
Z teatróUJ stoleczn9cll 

Ludwik Hieronim Morstin »Polacy nie gęsi« 
Komedia w trzech aktach 

(Państwowy Teatr Polski) 
„A niechaj narodowie wżdy POl•tronni znajq, 
Iż Polac11 nie gęsi, iż swój jęz11k mają" 

Mikotaj Rej 
„Ksiądz pana wini, pa n księdza 
A nam prostym, zewsząd nędza!".„ 

_, Wójt w „Krótkiej rozprawie międz11 Panem, Wójtem { 
:1 Plebanem", ogłoszonej przez Reja drukiem w 1543 roku. 
l ' e Sądzę, że sztuka, którą Morstin za-
i myka czterdziestolecie swej pracy 
~ pisarskiej i otwiera piąte jej dziesię -
• ciolecie, wywoła wiele eporów i dys· 

kw;jL Cóż może być pochlebniejszego 
dla jubilata? 

W przedmowie, załączonej do pro
gramu, Morstin lastrzega się, że ko-

1 media jego nie jest „sztuką historycz
ną w dosłownym znaczeniu, czy też 

ilustracją do dziejów literatury pol
skiej". Ze wziął Jedynie epizod z ży
cia Reja i rozwinął go w trzech ak
tach komedii obyczajowej na tle pol
skiego renesansu. Ze w zamierzeniu 
autora miała ona być wizją poetycką 

I teJ epoki 1 peanem (hymnem po
chwalnym) na cześć mowy polskiej. 

W bardzo znacznej mierze sztuka 
odpowiada zamierzeniom autora, 
zwłasLCza pięknie pokazana jest w11 l
ka Reja o prawa obywatelskie mowy 
ojczysteJ, o na'rodowy charakter sło
wa pisanego. Walkę tę „ojciec htera
tury polskiej" toczył przeciwko kosmo
polityczneJ łacinie - i zgoła meprq
padkowo walka ta była zarazem wy
mierzona przeciw reakcyjneJ i kosmo
politycznej władzy Watykanu l kleru. 

Co ciekawsze: prawie każda z za
sadniczych społeczno • polltycznych 
wypowiedzi Reja w komedii Morsti
na - wypowiedzi, które może niejed
nego widza współczesnego zdum iewa
ją swym radykalizmem - jest wier
nym odbiciem głosu autentycznego 
Reja, utrwalonego w autentycznych 
dziełach Reja. Na Ich wybornej zna
jomości oparta jest poetycka sztuka 
Morstina. 

Dla przykładu porównajmy 
tylko: 

„ ... Przypatrz się Jeno pilnie sprawam 
a sprawle·dliwośdam naszym, Jako się Izy 
leJą ludzi uciśnionych;... Jako stoją oni 
mizerni Laurzowle u drzwi bogaczow 
onych, kt6rzy wyssali mleko ich a odarli 

1 
wełnę Ich, a Je&ZCze Je czasem kijem bi
Ją, odganiając a powiadając: Nie masz 
teraz cza.su". 
MikołaJ ReJ. Fragment utworu 

.,Spólne narzekanie wszej Korony na 
I porządną niedbałość naszę" . Mowa o 
szlacheckim „wymiarze sprawiedli
wości" na użytek chlopów. 

I 
Pan Otwinowski: •.. N~ 1orsl my od 

Innych. 
ReJ: Nie 1or1I ale 11upsl. A Jut nled

bialazych od na.a ni ma na całym łw1e
e1e. Czy wy wicie, co •lę u nas 
llzleJeT .Jaka niedola ludd uclłn.lonych, 
a daremnie kołaczących do drzwi bo1a
ca6w, które wyssali mleko łeb I odarli 
!dl wetnę, a Jeszcze klJem odpędzają, 

rs wd omn • co wy o 

tycznej magnaterii kościelnej. Ale, do~ 
l.UOWiiW.S.1.Y w1.:rnvsc1 wa1ce o rdur-. 
mę reugiJną 1 polityczną, wa!ce pro-. 
wauzoneJ .1. poącJi s.1.1acuec1ueJ demo.. 
KracJi - HeJ dla :.i,>raWY ChlVpiiKlej 
w pu.1.meJsteJ sweJ tworczosc1 zobo-. 
Jt:t.nia1. 1 .mowu nte by!o to rzecz~ 
1J1·.1.yµadku. oytu to wy1111uem og1an1„ 
CZOHt:gu cnaraKteru P<JSLt:P-OWOSCI Sol.Ja„ 
cnecK ieJ, Jt!J wewni:trzu.)'Ch sprzecz-. 
nosc1. .t:Syło to odbiciem zJaWl6Ka go.. 
spoctarc.1.ego: początkowo bUJny ruz-. 
WUJ lUJWdl'KU Stlac11t:cKiego SKUStrnaŁ 
1 .1.astygl w ustr<.>JU pan.sLCZyzrnanym, 
opanyu1 na bezwzg1ędnym wyzysku 
cu10pa - 1 na po:t.n1eJs.1.ym kumpro.. 
m.sie z magnateną duchowną ł 
sw1ecką, i na pozn1ejezym triumfie 
reaKCJI. 

A w sztuce Morstina? Z niej widz
1 

wyHu:.1 uora.1. rteJa wy1ącz01e pvstępo.. 
wegu „ ... vn by nam wszystkim br.1.u-. 
cny po1otp1uwał 1 Jelita na 1uL01ę na„ 
c 1 ąguą1, oy g1ac na ruc.il sWOJt: cJHop.. 
sttie meJoay Jl!" - mow1 o heJu Ka~.1.„ 
te1anowa. L.auważmy be.1.stronme, ze 
na te .rnrtuty Morstrn mogłby odpo.. 
w1eo.1.1ec, z.e l-o) przedstawi! ty1ko 
Je<.ien epizod z życia HeJa, kiedjj 
autor „Krotkiej rozprawy", Lego pierw• 
szego w literaturze polskiej protestu 
Pl'Lt:C!WKO UCISkOWl i nędzy chłopstwa, 
był Jeszcze bardzo czuły na niedolf: 
cnłopa 1 :.! -o) ze to, co moWl Kasztela. 
nowd, WY'nika z jej pychy i gwalt.ow• 
nej niecnęci do Reja. Obawiam &ię je• 
anak, ze wrażenie słów Kasztelanowej 
- zwtaszcza ze gra Ją .l\'.ueczyalawa. 
Cwuuinska - przeważa, i zn1e1t.szta1ca 
sąd widza. 

N 1epra wdopodobną jest dalej rze-. 
czą, aoy MikolaJ ReJ w sceme na pro.. 
swwickim zamku u króloweJ Bony -
ocenie kompozycyjnie świetnej i z du• 
zą wrnkil wusc1ą nistoryczną napisa ... 
neJ, Jeśli chodll o pokazame spo1ecz-. 
nych granic postępoweJ wówczas roU 
scentral1zowaneJ władzy monarszeJ -
jest rteczą nieprawdvpodobną, aby; 
rlej obraził się n.a królową Bonę z.a 
to, ze nie zaprosiła Jego chóru, złoża.. 
nego z dziewcząt wiejskich. I żeby; 
przeciw temu gniewnie protestował. 

Ta fałszywa historycznie scena, 
która zamykaJąc s.1.tukę, wdziera się, 
mestety, mocno w pamięć widza -
nie powinna jednak zatrzeć wszyst~ 

ktego, co w utworze Morstina jest 
artystycznie prawdziwe i piękne. 
Przede wszystkim zaś - uroku 1 so-
cz stości języka którym mówi~ 



woscr· a u,zv,..,,..,...::r '':::'P.'rw.-_-::-.... :---:711~~:--.~~:":':';~~i;;-;;;r.o;:;;u,....nu.-~·~=------
Pan Otwinowski: eoni my od Ta faiszywa 

Innych. któl'a zamyltaJąc 
ReJ: Nie corst ale cłupsl, A Jut nted- niestety, mocno 

balazych od nas ni ma na cały\D łw1e. 
e1e. czy wy wiele, co się u nas nie powinna jednak 
dzleJe1 .Jaka niedola ludzi udłnionych, kiego, co w utworze Morstina jest 
a daremnie kołaczących do drzwi bosa. artystycznie prawdziwe i piękne, 
esów, które wyssali mleko Ich I odarli Przede wszystkim zaś _ uroku 1 so-
łcb wełnę, a Jeozcze kiJem odpędzają, 
CdY al• ę ~r:sywdę upomną. co wy o czys«>ści języka, którym mówią 
tym wlcleł wsąstkte postacie, a zwłaszcza ReJ, 

Morstin „Polacy nie gęsi", akt dru- rubaszny ale 1 serdeczny obrońca 
gi, scena ll. pl'aw mowy oiczysteJ, którego gra na. 

Jak widać, mamy tu nie tylk? wler- ogól trafnie Bronisław D~browski. 
ność wobec treści słów ReJa. Jest ' Urocza iest scena, w któreJ Rej uko-< 
to artystycznie piękna tr~nspvz~cja! I chanej sweJ, pannie 2ofij1 Rożnów~ 
wierna nawet obrazowaniu Reia 1 I nie _ gra ją pełna swobodnej i:racj~ 
6łownictwu Reja. Nie należy więc po· 1 Ha.lina Mikołajska - skarży się na 
chopnie zarzucać Morstinowi, że na· miłosną wówczas nieporadność języ ... 
6Zpikował Reja anachronicznym rady· ka polskiego, co usunąć miał wkrótce 
kalizmem. I Jan Kochanowski, mistrz z Czarn~ 

Czy z tego wynika, że sztuka Mor- lasu. I 
sttna Jest całkowicie prawdziwa ht- Wysiłek rdysera JANUSZA WARNEC
storycznte'! Jak dalej zobaczymy _ Ka:uo oraz ~cenografa OTTO AXERA, 

. . . . aklerQwany na •komponowanie barwnego 
n te. A le przerw te nam ktos tuta J: cóz 1 pe.neio ru~m1tchu widowiska, w któ„ 
to ma nstatecim ie za zn11czen1e, ~kn- rym - zgodnie z lnLencJą autora - do„ 
ro autor zastrzegł się że nie pisze minuje element komedii obyczaJoweJ, 

. „ ' dal na ogól zamierzony rezultat. Można 
sztuki h1storyc1.neJ W dosłownym zna- by zarzucić przerysowanie nlektó~ycb 
czen1u'! Ma znaczenie. Zgódźmy stę postaci, Jak np, rotmistrza Llgenzy, a 
bowiem. że dla pełni prawdy arty- zw1a>zcza licznej I raiąceJ nadmiarem 

k k Ó 
• groteski crnpy synów Trzeb.ńsklego, 

styczneJ sztu t, t ra ~tęga tematem szlacheckiego opoJa l nieuka, którego era 
w przeszłość, niezbędna 1est - czy FELIKS CHMURKOWSKI, Ale za to o
chcemy czy nie chcemy - prawda hi- trzymaliśmy barda.o subtelnie zróżnlcowa• 
storyczna ny - w stosunku do atmosfery bogateco 

. • · domu szlachccklero Balów w akcie I l 
P1ękn1e napisana komedia . Morstina zamku królewskiego w Proszowicach w, 

me zawsze w naj istotniejszych punk- akcie 111 - sielski klimat dworku Hia
tach pokrywa się z prawdą histo- Cbecktego Re~a w Topoli, w którym anu

Ją 1lę ReJowe marzenia; I ludowa pld6 
ryczną. cbórn dziewcząt wiejskich (piękna muzy„ 

Przypomnijmy tło dziejowe, na któr:vm ka STANISLAWA WIECHOWICZA); I o„ 
rozwijała alę twórczość MlkołaJa ReJa z Na- sobllwy, zrzędzący humor rezydenta lłe
cłowlc (1505 - UU) . Byt to okres &Z) b- Ja, pana Rn dominy, iyJąceco odblaskiem 
kiego rozwoju folwarku a:r.lachecklego t, słów Rejowych, którego łwletnle era 
co za tym łd:sie, wyemancypowania się KAZIMIERZ DEJtiJNOWICZ; I mądrze 
łredJlleJ ealachty I Jej szturm na naJ- przez autora pomyślana dy9kuaJa ReJa • 
watnleJ.s&e w pallatwle pozycje, Szlachta Erazmem Otwinowskim, przedstawicielem 
była wtedy warstwą młod11, zdobywc:s11, oderwaneco od &rednleJ szlachty odłam11 
I w macr.neJ częłcl postępową. Wa1czyła e11tarnych humanistów I reformatorów. 
przeciwko władzy wielkich macnatów o- którego z wspanlalą dykcją I wytwor„ 
raz przeciwko politycznej I gospodar<'zeJ n 1 gestem gra CZESLAW KALINOW„ 
władzy Kościoła. P•d postacl11 walk religij- SKI. 
nycb, które wstrz11saly wówczas Europ11, W scenie na zamku proszowlcldm t aa„ 
przejawiały s,ię potętne bitwy klasowe I tor I reżyser plastycznie przeełwstawllł 
doJnewająca świadomość narodowa. Nie ludowość chóru dziewcząt wleJsklcb I 
JMt tet przypadkiem, te w Pols.ce szlach . narodową dumę Reja („.„Sól mądroAd 
ta, która walczyła wtedy przeciw magnate- waszej llzać chcemy, ale słodyczkę tru„ 
rll duchownej ob · JmuJąceJ swym wpływem clzny wypluwać będziemy"„.) cudzozlem„ 
I macnaterlę światową - lgnęła często czyznle dworu Bony oraz kla.soweJ PY•~ 
do ruchów reformacji religijnej. Najbar- Kasztelanowej I Jej popleczników. 
dzleJ postępowa częś~ szla.cb~y - w swej Królową Bonę gra JANINA ROMANO• 
walce przeciw motnowladztwu duchowne. WNA - I Jak gra! Z lekka cudzcnlenuskl 
mu I śwl~kiemu, w sweJ walce prn<'IW akcent, liczne wtręty włoskie nigdy ni• 
wstecznemu, reprrzentnJącemn watykafl- przechodzą w karykaturę t nie przHła
ski kosmopolityzm, klerowi - usiłowała ntaJą zalet umysłu królowej Bony oraa 
pozyskać dla sweJ sprawy I chłopów. głoszonych przez nią I postępowych na„ 

Pionierskim wyrazicielem n,ajbar
dziej postępowych dążeń szlacheckiej 
demokracji był - obok Andrzeja Fr:v
cza Modrzewskiego Mikołaj Rej 
zwłaszcza w pierwszej !azie siwej 
twórczości, kiedy dostrzegał - i reali
stycznie opisywał - niedolę chłopa 
pańszczyźnianego. Dokument. datowa
ny z 1542 r. - a więc współ~esny 
„Rozprawie" - świadczy, 'że starał się 
ntedoli chłopskiej w swoich włościach 
praktycznie ulżyć. Sympatia Reja dla 
chłopów i kultury ludowej, jego walka 
o język narodowy były ściśle związa
ne z jego walką przeciw kosmopoli-

ówcza.s haseł silneJ, scentralizowanej wła„ 
dzy monarszej. Romanówna bardzo . moc
no równiet wydobywa akcenty gnlewu1 
którym Bonę napawa samowola motno„ 
władztwa - a zarazem kia.sową solldar• 
ność królowej ze szlachtą, cdy •taJe 
sprawa KośclOła I ustroju padszczyinlane„ 
co. Jest to mlstrzow9ka kreacJ&. 

Liczni pozostali wykonawcy - pro„ 
gram zawiera ponad trzydzlekl nuwlale 
- wybaczą nam, te z braku miejsca nie 
Jesteśmy w stanie ich choclatby wymie• 
nić. .... 1 

Rok bieżący, który jest rokiem Pol-4 
skiego Odrodzenia, przyniósł nam 
zatem nową, pięknie napisaną -
niezależnie od wszelkich ooszych 
pret~H sztukę Morstina 
o Reju. Jeśli jeszcze wspcmnimYi 
„Drogę do Czarnolasu" Aleksandra 
Maliszewskiego, wystawioną w roku 

I 
ubiegłym przez Teatr Współczesny S 
jlraną z wielkim powodzeniem - doj~ 
c!7.iemy do wniosku, że nasi drama-1 
turdzy nie zan ic:lbali trudnego i za.,. 
szczytneio obowiązku ukazan ia dwóch 
wielkich pi;::.;)rzy, którzy tak wielką 
rólę odegrali w ksztllłtcwaniu języka 
narodowego Tei „g,.„„,..7,.,„1 mowy 
pol~klej , „co t.aka jest. iż slowo. kiej 
z gehv wyleci, to t.iik mocno clźwlęka, 

I ~e iskrv z niei?o się sypir, . jak z że· 
IM,a na k~wadle" mówi Rej \f" 
sztuce Morstina. Bolesław Wójdc 


