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MAKS LANDAU.

Mikołaja Reja „Wizerunek" a „Żywot".

„Kto po przeczytaniu starannem przechowanych dotąd utwo
rów autora Zwierciadła w porządku chronologicznym — weźmie 
do ręki Żywot człowieka poczciwego, znajdzie się od razu, od pierw
szego rozdziału w położeniu domowników pana Jowialskiego“ — 
pisze p. Bronisław Chlebowski w rozprawie o Reju („M.R.jako pi
sarz“ str. 141). „Znacie to, nic nie szkodzi, posłuchajcie jeszcze raz... 
Zapewne znajdzie się w najbliższej przyszłości ktoś cierpliwy
0 tyle i pracowity“ — czytamy tam dalej — „że zada sobie 
trud zestawienia wszystkich powtarzań, napotykanych coraz czę
ściej w licznych następujących po sobie utworach Reja, a do
chodzących do maksymum w Żywocie. Dzieło to jest właściwie 
mozaiką złożoną z cząstek poprzednich utworów (Postylli i Wi
zerunku głównie) z dodatkiem nielicznych nowych obrazków, rad
1 uwag związanych przeważnie z dążeniami i potrzebami osobi- 
stemi starszych lat autora“.

Już to szanowny autor, pisząc o tym stosunku Wizerunku 
do Żywotu „barzo ruszył dzwonka“. Sprawa niezbadana — chociaż 
rzeczywiście takie odnosimy wrażenie, trudno nam jednak od- 
razu zgodzić się na to, aby ten Żywot, który przez czas długi 
taką się u nas cieszył estymą, umieścić teraz na szarym końcu. 
P. Chlebowski, żądając trudu wyłowienia tych nielicznych „no
wych obrazków“, uprzedza z góry o małych wynikach wielkiej 
pracy, jakgdyby chciał raczej zrazić, niż zachęcić.

Piotr Chmielowski mówi o p. Chlebowskim, że ten zasłu
żony zresztą krytyk bywa czasem „skłonny do ryzykownych hi
potez“. Wrażenia mogą nas mylić. Zwłaszcza, gdzie idzie o rzecz 
tak ważną, jak ocena wartości jednego dzieła Reja w stosunku 
do innych, nie można polegać na ogólnem wrażeniu, lecz trzeba 
ewentualną ich prawdziwość przynajmniej poprzeć sumiennem ze
stawieniem dzieł i zapytać:

Które to są te powtarzania się Rejowe? Czy Rej w „Ży
wocie“ rzeczywiście „z pewnemi tylko zmianami w wyrażeniu“
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powtarza to samo, co dawnie] już był powiedział w innych dzie
łach? Jaki jest wogóle stosunek „Żywota“ do innych dzieł tego 
autora ? *)

W obfitej literaturze o Reyu znajdujemy tu i ówdzie rzu
cane mimochodem uwagi o wzajemnym stosunku dzieł Reja. 
Mniej więcej wszędzie znajdujemy prawie to samo o tej kwestyi*. 
Stwierdzono ogólnie i zgodnie, że Rej pod koniec życia ochłódł 
w zapale dla reformacyi, ale pozatem, jako obywatel i ziemianin, 
jako mąż i ojciec rodziny, wychowawca i moralizator, wreszcie 
jako człowiek i artysta pozostał tem, czem był w poprzednich 
utworach; że nic nowego w „Żywocie“ nie powiedział, że się 
jeno postarzał i więcej myśli o śmierci.

Jeden tylko prof. Leciejewski w studyum o poglądach wy
chowawczych M. Reja wykazuje, że Rej pod tym względem 
z wiekiem zmienił zapatrywanie. Jest to ogromnie zachęcające. 
Może więc w tem wiecznem moralizowaniu, gdzie omawiane są 
wciąż te same kwestye i zagadnienia, podobnymi wyjaśniane przy
kładami, wymyka się baczności krytyki ślad ewolucyi ducha 
twórczego, czy to w idei przewodniej, czy też w szczegółach jej 
realizowania.

Wróćmy tedy do samego Reja. Nie uprzedzajmy się, bo 
moglibyśmy znaleźć coś, czego wcale niema. Nie naciągajmy fak
tów ; Rej pozostanie Rejem, chociażby nawet Żywot był w isto
cie niczem innem, jak tylko „mozaiką, złożoną z cząstek innych 
utworów“. Ostatecznie wskazanie „nielicznych nowych“ momen
tów będzie nam musiało starczyć za rezultat poszukiwań, cho
ciaż niepodobna przypuszczać, aby% przy dokładnem zestawieniu 
dzieł Rejowych nie wyszły na jaw' różne nie podnoszone dotąd 
podobieństwa, czy różnice.

„ Ż y w o t “, a „ W i z e r u n e k “.
Same już tytuły wskazują, że Wizerunek własny żywota 

człowieka poczciwego i Żywot człowieka poczciwego dadzą nam 
jeden i ten sam temat rozmaicie chyba opracowany. Wizerunek 
„zebrany z filozofów“ przeznaczony „dla dworskich ludzi“ jest 
wcześniejszy; Żywot zaś pisał Rej „we wszystko się już ochynąw- 
szy“, kiedy sam sprawy świata tego omylnego, dziwne a zawi- 
kłane obejrzał już był i poznał tak dobrze, że już z filozofów 
nie potrzebował zbierać ; co we własnem jego rozumieniu „wójt 
rozum, iż dobre i potrzebne jest, rozeznał, a wójtowa pamięć 
mocno schowała i zapieczętowała“, to pod koniec życia życzli
wym towarzyszom i dobrym przyjaciołom w one trzy księgi zam
knąć postanowił. W Wizerunku i w Żywocie mógł się każdy stan

*) I. część pracy mówi tylko o stosunku Wizerunku do Żywotu 
i później dopiero będzie rozszerzona do rozmiarów wyczerpującej odpo
wiedzi na to pytanie.



swym sprawom przypatrzyć i oglądnąć je jako w Zwierciedle; 
a nadewszystko stan „prawie cnotliwych“ ; ale i wszystkie inne 
stany: więc stan wszetecznych, przewrotnych, a chytrych ludzi. 
Stan więtszy, a pomierny; więc stan młodzieńczy od urodzenia,, 
wiek średni i sędziwy ; więc stan małżeński a dziewiczy i bezza- 
konny, sobie wolny; więc król i senat i posłowie; stan szla
checki, możny i pomniejszy, na gospodarstwie i na przypadłych 
urzędziech; stan żołnierski i rycerski, czasem wójt i gromada, 
kmieć i kmiotówny; nawet sługa, gdyby „czyść“ był umiał, do
wiedziałby się, jąk to jednemu roście guz na brzuchu, drugi nad 
robotą zasypia; robotnik w polu „przeczedłby“ sobie, jak to 
się pana jego upomina, żeby mu wieczorem zaraz zapłacił; raz 
nawet kotlarze na grockiej ulicy — nie, chudzina na rynku kra
kowskim nędzne pokarmy swoje opisaneby obaczyła.

Uprzytomniając sobie rozmaitość spraw omawianych w Wi
zerunku i w Żywocie, uważamy odrazu, że niektóre z nich wspólne 
są obu dziełom, innych zaś napróżnobyśmy szukali w jednem 
albo w drugiem. Tak np. symboliczny „hetman pijanie“ na zawsze 
zakończy życie w Wizerunku, w którym natomiast śladu niema 
„panów Rady“. I tu uderza nas odrazu zasadnicza różnica za
chodząca między Wizerunkiem a Żywotem. Gdyby nie niewzru
szone daty, mielibyśmy nieprzepartą chęć przypuszczać, że Rej 
w Wizerunku sam jeszcze jest młodzieńcem : nęci go forma wier
sza, nęci erudycya humanistyczna i mędrkowanie; Rej gubi się 
tam — w bardzo niepochlebnem znaczeniu tego słowa — w nie
uchwytnych, zwłaszcza dla niego, rozumowaniach, teoryach i ab- 
strakcyach; na utartych nawet drogach myśli nie orjentuje się, 
nie umie odczytać drogowskazów; zapatrzony w obłoki te, zapo
mina gdzie jest, i wśród jakich żyje warunków, czego w Żywocie 
nigdy nie traci z oczu. Jeżeli i tam potrzebował przewodnika, to 
jednak nie ufał mu ślepo, nie zdawał mu się na łaskę i niełaskę; 
szedł bowiem drogą, którą sam znał z doświadczenia własnego 
życia ; trzymał się też bardziej ziemi, ziemi polskiej, co niezmier
nie podnosi wartość dzieła dla nas. Uwydatnianie warunków 
współczesnego życia i illustrowanie wielu przepisów etycznych 
przykładami, lub porównaniami z najbliższego otoczenia sprawiło, 
że Żywot stał się dziełem bardziej rodzimem i swojskiem, bar
dziej polskiem. Wizerunek zaś — z opuszczeniem rysów w sto
sunku do rozmiarów dzieła nielicznych — przetłumaczony na ję
zyk łaciński, mógłby uchodzić za dzieło kosmopolitycznego huma
nisty, dzieło przewyższające pierwowzór barwnością obrazów i ży
wością porównań, ale równie jak on pozbawione wybitniejszych 
cech charakterystycznych epoki i ojczyzny autora i panujących 
w niej obyczajów.

Przyczyną tej właściwości Żywotu, dla której mu prze- 
dewszystkiem musimy przyznać wyższość nad Wizerunkiem, jest
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większa Reja oryginalność w Żywocie. Przypomni się wprawdzie 
na jego kartach tu i ówdzie prof. Briicknerowi Glicner i Lori- 
chius, Seneka i Cycero; Plenkiewicz, Mickiewicza „exemplum se
cutus“, przeprowadzi nawet porównanie z Montaignem, gdzie 
już o naśladownictwie nie może być mowy; — ale już płynący 
gładko styl Żywota, a głównie krótki przeciąg czasu, w którym 
dzieło to powstało, świadczy o tem dobitnie, że odnalezione tam 
reminiscencye z innych autorów stały się własnością duchową 
Reja, że są wypływem głębokiego jego przeświadczenia i prze
konania ; Rej w toku pisania Żywota nie zaglądał do żadnej 
książki, bo mu myśli same płyną wartkim prądem i wszystko 
samo „po szwu się porze“. Swoboda ta daje mu możność wpla
tania w rozumowe wywody abstrakcyjne — obserwacyi i możność 
dowolnego dobierania dróg dla poczciwego człowieka. Drogi te 
nie prowadzą już w ponure podziemia ani nad brzeg Nylusu, do 
starożytnych „filozofów; lecz idą od dworku do dworku szla
checkiego, zbaczają czasem do miasta i do szynkowni, z której 
okna wiecheć wabi przechodnia, wiodą na posiedzenia senatu 
i palestry i to nadaje dziełu charakter lokalny.

Co do Wizerunku zaś możnaby doprawdy żałować, że któ
ryś dobry towarzysz nie zrobił Rejowi figla i nie wykradł mu 
Palingeniuszowego Zodyaku. Byłby sobie Rey poradził i bez niego. 
Tak zaś samodzielność Rejowa w Wizerunku „stanie ledwie za 
jaje“. Palingeniusz wypiera tam Reja, humanista-Polaka ; zdarzy 
się nawet zatargnienie zdrowego rozumu z uczonością, niezręcznie 
„z filozofów zebraną“.

„Acz zasię, przewróciwszy kartę z drugiej strony“ nie mógł 
się Rej zaprzeć w Wizerunku szlachetnego przyrodzenia, któremu 
się wżdy po swojemu bujać chciało“. Stąd pochodzi wielka dla 
nas — mimo wszystko — wartość Wizerunku.

Dr. Pyszkowski*) konstatuje, że Rej już od trzeciej księgi 
począwszy wyzwala się z pod przemożnego wpływu pierwo
wzoru; że wogóle z wywodów poety-filozofa (Palingena) gubią
cych się w istnem morzu synonimów i syllogizmó w, w zamęcie 
dyalektyki i słów wykręcania Rej wybrał co najważniejsze i naj
istotniejsze i... wplótł w to tyle momentów prawdziwie polskich 
i tyle własnych myśli, że nadał przez to całemu dziełu zupełnie 
inną fizyognomię“ ; że wprawdzie „żadne z dzieł Reja nie wyka
zuje takiego aparatu humanistycznego“, jak Wizerunek, ale że 
każdy potężny prąd umysłowy, który jak humanizm przelewa się 
przez cały świat cywilizowany, zachowując rdzeń właściwy — 
formy przybiera zawsze dostosowane do odnośnych obyczajów 
i różnorakiej organizacyi psychicznej każdego narodu“, (str. 43) 
Wizerunek jest dla dr. Pyszkowskiego dziełem o charakterze na
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rodowym, bijącym w oczy jeszcze zanim się go porównało z pier
wowzorem, a występującym jeszcze wyraźniej po porównaniu. 
„Rej jest zanadto polski a zamało zamalgamowany kosmopo
lity cznem wykształceniem humanisty cznem, by mogło być ina
czej. Nie może się oderwać od ojczystej gleby i rodzime
go świata myśli, i jak ów tytan mitologiczny powalony o ziemię, 
w dotknięciu się ziemi czerpie świeży zaród sił do walki, tak 
indywidualność Rejową zapłodnią i od obcych wpływów ochra
nia ta ojczysta ziemia, której nigdy na jeden dzień nie opuścił, 
(str. 43). „Punkt ciężkości dzieła znajduje dr. Pyszkowski nie 
w filozofii, ani w estetyce Reja, lecz w n a r o d o w y c h ,  r o d z i 
m y c h  momentach. „Wizerunek ma znaczenie większe pod wzglę
dem historyczno-kulturalnym“ (56). „Dlatego jest dziełem n a r o 
d o w e j  sztuki“ (str. 58).

Szukając w samym Wizerunku udowodnienia tego, co po
wiedział, nie wspomina dr. Pyszkowski o tern, że sam sposób 
obrobienia tematu za pomocą autorów starożytnych (mniejsza 
o to, czy pomoc ta wzięta z pierwszej ręki) i wplatane inwekty
wy przeciw „gołym łgarzom“ świadczą o tern, z jakiej epoki 
dzieło to pochodzi. Nie trzeba nam daty: „roku od wcielenia 
Pana Krystusowego 1558“, nie trzeba żadnych innych oznak, po
zwalających robić przypuszczenia co do czasu, w którym dzieło 
powstało; i bez nich możemy na podstawie metody literackiej 
autora i dygresyi religijno-dogmatycznych stwierdzić cdrazu, że 
to epoka odrodzenia się nauk starożytnych, i czas walk i spo
rów religijnych, epoka odrodzenia i reformacyi. Lecz co, prócz ję
zyka, nadaje dziełu charakter p o l s k i ?  Czy obrazy przyrody, jak 
twierdzi dr. Pyszkowski? (str. 44). N ie.— Obrazy przyrody na
dają Wizerunkowi cechę nowożytną, żywość i malowniczość, a więc 
wyższość estetyczną nad pierwowzorem, ale nie nadają mu cha
rakteru rodzimego: obrazy takie możemy odnaleźć wszędzie w przy
rodzie krajów sąsiednich. Dr. Pyszkowski powołuje się na »ory
ginalny polski rozmach myśli“ i na „momenty i obrazy współ
czesnego polskiego życia“ (str. 58). Przytacza w swojej pracy 
jednak jeden tylko ustęp z Wizerunku a mianowicie z Ks. VII. 4. 
33—65, który mu przypomina napad Tatarów. Przy końcu swo
jej rozprawy przyznaje wreszcie, że „tak wielu stanowczych 
rysów i cech polskiego szlachcica ówczesnego nie daje nam Wi
zerunek. Trzeba dopiero przejrzeć całokształt dorobku piśmienni
czego Reja, żeby cechy te i rysy rozpoznać.

Prof. Brückner podnosi jako zasługę Reja, że umiał utwór 
obcy „dostroić do tonu domowego i... narzucić mu koloryt i for
my swojskie“ (str. 151). P. Chlebowski wreszcie dopatruje się 
w Wizerunku „bogactwa rozsypanych po utworze obrazów współ
czesnego życia polskiego“ i przyznaje mu wartość „dokumentu 
kulturalnego“.
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Dowodem tego, że Wizerunek jest mimo wszystko, co mu 
powyżej cytowani autorowie zarzucają, poematem polskim, jest 
fakt, że budzi w nas zawsze jeszcze pewne zainteresowanie. 
Gdyby nie ta cecha rodzima, byłby dziś w Polsce tak zapo
mniany, jak Zodiacus vitae we Włoszech i miałby dla nas naj
wyżej wartość pomnika językowego. Z pyłu zapomnienia dobywałby 
go nie historyk kultury, ale badacz dziejów języka. Jednakże 
mimo to, Francuza, który za radą Mickiewicza zechciałby wiek XVI-ty 
w Polsce poznać z Reja, nie odesłalibyśmy też i tak i do Wize
runku, tylko do Rozprawy i Zwierciadła. Co jednak w Wizerunku 
oku cudzoziemca uszłoby niespostrzeżenie pod powodzią rozmy
ślań abstrakcyjnych i nauk, albo by mu pozostało niezrozumiałem, 
to polski czytelnik podchwyci i wydobędzie z tła humanistyczno- 
filozoficznego. Stąd pochodzą przytoczone powyżej twierdzenia
0 polskości Wizerunku. Twierdzenia te należy sprawdzić.

Pytanie, po czem poznalibyśmy Polaka w Wizerunku, gdyby 
był pisany po łacinie, gdybyśmy nic o autorze jego nie wiedzieli, 
wydaje się zbyt śmiałem. My przynajmniej musimy się przyznać, 
że nie czujemy się na siłach odpowiedzieć na nie. Należy zatem 
kwestyę obrócić i spytać, o ile znaną nam skądinąd Polskę XVI 
wieku odnajdujemy w Wizerunku, a wtedy okaże się nam, że po
emat ten zawiera liczne uzupełnienia obrazu, który nam z życia 
XVI. wieku dają inne dzieła Reja i cała literatura ówczesna.

Ażeby te szczegóły zawierały znamienne rysy piękne zwy
czajów naszej przeszłości, na to trzebaby było poetycznej natury 
autora Sobótki, którego pociągało piękno samo bez względu na 
jego społeczną użyteczność. Pisarz zaś, dla którego pobudką 
twórczości jest świadome siebie „przejrzenie“ nie do tworzenia 
piękna, lecz do nauczania dobra i chęć stworzenia literatury pol
skiej, by dowieść, że »Polacy nie gęsi«, który sam pisze tylko 
po to, aby „ci, którym pan Bóg ten funt dał“, w dziełach jego 
znalazłszy, co poganie s tej przyczyny, do czego się szyrszego, 
a potrzebniejszego (!) pisać przychylili“, — ten w samem pięknie 
nie znajdzie usprawiedliwienia swej twórczości. Czasem tylko 
przy sposobności jakiegoś porównania pozwoli sobie nieśmiało 
wyjść po za ramy porównania i szczegół, którego użył, po za ter
tium comparationis rozprowadzić w kompletny obraz nie nale
żący do toku rzeczy. Posiada poczucie piękna i dar spostrze
gawczy, co mu wogóle umożliwia tworzenie, ale sam za mało 
ma ufności w siłę twórczą, aby samoistne takie obrazy tworzyć
1 narzucać czytelnikom. Zawsze musi mieć to uspokojenie, że 
z dzieła jego będzie czytelnik „snadniejszy pochop miał do słu
szniejszego wywiadowania swoich powinności cnotliwych“. Ten 
poeta, pełen poczucia obowiązku społecznego, jeżeli da nam po
emat, to będzie to poemat dydaktyczny, a w najlepszym razie 
satyra. I jeżeli w poemacie tym szukamy rysów życia z czasów



autora, to muszą to być z natury rzeczy, a raczej z natury genezy, 
rysy przeważnie ujemne.

Dr. Pyszkowski wskazuje księgę Vl-tą Wizerunku jako ory
ginalny utwór Rejowej fantazyi i tam szukalibyśmy skarbnicy obra
zów rodzimych. Ale już wcześniej znajdujemy w poemacie ustępy, 
nad którymi się warto zatrzymać.

Tak np. czytamy w Ks. II. w. 129— 152 (Państwo nikczemne 
jest w złej sprawie. L. 11):

Złoto i srebro y w nocy po kąciech się błyszczy,
Acz na to niejednego nędznika wyniszczy.
Na szyi łańcuch wisi, na palcach pierścienie 
W których się łsną z daleka rozliczne kamienie.
Szafiry Dyamenty, Szmaragdy, Rubiny,
A sam naymileyszy pan podobien ku świni.
Więc na ścianach szpalery, a rozliczne bramy 
A gdzie poźrzysz w każdy kąt rozłożone kramy 
Konie się buyno kłuszą, a myśliwce trąbią 
A wypadłszy na pole cudze żyto gnąbią.
Więc okna z alabastru, Marmorowe ściany 
Wierzch złotem przesadzany, pięknie malowany 
Drzwi sztukwarkiem rozlicznym dziwnie nakrapiane 
Listwy ławy płynącym fladrem pokładane 
Pawiment rozmaitym wzorcem ułożony 
Owo wszędy gdzie poźrzysz patrz na wszytki strony 
Patrzayże co za Sokół siedzi w onym gniaździe 
Snadź lepszą czasem kanię, co myszy je znaydzie 
Kiedy więc gębę nadmie w oney obfitości 
Już wszyscy pochlebują jego wielmożności 
Jako pstre soyki przed nim z daleka dudkują 
A z tyłu sobie palcem hic est ukazują.
Czterzey mu ręcznik dzierzą, a trzej wodę leją 
A odszedłszy na stronę łotrowie się śmieją.

Cały ten ustęp to oryginalny pomysł Reja, któremu odpo
wiedniego dr. Pyszkowski nie znajduje w Zodyaku. Jedynie wiersz 
139 o oknach z alabastru i ścianach z marmuru zapożyczony jest 
z Palingena. Mamy więc zupełne prawo przypuszczać, że Rej 
daje nam tu w przesadnych nieco barwach obraz przepychu, jaki 
widział nieraz na dworach magnatów polskich i zbytku, który 
mu się wydawał godnym nagany. Wszystkie wogóle oryginalne 
części Wizerunku zawierają obok obrazów przyrody, porównań 
z życia zwierzęcego i nauk moralnych — obrazki obyczajowe 
z życia polskiego szlachcica, obrazki malowane tak, że barwy 
najjaskrawsze użyte są na przedstawienie tych stron ujemnych, 
które autor postanowił zwalczać. Będzie to więc życie nad stan, 
żądza strojenia się, przepych, wyrzekanie na „naszych rodziców“

Mikołaja Reja „W izerunek" a „Żywot“ . 7
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co wychowując dziatki „baczą jeno by ciało bujało“ „niewolna 
myśl“ na urzędzie i t. d. i t. d.

Podajemy tu dłuższy nieco, systematycznie według treści 
zestawiony szereg wypisków z Wizerunku odnoszących się do nad
miernych zbytków na dworach magnackich i szlacheckich z wieku 
Reja. Zostajemy przy wielkich panach:
(V. 536). »... nad którymi stróż woła, łańcuchy brząkają

około wrót, a w każdych drzwiach chłop z włócznią stoi 
by go nie ubieżano nieborak się boi....

(V. 543). Chodzi za nimi chłopiec z granatem, z rusznicą 
albo jako na wilka z okrutną sulicą... 

którzy sobie nawet
(III. 132). »... nad groby herbów nastawiają

texty kują w kamieniach, proporce wieszają 
i przypatrzmy się zamkom, w których mieszkają:
(VI. 5— 12). ... zamek na górze osobney piękności,

że się jako kwiat błyszczy z oney wysokości 
ano ganki foremne, ano piękne wieże 
misternie rozsadzone, jedna drugiej strzeże.
Na gałkach pozłocistych skrzypią powietrzniki 
By więc wierę miał słuchać osobney muzyki 
Trębacze na nich grają głosy rozlicznymi 
puzony szałamaje huczą między nimi.

Dokoła zamku śliczne znowu ogrody i parki:
(III. 228). ...Kierz biały, kierz czerwony nadobnie się mienią 

Drugim rzędem fijołki za tym się zielenią 
żółte jedny, brunatne kwiatki drugie mając 
foremnie rozsadzone, piękną wonią dając.
Około róż jałowce z ziarnkami wonnemi 
przesadzane pięknemi drzewy bobkowemi.
Miasto płotu jawory szeroki list mając 

wdzięczny cień na wsze strony od siebie dawając 
Potem wszędy rozliczne kwiecie rozsadzono 
Wszytko równiutko rostąć pięknie przystrojono...

254. ...a nad tym zasię wszędy piękne drzewa stały
też zasię rzędem wszytko, by nie zasłaniały...

286. Więc źrzódła ony piękne między drzewki wrzeią 
a kamyczki by złoto tam się w nich błyskaią.

Wewnątrz niemniej jest się czemu dziwować:
311. ...Więc spalery na ścianach ze srebra ze złota

aż się w oczach coś mieni tak cudna robota 
nad nimi historye onym malowaniem 
iż gdzie się kto obrócił, każdy patrzał za nim.
Oni Achillesowie, oni Parysowie...
Гак prawie na tablicach jako żywe stały...
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Panowie, którzy się tam zbierają, obwieszeni złotymi łańcu
chami, dziwne i wymyślne noszą ubiory. (Nie będziemy tu cyto
wać opisu strojów wskazujemy tylko ustępy, które Rej im po
święca : II. 548 , III. 42 1 — 2, V. 4 9 1 — 4, 4 9 7 — 501 , VII. 430). Wi
dujemy ich najczęściej przy biesiadach. Same stoły budzą już 
podziw :

III. 321. ...Więc stoły przystrojone kształtem rozmaitym 
a kosztem wystawione kredence obfitym 
Więc kosztownym kamieniem pięknie przesadzone 
Smalcy rozmaitymi wszystko pozłocone 
Talerze, łyżki misy — wszytko kryształowe 
Widełki oprawione złotem koralowe...

Naturalnie, że, gdzie takie kosztowne nakrycia, tam będą 
i odpowiednio sute dania i potrawy. Opisując je, Rej zaczyna 
już być ostrzejszy i zgryźliwszy. Wróćmy do księgi II.

w. 326. ...ciepły kąsek... co w kotle mókł do dnia 
z ogorzałą pieczenią która „barzo zdrowa“ 
na wierzchu by skorupa, a wewnątrz surowa.
Nuż torty trudnonosze takież insze kramy 
Co od nich ścijatyki, pedogry miewamy...

333. ...lewek, co go z chleba zlepią
nawieszawszy weń kliyu po wirzchu przyklepią 
pozłótki nań nakładszy, grochu miasto oczy 
Gdy go stłukszy w moździerzu potem w formie tłoczy 
Szczuczy łeb, co w piątek wrzał, w niedzielę go dają 
pozłociwszy wątróbki uszy podziałają 
W iuchę kliyu z winem zmieszawszy naleją... 
oliwki, limonije, mustardy kopary....

Ta rozliczność potraw czyni rozliczność wrzodów:
II. 352. Nie darmo je przezwali „sapori“ bo sapią

a barzo się więc po nich drudzy do drzwi kwapią...
364. Więc iż dziwne przysmaki, dziwne też i wrzody 

które czynią w nędznikach rozliczne przygody 
kwakry, karbunkulusy cyrogry francuzy 
drugiemu by kozłowi na łbie rostą guzy 
Rano leżąc narzeka, przewraca się, ięczy 
Ano mu się łeb nadał, kattarus go męczy 
Oczy nogi zapuchły, a brzuch jako pudło,
Będzie wolał po chwili, niż krogulca szczudło 
Więc go tu trą u ognia, wzgórę przewracają 
a skwarny mu wczorajszej w żołądku macayią,
Syropy leją w gardło,

V. 1025. A u nas to w nalżeyszym nad wszytko baczeniu, 
a czynimy wielki gwałt swemu przyrodzeniu...
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1031. A barzo więc cieńczeią ony mięszsze brzuchy 
narzeka na niewczasy, narzeka na głąby 
ano nie w czas, kiedy go już zła niemoc gnąbi.

Ale gorsze jeszcze niż żarłoczność bywa opilstwo:

II. 385. Ale patrz, gdy się spiją, jako bydło...
jako kotki się drapią, jako świnie skubią 
ba, naydziesz go pod ławą z biretem i z szubą, 
bo już tam stan z powagą na małej baczności 
lada kto we łbie gmerze więc jego miłości 
bo gdzie pan gdzie pachołek nie zawsze tam znają 
Kiedy się więc omacnie po kąciech drapają 
po głosie też nie poznać, bo więc drudzy sapią 
by w łaźni się ścierając, gdy sobie łby drapią,., 
ten idzie z białą maścią, drugi za nim z krostą 
Bo temu oczy jeszcze z wieczora podbili 
temu się też na czele perły wysadziły 
idzie świetno z rubiny a perłami jako pan

III. 655. Wszak równie w każdym widasz, kiedy łeb zaleie
jeśli lepiej niż dzikie zwierzę nie szaleje.
Wnet tam, rozum on wdzięczny już swój urząd traci 
już się tam szalona myśl ze wszytkim złym braci 

. . .  z każdym w burdę zajdzie... 
leje i wrzeszczy kołace, a szklenice tłucze... 
więc podrze, więc popluska, a drugie rozdaie 
a kiedy kto nie chce wziąć tedy mrucząc łaie

VI. 598. Bo są drudzy, co je więc by nie chcieli poią
leje mu w gardło dzbanem to za zdrowie tego 
ktoby mu go nie życzył pana łaskawego 
Potym chłop z szkapy spadszy pośród pola leży 
Pan też dawno we wąwozie pospołu z rydwanem 
Oblicza się maczugą z swoim panem Janem...
A tak oni panowie, gdy się rozjeżdżają
Z onych wielkich radości społu sobie łają
Ów doma konwie zbiera uzdy mu pobrali
alboć mi takie goście dyabli byli dali
ów drugi krzywi szyją z onego wąwoza
co mu kielnia przyległa kiedy wypadł z woza i t. d.

A gdy zaśnie opiły :

III. 711. ...jako wilk chrapie
macając podle siebie kogo znajdzie drapie... 
kaszle mruczy, wierci się...
Rano wstawszy drze oczy ano mu zalnęły 
knafle wiszą na brodzie co z nosa spłynęły 
gębę mu już dawno pieskowie lizali
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Nie obejdzie się na takich biesiadach bez muzyki i tańców. 
Rejowi to nie zawsze się podoba i niejedną taką zabawę wy
szydza :

III. 689. Rozkosz leżeć we błocie i tłuc się po kąciech
taczając się po ścianach by szkapy w chomąciech
a przedsię by najlepiej wszyscy poszaleli 
rano wstawszy powiedzą iż byli weseli.
Ano drugi z wesela we łbie sobie skubie 
barzo mu przyburzono jakoś włos na czubie 
I tu się przepleniło barzo na szuprynie 
na nosie łyska siedzi a guz na łysinie

II. 455. Bo jeśli to rozkoszą kto ma przezwać właśnie
gdy brzmi bęben za uchem, a kozi róg wrzaśnie 
pomorty a puzony, co wszytki zagłuszą 
albo skakać od kąta do kąta z Maruszą 
Już który kąt zastąpisz, już siedź jako drewno 
Bo jako się podniesiesz odepchną cię pewno 
Już jako głuch na drugie musisz palcem kiwać 
Bo już tam trudno słusznej rozmowy używać 
Abociem już tam każdy chociaj ledwo ziewa 
Wrzeszczy, sapie, markoce, a mniema iż śpiewa 
A drugi za nim stojąc jako cielę ryczy 
A zda mu się iż wesół, a iż pięknie krzyczy 
Sklenice w kąt latają, na stole by w łaźni...
...Kiedy rano wstawszy wieczór wspominają 
albociem był oszalał sami sobie łają 
A ino się we łbie kręci, pan siedząc szczka spluwa 
pierza ma we łbie pełno opak się obuwa 
oblicza się z kaletą, nie chce respondować 
musi jej dać na kwity gdy nie masz co schować 
Suknia śmierdzi drożdżami, czapka gdzieś na ławie.
Będzie go jeszcze pełno na ulicach wszędzie 
włóczy się jako z wilkiem chodząc po kolędzie 
Więc wszędy we drzwi tłucze wszędy mu nałaią 
A czasem czym pachnącym z góry popluskają...

VI. 167. Albo owo wesele, kiedy się po kąciech
Tłuczecie wyskakując by szkapy w chomąciech 
nazajutrz chłop narzeka, co go bolu boki 
namierzły mu podobno onegdajsze skoki 
bo jako pan ma być zdrów, a w nim piwo kisa 
i od tegoż więc drży łeb i szupryna łysa 
Nogi oczy i ręce i brzuch chłopu puchnie 
a z gęby gdzie zaleci by z wychodu cuchnie 
goleni sobie potłukł, więc łopianu szuka

. . .  w onym huku kiedy wrzeszczą wszyscy
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195. a drudzy marnie wyją, jako w lesie wilcy 
a kozi róg za uchem jako Świnia wrzeszczy 
w bęben tłuką by w pudlo aż więc we Ibie trzeszczy, 
stół uleją i ławy siedzą jako w łaźni 
a sami poszaleją jako inni błaźni 
więc kręglów nastawiają w koło podle ściany 
dybie jako kot na mysz z gałką chłop pijany.
Puknie w ścianę a drudzy zyskał, zyskał krzyczą
a drudzy płacąc piwo jako krowy ryczą.

Taki tryb życia (w którym obok kręgli i inne gry bywają
sposobem zabicia czasu i wyrzucania pieniędzy por. II. 629—33..
VI. 200—5, VII. 1412—38—50, IX. 915), takie wszeteczne bie
siady i opilstwo przyprawia nieszczęśnika nie tylko o zdrowie 
i stateczną powagę, ale i o mienie. Rej kilkakrotnie przedstawia, 
smutny koniec zbytniej utraty:

II. 167. Kuchmistrz u drzwi kołace, a marszałek łaie 
podskarbiemu pieniędzy już też nie dostaje 
więc konie pochromiały narzeka koniuszy...

VI. 512. Więc by miał i pod skórą tedy musi dobyć 
a przedsię niedostatek przy drugich ozdobić 
a potem kiedy niemasz nędzę przyjdzie klepać 
na febrę postękawszy suchych dni doczekać 
a jeśli je nam jako zawieszą do czasu 
pan przedsię na pokoiu a używa wczasu 
żegna się pozyewając pożycz kopy bracie 
bo wieręm teraz przyszedł к niemałej utracie 
więc wnet szkapie suchoty więc mu ząbrze zdziera 
a masztelarza tłucze iż go nie wyciera
a to widzisz że w nim proch, gdzie go jeno ruszy
azaż nie wiesz plugawość barzo konia suszy 
a on więc prawie suszy, bo już nie jadł trzy dni 
obydwu i z pachołkiem dawno tłuką złe dni 
więc potem chłop lezie precz, alić pan sam cudzi 
z perfumy rękawiczki czasem sobie zbrudzi.

VI. 297. Grzebą temu za uchem cyrografy długi
ano nie masz wieczoru czym nakarmić sługi 
bośmy rano na pętruszki wszystko wysypali 
a na stare żydkowie barzo mało dali 
bo ten nie baizo waży na piórka, na bramy 
woli się zawżdy zbierać na żelazne kramy 
barzo mu to smaczny głos, co na stole brzęka.

IV. 505. To on ubogi osieł jako lis się ciągnie
alić się penuria wnet w mieszku zalągnie 
jedno —  go do tego dnia być mu zasię we wsi 
bieży a błoto pierzcha szczekają za nim psi 
drudzy wyją za uchem, bo się we łbie kręci
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wierę mu rychło miłość wynidzie z pamięci, 
bowiem jedno przepili, drugie rozebrali 
Alboć byli tę miłość wszyscy dyabli dali 
Liczy Cisiojanus, świętego Marcina 
Radby aby do niego nie była godzina.
...a jeśli co zastawić podle siebie maca.

II. 404. Ale patrzmy po chwili, co ony pstrociny
sprawiły nam, bo w wiosce już urzędnik iny 
nie chce nań od god słuchać i woyt stroną chodzi 
a Abraham zdaleka y na bramy godzi 
a tak miasto powagi za piecem pan czasem 
przestałby na czamlecie, zawiódł się z hatłasem.

Najwięcej zaś dowiadujemy się, kiedy się dwaj „utratni“ 
poswarzą i wzajem na siebie wygadują, co o sobie wiedzą:

VI. 311. Ano wszytka osiadłość, co na sobie miewa 
i na tym dożywociu pewnie się nadziewa 
lecz czasem nie czekając i egzekuciey 
wybije go więc żydek z oney procesyey 
bo tam jako jaskółki, kiedy muchy gonią 
takżeć ci niebożęta też się z szczęściem łomią 
jeden wżdy utraciwszy y zostanie panem 
a drugi musi mnichem, albo gdzie plebanem 
abo jeździ po wioskach, jako po kolędzie 
pytając się u mnichów o jakiej orędzie.

W przeciwstawieniu do tego zbytkownego żywota odmalo
wuje Rej w myśl zasady powtórzonej potem w Żywocie: „Po
tnienia wspaniałość nie zawadzi“ — żywot pomierny. (II. 321—2, 
405—8, 545—9, 5 7 5 -6 . VI. 185—95, 572—6, 830—40, XI. 280).

Podaliśmy tu umyślnie tak długi szereg wypisków, aby 
unaocznić, jak doskonałą, jak obfitą w szczegóły satyrą spo
łeczno obyczajową byłby Wizerunek, gdyby nie ten cały ba
last rzekomej erudycyi humanistycznej i nużące linie wywodów 
etycznych. Na 12 tysięcy wierszy Wizerunku możnaby naliczyć 
do tysiąca wierszy zawierających treść tak realną a oryginalną, 
jak powyżej cytowane. Trudno nam dla braku miejsca naprowa
dzać dalsze jeszcze cytaty. Wskazujemy tylko zestawione według 
omawianych tam tematów o r y g i  nal  ne  ustępy w Wizerunku.

(Patrz tabelkę na następnej stronie).
Naprowadzenie tych ustępów nie osłabi twierdzenia o mało 

swojskim charakterze Wizerunku, jeżeli się zważy, że giną one 
prawie w powodzi 12 tysięcy wierszy. Mogą jednak dzisiejszego 
czytelnika pogodzić z Wizerunkiem. Pogodzić, bo nie jedno jest 
w nim, co do niego zraża.

Przedewszystkiem rym. Dziś, po tak potężnym rozwoju li
ryki wymagamy mimowoli od utworu rymowanego — jeżeli jest
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poważnie wzięty — poezyi, a od poezyi nastroju, wyższego po 
nad ton codziennego życia. 1 jeżeli z jednej strony nastrój taki 
nie może być wywołany tak olbrzymiej rozciągłości dziełem, bo



wrażliwość nasza tego by nie zniosła, to z drugiej strony częsty 
brak jego w licznych starszych utworach r rymowanych wieje na 
nas dziwnym jakimś, niemiłym chłodem. Śmiało możemy powie
dzieć, że Żywot zawiera # więcej momentów uroczystych niż Wi
zerunek \ że czytelnik Żywotu jest częściej w nastroju podnio
słym, niż czytelnik Wizerunku. Chlubne wyjątki pod tym wzglę
dem stanowią nieliczne w Wizerunku ustępy liryczne tego ro
dzaju, co modlitwa w Ks. XI. w 420 i nast.

Zraża nas dalej do Wizerunku kulejący często rytm, mie
szane pary rymów żeńskich i męskich i powtarzające się często 
jednakowe lub nieczyste rymy. Dziś, kiedy forma w poezyi jest 
tak bardzo wyrobiona i doprowadzona do wypieszczonego wprost 
wytwornego wdzięku, nie mogą nie razić nas rymy takie jak, 
„wszystko — towarzystwo — za wżdy — każdy, dobrze — szczodrze, 
waży — dłazi, ruszy — dusi, głąby, — gnąbi, pilen — winien i t. p., któ
rych po kilka jest czasem na jednej stronicy Wizerunku. Nasuwa 
się tu jednak przypuszczenie co do nieczystego rymowania się 
wiersza męskiego z żeńskim ; może akcentowanie ówczesne w na
szym języku było nieco odmienne od dzisiejszego, może, miano
wicie — czego dowodem mogą być niektóre gwary ludowe — 
nie kładziono bezwzględnego akcentu na drugiej od końca tam, 
gdzie zgłoska przedostatnia była tylko prefiksem. Jeżeli tak jest 
w istocie, to rymy takie jak: dał — porwał, pożarł — oparł 
można by nazwać czystymi.

Z powodu wierszowanej formy Wizerunku ucierpiała też 
treść utworu. Wiele znajdujemy zwrotów dodanych tylko dla rymu 
i osłabiających jędrność i potoczystość stylu, czasem nawet dzi
wacznych. W innych znowu ściśnięta forma wiersza nie pozwala 
autorowi wypowiedzieć wszystkiego co ma na myśli — myśl się 
urywa z końcem wiersza, na czem znowu cierpi jasność utworu. 
Najbardziej jednak zemściła się na Reju za zaniedbywanie nauka 
i naśladownictwo Zodyaku. Zachciało mu się mieć jak Palinge- 
niusz dwanaście ksiąg i rozpisał się szeroko. I o dziwnej istno- 
ści Bożej, i o urzędzie słońca i miesiąca i o siedmiu planetach,
0 poczciwej swobodzie i stałości, o przyrodzeniu i o rozumie
1 o cnocie, która jest silny mistrz i nad złoto i drogie kamienie 
lepsza; i tak się szeroko rozwiódł nad tym światem i nad tą 
cnotą i niecnotą, aż się wreszcie sam spostrzegł pod koniec, że 
„własnego“ t. j. właściwego „Wizerunku żywota człowieka pocz
ciwego“, że ideału nie dał, jako był zamierzał; bo widział, że to, 
co napisał „nie stanie za grunt, jeno miasto Reyestru“. Można 
sobie ten zwrot tłumaczyć skromnością autora. Ale można go też 
wziąć tak, jak jest powiedziany, zwłaszcza, że przecie ten autor 
w dziesięć lat później zabiera się znowu do dzieła i pisze nowy 
Żywot poczciwego szlachcica.
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I ten nowy „Zywot“ musi już,, stanąć za grunt“. Wprawdzie 
i tu znajdujemy przy końcu ustęp podobnej treści : „Przyjmiż to 
odemnie miasto rejestru, jako od prostaka“. Ale to już tylko skrom
ność. Autor ksiąg, którym czytelnik dziś jeszcze tak wiele musi 
oddać uznania, musiał czuć, że dokonał dzieła pięknego i — o co 
jemu właśnie głównie chodziło — pożytecznego.

Brody. (Dok. nastąpi).


