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Pięć wieków temu, 4 lutego 1505 roku, urodził się Mikołaj Rej – poeta i prozaik, który 
w dziejach naszej literatury odegrał rolę wyjątkową. Rej pisał po polsku i postawę swoją ak-
centował stwierdzeniem „iŜ Polacy nie gęsi, iŜ swój język mają” [Figliki: s. 160-161]. Nie był 
on pierwszym twórcą polskim, który pisał swoje utwory w języku ojczystym [Chrzanowski 
1923: s. 103-114]. Czynił to jednak na taką skalę, Ŝe przewyŜszył wszystkich swoich poprzed-
ników i współczesnych sobie twórców pod względem bogactwa języka, obfitości i róŜnorod-
ności dorobku literackiego, rangi artystycznej utworów, zakresu poruszanej problematyki oraz 
osobistego zaangaŜowania w aktualne i najwaŜniejsze sprawy kraju [Nowak 1991: s. 488], 
toteŜ właśnie jego uhonorowano zaszczytnym mianem „ojca literatury polskiej” [Brodziński 
1872 (IV): s. I] 

Był więc Rej naszym pierwszym poetą narodowym. Swoje utwory, będące niejedno-
krotnie tłumaczeniami i przeróbkami tekstów obcych, przystosowywał do warunków pol-
skich, nasycał je rodzimymi realiami. Poruszał w nich aktualne problemy moralne, religijne, 
społeczne i polityczne, prezentował wzorce wychowania i postępowania szlachcica-ziemia-
nina, szlachcica-obywatela, ukazywał ówczesne obyczaje, toteŜ określa się go równieŜ 
mianem wychowawcy narodu i malarza obyczajów staropolskich [Podgórska 1971: s. 25-41; 
Dziechcińska 1969: s. 45-64]. 

Rej cieszył się uznaniem juŜ za Ŝycia, skoro większość jego utworów została opubli-
kowana w XVI wieku, a na dokumencie potwierdzającym nadanie mu przez monarchę wsi 
Temerowce, przy jego nazwisku pojawił się tytuł Vates Polonus [Nowak 1991: s. 474-476]. 

Mimo upływu lat, biografia poety z Nagłowic i jego bogaty dorobek literacki nadal 
budzą zainteresowanie badaczy wielu specjalności, takŜe i muzykologów, bowiem, opisując 
w swoich utworach sceny z Ŝycia obyczajowego XVI-wiecznej Polski, zwracał on uwagę 
równieŜ i na muzykę. Ten aspekt spuścizny Reja nie został jeszcze dokładnie przebadany, 
uzasadnione zatem było podjęcie przeze mnie prac badawczych w tym właśnie kierunku. 

W źródłach historycznych zachowało się niewiele informacji dotyczących muzycznego 
wykształcenia oraz muzycznych zainteresowań i kontaktów Reja. W XVI wieku muzykę wy-
kładano na Wydziale Artystów (Facultas Artium) Uniwersytetu Jagiellońskiego dość niere-
gularnie, a sam Rej nie naleŜał do studentów gorliwych, sumiennych i systematycznych, nie 
wiadomo więc, czy podczas rocznych jedynie studiów w Krakowie, słuchał on wykładów 
z dziedziny muzyki [Garbaczowa 1997: s. 50; Prosnak 1976: s. 18; Przybylski: 1994: s. 14]. 

W zamieszczonej na końcu Źwierciadła biografii poety znajduje się informacja o tym, Ŝe 
kiedy w latach 1524-1529 przebywał on w charakterze sekretarza na dworze wojewody san-
domierskiego Andrzeja Tęczyńskiego „zawŜdy był zabawion towarzystwem a muzyką tak 
z natury, Ŝe rzadkiej której nie umiał” [Źwierciadło (II): s. 399]. Ponadto zachował się doku-
ment informujący o tym, Ŝe w 1545 r. Pan z Nagłowic popisywał się przed królem na Wawe-
lu ze swoimi śpiewakami i muzykantami [Głuszcz-Zwolińska 1988: s. 63]. W zachowanych 



dokumentach niewiele jest więc informacji na omawiany tu temat, a uzyskanie większej ich 
liczby moŜliwe było niemal wyłącznie na podstawie twórczości literackiej Reja. 

MoŜna przypuszczać Ŝe nagłowicki poeta wykazywał zainteresowania muzyczne juŜ 
w młodości i upodobaniom tym pozostał wierny takŜe w latach późniejszych. Ich ślady 
odzywają się na kartach jego utworów literackich w postaci krótkich wzmianek i dłuŜszych 
fragmentów poświęconych muzyce, muzykom i muzykowaniu.  

W tekstach, których autorstwo Reja zostało dowiedzione, terminy muzyczne oraz inne 
terminy uzupełniające, odnoszące się do zjawisk muzycznych występują – jak stwierdziłam 
– ponad 1300 razy. Wyodrębnione wzmianki i dłuŜsze opisy dotyczą przede wszystkim 
muzyki dworskiej, kościelnej czy niebiańskiej, ale niektóre fragmenty odnoszą się do muzyki 
ludowej, rodzimej. Najwięcej tego typu informacji znajduje się w utworach z lat 1557-1568, 
jakimi są: Postylla, Wizerunk, Źwierzyniec wraz z Figlikami i Źwierciadło.  

Zgodnie z ówczesną systematyką dyscyplin naukowych, Rej przedstawiał muzykę jako 
wiedzę, naukę z zakresu siedmiu sztuk wyzwolonych, czyli Septem Artes Liberales. Wiedzę 
tę poznał poprzez lekturę literatury filozoficzno-estetycznej, moralizatorsko-parenetycznej 
bądź podczas nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Rej był w zasadzie samoukiem i nie przykładał większej wagi do systematycznej nauki 
szkolnej. Wbrew przyjętym wówczas wzorcom, nauczanie sztuk wyzwolonych, a więc rów-
nieŜ i muzyki, tj. właściwie wiedzy o muzyce, uwaŜał za zbędne. „Są to – jak pisał w Źwier-
ciadle – nauki powaŜne a trudne” i nie tak potrzebne człowiekowi poczciwemu, jak „spra-
wiedliwość, stałość, roztropność, pomierność, przy tym teŜ miłosierdzie, stateczność” [Źwier-
ciadło (I): s. 61]. W procesie wychowawczym Pan z Nagłowic stawiał na pierwszym planie 
mądrość oraz kształtowanie charakterów poprzez ćwiczenie, zdobywanie doświadczenia 
Ŝyciowego, czyli wiedzę praktyczną. Taki stosunek autora wynikał nie tylko z jego osobis-
tych doświadczeń, ale był teŜ rezultatem nawiązania do poglądów Seneki. O ile jednak Sene-
ka kierował swe uwagi do młodzieńca, który przeszedł juŜ wszystkie etapy ogólnego wy-
kształcenia i drogę do syntezy filozoficznej zdobył przez studium sztuk wyzwolonych, to Rej 
zalecenia Seneki odniósł do średniego stopnia edukacji i wyeliminował sztuki wyzwolone, 
natomiast wykształcenia uniwersyteckiego nie uznał za potrzebne [Korecki 1928: s. 52-53]. 

Zainteresowania Pana z Nagłowic budziła muzyka pojmowana przede wszystkim jako 
rozrywka, zabawa, a nie jej teoretyczne, matematyczne podstawy. Potwierdza to inny frag-
ment Źwierciadła, w którym autor pisał, iŜ „nie wadzi mu teŜ czasem pouczyć się i poszyr-
mować i poskakać i na lutence pograć”, gdyŜ „wszytko to są poczciwe zabawki” [Źwierciadło 
(I): s. 65]. W ideale Ŝywota człowieka poczciwego uwzględniał więc miejsce na muzykę, 
tańce i inne rozrywki, o ile są one „pomierne”, czyli traktowane z umiarem. 

Rej przekonany był o tym, Ŝe kaŜdy rozwija te zainteresowania, które zgodne są z jego 
własną naturą: 

Bo się jednemu chce umieć skakać, drugiemu strzelać,  
trzeciemu szyrmować, czwartemu śpiewać, piskać,  
na lutni grać, owa kaŜdemu się to podoba, do czego 
go zwyczaj, a ono jego przyrodzenie ciągnie. [Źwierciadło (I): s. 81]. 

Poglądy Reja mają wyraźnie klasowy charakter, poniewaŜ obserwował on i oceniał 
róŜne fakty i zjawiska z perspektywy warstwy społecznej, do której sam naleŜał, np. po-
równując w Apoftegmatach Ŝywot bogaczy i ludzi niŜszego stanu zaznaczał, Ŝe ubodzy mają 
więcej czasu na śpiewy i tańce: 

Więc bogacz nie je, aŜ sie ufrasuje; 
UboŜszy w ten czas juŜ śpiewa, tańcuje. [Źwierciadło (II): s. 254]. 



W wypowiedziach Reja występuje kilka podziałów muzyki przeprowadzonych 
według róŜnych kryteriów. Opisywał więc muzykę niebiańską, religijną, a takŜe świecką; 
muzykę dworską i ludową wykonywaną podczas obrzędów rodzinnych i dorocznych, 
uczt, zabaw oraz pracy w polu i warsztacie rzemieślniczym, wreszcie muzykę wojskową 
i rozbrzmiewającą na polowaniach. Biorąc pod uwagę głośność i walory estetyczne 
dźwięku, rozróŜniał muzykę hałaśliwą i „pomierną”, ze względu na aparat wykonawczy 
oraz obecność bądź nieobecność tekstu, wyodrębniał muzykę wokalną i instrumentalną; 
natomiast muzykę instrumentalną, a właściwie wykonujące ją instrumenty podzielił ze 
względu na charakter dźwięku i sposób jego wydobywania. Z kolei pisząc o skrzypaniu, 
piskaniu i trąbieniu, bębnaniu oraz dzwonieniu, wyodrębniał cztery podstawowe grupy, 
tj. chordofony, aerofony, membranofony i idiofony. [Bobrowska 1992: s. 85-89]. 

Pogląd o prymacie muzyki wokalnej nad instrumentalną przyjęty juŜ przez staroŜyt-
nych filozofów m. in. przez Platona i Arystotelesa głoszono nadal w XVI stuleciu. [Morawski 
1979: s. 41-43]. Uznawał go równieŜ Rej wypowiadając się na ten temat w I części Źwierciadła, 
czyli w śywocie człowieka poczciwego. Przestrzegał tam czytelnika by:  

nie puszczał darmo głosu mimo uszy,  
jako od trąby albo od surmy,  
w której słów ani tekstu Ŝadnego nie masz. [Źwierciadło (I): s. 259]  

a takŜe by nie był:  
jako nadęta duda,  
[...] ale iŜ słów w niej nie masz,  
teŜ jej mało rozumieć. [Źwierciadło (II): s. 99]. 

Muzyka towarzyszyła opisywanym przez Reja obrzędom i zwyczajom rodzinnym oraz 
dorocznym, a instrumenty muzyczne jakie wymieniał on w tym kontekście tj. dudy, piszczałki 
i bębny naleŜały przede wszystkim do instrumentarium ludowego lub popularnoludowego. 
Kolędnicy głośno wyśpiewywali pieśni Ŝyczeniowe i boŜonarodzeniowe [Postylla (II): k. 225 v], 
a uczestnicy obrzędów sobótkowych wykonywali szalone magiczne tańce („byliczką sie opa-
sać, a całą noc u sobótki skakać”), bądź tańce z wieńcami na głowach („nakładszy wieńców 
abo jakiego gałęzia na głowę swoję” [Postylla (II): k. 276, 225 v]. Strojenie głów zielonymi 
gałęziami czy wiankami poświadczone zostało w źródłach historycznych i etnograficznych 
jedynie przy okazji Zielonych Świątek oraz Sobótek [Ogrodowska 2000: s. 237-266]. Takie 
obchodzenie świąt dorocznych Rej podsumował w słowach:  

małochmy są w tym roŜni od poganom  [Postylla (II): k. 225 v] 

Na uroczystościach związanych z chrzcinami tańczono, grano na skrzypicach, pisz-
czałkach i bebnach oraz śpiewano „rozliczne pieśni świata tego” [Postylla (II): k. 297 r], a na 
weselach chłopi wykonywali Ŝywe, skoczne tańce: 

Albo owo wesele, kiedy się po kąciech 
Tłuczecie, wyskakując, by szkapy w chomąciech.  
Nazajutrz chłop narzeka, co go bolą boki. 
Namierzły mu podobno onegdajsze skoki [Wizerunk (I): s. 309]. 

Pan z Nagłowic akcentował przede wszystkim ludyczny aspekt muzyki – jej związek 
z zabawą, rozrywką, stwierdzając m. in. w Wizerunku, Ŝe „zawŜdy przy muzyce weselsza 
biesiada” [Wizerunk (I): s. 205], a nastrój na takich spotkaniach i biesiadach zaleŜał w duŜej 
mierze od obecności dobrych muzykantów: „jaki bębennica, taka i biesiada” [Wizerunk (I): s. 
438]. Celem muzyki instrumentalnej było przygrywanie podczas spotkań towarzyskich, uczt, 
biesiad w karczmach, dworkach czy dworach. Muzyka ta powinna być, zdaniem Reja, 
„pomierna”, a więc cicha, spokojna, subtelna, by nie zakłócała i nie zagłuszała toczących się 
wówczas rozmów: 



Tedy są nadobne a ciche muzyczki, 
przy których wŜdy mogą być i rozmowy [Źwierciadło (I): s. 288] 

 Takim „pomiernym”, „poćciwym” rozrywkom Rej przeciwstawiał zabawy „wszetecz-
ne”, „sprośne”, na których rozlegała się głośna, hałaśliwa muzyka wykonywana na piszczał-
kach, dudach bądź bębnach: 

Bodaj u nas bywali zawŜdy tacy goście! 
I Muzyczkać pomierna nic przy tym nie wadzi, 
A zacni pospolicie słuchają jej radzi. 
Ale iŜby jako woł we łbie nie huczała, 
A poczciwych rozmowek im nic nie przekaŜała... [Wizerunk (I): s. 113].  

Rej nie lubił przede wszystkim muzyki głośnej, wrzaskliwej, hałaśliwej, jaką opisał np. 
Wizerunku: 

A kozi rog za uchem jako świnia wrzeszczy, 
W bęben tłuką, by w pudło, aŜ więc we łbie trzeszczy [Wizerunk (I): s. 310] 

 Najwięcej surowych ocen kierował Rej właśnie pod adresem piszczałek, a zwłaszcza 
dud i bębnów. Dla tych właśnie instrumentów wprowadził nazwy peryfrastyczne czyli przez-
wiska: „kozi róg” dla dud i „szkapi brzuch, co weń kijmi kołacą” dla bębna [B. Szydłowska-
Ceglowa 1977: s. 245-246]. 

Oceniając negatywnie ten zespół instrumentów, powoływał się nawet na autorytet Pis-
ma świętego:  

Pismo powieda, iŜ ochotnego szafarza dóbr swoich miłuje 
Pan Bóg, ale pewnie nie owego, co z bębny a z dudami 
tłukąc się po ulicach, szafuje ty dary Pańskie. [Źwierciadło (I): s. 215]. 

Według Reja dudy były instrumentem nieodpowiednim dla warstw wyŜszych, toteŜ 
przestrzegał młodych, by nie trwonili pieniędzy na opłacanie dudziarzy [Źwierciadło (I): s. 69], 
a ziemianina, który umiał tańczyć tylko przy akompaniamencie dud, określił mianem prostaka: 

Ziemianin się oŜenił, nasz prostak u dwora, 
i nie umiał tańcować bez dudy, potwora. [Figliki: nr 163, s. 122] 

Muzyka, i to przewaŜnie głośna, hałaśliwa, towarzyszyła występom wędrownych arty-
stów np. kuglarzy, czy niedźwiedników z tańczącymi niedźwiedziami. JednakŜe autor Wize-
runku nie wspomniał o tym na jakich instrumentach oni grali [Wizerunk (I): s. 237]. Z grupy 
chordofonów Pan z Nagłowic wymienił gęśle, skrzypice i kobzę, a spośród aerofonów: 
piszczałki, fletniczki, trąby, trąbki, dudy, kozi róg i kozi roŜek. Natomiast membranofony i 
idiofony reprezentowane są w jego tekstach przez bęben, bębenek, drumlę i pęcherz z 
grochem. [Bobrowska 2005: s. 5-8] Ostatni z wymienionych instrumentów czyli tzw. gru-
chawka wykonywana była z nadmuchanego pęcherza zwierzęcego, do którego wsypuje się 
ziarenka grochu, a uderzana palcem lub potrząsana, wydaje dźwięki zbliŜone do bębenka 
[Chętnik 1983: s. 98; Bielawski, Mioduchowska 1997 (I): s. 144]. Psy i koty uciekały 
przeraŜone gdy im taką grzechotkę do ogona przyczepiono, stąd zwrot przysłowiowy „lata 
jak kot z pęcherzem”: 

bo takie słowa są jako groch w pęcherzu, 
które tylko iŜ brząkają, a poŜytku Ŝadnego nie czynią,  
tylko, iŜ pies przed nimi ucieka, gdy mu je u ogona uwiąŜą [Źwierciadło (I): s. 262]  

W tekstach Reja znajdujemy równieŜ informacje o XVI-wiecznych zespołach muzycz-
nych określanych terminami muzyczka, muzyka. W świetle jego wypowiedzi ówczesne lu-
dowe i popularnoludowe zespoły muzyczne składały się z dwóch bądź z trzech instru-
mentów. Najczęściej były to zespoły mające w swym składzie bęben i jeden z aerofonów, tj. 
piszczałkę, dudy, kozi róg czy trąby, a tylko dwukrotnie wymienił zespoły trzyosobowe 



z udziałem instrumentów z grupy chordofonów, tj. skrzypic [Postylla k. 297] i gęśli [Psałterz 
nr 150, s. 298].  

Inne instrumenty spotykał Rej w zespołach dworskich np. pięciu piszczków [Figliki:  
nr 163, s. 122], a na dworze królowej rozkoszy: 

Potym około siedli rozni muzykowie, 
AŜ od wielkiego brzęku coś sie działo w głowie. 
Więc się takim porządkiem rozno rozsadzili, 
IŜ namniej jedni drugich ni czym nie głuszyli: 
Tu bliŜej lutnistowie, arphy, symfonały, 
A za nimi panienki przyśpiewając stały... 
Dalej fletniczki piszczą a puzany bęczą, 
Pomorty jako chłopi, gdy sie swarzą, jęczą. 
Dalej zasię kornety, głośne szałamaje, 
Tak iŜ jedno drugiemu wdzięczności dodaje. 
A trąby pozłociste przy kaŜdym leŜały, 
A gdyby pani wyszła, na to juŜ czekali. [Wizerunk (I): s. 142, 145]. 

 Pan z Nagłowic zauwaŜał, Ŝe śpiew rozlegał się podczas pracy wieśniaków – oraczy 
i Ŝniwiarek, inni pokrzykawali podczas róŜnych zajęć w polu, a ubogi kowal nie potrafił 
efektywnie pracować bez śpiewania wesołych piosenek: 

Kowal jeden ubogi wedle kupca mieszkał, 
Robiąc sobie był wesół, ni ocz sie nie troskał. 
A iŜe swym spiewaniem bogacza frasował, 
Zarzucił go pieniądzmi i myśl mu zepsował. 
Bacząc kowal odmianę, pieniądze zaś wrócił: 
„Wszak bym tak sobie zdrowia kilka lat ukrócił! 
Wolę to, co zarobię, wesoło spiewając, 
NiŜ o pieniądzach myślić, łakomie zbierając” [Figliki nr 209, s. 145] 

„Trąbą wilka pasterze straszą więc od stada” – sygnalizował Rej w śywocie człowieka 
poczciwego obronne funkcje niektórych instrumentów muzycznych, natomiast w Postylli 
rejestrował fakt rozpędzania gradowych czy burzowych chmur przy pomocy donośnych 
dzwonów i śpiewania [Źwierciadło (II): s. 4; Postylla (II): k. 244].  

Z wypowiedzi Pana z Nagłowic, przekazanych w jego utworach literackich, moŜna 
wnioskować, Ŝe lubił on muzykę „pomierną”, a więc spokojną, umiarkowaną, zaliczając do 
tej kategorii muzykę wokalną np. śpiewy dworskich panien i „złotem przewijane” piosnki 
kmiotówien [Źwierciadło (II): s. 65-66]. Zaliczał tu równieŜ melodie instrumentalne grane na 
lutenkach oraz na symfonalikach, t. j. szpinetach bądź na innych instrumentach strunowych 
z klawiaturą [Szydłowska-Ceglowa 1977: s. 98-102]. Instrumenty te, jak moŜna przypuszczać 
na podstawie częstotliwości wymieniania ich nazw i to zazwyczaj w formie deminutivum, 
naleŜały do najbardziej lubianych przez Reja: 

A jeśli teŜ masz ten dostatek, 
pisał w śywocie człowieka poczciwego –  
więc teŜ kaŜesz sobie czasem abo na lutence, 
abo na jakim symfonaliku nadobnie zagrać 
a pocieszyć zafrasowaną myśl swoję i serce swoje [Źwierciadło (II): s. 130].  

Zdaniem Reja, taka właśnie muzyka przynosi pociechę w troskach i kłopotach, wpływa na 
słuchacza uspokajająco, toteŜ słuchanie jej zalecał nawet osobom starszym [Źwierciadło (II): s. 
109].Rej akceptował równieŜ wytworne tańce i śpiewy dworskich panien, wykonywane 
przede wszystkim przy akompaniamencie lutni:  

Potym panny rozliczne tańce tańcowały, 
Drugie pięknie śpiewając na lutniach im grały (...) 
Są teŜ drudzy, co pięknie na lutenkach grają, 



Drudzy teŜ, co piosneczki poczciwe spiewają. [Wizerunk (I): s.150, 309]. 

Przekazy dotyczące świeckiego repertuaru wokalnego i tanecznego są w tekstach Reja 
nieliczne. I tak poza wzmianką o śpiewach kmiotówien, piosence o biedaszku, hejnale, na-
wiązaniem do wątku „anatomii klaczy”, przyśpiewką krakowiakową zamieszczoną w śywo-
cie człowieka poczciwego, która moŜe być równieŜ tekstem autorskim samego Reja, wreszcie 
przetworzonym literacko wątkiem „o wilczku oŜenionym”, spotykanym po dziś dzień w re-
pertuarze śpiewaków ludowych, nie ma w jego dziełach innych informacji, które moŜna by 
skojarzyć z konkretnymi pieśniami znanymi z późniejszych źródeł folklorystycznych. 
[Bobrowska 1994: s. 109-122] Natomiast z repertuaru tanecznego poza gonionym, nagłowicki 
poeta nie wymienił nazw innych tańców polskich, wspomniał jednak o spolszczonym tańcu 
obcego pochodzenia – cenarze, a takŜe o padwanie – obcym tańcu dworskim.  

Opisując Ŝycie w ówczesnej Polsce Rej nie pominął udziału muzyki w ceremoniach 
religijnych. Celem wykonywanej podczas nich muzyki, przede wszystkim wokalnej było 
wysławianie Boga, o czym czytamy np. w Psałterzu: „wysławiam imię jego rozmaitym pie-
niem” [Psałterz: s. 3]. Pisał więc o śpiewaniu jutrzni [Krótka rozprawa: s. 138, Figliki: nr 178,  
s. 130], nieszporów [Kupiec: s. 117], pasji [Figliki: nr 97, s. 89], Christe qui lux es et dies [Wize-
runk (I): s. 53], Te Deum laudamus [Kupiec: s. 49] oraz psalmów, które nazywał „wdzięcznymi 
piosnkami Dawida” [Źwierciadło II: s. 378-379]. 

 Śpiew wspomagały róŜne instrumenty, jak m. in. wymieniane w Psałterzu, Postylli czy 
Apocalypsis organy, dzwony, dzwonki, trąby, cymbały: 

więc mu biją w cymbały a grają w organy [Źwierzyniec: s. 198]. 

Rej, jako wyznawca kalwinizmu, krytykował niektóre katolickie ceremonie kościelne, 
m. in. te, którym towarzyszyły dźwięki dzwonów czy dzwonków: 

A jakoś tu powiedał: palą, kurzą, dzwonią,  
A około kościoła z kropidły się gonią [Wizerunk (I): s. 777] 

Negatywnie oceniał zwłaszcza muzykę wygrywaną przez głośne i hałaśliwe 
instrumenty ludowe: dudy, piszczałki i bębny na procesji BoŜego Ciała [Postylla, k. 225 v] 
oraz na kiermaszach odbywających się w czasie odpustów wokół kościoła: 

Jeden potrząsa kobiałką, 
Drugi bębnem a piszczałką [Krótka rozprawa: s. 48].  

Nawet i śpiew duchownych nie zawsze zyskiwał jego aprobatę. Świadczy o tym jeden 
z Figlików w którym śpiew księdza wykonującego pasję porównał do ryku osiołka [Figliki: nr 
97, s. 89]. 

W kontekście postulowanego przez róŜnowierców wprowadzenia języka ojczystego do 
liturgii i śpiewów religijnych [Morawska brw.: s. 76; Z. M. Szweykowski 1958: s. 109] czytel-
na staje się zamieszczona w Postylli wzmianka o słuchaniu w kościele „pisku, krzyku, huku, 
któremu Ŝaden ani jednego słowka nie rozumie” [Postylla (II): k. 225 v], co odnosi się do 
muzyki wielogłosowej z łacińskimi tekstami.  

Muzykę wojskową wykonywano na trąbach i bębnach, którym towarzyszyły okrzyki, 
zgiełk i odgłosy maszerujących oddziałów. Ta muzyka była równieŜ głośna i hałaśliwa, 
a mimo to Pan z Nagłowic wypowiadał się o niej z aprobatą: 

Tedy juŜ tam wielka rozkosz (...) patrzyć na hufy 
pięknym porządkiem postępując, nasłuchać sie onych 
wdzięcznych trębaczów, bębnów, pokrzyków, aŜ ziemia 
drŜy a serce sie od radości trzęsie. [Zwierciadło (I): s. 92] 

Funkcje sygnałowe pełniły równieŜ melodie wygrywane w czasie polowań, takŜe 
dźwięki surmy i bębna oznajmiające przyjazd pana młodego na odbywające się na wsi 



wesele [Źwierciadło (I): s. 109], oraz trzy utrwalone przez Reja formy folkloru stróŜowskiego, 
tj. zawołania, instrumentalne melodie hejnałowe oraz piosenka – pobudka Hejnał świta juŜ 
dzień biały [Bobrowska 1999: s. 285-290; Hernas 1961].  

Terminologia muzyczna występuje często w cytowanych przez Reja przysłowiach czy 
zwrotach przysłowiowych, a takŜe w stosowanych przez niego porównaniach i metaforach. 
Pod tym względem na uwagę zasługuje wiersz pt. „Organy”. [Źwierzyniec: s. 196], w którym 
poeta przedstawił ówczesną sytuację w Polsce jako grę na tym instrumencie: 

To tu róŜne piszczałki pięknie przepierują, 
Abowiem tenorowi na wszytkim folgują. 
TakŜe nasze piszczałki Pospolitej Rzeczy; 
Gdyby tenor przystojny miewali na pieczy, 
A na jeden głos wszyscy społy sie zgadzali, 
Nadobnieby piosneczki kaŜdej dokonali; 
Ale – iŜ róŜno beczą a k temu się kwapią, 
Więc mało znać tenoru, jedno miechy sapią. 

JakŜe aktualnie brzmi i dzisiaj ten tekst. 

Mikołaj Rej postrzegał, obserwował i w swych tekstach dokumentował obecność 
muzyki w Ŝyciu religijnym i świeckim, obrzędowym, zwyczajowym, towarzyskim i codzien-
nym róŜnych warstw społecznych XVI-wiecznej Polski. Na podstawie jego utworów litera-
ckich stwierdzić moŜna, Ŝe sam lubił przede wszystkim muzykę dworską „cichą i pomierną” 
oraz muzykę wojskową i towarzyszącą polowaniom, takŜe piosenki wiejskich dziewcząt. 
Natomiast z jego negatywną oceną spotykały się niektóre formy katolickiej muzyki koś-
cielnej, Ŝywiołowe tańce ludowe, a szczególnie głośna ludowa muzyka instrumentalna. Jego 
zainteresowania muzyczne i oceny zgodne były z normami i zasadami głoszonymi w ów-
czesnych traktatach filozoficznych, moralizatorsko-parenetycznych i kazaniach.  

MoŜna w tym miejscu zastanowić się, czy głoszone, zwłaszcza w późniejszych utwo-
rach Pana z Nagłowic poglądy, zgodne są z jego rzeczywistymi upodobaniami. W stosunku 
Reja do muzyki ludowej, podobnie jak i do tzw. kwestii chłopskiej moŜna zauwaŜyć pewną 
ewolucję. Najbardziej radykalne poglądy społeczne głosił w Krótkiej rozprawie z 1543 roku. 
W powstałych wówczas utworach niewiele jest wzmianek o muzyce ludowej, a te, które się 
w nich pojawiają, nie zawierają tak negatywnych o tej muzyce opinii, jak teksty późniejsze. 
MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe Rej nie był wtedy przeciwnikiem muzyki ludowej, którą za-
pewne miał w swym repertuarze ów występujący na Wawelu zespół Pana z Nagłowic. 
Zmiana widoczna jest juŜ w Postylli z 1557 roku, gdzie krytyka obyczajów łączy się z nega-
tywną oceną towarzyszących im śpiewów, tańców i muzyki instrumentalnej. Najostrzejszą 
ocenę instrumentalnej muzyki ludowej zawierają ostatnie dzieła Reja, powstałe po okresie, 
kiedy w ogóle narastały jego narzekania na chłopów.  

Rejestrując tę ewolucję poglądów Reja naleŜy jednak pamiętać, Ŝe jego sposób pisania 
o muzyce wynikał w duŜej mierze z tematyki i gatunku tekstów literackich. W utworach 
satyrycznych czy moralizatorsko-parenetycznych oczywiste jest przecieŜ przerysowywanie 
i wyolbrzymianie cech negatywnych. Prawdopodobna wydaje się więc i taka ewentualność, 
Ŝe prywatne poglądy Pana z Nagłowic na muzykę róŜnią się od tych, jakie na kartach swych 
dzieł przedstawił Rej – moralista tak, jak i jego Ŝycie róŜniło się od ideału zalecanego przez 
pisarza w śywocie człowieka poczciwego. 

Działalność pisarska Reja przypadła na okres kształtowania się polszczyzny jako 
języka literackiego. Istotne jest więc to, Ŝe pisał on dość często o muzyce, wprowadzając do 
swych tekstów tematykę i terminologię z tej dziedziny.  
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