
:r rłhich Rej used
.-> entitled Figllłi.
".: in ApoJ'tegmata

3er Jagdthematik.
i {,ąrzef Disput von

:clduche. Die riber
,_e des Komischen
::\oIgehoben, Die
:rł r,eróffentlichten
3rae umlangleichen
cŁarakterfehier in
\tonogrŃe finden
, in dem Werk Die

MAŁGORZATA LISECKA

Problematyka motywów mulzy cz{Ly ch
w tworczości Mikołaja Reja

O talentach i zamiłowaniach muzycznych Mikołaja Reja wspomina zdaw-
kowo autor Żywota i spraw Mikołaja Reja,pisząc nieco kąśliwie o działalności
pisarza na dworze Andrzeja Tęczyńskiego:

Jedno iż mu to wielce przekażało, iż był zawżdy zabawion towarzy-
stwem a muzyką tak z natury, że ruadziej której nie umiałl.

Nie oznacza to bynajmniej, iż Rej odebrał systanatyczne wykształcenie
muzyczne w zakresie septem artes liberales, których zresztą,jak wiadomo, nie
uważał za konieczny element życia poczciwego:

Bo acz to zową wyzwolonymi naukami gramatykę, logikę, retorykę,
muzykę, arytmetykę, geometryją i astronomiją, a są to nauki poważne
i trudne. [,..] Ale ku poczciwemu Ąvlotowi żadne nie są nauki po-
trzebniejsze, jedno które §ą rozumem roztropnym a powaznymi cnotami
ozdobione [...]2.

Motywow muzycznych w twórczości Reja pojawia się stosunkowo niewiele.

Stanowią one jednak jako całość - z jednej strony - realistyczny obraz kultury
muzycznej na ziąniach polskich w pierwszej połowie XVI wieku (i z tego
względu mogą mieó szczególne znaczenie dla badań etnomuzykologii), z dru-
giej zaś -Łączą się niemal zawsze z określoną symboliką, szczególne znaczente

1 A. Trzecieski: Zywot Mikolaja Reja.
J, Krzyżanowski. Wrocław 1956, s.649,

2 M, R e j: Żywot czlowieka..., s, 55,

W: M. R e j: Żywot czlowieka poczciwego, Oprac.
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przypisuje tym motywom sźrm autor. oddzielnym problsmem jest ugruntowa-nie topiki muzycznej w stylu Reja i odwzorowanie pewnych faktów muzycz-nych w języku: w przysłowiach-, porzekadłach, poiówrraniach, metaforach.wątki mrJzyczne w.twórczości Reja podzielić ńożna, w s|osób najbardziejogólny, na kilka kręgów tematycznych. pierwszy (i zdecydJwanie najobszer-niejszy) stanowiłyby zagadnienia dttyczące instrumentarium. Drugi - innetematy i motywy pojawiające się w związku z muzyką,. irze"i natomiastdotyczyłby zl^łiązków stylistyki Reja z topiką 
^rry"Źną'.spośród instrumentów najczęścieJ w pismacń Reja pojawia się bęben, wystę-pujący zwykle w towarzystwie różnyóh innych u"rorlrro*, iat: trąuy, surmy lubpiszczałki, i symbolizujący wszystko to, co związane ze śuuto*ą pychą i pró-żnością. Bęben stanowi zaprzeczenie kondycji 

"i"-iuń*kl"j szlachcica, jak towynika z napomnień udzielanych przez neja w ży;;;;;;;i"iirko porrriwego:

[...] także też na drugim miejscu Pismo powieda, iż ochot nego szafaruadóbr swoich miłuje Pan Bóg, ale pewnie oL o*.go, co z bębny a z dudamitfukąc się po ulicach, szafuje ty dary Pańskiei
Bieda wam, którzy wstawacie rano na ożralstwo, a bęben a piszczałkanad głowami waszqia.

wydaje się, że instrumentów mógł rzeczywiściewidyr,vać Rej na zamożnychdrvorach i identyfikować go ze środowiskiem dworskim, ponńważ w połowiexw wieku bęben wszedł w skład orkiestr magnackich, u 
"o 

więcej, jak piszejed,en z badaczy:,,W zespołach magnackich isńiał ,-yźrui ,u*leszania wokółdolnej obręczy bębna >płomienia< z cyfrą lub herbń -" poJouni" jak przy
!.ąl:""'. W ten sposób bęben był niejako przypisany określonemu środowisku(właŚnie magnackiemu), jak to odnotowuje Rej w swoich tekstach. Jakoliteracki wyznacznik etosu magnackiego instrument ten ma zdecydowanienegatywne znaczenie dla Rejowego systemu aksjologicznego.

zgodnie z potoczn*- doświadczeniem sygnał bębna oriu"rutakże wojnę,konotuje wszystko to, co związane ze stiachem, śmiercią i zniszczeniem,CzYtamY więc w Krótkiej rozpriwie między trzema osobami: panem, Wójtema Plebanem:
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3 lbidem, s. 254.
a lbidem, s. 220.
5 w, kami ński: Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich. zarys problematyki roz-wojowej. Kraków 1971, s. l00.
Ó M, Rej: Krótka rozprawa [,.,]. W: Idem: Wybór pism. oprac. J, ślaski. Warszawal975, s. 38.
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7 Por, T, Witczak: obrazek myśliwski, W: Idem: Sudia nad rwórczoścĘ Mikolaja Reja.Warszawa-Pomań 1975, s. 165: ,Jrąbl."i. ó, 1542) na ao.ariri"u a-u]-rn obwieszczaprzygotowanie do wlłnarszu na łów. Naglon y przez gotączkującego się pana myśl.iwiec specjalnymsygnałem - >z przewłoką,-ł^"^l:., ," j.9;ń; ;;;";"ał"z.l a,].łrri"l*.] ;ffi; oktawę wynosząct mało przebierając< - ogłasza naprzód zwieranie' psów'',8 M. Rej: Krótka rozprawa.-., s. 48.

*.*rr|dr.nł ,T!łr|rrr. 
W: Idem: Pisma wierszem (wybór),Oprac. J, Krzyżanowski.

10 Idem: Krótka rozprawa..., s.47. Por, też: Idem: .||.izerunk 
wlasny żywota czlowiekap.oczciw-ego, W: I d em: l|/l!al ryln ,,, 'ro, 

,,','|" "J-riu ł"ri'łłł"'"?r!!o uąbią, lA ze psyslę *oruęcy cudze ży'to ma-!r.a", l le y: liemisliwy. Y,J, I d e m: irsmo'*'[r-". (wybór 1..., s. 37l:,,Nic 
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5 Mikołąj Rcj...
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Piszczalka, p.odobnie jak surma, zawsze występuje w towarzystwie bębna
i, podobnie jak on, łączona jest z hałaśliwą muzyką dworską, a także
z wszelkimi oznakami niegospodarności, niewstrzemięźliwości, swawoli oraz
nieliczenia się z własną kondycją i warunkowanp ptzez nią sposobem życia:

Jeden potrząsa kobiałką
Drugi bębnem a piszczałk4,
T rzeci, wyciągając szyję,
Woła: ,,Do kantora piję!"ta

Prawdopodobnie Rej mógł zetknąć się w środowisku Tęczyńskiego, a może
i nie tylko, z niezmiernie popularnymi piszczkami (kilkakrotnie posługuje się
zresztą tym terminem). Byli oni zatrudnionymi przez rajców muzykami,
tow arzy szącymi wszelkiego rodzaju miejskim uroczystościom. Nieraz wynaj-
mowano ich odpłatnie bogatszej szlachcie czy magnatetli, szczególnie na
uroczystości weselne. To prawdopodobnie skłoniło pisarza do następującej
refleksji, zawartej w Żywocie człowieka poczciwego:

A nie zawodźże się na wielkie trudności, ną wielkie zgraje, na wielkie
kosźy, boć mało po tym, iż bęben przed tobą kołace, a sufina wrzeszczy,
a chłopi się po płociech wieszają, ukazując sobie, gdzie tu pan młody
jedziel 9.

Wreszcie, w rozdziale jedenastym Wizerunku własnym żywota czlowieka
poczciwego ukazuje Rej na wpół alegoryczny, na wpół realistyczny obraz
,,piekła muzykantów", w ktory,rn znajdują się właśnie owi piszczkowie i bęb-
niarze, postępujący w korowodzie piekielnym wrazz tymi, którym przygrywali
do skocznego tańca:

Więc piszczkowie, gScowie, co im tam bębnali,
Że czynih, co chcieli, gdy drudzy skakali, [...]
Owi też wiesiołkowie, co skakali z nimi,
Idą też gonionego nadobnie za nim1zo.

Rejowskie piekło muzykantów odnosi nas do innego popularnego wizerun-
ku, tym razeln malarskiego - do obrazu Hieronima Boscha. Na obrazie tym
również pojawiają się muzycy. Symbolika piekła w wydaniu Reja jest niepo-
równanie prostsza i mniej hermetyczna, Taniec ,,§oniony", w rytm którego
poruszają się potępieni, to element popularnego układu, w jaki zestawiano

18 Idem: Krótka rozprawa..,, s,
19 Idem: Żywot człowieka..,, s.
20 ldem: Wizerunk wlasny..., s,

12.

252.
1 35.
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tańce w renesansie: wolny - szybki. W Polsce określano je jako ,,chodzony''i ,,goniony", nawiązując do włoskich zestawień payana - gagliarda albopassamezza - saltarello.
o ile Boschowskie 

,,,piekło muzykantów " wytażało jawne i całościowepotępienie mwsica mundanazl, o tyle w Wizerunkzł... Rej |odejmuje krytykęmuzyki, która jest zaprzeczeniern kosmicznego ładu i'hlrmonii, wzbudzaszaleństwo i obłęd, zasiewa chaos, wywołu;e w ludziach złe pożądliwościi skłonności. Również takięj, która śtaie się wartością samą dla siebie, nie dlachwały Boga lub duszy ludzkiej, Taki .rru.utt". *u pru*Jipodobnie, wedługReja, nieokiełznana i ży"wiołowa muzyka ludowa.w interesującym kontekście pojańają się organy. Dla Reja instrumentten kojarzy się z funkcjonowaniem iaństwa i społeczeństwa, i w ogóle możnaby rzec, że takjak dla wielu pisarzy ot rę', tak dla Reja-organy symbolizująRzeczpospolitą, Jasno widać to w wierszu organy ze Żwierzvńca,,,:

To tu różne piszczałki pięknie przepierują,
Albowiem tenorowi we wŚzystkim roigu3ą.'
Także nasze piszczałh, Pospolitej RzeĆzy,-
Gdyby tenor przystojny miewaii na pieczy,A na jeden głos wszyscy społem się-zgad'zall,
Nadobnie by piosneczki kiZdej aokonati,
Ale - iż rónto bęczą, a k temu się kwapią,
Więc mało mać tenoru, jedno miechy ,iptirr.

Nadmieniając o wiodącej roli tenoru, ma być może na myśli pisarz pewienaspekt kompozytorskiej teitrniti cantus firmus, czyii kontrapunktowaniastałego głosu, prowadzącego główną linię melod y"rną, a )najdującego siębardzo często w tenorze a;grrlr" " 
głoro,' środkowych w układzie cztero-głosowym). Technika ta, słuchowo łati,o rozpo znawalna,stosowana była dośćpowszechnie pod wpł,ywern muzyki flamandzkiej i niąnieckiej w szerokorozumianej praktyce kościelnej, iówniez innowiórczej- n.;- m,rriał być jejświadomy, jeżeli rzeczywiście oóznacrał się choćby tylko takimi zdolnościamimuzycznymi, jakie przypisuje mu Trzecieski23. rórrąa"t iarmonii, iden-tYfikowanY Przez Reja jakó poddanie wiodącemu głosowi, odzwierciedlapraworządność i centralizację władzy punrt*o*"l. 

'r";;ń 
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21 Pol, W, Fraenge t Hieronim Bo.tch. Przeł. B, ostrowska, Warszawa t990, s. 53,
:: l{ Rej: Źwierzyniec, W: Idem: Pisma wierszem (wybór)..., s, 258.23 Por, M, Wozaczyńska: Muzyka ,|"r"rrrrr. Gdańsk issl, ., ń: ,,Kompozyźorzyflamandzcy początkowo kontpruowaii traayclę motetu średniowiecza, stosując w nim technikędługonutowego canlus fiłmus tak, że nawet t.e.ił on wą wartość melodyczną- umieszczanybył tradycl,jnie w tenorze (a więc głori. s.Jtowyrn), ale czasem też'w innych głosach,
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w zywocie człowieka poczciwego, Rej napisze, nawiązując już do pewnych

ogólnych zasad kierowania swoim życiem wedfug rozrrmu:

I organy nadobne pozłociste będą i nadobnie piszczą, kiedy je dobrze

umiarkują; ale jako stę też roztrzęsą a rozgłobią z onego porządku swego,

toteż już będzie więcej sapu a kołatu niźi cudnego piskania2a,

Polifonia renesansu jako układ idealnie konsonantyczlly, w którym naj-

większym złem jest dysonans, symbolizuje pewien określony ład wartości, od

ktorego nie ma odstępstwa, Staje się zaterrl dla Reja doskonałą alegorią

idealnego rozwoju życia ludzkiego, a także wewnętrznej ,,duchowej harmonii"
człowieka, odpowiadającej porządkowi panującemu z jednej strony w rzeczy,

wistości, z drugiej zaś - wewnątrz systanu muzycznego2s.
warto wspomnieć jeszcze, że w kościele Mariackim w krakowie znajduje

się piętnastowieczny witraż, przedstawiający organy, który mógł być znaczącą

inspiracją dla Reja, choć śladow tej inspiracji nie poświadczająw żaden sposób

ubogie środki obrazowania26.
Dudy (inaczej: kozioł lub gajdy) kojarzone są natomiast, w przeciwieństwie

do bębna i trąby, głównie z mało wyrafinowanym środowiskiem muzycznym

ziemian, co poświadcza m.in. wiersz Co tgńcowac rtie umiał z Figlików:

Ziemtańn się ożenił, nasz prostak u dwora,
I nie umiał tańcować bez dudy potwora.
Pannę mu wyrviedziono, pięć piszczków zagrało,
Chłopisko jako wryte pośrzód izby stałoz?.

Dzieje się tak pomimo tego, że dudy w istocie - na co zwraca uwagę

Kamiński - aż do końca XVI wieku budziĘ zainteresowanie właśnie muzyków
profesjonalnych i, pomimo iż nie zachowały się wznianki o stosowaniu ich
w kapelach dworskich, trudno uwierzyć, aby tak nie było28. Nie ulega

w każdym razie wątpliwości, że brmlienie tego instrumentu musiało być

Rejowi dobrze zna11e, czy to z najb|iższego otoczenia, czy też z kapelri

chłopskich.
Całkowicie incydentalnie pojawiają się natomiast w instrumentarium Reja:

harfa, cymbały, kobza, flet i puzon.

24 M. R e j: Żywot człowieka..., s. 245.
25 Por, C, Sachs: Hisroria instrumentów muzycznych. Tłum. S. O1ędzki. Warszawa 1975,

s. 329: ,,Organy stanowią najlepsze odzwierciedlenie nowego stosunku człowieka Renesansu do

::,istrumentu muzycmego",
26 Witrń ten był przedmiotem licznych analiz muzykologicznych. Por. W, Kamiński:

i.strwnenty muzyczne,.,, s. 59.
2? M. R ej Figliki. W: Idem: Wybór pism,.,, s, |94-
28 Por. W. Kamińsk|. Instrumenty muzyczne..., s.93-94,
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Harfę łączy się - z jednej strony - ptzede wszystkim z postacią Dawida,
którą Rej często ptzywoływał w najroznaitszych kontekstach. zawszejednak
mowa jest o Dawidzie jako o pewnym wzorcu parenetycznym człowieka
wszechstronnego i mądrego, którego czyny, udokumentowane w starym
Testamencie, przedstawiane są jako godne naśladowania; nie zaś jako o muzy-
ku i twórcy psalmów. z drugiej stfony, harfa (inaczej psalterium) należała do
popularnego instrumentu późnego średniowiecza. Niewykluczone więc, że
Rejowi, który słabo znał najnowsze instrumenty (m.in, znajdujany u niego
zaledwie jedną wzniankę na temat skrzypiec, które pojawiły się już wówczas
na ziemiach polskichz9), była ona nieobca.

Informację natomiast o obecności cymbałów podczas nabożeństwa (Msza
z cyklu Żwierzyniec...) mozna zdecydowanie uznaó za dowolność poeiycką,
chyba że miał pisarz na myśli tzw. klawicymbał, czyli klawesyn dwuchórowy;
jednak jego użycie podczas mszy luterańskiej, a szczegóInie kalwińskiej3o, jest
mało prawdopodobne. przypuszczalnie cymbaĘ, podobnie jak harfę, łączono
z ogólnie rozumianą tradycją biblrjną.

. kobza pojawia się w zbliżonych pod względem stylistyki fragmentach
zywota człowieka poczciwego otaz wizerunku własnego żywota człowieka
poczciwego, w towarzystwie skórzanego bębna, jako przeciwstawienie kameral-
nej muzyki, prawdopodobnie lutni lub smyczków:

[...] z owym szkapim brzuchem, co weń kijmi kołacą, ani z owym kozim
rogiem, co jako wół za uchem ryczy. L...] Tedy są nadobne a ciche
muzyczki, przy których wżdy mogą być i roanowy, a z rozmów nadobne
a poćciwe ćwiczenie3l.

A koż róg za uchem jako świnia wrzeszczy,
W bęben tłuką, by w pudło, aż ńęc we łbie trzeszczy3z.

Flet i puzon (,,fletniczki z puzany") pojawiają się tylko ruz i zdaje się, że
instrumenty te nie są specjalnie odróżniane od innych aerofonów. Rej
nadmienia o nich przy okazji omawiania polowania jesiennego w zywocie
człowieka poczciwego.

wspomniano już, że instrumentarium Reja jest dość staroświeckie, być
może poza lutnią i organami. Należałoby również dodać, że niemal wszystkie
wymienione instrumenty charakteryzują, wedhrg klasyfikacji kamińskiego,
środowisko mieszczańskie późnego średniowiecza. Prawdopodobnie można by

29 Por. ibidem, s. 83: ,,Wydaje się, że na terenie Polski najbardziej t}pow}ryn zjawiskiem dla
początków odrodzenia w nasz}łm instrumentarium jest pojawierrie się skrzypiec''.

30 Na temat negat},Rnego stosunku Reja - kalwina - do ikonografii kościelnej zob.
S. M i ch al ski: Proteslanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowożytnej. Warszawa 1989, s, 307.

31 M. Rej: Żywot człowieka..., s. 343-3M.
32 Idem: Wizerunk własny..., s. 1l5.
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tym uogolnieniąn objąć rownież środowisko zinniańskie pierwszej połowy

iVt *i"ku , a zatęm środowisko najbliższe pisarzowi,

Postaci tradycyjnie łączone z mlzyką, które występują często u Reja, to

przede wszystkim Dawid i Jozue. w żywocie czlowieka poczciwego parokrot_

,ri" *u*y również do czynienia ze wmiankami o syrenach:

Ulikses zalepiał u§zy towarzyszorn swoim, aby nie słuchali głosów

onych syren pię'knie śpiewających na molzu, które pięknym śpiewaniem

s*ym .,sypiają ludzi na okręciech, a potym je utapiają33,

w innynr miejscu Rej odwołuje się do mitu o uwodzicielskim głosie syren,

aby zajego pomoc ą rońuro*ać los człowleczy , porównując życie do morza

pełnego niebezpieczeństw3a "' 
ZJstaw toposow antycznych czy też - podług własnych słow pisarza

,,fabuł,,, ktoie Reja ]łytorry*tynoai, jest jednak dośó ubogi. Brakuje choćby

powszechnych w liieraókiei topice muzycznej motywów Apolla, Dionizosa,

Horacego, Marsjasza, Amfiona, Ariona, orfeusza, postaci anielskich, popular_

nie przócież łączonych z rlżnorodnym instrumentarium,

w rozbudowanej formie pojawia się w rozdziale czwartyrn źwierzyńca.,.

motyw łabędziego śii**... Łabędźto dla Reja symbol bohaterskiej, godnej, ale

też świadomej śmierci _ dawnej średniowiecznej idei ,,oswojenia śmierci",

o ktorej pisai enlippe Arićs3s. Śpiew - muzyka - łączy się tu ponownie

z kategoriami *.*nęir"rrego ładu i idealne,j zgody z nalurą, w myśl filozofii

stoickiej:

Ale to jest prawy kształt serca wspaniałego:

Nie lękaó sĘ w nieszczęściu, nie pragnąc też złego!3ó

InteresującesąogólnerefleksjeRejanatematcharakterumuzykiiich
transpozycje na rzęczywistość społeczną i obyczajową:

Bo patrz i na muzykę: gdy jej kto słucha, tedy snadnie wyrozumieć

może stiunę albo piszczałkę, która rozno bęczy, bo i drugle głosy wnet

pomiesza. iakże też nasł,rcha*szy się albo na<lczedszy się onych rozlicz-

nyń rr""ry, snadnie rozeznać, co cudnie piska, a co nikczemnie bęczy,

"io, 
.o cuónłej piska, to sobie i przy pamięci zachowaó, i pilno uważać, bo

się io zawżdy: krr.*.r.-u dobremu i ku poczcivłej sławie ptzygodzić

może3?.

33 ldem: Zywot czlowieła..., s. i70,
3a Pot. ibidem, s. 222.
35 Por. P. Arid s: Człowiek i śmierć
3ó M. R ej,. Żwierzyniec. Łabędź na
:,1 idem: Żywot człowieka..-, s. 65,

. Tłum. E, Bąkowska. Warszawa 1992, s,41

strach śmierci. W: id em |I'ybór pi,sm",, s, l75
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Rej wychwytuje tutaj bezbłędnie główną zasadę muzyki renesansu: oparcie
się na liczbowej, regulamej proporcji głosów i współrzędność linii melodycz-
nych, z których każda jest równie ważna i które na|eży słyszeć jakby
oddzielnie. Znamienne, że nie odzwierciedliło się jeszcze w tekstach pisarza
tak silne poczucie dominacji słowa nad dźwiękiem, jakie zaakcentują baro-
kowe teorie afektów38, (Stosunkowo niewiele miejsca poświęca zatem Rej
gatunkom muzyki wokalnej, Muzykę wysoką reprezenĘą w przestrzeni
tekstów pisarza głównie msza, pasja i laudesy, traktowane jako gatunki
muzyczne39). Analogicznie do ideafu polifonii, warunkiem godnego życia jest
umiejętność rczriżnienia i trafnego wyboru pomiędzy wartościami. Umiejęt-
ność ta urasta w świadomości Reja do rangi pewnej sztuki (ars) - nie jest to
pospolita zdolność czy raczej sprawność ,,tadzenia sobie" z życiowymi
przeciwnościami,

Na uwagę zasfugują także riżnorodne przysłowia i powiedzenia zaczerp-
nięte ze sfery muzyki, które wskazują na głębokie zakotzenięnie tego aspektu
kultury w świadomości nie tylko Reja, ale w ogóle świadomości powszechnej.
Przykładem może być choćby alegoryczny obraz upostaciowionych Cnoty
i Rozumu we wspólnym tańcu, zaczerpnięty z Żywota człowieka poczciwego:

Obudzi się ano myśl ona wspaniała - czytamy - jako orzeł ku górze
wszystko buj ać chce , a żadnej lnnej rzeczy wręctj na pieczy nie ma, jedno to ,

najpilniej, co by cnotę a rozum ucieszyło. A wierz mi, iż i tam nie leda
muzyki potrzeba, bo ci dwaj panowie nie każdemu kwoli skacząao,

Występują jednak w twórczości pisarza motywy mniej zakorzenione
w tradycji malarskiej, przyna|eżące zaś do sfery czysto obyczajowej, jak choćby
dwukrotnie występujące w Żywocie czlowieka poczciwego sformułowanie
,,stępać jak z tabulatury". Tabulatura może tl oznaczać zariwno zbi6r
różnych fragmentów muzycznych, jak i zapis utworu wielogłosowego nie
w postaci nut, ale cyfr funkcji harmonicznych. Taki sposób zapisu był
niezwykle popularny w XVI wieku dla instrumentów typu organy lub lutnia
i wymagał od grającego nie tylko biegłości, ale również pewnego kunsztu

38 Por. M. Bukof zet Music in the Baroque Erafrom Monteverdi to Bach. New York 1947,
s. 4: ,,[...] the essential difference between first and seconde practice 1ays in the changed relations
betweerr music and word. In renaissance music, >>harmony is the master of the word<; in baroque
music >the word is the master of harmony<, musical representation of the word".

39 Zob. np.M, Re1: Źwierzytiec. Msza. W: Idem: Pisma wierszem (wybór)..., s. ż60'
Idem: Figliki. ruftznia na rezurekcyją.'Vł:. Wybór pism,,,, s. 289; ibidem, s, 283. Msza była, obok
motetu, jednym z najpopularniejszych gatunków muzycznych uprawianych w polskim renesansie.
Por. M. Wozaczyńska: Muzyka renesansu...1 s. 118. Należy tu jednak podkreślic, że muzykę
wokalną Rej w ogóle wartościował dodatnio, ponieważ elemerrt ,,logosu" wprowadza do niej tak
ulubiony ptzez pisarza ład, Por, ldem: Wizerunk wlasny..., s. ||5.

ao Idem: Żywot czlowieka..., s. 83,
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kompozytorskiego w odczytywaniu i realizowaniu funkcji. Ten nieczytelny
dziś frazeologizn objaśnił Julian krzyżanowski. oznacza on, wedłu gbadacza,
postępowanie nadmiernie ostrożne, sztuczne i, przede wszystkim, wedle
określonych regułal.

podobne, choć nieco prostsze w odczytaniu, są sformułowania: ,,bo trudno
tego, powiedają, do tańca ciągnąć, kto nierad skacze''a2 czy ,,musisz tam
niejednego dzwonka ruszyĆ"a3, w znaczenil: ,,narazić sobie wielu lud,zi,,.w wierszu o wszetecznym bezpieczeństwie z Apoftegmatów dwukrotnie
pada aforystyczne porównanie z zakresu muzyki:

Jako instrument gfupie nastrojony
Musi szpetnie brzmieć, także łeb szalolyaa.

Kto nię rozważa, mądrych słów słuchając,
Jako wół lutniej, słucha, trąby zającas,

słowa te raz jeszcze stawiają nas w centrum zainteresowań aksjologicznych
Reja: pojęcia instrumentów muzycznych traktowane są jako metafory od-powiadające pojęciom ladu, porządku, rozumności, wyłotyr"u tu Rej dwieistotne cechy muzyki, o których była już mowa: 1'.j ,"*rrątrzsystemową
harmonijność (rozumianą - po pierwsze - jako ,rporrąako*anie elementów,
po drugie zaś - jako odpowiedniość, stosowność) ilej nastawienie na wartościinne niż ona sama * przede wszystkim na człowieka. człowiek a - należy
d9dać - postrzegane}o przez pryanat jego całej osobowości, pojmowanegojako istota społeczna, funkcjonująca w Ókreślon}rrn organizrnie państwow}.rn,
ale też jako istota transcendentalna, przebywająca u|"gory"rną drogę przez
życie ku snierci i temu, co jest poza nią - ku ostate.ro"^,, celowi. 

-ńtut"go
Reja interesuje muzyka przede wszystkim w jej aspekcie dydaktycznym,nie tyle jednak jako elnnent wychowania lub edukacji (ako ars bene
modulandi), ile przede wszystkim jako ważny czynnik ksziałtowania osobo-
wości ludzkiej, Dobitnie świadczy o tym sposób, w jaki wartościuje pisarz
muzykę, dzieląc ją w.lĄ/izerunku własnym żywota człowieka poczciwego na
,,muzykę poczciwą" i ,,muzykę wszeteczną"a6. Dydaktyzm Reja ;awi się
nam tutaj jako kategoria w pełni humanistyc zna, jako pizejaw szczególnego
zainteresowania człowiekiem i jego sprawami, którfm po*inna służyć również
muzyka.

W: Idem: Pisma wierszem (wybór)..., s. 307

wlasny..., s. I15.
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Obecność muzykaliów w twórczości Mikołaja Reja stanowi do tej pory
przede wszystkim przedmiot badań etnomuzykologii, Szczególne zasfugi w tej

dziedzinie należy przypisać Jadwidze Bobrowskiej, która jest autorką licznych
publikacji na ten tetnata7. Wydaje się jednak, że szczegółowa analjza związków
twórczości Reja z muzyką, w szczególności zaś ze współczesnym pisarzowi
myśleniem o muzyce i jej wartościowaniem, otwiera również nowe perspek-

tylvy interpretacji jego tekstów. Przedstawione studium ma charakter zaledwie
bardzo ogolnego przeglądu motywów, wraz ze szkicowymi propozycjami ich
interpretowania.

a] Por. następujące artykuły J. Bobrowskiej: Echa ludowego repertuaru wokalnego

w twórczości Mikolaja REż, ,,Literatura Ludowa" 1994, nr 416; Kultura muzyczna w Świetle

literatury staropolskiej XYI i XYII wieku.,,Muzyka" 19'/'7,nr ż; Ludowe instrumentafium muzyczne

XYl-wiecznej Polski w ślpiętle tr|ófczości Mikolaja Reja. W: Księga in memoriam Karol Musioł.
Katowice 1992; Poglądy Mikołaja Reja na muzykę. W: Mlstrzowie muzyki póŹnego renesansu

- dokonania i tradycje. Referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konJerencji muzykologicznej 21-2j
października 1994. T oruń-Warszawa 1994.

MAŁGORZMA LISECKA

The subject of musical motives in works by Mikołaj Rej

Summ ar y

The articte is devoted to the structure and functioning of music-related motives in selected

texts by MikoĘ Rej. The motives are analysed in 3 groups retated to instrumentary, a l6th century
music culture, and its manifestation in the colloquial language familiar to Rej. The main subject

of the anatysis is the explication of synbolics and metaphorics of these motives, as we11 as the

attempt to read their meaning for an axiologic system of Rej.

MAŁGORZATA LISECKA

Musikmotive in den Werkerr von Mikołaj Rej

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel betrilft die Struktur und die Rolle der Musikmotive in den

ausgewźihlten Werken von Mikołaj Rej. Diese Motive werden von der Verfasserin in drei Gruppen
zusammengestęllt: Instrumentarium, Musikkultur des 16.Jhs und die Widerspiegelung der Musik-
kultur in der von Rej gebrauchten Alltagssprache. Zum Hauptgegenstand der Analyse wird die
Erlźuterung der Syrnbotik und Metaphorik von den Motiven und deren Bedeutung frir das von
Mikołaj Rej angewandte axiologische System.
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