
Już wkrótce zjedzie do W arszamy 

sam pan„. Re) z Nagłow· c 
Ujrzymy go w Teatrze Polskim 

w sztuce Morstina 
„Polacy nie gęsi" 

R.eJa • polityka, Reja • re[ormatora \ 
I futeranina. Mimo to je<lnak z roz· 
mowy, jaką w sz:tuce przeprowadza 
Rej z humanistą O\winowskim pozna-

s POTYKAMY go, jakte by inaczej, pl"Ly auto tastawlonym stole, i ml~- j1>my, oczywi5cie w lapidarnym skró
siwem I winem, w otoczeniu panien I... mętatek, które wielki respekt cie i w uproszczonej formie, poglądy 
dla „rymarza" ziemi k~akowskiej majlf. Poznajemy go przy zabawi~. społeczne i polityczne pana Mikola· 

tańcach i śpiewach. Poznajemy go we dworze w Kobylnikach, 11 następnie ja. Oto co mo\\'i Kej: ,„ .. Ci lwoi wiel-
w posiadłosd w Topoli. cy reformatorowie odgradzają się 0d 

„„. Broda przystrzyżona, czoło wypukłe, spojrzenie „spode łba". Chód narodu obcą mową. Czynicie społecz
trochę niez.grabny i ciężki... „niedźwiedzi" - takim był Jegomość Pan ność w społeczności. Ta wasza mą
Mikolaj Rej, takim go ujrzymy wkrótce na scenie Teatru Polskiego w War· drość jes.t dla paniąt: dla Kmitów, 0-szawie. · . stroro~ów, Radziwiłłów, a nie dla ma-

„Ojcem literatury polskie'" nazws- luczki.ch, .których jest. t~k ~~ielu . Ta.k 
no imć Pana Reja, 

11 
swói program Polski nie. zreformujecie„: i _dale.i: 

najlepiej on sam określił: ,„„ .Poslu;th~J Jno teraz .. 1ak szum i ą 
, Niechaj to narodowi id p • l!steczk1 ~ry~rne na b1atodrz~wach, 

st;~ni znają, e w y o rk trawki drzą w podmuc~u wietrzy· 
Iż Polacy nie gęsi. li swó' jjzyk a, ~o przynasza z łąk miły chl.<><!el:, 

mają" _ I słusznie postąpił lu wik to z.1emla nasza tym. szume'!1 ~piwa 
Hieronim Morstin przyjmuj ac my~! I swoJe. cudne 1 m~lodyie. Taki Jest. I 
w tym dwuwierszu zawartą, jako ty-I nasz )ęzyk po.ski .. Mo":a· ~ którą za· 
tul swej sztuki. „Polacy nie gęsi"' dną ms~ą, przyrowna~ n!e mózn~··: 
brzmi ten tytuł I określa od razu o narodowi.;. slow~ poł~~te pisane lep1o?J 
kim mowa smakowac będz.1e nu; obcej mowy 

· mdłe słodkości..." kolaja - Halina Mikołajska I Jadwl-

W OJCZYSTYM JĘZYKU Piękne pie5nl, które usłyszymy w go Swirtunówna, Pan Trzebiński -

SZTUKA Morstina to komedia oby 
czajowa, napisana pięknym, sta

ropo:skim językiem. Rej jest tu oczy
wiście postacią centralną. Autor ukc1-
zal go jako młodego jeszcze męiczy· 
znę, nim się ożenił i nim drukiem 
wyszło pierwsze rejowe słowo. Mor· 
stin nie kusił się o szerszą, kryty:z
r.ą ocenę postaci Reja. Ukazał go j~
dynie jako tego, który za cel sobie 
postawił tworzyć w ojczystym języ
ku i to nie tłumacząc z klasyków, 
ale od1warzając życie ,polskiego ludu. 

sztuce śpiewane przez chór, zrymo- feliks Chmurkowskl, Otwinowski -
wal Morstin z rejowskiej prozy. Pel- Czesław Kalinowski, Rudomina - Ka 
nt• uroku melodie skomponował Sta· zimierz Dejunowicz - oito tylko nie-
nislaw Wiechowicz. które z nazwi'>k wykonawców. 

Premiera sztuki „Polacy nie gęsi'' Tak więc już wkrótce gościć bę 
odbędzie się w teatrze Polskim w dzietny w stolicy Pana Mikołaja Re 
ostatnich dniach marca. Przedstawie· nie reżyseruje Janusz Wamecki. De· ja z ~agłowic. Prz.yjmiemy go ser-

Złośliwi twierdzili, że Rej pisał po 
polsku, bo nie znal łaciny. Z tą ła
ciną Reja nie bylo może najlepiej, 
bo niezbyt chętnie do książki zaglą
dał. Ale o1<res przebyty na dworze 
wojewody sandomierskiego Andrzeja 
Tęczyńskiego, zmusił ambitnego mło
dzieńca do pracy nad uzupełnieniem 
~wego wykształceinia. Tak więc fa'kt. 
że Rej pisał po polsk11, świadczy nie 
o jeg<i nieuctwi~, ale o świadomym 
„programie" literackim, zwi~ianym 
ściśle z programem szlacheckiego obo 
zu reform, do którego Reja zaliczamy. 

koracje i kostiumy projektowa! Otto deczme, bo choć cztery wieki dzie!ą 
Axer. A oto obsada: Mikołaj Rej - go od nas. żyje w naszej narodowej 
~r?nlsław Dąbrowski i Maciej !f'a· tradycji, jako rzecznik myśli postę-
cieJewskl, Kasztelanowa Gno1enska powej 1-ako ten który p l•k · 
-Mlecz:yslawa Cwlkllńska, Królowa I ' . ' po 
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Bona - Janina Romanówna, panna Polsce pisał. 
Roinówna - przyszła żona pana Mi· L. WOYCIECHOWSKA 

Oto, co na ten temat mówi w sztu
ce Morstina pan Mikołaj Rej: 

„„.całą młodość od ksiąg ucieka
łem. Wisz, tern nieuk i łacinnik lichy. 
Ale co począć mnie bidnemu ?Skoro 
panowie Krzyccy i Dantys7-kowie, u
czeni, mądrzy, na świecie obyci nie 
chcą pisać po polsku, to ja ta nich 
muszę tę robotę zrobić„. Pisać będę 
o tym, jak ksiądz jaica liczy, które 
chłopu zabral, jak wójt na czynsze 
narzeka, · jak ś\achcic w opilstwie 
sprośnym wieprwm staje się poJob· 
nym„. O tym właśnie, o tym pisać 
h~dę" - tak określa Rej w sztuce 
swojej „plany twórcze", a w roicu 
1543 wydaje pierwszy utwór drukiem 
„Krótką rozprawę między łrzema oso 
b:.imi: Panem, Wójtem i Plebanem". 
Warto może przytoczyć tu twierdze· 
r.il' Aleksandra Brucknera, że Rej był 
pierwszym lileratem polskim „:r: po· 1 
wołania". \Vszy~cy przed nim przy· 
godnie od niechcenia, zajmowali się 
\iiNaturą; „on z niej odczul silfi'. od· 
dzialywanie na szerokie kręgi i dlate
go jej się oddał" - pisze Briickner 
i nazywa Reja bezimiennym poetą, 
„bo się na żadnej książce nie podpi· 
sal. sławy autorskiej nie prnR""ąll". 

Jak więc już powiedzieliśmy, w 
sztuce Morstina poznajemy tego Re· 
ja, który pragnie pisać tylko w oj
czystym języku. który „ośmiela się" 
przed oblicze królowej, Włoszki -
Bony przyw i eść chłopskie chóry, któ-

1 ry kaie im śpiewać o nędzy i biedzie 
chłopskiego zycia. 

„Bida, wielka bida jest wieśnej 
chudzinie, 

ma~nie sobie tyje I tyz marni~ . 
ginie. 

Ciężka jest przy żniwie bidnych 
chłopków praca, 

co najtłustszą kopkę pleban zaraz 
zmaca" „. - śp\ewają wir-jskie dziew· 
c1.ęt:1, a kh śmiała skarga wywołu
je oburzenie co znaczniejszej szlachtJ'. 

NIEBAWEM PREMIERA 

N 
JE\VlELKI więc wycinek życia Re
ja ujrzymy nil scE'nie. Nie zoba· 

czymy Reja z późniejszego okresu, 


