, iż miał on wyczucie 
wartości efektów dramatycznych i że tylko brak głębszej , 
humanistycznej kultury literackiej nie pozwolił mu na właści
we wyzyskanie wrodzonych zdolności twórczych. 
Prawdopodobnie też ten bezwiedny instynkt dramaturga skie
rował jego uwagę na „przygody" biblijnego 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, al~ 
równocześnie przyjąć można, iż pisarz odczuwał tu również 
znaczenie dzisiejsze i że ono to przemawiało do jego wyobraźni. 
Inna rzecz, że nie zdawał sobie z tego sprawy i że w historii 
niezwykłej kariery egipskiej żydowskiego chłopaka widział 
przede wszystkim jej sens moralny, odpowiednio spreparowa
ny. Przemawiałby za takim rozumieniem sprawy i sam długi 
tytuł dzieła i przypis końcowy: 
Bo .mać z tego rozum się urości, 
Gdy czytają utory3e prości. 
Sam jednak wartki tok drugiej części dzieła może wskazywać, 
iż jego autora interesowała bardziej fabuła, niż jej wymowa 
moralna. 
Sprawy te trzeba tu było poruszyć, jako że wiodą one w sedno 
reżyserskiej interpretacji żywota Józefa, dokonanej przez Ka
zimierza Dejmka (w Teatrze Nowym w Łodzi r. 1958). Polegała 
ona na wydobyciu z tekstu Rejowego tych właściwości, które 
poprzednio nazwano tutaj bezwiednymi a więc niezwykłeg-;> 
zmysłu dramaturgicznego oraz pierwiastków komicznych, prze
słoniętych zarówno warstwą retoryki jak troski o moralne 
zbudowanie „tego co czedł" to jest czytelnika. Wydobycie owe
go zmysłu dramaturgicznego spod pokładów zdań, nagroma
dzonych przez pisarza notorycznie gadatliwego, nie nastręczało 
większych trudności. Dość było z sześciu tysięcy wierszy 
odrzucić dwie trzecie, by zyskać nową, krótszą całość, złożoną 
z pierwiastków dynamicznych i dramatycznych, tworzących 
niezwykłe przygody pasterza-koczownika z ziemi Kanaan . 
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Z tą chwilą wyłoniły się jednak trudności daleko większe. 
Uzyskaną nową całość wypadło przepoić czymś odmiennym 
od tego, co prawi tekst z r. 1545, jakąś inną atmosferą. Reżyser 
odnalazł ją we wspomnianym poprzednio bezwiednym ko
miźmie, szczególnie znamiennym dla najbardziej oryginalnej 
części Zywota Józefa, to jest rozprawy trzeciej, mówiącej o jego 
przygodzie z Putyfarą-Zefirką. 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 nazwał, 
przypadłości. I za charakterem samej opowieści biblijnej, 
stopniującej „przygody" biednego Józefa, wystawionego na 
śmierć, niewolę, więzienie, ostatecznie jednak tryumfującego, 
zgodnie z prawami, które rządzą w świecie bajki. 
Owo „trzeba" przybrało po~tać eksperymentu. Eksperyment 
zaś się udał. Stare misterium w nowej postaci przemówiło 
czarem prymitywu bardzo zabawnego ale i pełnego wdzięku. 
A o to przecież chodzi! 

Sędziemu jeden przyniósł dwa kapłony tłuste, 
Ze się mogły przytrafić i na mięsopusty. 

A drugi przyniósł lisa; ten za lisem skazał, 
On nieborak o kury potem mu wymawiał. 

Sędzia rzekł: „Przybieżał lis tu przed miastem z góry, 
Nim obaczył, kiedy mi pojadł one kury." 

I owa kto ma dać więcej, ten rychlej wygrawa, 
Z chudymi kokoszami rad za drzwiami stawa. 



Fragment misterium religijnego. 

rg KAZIMIERZ BUDZYK 

~ rótka rozprawa Reja jest szczytem no
watorstwa poetyckiego w znaczeniu ideowym i arty
stycznym. Jest to największe osiągnięcie pisarza w jego 
walce o realizm. Pierwszy okres twórczości Reja szcze
gólnie obfituje w pozycje prawdziwie nowatorskie. 
Wbrew pozorom takie właśnie znaczenie posiada już 
tłumaczenie Psałterza. Wystarczy sobie uświadomić, że 
Psałterzem swoim Rej podjął walkę ze stanowiskiem 
Kościoła, który, wedle autorytatywnych wypowiedzi 
Hozjusza, był zdania, iż nie ma żadnej potrzeby, by lud 
rozumiał nabożeństwo, owszem, może z powodzeniem 
śpiewać i nadal niezrozumiale dla siebie pieśni łacińskie. 
Znana jest poza tym zdecydowana wrogość Kościoła ka
tolickiego wobec polszczyzny, której obrońcą i propaga
torem był Mikołaj Rej. 
Cechy nowatorstwa ideowo-artystycznego posiadał rów
nież, współczesny Krótkiej rozprawie, Kupiec oraz nie
wiele późniejszy Żywot Józefa. Wraz z innymi dialogami, 
a szczególnie z Rozmową lwa z kotem utwory te są 
świadectwem dużej w tym czasie aktywności ideowo-ar
tystycznej Reja. 
( ... ) Żywot Józefa był repliką literacką na misteria 
religijne powstałe w kręgu oddziaływań liturgii kato
lickiej. Rej - protestant miał dla katolickich misteriów 
religijnych same tylko słowa szyderstwa. Nie omieszkał 
ich wypowiedzieć w Zwierzyńcu. Obecnie wydając Ży
wot Józefa podkreślił w wierszu Ku dobrym towarzy
szom, że przynosi świecką krotochwilę i że tak właśnie 
należy zrozumieć temat tego utworu, mimo że znajduje 
się on w Biblii. Rej zupełnie świadomie dokonał laicyzacji 
i tak już świeckiego w swym założeniu wątku starotes
tamentowego. Wyraziło się to od razu w charaktery
sty~cznym doborze źródeł. Rej z Biblii wcale pr:zy pisaniu 



nie korzystał, zwrócił się do jednego z dramatów huma
nistycznych, częstych wówczas na zachodzie, które czer
piąc sam temat z Biblii rozwijały nabożny w założeniu, 
ale bardzo ludzki w przebiegu konflikt między niepo
hamowaną zmysłowością żony Putyfara, Zefiry, a nie
ugiętą cnotą Józefa. 

(Rozważnym upominaniem swym ludzi pTzestTzegaL 
Fragment wstępu do Różnych pTzypadków świata te
go - wyboru utworów satyrycznych Mikołaja Reja. 
PIW, 1953) Kiedy pana grzebiono, pani narzekała : 

„Czegożem ja, sirota nędzna, doczekała . " 

Kiedy ją hamowali, tu się wydzierała, 
A gdy go w grób kładziono, na ziemie leżała. 

Potem, gdy grób zakryto, sąsiadek pytała: 
„Cóż się wam zda, dobrzem-li tak była omdlała? 

Radabym była lepiej, wierem nie umiała, 
Przebóg, wystrzec mię było, bom w tym nie 

bywała." 



Artykuł Juliana Krzyżanowskiego przedrukowano z programu insceni
zacji warszawskiej Zywota Józefa w Teatrze Narodowym (1965). 
W programie wykorzystano wiersze ze zbioru Facecje albo Amieszne 
powieści Mikołaja Reja. 
Zdjęcia pochodzą z Historii literatury polskiej Juliana Krzytanowskie
go {PIW, 1953) oraz z katalogu wystawy w Muzeum Narodowym 
w Warszawie - Odrodzenie w Polsce, wyd. Sztuka 11153-1954. 

Reprodukcje zdjęć wykonał Leon M11szkowski. 
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MIKO;bAYA REYA z NAGŁOWIC 

ŻYWOT JOZEPHA 
z pokolenia żydowskiego 

syn.a J aJrobowego 
rozdzielony w rozmowach person 

ktory w sobie wiele cnot 
y, dobrych O:byczaiow zamyka 

• • 
• 

moralitet w czterech Sprawach 
ze świeckimi krotofilami 

takoż ku nauce 

Osoby ty są, które z sobą rO'ZDlaWiają 

Jakub, ojciec Józefów 
Rachel, matka . 

Józef, młodzieniec 
Bracia Józefowi . 

Corobon, kupiec . 

Wielbłąd. 

. . 
Mzeczg 

Potyfar, pan co ji był kupieł 
Zefira, żona Potyfarowa 
Achiza, panna służebna. . 
Magon, hausknecht Potyfarów 

Ceklarze. 

Gulofer, wierny Potyfarów . 
Hano, podczaszy . 
Zofar, piekarz . 
Podstoli Józefów : eh : 
Faraon, król . 

ostatka się domyślaj 
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