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Wstęp

Si mis moult grant peinne a l’aprendre,
Et la sceus en si po d’espace
Qu’eins qu’elle partist de la place,
Ne que toute l’eüst pardit,
Je la sceus par chant et par dit.
Et pour ce que ne l’oubliasse
Failloit il que la recordasse.
Mais si com je l’imaginoie
En mon cer, et la recordoie
De si trés bonne affection
Que toute l’inclination
Des cinc sens que Dieus m’a donné
Y estoit si ordonné
Que n’avoie cuer ne penser
Que lors peüsse ailleurs penser (…)
La dame fu esvanoïe1.

Guillaume de Machaut, Remède de Fortune

Pamięć – jedna z podstaw ludzkiej (i nie tylko ludzkiej) egzystencji, wszechobecna,

a jednocześnie tak trudna do uchwycenia.  Przenika niemal  każdy aspekt  życia:  umożliwia

odpowiednią  reakcję  na  bodźce  zewnętrzne,  naukę,  zdobywanie  wszelkiego  rodzaju

umiejętności,  łączy  w  sobie  wszystkie  zmysły,  stanowi  podstawę  dla  tworzenia  się

społeczności. Wymaga jednak ciągłej aktywności i wkładu energii w celu jej podtrzymania.

Energia ta ma uchronić nas i przyswajany materiał od zapomnienia – przeciwieństwa pamięci,

a  zarazem  nierozłącznie  splecionego  z  nią  elementu,  umożliwiającego  efektywne  jej

funkcjonowanie.

Czymże  jednak  właściwie  jest  pamięć?  Na  to  pytanie  inaczej  odpowie  biolog,

psycholog,  jeszcze  inaczej  historyk,  antropolog  i  socjolog.  Ta  wieloaspektowość  pojęcia

doprowadziła do rozwoju inter- i wielodyscyplinarnych  memory studies, na tyle żywotnych

1 „Zatem poczyniłem wielki  wysiłek w celu jej [ballady] nauczenia się /  i  jej  przyswojenia tak szybko, /
żebym przed  opuszczeniem miejsca  /  lub nawet  skończeniem śpiewania  jej,  /  znał  zarówno słowa,  jak
i muzykę. / A więc, aby jej nie zapomnieć [ne l’oubliasse], / musiałem odcisnąć ją w mojej pamięci [la
recordasse]. /  Lecz  gdy  już  zawarłem  jej  wyobrażenie  /  w  moim  sercu  i odcisnąłem  /  z  tak  wielką
żarliwością, / że każda część / pięciu zmysłów danych mi przez Boga / była jej tak podporządkowana, / że
nie miałem serca ani chęci myślenia o czymkolwiek innym (…), dama zniknęła”. Cytat starofrancuski za:
Jody Enders, Music, Delivery, and the Rhetoric of Memory in Guillaume de Machaut’s Remède de Fortune,
„PMLA” 107 (1992) nr 3, s. 455. Wszystkie tłumaczenia na język polski są tłumaczeniami własnymi, o ile
nie zaznaczono inaczej.
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i inspirujących,  że  Marcin  Napiórkowski  w  kontekście  ostatnich  kilkudziesięciu  lat  pisze

o wybuchu „epidemii pamięci”, rozprzestrzeniającej się na liczne dziedziny nie tylko nauki,

ale i życia w ogólności2. W samych naukach humanistycznych i społecznych powiązana jest

ona z prawem, polityką, ale też biologią i medycyną. Dla niniejszych rozważań nieistotne są

jednak  aktualne  spory  polityczne,  w centrum  których  tkwi  pamięć  o  wydarzeniach

z przeszłości  danej  społeczności,  czy  bardziej  szczegółowe  biologiczne  ujęcia  działania

ludzkiego mózgu.  Poniżej chciałbym skupić się  jedynie na wybranych nurtach w naukach

o kulturze,  ukazując  zarazem  różnorodność  współczesnych  ujęć  pamięci.  W ten  również

sposób,  łącząc  kolejne  obszary  refleksji,  stopniowo  będę  w stanie  określić  perspektywę

przyjętą w niniejszej rozprawie.

Istotne  w  tym  kontekście  jest  pojęcie  antropologii  pamięci,  którego  nie  należy

rozumieć jako działu antropologii, ale raczej jako punktu widzenia, z którego badać można

różnego rodzaju przejawy kultury – sposób ujmowania rzeczywistości  mogący ukazać jej

wcześniej  niezauważone  aspekty3.  Jednym  z  założeń  niniejszej  pracy  jest  właśnie

zaproponowanie nowego spojrzenia na opisane już wcześniej źródła teoretyczno-muzyczne.

Mimo  iż  tego  rodzaju  teksty  dotyczą  przede  wszystkim  pamięci  indywidualnej,  to

koncentracja uwagi na tym aspekcie nie wyklucza kontekstu społecznego. Pamięć zbiorowa

nie stanowi bowiem sumy pamięci jednostek,  ale wchodzi z nimi w liczne i  nieoczywiste

relacje. Przekonanie o rozwijaniu się indywidualnej pamięci w społecznych ramach stało się

punktem wyjścia  dla  prekursorskich badań Maurice’a Halbwachsa (1877-1945),  będącymi

jedną z niewątpliwych przyczyn wspomnianej „epidemii”4. Pamięć zbiorowa dla członków

danej grupy jest „przezroczysta” do tego momentu, gdy zetkną się oni z przedstawicielami

innej grupy, nie dzielącymi tych samych doświadczeń, wiedzy i kategorii. W badaniach nad

nią na pierwszy plan wychodzi więc subiektywizm; doceniony zostaje pamiętający podmiot.

Perspektywa ta pozwala na krytykę pozornie obiektywnej wizji historii i demontaż stojących

za nią przekonań, będących w istocie pamięcią tę historię piszących5.  Kolejne uogólnienia

zdają się prowadzić do wniosku, że pamięć stanowi podstawę właściwie wszelkich praktyk

kulturowych. Szczególnie wyraźnie objawia się to w postaci licznie obchodzonych rocznic

i innych obrzędów mających na celu zespolenie społeczności. Wreszcie wytwory kultury od

2 Marcin  Napiórkowski,  Epidemia  pamięci,  w:  Antropologia  pamięci.  Zagadnienia  i wybór  tekstów,  red.
Paweł  Majewski,  Marcin  Napiórkowski,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Warszawskiego,  Warszawa  2018,
s. 15-37.

3 Ibidem, s. 37.
4 Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król, PWN, Warszawa 1969.
5 Napiórkowski, Epidemia pamięci, s. 20-24.
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najdawniejszych  czasów  pełnią  funkcję  nośników  pamięci6,  czyli  pewnych,  najczęściej

materialnych,  obiektów  uruchamiających  pamięć  danej  grupy.  W  tym  kontekście  należy

zwrócić  uwagę  na  „miejsca  pamięci”  (lieux  de  mémoire).  Termin  ten,  zaproponowany

w latach  70.  przez  Pierre’a  Norę7,  nie  został  zarysowany  bardzo  precyzyjnie,  stanowiąc

właściwie ekwiwalent wszelkich nośników, mimo swojej wyraźnej przestrzennej konotacji.

Według autora, poza miejscami różnego rodzaju obchodów, muzeami i archiwami, funkcję

lieux  de mémoire mogły pełnić  również pomniki,  słowniki,  czy  nawet  przemówienia (ich

nagrania  lub  zapisy).  Biorąc  pod  uwagę  okres  powojenny,  rozumiane  są  one  przede

wszystkim w kategoriach konstytuowania tożsamości narodowej8.

Istniały  (i  wciąż  istnieją)  kultury,  w których pamięć  stanowi  absolutny  fundament

życia społecznego. Mowa oczywiście  o społecznościach całkowicie  lub w przeważającym

stopniu oralnych.  Badania zajmujące się  zagadnieniami oralności  i  piśmienności obejmują

m.in.  proces  powstawania przekazywanych ustnie  eposów9 oraz przekształcenia sposobów

myślenia, zachodzących poprzez kontakt z pismem rozumianym jako technologia. Autorami

klasycznych prac i szeroko zakrojonych badań w zakresie przekazu epiki w społecznościach

niepiśmiennych  są  Milman  Parry  (1902-1935)  i jego  uczeń  Albert  Lord  (1912-1991)10.

Głównym przedmiotem ich zainteresowania były dzieła Homera, które, jak uważali, spisane

zostały  z  wykonań  pierwotnie  oralnych.  Żeby  jednak  potwierdzić  swoją  hipotezę

i szczegółowo poznać proces powstawania  Illiady i Odysei,  za  konieczne uznali  dogłębne

zbadanie kultywowania epiki w im współczesnych społecznościach niepiśmiennych na terenie

Bałkanów. Lord poświęcił również jeden rozdział swojej książki epice średniowiecznej, którą

6 Zob. Marian Golka,  Pamięć społeczna i jej implanty,  Wydawnictwo Naukowe Scholar,  Warszawa 2009,
s. 67-121.

7 Pierre Nora, Mémoire collective, w: Faire de l’histoire, red. Jacques le Goff, Pierre Nora, Gallimard, Paris
1974, s. 398-401.

8 Pojęcie lieux de mémoire problematyzuje i porównuje z mnemotechnicznymi loci memoriae Pim den Boer
w: Pim den Boer,  Loci memoriae – Lieux de mémoire, w: Cultural Memory Studies. An International and
Interdisciplinary Handbook, red. Astrid Erll, Ansgar Nünnig, współpraca Sara B. Young, Walter de Gruyter,
Berlin – New York 2008, s. 19-25. Tłumaczenie polskie:  idem,  Loci memoriae – Lieux de mémoire, tłum.
Paweł Majewski, w: Antropologia pamięci, s. 223-230. Zob. również: Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci
(lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 112 (2008) nr 4, s. 11-20.

9 Wykorzystuję w tym miejscu termin zaproponowany przez Waltera Onga na słusznie krytykowane przez
niego, wewnętrzne sprzeczne określenie „literatura oralna” (łacińskie słowo  litera dotyczy bezpośrednio
litery  alfabetu,  nie  znanej  osobom niepiśmiennym).  Zob.  Walter  Jackson Ong,  Oralność  i piśmienność.
Słowo  poddane  technologii,  tłum.  Józef  Japola,  wydanie  drugie,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 41-47.

10 Najpełniejszy przekaz z ich wspólnych badań stanowi praca: Albert B. Lord,  Pieśniarz i jego opowieść,
tłum. Paweł Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 (wyd. oryg. idem, The
Singer of Tales, Harvard University Press, Cambridge 1960).
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analizował  pod  kątem  zastosowania  formuł  znanych  z eposów  przekazywanych  ustnie11.

Ważną pracę na temat interakcji między oralnością a piśmiennością w tej epoce (konkretnie

w okresie od 1066 do 1307 r. na terenie Anglii) opublikował w 1979 r. Michael Clanchy12,

skupiając się na przede wszystkim na konsekwencjach wprowadzenia i rozpowszechniania się

pisma w życiu codziennym (głównie poprzez dokumenty urzędowe). W dziedzinie muzyki

europejskiej istotne miejsce w rozważaniach nad środkami przekazu zajmują prace dotyczące

wczesnej transmisji chorału gregoriańskiego i udziału w niej notacji muzycznej13. Obszernie

z dokonań  Parry’ego,  Lorda  i  Clanchy’ego  korzystał  Walter  Jackson  Ong,  który

zaproponował  ujęcie  bardziej  uogólnione,  obejmujące  wpływ  pisma  (w  tym  druku

i, w mniejszym  zakresie,  mediów  XX-wiecznych)  na  sposób  funkcjonowania  jednostek

i społeczeństwa14.  To  właśnie  do  syntezy  Onga  będę  odnosić  się  najczęściej,  analizując

średniowieczne  traktaty  teoretyczno-muzyczne  jako  przejawy  kultury  „zawieszonej”

pomiędzy oralnością a piśmiennością.

Również muzyka może stanowić nośnik pamięci społecznej, co w oczywisty sposób

dotyczy  tekstów  w  utworach  wokalnych,  w  nieco  mniej  oczywisty  –  sfery  dźwiękowej.

W niniejszej dysertacji zajmuję się jednak głównie indywidualnym kształtowaniem pamięci

w nauce  muzyki,  prowadzącym do ukształtowania schematów koniecznych do osiągnięcia

efektywnego  poziomu  wykonawstwa.  Poza  psychologią,  istotny  wkład  w  zakresie

współczesnego postrzegania pamięci stanowią rozważania z zakresu fenomenologii percepcji,

dotyczące m.in. tworzenia się nawyków i relacji między człowiekiem a światem materialnym.

Henri Bergson oraz, kontynuator jego myśli, Maurice Merleau-Ponty rozróżniają dwa rodzaje

pamięci:  tę,  która  odpowiada  za  tworzenie  wyobrażeń  (przywoływanie  przeszłości),  oraz

powtarzającą w teraźniejszym działaniu pewne ukształtowane odruchy15. Ta druga jest jakby

11 Ibidem, s. 401-448.
12 Michael Thomas Clanchy,  From Memory to Written Record: England 1066-1307, wydanie trzecie, Wiley-

Blackwell, Hoboken, New Jersey 2013 (wyd. pierwsze Harvard University Press, Cambridge 1979).  Żywa
i szeroka  recepcja  pracy  Clanchy’ego  omówiona  została  w:  Anna  Adamska,  O książkach  „kultowych”
w mediewistyce.  Michael  Clanchy i  jego  From Memory to Written  Record,  „Roczniki  Historyczne”  87
(2021), s. 171-185.

13 Wśród tekstów inspirowanych pracą Clanchy’ego jest m.in. Leo Treitler, Oral, Written, and Literate Process
in the Transmission of Medieval Music, „Speculum” 56 (lipiec 1981) nr 3, s. 471-491. Zob. również: idem,
The „Unwritten” and „Written Transmission” of Medieval Chant and the Start-Up of Musical Notation ,
„The Journal of Musicology” 10 (1992) nr 2, s. 131-191.

14 Ong, Oralność i piśmienność (wyd. oryg.  idem,   Orality and Literacy. The Technologizing of the  Word,
Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 1982).

15 Zob.  Henri  Bergson,  Materia  i  pamięć:  esej  o  stosunku  ciała  do  ducha,  tłum.  Romuald  J.  Weksler-
Waszkinel, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 61-66; Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia
percepcji,  tłum.  Małgorzata  Kowalska,  Jacek  Migasiński,  Aletheia,  Warszawa  2001,  s.  157-166.
W przypadku  obu tekstów korzystałem z  wyboru  zaproponowanego w:  Antropologia  pamięci,  s.  53-58
(Henri Bergson, Materia i pamięć), i 59-66 (Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji).
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„poza  czasem”,  Bergson  nazywa  ją  „nawykiem  oświetlonym  przez  pamięć”16.  Z  tej

perspektywy podstawową naukę muzyki można określić jako proces kształtowania nawyków,

w którym pomoc stanowią wyobrażenia (należące do pierwszego rodzaju pamięci). W toku

długotrwałej praktyki jednak same wyobrażenia – narzędzia mnemotechniczne, przestają być

potrzebne, a ciało wykonawcy realizuje dane zamiary bez tego rodzaju zapośredniczenia. Za

przykład  może  posłużyć  odczytywanie  notacji,  do  czego  wprawny  muzyk  nie  potrzebuje

dłuższej  refleksji,  czy  też  w  pełni  uświadomionego  przeniesienia  informacji  z jednego

nośnika – pisma, na drugi – głos, instrument. Instrumenty muzyczne są w tym kontekście

szczególnie interesujące, ponieważ stanowią one przedłużenie ciała wykonawcy, a sama gra

nie  jest  zapośredniczona  dokładną  analizą  ruchów,  które  trzeba  wykonać.  Jak  twierdzi

Merleau-Ponty:  „Przykład  muzyków-instrumentalistów (…)  pokazuje,  że  przyzwyczajenie

nie zagnieżdża się ani w myśleniu, ani w ciele obiektywnym, ale w ciele jako pośredniku

pewnego świata”17.

Wielowątkowe i niejednoznaczne jest pojęcie zapominania lub wypierania pewnych

treści z pamięci, które również podejmowane jest przez badaczy kultury. Pisma Aleksandra

Łurii,  mimo  iż  reprezentujące  perspektywę  psychologiczną,  obejmują  również  szerszy

kontekst  funkcjonowania  pacjenta  w środowisku  i  kontakcie  z  innymi.  Emblematycznym

przykładem jest tu praca Świat utracony i odzyskany, relacjonująca przebieg terapii żołnierza

Armii  Czerwonej,  który  w  czasie  II Wojny  Światowej  doznał  ciężkich  obrażeń  głowy,

a w konsekwencji uszkodzenia mózgu. Autor nie tylko opisuje zachowania i objawy pacjenta

(obejmujące  m.in.  stratę  większości  wspomnianych  wyżej  wyćwiczonych  nawyków  oraz

zaburzenia  komunikacji  pomiędzy  ciałem a  umysłem),  ale  również  obszernie  cytuje  jego

własne wypowiedzi18. Do prac o bardziej humanistycznym profilu, dotyczących zapominania

u osób zdrowych zaliczają  się m.in.  niektóre wczesne dzieła  Sigmunda Freuda19.  Szeroko

podejmowane  są  również  badania  na  temat  wyparcia  i  zapomnienia  w  ramach  pamięci

zbiorowej. Wypieranie pewnych wydarzeń z przeszłości danej społeczności jest z pewnością

16 Bergson, Materia i pamięć, w: Antropologia pamięci, s. 58.
17 Autor podaje przykład organisty, który potrzebuje zaledwie krótkiej próby, by poznać i „urządzić się” w po

raz  pierwszy  napotkanym  instrumencie,  na  którym  ma  wykonać  koncert.  Zob.  Merleau-Ponty,
Fenomenologia percepcji, w: Antologia pamięci, s. 65.

18 Aleksander  Łuria,  Świat  utracony  i  odzyskany.  Historia  pewnego  zranienia,  tłum.  Artur  Kowaliszyn,
Państwowe  Wydawnictwo  Naukowe,  Warszawa  1981.  Istotny  dla  niniejszych  rozważań  fragment
przytoczony został również w zbiorze: idem, Świat utracony i odzyskany, w: Antropologia pamięci, s. 41-52.

19 Sigmund Freud, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, tłum. Ludwik Jekels, Halina Ivánka,
wydanie czwarte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 31-48 i 183-214. Wybór ustępów na
temat zapominania w:  idem, O zapominaniu, przejęzyczeniach,  czynnościach pomyłkowych,  zabobonach
i błędach, w: Antropologia pamięci, s. 297-312.
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sposobem  na  poradzenie  sobie  z  problematyczną  historią,  ale  także  czynnikiem

warunkującym  tożsamość  grupy  (klasyfikowanej  nie  tylko  ze  względu  na  obszar

geograficzny, ale np. należącej do danego pokolenia)20.

Mimo iż zapominanie części informacji z naszego życia stanowi proces konieczny dla

poprawnego  funkcjonowania  pamięci,  to  brak  kontroli  nad  nim  jest  przyczyną  trudności

w przyswajaniu  wiedzy.  Aby  uchronić  dane  od  zapomnienia,  uczeni  dawnych  epok

opracowali (a w dużej mierze skodyfikowali istniejące wcześniej) metody mnemotechniczne,

których  najbardziej  spektakularnym  i  tajemniczym  jednocześnie  przykładem  są  sztuki

pamięci  wykorzystywane  w  ramach  retoryki.  Autorami  pionierskich  prac  na  ten  temat,

skupionych w dużej mierze na zagadnieniu przekazu antycznej sztuki w kolejnych epokach,

są  Frances  Yates21 i  Paolo  Rossi22.  Temat  pamięci  w odniesieniu  do  epoki  średniowiecza

zdecydowanie  rozszerzyła  i zniuansowała  Mary  Carruthers,  ukazując  wielość  wpływów

kształtujących dawną memorię, których nie da się ograniczyć do przekazu zasad antycznych23.

To właśnie prace Carruthers stanowią najistotniejszy punkt odniesienia w niniejszej dysertacji

w  zakresie  memorii.  Co  interesujące,  w  The  Book  of  Memory autorka  zestawia  techniki

obdarzonego  wybitną  pamięcią  fotograficzną  dziennikarza  Salomona  Szereszewskiego,

również opisane przez wspomnianego Aleksandra Łurię24, z dawną retoryczną sztuką pamięci,

wykazując  zbieżność  metod25.  Tym  samym  refleksja  historyczna  otrzymuje  swoje

potwierdzenie w psychologii.

Wyniki badań wyżej wymienionych autorów stały się inspiracją dla badaczy innych

dziedzin,  m.in.  muzykologów.  W  1981  r.  Karol  Berger  podjął  próbę  połączenia

średniowiecznego narzędzia mnemotechnicznego, tzw. ręki Gwidona, z ideą architektonicznej

20 Zob. Golka, Pamięć społeczna, s. 139-167. Problem wyparcia szczególnie wyraźnie zaistniał w niemieckim
społeczeństwie  powojennym,  które  musiało  poradzić  sobie  ze  współodpowiedzialnością  za  działalność
nazistów.  Kwestię  tę  podsumowuje  Aleida  Assmann  w:  Aleida  Assmann,  Pięć  strategii  wypierania  ze
świadomości,  w: Pamięć  zbiorowa  i  kulturowa.  Współczesna  perspektywa  niemiecka,  red.  Magdalena
Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 333-349.

21 Frances A. Yates, The Art of Memory, Routlage & Kegan Paul, London 1966. Tłumaczenie na język polski:
eadem, Sztuka pamięci, tłum. Witold Radwański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

22 Paolo Rossi, Clavis universalis: arti mnemoniche e logica combinatoria de Lulla a Leibniz, Riccardi, Milano
1960. Praca do tej pory nie została, niestety, przetłumaczona na język polski, korzystałem z angielskiego 
wydania: idem, Logic and the Art of Memory. The Quest for a Universal Language, tłum. Stephen Clucas, 
Continuum, London – New York 2006.

23 Mary  Carruthers,  The  Craft  of  Thought:  Meditation,  Rhetoric,  and  the  Making  of  Images,  400-1200,
Cambridge University Press, Cambridge 1998;  eadem,  The Book of Memory, wydanie drugie, Cambridge
University Press, Cambridge 2008 (wydanie pierwsze: Cambridge University Press 1990).

24 Aleksander  Łuria,  O pamięci,  która  nie  miała  granic,  tłum.  Joanna  Przesmycka-Kamińska,  Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

25 Zob. Carruthers, The Book of Memory, s. 94-98.
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sztuki pamięci,  wzorowanej  na przekazie  Rhetorica ad Herennium26,  a Anna Maria  Busse

Berger poświęciła zagadnieniu muzyki i pamięci monografię Medieval Music and the Art of

Memory,  wydaną  w  2005  roku27.  Autorka  proponuje  w  niej  szeroki  kontekst  badań,

wychodząc  od  refleksji  nad  historią  muzykologii  i  dwoma  istotnymi  dla  niej  figurami:

Friedrichem Ludwigiem (1872-1930) oraz Jacquesem Handschinem (1886-1955), by ukazać

jak poglądy tego pierwszego wpłynęły na późniejsze postrzeganie muzyki dawnej i jej źródeł

(szczególnie  utworów  polifonicznych  szkoły  Notre  Dame  przełomu  XII  i  XIII  w.,  które

Ludwig  określał  jako  pierwsze  zamknięte  i  dopracowane  piśmiennie  kompozycje,  dzieła

wybitnych  indywidualności  –  Leoninusa  i Perotinusa28).  W pierwszej  części  pracy  Busse

Berger  omawia  podstawowe  sposoby  kształtowania  pamięci  w traktatach  teoretycznych

dotyczących  muzyki  wokalnej  oraz  funkcjonowanie  różnych  rodzajów  tonariuszy.  Druga

sekcja poświęcona jest zaś problemowi przekazu repertuaru wspomnianej szkoły Notre Dame,

który  według  autorki  oparty  miał  być  głównie  na  pamięci  i kształtował  się  w  złożonym

procesie  kompozycji/improwizacji  na  bazie  przyswojonego  zasobu  formuł  melodycznych

(melizmatów z tzw. traktatu watykańskiego29), a następnie wizualizacji i kompozycji polifonii

menzuralnej,  w  której  zauważyć  można  zdecydowanie  większe  wpływy  piśmienności,

związanej z rozwojem notacji muzycznej30.

Medieval Music and the Art of Memory stanowiła główną inspirację dla powstania

niniejszej pracy, której celem jest umieszczenie środkowoeuropejskich traktatów teoretyczno-

muzycznych w szerokim kontekście średniowiecznej tradycji mnemotechnicznej, co zarazem

pozwoli (przyjmując za drugi punkt odniesienia teorię muzyki Europy Zachodniej) z jednej

strony wpisać je w szersze tendencje, a z drugiej ukazać ich lokalną specyfikę. Początkowo,

podobnie jak wymienieni autorzy, planowałem wykorzystać pojęcie „sztuki pamięci” w tytule

rozprawy, jednak okazało się ono o tyle frapujące i zwracające uwagę, co ostatecznie mało

użyteczne  i problematyczne.  Termin  ten  określa  bowiem  wąski  zakres  praktyk

memoryzacyjnych, co zresztą zaobserwować można również u Busse Berger – autorka szerzej

26 Carol Berger,  The Hand and the Art of Memory, „Musica Disciplina” 35 (1981), s. 87-120. Tłumaczenie
polskie: idem, „Ręka Gwidona” a sztuka pamięci, tłum. Wojciech Bońkowski, „Muzyka” 189 (2003) nr 2,
s. 71-97. Szerszą dyskusję z poglądami Bergera zamieściłem w rozdziale III.

27 Anna Maria Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, University of California Press, Berkeley
– Los Angeles – London 2005.

28 Ibidem, s. 21-31.
29 Ibidem,  s.  161-197.  Wcześniejsze  wyniki  badań  autorki  opublikowane  zostały  również  w:  eadem,

Mnemotechnics and Notre Dame Polyphony, „The Journal of Musicology” 14 (1996) nr 3, s. 263-298.
30 Eadem, Medieval Music and the Art of Memory, s. 198-251.
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odwołuje się do architektonicznej sztuki głównie przy referowaniu artykułu Karola Bergera31.

Szeroki kontekst średniowiecznej  memorii przytaczam na podstawie najważniejszych źródeł

w  rozdziale  I,  stanowiącym  właściwie  rozszerzenie  niniejszego  wstępu.  Po  omówieniu

najważniejszych  metafor  i sposobów  postrzegania  pamięci  w  kulturze  średniowiecza

przechodzę  do  przeglądu  pism,  wykazujących  mniej  lub  bardziej  znaczące  związki

z przekazami praktyk antycznych32. Następnie podejmuję próbę uporządkowania terminologii

oraz zarysowania kontekstu funkcjonowania pamięci na terenie Europy Środkowej.

Busse  Berger,  omawiając  zabiegi  mnemotechniczne  stosowane  w  traktatach

teoretyczno-muzycznych,  z  przepastnego zasobu źródeł  selekcjonuje  najbardziej  wyraziste

przykłady. Opiera się też w dużej mierze na materiałach wcześniej opracowanych, np. wiele

diagramów  przejmuje  z pracy  Musikerziehung Josepha  Smitsa  van  Waesberghe,  będącej

fundamentalnym  wkładem  do  wiedzy  na  temat  muzycznej  pedagogiki  w  średniowieczu,

a zarazem  obszernym  katalogiem  szczególnie  efektownych  przedstawień33.  Podstawowym

kryterium doboru  źródeł  w przypadku  tej  rozprawy nie  jest  ich  wyrazistość  w kontekście

mnemotechniki,  ale  proweniencja  oraz  zamiar  możliwie  kompletnego  objęcia  wszystkich

ówczesnych  obszarów  późnośredniowiecznej  teorii  muzyki  skupionej  na  praktyce

muzycznej34.  Materiał  źródłowy opisany na początku rozdziału II pochodzi ze wschodniej

części  regionu  Europy  Środkowej,  tzn.  obszaru  Królestwa  Polskiego  i  ziem czeskich  (ze

szczególnym  uwzględnieniem  historycznego  Śląska).  Inne  źródła  środkowoeuropejskie

(zwłaszcza  niemieckie)  służą  mi  jako  dodatkowy  materiał  porównawczy  w  wybranych

punktach dysertacji35.  W dalszej  części  rozdziału omawiam te aspekty traktatów, które nie

odnoszą  się  bezpośrednio  do  terminów  muzycznych,  ale  stanowią  ogólne  cechy

charakteryzujące średniowieczne teksty dydaktyczne. Najpierw śledzę możliwe pozostałości

kultury oralnej w ramach tekstów pisanych: przeciwstawienie pojęć ars i usus, oraz elementy

oralne w samym wykorzystanym języku. Trzeci podrozdział  poświęcony jest zaś ogólnym

31 Ibidem, s. 85-94.
32 Przy selekcji  materiału do tej  części  opierałem się w dużej mierze na antologii:  The Medieval Craft of

Memory.  An Anthology  of  Texts  and  Pictures,  red.  Mary  Carruthers,  Jan  M.  Ziolkowski,  University  of
Pennsylvania Press, Philadelphia 2002.

33 Joseph  Smits  van  Waesberghe,  Musikerziehung.  Lehre  und  Theorie  der  Musik  im  Mittelalter,
Musikgeschichte in Bildern, tom III, część 3, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1969.

34 Drugie z wymienionych założeń przyświeca również Busse Berger, która w swojej pracy uwzględniła kilka
niepodejmowanych przeze mnie zagadnień, m.in. praktykę śpiewania improwizowanego fauxbourdon oraz
porównanie tonariuszy pochodzących z różnych okresów (co oczywiście, w przypadku niniejszej dysertacji
uwarunkowane zostało przyjętym zakresem geograficznym i czasowym).

35 W wielu  miejscach  konieczne  okazało  się  również  sięgnięcie  do  źródeł  spoza  granic  regionu  w  celu
zarysowania szerszego kontekstu. Teksty środkowoeuropejskie, mimo własnej specyfiki, są silnie powiązane
z przekazami zachodnimi.
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zasadom konstrukcji traktatów – tym ich aspektom, które wspomagaja proces zapamiętania

materiału:  stosowaniu  podziałów,  hierarchii  i  dodatkowych  oznaczeń,  podstawowym

rodzajom diagramów, wierszy i pieśni mnemotechnicznych.

Najbardziej rozbudowaną część rozprawy stanowi rozdział trzeci, będący szczegółową

analizą  sposobów  przedstawienia  zagadnień  muzycznych  odpowiednio  w  ramach  teorii

chorału gregoriańskiego,  muzyki  menzuralnej,  kontrapunktu i  sztuki  gry na instrumentach

klawiszowych.  Rozdział  podzielony został  według zagadnień (nie  ściśle  według rodzajów

źródeł),  gdyż  czasami  te  same  aspekty  systemu  dźwiękowego  poruszane  są  w  różnych

tekstach,  np.  elementy  systemu  rytmicznego  pojawiają  się  zarówno  w  traktatach

menzuralnych,  jak  i  dotyczących  gry  na  organach.  Moim zadaniem nie  jest  szczegółowe

omówienie  wszystkich  zawiłości  przedstawionej  w  tekstach  teorii  muzyki  (są  to  traktaty

mniej lub bardziej szczegółowo opisane w literaturze muzykologicznej), ale zwrócenie uwagi

na sposób, w jaki dany materiał został zaprezentowany. Przyjęta metodologia obejmuje m.in.

analizę  tekstu  łacińskiego,  przykładów  muzycznych,  diagramów  i  innych  elementów

graficznych. Można uznać, że odpowiednik rozważań na temat przekazu polifonii w ostatnich

rozdziałach pracy Busse Berger w niniejszej rozprawie stanowi część poświęcona koncepcji

tactus w muzyce instrumentalnej oraz związanej z nią praktyce improwizacji. W tym miejscu

najszerzej  odnoszę  się  do  własnych  doświadczeń  wykonawczych,  które  w  czasie  pisania

niniejszej rozprawy niejednokrotnie pozwoliły mi na weryfikację informacji  teoretycznych

oraz stanowiły inspirację dla podjęcia niektórych wątków.

Wieńczący całość epilog w pewnym sensie wykracza poza przyjęte podstawowo ramy

wyznaczone przez materiał źródłowy. Komentuję w nim często podejmowany w kontekście

mnemotechniki (a konkretniej  sztuki pamięci) temat powiązań pomiędzy  ars musica i  ars

rhetorica. Epilog ma formę nieco swobodniej prowadzonego eseju, w którym koncentruję się

przede  wszystkim na  aspekcie  performatywnym łączącym obie  sztuki.  Aspekt  ten,  mimo

swojej  oczywistości,  jest  jednocześnie  najbardziej  nieuchwytny  i  trudno  dostępny,  gdyż

dotyczy interakcji międzyludzkich, a tym samym przejawów funkcjonowania dawnej pamięci

społecznej.

* * *

13



Jak każdy bardziej  złożony tekst, również niniejsza dysertacja „utkana” została nie

tylko  z cytowanych  prac,  ale  także  z  osobistych  doświadczeń.  W wielu  przypadkach  to

kontakty  z innymi  osobami  odcisnęły  trwały  ślad  na  moim  podejściu  do  twórczości

muzycznej, i tym osobom chciałbym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania:

- dziękuję mojemu promotorowi prof. Remigiuszowi Pośpiechowi za wnikliwą lekturę, liczne

wskazówki, a przede wszystkim zawsze okazywaną otwartość i życzliwość w stosunku do

moich kolejnych propozycji;

- Juliecie Gonzalez-Springer, z którą współpraca stała się źródłem inspiracji, a także szansą na

weryfikację części hipotez w praktyce;

- Björnowi Schmelzerowi, z którym rozmowy stały się zaczątkami licznych idei rozwiniętych

w niniejszej dysertacji;

- dr. Sławomirowi Wieczorkowi, który w kilku kluczowych momentach „popchnął” mnie do

działania w kierunkach, których wcześniej bym nie przewidział;

- uczestnikom Otwartego Seminarium Doktoranckiego Instytutu Muzykologii Uniwersytetu

Wrocławskiego za owocne dyskusje i uwagi na kolejnych etapach pracy.

Dziękuję wreszcie Agnieszce Jakuszak i moim rodzicom, Zofii i Zbigniewowi Lubienieckim,

na których wsparcie mogłem liczyć przez cały okres powstawania niniejszej rozprawy.
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I. Pamięć w kulturze średniowiecznej
Mary  Carruthers  definiuje  średniowieczną  memorię jako  „wytrenowaną  pamięć,

nauczaną  i dyscyplinowaną  wedle wysoce  rozwiniętego  systemu  edukacji,  wchodzącego

w skład podstawowych sztuk językowych – gramatyki,  logiki i  retoryki”36.  Na system ten

składa się szeroki zakres praktyk, określanych przez autorkę jako craft of memory – termin,

który,  w  odróżnieniu  od  „sztuki  pamięci”  (art  of  memory),  tłumaczę  jako  „rzemiosło

pamięci”37. Najbardziej znanym źródłem „rzemiosła” jest z pewnością tradycja retoryczna, na

gruncie której pojawia się także bardziej wyspecjalizowana „sztuka” oraz teksty poświęcone

wyłącznie temu zagadnieniu. Równie istotną rolę w kontekście dawnej pamięci pełniły jednak

klasztorne  praktyki  medytacyjne,  którym  Carruthers  poświęciła  jedno  ze  swoich

rozbudowanych studiów38.

W  niniejszym  rozdziale  chciałbym  w  możliwie  kompletny  sposób  ująć  złożoną

panoramę późnośredniowiecznych praktyk w omawianym zakresie. Na początku skupiam się

na sposobie postrzegania pamięci przez ówczesnych myślicieli oraz jej miejscu w systemie

etycznym. W głównej (drugiej) części rozdziału prezentuję najważniejsze źródła dotyczące

kształtowania  pamięci  w procesie  nauczania,  które  stanowić  będą  punkt  odniesienia  przy

późniejszej analizie traktatów muzycznych. W trzecim podrozdziale proponuję i uzasadniam

rozróżnienie  terminologiczne  na  „sztukę”  i „rzemiosło”;  spośród  tych  określeń  ten  drugi

termin  lepiej  odpowiada  przyjętej  przeze  mnie  perspektywie.  Na  koniec  przyglądam  się

sytuacji na terenie Europy Środkowej (a konkretnie Polski i Czech, gdyż to z tych dwóch

regionów pochodzą  analizowane w niniejszej  pracy  manuskrypty  muzyczne),  przytaczając

najważniejsze  wyniki  badań  autorów  zajmujących  się  zagadnieniem  średniowiecznej

mnemotechniki na tym terenie, m.in. Rafała Wójcika i Lucie Doležalovej.

36 Memoria meant,  at  that  time,  trained memory, educated and disciplined according to  a well-developed
pedagogy that was part of the elementary language arts – grammar, logic and rhetoric. W: Carruthers, The
Book of Memory, s. 8.

37 Kwestia tego rozróżnienia zostanie rozwinięta w części 3 niniejszego rozdziału.
38 Carruthers, The Craft of Thought.
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1. Memoria a filozofia i etyka
Na  postrzeganie  pamięci  wśród  europejskich  myślicieli  późnego  średniowiecza

największy wpływ miały pisma dwóch autorów antycznych: Arystotelesa (wraz z XI- i XII-

wiecznymi  komentarzami  autorów  arabskich:  Avicenny  [ok.  980-1037]  i  Averroësa

[1126-1198]) oraz Marka Tulliusza Cycerona (przede wszystkim  De Inventione,  określane

jako „pierwsza” bądź „stara retoryka”, oraz, błędnie mu wówczas przypisywana,  Rhetorica

ad  Herennium,  jako  „druga”  bądź  „nowa  retoryka”).  Szczególnie  istotnymi  postaciami,

biorącymi udział w przekazie ich poglądów byli Albert Wielki (ok. 1200-1280) i, jego uczeń,

św.  Tomasz  z Akwinu  (1225-1274),  u  których  szczególnie  wyraźnie  odznacza  się  aspekt

związania pamięci z etyką chrześcijańską.

W jaki więc sposób  memorię postrzegał Arystoteles i jego następcy? Komentarz do

arystotelesowskiego De  memoria  et  reminiscentia39 Albert  Wielki,  zgodnie  z pierwszym

autorem, dzieli na dwa traktaty. Pierwszy z nich dotyczy pamięci, drugi zaś przypominaniu

sobie.  W pierwszym  rozdziale  traktatu  o  pamięci  zawarto  (cytując  głównie  Avicennę

i Averroësa)  kwestie  psychologii  i fizjologii.  Proces  zapamiętywania  rozpoczyna  się  od

poznania zmysłowego – percepcji przedmiotu zewnętrznego przez „wspólny zmysł” (sensus

communis). Kolejny etap stanowi uchwycenie, przechowanie przedmiotu. Obie aktywności

realizowane są przez dwie odrębne zdolności. Zdolność przechowywania określana jest jako

„formalna” bądź „wyobrażeniowa”, jej celem jest przekształcenie zmysłowego postrzeżenia

w  mentalny  kształt  (formę),  wyobrażenie.  Do  efektywnego  przechowania  nie  wystarczy

jednak sam kształt, kolejny etap stanowi więc jego ocena, pozytywna lub negatywna reakcja.

Według Averroësa zdolność ta występuje też u zwierząt, które są w stanie ocenić, czy w danej

sytuacji powinny uciekać czy walczyć.

Zdolności te odpowiadają wyróżnianym wówczas częściom ludzkiego mózgu. Pisze

o nich  również  (za  Averroësem)  Albert  Wielki,  jednak  najbardziej  wyraziste  ich

przedstawienie  stanowi  niewielki  rysunek  –  diagram  z  czternastowiecznego  angielskiego

rękopisu z Cambridge University Library (MS. Gg 1.1; zob. ryc. 1). Ukazany jest na nim

ludzki mózg, podzielony na pięć komórek – cellae, połączonych „kanałami” (nervi), choć, jak

zwraca uwagę Carruthers, rysunku tego nie należy traktować jako obraz anatomiczny, ale jako

diagram40.

39 Opieram się na angielskim tłumaczeniu tekstu: Albertus Magnus, Commentary on Aristotle, On Memory and
Recollection, tłum. Jan M. Ziolkowski, w: The Medieval Craft of Memory, s. 118-152.

40 Carruthers, The Book of Memory, s. 67.
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Nervi łączą  wewnętrzne

„organy”  między  sobą,  ale

także  z rzeczywistymi

organami zmysłowymi. Oczy

(reprezentujące  tutaj  jednak

wszystkie zmysły) połączone

są  ze  wspomnianym  sensus

communis,  umieszczonym

w przedniej  części  mózgu

(anterior  pars  cerebri).

Kolejna komórka odpowiada

za  stworzenie  wyobrażenia

(imaginatio, vis formalis), na

którą jednocześnie nakładana

jest  „ocena”  (estimativa).

Część  „oceniająca”

umiejscowiona  jest

w środkowej  części  mózgu

(media  pars;  najwyżej  na

ryc.  1).  W  komórce

imaginatio powstaje więc złożony umysłowy obraz, który może stać się przedmiotem działań

ludzkiej inteligencji. W efekcie umysł człowieka nie ma bezpośredniego dostępu do świata

zewnętrznego,  ale  jest  on  zapośredniczony  –  umysł  postrzega  mentalne  formy,  łączące

w sobie podobieństwo do przedmiotu postrzegania i wytworzony na jego bazie koncept.

Imaginatio połączone  jest  dalej  z  częścią  odpowiadającą  za  działanie  na  bazie

wyobrażeń  –  cogitatio,  vis  imaginativa,  w  której  odbywa  się  aktywność  rozumowania,

myślenia, wyobrażania i konceptualizacji. Koncepcje, w formie „fantazmatów”, „mentalnych

obrazów”, przechowywane są następnie w pamięci (vis memorativa), umieszczonej w tylnej

części mózgu (posterior pars). Należy w tym miejscu zauważyć, że, podobnie jak poprzednie

vis, także pamięć nie jest wyłącznie pasywna, ale stanowi aktywną zdolność. Aktywność ta

reprezentowana jest przez  vermis – widocznego na rysunku niewielkiego robaka-smoka (na

podstawie  tego  schematu  nie  należy  jednak  sądzić,  by  średniowieczni  autorzy  uznawali

17

Ryc. 1 Rysunek (diagram) ludzkiego mózgu z oznaczonymi „komórkami”, 
odpowiadającymi za działanie pamięci. Cambridge, University Library, ms. 
Gg 1.1, fol. 490v



istnienie  takiego  realnego  zwierzęcia),  pełniącego  rolę  wentyla,  otwierającego  przepływ

obrazów do pamięci i umożliwiającego ich wydobywanie. Co ciekawe, za dowód istnienia

vermis przytaczano  zwyczaj  spuszczania  głowy  przy  zastanawianiu  się  (zamknięcie

„wentyla”,  by  móc  skoncentrować  się  na  wybranym  zagadnieniu)  i  wznoszeniu  przy

przypominaniu  sobie  (otwarcie,  pozwalające  na  przywoływanie  zgromadzonych

„fantazmatów”)41.

W kolejnych rozdziałach  traktatu  o  pamięci  Albert  Wielki  rozważa kwestię  czasu.

Pamięć  dotyczy  przeszłości,  w  przeciwieństwie  do  zmysłów,  odnoszących  się  do

teraźniejszości,  i w przeciwieństwie  do  nadziei  na  przyszłość.  Autor,  za  Arystotelesem,

postrzega ją jako element duszy. Skoro pamięć związana jest z percepcją czasu (a nawet jest

w stanie zachować mentalny obraz czasu), to musi zostać umieszczona w zmysłowej części

duszy. Św. Augustyn zaś uwzględnia ją w swojej koncepcji trójdzielnej natury ludzkiej duszy,

którą tworzą pamięć, intelekt i wola42.

Mimo  odniesienia  do  przeszłości,  „fantazmaty”  są  aktualnie  obecne  w  pamięci

i operacje na nich mają miejsce w teraźniejszości. Zarówno Albert Wielki, jak i św. Tomasz

z Akwinu  wykorzystują  do  opisu  tego  zagadnienia  starożytną  metaforę  pieczęci  odbitej

w wosku. Ma ona interesujące implikacje. U św. Tomasza stanowi połączenie „fizycznego”

z „duchowym”,  gdyż  z jednej  strony  odbicie  „fantazmatu”  jest  realne  (pozostawia  ślad

w umyśle  odbiorcy),  z drugiej  strony  „duchowe”  (niematerialne),  gdyż  nie  przyjmuje

materiału rzeczywistego przedmiotu (podobnie jak wosk nie przyjmuje materiału pieczęci)43.

Inne  znane  w średniowieczu  metafory  kładą  zaś  większy  nacisk  na  uporządkowanie

materiału. Pamięć określana jest więc jako skarbiec („skarbiec wiedzy”), sejf, bądź magazyn

(„magazyn mentalnych  obrazów”).  Szczególnie  ciekawe wydaje  się  przyrównanie  do  ula,

podzielonego  na  niewielkie  komórki.  Proces  uczenia  przypomina  działalność  pszczół,

zbierających  nektar  z różnych  kwiatów44.  W  ten  sposób  postrzegano  czasem  również

tworzenie tekstów, bądź przemówień – autor zbierał w nich materiał (nektar) z różnych źródeł

(kwiatów) do stworzenia własnej pracy (miodu).

Fizyczne pojmowanie pamięci skłaniało dawnych myślicieli do łączenia umiejętności

zapamiętywania  i  przypominania  sobie  z  ludzkimi  temperamentami  i  ich  cechami

41 Opis ryc.  1 sporządzono na podstawie pracy Carruthers:  ibidem,  s.  67-68. Rysunek widnieje zresztą na
okładce The Book of Memory.

42 Ibidem, s. 81.
43 Ibidem, s. 70-71.
44 Ibidem, s. 44-45.
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(wilgotność,  suchość,  chłód,  ciepło).  Aspekt  ten  ze  współczesnej  perspektywy wydaje  się

chyba najbardziej dziwaczny i obcy. Problemy z zapamiętywaniem, według autora, mają więc

osoby o naturze niestałej,  refleksyjnej, co związane może być np. z wiekiem: dzieci mają

nadmiar  elementu  wilgotnego,  jednak  niezakorzenionego.  Wzrastanie  ciała  powoduje,  że

wilgotność  połączona  jest  z ciepłem.  Albert  Wielki  tłumacząc  to  zjawisko  posługuje  się

metaforą wody, która łatwo przyjmuje odbijany w niej kształt, jednak z trudnością można go

utrzymać. U starców następuje zaś proces stopniowego wysuszania – w suchym trudniej jest

odbić jakikolwiek materiał. Równowaga pomiędzy czterema elementami jest więc kluczowa

dla efektywnego zapamiętywania.

Postrzeganie pamięci w kategoriach fizycznych miało wpływ na traktaty medyczne,

dołączane  do  tekstów  poświęconych  ars  memorativa m.in.  Jacobusa  Publiciusa  oraz,  by

przytoczyć przykład z Europy Środkowej, bernardyna Jana Szklarka. Ich najważniejsze źródła

stanowiły prace: Liber de oblivione Constantinusa Africanusa (1020-1087) oraz De bonitate

memoriae Arnolda de Villa Nova (zm. 1311). Liber de oblivione stanowi tłumaczenie tekstów

arabskich,  rozwijających idee starożytnej  greckiej  medycyny45.  Wśród porad wzmacniania

pamięci, włączonych do Ars memorativa Publiciusa znaleźć można następujące: „Powinno się

unikać snu w ciągu dnia; dotyczy to szczególnie tych, którzy do tego nie przywykli. Lecz jeśli

z powodu długo kultywowanego zwyczaju uznasz to za konieczne, śpij bez butów, ponieważ

gdy członki są rozluźnione przez głęboki sen, grubość butów uwalnia szkodliwe opary ze stóp

do oczu i umysłu”46. Arnold de Villa Nova kładzie duży nacisk na odżywianie. Poza takimi

zaleceniami  jak  unikanie  jedzenia  „śliskiego,  wilgotnego  i  kleistego”,  które  ma  osłabiać

pamięć47, autor zamieścił przepisy na wspomagające ziołowe napoje, czy balsam, który należy

wcierać nad „komórką pamięci” (cella memoriae) po wcześniejszym przystrzyżeniu włosów

w tym miejscu48.

Drugi  traktat  Alberta  Wielkiego  poświęcony  jest  przypominaniu  sobie,  które

przedstawione jest jako proces badania, dochodzenia, aktywnego poszukiwania tego, czego

zapomnieliśmy; w przeciwieństwie do pamięci, która u Arystotelesa ma charakter pasywny49.

Wydaje się, że aktywność opisywanej wcześniej vis memorativa wynika właśnie z połączenia

pamięci  z przypominaniem sobie.  Podstawową strategią  tego procesu jest  rodzaj  myślenia

45 Jacobus Publicius, The Art of Memory, w: The Medieval Craft of Memory, s. 228.
46 Ibidem, s. 247.
47 Rafał Wójcik, Opusculum de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504

roku, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006, s. 203.
48 Ibidem, s. 207-209
49 Carruthers, The Book of Memory, s. 79.
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„łańcuchowego”, czyli myślenia seriami elementów w jakiś sposób wzajemnie powiązanych,

i w ten sposób dojście do rzeczy zapomnianej. Musi rozpocząć się ono od danego punktu

startowego, np. (opierając się na traktacie Alberta Wielkiego) ze wspomnienia mleka można

przywołać kolor biały; biel prowadzi do powietrza, gdyż są one w pewien sposób podobne

(„gdyż biel jest czystością, która jest ograniczona a powietrze jest czystością, która nie ma

granic”); przez powietrze można przejść do wilgotności, gdyż jest ona jedną z cech powietrza;

wilgotność może prowadzić do wiosny, ponieważ wiosna jest ciepłą i wilgotną porą roku50.

Po  tym  krótkim  opisie  sposobu  działania  pamięci  według  dawnych  filozofów,

chciałbym zwrócić uwagę na jej  miejsce w średniowiecznym systemie etycznym. Spośród

autorów antycznych duży wpływ miał  w tym zakresie  przede  wszystkim Cyceron,  znany

szczególnie  jako  mistrz  sztuki  retorycznej.  W  De  inventione,  traktacie  dotyczącym

planowania („wynajdowania”) treści przemówienia,  autor przytacza (za stoikami) definicję

cnoty  jako  „stanu  umysłu  pozostającego  w zgodzie  z  rozumem  i  porządkiem  natury”51.

Wyróżnia w niej następnie cztery elementy: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiar.

Elementy dzieli na dalsze części, wśród których znalazła się również memoria jako składowa

roztropności: „Roztropność jest wiedzą o tym, co dobre i co złe, a także o tym, co nie jest ani

dobre, ani złe. Jej składnikami są: pamięć, inteligencja, przezorność (memoria,  intelligentia,

providentia).  Pamięć  jest  uzdolnieniem,  dzięki  któremu  umysł  wskrzesza  wydarzenia

z przeszłości.  Inteligencja zaś uzdolnieniem, dzięki któremu umysł ustala to, co dzieje się

aktualnie. Przezorność jest uzdolnieniem, które pozwala spostrzegać to, co ma się zdarzyć,

zanim się to zdarzy”52.

Antyczne  definicje  stały  się  podstawą  do  opracowania  pojęć  czterech  cnót

kardynalnych.  Cycerona  cytują  w  średniowieczu  wielokrotnie  wspominani  chrześcijańscy

myśliciele:  Albert  Wielki  (w  traktacie De  bono53) i  św.  Tomasz  z  Akwinu  (w  Summa

Theologiae).  Dzięki  temu  udoskonalanie  pamięci  nie  stanowiło  wyłącznie  kwestii

praktycznej,  usprawnienia  nauki  i  swoich  możliwości  gromadzenia  wiedzy  za  pomocą

50 Albertus Magnus, Commentary on Aristotle, s. 144.
51 Nam virtus est  animi habitus naturae modo atque rationi  consentaneus.  W: Cicero, De Inventione,  De

optimo genere oratorum, Topica,  tłum. Harry Mortimer Hubbell,  Harvard University Press,  Heinemann,
London 1949 (reprint: Heinemann, London 1968), s. 326 (159). Tłum. polskie za: Yates,  Sztuka pamięci,
s. 33.

52 Prudentia  est  rerum  bonarum et  malarum  neutrarumque  scientia.  Partes  eius:  memoria,  intellegentia,
providentia. Memoria est per quam animus repetit illa quae fuerunt; intellegentia, per quam ea perspicit
quae sunt; providentia, per quam futurum aliquid videtur ante quam factum est. W: Cicero, De Inventione,
s. 326 (160). Tłum. polskie za: Yates, Sztuka pamięci, s. 33.

53 Albertus Magnus, „De bono”, Tractatus IV, Quaestio II, „De partibus prudentiae”, w: Carruthers, The Book
of Memory, Appendix B, s. 345-360.
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mnemotechniki,  ale  związane  było  nierozerwalnie  z etyką  –  doskonaleniem  siebie  jako

chrześcijanina.

Na  inny  aspekt,  wiążący  pamięć  z  mistyką  chrześcijańską,  uwagę  zwrócił

Boncompagno  da  Signa  (ur.  ok.  1170  r.,  zm.  po  1240  r.)  w  ustępie De  memoria

(„O pamięci”)54 pracy Rhetorica  Novissima,  który  opiszę  bardziej  szczegółowo w dalszej

części  niniejszego  rozdziału.  Pomiędzy  wskazówkami  dotyczącymi  mnemotechniki  autor

zawarł  elementy  mistyczne,  związane  z dogmatami  wiary  katolickiej.  Listę  znaków

mnemotechnicznych poprzedzają znaki pochodzące z Biblii. Jednym z nich jest pianie koguta,

gdy Jezus rzekł do Piotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje,

trzy razie się Mnie wyprzesz”55 (Mt 26,34). Dwa podrozdziały De memoria poświęcone są zaś

zagadnieniom „pamięci Nieba” i „pamięci Piekła”, kluczowym dla katolików: „My, którzy

bez  zwątpienia  wyznajemy  wiarę  katolicką,  musimy  stale  zachowywać  w  umyśle

niewidzialne radości Nieba i wieczne męki Piekła”56.

54 Boncompagno da Signa, On Memory, tłum. Sean Gallagher, przedmowa: Mary Carruthers, Sean Gallagher,
w: The Medieval Craft of Memory, s. 103-117.

55 Ibidem, s. 110.
56 Ibidem, s. 112.
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2. Mnemotechnika – przegląd najważniejszych źródeł
Głównym  celem  poniższego  zestawienia  jest  ukazanie  wielości  średniowiecznych

praktyk  związanych  z  pamięcią.  Wpisane  są  one  w  tak  różnorodne  dziedziny  jak  nauka

historii,  medytacja,  komponowanie  poezji  i  prozy,  czy  retoryka.  Ta  ostatnia  wykształciła

najbogatszy zasób szczegółowych i  często skomplikowanych zaleceń mnemotechnicznych,

ale warto pamiętać, że nie jest to jedyna koncepcja dotycząca dawnej memorii. Rozpoczynam

od ujęcia  najbardziej  podstawowych zasad średniowiecznej  pedagogiki,  wyrażonych przez

Hugona  ze  św.  Wiktora  w przedmowie  do  Kroniki.  Ten  sam  autor  jest  również  twórcą

imponującego  opisu  diagramu  arki  Noego  –  złożonego  narzędzia  medytacyjnego,  które

czytelnicy mieli wznosić we własnych umysłach. Kolejna sekcja poświęcona jest poglądom

Boncompagna da Signa – uczonego wyjątkowo sceptycznego względem zaleceń Cycerona.

Mnemotechniczną  tradycję  retoryczną  omawiam  zaś  biorąc  za  punkt  wyjścia  podręcznik

Rhetorica  Ad  Herennium i śledząc  jego  nieoczywistą  recepcję  wśród  wybranych  autorów

średniowiecznych.  Ars  praedicandi  populo  Francesca  Eiximenisa  prezentuje  system

oryginalny  i  w  dużej  mierze  autonomiczny  względem  nauk  starożytnych,  istotny  dla

niniejszych rozważań również ze względu na jego rękopisy zachowane na terenie Europy

Środkowej.  Przytoczone  w  tym  rozdziale  źródła  stanowić  będą  najistotniejszy  punkt

odniesienia dla analiz, przeprowadzanych w kolejnych sekcjach rozprawy.

2.1 Hugon ze św. Wiktora – De tribus maximis circumstantiis gestorum

Hugon  ze  św.  Wiktora  (ok.  1097-1141)  należy  do  grona  najważniejszych

intelektualistów  pierwszej  połowy  XII  w.  Urodził  się  w  Saksonii,  a  podstawowe

wykształcenie  zdobył  w  klasztorze  kanoników  regularnych  w  Hamerlsben.  W  1115  r.

przeniósł  się  do  podparyskiego  opactwa  pod  wezwaniem  św.  Wiktora,  gromadzącego

kanoników żyjących według reguły św. Augustyna i zaangażowanych w reformę Kościoła.

Hugon do końca swojego życia niemal nie opuszczał tego miejsca (poza podróżą do Rzymu

w 1140 r.) - od 1124 r. sam zaczął nauczać, a w 1133 r. stanął na czele klasztornej szkoły. Był

nie tylko organizatorem, ale też przewodnikiem intelektualnym i duchowym, dzięki któremu

„szkoła Wiktorynów” osiągnęła popularność w całej chrześcijańskiej Europie, przyciągając
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kolejnych adeptów. Do kontynuatorów jego myśli  należeli  m.in.  Ryszard ze św.  Wiktora,

Adam ze św. Wiktora, czy Tomasz ze św. Wiktora, znany też jako Tomasz Gal57.

Pedagogiczne zaangażowanie Hugona ma swoje odzwierciedlenie w pozostawionych

przez niego dziełach,  zachowanych w ok. 2500 rękopisach,  świadczących o recepcji  jego

myśli również daleko poza murami opactwa58. Do najważniejszych prac należą: pedagogiczny

traktat  Didascalicon de studio legendi („Didaskalicon czyli  co i  jak czytać”,  wykładający

„sztukę  czytania”  oraz  klasyfikujący  średniowieczne  nauki),  dzieło  teologiczne  De

sacramentis  christianae  fidei  („O  tajemnicach  wiary  chrześcijańskiej”),  dotyczące  życia

duchowego i mistycznej kontemplacji In Hierarchiam celestem commentaria („Komentarz do

Hierarchii niebieskiej”, oparty na pismach Pseudo-Dionizego), Soliloquium de archa animae

(„Solilokwium  o  arce  duszy”),  oraz  Libellus  de  formatione  arche  („Książeczka

o konstruowaniu arki”; dziełu temu poświęcam więcej uwagi w kolejnej sekcji), jak również

prace poświęcone gramatyce, geometrii, czy historii.

Do  ostatniej  z  wymienionych  dyscyplin  należy  De tribus  maximiis  circumstantiis

gestorum („O  trzech  najlepszych  metodach  wspomagania  pamięci  w  nauce  historii”),

stanowiące  przedmowę do  Kroniki –  przewodnika  dla  studentów rozpoczynających swoje

studia nad Biblią.  De tribus maximiis... to zarazem zwięzła wykładnia podstawowych zasad

formowania  pamięci.  Tytułowe  circumstantiae stanowią  trzy  podstawowe  informacje

dotyczące  danego  wydarzenia:  persona  (kto),  locus (gdzie)  i  tempus (kiedy).  Narzędzie,

konieczne do ich zapamiętania, stanowi porządek. Cytując Mary Carruthers:  „Podstawową

zasadę  [memorii]  stanowi  podział  materiału.  Ma on  na  celu  jego  zapamiętanie  w formie

fragmentów na tyle niewielkich, by móc przywołać je jako pojedyncze jednostki. Wpisywane

są one następnie w rodzaj sztywnego, łatwego do zrekonstruowania porządku”59.

Hugon ze św. Wiktora na samym początku przyrównuje pamięć do skarbca, w którym

każdy rodzaj kruszcu umieszczony jest w innym miejscu. Porządek (divisio) jest kluczowy,

gdyż: „Pomieszanie jest matką ignorancji i zapomnienia, lecz uporządkowany układ oświeca

inteligencję  i zabezpiecza  pamięć”60.  Pozwala  on  również  na  szybkie  wyszukiwanie

57 Rys  biograficzny  opracowany  na  podstawie:  Rafał  Tichy,  Hugon  ze  św.  Wiktora  (ok.  1097-1141).
Wprowadzenie, w:  Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XII wieku, red. Małgorzata
Frankowska-Terlecka, PWN, Warszawa 2006, s. 269-278.

58 Hugh of St. Victor, The Three Best Memory Aids for Learning History, tłum. i przedmowa: Mary Carruthers,
w: The Medieval Craft of Memory, s. 32.

59 The fundamental principle is to „divide” the material to be remembered into pieces short enough to be
recalled in single units and to key these into some sort of rigid, easily reconstructable order. W: Carruthers,
The Book of Memory, s. 8.

60 Hugh of St. Victor, The Three Best Memory Aids, s. 33.
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informacji,  co  Hugon  obrazuje  za  pomocą  metafory  kupieckiej  sakwy  ze  specjalnymi

przedziałami  na  odpowiednie  rodzaje  monet.  Dzięki  temu  układowi,  zapobiegającemu

wymieszaniu monet o różnych nominałach, sprzedawca jest w stanie błyskawicznie wydawać

resztę61.  W  podobny  sposób  należy  postępować  z  pamięcią.  Jednym  z  podstawowych

i powszechnie znanych jest porządek numeryczny. W ujęciu Hugona tworzy on gotową do

wykorzystania  siatkę  miejsc.  Do  każdego  numeru  przypisana  zostaje  komórka,  w  której

umieścić  należy  rzecz,  którą  chcemy zapamiętać.  Istotnym jest,  że  porządek  numeryczny

pozwala na rozpoczęcie od dowolnej liczby i swobodne poruszanie się w obu kierunkach (tzn.

zarówno  zgodnie  z  postępem  rosnącym,  jak  i  odwrotnie,  lub  z  pominięciem  niektórych

miejsc).  Jako  przykład  służy  autorowi  zapamiętywanie  psalmów.  Najpierw  zaleca  on

nauczenie się wszystkich 150 psalmów w oryginalnym porządku, a następnie przypisanie do

każdego z numerów incipitu  – kilku  początkowych słów,  będących pojedynczą,  łatwą do

zapamiętania jednostką (np. Beatus vir dla pierwszego psalmu, Quare fremuerunt gentes dla

drugiego itd.). Ta sama metoda podziału może być wykorzystana do nauki każdego psalmu

z osobna – w takim wypadku incipity przyporządkowane powinny być do kolejnych wersów.

Gdy jednak uczymy się materiału, który nie został od początku podzielony (jak chociażby

psalmy), należy dokonać tego „sztucznie”, według własnego uznania. „Pamięć zawsze lubuje

się zarówno w zwięzłości, jak i  w niewielkiej liczebności”62, stąd też konieczność tworzenia

kolejnych podziałów w obrębie już powstałych, aż do uzyskania jednostek na tyle małych, by

można  było  je  bez  problemu  zapamiętać63.  Zalecenie  Hugona  ze  św.  Wiktora  ma  swoje

potwierdzenie w neuropsychologii,  gdzie od wielu lat funkcjonuje pod nazwą fragmentacji

(chunking),  a  liczba  informacji,  na  których  człowiek  może  jednorazowo  skupić  uwagę

wyznaczana jest na ok. siedem64.

Drugi,  po  siatce  numerycznej,  system podziału  przytoczony  przez  Hugona  ze  św.

Wiktora  dotyczy  układu  wizualnego  –  relacji  pomiędzy  wyglądem  karty  realnej  księgi,

a mentalnym obrazem „odbitym” w pamięci.  Hugon zaleca  uczniom używanie  wyłącznie

jednego  i tego samego egzemplarza, gdyż znaczenie mnemotechniczne mają wszystkie cechy

wizualne, np. kolory, kształty, zdobienia, pozycja danego tekstu na stronie. Dodać do tego

61 Ibidem, s. 33-36.
62 Memoria enim semper gaudet et brevitate in spatio et paucitate in numero, (…). W: William M. Green,

Hugo  of  St.  Victor:  De  Tribus  Maximis  Circumstantiis  Gestorum  (edycja  tekstu),  „Speculum”  18
(październik 1943) nr 4, s. 490.

63 Hugh of St. Victor, The Three Best Memory Aids, s. 37-38.
64 Herbert A. Simon,  How Big Is a Chunk? By Combining Data from Several Experiments, a Basic Human

Memory Unit Can Be Identified and Measured, „Science” 183 (1974) nr 2, s. 482-488.
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można oczywiście sposoby podziału przytoczone powyżej – numerowane rozdziały, czy też

mniejsze  jednostki,  nazywane  cola lub  commata.  Autor  zauważa,  że  w  podobny  sposób

oddziałują  okoliczności  podczas  nauczania  ustnego  –  poza  samą  treścią  zapamiętujemy

miejsce, w którym daną rzecz usłyszeliśmy, a także mimikę i zachowanie nauczyciela65.

Przykład  uformowania  pamięci  według  zaleceń  Hugona  stanowi  dołączony  do

rękopisu rysunek – karta podzielona na cztery kolumny, przedstawiająca początek biblijnego

świata66.  Pierwsza  część,  poświęcona  sześciu  dniom stworzenia,  wykorzystuje  też  pewne

elementy dekoracyjne (jak np. słowa wpisane w półksiężyce). Jako że autor w tekście zwraca

uwagę  na  użyteczność  i  zarazem  zdobienia  w  dziele  Boga  (używając  łączącego  te  oba

znaczenia słowa ornatus w odniesieniu np. do Słońca, Księżyca i gwiazd „zdobiących” niebo,

czy ryb „zdobiących” wody), Mary Carruthers zauważa: „tak jak Bóg użytecznie zdobi swoje

stworzenie, tak też struktura pamięci powinna być użytecznie udekorowana, by realizować

swoje zadania”67. W kolejnych dwóch częściach (w pierwszej i drugiej erze) wymienieni są

patriarchowie od Adama do Teraha.  W pierwszej  kolumnie umieszczone są lata urodzenia

(liczone od dnia stworzenia), w drugiej imiona patriarchów, w trzeciej wiek, w którym zostali

ojcami,  w  czwartej  kolumnie  przeżyte  lata.  Liczby  te  tworzą  trzeci  (ostatni)  sposób

klasyfikacji,  polegający  na  umiejscowieniu  wydarzenia  w odniesieniu  do  innych,  tzn.  co

wydarzyło  się  wcześniej,  a  co  później,  i  w jakim odstępie  czasu.  Hugon podpina  pod tę

metodę nie tylko sam układ materiału, ale także mnemotechniczne znaczenie okoliczności,

w których odbywa się nauka: czy uczyliśmy się w dzień czy w nocy, latem czy zimą, czy było

wtedy pochmurno czy pogodnie. Wszystkie te zewnętrzne uwarunkowania mogą wspomóc

przypomnienie sobie danej treści68.

Hugon ze św. Wiktora na kilku zaledwie stronach ujął zwięźle wszystkie podstawowe

zasady  średniowiecznego  treningu  pamięci,  wynikające  niejako  z  samego  sposobu

funkcjonowania ludzkiego umysłu. Jego metoda w pewnym sensie operuje miejscami (loci

uszeregowanymi  postępem  numerycznym),  jednak  w  detalach  nie  ma  wiele  wspólnego

z architektoniczną  sztuką  pamięci  znaną  z  Rhetorica  ad  Herennium.  Jako  różnicę  można

65 Hugh of St. Victor, The Three Best Memory Aids, s. 38. Zalecenia dotyczące gestykulacji mówcy stanowiły
również istotną część podręczników retorycznych. Zob. np. Dorota Dutsch, Towards a Grammar of Gesture.
A Comparison Between the Types of Hand Movements of the Orator and the Actor in Quintilian’s Institutio
Oratoria 11.3.85-184, „Gesture” 2 (2002) nr 2, s. 259-281.

66 Reprodukcja i przetłumaczona na język angielski wersja rysunku w:  Hugh of St. Victor, The Three Best
Memory Aids, s. 34-35.

67 And as God usefully ornaments his creation, so the memory structure needs to be decorated usefully in order
to achieve the mnemonic task properly. W: Hugh of St. Victor, The Three Best Memory Aids, s. 33.

68 Ibidem, s. 38-39
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wymienić chociażby to,  że w miejscach umieszczane są krótkie tekstowe incipity,  zamiast

aktywnych  i poruszających  wyobrażeń.  Teksty  opisane  w  kolejnych  ustępach  niniejszego

rozdziału potraktować można jako twórcze rozwinięcie idei skondensowanych w De tribus

maximis circumstantiis gestorum.

2.2 Hugon ze św. Wiktora – Libellus de formatione arche

Znacząco  bardziej  rozbudowany  diagram  (w  porównaniu  do  tabeli  z  De  tribus

maximis...),  przeznaczony  do  „odbicia”  w pamięci,  stanowi  arka,  której  proces  tworzenia

opisany  został  w innym  dziele  Hugona  ze  św.  Wiktora  –  Libellus  de  formatione  arche

(„Książeczka  o konstruowaniu  arki”).  Na  jej  podstawie  zaobserwować  można  złożoność

ówczesnej  praktyki  medytacyjnej.  Libellus  de  formatione  arche to  rodzaj  kosmografii  –

połączenia  mappa  mundi  (mapy  świata)  i  chrześcijańskiej  genealogii,  razem

z zapamiętywaniem cnót i wad, ksiąg Biblii i kalendarza ujętego w schemacie Arki Noego,

sporządzonej  według  opisu  z  Księgi  Rodzaju69.  Tekst  Hugona  wpisuje  się  w  tradycję

medytacyjnych  kompozycji  opartych  na  konstrukcjach  znanych  z Biblii;  poza  arką

wykorzystywane były m.in. tabernakulum z Księgi Wyjścia, Świątynia Salomona z Księgi

Królewskiej, czy Nowe Jeruzalem z Apokalipsy wg św. Jana70.

Dla  tematu  niniejszej  rozprawy  dokładne  przywołanie  sposobu  konstrukcji  Arki

z Libellus de formatione arche  nie ma istotnego znaczenia, dlatego przytoczę tu tylko kilka

wybranych elementów71.  Jej  podstawę stanowi Kościół  i  jego struktura,  np.  długość Arki

wyznacza historię Kościoła od początku czasu z listą patriarchów i papieży (co łączy ten

mentalny  diagram  z  tabelą  z De  tribus  maximis...).  Konstrukcja,  która  wznoszona  jest

w przestrzeni  wertykalnej  symbolizuje  zaś  drogi  do  zbawienia  od  czterech  punktów

początkowych. Autor każe wznosić drabiny, łączące pokoje na kolejnych poziomach Arki, np.

dla wspinających się od strony „chłodu wschodu” (kierunku północno-wschodniego) pierwsza

drabina oznacza strach, druga żal, a trzecia miłość, gdyż „ci, którzy postępują przez strach nie

tylko  boją  się  piekła,  ale  także  martwią  się  obecną  marnością  i kochają  chwałę,  która

nadejdzie”72.  W  każdym  pokoju  znajduje  się  zaś  po  dziesięć  ksiąg  Pisma  Świętego

69 Carruthers, The Book of Memory, s. 294.
70 Przygotowując  omówienie  Libellus  de formatione arche korzystałem z angielskiego tłumaczenia tekstu:

Hugh of St. Victor, A Little Book About Constructing Noah’s Ark, tłum. Jessica Weiss, przedmowa: Mary
Carruthers, Jessica Weiss, w: The Medieval Craft of Memory, s. 42.

71 Całość  dzieła  Hugona  w tłumaczeniu  na  język  angielski  została  opublikowana w:  Hugh  of  St.  Victor,
A Little Book, w: The Medieval Craft of Memory, s. 45-70.

72 Ibidem, s. 58.
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(reprezentowanych, zgodnie z zaleceniami z De tribus maximis… przez początkowe wersy),

których fragmenty dotyczą tych trzech etapów. W złożonym opisie uwagę zwraca podział

materiału  na  mniejsze  jednostki  wedle  różnych  kryteriów:  stron  świata,  układu

architektonicznego, pór roku i okresów historycznych (w przypadku historii Kościoła jako

podstawy Arki). Te mniejsze jednostki, podobnie jak incipity psalmów z De tribus maximis…,

stanowią  często  rodzaj  podsumowania,  wskazówki  pozwalającej  na  uruchomienie  procesu

przypomnienia  sobie  danej  treści  (dotyczącej  biblijnej  historii,  tajemnic  wiary  katolickiej,

bądź rozwoju duchowego).

Libellus  de  formatione  arche to  instrukcja  tworzenia  mentalnej  Arki  Noego,

wznoszenia skomplikowanej, trójwymiarowej konstrukcji (z podaniem szerokości, długości

i odległości różnych elementów od siebie). Co jednak istotne, w przeciwieństwie do tabeli

z De tribus maximis…, w żadnym ze znanych rękopisów tekstu Hugona (których zachowało

się pięćdziesiąt osiem) nie pojawia się rysunek sporządzony na jego podstawie i, jak twierdzi

Carruthers,  nie  ma  podstaw  by  sądzić,  że  jest  to  opis  rzeczywistego  obrazu,  ani  że

kiedykolwiek został on zmaterializowany. W tekście nacisk położony jest raczej na proces

budowania  Arki  niż  sam efekt  (na  co  wskazują  czasowniki  w stronie  czynnej,  dotyczące

malowania, rysowania, bądź wymierzenia danej odległości73). Stanowi on dowód na to, że

średniowieczni  studenci  byli  w  stanie  wznosić  w swoich  umysłach  konstrukcje  złożone

i wielowątkowe,  obejmujące  szeroki  zakres  wiedzy  teologicznej,  historycznej,  mistycznej

i duchowej, łączącej informacje biblijne z ich alegorycznymi i etycznymi interpretacjami.

2.3 Boncompagno da Signa – Rhetorica novissima

Boncompagno  da  Signa  (ur.  ok.  1170  r.,  zm.  po  1240  r.)  to  słynący  ze  swojej

ekscentryczności nauczyciel retoryki na Uniwersytecie w Bolonii, który zapisał się na kartach

historii przede wszystkim swoim wkładem w rozwój  ars dictaminis – sztuki formułowania

oficjalnych pism i dokumentów, wchodzącej w skład retoryki. W długim okresie wykładania

w Bolonii (prawdopodobnie od połowy lat 90. XII w. aż do lat 30. XIII w.) skomponował

korpus dzieł, ujmujących niemal każdy aspekt tej sztuki.

Rhetorica novissima stanowi jednak wyjątek zarówno wśród prac Boncompagna, jak

i ogólnie  w czasie  swojego  powstania.  Ten  ukończony  w  1235  r.  traktat  dotyczy  sztuki

73 Ibidem, s. 41-42.
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oratorskiej, na której aktywne wykorzystywanie przed XIII w. nie ma zbyt wielu dowodów74.

Autor  wyraźnie  umniejsza  i krytykuje  w  nim  retorykę  tradycji  cycerońskiej  jako

niepraktyczną,  w  szczególności  w zakresie  memoria  verborum –  zasad  dość

skomplikowanego  zapamiętywania  pojedynczych  słów  za  pomocą  wyobrażeń,  mających

oznaczać litery bądź sylaby. Już sam tytuł  Rhetorica novissima („Retoryka najnowsza”) jest

rodzajem parodii –  De inventione Cycerona określane było w średniowieczu jako  rhetorica

vetus („stara retoryka”), a błędnie przypisywana temu autorowi Rhetorica ad Herennium jako

rhetorica  nova („nowa  retoryka”).  Swój  stosunek  do  tych  dzieł  Boncompagno  da  Signa

ujmuje następująco: „W osądzie studentów Retoryka skompilowana przez Tulliusza Cycerona

jest bezsensowna, gdyż nigdy się jej zwyczajnie nie czyta, ale raczej mętnie naucza i glosuje

jak bajkę albo sztukę mechaniczną”75[ars mechanica]. Krytyka ze strony Boncompagna jest

szczególnie barwna, ale dość dobrze odpowiada ówczesnemu podejściu do  Ad Herennium,

nauczanemu bez odniesienia do praktyki76.

W Księdze 8 De memoria („O pamięci”)77 Boncompagno zachowuje antyczny podział

na  pamięć  naturalną  i  sztuczną,  czyli  wspomagającą,  której  zadaniem  jest  służenie  tej

naturalnej.  Jednak,  zamiast  wyłożenia  konkretnej,  szczegółowej  metody,  autor  podkreśla

znaczenie  indywidualnej  wyobraźni,  która  może  bazować  na  bardzo  różnych  znakach

mnemotechnicznych.  Zanurzony  w tradycji  ars  dictaminis Boncompagno  da  Signa  ma

tendencję do stosowania długich list.  Najbarwniejszą z  nich stanowi lista „wspomagaczy”

naturalnej pamięci, wśród których znaleźć można zarówno te najbardziej spodziewane, jak

np.  wszystkie  kiedykolwiek napisane  księgi  i zapisy,  inskrypcje  na  tablicach woskowych,

epitafia,  obrazy,  rzeźby,  alfabety,  cyfry  arabskie,  ale  także  gilotyny,  łańcuchy  i  miecze

niesione przed książętami, by wzbudzić strach, wszelkie pieczęcie i insygnia. Co interesujące,

na liście pojawiają się też kary cielesne w funkcji  mnemotechnicznej.  „Uszkodzenia oczu

i inne tortury stosowane na bandytach” z pewnością mają uświadomić innych o nikczemności

danego  występku;  „bicie  chłopców  w  celu  zachowania  wydarzeń  historycznych  w ich

74 Boncomcompagno da Signa, On Memory, s. 103.
75 (…)  quia  rhetorica  compilata  per  Tullium  Ciceronem  iudicio  studentium  est  cassata,  quia  numquam

ordinarie legitur, immo tamquam fabula vel ars mechanica latentius transcurritur et docetur. W: Rhetorica
novissima, red. Augusto Gaudenzi, w:  Scripta Anecdota Glossatorum, Bibliotheca Iuridica Medii Aevi 2,
Bottega d’Erasmo,  Torino 1962 (pierwsze wydanie 1892),  s.  252. Cyt.  za:  Boncompagno da Signa,  On
Memory, s. 103. 

76 Boncompagno da Signa, On Memory, s. 103-104.
77 W  poniższych  rozważaniach  opieram  się  na  angielskim  tłumaczeniu  tekstu  Boncompagna  w:  ibidem,

s. 105-117.
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pamięci”78 dotyczy  zaś  tych,  na  których  przemoc  cielesna  jest  stosowana.  Indywidualny

wybór obrazów służących do zapamiętywania autor porównuje do metody pracy cieśli, który

wchodząc do lasu wybiera te drzewa, których drewno nadaje się do skonstruowania danego

budynku79.  Wśród list  stosowanych przez Boncompagna pojawia się również wymienianie

cech i zwyczajów utrudniających zapamiętywanie (wśród nich gniew, smutek, strach, życie

w hałasie,  przepracowanie,  odór)  oraz  charakterystycznych  właściwości,  wspomagających

zapamiętanie nazwisk osób (są to takie cechy fizyczne, jak np. brzydota, niski/wysoki wzrost,

deformacje, uszkodzenia ciała, ale też cechy charakteru: pożądliwość, szczodrość, pobożność,

lub wybitne zdolności: siła, wiedza)80.

Wśród  zaleceń  ułatwiających  memoryzację  odnaleźć  można  również  stosowanie

porządków (znane chociażby z prac Hugona ze św. Wiktora),  grupowania oraz hierarchii.

Boncompagno, formułując zalecenia dla chcących zapamiętać dużą liczbę nazw, powołuje się

na  papieża  Innocentego  III,  który  prowadząc  IV  Sobór  Laterański  „poprzez  wiedzę

o wspanialszych ludziach, pamiętał o tych pomniejszych, opierając się na pewnej zasadzie

kategoryzacji”81.  Autor  zaleca  więc  rozpoczynanie  od  najwyższej  kategorii  („najszerszego

rodzaju”) i stopniowe obniżanie do kolejnych podgrup82. Przechwala się również, że w ciągu

trzydziestu dni był w stanie nauczyć się pięciuset nazwisk studentów za pomocą pewnego

narzędzia, określonego jako „alfabet obrazów” (który jednak „trudno jest fizycznie spisać”).

Korzystanie  ze  zbiorów  obrazów  zalecali  również  inni  autorzy,  m.in.  Jan  z Garlandii,

wykorzystując do tego celu bestiariusze83, o czym będzie mowa w kolejnej sekcji niniejszego

rozdziału.

Pomiędzy wskazówkami i spostrzeżeniami dotyczącymi wzmacniania indywidualnej

pamięci  Boncompagno  da  Signa  umieszcza  opis  idealnej  sali  wykładowej  i  tego,  w  jaki

sposób  studenci  powinni  być  w  niej  rozmieszczeni.  Pomieszczenie  o  równej  szerokości

i długości  powinno  zostać  zbudowane  w miejscu,  gdzie  powietrze  jest  czyste,  z  dala  od

hałasów,  nieprzyjemnych  zapachów  i  innych  rozpraszających  czynników  (wśród  których

autor  wymienia m.in.  nawiedzenia kobiet).  Powinno być czyste  oraz pozbawione zdobień

i obrazów, za wyjątkiem tych, które dotyczą nauki i mogą wspomagać proces przypominania

u uczących  się.  Mistrz  powinien  posiadać  wzniesioną  platformę,  z  której  będzie  widział

78 Ibidem, s. 111.
79 Ibidem, s. 113.
80 Ibidem, s. 116.
81 Ibidem, s. 113.
82 Ibidem, s. 113-114.
83 Carruthers, The Book of Memory, s. 138.
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zarówno obecnych słuchaczy, jak i osoby wchodzące do sali, a dwa lub trzy okna powinny

zostać umieszczone w taki sposób, by mógł czasami spoglądać na ogród i drzewa, ponieważ

„pamięć zostaje wzmocniona przez oglądanie przyjemnych rzeczy”84. Idealne rozmieszczenie

studentów oparte jest na hierarchii – uznani uczeni powinni zajmować honorowe miejsca.

Drugim  kryterium  jest  zaś  kryterium  geograficzne  –  osoby  z  tego  samego  regionu  lub

sąsiednich  krajów  powinni  siedzieć  blisko  siebie.  Co  jednak  najistotniejsze,  studenci  raz

przypisani  do  swoich  miejsc  nie  powinni  ich  zmieniać,  co  ma  oczywiście  znaczenie

mnemotechniczne  przy  zapamiętywaniu  osób.  Swoje  rozważania  Boncompagno  wieńczy

spostrzeżeniem:  „Tak  naprawdę  nigdy  nie  miałem takiego  domu [sali].  Nie  wierzę,  żeby

gdziekolwiek i  kiedykolwiek jakiś  został  w ten sposób zbudowany.  Lecz może ta  wiedza

okaże się przydatna dla naszych następców”85.

Mimo  elementów  mistycznych,  o  których  wspomniałem  w podrozdziale  Memoria

a filozofia  i  etyka,  a  zarazem  związków  z  klasztornymi  praktykami  medytacyjnymi86,

w Rhetorica  Novissima zawarty  został  zestaw  praktycznych  i  zwięźle  przedstawionych

wskazówek mnemotechnicznych. Poza niektórymi ogólnymi założeniami niewiele mają one

wspólnego ze  sztuką  pamięci  znaną  z  Ad Herennium.  Autor  stawia  przede  wszystkim na

indywidualne  poszukiwania  czytelnika  – z  przytoczonych przez  niego list  można wysnuć

wniosek,  że  właściwie  wszystko  może  w  odpowiednich  okolicznościach  mieć  znaczenie

mnemotechniczne  (łącznie  z negatywnymi  i  niespodziewanymi  zdarzeniami,  które  według

generalizacji Boncompagna zostają w pamięci człowieka na dłużej niż te pozytywne). Aspekt

ten zostanie rozwinięty w  Ars memorativa Jacobusa Publiciusa – niezwykle interesującym

tekście z II poł. XV w., wykraczającym już poza ramy czasowe niniejszej rozprawy87.

84 Boncompagno da Signa, On Memory, s. 114
85 Ibidem, s. 115.
86 Autor na końcu tekstu jako ostatni „klucz do pamięci” wymienia działanie duszy, którego podstawą jest

kontemplacja. Zob. ibidem, s. 117.
87 Angielskie tłumaczenie traktatu Publiciusa dostępne jest w: Jacobus Publicius,  The Art of Memory, tłum.

Henry Bayerle, przedmowa: Mary Carruthers, Henry Bayerle, w:  The Medieval Craft of Memory, s. 231-
254.
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2.4 Architektoniczne sztuki pamięci – Rhetorica ad Herennium i kilka 
przykładów jej późnośredniowiecznej recepcji

Architektoniczne  sztuki  pamięci  stanowią  w  dziedzinie  mnemotechniki  specjalne

przypadki  tekstów,  wykładających  konsekwentną  metodę,  opartą  na  miejscach  (locis)

i umieszczanych w nich wyobrażeniach (imagines). Wyróżnienie to przejmuję od Carruthers,

która  jeden  z  rozdziałów swojej  The Book  of  Memory zatytułowała  The arts  of  memory

i omawia  w  nim  trzy  średniowieczne  traktaty:  Parisiana  poetria Jana  z  Garlandii,  De

memoria artificiale adquirenda  Thomasa Bradwardine’a oraz  De bono  Alberta Wielkiego,

a wraz z nimi recepcję Rhetorica ad Herennium88. Uważam, że warto przytoczyć je również

w niniejszej rozprawie, by zaobserwować w jaki sposób średniowieczni autorzy odczytywali

antyczną sztukę (a czasami wręcz się z nią zmagali).

Podręcznik  Ad  Herennium.  De  ratione  dicendi („Dla  Herenniusza.  O  teorii

publicznego  przemawiania”)  paradoksalnie  znany  jest  pod  imieniem  osoby,  której  został

zadedykowany  (podobnie  jak  nieznany  jest  autor,  tak  też  owy  Herenniusz  nie  został

definitywnie  zidentyfikowany89).  Tekst  ten,  powstały  w drugiej  połowie  I  w.  n.e.,  swoją

popularność  w średniowieczu  zawdzięcza  autorytetowi  Cycerona,  którego  autorstwo  mu

przypisywano. Aż do końca XV w. (gdy najpierw Lorenzo Valla, a następnie Raphael Regius

w  1491  r.  ostatecznie  podważyli  to  przekonanie)  Ad  Herennium  uznawane  było  za

kontynuację  cycerońskiego  De  Inventione,  stąd  określano  je  mianem  rhetorica  secunda

(„druga retoryka”),  bądź  rhetorica  nova  („nowa retoryka”).  Za  uznaniem tej  atrybucji  za

błędną przemawia wiele cech – zarówno sam Cyceron, ani inni autorzy, jak np. Kwintylian,

Marius  Victorinus  czy  Kasjodor,  w  żadnym  ze  swoich  tekstów  nie  odnosili  się  do  Ad

Herennium  jako do dzieła Cycerona, poza tym, ze względu na swój podręcznikowy i mało

wyszukany  styl,  raczej  nie  jest  prawdopodobne  by  dzieło  to  mogło  być  kontynuacją  De

inventione90.

Podstawę dla Ad Herennium stanowi grecka sztuka retoryczna, połączona z wpływami

rzymskimi91.  Podręcznik podzielony został  na cztery księgi,  w których autor omawia pięć

88 Carruthers, The Book of Memory, s. 153-194. Rozdział ten został, z licznymi skrótami, przetłumaczony na
język polski. Zob. Mary J. Carruthers,  Sztuki  pamięci,  tłum. Paweł Majewski, w: Antropologia pamięci,
s. 364-377.

89 [Cicero M. Tullius],  Rhetorica ad Herennium (Ad C. Herennium libri IV de ratione dicendi), red. i tłum.
Harry Caplan, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge 1954, s. xiv-xv.

90 Ibidem, s. vii-ix.
91 Ibidem, s. vii.
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działów retoryki (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio). Rozdział poświęcony

pamięci umieszczony został na końcu księgi trzeciej.

Anonimowy  autor  dzieli  pamięć  na  dwa  rodzaje:  naturalną  (memoria  naturalis)

i sztuczną (memoria artificiosa). Pierwsza z nich to ta, z którą się rodzimy („która osadzona

jest w naszych umysłach, rodzi się wraz z myśleniem”92), druga zaś to pamięć „trenowana”

(„wzmacniana  przez  pewien  trening  i  system  dyscyplinowania”93)  -  jej  zadaniem  jest

wspomaganie  naturalnych  umiejętności.  Przedmiotem  rozprawy  jest  oczywiście  pamięć

„sztuczna”,  której  dwa podstawowe elementy  stanowią  tworzone  w umyśle  miejsca  (loci)

i wyobrażenia (imagines).  Autor  metodę tę  przyrównuje do pisma:  „miejsca przypominają

tabliczki  woskowe lub  papirus,  wyobrażenia  są  jak  litery,  ich  układ  i  rozmieszczenie  jak

pismo, a korzystanie z nich przypomina czytanie”94.

Głównym zadaniem miejsc jest uporządkowanie materiału, stąd ważne, by tworzyły

łatwy do uchwycenia układ.  Autor  proponuje  takie  układy architektoniczne,  jak np.  dom,

przestrzenie między kolumnami,  wnęki,  czy łuki (w średniowieczu zostały one zastąpione

m.in.  przez  klasztor  i przyklasztorny  ogród).  Pojedynczymi  miejscami  będą  więc

poszczególne pomieszczenia wybranego budynku lub przestrzeni, a ich układ, podobnie jak

porządek numeryczny Hugona ze św. Wiktora, ma pozwalać na przemieszczanie się po nim

we  wszystkich  kierunkach.  Autor  traktatu  wymienia  następujące  cechy,  według  których

należy tworzyć mnemoniczne loci – powinny być zróżnicowane, niezatłoczone, odpowiedniej

wielkości  (by  ująć  je  jednym  spojrzeniem)  oraz  umiarkowanie  oświetlone,  a  odległości

między nimi nie powinny być ani zbyt duże ani zbyt małe (autor podaje odległość ok. 30

stóp)95. Ponadto, co piąte miejsce powinno zostać w jakiś specjalny sposób oznaczone96. Co

istotne,  system  ten,  podobnie  jak  tabliczka  woskowa,  może  być  wykorzystywany  do

zapamiętywania  różnego  materiału.  Wyobrażenia  umieszczone  w miejscach  z  czasem

92 Naturalis  est  ea  quae nostris  animis  insita  est  et  simul  cum cogitatione  nata .  W:  Ibidem,  s.  206-207.
Wszystkie  tłumaczenia  fragmentów  Ad  Herennium są  tłumaczeniami  własnymi,  opracowanymi  na
podstawie wydania H. Caplana.

93 (…) artificiosa est ea quam confirmat inductio quaedam et ratio praeceptionis. W: ibidem.
94 Nam loci cerae aut chartae simillimi sunt, imagines litteris, dispositio et conlocatio imaginum scripturae,

pronuntiatio lectioni. W: ibidem, s. 208-209.
95 Ibidem, s. 208-213.
96 „Na przykład, jeśli w piątym miejscu umieścimy złotą dłoń, a w dziesiątym jakiegoś znajomego o imieniu

Decimus, łatwiej nam będzie umieszczać podobne oznaczenia w każdym kolejnym piątym miejscu” ([…]
quod genus si in quinto loco manum auream conlocemus, si in decimo aliquem notum cui praenomen sit
Decimo, deinde facile erit deinceps similis notas quinto quoque loco conlocare). Cytat łaciński za: ibidem,
s. 210-211.
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odchodzą  w niepamięć  (zacierają  się  jak  tekst  na  tabliczce),  jednak  same  loci pozostają.

Dlatego też sztuka pamięci przyrównywana jest do wewnętrznego pisma.

Więcej uwagi autor  Ad Herennium poświęca wyobrażeniom, których podstawowym

zadaniem jest  reprezentowanie,  przypominanie pewnych obiektów. Dzielą  się one na dwa

rodzaje – wyobrażenia rzeczy (stąd występujące często pojęcie „pamięci rzeczy” – memoria

rerum)  oraz  słów  („pamięć  słów”  –  memoria  verborum).  Wyobrażenia  rzeczy  mają

przypominać o danym argumencie lub dość ogólnym pojęciu, natomiast wyobrażenia słów

służą  przywołaniu  każdego  pojedynczego  słowa.  Korzystanie  z  tych  drugich  sam  autor

określa jako wymagające więcej wysiłku i ćwiczeń w wymyślaniu obrazów, stąd trudniejsze

i mniej  użyteczne.  Proponuje,  by nie  stosować go do uczenia  się  tekstów na  pamięć,  ale

potraktować jako ćwiczenie, wzmacniające pamięć rzeczy97.

Jeszcze  przed  omówieniem  pożądanych  cech  wyobrażeń,  autor  podaje  przykład

zastosowania sztuki pamięci do przygotowania mowy sądowej, dotyczącej zabójstwa. Wiemy,

że oskarżony zabił człowieka z użyciem trucizny, motywem przestępstwa był spadek, poza

tym było wielu świadków tego wydarzenia. Jest to pierwszy punkt, który musimy zapamiętać,

wcielając  się  w  rolę  obrońcy,  dlatego  też  powinien  on  zostać  umieszczony  w  jednym

mnemonicznym  miejscu.  Przykładowy  układ  wyobrażeń  może  wyglądać  następująco:

„Powinniśmy wyobrazić sobie poszkodowanego leżącego w łóżku, jeśli znamy tę osobę. Jeśli

jej nie znamy, powinniśmy przyjąć kogoś innego za naszego chorego, lecz nie z najniższej

klasy społecznej, co mogłoby przyjść nam najszybciej do głowy. Dalej powinniśmy umieścić

przy  łóżku  oskarżonego,  trzymającego  w  prawej  ręce  kielich,  w lewej  tabliczki,  a  na

czwartym palcu baranie jądra. W ten sposób możemy zapamiętać mężczyznę, który został

otruty, jego dziedzictwo i świadków”98. Otrucie symbolizowane jest przez kielich, a spadek

przez tabliczki. Baranie jądra zaś, poprzez grę słów, oznaczają świadków (słowo  testis ma

w języku łacińskim dwa znaczenia – zarówno „jądro”, jak i „świadek”). Caplan zauważa, że

z baraniej  moszny  tworzono  skórzane  sakwy,  więc  element  ten  mógł  sugerować  również

pieniądze potrzebne do przekupienia świadków99.

97 Nec nos hanc verborum memoriam inducimus ut versus meminisse possimus, sed ut hac exercitatione illa
rerum memoria quae pertinet ad utilitatem confirmetur. W: ibidem, s. 222-225.

98 (…) aegrotum in lecto cubantem faciemus ipsum illum de quo agetur, si formam eius detinebimus; si eum
non agnoverimus, at aliquem aegrotum non de minimo loco sumemus, ut cito in mentem venire possit. Et
reum ad lectum eius adstituemus, dextera poculum, sinistra tabulas, medico testiculos arietinos tenentem.
Hoc modo et testium et hereditatis et veneno necati memoriam habere poterimus. W: ibidem, s. 214-215.

99 Ibidem.
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Na powyższym przykładzie zaobserwować można sposób postępowania w przypadku

pamięci rzeczy. Odnośnie pamięci słów autor przytacza metodę zapamiętania następującego

wersu:  Iam domum itionem reges Atridae parant.  („Już powrót do domu szykują królewscy

synowie  Atreusa”100).  Do  jego  przyswojenia  potrzebne  są  aż  dwa  mnemoniczne  miejsca.

W pierwszym  należy  umieścić  Domicjusza,  wznoszącego  ręce  do  nieba  i  jednocześnie

chłostanego przez Marcii Reges101 (członków rodu Marcjuszów o nazwisku Rex). Ta barwna

scena miała przez podobieństwo brzmienia słów Domitius i Reges nasuwać na myśl początek

wersu  –  Iam  domum  itionem  reges.  W drugim  miejscu  autor  zaleca  posłużenie  się

wyobrażeniem Ezopa  i  Cymbra,  w strojach  do  odegrania  roli  Agamemnona  i  Menelaosa

w Ifigenii102.  Wyobrażenie  to  reprezentuje  drugą  część  wersu: Atridae  parant. Ezop  był

znanym aktorem tragicznym,  Cymber  prawdopodobnie  też,  choć  imię  to  znane jest  tylko

z tego źródła, ale sytuacja, w której się znaleźli wyraźnie sugeruje przygotowywanie się do

wyjścia na scenę. Obaj ubrani zostali w stroje synów Atreusa (Agamemnona i Menelaosa)103.

Dopiero  po  podaniu  dwóch  przykładów  wyobrażeń  autor  wymienia  cechy,  które

w dużej mierze wynikają z opisanych scen. Podstawowym założeniem jest to, że „zwyczajne

rzeczy łatwo uciekają z pamięci, zaś wyróżniające się i nowe pozostają dłużej w umyśle”104.

Obserwacja powszechnych reakcji (jak np. to, że codzienny ruch Słońca dla nikogo nie jest

zadziwiający,  a zaćmienie  Słońca  jest  dużo  bardziej  poruszające,  gdyż  występuje  bardzo

rzadko) prowadzi do konkluzji, by sztuka naśladowała naturę. Musi więc korzystać z tych

wyobrażeń, które najdłużej pozostaną w pamięci, a więc spełniają następujące warunki:

- maksymalnie wyróżniają się;

- są nieliczne, ale aktywne, wykonują jakieś czynności (imagines agentes);

- można przypisać im wyjątkową piękność bądź brzydotę;

- można dodatkowo je wyróżnić przez ubiór (np. dodanie korony i fioletowej peleryny), przez

„deformację” (np. poplamienie krwią, pobrudzenie błotem albo oblanie czerwoną farbą), lub

dodanie elementów komicznych.

100 W tym  przypadku  wyjątkowo  wykorzystałem  tłumaczenie  polskie  Witolda  Radwańskiego.  Zob. Yates,
Sztuka pamięci, s. 25.

101 (…) conveniet primo loco constituere manus ad caelum tollentem Domitium cum a Regibus Marciis loris
caedatur (…). W: Ad Herennium, s. 216-217.

102 (…) in altero loco Aesopum et Cimbrum subornari ut ad Iphigeniam in Agamemnonem et Menelaum  (…).
W: ibidem.

103 Yates, Sztuka pamięci, s. 26-27.
104 (…) usitatae res facile e memoria elabuntur, insignes et novae diutius manent in animo. W: Ad Herennium,

s. 218-219.
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Na koniec autor zauważa, że wyobrażenia mogą być zarówno podobiznami realnych

rzeczy  lub  osób,  ale  także  wymyślonych.  Nawiązuje  do  nieznanej  nam  greckiej  sztuki

pamięci,  w której wykorzystywano długie listy obrazów, odpowiadających wielkiej  liczbie

słów (stosowano więc rodzaj alfabetu mnemonicznego). Autor Ad Herennium odrzuca jednak

tę metodę, zwracając uwagę na indywidualność poszczególnych mówców: „jedna osoba jest

mocno poruszona przez dane wyobrażenie, na drugą bardziej oddziałuje inne”105.

Ad  Herennium zawdzięcza  swoją  popularność  w  późnym  średniowieczu

XII-wiecznym  komentarzom,  m.in.  Wilhelma  z  Champeaux  i  Teodoryka  z  Chartres,  ale

przede wszystkim Alberta Wielkiego (De bono) i Tomasza z Akwinu z XIII w.106, w których,

jak  wspominałem,  szczególnie  istotne  było  umieszczenie  memorii jako  składnika  cnoty

roztropności (prudentia). Albert Wielki był wyraźnie zafascynowany herenniuszowską sztuką

pamięci  i  z  wielkim  zaangażowaniem  próbował  pojąć  przytoczone  przykłady  jej

zastosowania,  co utrudniał  mu brak  znajomości  antycznych realiów (autor  Ad Herennium

często nawiązuje do aktualnych wydarzeń i osób, jak np. znani aktorzy Ezop i Cymber) oraz

błędy w manuskrypcie, z którego korzystał.  Do sceny dotyczącej zabójstwa dołączył więc

trzecią postać – lekarza, gdyż pomylił skrót od określenia digitus medicinalis, oznaczającego

czwarty  palec,  ze  słowem  medicus.  Dużo  większe  problemy sprawił  mu  jednak przykład

pamięci słów. Domum itionem, czyli „drogę do domu” zastąpiły słowa domi ultionem, czyli

„zemsta w domu”. Nie był mu znany również ród Marcjuszy, więc Domicjusza w zemście

chłostali  królowie  bitewni  („synowie  Marsa”).  Przy  tytule  Ifigenia Albert  znalazł  zaś

przymiotnik  vagantem  („wędrująca”).  Ezop  i  Cymber  przygotowywali  więc  podróżującą

Ifigenię107. Ostatecznie autor stwierdza, że są to określenia metaforyczne i sprawy niejasne,

trudne do zapamiętania108.

Mimo tych trudności, Albert Wielki rozumiał zasady antycznej sztuki pamięci i stawiał

ją ponad innymi metodami, łącząc ją ponadto z arystotelesowskim ujęciem pamięci. Należy

zauważyć,  że  De  bono,  powstałe  ok.  1240  r.,  jest  jednym  z najwcześniejszych

średniowiecznych tekstów, w których pada termin ars memorativa, zamiast używanego do tej

pory ogólnego słowa  memoria, odnoszącego się do eklektycznego zbioru pragmatycznych,

mnemotechnicznych zaleceń109. Wywód Alberta oparty jest zaś na typowym scholastycznym

105 (…) similitudine alia alius magis commovetur. W: ibidem, s. 222-223.
106 Carruthers, The Book of Memory, s. 82-83.
107 Ibidem, s. 174-176.
108 Albertus Magnus, „De bono”, s. 352.
109 Carruthers, The Book of Memory, s. 172.
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układzie pytań i odpowiedzi, a sam autor nie był nauczycielem retoryki, a przede wszystkim

teologiem.

Teologia była także główną dziedziną innego autora systematycznej sztuki pamięci –

Thomasa  Bradwardine’a  (ok.  1290-1349).  Naukowo  związany  był  on  z  Uniwersytetem

w Oksfordzie, gdzie uzyskał tytuł bakałarza. W czasie swojego życia, zakończonego przez

epidemię „czarnej śmierci”, Bradwardine pełnił wysokie funkcje kościelne. Od 1337 r. był

kanclerzem  katedry  św.  Pawła  w Londynie,  następnie  kapelanem  i  spowiednikiem  króla

Edwarda  III,  któremu towarzyszył  w 1346 r.  w pierwszej  kampanii  wojskowej  do Francji.

Krótko  przed  śmiercią  wybrano  go  na  arcybiskupa  Canterbury.  Bradwardine  znany  jest

obecnie przede wszystkim jako autor łacińskich prac z dziedziny logiki, matematyki, a także

na  temat  łaski  i  wolnej  woli.  W związku  z piastowanymi  stanowiskami  niejednokrotnie

musiał  przemawiać publicznie.  Drobna część jego oratorskiego mistrzostwa zachowała się

pod postacią spisanego kazania, wygłoszonego z okazji zwycięstwa nad Francją w bitwie pod

Crécy110.  Na  zlecenie  legata  papieskiego,  kardynała  Annibaldo  de  Ceccano,  tekst  został

przetłumaczony na łacinę111.

Praca  De  memoria  artificiali  adquirenda („O  uzyskiwaniu  sztucznej  pamięci”)

przetrwała  do  naszych  czasów  w  trzech  XV-wiecznych  kopiach,  spośród  których  dwie

wyraźnie  przypisane  zostały  Thomasowi  Bradwardine’owi.  Współcześni  badacze  długo

jednak wzbraniali się przed zaakceptowaniem tej atrybucji – zarówno temat jak i jego ujęcie

wydawały się niegodne tak prominentnego autora, teologa i profesora filozofii naturalnej. Po

komentarzach Alberta Wielkiego i św. Tomasza z Akwinu, wynoszących zagadnienie pamięci

do  najwyższej  rangi,  fakt  zainteresowania  tym  tematem  nie  powinien  dziwić112.

Bradwardine’owska  interpretacja  antycznej  sztuki  z  pewnością  może  jednak  zaskakiwać.

Z Ad Herennium czerpie ona pewne ogólne zasady113, ale w szczegółach jest zdecydowanie

średniowieczna.  Z antycznego źródła przejmuje podstawowe kategorie:  podział  na pamięć

naturalną i sztuczną, memoria rerum i memoria verborum, metaforę sztuki jako pisania, oraz

wykorzystanie  miejsc i  wyobrażeń.  Loci powinny być takiej  wielkości,  by można było je

110 Zob.  Heiko  A.  Oberman,  James  A.  Weisheipl,  The Sermo Epinicius Ascribed  to  Thomas  Bradwardine
(1346), w: Archives d’histoire docrtinale et littéraire du Moyen Âge, t. 25, Vrin, Paris 1958, s. 295-329.

111 Thomas Bradwardine,  On Acquiring a  Trained  Memory,  tłum.  i  przedmowa:  Mary  Carruthers, w:  The
Medieval Craft of Memory, s. 205.

112 Ibidem.
113 Yates  określiła  traktat  Bradwardine’a jako bezpośrednio wzorowany na  Ad Herennium (Sztuka pamięci,

s. 115),  Carruthers  zaś  podważa  ten  pogląd,  podkreślając  dominację  elementów średniowiecznych  (The
Book  of  Memory,  s. 163-172).  W  dalszych  rozważaniach  opieram  się  na  angielskim  tłumaczeniu  De
memoria articiali adquirenda, w: Thomas Bradwardine, On Acquiring a Trained Memory, s 207-214.
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objąć jednym spojrzeniem (np. mały ogród lub niewielki pokój). Preferowanym kształtem jest

zaś prostokąt, co, jak zauważa Carruthers, nawiązuje do kształtu stron tekstu lub woskowych

tabliczek,  a  tym samym bliskie  jest  dawniejszym zasadom pedagogicznym, znanym m.in.

z De tribus  maximis… Hugona  ze  św.  Wiktora,  który  również  w tym kontekście  używał

terminu  locus114.  Kolejne  reguły  znane  są  już  z Ad  Herennium:  miejsca  powinny  być

umiarkowanie oświetlone, niezatłoczone, oraz, na podstawowym poziomie zaawansowania,

realne  i  wielokrotnie  obserwowane przez adepta  sztuki.  Używanie  wymyślonych  loci jest

możliwe,  lecz  wymaga  więcej  praktyki115.  Zasada  grupowania  po  pięć  również  została

zachowana,  ale  autor  nieco  ją  rozwija.  Miejsca  w obrębie  każdej  „piątki”  powinny  być

wzajemnie powiązane, jednocześnie różniąc się między sobą. Pierwszą grupę podaną przez

autora  łączy  wspólny  temat  pola  i cyklu  wegetacyjnego:  pierwsza  lokacja  to  pole  puste

i nieużywane, druga to zielony ogród, trzecia to pole w trakcie żniw, czwarta – po żniwach

(ściernisko), piąta – czarne, wypalone ściernisko. Kolejnymi „piątkami” mogą być np. płaskie

przedmioty  (duże  łóżko,  szafa,  stół,  grób,  ołtarz)  lub  różne  pokrycia  dachu  (drewniane,

słomiane, łupkowe…)116.

Podobna sytuacja jak z miejscami występuje także w przypadku wyobrażeń – ogólne

zalecenia  zgadzają  się  z  antyczną  sztuką,  ale  ich  realizacja  znacząco  się  różni.  Imagines

powinny być umiarkowanej wielkości, ale za to cechować się intensywnością i aktywnością.

Ich emocjonalne  oddziaływanie  powinno być jak najsilniejsze.  W jednym miejscu można

umieścić trzy, pięć lub siedem wyobrażeń, ale niewiele więcej (co zgodne jest z zaleceniami

Hugona ze św. Wiktora odnośnie zapamiętywanych elementów). Co jednak interesujące, autor

zwraca  uwagę  na  uporządkowanie  i  wzajemne  ich  powiązanie.  Z  pewnością  najbardziej

zadziwiający  dla  współczesnego czytelnika  jest  fragment  traktatu,  w którym Bradwardine

proponuje  przykład  zapamiętania  znaków  zodiaku,  epatujący  przemocą  i  seksualnością.

Poniżej  przytaczam  opis imagines umieszczonych  w  pierwszym  mnemonicznym  miejscu

(autor  zaleca  wykorzystanie  dwóch loci do  zapamiętania  wszystkich  znaków  zodiaku):

„Przypuśćmy, że ktoś musi zapamiętać dwanaście znaków zodiaku, tj. barana, byka itd. Może

więc stworzyć sobie na przedzie pierwszego miejsca oślepiająco białego barana ze złotymi

rogami, stojącego na tylnych nogach. Po prawej od barana może umieścić bardzo czerwonego

byka,  prawą stopą kopiącego barana;  stojąc,  baran  może swoją  prawą nogą kopnąć byka

114 Carruthers, The Book of Memory, s. 165.
115 Thomas Bradwardine, On Acquiring a Trained Memory, s. 207.
116 Ibidem.
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w wielkie  i  obrzmiałe  jądra,  czego  efektem  będzie  obfity  krwotok.  I  poprzez  jądra

zapamiętujący będzie miał pewność, że jest to byk, a nie kastrowany wół czy krowa.

W podobny sposób kobieta może zostać umieszczona przed bykiem, jakby trudząc się

nad  narodzinami,  a  w  jej  macicy,  rozciętej  aż  do  biustu,  widać  dwoje  najpiękniejszych

bliźniąt,  bawiących  się  z  potwornym,  intensywnie  czerwonym  krabem,  który  trzyma

w uścisku dłoń jednego z maluchów, powodując płacz i  tym podobne zewnętrzne oznaki.

Drugie dziecko jest zaskoczone, jednak dotyka kraba w dziecinny sposób. Albo też bliźnięta

mogą być umieszczone tak, by nie rodziły się z łona kobiety, ale w dziwaczny sposób przez

byka (…). Po lewej od barana można ustawić przerażającego lwa, który z otwartą paszczą

i stojąc na tylnych łapach atakuje pięknie ozdobioną pannę, rozrywając jej odzienie. Swoją

lewą nogą baran może ranić lwa w głowę. Panna może trzymać w swojej prawej ręce wagę,

której  równoważnia  jest  srebrna  ze  sznurem z czerwonego jedwabiu,  a  ciężarki  złote.  Po

swojej lewej stronie może mieć boleśnie ją kłującego skorpiona,  w efekcie czego jej całe

ramię  jest  opuchnięte.  Panna  zaś  może  usiłować  zrównoważyć  skorpiona  na  wyżej

wspomnianej wadze”117.

Wyobrażenia sugerowane przez Bradwardine’a mogą być jednak nie tylko absurdalnie

brutalne, ale także zabawne, co zaobserwować można w przypadku zaleceń w odniesieniu do

pamięci słów. Przy okazji pojawiają się też tu, popularne w XV- i XVI-wiecznych traktatach,

alfabety  mnemotechniczne.  Autor  zaleca,  by  osoba  stosująca  memoria  verborum zawsze

miała w zanadrzu (w pamięci)  zbiór obrazów, oznaczających sylaby, a przykładów podaje

tylko kilka. Aspekt ten rozwinięty zostanie w późniejszych pracach, np.  Opusculum de arte

memorativa Jana Szklarka z 1504 r. zawiera ryciny, przedstawiające przedmioty, które swoim

kształtem przypominają litery alfabetu118.  Bradwardine sugeruje  zaś  stosowanie osób bądź

przedmiotów,  których  nazwy  rozpoczynają  się  na  daną  sylabę.  Opat  (abbot)  może  więc

symbolizować sylabę „ab”, kusznik (balisterius) „ba”, choć tę samą sylabę można oznaczyć

wyobrażeniem  opata,  obróconego  do  góry  nogami.  Tego  rodzaju  wyobrażenia  można

w dalszej  kolejności  wykorzystać  do  zapamiętania  frazy,  która  w  traktacie  bezpośrednio

odnosi  się  do  aktualnej  dla  autora  sytuacji  politycznej  (co  stanowi  wyjątkowy przypadek

wśród prac mnemotechnicznych, w których zazwyczaj jako przykłady służą fragmenty poezji,

bądź  Biblii):  Benedictus  Dominus  qui  per  regem  Anglie  Berwicum fortissimum et  totam

Scotiam subiugavit („Błogosławiony niech będzie Pan, który przez króla Anglii  opanował

117 Ibidem, s. 209-210.
118 Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 154-163.
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najpotężniejsze  Berwick  i  całą  Szkocję”).  Zdanie  to  dotyczy  zwycięstwa  Anglików  nad

Szkotami w 1333 r. w bitwie pod Halidon Hill (w pobliżu Berwick-upon-Tweed). Za pierwsze

słowo (Benedictus) należy umieścić znanego nam Benedykta lub św. Benedykta, za drugie zaś

św. Dominika, Cesarza Domicjana lub kogokolwiek o podobnym imieniu. Monosylaba  qui

może zostać przedstawiona za pomocą krowy z wielkimi, czerwonymi wymionami, stojącej

na tylnych nogach. Benedykt trzyma lewą ręką jej  prawą przednią nogę, jak gdyby z nią

tańczył. Bradwardine wykorzystuje w tym miejscu homonim – słowo cy („krowy”)  z dialektu

północnoangielskiego czytane było jak łacińskie qui. Lewą nogą krowa powinna w dziwaczny

sposób trzymać kuropatwę (perdix), reprezentującą monosylabę per119.

Specyfikę wyobrażeń u Bradwardine’a i nasze nimi zadziwienie trafnie podsumowuje

Carruthers:  „Tylko  jednego  rodzaju  przedstawień  nie  można  tolerować  –  nudnych

i spokojnych, takich, które usypiają uwagę. Obrazy mają szokować, bo właśnie o wstrząs tutaj

chodzi. O ile więc samo pojęcie «użytecznej» seksualności i przemocy może wydawać się

nam,  dziedzicom  purytanizmu,  przejawem  krańcowego  zblazowania,  drażnieniem

znudzonych umysłów (i tym właśnie dziś jest),  o tyle dla Bradwardine’a jest to konieczny

składnik sztuki pamięci służący celom tak pobożnym jak medytacje i kazania”120. Poza tym

należy wspomnieć o jeszcze jednej uczynionej przez autora uwadze, wyraźnie umieszczającej

imagines w  kontekście  średniowiecznym.  Bradwardine  zaleca  inspirowanie  się  pracą

iluminatorów (przy  dostosowywaniu  zbyt  dużych lub  zbyt  małych wyobrażeń do potrzeb

sztuki  pamięci)  oraz  obrazami  (w  celu  wyobrażenia  sobie  form  abstrakcyjnych  –  Boga,

aniołów  lub  nieskończonej  przestrzeni)121.  Carruthers  zauważa  zbieżność  niektórych

wczesnośredniowiecznych  realnych  przedstawień  (jako  przykład  podaje  stronę

z Ewangeliarza  św.  Augustyna z  Cantenbury,  pochodzącego  z  VI  w.122)  z  zaleceniami

Bradwardine’a, przede wszystkim tymi, które dotyczą miejsc (jak np. proste, jednokolorowe

tła,  frontalna perspektywa, możliwość objęcia  jednym spojrzeniem).  Realne obrazy mogły

119 Thomas Bradwardine,  On Acquiring a Trained Memory, s. 211-213.
120 The one thing that cannot be tolerated is dullness or quietude or any failure to rivet the attention. These are

shocking images, that make us recoil or laugh out loud, but their shock value is useful for the specific mental
tasks involved in memory work. And while the very notion of useful sex, violence, and laughter would be, for
out own prurient and priggish age, an ultimate jadedness,  titillation (and it is that) for Bradwardine is
a necessary component of the art of memory, serving pious functions like meditation and preaching.  W:
Carruthers,  The  Book  of  Memory,  s.  171.  Tłum. za:  eadem,  Sztuki  pamięci,  tłum.  Paweł  Majewski,
w: Antropologia pamięci, s. 371-372.

121 Thomas Bradwardine, On Acquiring a Trained Memory, s. 210-211.
122 Cambridge, Corpus Christi College MS. 286, fol. 125r
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więc wpływać na formy wyobrażeniowe i odwrotnie, mentalne imagines mogły wpływać na

sposób artystycznego przedstawienia, na co zwracała uwagę już Yates123.

Powyżej sporo miejsca poświęciłem w dużej mierze spekulatywnemu i w pewnym

sensie „manierystycznemu” ujęciu sztuki pamięci. Nie przez wszystkich jednak dawne zasady

zostały przyjęte równie entuzjastycznie, jak przez Alberta Wielkiego, lub twórczo, jak przez

Thomasa Bradwardine’a. Przytoczyłem już także krytykę ze strony Boncompagna da Signa,

a w tym miejscu chciałbym wspomnieć o innym nauczycielu retoryki, którego postawa wobec

Ad Herennium  co prawda wydaje się pozytywna, ale wyłożona tam sztuka nie została przez

niego  zrozumiana.  Mowa  o  Janie  z  Garlandii  (ok.  1180-1252)124,  uczonym  urodzonym

w Anglii,  który od 1202 r.  kontynuował studia w Paryżu, gdzie  następnie wykładał przez

większość swojego życia (poza okresem pracy na Uniwersytecie w Tuluzie w latach 1229-

1233). Autor ten znany jest przede wszystkim ze swoich dzieł dotyczących gramatyki (m.in.

podręcznika Compendium grammatice oraz obszernego komentarza do Doctrinale Alexandra

de Villa Dei), tekstów moralizatorskich (wierszowanego Morale scolarium), oraz poematów

(m.in.  De  triumphis  ecclesiae).  Jan  z  Garlandii,  jako  wykładowca  dziedzin  związanych

z językiem,  nauczał  również  retoryki,  a  w  latach  1231-1235  napisał  Parisiana  poetria –

podręcznik komponowania zarówno łacińskiej prozy, jak i poezji125. W księdze II tego dzieła

zawarł ustęp poświęcony pamięci, w którym nawiązuje do zasad znanych z Ad Herennium. Ze

względu na to, że nie jest  to kompletny system, trudno jednak określić ten fragment jako

pełnoprawną „sztukę pamięci”126.

Wykształcona pamięć w Parisiana poetria stanowi kluczowy element, konieczny do

powstania udanej kompozycji, czyli dotyczący inwencji (inventio) – składnika retoryki, który

przez  autora  określany  jest  terminem  alligare  lecta,  jako  „wiązanie/składanie  tego  co

przeczytane”127.  Memoria umieszczona  jest  więc  w  kontekście  gromadzenia,  organizacji

i selekcji  materiału.  Jan  z Garlandii,  powołując  się  na  autorytet  Cycerona,  zaleca,  by

wyobrazić sobie przestrzeń w miejscu, które nie jest ani zbyt jasne ani zbyt ciemne. Wydaje

123 Yates, Sztuka pamięci, s. 111-114.
124 Określany bywa także jako Johannes de Garlandia, nie należy mylić go jednak ze słynnym teoretykiem

muzyki,  autorem ważnego  traktatu  o  muzyce  menzuralnej  De mensurabili  musica (siglum LmL:  IOH.
GARL. mens.).

125 Rita Copeland, Ineke Sluiter,  John of Garland, Parisiana poetria, CA. 1231-1235, w:  Medieval Grammar
and Rhetoric:  Language Arts  and  Literary  Theory,  AD 300-1475,  Oxford  Scholarship Online,  [online],
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199653782.001.0001/acprof-
9780199653782-chapter-39 [dostęp: 6.07.2022].

126 Carruthers, The Book of Memory, s. 163.
127 Ibidem, s. 156.
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się jednak, że na tym podobieństwo do zasad znanych z Ad Herennium się kończy, gdyż autor

każe tę przestrzeń podzielić na trzy kolumny. W pierwszej z nich, podzielonej na trzy kolejne,

umieścić należy „dworzan, mieszczan i chłopów”, razem z kwestiami ich dotyczącymi. Kiedy

więc nauczyciel powie coś odnośnie tych trzech stanów, uczeń powinien umieścić informacje

w  odpowiednich  „podkolumnach”.  W drugiej  kolumnie  powinny  znaleźć  się  oznaczenia

tekstów  źródłowych  (exempla  et  dicta  et  facta  autentica –  „przykłady,  słowa  i czyny

autentyczne”).  Poza źródłem warto zanotować również okoliczności,  w których zasłyszano

daną  informację,  czyli  miejsce,  nauczyciela,  jego  ubiór  i gesty,  lub  wygląd  strony

(rozmieszczenie,  kolory,  strona  pergaminu),  na  której  ją  przeczytano.  Porównanie

powyższych  zaleceń  z zasadami  wyłożonymi  przez  Hugona  ze  św.  Wiktora  w  De tribus

maximis… jednoznacznie  wykazuje,  który  system  lepiej  znany  był  Janowi  z  Garlandii.

Nazwisko Cycerona posłużyło w tym przypadku jako punkt wyjścia, po czym autor przeszedł

do  wymieniania  pragmatycznych  porad,  znanych  ze  średniowiecznej  tradycji

pedagogicznej128.

Najbardziej interesująca ze wszystkich jest trzecia kolumna, w której Jan z Garlandii

zaleca  umieszczenie  w  porządku  alfabetycznym  „dźwięki  wszystkich  rodzajów  języków

i głosy  różnych  zwierząt”  (omnia  genera  linguarum  sonorum  et  vocem  diuersorum

animancium),  oraz  „etymologie,  interpretacje  i  podsumowujące  definicje”  (ethimologias,

interpretationes, differentias). Co ciekawe, jeśli słowo jest uczniowi obce, może on skojarzyć

je z innym słowem, znanym z dowolnego (wernakularnego) języka, a podobnie brzmiącym.

Czym  są  jednak  tajemnicze voces  animantium?  Według  ustaleń  Carruthers,  są  to  listy

zachowań  i fizycznych  właściwości,  przypisywanych  zwierzętom.  W  rozwiniętej  formie

rozpowszechniane  były  one  w formie  bestiariuszy  –  ksiąg  dla  początkujących studentów,

których  zadaniem  było  przekazanie  moralnych  wartości  w  atrakcyjnej,  barwnej  formie.

Autorka zwraca uwagę na mnemoniczną funkcję bestiariuszy jako rezerwuarów wyobrażeń,

które mogą służyć do oznaczania materiału w pamięci. W niektórych bestiariuszach brakuje

realnych  obrazów,  a  występują  wyłącznie  opisy,  na  których  podstawie  uczeń  miał  sam

tworzyć własne wyobrażenia129.

Traktat  Jana  z  Garlandii  stanowi  interesujący  przykład  wczesnej  recepcji  Ad

Herennium, z czasu, kiedy prestiż tego starożytnego tekstu dopiero się konstytuował. Należy

zauważyć, że  Parisiana poetria powstała ok. 20 lat przed  De bono Alberta Wielkiego i jest

128 Ibidem, s. 156-157.
129 Ibidem, s. 157-161.
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dziełem  nauczyciela  retoryki,  nie  teologa.  Ars  memorativa w  nauczaniu  uniwersyteckim

późnego średniowiecza często odłączała się od swojego retorycznego źródła i umieszczana

była  w  kontekście  nauczania  logiki,  etyki  (czego  przykład  stanowi De  bono) lub

w antologiach  filozofii  naturalnej  (jak  to  było  w przypadku  De  memoria  artificiali

adquirenda Thomasa  Bradwardine’a)130.  Jednocześnie  w połowie  XIII  w.  następował  inny

proces.  Rozpowszechnienie  edukacji  (w  szczególności  za  sprawą  uniwersytetów)

spowodowało, że znacząco wzrosła grupa osób przemawiających publicznie i potrzebujących

doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie. Przed XIII wiekiem zajmowali się tym

głównie opaci i biskupi, a ich grupą docelową byli inni duchowni. Później krąg ten rozszerzył

się o studentów (zwłaszcza studentów prawa), nauczycieli, zakonników, klerków (szczególnie

w Italii), kupców, notariuszy i lekarzy. Miał na to wpływ również rozwój kultury świeckiej

(dworskiej i kupieckiej) i prawoznawstwa, a także zachęcenie ludzi świeckich do większego

udziału  w  życiu  Kościoła,  które  miało  miejsce  w  1215  r.  na  IV  Soborze  Laterańskim

(narzędziem  do  osiągnięcia  tego  celu  miały  być  kazania  w  językach  wernakularnych).

Wszyscy  ci  mówcy  potrzebowali  dobrej  pamięci,  którą  mogli  szkolić  za  pomocą  ars

memorativa.  Włoskie tłumaczenie rozdziału o pamięci z  Ad Herennium ukazało się przed

1266  r.  (a  więc  zaledwie  kilka  lat  po  De  bono),  a  francuskie  (wraz  z  całym  traktatem

retorycznym)  pod  koniec  XIII  stulecia.  Warto  również  zauważyć,  że  autorem  włoskiego

przekładu był prawdopodobnie florencki prawnik Bono Giamboni131. Z prawdziwą obfitością

autorskich traktatów mnemotechnicznych spotykamy się jednak dopiero w XV w.,  przede

wszystkim  na  terenie  Włoch.  Są  to  prace  m.in.  Petrusa  de  Urbe  Veteri  (Ars  memorie

artificialis  libellus,  Bolonia,  1418  r.)  i  Ludovica  Strassoldo  de  Pirano  (Regule  memorie

artificialis,  ok.  1422-1424  r.).  To  właśnie  od  traktatów  włoskich  wyprowadzana  jest

proweniencja późniejszych dzieł z zakresu sztuki pamięci132. Omówienie tych licznych prac,

łączących w sobie różnorodne elementy, zarówno z Ad Herennium, jak i Rhetorica novissima

Boncompagna da Signa i innych dzieł, wykracza poza ramy niniejszej rozprawy. Na koniec

kwestii dotyczących  ars memorativa należy zauważyć za Carruthers: „Sztuka pamięci jest

pomocą  konkretnie  dla  mówców,  a  nie  dla  uczących  się;  dla  komponujących,  a nie  dla

czytelników. To odróżnia ją najwyraźniej od podstawowych zasad treningu pamięci. Lecz, jak

130 Ibidem, s. 190.
131 Ibidem, s. 192-194.
132 Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 38-39.

42



każdy  trening  pamięci,  postrzegana  była  zarówno  w  wymiarze  etycznym  jak

i praktycznym”133.

2.5 Francesc Eiximenis – Ars praedicandi populo

Pomimo zwiększonego  zainteresowania  sztuką  pamięci  w XIII  w.,  z  XIV stulecia

zachowało  się  do  naszych  czasów  niewiele  tekstów,  które  szerzej  podejmowałyby  tę

tematykę.  O jednym  z nich  (autorstwa  Thomasa  Bradwardine’a)  wspomniałem  powyżej,

drugiemu chciałbym poświęcić więcej uwagi, gdyż dwa z jego rękopisów zachowane zostały

w  XV-wiecznych  źródłach  środkowoeuropejskich134.  Autorem  traktatu  Ars  praedicandi

populo („Sztuka przemawiania do ludu”) jest  kataloński franciszkanin Francesc Eiximenis

(ok. 1330-1409). Jest to o tyle istotne, że najważniejsi w XV w. nauczyciele sztuki pamięci

działający na terenie obecnej Polski, tacy jak Stanisław Korzybski (wykładał na Akademii

Krakowskiej w latach 1470-1471), Antoni z Radomska (wykładał prawdopodobnie w latach

70. XV w.) i Jan Szklarek (ok. 1476 i 1503-1509), wywodzili się z zakonu bernardynów135.

Zachowany w krakowskim rękopisie z lat 40. XV w. traktat Eiximenisa mógł stanowić dla

nich pewien punkt odniesienia.

Francesc  Eiximenis  urodził  się  ok.  1330  r.  w  miejscowości  Girona,  gdzie  zdobył

podstawową edukację i  prawdopodobnie dołączył do zakonu franciszkanów. O jego życiu

przed  1382  r.  wiadomo  niewiele.  W  grudniu  1351  r.  został  wyświęcony  na  diakona

w Barcelonie,  a prawdopodobnie  w  latach  1357-1374  wiele  podróżował  w  ramach

zdobywania wszechstronnego wykształcenia (studiował m.in. w Paryżu, Oksfordzie, Florencji

i  Rzymie).  W ostatnich  dekadach XIV w.  związany był  z  dworem Królestwa Aragonii  –

z pomocą królewskiej  rodziny uzyskał  w 1374 r.  tytuł  magistra  teologii  na  Uniwersytecie

133 The art of memory is specifically an aid for speakers, not for learners, for composers, not for readers. This
distinguishes it most clearly from the elementary rules of memory training. But, like all memory training, it
was considered to be an ethical as well as a practical imperative.  W:  Carruthers,  The Book of Memory,
s. 194.

134 Kraków,  Biblioteka  Jagiellońska,  471,  fol.  466-487;  Budapeszt,  Egyetemi  Könyvtar  (Biblioteka
Uniwersytecka), R. Scientiarum 73, nr 1, fol. 109-144. Informacja za: Francesc Eiximenis, On Two Kinds of
Order That Aid Understanding and Memory, tłum. i przedmowa: Kimberly Rivers, w: The Medieval Craft of
Memory, s. 189.
Farkas Gábor Kiss uznaje węgierski rękopis za najstarszy zachowany przekaz poświęcony mnemotechnice
na terenie Węgier. Manuskrypt, spisany na przełomie XV i XVI w., poza Ars praedicandi populo zawiera
mnemoniczne podsumowanie Biblii Piotra z Rosenheim pt.  Roseum memoriale. Zob. Farkas Gábor Kiss,
The Art of Memory in Hungary at the Turn of the Fifteenth and Sixteenth Centuries , w: Lucie Doležalová,
Farkas Gábor Kiss,  Rafał  Wójcik, The Art  of  Memory in Late Medieval Central  Europe (Czech Lands,
Hungary, Poland), red. Farkas Gábor Kiss, L’Hartmann, Budapest – Paris 2016, s. 109-110.

135 Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 63.
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w Tuluzie. Następnie powrócił do Barcelony, gdzie działał jako lektor zakonu franciszkanów

i rozpoczął swoje monumentalne w założeniu dzieło Lo Crestià („Chrześcijanin”). Król Piotr

IV Aragoński miał być pod tak dużym wrażeniem zamysłu Eiximenisa, że nakazał mu, żeby

nie  opuszczał  konwentu,  póki  „wspaniałe  dzieło”  nie  zostanie  ukończone.  Praca  ta

zaplanowana  była  na  trzynaście  ksiąg  traktujących  o  aspektach  chrześcijańskiego  życia

(pokusach, grzechach głównych i życiu publicznym), z których autor ukończył tylko cztery.

Po napisaniu pierwszej z nich, Eiximenis przeniósł się do Walencji, gdzie w latach 1382-1408

powstały  jego  najważniejsze  prace  w  języku  katalońskim.  Pełnił  tam  również  oficjalne

posługi, m.in. przemawiał na pogrzebie Piotra IV i brał udział w organizacji krucjaty w celu

wypędzenia Berberów z afrykańskiego wybrzeża. W 1408 r. na soborze w Perpignan został

uhonorowany tytułem patriarchy Jerozolimy oraz biskupa Elne przez antypapieża Benedykta

XIII136.

Ars praedicandi populo to łaciński podręcznik kaznodziejski, do którego dołączone

miały być niezachowane do naszych czasów trzy tomy kazań. Układ tekstów z zakresu  ars

praedicandi najczęściej podążał za budową ówczesnych kazań, rzadko podejmując kwestię

sposobów ich zapamiętywania i przywoływania. Praca Eiximenisa stanowi w tym zakresie

wyjątkowy przypadek – uporządkowana jest według arystotelesowskich czterech przyczyn:

finalnej, efektywnej, formalnej i materialnej. Przyczyną finalną według franciszkanina miał

być  powód  przemowy,  efektywną  postawa  mówcy,  formalną  zastosowana  metoda,

a materialną sama treść przemowy. W ramach przyczyny formalnej autor wymienia siedem

warunków dobrego przemawiania,  które powinno być „bardzo zwięzłe,  żarliwe,  spokojne,

nabożne,  moralne,  roztropne i  uporządkowane”137.  Fragment poświęcony pamięci umieścił

właśnie w tej  ostatniej  części, obejmującej trzy rozdziały, swoim układem odpowiadającej

antycznym założeniom sztuki retorycznej: pierwszy rozdział opisuje, w jaki sposób porządek

pomaga  w rozumowaniu  (odnajdowaniu  materiału  do  przemowy  –   inventio),  drugi,  jak

wspomaga pamięć (memoria), a trzeci, jak wspiera naukę i język (dotyczy układu przemowy

– dispositio)138. Poniżej skupię się na części dotyczącej memorii.

Francesc Eiximenis przejmuje, znany z herenniuszowskiej sztuki, podział na pamięć

słów (memoria verborum)  i  rzeczy (memoria rerum).  Co jednak interesujące,  modyfikuje

136 Francesc Eiximenis, On Two Kinds of Order, s. 189.
137 Ibidem, s. 190.
138 Ibidem, s. 190-191.
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nieco terminologię – zamiast verba stosuje nomina i vocabula139, a słowo res dookreśla jako

„rzeczy,  które  one  (słowa)  oznaczają”  (res  significatae)140.  Autor  przytacza  znane  ze

starożytnych traktatów przekonanie o tym, że pamięć słów jest  mniej użyteczna,  gdyż do

każdego z nich trzeba wyobrazić sobie osobną figurę. Pojedyncze wyobrażenie w przypadku

pamięci  rzeczy  reprezentuje  zaś  całą  historię  z  nim  związaną,  „tak  jak  krzyż  Chrystusa

wskazuje nam całą sekwencję zdarzeń związanych z pasją, a obraz króla dzierżącego lancę

będzie oznaczać dla nas zwycięstwo w jakiejś bitwie”141.

Następnie  Eiximenis  proponuje  interesującą  metodę  pamięci  słów  według

współczesnych  mówców.  Gdy  mamy  do  zapamiętania  dużą  liczbę  nazw,  autor  zaleca

umieszczenie  ich  na  (wyobrażonej)  długiej  drodze,  która  zapewniała  będzie  odpowiedni

porządek:  „Przykładowo,  przypuśćmy,  że  musisz  zapamiętać  imiona  apostołów:  pomyśl

o znanej ci drodze, na początku której jest wielki kamień, reprezentujący Piotra (którego imię

znaczy  «skała»).  Następnie  pomyśl  o dwóch  osobach  całujących  się  w  pewnej  wiosce

umieszczonej  odpowiednio  blisko  kamienia;  razem  te  dwa  elementy  reprezentują  Pawła,

którego  symbolizuje  pocałunek  pokoju”142.  W odniesieniu  do  trzeciego  z  apostołów

(Andrzeja) Eiximenis proponuje technikę, która pojawi się w dalszej części tego traktatu, ale

i powszechnie występującą w innych sztukach pamięci.  Polega ona na wyobrażeniu sobie

rzeczy (osób,  zwierząt,  przedmiotów),  których nazwa rozpoczyna się  na  daną  literę.  Aby

zapamiętać imię Andrzej należy więc umieścić w odpowiedniej odległości od wioski dużej

wielkości  baranka  (agnus).  Dodatkowo,  aby  poruszać  się  swobodnie  po  w  ten  sposób

opracowanym porządku (tzn.  od początku do końca i  odwrotnie,  a  także rozpoczynać  od

dowolnego miejsca), należy kolejnym jego elementom przyporządkować numery. Numeracja

stanowi  jedną  z podstawowych  zasad  mnemotechnicznych  wchodzących  w  skład

średniowiecznego rzemiosła pamięci, a wyłożona została najwyraźniej przez Hugona ze św.

Wiktora w opisanym wcześniej De tribus maximis circumstantiis gestorum.

W dalszej kolejności autor przechodzi do pamięci „rzeczy oznaczanych przez słowa”

(res  significatae  per  nomina);  wymienia  i  opisuje  kilka  możliwych  do  zastosowania

porządków, zaczerpniętych najczęściej z realnego doświadczenia danej osoby:

1. zawartych w znanych nam drogach i ścieżkach;

139 Słowo  nomen w nauczaniu gramatyki i  logiki  może oznaczać zarówno rzeczownik jak i nazwę własną;
vocabulum to zazwyczaj nazwa własna lub słowo. Zob. ibidem, s. 197 (przypis nr 14).

140 Ibidem.
141 Ibidem, s. 198. W przypadku tego i kolejnych cytatów bazuję na angielskim tłumaczeniu sekcji o pamięci

z Ars paraedicandi populo w: ibidem, s. 192-204.
142 Ibidem.
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2. zawartych w czymkolwiek co jest proste i umieszczone w uporządkowany sposób;

3. występujących w wielkich i ozdobnych domach;

4. zawartych w ciele ludzkim i jego członkach;

5. napotkanych w studiowanej księdze;

6. uzyskanych poprzez wymieszanie powyższych metod i innych im podobnych;

7. uzyskanych poprzez łączenie ze sobą sylab w celu ułożenia słów i nazw;

8. powstających, gdy koniec jednej frazy tekstu wskazuje początek następnej.

Pierwszy z wymienionych porządków podobny jest do przytoczonego w kontekście

pamięci słów, ten jednak dotyczy drogi pielgrzymki z Rzymu do Santiago de Compostela.

Napotykane na niej miasta mają przypominać o kolejnych tematach podejmowanych przez

mówcę,  którego  zamiarem  jest  poruszenie  kilku  kwestii.  Chce  on  powiedzieć  m.in.

o klerykach,  o pieniądzach,  i o kupcach.  O  tych  trzech  pierwszych  zagadnieniach  mają

przypomnieć  mu trzy  pierwsze  miasta:  Rzym (gdyż jest  to  „miasto  kleryków i  duchowy

przewodnik ich wszystkich”), Florencja (gdyż jest to „miasto słynące z pieniędzy”) i Genua

(ponieważ „wielu kupców tam żyje”)143. Na przykładzie tym widać wyraźnie, że tematy wiary

katolickiej  nie  były  tylko  tym  co  zapamiętywano,  ale  wpływały  także  na  same  metody

mnemotechniczne  (choć  wystarczy  porównać  porządek  Eiximenisa  z brutalnymi

wyobrażonymi  scenami  u  Bradwardine’a,  by  zauważyć,  że  były  to  u średniowiecznych

autorów  kwestie  silnie  zindywidualizowane).  Droga  do  Santiago  de  Compostela  stanowi

ponadto  system  miejsc,  w  którym  zapamiętywana  treść  powiązana  jest  z  samą  metodą.

Wyobrażenia bazują na powszechnej wiedzy na temat miast, więc w systemie tym nie można

umieścić  dowolnych  imagines.  Owszem,  można  wybrać  inne  miasta,  mijane  w  czasie

pielgrzymki,  jednak wciąż będzie to  zbiór  mocno ograniczony.  W przeciwieństwie do  Ad

Herennium nie  jest  to  więc  system  uniwersalny,  możliwy  do  zastosowania  dla  każdego

materiału.

Szczególnie  interesującą  uwagę  autor  czyni  odnośnie  punktu  trzeciego.  Do  grupy

„wielkich  i ozdobnych  domów”  włącza  także  kościoły,  które  można  wykorzystywać  jako

miejsca  mnemotechniczne,  np.  „jeśli  zamierzasz  mówić  o  Trójcy,  umieść  ten  temat  na

głównym ołtarzu, gdyż Trójca jest czymś wielkim wśród wszystkiego innego; jeśli zamierzasz

mówić o czystości, umieść ją w swojej wyobraźni na ołtarzu Błogosławionej Dziewicy”144.

Interesującą w tym kontekście kwestią jest wielopoziomowość procesu przemawiania, na co

143 Ibidem, s. 200-201.
144 Ibidem, s. 201.
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zwrócił  uwagę Rafał  Wójcik,  przyrównując  ars  memorativa do  „spektaklu  wyobraźni”145.

Jednym z poziomów jest to, co dzieje się w wyobraźni mówcy (np. gdy wykorzystuje dany

kościół jako pomoc w zapamiętaniu), drugim zaś realna sytuacja, w której kaznodzieje mogli

posługiwać się motywami ikonograficznymi, obecnymi w danej świątyni (możliwe, że często

tymi samymi, co podczas opracowywania przemowy), do zobrazowania swojego kazania146.

W  niektórych  źródłach  znajdziemy  również  porównanie  kościoła  do  „księgi  obrazów”,

reprezentujących męczeństwo świętych147.

Czwarty porządek, zaproponowany przez Eiximenisa, dotyczy ludzkiego ciała. Autor

wprowadza w tym miejscu aspekt hierarchiczności: „(…) zaczynając od stóp do włosów lub

vice versa; gdyż stopy mogą oznaczać chłopstwo (…); tak jak stopy podtrzymują całe ciało,

a chłopi  podtrzymują  republikę  swoją  pracą,  tak  również  ich  stopy  pracują  w  ciele

najmocniej.  Piszczele  i nogi  oznaczają  mieszczaństwo,  które  jest  bezpośrednio  powyżej

chłopstwa;  brzuch  reprezentuje  tych,  którzy  otrzymują  pieniądze  republiki,  tak  samo jak

brzuch  zawiera  i  przyjmuje  wszystko.  Ramiona  symbolizują  rycerzy,  gdyż  pracują  oni

walcząc rękami. Język oznacza znawców prawa, których praca polega na przemawianiu; oczy

reprezentują mędrców, ponieważ dbają oni o republikę, zauważają szkody i rzeczy przydatne;

uszy zarządców, gdyż oni słyszą wszystko; głowa króla, gdyż on jest głową i główną częścią

republiki, tak samo jak głowa w naszym ciele, itd.”148. Chyba najczęściej wykorzystywaną

w funkcji  mnemotechnicznej  częścią ciała  jest  ręka,  czego najbardziej  charakterystycznym

przykładem jest tzw. ręka Gwidona, która opisana zostanie szerzej w rozdziale III niniejszej

rozprawy.  Lewa  ręka  używana  była  również  do  nauki  kalendarza  (computus)  –  jej

podstawową funkcją w tym zakresie  była pomoc w obliczaniu daty  Wielkanocy149.  Także

w zakresie retoryki znana była praktyka umieszczania tematów przemowy na palcach prawej

lub lewej dłoni150.

145 Rafał Wójcik, The Staging of Memory: Ars Memorativa and the Spectacle of Imagination in Late Medieval
Preaching in Poland, w: The Making of Memory in the Middle Ages, red. Lucie Doležalová, Brill, Leiden –
Boston 2010, s. 79-94.

146 Jak  wiemy  z  analizy  niektórych  kazań  dokonanych  przez  Krzysztofa  Brachę,  motywy  ikonograficzne
stanowiły  częsty  punkt  odniesienia  dla  późnośredniowiecznych  kaznodziejów.  Zob.  Krzysztof  Bracha,
Nauczanie  kaznodziejskie  w  Polsce  późnego  średniowiecza.  Sermones  dominicales  et  festivales  z  tzw.
Kolekcji Piotra z Miłosławia, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

147 Farkas Gábor Kiss, Memory, Meditation and Preaching: A 15th c. Memory Machine in Central Europe (The
text Nota hanc figuram composuerunt doctores… / Pro aliquali intelligentia…), w: The Making of Memory
in the Middle Ages, s. 49-78.

148 Francesc Eiximenis, On Two Kinds of Order, s. 201-202. Kimberly Rivers zwraca uwagę, że wyobrażenie
Eiximenisa w dużej mierze zbiega się z podobnym obrazem w Policraticusie Jana z Salisbury (ok. 1120-
1180), określanym jako pierwsze średniowieczne dzieło z zakresu teorii politycznej.

149 Berger, „Ręka Gwidona” a sztuka pamięci, s. 87-88.
150 Gábor Kiss, Memory, Meditation and Preching.
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Piąty  punkt  Francesca  Eiximenisa,  dotyczący  zaczerpnięcia  układu  ze  studiowanej

aktualnie księgi,  koresponduje z zaleceniem Hugona ze św. Wiktora, by zawsze korzystać

z tego samego egzemplarza danej księgi, a zarazem z tego samego porządku (utworzonego

przez  odpowiedni  podział  materiału,  oznaczenia  paragrafów,  adnotacje,  itp.).  U  Hugona

porządek mentalny niejako warunkował układ realnej księgi. U Eiximenisa sytuacja zostaje

odwrócona  –  to  mówca  ma  wyobrazić  sobie  księgę,  w  której  zastosowane  zostały

odpowiednie znaki podziału (autor wymienia m.in. znacznik akapitu, wielkie litery, ale także

rozróżnienie na recto i verso karty151).

Porządek  siódmy  stanowi  właściwie  powrót  do  pamięci  słów,  gdyż  dotyczy

zapamiętywania nazw i imion. Autor zaleca, by z pierwszych sylab imion utworzyć nowe

słowo. W podanym przykładzie jest to Auxiliator, gdzie sylaba Au reprezentuje imię Aurelius,

Xi –  Ximus,  Li –  Linus,  A –  Arnaldus, a  Tor –  Torquatus152. W punkcie ósmym Eiximenis

nawiązuje  do  praktyki  przypominania  sobie  (reminiscentia),  znanej  z  pism  Arystotelesa

i przekazanej  w  średniowieczu  m.in.  we  wspomnianym  wcześniej  komentarzu  do  dzieł

Filozofa  autorstwa  Alberta  Wielkiego153.  Polega  ona  na  myśleniu  seriami  elementów

wzajemnie ze sobą powiązanych (rodzajem „łańcucha”), by zawsze być w stanie dojść do

tego,  co  powinno wystąpić w dalszej  kolejności.  Jako przykład  posłużyło autorowi  niebo

w towarzystwie  czterech  żywiołów:  „Najpierw  podjęty  musi  być  temat  nieba  i  jest

oczywistym, że stworzone jest ono z ognistej materii, ogień musi być więc rozpatrywany jako

drugi, ponieważ umieszczony jest blisko powietrza. I powiem o powietrzu jako o trzecim,

gdyż jest parujące [jego częścią jest para wodna], i ma pewne właściwości wody. Czwarta

kwestia, woda, jest chłodna i z tego powodu przyłączona jest do ziemi. Piąta materia, ziemia,

stoi pewnie na środku, w równej odległości od pozostałych”154.

Rozdział poświęcony pamięci z Ars praedicandi populo Francesca Eiximenisa stanowi

interesujący przykład metody mnemotechnicznej, z jednej strony czerpiącej niektóre elementy

z antycznej sztuki pamięci (znanej wówczas przede wszystkim z podręcznika  Rhetorica Ad

Herennium), z drugiej strony mocno zanurzonej w tematach średniowiecznego katolicyzmu.

To,  co  jednak  zwraca  szczególną  uwagę,  to  pragmatyzm  proponowanych  przez  autora

rozwiązań, dalekich od spekulatywności i pewnego manieryzmu kontynuatorów tradycji  Ad

151 Francesc Eiximenis, On Two Kinds of Order, s. 202.
152 Ibidem, s. 202-203.
153 Albertus Magnus, Commentary on Aristotle,  On Memory and Recollection, tłum. Jan M. Ziolkowski, w:

The Medieval Craft of Memory, s. 144.
154 Francesc Eiximenis, On Two Kinds of Order, s. 203.
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Herennium.  Postawa Francesca Eiximenisa względem starożytnej sztuki przypomina nieco

Boncompagna da Signa – obaj czerpią z niej niektóre elementy (a tym samym znacząco ją

upraszczają)155,  ale  kładą  nacisk  przede  wszystkim  na  indywidualne  wybory  mówcy.

Pozwalają  sobie  również  na  krytykę  dawnej  metody.  Słowa  Boncompagna  przytoczyłem

wyżej, jednak w podobny sposób (aczkolwiek znacznie delikatniejszy) określa Ad Herennium

Eiximenis:  „(…) ponieważ skomponował on [Cyceron] długi traktat o trudności i wielkim

wysiłku  zapamiętywania,  wywołanym  przez  obrazy  rzeczy  umieszczone  w  miejscach,

współcześni  nie  akceptują  tej  metody,  lecz  kierują  się  w  stronę  metody,  którą  właśnie

wyłożyłem, uważając ją za bardziej efektywną i łatwiejszą, pomijając tę antyczną”156. Co do

tego fragmentu pojawia się jednak wątpliwość, czy dotyczy on całej dawnej sztuki, czy tylko

pamięci  słów,  która  już  przez  samego  autora  Ad  Herennium uznawana  była  za  trudną,

żmudną, a przez to mniej użyteczną niż pamięć rzeczy157.

Traktat  Francesca  Eiximenisa  stanowi  rodzaj  sztuki  pamięci,  który  zanurzony  jest

głęboko  w średniowiecznym  rzemiośle  pamięci  –  takie  zalecenia  jak  podział  materiału,

stosowanie porządków (numerycznych, hierarchicznych) i myślenie „łańcuchowe” stanowią

podstawowe  metody,  wynikające  z samego  sposobu  działania  ludzkiego  umysłu.  Autor

zostawia czytelnikowi dużą swobodę doboru środków mnemotechnicznych, czego wyrazem

jest  wymieniony  powyżej  punkt  szósty,  w  którym  pozwala,  a  wręcz  zachęca,  do

wykorzystywania  różnych  porządków  mentalnych  w  ramach  jednej  przemowy.  Kwestią

trudną  do  rozstrzygnięcia  i  wymagającą  zgłębienia  jest  to,  czy  i  w jakim stopniu  traktat

Francesca  Eiximenisa  mógł  wpłynąć  na  środkowoeuropejskich  nauczycieli  sztuki  pamięci

w II połowie XV i w XVI w. Na podstawie zachowanych tekstów można przypuszczać, że

wpływ  ten  nie  był  zbyt  wielki,  a  większe  znaczenie  miała  działalność  wędrownych

humanistów, m.in. Jacobusa Publiciusa (wykładał na Akademii Krakowskiej w latach 1469-

1470),  którego  rozbudowany  (szczególnie  w  porównaniu  ze  zwięzłym  rozdziałem

u Eiximenisa), ilustrowany traktat osiągnął dużą popularność (do naszych czasów zachowały

się nie tylko jego źródła manuskryptowe, ale przede wszystkim liczne druki).

155 U Eiximenisa  jest  tych  elementów nieco  więcej  –  metodę autora  można określić  jako  architektoniczną
z wykorzystaniem wyobrażeń, skojarzeń i gier słownych, lecz podobieństwa w gruncie rzeczy na tym się
kończą. Nie zostają przytoczone żadne z zasad dotyczących konstrukcji miejsc i obrazów. Przede wszystkim
wyobrażenia u tego autora są bardziej statyczne i z pewnością nie można określić ich jako imagines agentes.

156 Francesc Eiximenis, On Two Kinds of Order, s. 202.
157 Ibidem, s. 191
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3. „Rzemiosło pamięci” a „sztuka pamięci”

Po  przedstawieniu  najważniejszych  źródeł  dotyczących  pamięci,  a  tym  samym

możliwie  wielostronnym  naszkicowaniu  tego  zagadnienia,  chciałbym  wprowadzić

rozróżnienie  terminologiczne,  porządkujące  nieco  zawiły  konglomerat  pojęć  i  zarazem

ustawiające  perspektywę  przyjętą  w niniejszej  rozprawie.  Pojęcie  „sztuki  pamięci”,

wprowadzone  w słynnej  i niezwykle  inspirującej  dla  kolejnych  pokoleń  badaczy  pracy

Frances  Yates  z  1966  r.158,  zdecydowanie  zdominowało  późniejsze  prace  dotyczące

zagadnienia  średniowiecznej  memorii.  Badacze  zdają  się  wyprowadzać  niemal  wszystkie

dawne  techniki  mnemotechniczne  z antycznej  sztuki,  przekazanej  głównie  w traktacie

Rhetorica Ad Herennium159, co zdecydowanie upraszcza złożony obraz ówczesnych praktyk.

Warto w tym miejscu ponownie przytoczyć słowa Carruthers: „herenniuszowska memoria nie

odgrywała bezpośredniej roli w rozwoju rzemiosła pamięci [memory craft] przed XIII w., a jej

wznowienie  w nauczaniu  uniwersyteckim  po  1250  r.  odbywało  się  w  kontekście

nadzwyczajnie  bogatego  i różnorodnego  rozumienia  memorii,  która  rozwinęła  się

w klasztornych  tradycjach  ruminacyjnej  [ruminative]  medytacji  i  kompozycji  modlitw”160.

Autorka ta, za której badaniami staram się podążać, dość konsekwentnie wykorzystuje pojęcie

„sztuki  pamięci”  na  określenie  kompletnego  wykładu  zasad  –  systemu,  który  można

zastosować w wielu różnych sytuacjach161. Taki system stanowi z pewnością ars memorativa

znana z Rhetorica ad Herennium, czy De memoria artificiali adquirenda Bradwardine’a, ale

przede wszystkim z licznych prac XV-wiecznych i późniejszych (m.in. Jacobusa Publiciusa,

Conrada Celtisa [ok. 1459-1508] i Piotra z Ravenny [ok. 1448-1508]).

Z  drugiej  jednak  strony  pojęcie  sztuki  pamięci  można  wywieść  z  terminu

„mnemotechnika”  o greckim  źródłosłowie  (mneme –  pamięć,  techne –  sztuka),  którego

158 Yates, The Art of Memory.
159 Zob.  Rafał  Wójcik,  Ars  memorativa w  Polsce  późnego  średniowiecza  na  tle  Europy  Środkowej,  w:

Mnemonika  i pamięć  kulturowa  epok  dawnych,  red.  Marek  Prejs,  Aleksandra  Jakóbczyk-Gola,
Wydawnictwo Neriton,  Warszawa 2013, s.  115-116.  Autor  twierdzi,  że  metoda Hugona ze św.  Wiktora
zawarta w De tribus maximis circumstantiis gestorum jest wykładnią „herenniuszowskiej” sztuki pamięci, co
zupełnie nie znajduje swojego odzwierciedlenia w tekście Hugona. Jako przykład w kontekście przekazu
antycznej sztuki pamięci przytacza również pracę Rhetorica novissima Boncompagna da Signa, który ostro
krytykuje dawne metody za ich nieużyteczność. To samo przekonanie o De tribus maximis circumstantiis
gestorum powtarza także węgierski badacz Farkas Gábos Kiss. Zob. Farkas Gábor Kiss, Introduction: The
Late Medieval Art of Memory in East Central Europe, w: Doležalová, Kiss, Wójcik, The Art of Memory in
Late Medieval Central Europe, s. 11-12.

160 Herennian memoria plays no direct role in the development of medieval memory craft before the thirteenth
century,  and  when  it  was  revived  in  university  teaching  after  1250,  it  was  within  the  context  of  an
extraordinarily  rich,  diverse understanding of  memoria,  which had developed in monastic  traditions of
ruminative meditation and the composition of prayer. W: ibidem, s. 154.

161 Ibidem, s. 163.
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łacińskim  odpowiednikiem  miałby  być  termin  ars  memorativa lub  ars  memoriae162.  Jak

wspomniałem  powyżej,  termin  ars  memorativa pojawia  się  w  średniowiecznym

piśmiennictwie  dopiero  w  XIII  w.,  wcześniej  używano  głównie  określenia  memoria,

w obrębie którego umieszczano wszystkie zasady kształtowania pamięci. Greckie techne nie

musi też być tłumaczone jako sztuka – termin ten bliski jest aktywnej postawie, praktyce,

„rzemiosłu”.  Słowo  „mnemotechnika”  może  być  więc  wykorzystywane  w szerokim

kontekście, obejmującym wszelkie zalecenia mnemotechniczne.

Sztuka pamięci w ujęciu Carruthers stanowi dość szczególną i wyrafinowaną metodę,

która nie była przyjmowana tak powszechnie, jak mogłoby się wydawać. Często z antycznej

sztuki brano tylko niektóre elementy (jak m.in. w przytoczonych wyżej przykładach tekstów

Bradwardine’a czy Eiximenisa) lub upraszczano jej reguły. Ponownie można byłoby w tym

kontekście  wspomnieć  słowa  Boncompagna  da  Signa:  „W  osądzie  studentów  Retoryka

skompilowana przez Tulliusza Cycerona jest bezsensowna, gdyż nigdy się jej zwyczajnie nie

czyta,  ale  raczej  mętnie  naucza  i glosuje  jak  bajkę  albo  sztukę  mechaniczną  [ars

mechanica]”163. W połowie XIII w. zagadnieniu pamięci poświęcano coraz więcej uwagi na

uniwersytetach, gdzie stawała się w coraz szerszym zakresie przedmiotem rozważań bardziej

„spekulatywnych” (nigdy nie  była  jednak oficjalnie  nauczanym przedmiotem164).  W dużej

mierze stało się to za sprawą wspominanego wyżej komentarza do Ad Herennium autorstwa

Alberta Wielkiego, który, jako niezaprzeczalny ówczesny autorytet, nadał powagę starożytnej

metodzie165.  Carruthers  zwraca  w tym kontekście  uwagę  na  profesję  uczonego,  który  był

w Paryżu nauczycielem teologii i logiki (podobnie jak Thomas Bradwardine). Jan z Garlandii

zaś, jako nauczyciel retoryki, zaczerpnął z Ad Herennium tylko kilka terminów, a sama jego

metoda  nastawiona  jest  na  praktykę  –  Carruthers  określa  ją  jako  staroświecką

i pragmatyczną166.  W  kontekście  muzyki  istotne  jest  również  uświadomienie  sobie,  że

architektoniczna sztuka pamięci była pomyślana (i wykorzystywana) konkretnie jako pomoc

mówcom. Wszyscy pozostali,  czyli  np.  osoby uczące się,  bądź czytelnicy dawnych pism,

stosowali podstawowe metody podziału materiału (divisio) i jego późniejszego kompilowania

(compositio),  dlatego  też  sądzę,  że  pojęcie  „sztuki  pamięci”  w  odniesieniu  do  muzyki

wykorzystywane  jest  zdecydowanie  na  wyrost,  a widnieje  ono  w  tytułach  dwóch

162 Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 9.
163 Zob. przypis nr 75.
164 Wójcik, Ars memorativa w Polsce późnego średniowiecza, s. 119.
165 Carruthers, The Book of Memory, s. 186-187.
166 Ibidem.
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najważniejszych prac poświęconych tej  tematyce:  artykule Karola Bergera  Ręka Gwidona

a „sztuka pamięci”167 i książce Anny Marii  Busse Berger  Medieval  Music and the Art  of

Memory168.  Próba wyprowadzenia wszystkich metod mnemotechnicznych z jednego źródła

(antycznej retoryki) znacząco upraszcza złożoność omawianego zagadnienia,  powiela poza

tym,  nie  zawsze  bezpośrednio  wyrażone,  założenie  o wtórności  myśli  średniowiecznej

względem  antyku.  Powyższy  przegląd  najważniejszych  traktatów  ukazuje  różnorodność

perspektyw i częstą niezależność średniowiecznych autorów od starożytnych wzorców.

W  odniesieniu  do  prawideł,  którymi  rządzą  się  inne  niż  retoryka  obszary

średniowiecznej  edukacji,  bardziej  odpowiednie  wydaje  mi  się  używane  przez  Carruthers

pojęcie  craft  of  memory,  które proponuję przetłumaczyć jako „rzemiosło pamięci”.  Słowo

„rzemiosło” kieruje naszą uwagę od razu w stronę praktyki, jednocześnie obejmując szeroki

zakres  działań  o  różnej  proweniencji:  od  mnemotechniki  znanej  z  kultur  oralnych,  przez

medytację, aż po stosowaną sztukę pamięci. Jak zauważa autorka, podstawowe metody (takie

jak  podział  materiału)  są  procesami  niejako  wymaganymi  przez  fizjologię  pamięci

(przynajmniej  w  rozumieniu  dawnych  uczonych)169.  Należy  w  tym  miejscu  również

odnotować,  że  wszelkie  dawne  „sztuki”  są  wytworami  pisma,  często  kodyfikującymi

wcześniejsze  praktyki,  sprowadzającymi  je  do  zbioru  konsekwentnych  zasad170.  Termin

„rzemiosło pamięci” obejmuje więc również to, co nie zostało bezpośrednio skodyfikowane

w „sztuce”, ale co można zaobserwować przy analizowaniu innego rodzaju tekstów. „Sztuka”

stanowi  szczególny  przypadek  „rzemiosła”.  Określenia  „mnemotechnika”  lub  „trening

pamięci” stosuję zaś jako synonimy „rzemiosła pamięci”.

167 Berger, The Hand and the Art of Memory.
168 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory.
169 Carruthers, The Book of Memory, s. 153.
170 Ong, Oralność i piśmienność, s. 171.
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4. Memoria na ziemiach polskich i czeskich do 1450 r.
Na  przykładzie  kultury  późnego  średniowieczna  wyraźnie  zaobserwować  można

swoiste  zawieszenie  pomiędzy  oralnością  i  piśmiennością.  W  omawianym  czasie  pismo

zaczęło się rozpowszechniać, a dostępność ksiąg zdecydowanie zwiększać (także z powodu

przemian technologicznych), jednak to nie znaczy, że całkiem wyparło przekaz oralny. Na

zachodzie  Europy  manuskrypty  stają  się  coraz  bardziej  dostępne  od  XIV w.,  w  Europie

Środkowej  od  początku  wieku  XV.  Poniżej  chciałbym  przytoczyć  kilka  aspektów

funkcjonowania pisma i pamięci dotyczących tego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem

przekazu  tekstów  poświęconych  konkretnie  zagadnieniu  pamięci.  Zestawienie  sytuacji  na

ziemiach polskich i czeskich jest w tym kontekście o tyle ciekawe, że kształtowały się one

w sposób  znacząco  odmienny,  głównie  ze  względu  na  różne  uwarunkowania  społeczno-

polityczne.

4.1 Królestwo Polskie

Na początku  należy  podkreślić,  że  dostęp  do  pisma  miały  głównie  wyższe  klasy

średniowiecznego społeczeństwa, choć także wśród nich nauka (nawet jeśli opierająca się na

tekstach) nie zawsze szła w parze z umiejętnością czytania i pisania. W celu zobrazowania

tego zjawiska posłużę się przykładem Piastów – polskich władców, a zarazem pierwszej na

tym terenie grupy społecznej, która korzystała z kościelnego systemu edukacji, co łączyło się

z wykorzystywaniem  słowa  pisanego  oraz  uczestniczeniem  w  kulturze  łacińskiej.

Jednocześnie  jako  typowi  średniowieczni  arystokraci,  Piastowie  opierali  się  na  oralnie

przekazywanej wiedzy przodków171.

Nauka  dziejów  własnych  poprzedników,  nawet  tych  zapisanych  w  księgach,  jak

np. w słynnej kronice tzw. Galla Anonima (zm. po 1112 r.), odbywała się poprzez czytanie na

głos. Zapis stanowił więc tylko pomoc w zapamiętywaniu, przedłużenie pamięci, o czym pisał

Izydor  z Sewilli:  „zapis  został  wynaleziony  w  celu  zapamiętywania  rzeczy.  Zostają  one

zawarte w literach, by nie uciekły w niepamięć. Gdyż tak wielka jest różnorodność rzeczy, że

nie można nauczyć się ich wyłącznie przez słuchanie, ani pomieścić wyłącznie w pamięci”172.

171 Krzysztof Ratajczak, The Dynastic Memory and the Role of Historical Books in the Education of the Piasts
from the 10th to the 14th Centuries, w: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages
and the Early Modern Period, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2008, s. 168.

172 Vsus litterarum repertus propter memoriam rerum. Nam ne oblivione fugiant, litteris alligantur. In tanta
enim rerum varietate nec disci  audiendo poterant omnia, nec memoria contineri.  W: Isidore of Seville,
Etymologiae, red. W.M. Lindsay, Clarendon Press, Oxford 1911. Cytat za: Carruthers, The Book of Memory,
s. 139 i 408 (przypis nr 113).
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Zapamiętywanie ułatwiały różnego rodzaju zabiegi stosowane w tekstach oraz występujące

w nich  wpływy  oralności.  Nauka  historii  nie  była  bowiem  wyłącznie  nauką  faktów

i informacji, ale istotnym jej celem było niesienie przykładu kolejnym władcom. Dlatego też

czyny  przodków były  idealizowane,  a  ich  najważniejsze  cechy  odpowiednio  uwypuklane

(czego  dobrze  nam  znaną  pozostałością  są  królewskie  przydomki),  np.  Gall  Anonim

przedstawia Bolesława II Śmiałego (ok. 1042-1081/1082) jako przykład idealnego władcy,

a jego hojność uznaje za godną naśladowania (stąd też jego drugi przydomek - Szczodry)173.

Na fakt oralnej proweniencji  idealizowania i  przesadnego wychwalania postaci  w tekstach

zwraca uwagę Walter Ong. Zjawisko to znane jest  z innych dzieł  dawnej  literatury,  m.in.

Illiady,  czy  Beowulfa,  ale  także  choćby z opowiadań afrykańskich174.  Również  na  terenie

Polski  dobrze  znane  były  opowieści  rycerskie,  np.  o  Królu  Arturze175.  Można  więc

przypuszczać,  że  i tutejsi  władcy byli  w podobny sposób idealizowani,  a  ich  uproszczony

profil  psychologiczny  miał  stanowić  przede  wszystkim  wzór  do  naśladowania176.  Nauka

historii miała jeszcze jedną istotną funkcję – zacieśniała więzy pomiędzy władcą a elitami

kościelnymi i dworskimi177. Przykład tego stanowi Chronica Polonorum biskupa Vincentiusa

(Wincentego  Kadłubka;  ok.  1150-1223),  którą  Witold  Wojtowicz  określił  metaforycznie

mianem  liber  memorialis –  jako  jedno  ze  źródeł  inspiracji  dla  jej  powstania  wskazuje

chrześcijańską anamnezę.  Dzieło łączy w sobie pamięć historyczną i liturgiczną,  stanowiąc

rodzaj  dialogu  pomiędzy  żyjącymi  a zmarłymi,  których  śmierć  i  wieczność  łączą  we

wspólnocie  z  Bogiem.  Upamiętnienie  przodków  i idealizowanie  ich  czynów  zapewnia

zachowanie  dziedzictwa  oraz  jest  istotnym  elementem  społecznej  pamięci,  a  zarazem

samoidentyfikacji elit, z których wywodził się sam autor178.

Krzysztof  Ratajczak  czyni  interesującą  uwagę,  że  w  kręgach  świeckich

prawdopodobnie to kobiety były tymi, które częściej posiadały i czytały księgi179. Najczęściej

były to psałterze i modlitewniki, pełniące istotną rolę w średniowiecznej edukacji. Niektóre

173 Ratajczak, The Dynastic Memory, s. 174.
174 Ong, Oralność i piśmienność, s. 85-88.
175 Ratajczak, The Dynastic Memory, s. 174.
176 Ong zestawia w tym kontekście dwa typy postaci literackich: postać „płaską” (lub „ciężką”) oraz „pełną”.

Pierwsza z nich charakterystyczna jest  dla  opowieści oralnych, odpowiada pewnym archetypom postaci,
reprezentującym cechy charakteru, np. mądrość, męstwo, chytrość; jej działania są przewidywalne. Postać
„pełna” posiada zaś skomplikowany profil psychologiczny, jej działania są mniej przewidywalne, stanowią
efekty złożonych motywacji;  jest  to więc postać znacznie bliższa realnym osobom, a jej  pojawienie się
w literaturze związane jest z rozwojem pisma. Zob. Ong, Oralność i piśmienność, s. 224-229.

177 Ratajczak, The Dynastic Memory, s. 173.
178 Witold Wojtowicz,  Memoria und Mnemotechnik in der  Chronica Polonorum vom Bischof Vincentius (ca.

1150-1223), w: Culture of Memory in East Central Europe, s. 129-137.
179 Ratajczak, The Dynastic Memory, s. 173.
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modlitewniki  we wstępie zawierały alfabet  i  podstawowe modlitwy,  a  psałterze stanowiły

podstawę dla nauki czytania180.  Stosowane w rękopisach porządki z pewnością mogły być

wykorzystywane do memoryzacji  wedle wcześniej  przytoczonych wskazówek z De tribus

maximis... Hugona ze św. Wiktora. Do kobiet skierowane były żywoty świętych płci żeńskiej,

szczególnie  związanych  z  rodem Piastów,  np.  św. Jadwigi  Śląskiej  (ok.  1180-1243)  (Vita

sanctae Hedwigis). Podobnie jak opowieści o idealnych zarządcach i odważnych rycerzach,

niosły one przeznaczone do naśladowania wzory, przede wszystkim religijnej ascezy181.

W XIII w. polscy władcy opierali się wciąż głównie na przekazie oralnym, choć wielu

z nich nabyło już umiejętność czytania i pisania po łacinie i niemiecku, jak np. Henryk IV

Probus  (1196/1207-1241).  Od  końca  XIV  w.  coraz  więcej  Piastów  nabywało  edukację

uniwersytecką,  m.in.  książęta  brzescy  –  Ludwik  II  (ok.  1385-1436),  czy  Fryderyk  II

(1480-1547)182. Nie zmienia to faktu, że kultura wysokich klas średniowiecza, którą określić

można jako manuskryptową, pozostawała wciąż silnie przywiązana do wzorców oralnych.

Ong  zwraca  uwagę,  że  księgi  były  często  trudne  w użytkowaniu  i  niełatwo  można  było

znaleźć w nich określony materiał,  a czytelnicy nawet w sytuacjach samotnego obcowania

z tekstem czytali powoli, półgłosem183, co przyrównywane było do przeżuwania184. Hugon ze

św.  Wiktora  w De  tribus  maximis… jako  jeden  z  argumentów  przemawiających  za

koniecznością  nauczenia  się  psalmów  na  pamięć  podaje  nieporęczność  ksiąg:  „(…)  nie

myślisz  chyba  że  ci,  którzy  chcieliby  zacytować  któryś  z  psalmów,  przekartkowywaliby

manuskrypt; że zaczynając liczenie od początku byliby w stanie dojść do tego, który byłby to

numer w całej serii psalmów? Praca włożona w to zadanie byłaby zbyt wielka. Dlatego mają

w swoim sercu potężne umysłowe narzędzie i przechowują je w pamięci, gdyż nauczyli się

numeracji i porządku każdego przedmiotu w serii”185. Na marginesie niniejszych rozważań

warto przytoczyć również uwagę Onga dotyczącą wczesnych druków: „Mimo rozwoju druku

długo jeszcze kontynuowano przyswajanie słuchowe, dominujące nad widzialnym tekstem

drukowanym, aż w końcu jednak wyparł je druk. Dominacja słuchu jest uderzająco widoczna

w  takich  rzeczach,  jak  najstarsze  strony  tytułowe,  które  dlatego  często  wydają  się  nam

180 Na temat znaczenia psałterzy w średniowiecznej pedagogice zob. Pierre Riché, Le rôle de la mémoire dans
l’enseignement médiéval, w: Jeux de mémoire. Aspects de la mnémotechnie médiévale, red. Bruno Roy, Paul
Zumthor,  Les  Presses  de  l’Université de  Montréal  1985  /  Libraire  philosophique  J.  Vrin,  Paris  1985,
s. 134-137.

181 Ratajczak, The Dynastic Memory, s. 174-175.
182 Ibidem, s. 176.
183 Ong, Oralność i piśmienność, s. 185.
184 Carruthers, The Book of Memory, s. 202-212.
185 Hugh of St. Victor, The Three Best Memory Aids, s. 37.
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szalenie dziwaczne, że nie przywiązują uwagi do wizualnego kształtu słów. Na XVI-wiecznej

stronie  tytułowej  bardzo  często  dzielono  łącznikiem  nawet  główne  słowa  –  imię  autora

włączając;  pierwszą część słowa,  odbitą  dużymi czcionkami,  zostawiano w jednej  linijce,

a drugą – mniejszymi czcionkami w linijce następnej (…)”186.  Bywało,  że słowa najmniej

znaczące (jak np. „the” w angielskich drukach) odbijane były olbrzymią czcionką, całkowicie

zaprzeczając  naszym przyzwyczajeniom dotyczącym edycji  tekstu.  Jak  twierdzi  Ong,  dla

ludzi XVI wieku wciąż to brzmienie tekstu było najważniejsze, nie wygląd – czytanie wciąż

było  procesem słuchania  uruchamianym za  pomocą  wzroku,  a  nie  czynnością  wzrokową

przywołującą dźwięk187.

Nie  ulega  wątpliwości,  że  mnemotechnika  przenikała  średniowieczną  edukację

(zagadnieniu  temu  poświęcę  więcej  miejsca  w  rozdziale  II),  jednak  teksty  dotyczące

konkretnie pamięci pojawiają się na terenie Europy Środkowej stosunkowo późno, a ich zasób

do 1450 r. był bardzo skromny. W Polsce przełomowym momentem w zakresie dostępu do

rękopisów  było  założenie  Uniwersytetu  w  Krakowie  w  1364  r.,  a  w  szczególności  jego

reorganizacja w 1399 r. za sprawą królowej Jadwigi Andegaweńskiej (ok. 1374-1399), która

w testamencie przeznaczyła znaczące środki na ten cel. Uczelnia podzielona została wówczas,

zgodnie  z  modelem  paryskim,  na  cztery  wydziały:  teologiczny,  prawniczy,  medyczny

i filozoficzny.  Wcześniej  znaczące  biblioteki  były  w posiadaniu  dworów  książęcych  oraz

klasztorów:  benedyktyńskich  i  cysterskich  (X-XII  w.),  później  dominikańskich

i franciszkańskich (XIII-XIV w.)188. Dzięki aktywności uniwersytetu znacząco zwiększyło się

zapotrzebowanie na księgi,  a kręgi osób czytających zaczęły się rozszerzać.  Zaczęto więc

sprowadzać  liczne  prace  zagraniczne,  a  także  opracowywać  nowe  na  miejscu.  We

wczesnopiętnastowiecznych zbiorach bibliotecznych znalazły się teksty dotyczące pamięci,

m.in.  De  memoria  i  reminiscentia  Arystotelesa,  liczne  pisma  o  sztuce  kaznodziejstwa,

z zakresu  ars  dictaminis,  medycznego  wspomagania  pamięci  oraz  obie  „retoryki”

przypisywane Cyceronowi189.

186 Ong, Oralność i piśmienność, s. 185.
187 Ibidem, s. 186.
188 Wójcik,  Opusculum de  arte  memorativa,  s.  53-55.  W kolejnych  wiekach  biblioteki  klasztorne  w dużej

mierze  zachowały  swoją  istotną  pozycję,  czego  przykładem  jest  księgozbiór  klasztoru  żagańskich
kanoników regularnych,  który  do  końca  XV w.  obejmował  ponad 700 rękopisów.  Zob.  Alfred  Świerk,
Średniowieczna  biblioteka  klasztoru  kanoników  regularnych  św.  Augustyna  w  Żaganiu,  Wrocławskie
Towarzystwo Naukowe, Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze t. VIII, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 1965.

189 Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 57-60.
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 Mimo  coraz  większych  potrzeb  w  zakresie  publicznego  przemawiania,  memoria

zachowała  również  swoje  związki  z medytacją,  kontynuując  tradycję  znaną  z  pism m.in.

Hugona  ze  św.  Wiktora  (czego  najbardziej  spektakularny  przykład  stanowi  Libellus  de

formatione  arche).  Dowód na  wciąż  aktualne  powiązanie  pamięci  z  medytacją  w XV w.

odnaleźć  można  w  kodeksie  przechowywanym  obecnie  w  Bibliotece  Jagiellońskiej  pod

sygnaturą BJ 471. Spisany został on przed 1445 r. przez Jakuba z Lipowej Głowy na zlecenie

Mikołaja  (zm. 1468),  syna Spicimira z Krakowa,  który otrzymał w 1425 r.  tytuł magistra

Akademii  Krakowskiej,  a  także  był  kantorem  wrocławskim  i krakowskim,  doktorem

dekretów oraz kanonikiem gnieźnieńskim190. Poza dziełami z zakresu kaznodziejstwa (w tym

m.in. autorstwa franciszkanów:  Ars praedicandi  Alfonsa Dalprana i Ars praedicandi populo

Francesca Eiximenisa, oraz Ars sermocinandi augustianina Thomasa de Tuderto), w kodeksie

znalazł  się  również  traktat  o  medytacji  (tractatus  de  meditatione)  Pro  informacione  et

declaracione  supradictorum  12.  Podzielony  jest  on  na  dwie  części,  z  których  pierwsza

dotyczy  miejsc  (loci),  druga  zaś  wyobrażeń  (imagines),  określanych  jako  12  rerum

memorandarum.  Wśród  miejsc  mnemotechnicznych  wykorzystywanych  w  medytacji

anonimowy autor proponuje dom o dwunastu pokojach, raj  (paradisus),  piekło (infernum)

oraz  ogród  (iardinum).  „Rzeczy  warte  zapamiętania”  obejmują  zaś  m.in.  cnoty,  wady

i żywioły191.

Powszechne wśród polskiego kleru było korzystanie z wierszy mnemotechnicznych,

czego  dowodzą  zachowane  rękopisy.  Znaleźć  można  w  nich  m.in.  wiersze  służące

zapamiętaniu  Ewangelii  (np.  Carmina  ad  Evangelia  memoria  servanda z  rkp.  BJ  715

z Biblioteki Jagiellońskiej, spisanego w Pradze pod koniec XIV w.), czy też imion świętych

(Carmina  ad  sanctorum  nomina  et  festivitates  memoria  retinendas z  rkp.  BJ  562,

pochodzącego z tego samego okresu)192. Jan Długosz (1415-1480) w swojej kronice (Annales

seu Cronicae Incliti  Regni Poloniae) przywołuje postać krakowskiego biskupa i  profesora

Tomasza  Strzempińskiego  (1398-1460),  który  miał  słynąć  z niezwykłej  pamięci.  Potrafił

podobno wyrecytować wersyfikowaną listę rozdziałów Biblii autorstwa Piotra z Rosenheim,

nie pomijając ani jednego wersu193.

190 Ibidem, s. 58.
191 Rafał Wójcik, The Art of Memory in Poland in the Late Middle Ages (1400-1530), w:  Doležalová, Kiss,

Wójcik, The Art of Memory in Late Medieval Central Europe, s. 68.
192 Idem, Opusculum de arte memorativa, s. 57-58.
193 Idem, The Art of Memory in Poland, s. 65-66.
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Okres  największej  popularności  sztuki  pamięci  w Polsce  (ale  i  w większej  części

Europy Środkowej)  przypada na  II  połowę XV i  I  połowę XVI w.,  wykracza  więc  poza

założone  ramy  czasowe  niniejszej  pracy.  Po  Europie  podróżowali  wówczas  wędrowni

nauczyciele, tacy jak Jacobus Publicius (wykładał w Krakowie w semestrze zimowym 1469-

1470),  Konrad  Celtis  (w Krakowie  ok.  1489  r.),  Tomas  Murner  (wykładał  w  Krakowie

w 1506 r.) i Johannes Kusanus (ok. 1529 r.). Na przełomie wieków aktywnie nauczali sztuki

pamięci  również  polscy  bernardyni:  Stanisław  Korzybski  (ok.  1435-1491),  Antoni

z Radomska (ok. 1440-1487) i Jan Szklarek (ok. 1450-1515). Dużą popularnością cieszyły się

w tym czasie  druki  prac  wyżej  wymienionych  autorów  obcych  (szczególnie  Publiciusa),

a w 1504  r.  ukazał  się  pierwszy  wydany  drukiem  polski  traktat  –  Opusculum  de  arte

memorativa Szklarka194. Na przykładzie tym widać wyraźnie, że zmiany technologiczne nie

zmieniły  nagle  dawnych sposobów myślenia  i  funkcjonowania.  Pismo i druk nie  wyparły

konieczności  zapamiętywania,  ale  wręcz  przeciwnie,  w  czasach  późnego  średniowiecza

i wczesnej nowożytności upowszechniały wiedzę na temat jego wspomagania.

4.2 Ziemie czeskie

Nieco inaczej sytuacja wyglądała na terenie Czech, z którego to regionu zachowało się

niewiele  tekstów,  mogących  świadczyć  o  intensywnym  zainteresowaniu  zagadnieniem

pamięci i jej kształtowania. Możliwe, że związane było to z niestabilną sytuacją polityczną.

W wyniku aktywności  ruchu husyckiego instytucje  kształcące  elity  intelektualne  przestały

istnieć lub ograniczyły swój zasięg oddziaływania.  Po 1409 Uniwersytet  w Pradze stracił

swoją  międzynarodową  rangę,  burzono  klasztory,  a  większość  katolickiej  elity  została

wygnana. Mimo iż XV w. był czasem rozpowszechnienia tekstów zarówno po łacinie, jak

i w językach wernakularnych, to większość z nich w jakiś sposób związana była z aktualnymi

wydarzeniami – autorzy musieli jasno opowiedzieć się po którejś ze stron195. Sztuka pamięci

należała do tematów teoretycznych, które niezbyt dobrze nadawały się jako intelektualna oręż

do walki z oponentami.

Jak  wskazuje  Lucie  Doležalová,  innym  czynnikiem  wpływającym  na  niską

popularność sztuki mogła być arystotelesowska interpretacja pamięci jako siły pasywnej, nie

194 Pełna edycja i tłumaczenie traktatu na język polski w: Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 132-211.
Wydanie zawiera również faksymile druku.

195 Lucie Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture in Fifteenth-Century Bohemia and Moravia,
w: Doležalová, Kiss, Wójcik, The Art of Memory in Late Medieval Central Europe, s. 27.
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należącej bezpośrednio do kreatywnych zdolności umysłu. Możliwe, iż tym tłumaczyć można

obfitość zachowanych do naszych czasów traktatów medycznych,  według których pamięć

mogła być wzmacniana m.in. poprzez stosowanie diety i zdrowego trybu życia196.

Z pierwszej połowy XV w. na ziemiach czeskich zachowały się jednak zarówno obce

jak i lokalne traktaty mnemotechniczne. Do tej pierwszej grupy zalicza się m.in. kilka kopii

Rhetorica  ad  Herennium oraz  dwa  egzemplarze  Memoria  fecunda –  traktatu  powstałego

w Bolonii w 1425 r.197 Dwa teksty o czeskiej proweniencji zasługują na nieco większą uwagę.

Pierwszy z nich, fragmentaryczny traktat o incipicie Nam secundum commentatores in libro

de memoria et reminiscentia, zachowany został w praskim rękopisie NK, VIII E 3 o wyraźnie

husyckich  konotacjach.  Zawiera  on  m.in.  kazania  husyckiego  teologa  Jakoubka ze  Stříbo

i pisma  samego  Jana  Husa.  Anonimowy  tekst  o  pamięci  spisany  został  pośpiesznie

i nieuważnie,  a  liczne  błędy  powodują,  że  niektóre  fragmenty  nie  tworzą  sensownych

całości198. Traktat otwiera krótki akapit dotyczący pamięci naturalnej, z odniesieniem do teorii

humoralnej  i  słów starożytnego  lekarza  Galena  (ok.  130-216),  że  wilgotność  jest  w  tym

kontekście  lepsza  od  suchości.  Następnie  autor,  cytując  Ad  Herennium,  przechodzi  do

zagadnienia  memoria artificiosa.  Wydaje się on bronić sztuki  pamięci  przed spodziewaną

krytyką (którą znamy chociażby z pism Boncompagna da Signa, czy Francesca Eiximenisa),

rozwijając  definicję  i przyrównując  trudności  w  jej  przyswajaniu  do  nauki  pisma,

podkreślając zarazem konieczność regularnego ćwiczenia tej umiejętności199.

Husycki tekst w niektórych szczegółach budzi skojarzenia z De memoria artificiali

adquirenda Thomasa  Bradwardine’a.  Jego  autor  przejmuje  podstawowe  koncepcje  ze

starożytnej  sztuki,  jednak realizuje  je  w sposób specyficzny dla  swojego czasu i  miejsca.

Widać  to  szczególnie  wyraźnie  na  przykładzie  proponowanych  przez  niego  miejsc

mnemonicznych. Dzielą się one na grupy po pięć (określone jako quinaria), co zgodne jest

z zaleceniami znanymi z  Ad Herennium. Dziewiąta, dziesiąta i jedenasta  quinaria zawierają

odniesienia do ówczesnej sytuacji politycznej. Pojawiają się tu takie „miejsca”, jak: brodaty

ksiądz (sacerdos barbatus), angielski rudowłosy Teuton (Anglicus ruffus teotunicus), księgi

196 Ibidem, s. 27-28.
197 Ibidem, s. 28-29.
198 Ibidem,  s.  31-32.  Edycja  tekstu  w:  An  Anonymous  Hussite  art  of  memory  (inc.  Nam  secundum

commentatores) (c. 1416-1418), w: Doležalová, Kiss, Wójcik, The Art of Memory in Late Medieval Central
Europe, s. 167-179.

199 Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture, s. 32-33.
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Wiklefa200 (Libri Wikleff), ogień Žižki201 (Ignis Zizke) i sam Žižka (Zizka), balista, czy wojsko

(exercitus).  Najbardziej  barwne  i  brutalne  przedstawienia  występują  w jedenastej  spośród

quinaria:  mnisi  zostają  spaleni  (monachi  comburuntur),  groby  zostają  zbezczeszczone

(sepulcra  violantur),  naczynia  zrabowane  (vasa  dirapiuntur),  a  ziemie  przekopane  (terre

fodiuntur).  Doležalová  zauważa,  że  w  wyobrażeniach  tych  ma  swoje  odzwierciedlenie

husycka  tendencja  do  przechwalania  się  wojennymi  zwycięstwami  oraz  skłonność  do

poruszania  tematów  i  rozsnuwania  wizji  apokaliptycznych202.  Brutalność  tych  obrazów

ponownie może budzić skojarzenia z tekstem Bradwardine’a.

Nieprzypadkowo w odniesieniu do miejsc z husyckiego tekstu posługuję się słowami

„wyobrażenie”,  czy  „obraz”.  Niemal  zupełnie  nie  spełniają  one  warunków konstruowania

mnemonicznych  loci znanych  ze  starożytnych  traktatów,  ale  odpowiadają  sposobom

tworzenia imagines. Są to obiekty, osoby (często znane czytelnikowi, jak przytoczone wyżej

postacie historyczne), bądź aktywności. Z dawnej sztuki wiadomo, że to wyobrażenia mają

być  aktywne  (imagines  agentes),  miejsca  zaś  możliwie  neutralne.  Metoda  anonimowego

autora polega w gruncie rzeczy nie na umieszczaniu wyobrażeń w miejscach, ale łączeniu ze

sobą dwóch obiektów, zestawianych na zasadzie podobieństwa lub kontrastu.  Doležalová,

analizując sposób przeprowadzenia wywodu zwraca uwagę, że autor z pewnością studiował

logikę203.  Traktat  ten  stanowi  więc  nie  tylko  interesujący  przykład  lokalnej  recepcji

herenniuszowskiej sztuki pamięci204, znacząco odbiegający od pierwotnych zasad, ale także

jej połączenia z innymi dziedzinami dawnej nauki. Jego autor znał prawdopodobnie nie tylko

dzieło przypisywane Cyceronowi, ale także inne prace na ten temat. Nie wymienia ich jednak,

ale tylko ogólnie do nich nawiązuje, pisząc, że rozumowania na bazie zbieżności i kontrastu

(które  uważa  za  kluczowe)  nie  znalazł  wcześniej  „ani  u  Tuliusza,  ani  w żadnych  innych

traktatach o tej sztuce”205. Na koniec zachowanego fragmentu przytoczone zostają przykłady

pięciu  połączeń „miejsc”  z  „wyobrażeniami”,  które  nie  stanowią  ciągu  pozwalającego  na

zapamiętanie  jakiegoś  konkretnego  kazania.  Pierwszy  locus to  Jezus  siedzący  na  krześle

(Ihesus sedens in cathedra), a proponowane wyobrażenia to umieszczony na kolanach ptak

bądź baranek, albo błogosławiony lub przełamywany przez niego chleb. Drugi locus stanowi

200 John Wiklef (ok. 1324-1384) był angielskim filozofem, teologiem i reformatorem religijnym, który popadł
w konflikt z władzami kościelnymi. Jego poglądy miały intensywną recepcję w ramach ruchu husyckiego.

201 Jan Žižka z Trocnova (ok. 1360-1424) – czeski przywódca i bohater rewolucji husyckiej.
202 Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture, s. 33-34.
203 Ibidem, s. 35.
204 Podobnie jak przykładem lokalnej (angielskiej) recepcji jest traktat Bradwardine’a.
205 (…) hanc rationem dico fundamentalem huius artis, licet eam non invenerim in Tulio, nec in aliis artis huius

tractatoribus. W: An Anonymous Hussite Art of Memory, s. 175.
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adorujący anioł (angelus adorans) z wyobrażeniem kadzielnicy (thuribulum)206. Widać więc

wyraźnie jak odmienna jest to koncepcja od starożytnej sztuki. Trudno sobie wyobrazić, by

w tego rodzaju „miejscach” można było umieścić sceny znane z  Ad Herennium, czy z  De

memoria artificiali adquirenda.

Autorem drugiego traktatu o czeskiej  proweniencji,  powstałego przed 1450 r.,  jest

Matouš Beran (zm. 1461), mnich z augustiańskiego klasztoru w Roudnice nad Labem. Po

ataku  husytów  na  kanonię  w  1421  r.  opuścił  kraj,  a  kolejne  wzmianki  łączą  go

z uniwersytetem  w  Erfurcie,  gdzie  w 1431  r.  skompilował  rękopis  zatytułowany

Confundarius  maior,  przechowywany  obecnie  w Bibliotece  Narodowej  w  Pradze  pod

sygnaturą I F 35. Beran nie ukrywał, że obficie przepisywał dzieła innych autorów. Podobnie

jest  w  przypadku  zawartej  w  tym  manuskrypcie  ars  memorandi,  czy  też  De  arte

Idnaromem207.  Ten  zaskakujący  tytuł  powstał  poprzez  odwrócenie  słowa  memorandi,  co

można wiązać ze znaną z mnemotechniki ideą, że prawdziwa znajomość danego tekstu (jak

np. psalmów z De tribus maximiis… Hugona ze św. Wiktora) objawia się poprzez umiejętność

jego  przytoczenia  w  dowolnym  kierunku,  i  z  dowolnego  miejsca208.  Niewykluczone  jest

również nawiązanie do praktyk magicznych, któremu to zagadnieniu poświęcę później nieco

więcej uwagi.

Najbardziej dystynktywnym elementem traktatu Berana jest  szerokie wykorzystanie

gier  słownych,  z  których  pierwsza  dotyczy  nazwiska  samego  autora.  Jak  wskazuje

Doležalová, przypisał on sobie dzieło Mattheusa de Verona, powstałe w latach 20. XV w.

(choć oczywiście jest to kopia w średniowiecznym znaczeniu tego słowa – niektóre fragmenty

zostały pominięte,  ułożone w innym porządku lub nieco rozwinięte).  Wydaje się  więc,  że

czeski autor wykorzystał podobieństwo nazwisk de Verona – Beran dla własnej korzyści209.

Inne  gry  słowne  zawarte  w tekście  mają  znaczenie  mnemotechniczne,  stanowiąc  rodzaj

umysłowego ćwiczenia. Wcześniej autor wymienia mało spójną listę rzeczy do zapamiętania,

wśród których są m.in.: wiersze, przypadki gramatyczne,  księgi biblijne,  historia, kazania,

teksty,  glosy,  argumenty,  ale także gry w kości,  w karty i szachy210.  Należy zauważyć, że,

podobnie  jak  w  przypadku  wszystkich  innych  przytaczanych  w niniejszym  rozdziale

traktatów, także tutaj nie pojawia się żadne odniesienie do sztuki muzycznej.

206 Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture, s. 36.
207 Edycja  traktatu  w:  Mattheus  Beran,  Ars  avitaromem (1431),  w:  Doležalová,  Kiss,  Wójcik, The  Art  of

Memory in Late Medieval Central Europe, s. 181-217.
208 Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture, s. 39-40.
209 Ibidem, s. 43-45.
210 Ibidem, s. 41.
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Beran wielokrotnie podkreśla konieczność włożenia wysiłku w celu uniknięcia błędów

i pominięć.  Walcząc  z  zapomnieniem,  sam  jednak  wprowadza  niejednoznaczności,  np.

wykorzystując  to  samo wyobrażenie  żelaznych nagolenników (genu ferreum)  zarówno do

zapamiętania przypadka gramatycznego (genitivus),  jak i  Księgi  Rodzaju (Genesis)211.  Nie

zawsze zbieżność jest tak widoczna, jak w przypadku tych samych sylab rozpoczynających

wyrazy. Niektóre imagines są na tyle niejasne, że obecnie trudno nam rozwikłać zaplanowane

przez autora połączenie, jak w przypadku wyobrażenia św. Augustyna trzymającego rodzaj

łuku,  sklepienia  (curvaturam).  Podobnie  jak  inni  autorzy  sztuki  pamięci,  także  Beran

zamieszcza wskazówki do tworzenia obrazów (kodowania informacji), ale niekoniecznie do

ich późniejszego dekodowania212. Na przykładzie tym wyraźnie zaobserwować można wpływ

piśmienności  na  sposób  myślenia  człowieka.  Według  zaleceń  powinien  wykorzystywać

obrazy,  mające  przywołać  słowa,  które  z  kolei  poprzez  zbieżność  pierwszych  liter  mają

oznaczać rzeczy zupełnie inne. Ten dość złożony łańcuch skojarzeń może powodować liczne

błędy w interpretacji,  gdy wyobrażenie mnemotechniczne w procesie  przypominania sobie

zostanie  uznane za  obiekt  docelowy.  Prowokuje  również  do  zadania  pytań  o postrzeganie

świata przez praktykującego sztukę pamięci: czy obserwując rzeczywiste obiekty zauważał

w nich podwójne znaczenie? Czy niejako z nawyku przychodziły mu do głowy gry słów,

powiązania  ze  zbiorem  mentalnych  wyobrażeń?  Czy  zawsze  wyraźnie  oddzielał

rzeczywistość od ukrytego znaczenia? Czy wreszcie adept architektonicznej sztuki pamięci

uważnie obserwował realne miejsca, by wykorzystać je do tworzenia mnemonicznych loci?213

Udzielenie  odpowiedzi  na  te  pytania,  o  ile  w  ogóle  jest  możliwe,  wykracza  poza  ramy

niniejszej dysertacji.

Wracając  do  traktatu  Berana,  jedno  z  wyobrażeń  w  nim zawartych  jest  dla  mnie

szczególnie  interesujące,  gdyż  wykorzystuje  instrument  muzyczny  w  funkcji

mnemotechnicznej214. Doležalová zestawia w odniesieniu do niego dwa fragmenty z dwóch

wersji  traktatów:  Mattheusa  de  Verona  i Matouša  Berana.  Ten  pierwszy  proponuje,  by

211 Ibidem.
212 Ibidem, s. 42.
213 Wizję taką roztacza przed czytelnikami Frances Yates na koniec rozważań o mnemonicznych  loci w  Ad

Herennium:  „(…)  zasady  te  wskrzeszają  obraz  charakterystyczny  dla  zapomnianego  dziś  obyczaju
społecznego. Kim jest ta postać przemierzająca z wolna pusty gmach, zatrzymująca się co jakiś czas ze
skupieniem na twarzy? To adept retoryki formujący zestaw mnemonicznych loci.” W: Yates, Sztuka pamięci,
s. 20.

214 Należy  odnotować,  że  nie  jest  to  w  historii  mnemotechniki  przypadek  odosobniony,  np.  w  alfabecie
mnemonicznym  z  Opusculum  de  arte  memorativa Jana  Szklarka  znajdziemy  rycinę  lutni  jako
przedstawienie litery „b”. Zob. Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 156-157.
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wyobrazić  sobie  Origenesa  poprzez  unus  cum  uno  organo  paruo („kogoś  z  małymi

organami”), w którym to przypadku zbieżność początkowych sylab jest oczywista. U Berana

pojawia  się  zaś  fragment:  [imago]  Origenis  unus  cum  portativo  ad  collum215,  który

Doležalová określa  jako niejasny i  prawdopodobnie  błędny.  Słowa  cum portativo próbuje

odczytać jako  cum portatico („z opłatą uiszczaną przy bramie”?)216,  tymczasem chodzi tu

właśnie o portatyw, rodzaj małych średniowiecznych organów, które w swojej najmniejszej

formie mogły być zawieszone na szyi  (ad collum)  i  dobrze znane są w ikonografii  (zob.

ryc. 2).  Nie  ukrywam,  że  to  drobne  odkrycie  sprawiło  mi,  jako  osobie  grającej  na  tym

instrumencie, niemałą przyjemność. Na przykładzie tym wyraźnie jednak widać jak tworzono

średniowieczne  kopie  (wykorzystując  synonimy,  które  nieco  zaciemniają  pierwotne

znaczenie) z jednej strony, z drugiej zaś jak to, co oczywiste dla ludzi średniowiecza, może

umknąć  współczesnym  badaczom  wyspecjalizowanym  w swoich  dziedzinach  i  z  tego

względu wymaga szczególnej ostrożności przy formułowaniu sądów.

215 Mattheus Beran, Ars avitaromem (1431), s. 206.
216 Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture, s. 44.
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Ryc.  2  Król  Dawid  grający  na  fideli  (po  prawej)  i  symbolizująca  Kościół  Ecclesia  grająca  na
portatywie (po lewej). Avignon, Bibl. mun., ms. 0121, f. 095 (ok. 1330-1340)



Na interesujący aspekt rękopisu  Confundarius maior uwagę zwrócił Benedek Láng,

bowiem Ars memorativa poprzedzona jest w nim tekstem pt. Flores aurei, traktującym o ars

notoria,  czyli  rodzaju  średniowiecznej  rytualnej  magii,  przypisywanej  Solomonowi

i kontynuowanej  przez  Apolloniusa.  Rytuał  ten  to  rodzaj  rozbudowanego  programu

liturgicznego, złożonego z modlitw i przemów, skierowanych do różnego rodzaju nadludzkich

wysłanników (szczególnie aniołów).  Jego celem było osiągnięcie w krótkim czasie  potęgi

umysłowej,  zrozumienia  skomplikowanych  ksiąg,  ideału  moralnego  i,  co  najistotniejsze,

nieograniczonej  pamięci.  Cała  procedura  miała  trwać  kilka  miesięcy,  a  jej  istotny  aspekt

stanowią  aktywności  ascetyczne  i odpowiednie  przygotowanie:  wyznanie  grzechów,  post,

pokuta,  utrzymanie  fizycznej  i  psychicznej  czystości.  Ta  ascetyczna  pobożność  może

wydawać  się  mało  kontrowersyjna,  jednak  wiara  w  skuteczność  różnego  rodzaju

wypowiadanych słów (często  obcych,  tzw.  verba ignota)  i  imion Boga w celu uzyskania

nieograniczonych mocy umysłowych, zbliża ars notoria do innych sztuk magicznych. Swoją

nazwę zawdzięcza ona zajmującym całe strony diagramom, określanym jako notae, łączącym

w sobie funkcje magiczne i mnemotechniczne, ale przede wszystkim służące medytacji. Ars

notoria  była przez wielu ostro krytykowana, m.in. Tomasz z Akwinu w Summa Theologiae

zarzucał  tej  magicznej  sztuce,  że  poprzez notae i verba  ignota  łączy  jej  adeptów

z demonami217.

 Láng zauważa, że w rękopisie Berana  Ars notoria  i  Ars memorativa umieszczone

zostały obok siebie celowo i zamykają cały manuskrypt – autor podkreśla, że sam skopiował

„tę najświętszą, boską sztukę”. Możliwe więc, że poprzez odwracanie słów (np. memorandi –

idnaromem)  nawiązuje  do  ars  notoria  – powstałe  wyrazy  tworzą  wrażenie  obcości,

enigmatyczności.  Źródło  to  stanowi  interesujący  przykład  zjawiska  łączenia  mnemoniki

i magii, które w bardziej rozbudowanej postaci znamy z późniejszych dzieł renesansowych,

by  przywołać  chociażby  słynny  Teatr  Pamięci  Giulia  Camilla  (ok.  1480-1544)

i skomplikowane prace Giordana Bruna (1548-1600), opisane przez Yates218.

Śledząc te  fascynujące konteksty nie  powinniśmy jednak zapomnieć,  że na terenie

Czech  bardziej  rozpowszechnione  były  traktaty  dużo  mniej  skomplikowane,  zalecające

217 Benedek Láng, Art of Memory and Magic (the Ars memorativa and the Ars notoria), w: Culture of Memory 
in East Central Europe, s. 87-93. Korzystałem z wersji cyfrowej, udostępnionej przez autora na portalu 
academia.edu, nie zachowującej książkowej numeracji stron: 
https://www.academia.edu/1538774/The_Art_of_memory_and_magic_the_ars_memorativa_and_the_ars_no
toria_in_Culture_of_Memory_in_East_Central_Europe_in_the_Late_Middle_Ages_and_the_Early_Modern
_Period_ed._Rafal_Wojcik_87-93._Poznan_Bibioteka_Uniwersytecka_2008 [dostęp: 7.09.2021].

218 Zob. Yates, Sztuka Pamięci, s. 137-319.
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wspomaganie  pamięci  za  pomocą  odpowiedniego  stylu  życia  i  bardziej

„zdroworozsądkowych” metod studiowania.  Wśród nich,  poza tekstami obcymi (m.in.  De

disciplina scholarium Pseudo-Boecjusza, czy dziełami Tomasza z Akwinu i Hugona ze św.

Wiktora),  znalazły się również traktaty lokalne,  takie jak  De modo artificioso studendi et

memorandi  et  intelligendi („O  sztucznym  sposobie  studiowania,  zapamiętywania

i rozumowania”)  Martinusa  Pragensisa  (ok.  1405-1484).  Autor  ten,  nazywany  również

Marcinem z Łęczycy, urodził się na terenie Polski, lecz studiował w Pradze. Na terenie Czech

przebywał do 1463 lub 1464 r., kiedy to odnotowano jego śmierć z powodu epidemii.  Później

jednak  pojawia  się  w  dokumentach  polskich,  jako  lekarz  kapituły  poznańskiej  (medicus

capituli Posnaniensis) do roku 1483219.

Martinus  był  znany  przede  wszystkim  jako  lekarz  i  matematyk,  związany  ze

środowiskami katolickimi. Przypisywany mu traktat o pamięci powstał ok. 1450 r. i przetrwał

w  sześciu  manuskryptach,  będąc  zarazem  najliczniej  reprezentowanym  tekstem  w  tym

zakresie  na ziemiach czeskich220.  W pierwszych dwóch rozdziałach autor  porusza kwestie

cielesności:  wykorzystuje  teorię  humorów  do  sformułowania  odpowiednich  zaleceń

dotyczących diety  i  stylu życia,  a następnie  określa  predyspozycje pamięciowe u różnych

typów  ludzi221.  W kolejnych  pięciu  częściach  tekstu  zajmuje  się  metodami  studiowania,

odpowiadającymi w dużej mierze zasadom, wyłożonym w De tribus maximiis… Hugona ze

św.  Wiktora.  Wśród  czynników  przeszkadzających  w  nauce  znajdziemy  m.in.

„nieuporządkowane rozpatrywanie wielu ksiąg” (multorum librorum inordinata  inspectio),

„lekceważące  słuchanie  doktorów  i  magistrów”  (spernere  audire  doctos  et  magistros),

„unikanie ćwiczeń” (exercitacionis  omissio).  Wielokrotnie  podkreślona zostaje  istotna rola

porządku, jako wspólnego dla przyswajania wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy222.

Autor zaleca również częstą medytację nad materiałem (frequens rei meditacio), rozważanie

miejsca i czasu przy przypominaniu sobie rzeczy wcześniej zapomnianych223, oraz podział na

niewielkie  jednostki  („cokolwiek  ma  być  trwale  powierzone  pamięci  ma  być  krótkie

i z przyjemnością  przyjęte”224).  Do  architektonicznej  sztuki  pamięci  Martinus  odnosi  się

z rezerwą. Mimo iż wspomina o  memoria localis, to nie wydaje się, by ją szerze polecał:

219 Doležalová, Artes Memoriae and the Memory Culture, s. 50.
220 Ibidem, s. 55.
221 Ibidem, s. 51-52.
222 Ordo  servetur  (grammatica,  rhetorica,  quadrivium,  philosophia  naturalis,  metaphysica,  theologia).

W: ibidem, s. 53.
223 Qui  prius  scita  oblitus  fuerit  et  eadem  voluerit  reminisci,  consideret  circumstantias  loci  et  temporis .

W: ibidem.
224 Quicquid sit memorie firmiter commendandum sit breve et cum delectatione suscupiatur. W: ibidem.
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„I ten rodzaj miejsca jest tematem sztucznej pamięci, która, będąc dla wielu nieużyteczną,

przydatna jest nielicznym”225. W zakończeniu traktatu autor wyraża swoją intencję, związaną

z  sytuacją  polityczną.  Żałując  degradacji  praskiego  uniwersytetu,  zwraca  się  do  młodych

adeptów, by podążali za zebranymi wskazówkami, przygotowując się na lepsze czasy226.

Tekst  Martinusa  Pragensisa  wpisuje  się  w  tradycję  średniowiecznego  rzemiosła

pamięci  –  mnemotechniki  stosowanej  podczas  nauki  i medytacji.  Jak  wcześniej

wspominałem, ten rodzaj traktatów był na ziemiach czeskich bardziej rozpowszechniony od

ars  memorativa.  Husyci  otwarcie  opowiadali  się  przeciwko  wyszukanej  retoryce,  czym

tłumaczyć  można  osłabienie  połączenia  sztuki  pamięci  z  tą  dziedziną.  Mimo to  refleksja

teoretyczna  wciąż  powiązana  była  z  praktyką. Ars  memorativa często  sąsiadowała

w manuskryptach z kazaniami i tekstami z zakresu  ars praedicandi, ale także z wersetami

mnemotechnicznymi  (np.  Summarium  Biblie)227.  Ze  względu  na  wspomniane  wyżej

ograniczenia,  sztuka  pamięci  nie  mogła  jednak  rozwinąć  się  w  Czechach  w  podobnym

stopniu, jak miało to miejsce po 1450 r. na ziemiach polskich.

225 Et de tali loco agitur in scientia de memoria artificiali, que sicut multis est inutilis, sic paucis prodest .
W: ibidem, s. 55.

226 Ibidem, s. 54.
227 Ibidem, s. 60-63.
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II. Późnośredniowieczne traktaty teoretyczno-muzyczne jako 
teksty dydaktyczne

1. Materiał źródłowy

Pierwsza  połowa  XV  wieku  jest  w  zakresie  teorii  muzyki  okresem  szczególnie

interesującym.  We  Francji,  ośrodku  dotychczas  zdecydowanie  przodującym,  przestają

pojawiać  się  nowe  traktaty,  a  na  pierwszy  plan  wysuwają  się  autorzy  włoscy,  tacy  jak

Prosdocimo de’ Beldomandi (zm. 1428), czy Ugolino de Orvieto (ok. 1380-1457). W swoich

tekstach podejmowali  oni  wszystkie  najważniejsze obszary średniowiecznej teorii  muzyki:

kontrapunkt,  musica mensuralis (muzyka menzuralna),  musica plana (monodia chorałowa)

oraz  musica  speculativa.  Jednym  z  grona  najbardziej  wszechstronnych  autorów  był

wspomniany  Prosdocimo  de’  Beldomandi,  wśród  którego  prac  znaleźć  można  zarówno

Contrapunctus228 (1412;  siglum LmL: PROSD. contr.  I),  Tractatus  musice plane229 (1412;

PROSD.  plan.),  Tractatus  pratice  cantus  mensurabilis  ad  modum  Ytalicorum230 (1412;

PROSD. ital.),  jak i  Tractatus musice speculative231 (1425; PROSD. spec.).  Należy jednak

zauważyć, że był to teoretyk związany przede wszystkim ze środowiskami uniwersyteckimi,

zajmujący się poza muzyką takimi tematami jak astronomia, arytmetyka, czy geometria232.

Jednocześnie  prawdziwy  rozkwit  w  dziedzinie  pism  teoretyczno-muzycznych

następował  w Europie  Środkowej.  Zachowane  na  tym  terenie  teksty  mają  charakter

(zazwyczaj) zwięzłych kompendiów, skupionych przede wszystkim na praktyce muzycznej,

choć  należy  odnotować  tu  również  przekazy  prac  z  zakresu  musica  speculativa,

w szczególności Johannesa de Muris233; elementy musica speculativa zostały także w pewnej

mierze  włączone  w  treść  opisywanych  poniżej  tekstów  dotyczących  musica  plana.  Te

dydaktyczne  traktaty  stanowią  główny  przedmiot  niniejszej  dysertacji.  Reprezentują  one

228 Współczesna edycja i tłumaczenie angielskie: Prosdocimo de’ Beldomandi,  Contrapunctus, ed. i tłum. Jan
Herlinger, University of Nebraska Press, Lincoln 1984.

229 Idem, Plana musica. Musica speculativa, ed. i tłum. Jan Herlinger, University of Illinois Press, Urbana and
Chicago 2008, s. 34-155.

230 Prosdocimus de Beldemandis, A Treatise on the Practice of Mensural Music in the Italian Manner (Tractatus
practicae  cantus  mensurabilis  ad  modum  Ytalicorum),  ed.  i  tłum.  Jay  A.  Huff,  Musicological  Studies
& Documents 29, American Institute of Musicology, Rome 1972.

231 Prosdocimo de’ Beldomandi, Plana musica. Musica speculativa, s. 156-253.
232 Ibidem, s. 1-6.
233 Zob. listę zachowanych rękopisów, z których wiele pochodzi m.in. ze źródeł krakowskich i praskich, w:

Elżbieta Witkowska-Zaremba, Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej, Instytut
Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1992, s. 94-99.
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najważniejsze  zagadnienia  dotyczące  ówczesnego  systemu  muzycznego:  musica  plana,

musica mensuralis, kontrapunkt (i sposób komponowania), oraz ars organisandi (sztukę gry

na  instrumentach  klawiszowych). Ze  względu  na  obfity  zasób  źródeł  postanowiłem

ograniczyć się głównie do rękopisów zachowanych na ziemiach czeskich (w tym na Śląsku)

i polskich.  Traktaty  pochodzące  z  innych  obszarów  Europy  Środkowej  (w  szczególności

południowych i wschodnich Niemiec), mimo iż nie są szczegółowo analizowane, stanowią dla

mnie ważny punkt odniesienia.

1.1 Traktaty chorałowe

Istotną część środkowoeuropejskich traktatów z zakresu musica plana stanowią prace

klasyfikowane  jako  należące  do  tradycji  dydaktycznej  Johannesa  Hollandrina  (Traditio

Iohannis Hollandrini)234, tajemniczego XIV-wiecznego teoretyka, który budzi zainteresowanie

muzykologów od ponad 100 lat235. Chociaż samo dzieło Hollandrinusa nie zostało ostatecznie

zidentyfikowane,  to  jego  nazwisko  w  różnych  formach  (np.  Hollandrinus,  Olendrinus,

Valendrinus, Eleandrinus,  czy  Hallis)236 wspominane  jest  w najczęściej  anonimowych

tekstach,  wykazujących  również  zbieżności  w zakresie  wykorzystanej  terminologii

i sposobów  przedstawienia  materiału.  Obecnie  do  grupy  tej  zaliczono  już  ponad  30

traktatów237.

Tradycję  dydaktyczną  definiuje  się  poprzez  wspólne  koncepcje,  terminologię,

definicje,  schematy  językowe  i  metody  mnemotechniczne,  pojawiające  się  wielokrotnie

w nauczaniu  kolejnych  pokoleń  nauczycieli  i  uczniów238.  Traditio  Iohannis  Hollandrini

wyznaczona została  poprzez  analizę  dziewięciu  traktatów,  w których wspomniane  zostało

nazwisko teoretyka. Cytaty nim opatrzone określone zostały jako loci Hollandrini, a znaczącą

ich część stanowią wiersze mnemotechniczne239. Należy jednak zauważyć, że autorem wielu

234 Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba,  The Teaching Tradition of Johannes Hollandrinus, tłum.
Calvin M. Bower, w: Traditio Iohannis Hollandrini, red. Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba,
tom I, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2010, s. 149.

235 Na temat historii badań nad postacią Hollandrinusa zob. ibidem, s. 150-154.
236 Ibidem, s. 155-166.
237 Edycje większości z nich ukazały się w monumentalnym, ośmiotomowym dziele, zrealizowanym w ramach

projektu  Traditio  Iohannis  Hollandrini zainicjowanego  przez  Michaela  Bernharda  z  Musikhistorische
Kommission Bawarskiej Akademiii Nauk i Elżbietę Witkowską-Zarembę z Instytutu Sztuki PAN: Traditio
Iohannis  Hollandrini,  red.  Michael  Bernhard  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  tomy  I-VIII,  Verlag  der
Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften,  München  2010-2016.  Materiał  istotny  dla  niniejszej  pracy
wydano  również  w  tomie  uzupełniającym:  Michael  Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  Traditio
Iohannis Hollandrini. Supplementum, tłum. Calvin M. Bower, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021.

238 Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition, s. 172.
239 Zob. ibidem, s. 172-173.
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z nich  wcale  nie  jest  Hollandrinus,  a  ich  źródła  są  znacznie  wcześniejsze.  Poprzez

wyszukiwanie  „miejsc  Hollandrina”  w  tekstach  pozbawionych  atrybucji  badacze

zaklasyfikowali kolejne dzieła teoretyczne do wspólnej grupy240. Wyznaczyli w nich również

loci  auxiliares („miejsca  pomocnicze”),  szczególnie  rozpowszechnione  i  kontynuowane

w „tradycji Hollandrina”, ale bez bezpośredniego odniesienia do tego teoretyka241.

Na podstawie analizy  loci Hollandrini teksty teoretyczne podzielono na dwie grupy,

zbieżne również z ramami chronologicznymi: tradycję starą (Hollandrinus vetus; jej początki

sięgają XIV w.) i nową (Hollandrinus novus; najpóźniejsze traktaty datowane są na pierwszą

połowę  XVI  w.).  Granice  pomiędzy  nimi  są  jednak  nieostre  (co  zauważyć  można  na

przykładzie  loci  auxiliares242),  a obie  tradycje  istniały  równolegle  w  drugiej  połowie

XV wieku243. Należy również zauważyć, że traktatów należących do tradycji dydaktycznej nie

należy traktować jako odpisów bądź kopii danego tekstu źródłowego, ale że stanowią one

oryginalne kompilacje, których autorzy dość swobodnie selekcjonowali materiał z różnych

źródeł i dostosowywali do własnych potrzeb (np. aktualizując dane zagadnienia). Z procedury

tej  wyłania  się  interesujące  napięcie  pomiędzy  retrospektywnością,  czy  też

konserwatywnością (objawiającą się poprzez przekaz loci Hollandrini, tworzących tożsamość

tradycji), a progresywnością (widoczną na przykładzie przeformułowań loci auxiliares)244.

Ze względu na przyjęty w niniejszej dysertacji zakres czasowy, uwzględniam tu tylko

traktaty  reprezentatywne  dla  nurtu  Hollandrinus  vetus.  Dwa  z  nich  będą  przedmiotem

szczegółowej analizy, zaś kilka innych posłuży za materiał pomocniczy, obrazujący wybrane

zagadnienia.  Najstarsze  z  tekstów  zostały  dopiero  niedawno  rozpoznane  i wydane  we

współczesnej edycji. Pochodzą one z rękopisu przechowywanego w Archiwum Miasta Brna

(Archiv  města  Brna)  pod  sygnaturą  114/123245.  Badania  nad  ustaleniem  proweniencji

manuskryptu prowadzą do kościoła św. Jakuba w Brnie, a same traktaty muzyczne wykazują

zbieżności ze źródłami praskimi. Najwcześniejsza możliwa data powstania rękopisu przypada

na drugi kwartał XIV w., jednak mógł on zostać spisany również w drugiej połowie tego

stulecia.  Podzielony  jest  na  dwie  sekcje:  pierwsza  z  nich  obejmuje  pisma  traktujące

o tematach z zakresu prawa, filozofii i eschatologii; druga część poświęcona jest muzyce246.

240 Szczegółowa analiza loci Hollandrini w: ibidem, s. 172-195.
241 Szczegółowa analiza loci auxiliares w: ibidem, s. 196-218.
242 Ibidem, s. 215-217.
243 Ibidem, s. 217.
244 Ibidem, s. 217-218.
245 Eidem, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 1-217.
246 Ibidem, 1-5.
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Znane jest imię autora pierwszego z tekstów muzycznych, najobszerniejszego w tej

kompilacji  (32r-36v)247.  W  epilogu  wierszowanego  traktatu  ukryte  zostało  w  formie

akrostychu imię Sdislaus (kolejne jego litery rozpoczynają kolejne wersy). O autorze można

powiedzieć  niewiele  więcej  ponad  to,  że  był  nauczycielem  dobrze  zaznajomionym

z ówczesną teorią muzyki i tekstami na ten temat, będącymi ówcześnie w obiegu. Sdislaus

jest najwcześniejszym autorem tekstu z tej dziedziny pochodzącym z ziem czeskich, którego

imię znamy248. Jego traktat składa się z 755 wersów heksametru, co samo w sobie ma funkcję

przede wszystkim mnemotechniczną i już z tego względu warte jest poświęcenia mu większej

uwagi. Autorzy edycji wyznaczyli w tekście Sdislausa pięć części, poprzedzonych prologiem

i zwieńczonych  epilogiem.  W  pierwszej  z  nich  wyjaśnione  zostają  podstawy  systemu

heksachordalnego  (m.in.  solmizacja,  oznaczenia  literowe,  ręka  Gwidona  i mutatio,  czyli

przechodzenie  pomiędzy  heksachordami).  Druga  część  dotyczy  rodzajów  heksachordów

(podzielonych na naturalne,  twarde i  miękkie) i  ich miejsca w systemie, trzecia natomiast

interwałów.  Po sekcjach  odnoszących  się  najbardziej  podstawowych  komponentów sztuki

muzycznej,  autor  zaskakująco  umieszcza  materiał,  który  zwyczajowo  otwiera  traktaty  –

wykład  definicji  z  zakresu  sztuki  muzycznej,  etymologii  i  legend  o  powstaniu  muzyki.

Obszerna  piąta  część  tekstu  dotyczy  melodycznych  modi.  Najpierw  autor  przytacza

najważniejsze  definicje,  a następnie  zamieszcza  kompletny  tonariusz,  w  którym  omawia

kolejne modi, wraz z przypisanym im repertuarem chorałowym.

Traktat Sdislausa stanowi jedno z głównych źródeł dla niniejszej dysertacji. Dwa inne,

anonimowe  teksty  zachowane  w  rękopisie  z  Brna,  posłużą  mi  jako  dodatkowy  materiał

porównawczy.  Przywołując  je  będę  wykorzystywał  skróty  zaproponowane  przez  autorów

edycji: Anon. Brun. I (37v-45r)249 i Anon. Brun. II (45v-48r)250. Anon. Brun. I czerpie w dużej

mierze z tekstów innych autorów (spośród których wymieniony zostaje tylko Guido z Arezzo)

i  wykazuje  zbieżności  z  inną  kompilacją,  znaną  z  rękopisu  Biblioteki  Uniwersyteckiej

w Lipsku  (Ms  Thomas  391251;  siglum  LmL252:  COMPIL.  Lips.).  W kontekście  „tradycji

Hollandrina” wyróżnia się niektórymi interesującymi zabiegami mnemotechnicznymi, m.in.

zastosowaniem  akronimów  stworzonych  z  liter  reprezentujących  dźwięki,  od  których

247 Edycja i angielskie tłumaczenie tekstu w: ibidem, s. 27-131.
248 Ibidem, s. IX.
249 Edycja traktatu w: ibidem, s. 145-193.
250 Edycja traktatu w: ibidem, s. 201-217.
251 Edycja w: Peter Wagner,  Aus dem St. Thomas Archiv zu Leipzig, „Zeitschfrift für Musikwissenschaft” 12

(1929-1930), s. 129-137.
252 Lexicon musicum Latinum medii aevi, [online], www.lml.badw.de [dostęp: 19.11.2021].
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rozpoczynają się antyfony, przyporządkowane do danego modus. Mimo pewnej chaotyczności

można  u  Anonima  Brun.  I  wyznaczyć  dwie  sekcje,  z  których  pierwsza  obejmuje  skalę

muzyczną,  system heksachordalny,  interwały  i  ogólny  opis  modi,  druga  to  rozbudowany

tonariusz253.

Traktat Anonima Brun. II spisany został inną ręką niż dwa pozostałe, a staranność

notacji  muzycznej  świadczy  o  edukacji  kopisty  w  tym  zakresie.  Jest  to  niedokończony

przekaz,  przepisany z innego źródła (o czym świadczy odniesienie  do niezamieszczonego

diagramu ręki Gwidona oraz kończąca notatka, informująca o braku ostatniego rozdziału).

Traktat wykazuje wyraźną odrębność (także względem traditio Hollandrini, z którą łączy go

tylko uwzględnienie wysokiej sylaby  ee-la dodanej do skali muzycznej oraz wykorzystanie

terminu falseta na określenie półtonów spoza manus musicalis), łącząc praktyczne zalecenia

z podkreślaniem matematycznego charakteru muzyki254, która definiowana jest jako „sztuka

lub nauka matematyczna zajmująca się harmonijnymi dźwiękami, opartymi na liczbach”255.

Tekst Anonima Brun. II podzielony jest na sześć rozdziałów, oddzielonych tytułami

wyróżnionymi  czerwonym atramentem i  poprzedzonych  krótkim wstępem.  W pierwszym

z nich  (Diffinicio)  autor  przytacza  wspomnianą  wyżej  definicję  muzyki  i  określa  ambitus

materiału muzycznego (od Gamma [Γ] do ee-la). Drugi rozdział (Divisio in partes) zawiera

niespotykany  w innych  przekazach  podział  muzyki  na  musica  intensiva  i  extensiva,

zawierający interesującą perspektywę na sposoby ujęcia zjawisk dźwiękowych (opisuję go

nieco  szerzej  w  części  3.3  niniejszego  rozdziału  rozprawy).  W  drugiej  części  drugiego

rozdziału  wyłożony  zostaje  system  heksachordalny  i  zasady  mutatio.  Zagadnieniem

podejmowanym w rozdziałach 3-5 są interwały: w Divisio manus in modos autor zamieszcza

definicje  piętnastu  interwałów,  w  Comparacio  modorum ad  tempora opisuje  ruch  łączny

i skoki interwałowe (określane jako  casus lub  saltus immediatus), w Comparacio modorum

ad idemptitatem zaś wprowadza kategorie „słodkości” (dulcedo) i identyczności (identitas)256.

Pod  koniec  rozdziału  proponuje  metodę  łączenia  heksachordów  w  pary  (oddalone

o odległości  oktawy,  kwinty  lub  kwarty)  jako  pomoc w kompozycji  i  śpiewie  (określeniu

miejsc półtonów).  Rozdział  szósty (Practica modorum ad musicalia instrumenta)  dotyczy

podziału monochordu oraz uwzględnienia proporcji liczbowych w budowie instrumentów.

253 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 133-144.
254 Ibidem, s. 194-200.
255 Musica est ars sive sciencia mathematica sonorum armoniacorum super numeri fundamentum.  W: ibidem,

s. 203 (1, 2).
256 Temat nauki o interwałach zostanie rozwinięty w części 1.6 rozdziału III niniejszej dysertacji.
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Specjalne miejsce w nurcie Hollandrinus vetus (i w całej traditio Hollandrini) zajmuje

traktat Opusculum monocordale, zachowany w rękopisie IV Q 81 Biblioteki Uniwersyteckiej

we Wrocławiu (fol. 251r-286v). Manuskrypt ten zawiera kolekcję tekstów pedagogicznych

z zakresu  artes liberales, ze szczególnym naciskiem na tworzenie i studiowanie łacińskich

tekstów  (w  tym  gramatykę)  oraz  na  muzykę  (poza  traktatem  znalazł  się  tam  również

tonariusz257,  zbiór  hymnów i sekwencji).  Spisany  został  on  w  latach  1454-1462  niemalże

w całości  przez  jednego  skryptora:  Georgiusa  Naustata  z  Drezna,  prawdopodobnie  do

prywatnego  użytku258.  Proweniencja  rękopisu  jest  trudna  do  jednoznacznego  określenia,

jednak bez wątpienia przynajmniej przez pewien czas związany był on z regionem Śląska –

należał  do  zbiorów  głogowskiej  kolegiaty.  Calvin  M.  Bower  wskazuje,  że  rękopis  mógł

powstać w obrębie trójkąta tworzonego przez trzy miasta: Kraków, Głogów i Pragę. To jednak

z regionem Śląska łączyły Naustata najbliższe więzy prywatne, akademickie i muzyczne259.

Przekaz  traktatu  muzycznego  z  wrocławskiego  manuskryptu  stanowi  kompleks

złożony z trzech warstw: właściwego  Opusculum monacordale,  komentarza i  glos.  Z tego

względu w dalszej części tekstu będę posługiwać się rozróżnieniem zaproponowanym przez

Bowera – autora najnowszej edycji źródła260. W odniesieniu do całości stosuje on skrót „TH I”

(Trad.  Holl.  I),  wykorzystywany  w  obrębie  wszystkich  tomów  z  zakresu  „tradycji

Hollandrina”,  jako  Opusculum monacordale określa  główny  tekst  traktatu,  dwie  warstwy

dodatkowe  zaś  jako  komentarz  i  glosy261.  Opusculum zapisane  jest  wyraźnie  większym

pismem,  na  komentarz  składają  się  zaś  sekcje  zapisane  gęściej  i  mniejszą  czcionką,

umieszczone  pomiędzy  partiami  głównego  tekstu  (dotyczy  to  zwłaszcza  początkowych

rozdziałów),  a  nawet  tworzące wprowadzenie do samego traktatu.  We wprowadzeniu tym

pojawia  się  atrybucja:  Item  causa  efficiens  huius  musice  est  Iohannes  Valendrinus262

(„Przyczyną  sprawczą  [causa  efficiens]  tejże  „Muzyki”  jest  Johannes  Valendrinus”),

wskazująca  na  postać  Hollandrinusa.  Kwestię  wiarygodności  atrybucji  szerzej  podejmuje

257 Jest to tzw. tonariusz wrocławski (siglum LmL:   TON. Vratisl.), związany również z  traditio Hollandrini.
Edycji tekstu dokonała Elżbieta Witkowska-Zaremba w: Tonarius Vratislaviensis (TON. Vratisl.), Traditio
Iohannis Hollandrini, tom VI, München 2015, s. 679-708.

258 Calvin  M.  Bower,  Opusculum monacordale  Iohanni  Valendrino  attributum (Trad.  Holl.  I),  w:  Traditio
Iohannis Hollandrini, tom II, München 2010, s. 4-6.

259 Ibidem, s. 7-8.
260 Ibidem,  s.  49-178.  Korzystałem  również  z  pierwszej  edycji,  autorstwa  Fritza  Feldmanna  (Musik  und

Musikpflege  im  mittelalterlichen  Schlesien,  Darstellungen  und  Quellen  zur  schlesichen  Geschichte  37,
Trewendt  & Granier,  Breslau  1938  [wznowienie:  Aalen:  Scientia  Verlag,  Hildesheim-New York  1973],
s. 157-188), którego pionierska praca uważana jest za „pierwszy rozdział” w zakresie badań nad  Traditio
Hollandrini (zob. Bower, Opusculum monacordale, s. 2).

261 Bower, Opusculum monacordale, s. 4.
262 Ibidem, s. 53 (accessus, 31).
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Bower,  między innymi poprzez analizę samego sformułowania oraz porównanie z  innymi

traktatami należącymi do tradycji dydaktycznej (w szczególności TH VIII, o którym więcej

piszę poniżej),  jednak nie dochodzi do ostatecznych wniosków263.  W każdym razie jest to

jedyny traktat w obrębie Traditio Hollandrini, w którym pojawia się bezpośrednie przypisanie

do tego autora i  prawdziwości  tej  adnotacji  nie  można wykluczyć.  Trzecią warstwę TH I

tworzą  obfite  glosy,  umieszczone  pomiędzy  wersami  i  na  marginesach  Opusculum

monacordale.  Znaleźć  można  w  nich  głównie  objaśnienia,  synonimy  czasowników

i retorycznych  partykuł,  ale  czasami  także  wyróżnienia  na  marginesie  (np.  porządku

coniunctae),  a  w  tonariuszu  także  przykłady  nutowe  (zawierające  liczne  błędy).  Analiza

składowych TH I wskazuje na to, że zostały one w dużej mierze spisane z innego źródła.

Błędy i znaczące pominięcia dowodzą, że musiała istnieć jeszcze przynajmniej jedna kopia

pomiędzy początkową wersją a kopią Naustata264. Niezależnie od tego, kim był komentator

i glosator,  kwestia  wzajemnych  relacji  warstw  TH  I  wydaje  się  niezwykle  interesująca

i rozwinięta zostanie w dalszej części niniejszego rozdziału.

Jedna z glos pozwoliła na określenie ogólnej struktury traktatu,  który dzieli  się na

dwie  księgi.  W pierwszej  z  nich  wyłożone  zostały  podstawy  systemu  heksachordalnego

(solmizacja)  oraz  opartego  na  podziale  monochordu  (zapis  literowy),  druga  zaś  dotyczy

melodycznych  modi (wraz z tonariuszem).  Opusculum monacordale poprzedza zwyczajowy

wstęp  ku  chwale  muzyki,  na  którego  końcu  dzieło  określone  zostaje  tytułem,  wskazując

zarazem, że punktem wyjścia dla całej pracy jest sposób podziału monochordu. Kolejność

zagadnień w pierwszej  księdze jest  następująca (według podziału zaproponowanego przez

Bewera265):

1, 1 Podstawowe zasady systemu heksachordalnego

1, 2 Prezentacja sylab solmizacyjnych w odniesieniu do oznaczeń literowych

1, 3 Wprowadzenie do monochordu

1, 4 Podział monochordu

1, 5 Ręka Gwidona

1, 6 Trzy rodzaje heksachordów i ich miejsce w systemie

1, 7 Mutatio (przechodzenie pomiędzy heksachordami)

1, 8 Coniunctae (wprowadzenie półtonów spoza manus musicalis)

263 Ibidem, s. 21-36.
264 Ibidem, s. 8-9.
265 Ibidem, s. 37-47.

74



1, 9 Interwały.

Struktura drugiej księgi jest następująca:

2, 1 Części składowe śpiewów, cztery finales

2, 2 Wprowadzenie modi autentycznych i plagalnych

2, 3 Klasyfikacja modi

2, 4 Ambitus autentycznych i plagalnych modi

2, 5  Affinales („drugorzędne  finales” – dźwięki, do których można przetransponować dany

modus) i ruch melodyczny w obrębie modi

2, 6 Nuty rozpoczynające śpiewy w danych modi

2, 7 Nuty rozpoczynające wersety psalmów

2, 8 Tonariusz: pierwszy modus

2, 9 Tonariusz: drugi modus

2, 10 Tonariusz: trzeci modus

2, 11 Tonariusz: czwarty modus

2, 12 Tonariusz: piąty modus

2, 13 Tonariusz: szósty modus

2, 14 Tonariusz: siódmy modus

2, 15 Tonariusz: ósmy modus

2, 16 Zakończenie: uwagi końcowe dotyczące różnorodności praktyk w różnych diecezjach

i zwyczajowe błogosławieństwo.

Pomimo  dość  późnego  datowania  rękopisu,  TH  I  powstał  najprawdopodobniej  na

przełomie XIV i XV wieku. Wskazują na to przede wszystkim zbieżności z innym traktatem

zaliczanym do nurtu  Hollandrinus vetus. Jest to tekst o incipicie  Pro recomendacione artis

musice,  którego  najpełniejsze  przekazy  zachowały  się  w  rękopisach  z  Pragi  (Národní

Knihovna České Republiky V.F.6 [928],  fol.  59v-97v) i  Krakowa (Biblioteka Jagiellońska

1927, fol. 213r-238v)266. Określany jest on skrótem TH VIII. Zawarty w praskim rękopisie

kolofon  wyznacza  datę  powstania  traktatu  na  23  września  1402  r.,  a  ukończenia  jego

wpisywania  do manuskryptu  na święto Marii  Magdaleny (23 maja)  1431 roku.  W źródle

266 Istnieje ponadto źródło z Krakowa (Biblioteka Jagiellońska, 1861) zawierające prawie 19 z 28 rozdziałów
TH VIII oraz dwa skromniejsze przekazy: z Eichstätt (Universitätsbibliothek, cod. St 685) oraz z Wrocławia
(Biblioteka  Uniwersytecka  IV  Q  37).  Zob.  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex  traditione
Hollandrini cod. Pragensis V.F.6 una cum cod. Cracoviensibus 1927 et 1861 (Trad. Holl. VIII), w: Traditio
Iohannis Hollandrini, red. Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba, tom III, Verlag der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, München 2011, s. 322-324.
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z Krakowa  tekst  cytowany  jest  jako  powstały  na  Uniwersytecie  w Pradze267.  TH  VIII

generalnie jest traktatem bardziej rozbudowanym od Opusculum monacordale (którego jedną

z charakterystycznych cech jest zwięzłość), jednak oba łączy już ogólna koncepcja – są to

jedyne w Traditio Hollandrini traktaty, w których centrum umieszczono podział monochordu.

Zbieżny  jest  sam  sposób  jego  opisu  (świadczący  o  podejściu  raczej  konserwatywnym),

a ponadto definicje  terminów  manus,  cantus i  coniuncta,  oraz występowanie tych samych

wierszy  mnemotechnicznych268.  Cytowanie  tych  samych  dzieł  (np. Liber  artis  musice

Ptolomaeusa) może świadczyć również o tym, że TH I i TH VIII pochodzą z tego samego

ośrodka  (a  więc  Uniwersytetu  w Pradze)269. Choć  trudno  w  tym  miejscu  o  ostateczne

stwierdzenia  dotyczące  proweniencji  TH  I,  wśród  badaczy  akceptowane  wydaje  się

stanowisko umieszczające traktaty TH I i TH VIII na początku Traditio Hollandrini i uznające

je za trzon nurtu Hollandrinus vetus270, choć przekazy z opisywanego wcześniej manuskryptu

z Brna świadczą  o jego elementach występujących kilkadziesiąt  lat  wcześniej.  Co jednak

interesujące, traktat Sdislausa wykazuje niewiele zbieżności z TH I, dużo więcej zaś z TH

VIII271.

TH  VIII  wybrałem  jako  źródło  pomocnicze,  dopełniające  perspektywę  na  nurt

Hollandrinus  vetus,  opierając  się  na  opracowaniu  i  edycji  autorstwa  Elżbiety

Witkowskiej-Zaremby272. Tekst ten podzielony jest na dwa traktaty (w źródle praskim) lub

dwie  księgi  (w źródle  krakowskim),  a  za  ich  tytuły  przyjąć  można  sformułowania,

pojawiające się  na początku drugiej  części:  Monocordica seu manualis  determinacio oraz

Troporum  musicorum  seu  modorum  determinacio.  Pierwszy  traktat  obejmuje  następujące

rozdziały (wyznaczone i ponumerowane przez autorkę edycji), omawiające podstawy systemu

muzycznego:

1 Definicja muzyki

2 Etymologia słowa musica

3 Klasyfikacja muzyki

4 Waga i znaczenie sztuki muzycznej

5 Wynalazcy sztuki muzycznej

267 Ibidem, s. 320-322.
268 Dokładną analizę zbieżności pomiędzy TH I i TH VIII przeprowadza Bower w: Opusculum monacordale,

s. 22-33.
269 Zob. Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition, s. 258-259 oraz 267-269.
270 Zob. Bower, Opusculum monacordale, s. 25.
271 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 17-18.
272 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 319-483.
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6 Opis ręki muzycznej (manus musica), jej właściwości i związanych z nią terminów

7 Wprowadzenie sześciu sylab solmizacyjnych

8 O liczbie i porządku nut w zapisie literowym

9 O różnicach między nutami

10 Wprowadzenie do monochordu

11 Podział monochordu

12 Wprowadzenie do interwałów

13 Interwały złożone z tonów i półtonów

14 O siedmiu gatunkach oktawowych (układach tonów i półtonów od kolejnych dźwięków

skali)

15 O trzech konsonansach doskonałych (diatesseron, diapente, diapason)

16 O proporcjach konsonansów doskonałych

17 Ręka muzyczna (manus musica) jako narzędzie przedstawiające interwały

18 Coniunctae

19 Mutatio

20 O b rotundum (okrągłym) i b quadrum (kwadratowym)

21 O trzech heksachordach (nazywanych cantus) i ich gatunkach.

Drugi  traktat/księga  porusza  następujące  zagadnienia,  obejmujące  teorię

melodycznych modi:

22 Wprowadzenie do modi kościelnych (określanych mianem tonus, modus lub tropus)

23 O liczbie modi i różnicach między nimi

24 O finales (maneriae) i affinales, przyporządkowanych do modi

25 O tenores ośmiu modi (nutach rozpoczynających formuły saeculorum amen)

26 Ambitus (excursus) ośmiu modi

27 O wpływie danych modi na ludzkie emocje

28 O metodach komponowania melodii i poprawiania nieprawidłowości w już istniejących.

Całość  poprzedzona  jest  wstępem  (Prohemium)  na  podstawie  fragmentów  dzieł

Arystotelesa,  dotyczących  wpływu  muzyki  na  ludzką  duszę273.  Generalnie  w  TH  VIII

(szczególnie w porównaniu z TH I)  sporo miejsca zajmują dywagacje teoretyczne,  jak np.

kompleksowe przedstawienie etymologii słowa  musica w rozdziale 2, omówienie znaczenia

muzyki w rozdziale 4, czy „wynalazców” sztuki muzycznej w rozdziale 5. Duże znaczenie ma

273 Ibidem, s. 331-342.
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w  tym  wypadku  fakt,  że  koncepcje  musica  plana są  rozważane  w  kontekście  musica

speculativa274.  Tekst  ten  stanowi  jedno  z najbardziej  erudycyjnych  dzieł  w  Traditio

Hollandrini. Podstawowym źródłem dla autora (określonego jako  magister) jest  De musica

cum  tonario Johannesa  Cotto/Affligemensisa275,  ale  cytowani  są  m.in.  Boecjusz,  Izydor

z Sewilli,  Hugon  ze  św.  Wiktora  (w  rozdziałach  wstępnych),  czy  Johannes  de  Muris

i Jordanus  de  Nemore  (w  zakresie  musica  speculativa)276.  Nieco  bardziej  teoretyczne  niż

praktyczne  przeznaczenie  tekstu  objawia  się  również  tym,  że  pozbawiony  jest  on

tonariusza277.

Zarówno  w  praskim  jak  i  krakowskim  przekazie  TH  VIII  główny  tok  traktatu

przerywany  jest  interpolacjami  (odmiennymi  w  obu  źródłach),  uzupełniającymi  tekst

o komentarze  (w  tym  cytaty  z  innych  źródeł),  wiersze  mnemotechniczne  i  diagramy.

W rękopisie z Pragi wyróżnione są one słowami non magister. Powrót do głównego materiału

sygnalizowany jest  adnotacją  hec magister.  O anonimowym autorze  na  tej  podstawie  nie

można  powiedzieć  wiele  więcej  niż  to,  że  musiał  posiadać  wykształcenie  uniwersyteckie

(wysokiej  zresztą  jakości)278.  Podobnie  jak  w  TH  I,  także  tutaj  dodatkowe  warstwy

skopiowane zostały wraz z głównym traktatem. Wpisali je więc jego poprzedni czytelnicy,

a sam tekst  (zgodnie z  definicją  łacińskiego słowa  textus,  wyprowadzonego z czasownika

texere – „tkać”279) stał się złożoną strukturą, „utkaną” z dzieł różnych autorów.

Podsumowując, dokonałem selekcji pięciu traktatów z zakresu musica plana. Główne

źródła stanowią (na końcu opisu zamieszczam siglum w bazie LmL):

- traktat Sdislausa (inc.  Mos nunc est iuvenum, si quidquam discere querunt), Archiv města

Brna, sygn. 114/123 (32r-36v), SDISLAUS280;

- TH I –  Opusculum monacordale wraz z warstwami komentarzy i glos (inc.  Nulla omnino

etas, quae a cantilene dileccione se vitet), Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. IV

Q 81 (251r-286v), TRAD. Holl. I;

274 Ibidem, s. 342.
275 W zakresie teorii musica plana dzieło to stanowi zresztą podstawowy tekst dla Traditio Hollandrini, został

on  przez  nią  wręcz  zaabsorbowany.  Zob.  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  The  Teaching  Tradition,
s. 243-248.

276 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 344-345.
277 Jest  to wynik świadomej decyzji  autora,  który w końcowych rozdziałach odsyła czytelników do innych

dzieł.  Możliwe również,  że  skomponował  on jeszcze jeden traktat,  bardziej  zorientowany na muzyczną
praktykę. Zob. ibidem, s. 332 i s. 469-470.

278 Ibidem, s. 332.
279 Carruthers, The Book of Memory, s. 13-14.
280 W momencie weryfikacji traktat nie został  wpisany jeszcze do bazy LmL. Siglum podaję za:  Bernhard,

Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum.
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Jako materiał porównawczy posłużą mi następujące traktaty:

- traktat  Anonima Brun. I (inc.  Gwido musice artis experientissimus),  Archiv města Brna,

sygn. 114/123 (37v-45r), ANON. Brun. I281;

- traktat Anonima Brun. II (inc. Quoniam propter non artis usum), jw. (fol. 45v-48r), ANON.

Brun. II282;

-  TH  VIII  (inc.  Pro  recomendacione  artis  musice),  Praga,  Národní  Knihovna  České

Republiky, sygn. V.F.6 (928) (fol. 59v-97v) / Kraków, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 1927

(fol. 213r-238v), TRAD. Holl. VIII.

1.2 Traktaty menzuralne

Kolejny  (i  znacznie  szybciej  rozwijający  się)  obszar  późnośredniowiecznej  teorii

muzyki stanowi musica mensuralis. Traktaty jej poświęcone skupiają się niemal wyłącznie na

„mierzeniu czasu”, czyli systemie rytmicznym. W XIV w. rozwinęły się dwa główne typy

notacji menzuralnej – francuska i włoska.  Źródła środkowoeuropejskie przekazują głównie

notację francuską (jej dojrzała postać opisana została m.in. w rozpowszechnionym wówczas

Libellus cantus mensurabili secundum Johannem de Muris z ok. 1340 r. [siglum LmL: IOH.

MUR.  lib.]283)  z  elementami  notacji,  określonej  w  literaturze  jako  manierystyczna284

(objawiającej się m.in. nietypowymi kształtami nut, reprezentującymi w szczególności drobne

wartości rytmiczne – semiminimy). Korpus traktatów środkowoeuropejskich obejmuje sześć,

spokrewnionych ze sobą tekstów (na końcu opisu każdej pozycji podaję nazwę, którą będę

posługiwać się w dalszej części dysertacji oraz siglum LmL):

1. anonimowy traktat  z  rękopisu  IV Q 16 Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu

(fol. 151v-160r), Anonim Wrocławski285, ANON. Vratisl.;

281 Siglum za: ibidem.
282 Siglum za: ibidem.
283 Edycja tekstu w:  Libellus cantus mensurabilis secundum Johannem de Muris,  w:  Scriptorum de musica

medii aevi nova series a Gerbertina altera, red. Edmond de Coussemaker, tom III, Durand, Paris 1864-1876
(wznowienie: Olms, Hildesheim 1963), s. 46-58.

284 Zob. Willi Apel, The Notation of Polyphonic Music: 900-1600, wydanie czwarte (1949), Oxford City Press
2010, s. 403-435.

285 Edycja  w:  Johannes  Wolf,  Ein  Breslauer  Mensuraltraktat  des  15.  Jahrhunderts,  „Archiv  für
Musikwissenschaft” 1 (1918-1919), s. 329-345.
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2. anonimowy  traktat  z  I  poł.  XV  w.,  zachowany  w  rękopisie  Stiftsbibliothek

w Kremsmünster  o numerze  312  (fol.  210v-212v),  Anonim  Brzeski286,  ANON.

Kellner;

3. anonimowy  traktat  (ok.  1430  r.)  z  rękopisu  M.CIII,  przechowywanego  w  Archiv

Pražského Hradu, Knihovna Metropolitní Kapituly w Pradze (fol. 72r-85v), Anonim

Pra1287;

4. anonimowy traktat z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie (fol. 278r-

287v), Anonim BOZ/I288, MENS. Si ille;

5. anonimowy traktat z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie (fol. 288r-

293v), Anonim BOZ/II289, MENS. Circa artem;

6. anonimowy  traktat  (ok.  1460  r.)  z  rękopisu  o  numerze  920,  przechowywany

w Benediktinerstift Melk, Bibliothek w Melk an der Donau (fol. 188v-204v), Anonim

z Melk290, ANON. Mell;

7. anonimowy traktat  (spisany  w Pradze  ok.  1369  r.),  zachowany  we  wspomnianym

wyżej  rękopisach z  Melk  (204v-208v) oraz z  Kremsmünster  (fragment  traktatu  na

207v), Anonim Praski291, VERS. Iam post.

Spośród wymienionych wyżej traktatów wybrałem trzy (1., 4. i 5.), które ze względu na swoją

różnorodność  dość  dobrze  obejmują  najważniejsze  metody  ujęcia  systemu  rytmicznego.

Pozostałe w kilku miejscach posłużą mi jako materiał porównawczy. Należy zauważyć, że są

to teksty w większości znacznie krótsze od traktatów z zakresu musica plana i w dużej mierze

spokrewnione ze sobą.

Pierwszym  z  nich  jest Tractatus  de  musica  mensurabili  (tzw.  wrocławski  traktat

menzuralny  o  incipicie  Quoniam  circa  artem  musicalis  sciencie  hodiernis),  spisany

286 Najnowszej  edycji  traktatu  dokonał  Alexander  Rausch  w: Mensuraltraktate  des  Spätmittelalters  in
österreichischen Bibliotheken, w: Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters, t. III, red. Michael
Bernhard,  Bayerische  Akademie  der  Wissenschaften,  Veröffentlichungen  der  Musikhistorischen
Kommission, tom 15, München 2001, s. 293-303.

287 Traktat  nie  został  do  tej  pory  wydany  we  współczesnej  edycji,  która  jednak,  jak  można  wnioskować
z informacji podanych przez Pawła Gancarczyka, przygotowywana jest przez Elżbietę Witkowską-Zarembę.
Zob. Paweł Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku, Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021, s. 144 (przypis nr 5).  Tekst  z praskiego rękopisu nie posiada
również przyporządkowanego siglum LmL.

288 Elżbieta Witkowska-Zaremba (ed.),  Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, w:  Notae
musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku , red. E. Witkowska-Zaremba, Musica
Iagiellonica, Kraków 2000, s. 491-508.

289 Ibidem, s. 509-528.
290 Tractatulus de cantu mensurali seu figurativo musice artis, ed. Alberto Gallo, Corpus scriptorum de musica

16, American Institute of Musicology, Dallas 1971.
291 Rausch, Mensuraltraktate des Spätmittelalters in  österreichischen Bibliotheken, s. 273-275. Edycja pełnej

wersji traktatu na s. 284-292.
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prawdopodobnie  w drugiej  lub  trzeciej  dekadzie  XV w.  i  należący  do  zbiorów Klasztoru

Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu, należącego do kanoników regularnych292. Rękopis,

obecnie przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu pod sygnaturą IV Q 16

(fol. 151v-160r), zawiera, oprócz traktatu muzycznego, dzieła teologiczne, m.in. św. Tomasza

z  Akwinu293. Edycji  traktatu  dokonał  Johannes  Wolf294.  W  dalszej  części  tekstu  będę

posługiwał  się  rozpowszechnionym w literaturze muzykologicznej  skrótowym określeniem

Anonim Wrocławski.

Traktat Anonima Wrocławskiego stanowi istotny punkt odniesienia dla całej tradycji

nauczania muzyki menzuralnej na terenie Europy Środkowej, przede wszystkim dlatego, że

jest to przekaz kompletny i uznawany za najwcześniejszy. Ważny i często podkreślany jego

aspekt  stanowią  incipity  czterdziestu  utworów,  które  autor  podaje  jako  przykłady

występowania danych zjawisk rytmicznych. Około połowa z nich została zidentyfikowana

w źródłach pochodzących właściwie z obszaru całej Europy295. Traktat stanowi więc ważny

przekaz,  dotyczący  recepcji  głównie  muzyki  francuskiej  na  Śląsku,  a  przede  wszystkim

świadczy  o  wysokich  kompetencjach  i znajomości  międzynarodowego  repertuaru  przez

autora. Po krótkim wstępie (w którym Anonim Wrocławski m.in. narzeka na błędy popełniane

przez  współczesnych  mu muzyków) omawiane  są  następujące  zagadnienia  (w większości

przypadków wyróżnione w edycji przez Johannesa Wolfa):

• definicja i typy discantus (wyższego głosu w śpiewach menzuralnych);

• modus w muzyce menzuralnej (dotyczący rytmu) - definicje i sposoby rozpoznawania;

• tempus  (wprowadzony  incipitem  Sequitur  de  tempore)  -  definicje  i  sposoby

rozpoznawania;

• prolatio (wprowadzone  frazą  Dicto  de  tempore,  dicendum  est  de  prolacione)  -

definicje i sposoby rozpoznawania;

292 Charles Brewer,  The Introduction of the Ars Nova into East  Central Europe: A Study of  Late Medieval
Polish Sources, City University of New York 1984 (niepublikowana praca doktorska),  s. 216-217.

293 Ibidem, s. 174-175.
294 Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat.
295 Zob. Brewer,  The Introduction of the Ars Nova, s. 181-184. Zamieszczona przez autora lista kompozycji

wymaga aktualizacji. Od czasu dysertacji Brewera odkryto nowe źródła lub wzięto pod uwagę rękopisy
przeoczone przez autora, dzięki którym udało się zidentyfikować kolejne utwory, jak np. motet En mira res /
Ut vetus lex / Theosque post (przytoczony przez Anonima Wrocławskiego jako  En mira res przy okazji
omawiania  nut  kolorowanych)  zapisany  na  karcie  (Hs.  13B)  zachowanej  w  Domstiftsbibliothek
w Merseburgu  (zob.  Gancarczyk,  Petrus  Wilhelmi  de  Grudencz,  s.  102-104).  Obecnie,  w  świetle
najnowszych badań Pawła Gancarczyka (zob. ibidem, s. 187-193), nie sposób również obronić identyfikacji
katschetum o incipicie Petris jako motetu Petre Clemens / Lugentium siccentur przypisywanego Philippowi
de Vitry.
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• znaki menzuralne (signa generalia modorum, temporum et prolacionum), powtórzenia

(signum reincepcionis) i wprowadzenia półtonu (signum semitonii);

• wartości nut;

• przykłady utworów o różnej menzuracji;

• definicje śpiewów menzuralnych (mutetus, rondellus, piroletum, baladum, trumpetum,

stampania, katschetum, rotulum)296;

• nuty kolorowane;

• pauzy (wprowadzone incipitem Sequitur capitulum de pausis);

• ligatury;

• zjawisko imperfekcji (dotyczące sytuacji w podziałach trójdzielnych, gdy nuta traci

trzecią część swojej wartości);

• zjawisko  perfekcji  (wprowadzone  incipitem  Sequitur  de  perfeccione),  które

odpowiada zagadnieniu punktów w pozostałych traktatach (punctus divisionis, którego

zadaniem jest zapobieżenie imperfekcji danej nuty w podziałach trójdzielnych, oraz

punctus  perfeccionis przedłużający  wartość  nuty  o  jej  połowę  w  podziałach

dwudzielnych);

• zjawisko  alteracji,  opisujące  sytuacje,  w  których  wartość  danej  nuty  zostaje

podwojona (wprowadzone incipitem Sequitur de alteracione);

• transmutacio,  czyli  stosowanie  synkop  (wprowadzone  incipitem  Sequitur  de

transmutacione).

Kolejne dwa wybrane przeze mnie traktaty (4. i 5.) pochodzą z rękopisu BOZ 61 Biblioteki

Narodowej w Warszawie. Manuskrypt zawiera ponadto teksty z zakresu teologii (Tractatus

brevis  de sacramentis et  de celebratione misse,  Catholicon Ioannesa  de Balbi  Ianuensis),

gramatyki  i przygotowywania  dokumentów  (Vocabularius Guilelmusa  Brito,  Formularz

ciechanowski)297. Kodeks spisany został prawdopodobnie ok. 1440 r. w środowisku dworskim

Księstwa Mazowieckiego (na co wskazuje kolofon umieszczony na początku Vocabulariusa).

296 Najbardziej  wyczerpujący  opis  środkowoeuropejskich  gatunków  muzyki  menzuralnej  (na  podstawie
przekazów  teoretycznych  i  zachowanego  repertuaru  muzycznego)  sporządził  Gancarczyk  w:  Petrus
Wilhelmi  de  Grudencz,  s. 141-193.  Autor  proponuje  podział  na  trzy  główne  grupy:  pieśni  –  cantiones
(rondellus, piroletum, baladum, trumpetum, stampania), motety (mutetus) i kanony (katschetum, rotulum).

297 Zawartość  kodeksu  BOZ  61  podaję  za  katalogiem  Biblioteki  Narodowej  w  Warszawie,  [online],
https://polona.pl/item/vocabulare-britonis,MTEyMzE4Mw/6/#info:metadata [dostęp:  19.11.2021].  Więcej
informacji o proweniencji i zawartości rękopisu w: Grażyna Klimecka, Nieznane źródło do historii kultury
XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyfikacji autora, „Muzyka” 37 (1992) nr 4, s. 75-87, oraz
eadem,  Z historii  tworzenia  języka  dokumentu  polskiego  wieków  średnich.  Formularz  ciechanowski,
Biblioteka Narodowa, Warszawa 1997.
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Pewną informacją jest, że traktaty muzyczne wpisane zostały do rękopisu przed 1467 r., gdyż

w tym  właśnie  roku  ręką  Marcina  prezbitera  z  Płocka  zanotowany  został  spis  treści  na

pergaminowej  karcie  ochronnej298.  Pierwszy  z  traktatów muzycznych,  autorstwa Anonima

BOZ/I (inc. Si ille longe sint perfecte equipollent novem brevibus), jest rodzajem kompilacji

fragmentów  dotyczących  systemu  rytmicznego  muzyki  menzuralnej.  Struktura

podejmowanych zagadnień (wyróżniona przez Witkowską-Zarembę299) jest następująca:

Kompilacja I

• wartości nut;

• ligatury  wraz  z  podsumowaniem  (Sufficiencia  ligaturarum)  i  diagramem  (Noticia

ligaturarum);

• definicja pauzy z podsumowaniem (Sufficiencia pausarum);

• znaki menzuralne (signa modi, temporis, prolacionis, semiprolacionis) i powtórzenia

(signum reiteracionis);

• modus z podsumowaniem (Sufficiencia modorum);

• tempus z podsumowaniem (Sufficiencia temporum);

• prolatio;

• punkty wraz z podsumowaniem (Sufficiencia punctorum);

• zjawisko  imperfekcji  (opatrzone  incipitem Sequitur  de  imperfeccione), wraz

z podsumowaniem (Sufficiencia imperfeccionis);

• zjawisko alteracji wraz z podsumowaniem (Sufficiencia alteracionis);

• nuty kolorowane (czerwone), wprowadzone incipitem Sequitur capitulum de rubeis.

Kompilacja II

• modus;

• tempus;

• prolatio;

• definicje pojęć mensura, discantus, sonus;

• definicje śpiewów menzuralnych (motetus, rondelus, giroletum, baladum, trampetum,

stampania, kacetum, rotulum);

• diagram w kształcie drzewa przedstawiający wartości nut.

298 Hic continetur vocabulare Brithonis 1467 Martini presbiteri de Plocis. Item etiam continetur hic musica.
Item formulare rethoricum.  Cytat  za:  Witkowska-Zaremba,  Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61.
Edycja tekstu, s. 487.

299 Ibidem, s. 488.
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Ze względu na pewną niespójność, i idącą za tym różnorodność, traktat Anonima BOZ/I jest

dla mnie najistotniejszym z perspektywy mnemotechniki. W kompilacji tej ten sam materiał

przedstawiony  jest  na  kilka  różnych  sposobów,  obejmujących  fragmenty  eksplikatywne,

podsumowujące  oraz  diagramy.  Witkowska-Zaremba  zwraca  uwagę,  że  prawdopodobnie

kopista korzystał z co najmniej dwóch różnych źródeł, wpisujących się jednak we wspólną

tradycję  dydaktyczną300.  Fragmenty  eksplikatywne  wykazują  zbieżności  z Anonimem

Wrocławskim, natomiast podsumowujące z Anonimem Brzeskim301.

Traktat Anonima BOZ/II (inc. Circa artem musicalem notanda sunt aliqua pulcra) ma

jednolitą  strukturę  i  w  dużej  mierze  zbieżny  jest  z przekazami  Anonima  Wrocławskiego

i Anonima Pra1302. Zagadnienia uporządkowane są w nim następująco (przytaczam za autorką

edycji303):

• definicja discantus;

• modus;

• tempus;

• prolatio;

• znaki menzuralne;

• wartości nut;

• zjawiska perfekcji i imperfekcji;

• zjawisko perfekcji (podsumowanie i wprowadzenie zagadnienia punktów);

• punkty;

• pauzy;

• zjawisko alteracji;

• definicje śpiewów menzuralnych (mutetus,  rundellus, cacetum, hachetus,  viroletum,

trumpetum, stampetum/stampania, baladum, rotulum);

• nuty kolorowane (czerwone i „puste”);

• ligatury, wraz z wierszowanymi regułami.

Wiersz o ligaturach, który Anonim BOZ/II zamieścił jako drugą metodę prezentacji materiału,

stanowi fragment wierszowanego traktatu Anonima Praskiego (7.).

300 Ibidem, s. 488.
301 Eadem, Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie, „Muzyka” 37 (1992) nr 4,

s. 63-64.
302 Eadem,  Traktaty  muzyczne  z  rękopisu  WaN  BOZ  61.  Edycja  tekstu, s.  489.  Lista  bliskich  lub  wręcz

dosłownie  cytowanych  fragmentów  pomiędzy  traktatami  z  rękopisu  BOZ  61  a  innymi
środkowoeuropejskimi przekazami (bez uwzględnienia jednak nieopublikowanego tekstu Anonima Pra1) w:
eadem, Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie, s. 63-65.

303 Eadem, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 489.
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Na podstawie powyższych zestawień zagadnień można wnioskować, że analizowane

traktaty  dotyczące  jednego  z centralnych  obszarów  późnośredniowiecznej  teorii  muzyki,

jakim jest rytmika menzuralna, obejmują w gruncie rzeczy ten sam zestaw zagadnień. Sposób

ich uporządkowania jest jednak różny: najbardziej logiczna wydaje się kolejność u Anonima

BOZ/I, rozpoczynającego od przedstawienia wartości nut, by następnie przejść do omówienia

kolejnych  figur  graficznych  –  ligatur,  pauz  i znaków  menzuracji.  Dalej  w  kolejności

występują  modus,  tempus i  prolatio  (wraz ze sposobami ich rozpoznawania na podstawie

obserwacji nut), a następnie zagadnienia bardziej szczegółowe: punkty, perfekcja/imperfekcja,

alteracje  itd.  Należy  również  zauważyć,  że  kwestie  związane  z  modus,  tempus i  prolatio

pojawiają się pod koniec traktatu po raz drugi (jako część,  wyznaczonej na tej  podstawie

przez autorkę edycji, drugiej kompilacji). Przedstawione zostają jednak w inny sposób, co,

mimo iż nie wprowadza de facto nowych informacji, stanowi cenny materiał analityczny dla

podejmowanej przeze mnie tematyki.

Wątpliwości  budzi  uszeregowanie  materiału  w traktatach  Anonima Wrocławskiego

i Anonima BOZ/II, mimo iż zawarty w nich wywód wydaje się zdecydowanie bardziej zwarty

i logiczny niż u Anonima BOZ/I. Oba teksty rozpoczyna definicja discantus, po której od razu

wprowadzone zostają terminy modus, tempus i prolatio, wraz z metodami ich rozpoznawania

i przykładami nutowymi, choć omówienie wartości i kształtów nut pojawia się dopiero po

znakach  menzuralnych.  Nietypowe  jest  również  u  Anonima  BOZ/II  podjęcie  jednego

z najbardziej  podstawowych  zagadnień  –  ligatur  –  na  samym  końcu  traktatu.  Być  może

związane  było  to  z zamiarem wpisania  dodatkowego  wiersza  przedstawiającego  reguły  –

umieszczony w środku zaburzałby zwartą strukturę tekstu.

1.3 Traktaty o kontrapunkcie

Wśród  traktatów  środkowoeuropejskich  teksty  poświęcone  konkretnie  sztuce

kontrapunktu  nie  zajmują  znaczącej  pozycji  (w przeciwieństwie  do  XV-wiecznych  źródeł

włoskich).  Z praktyki  wokalnej  kontrapunkt  zostaje  przeniesiony  na  grunt  muzyki

instrumentalnej,  czego efektem stał  się nowy gatunek traktatów organowych304.  W dalszej

części pracy, poświęconej teorii kontrapunktu, opierać się będę zarówno na tekstach z zakresu

sztuki organowej, jak i na bardziej wyspecjalizowanym przekazie, przedstawionym poniżej.

304 Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition, s. 148.
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Na  fol.  294r-296r  opisanego  wcześniej  rękopisu  BOZ  61  Biblioteki  Narodowej

w Warszawie znalazł się bowiem traktat o kompozycji i kontrapunkcie (Modus componendi

cantum  mensuralem)305,  stanowiący  najprawdopodobniej  kopię  tekstu  (uzupełnioną

o przykład  nutowy  i diagramy)  z  rękopisu  M.CIII  Biblioteki  Kapituły  Metropolitalnej

w Pradze,  podpisanego  tam  nazwiskiem  Petriego  Betschka  (siglum  LmL:  PETR.

BETSCHK)306. W dalszej części niniejszej dysertacji będę posługiwał się w odniesieniu do

tego traktatu skrótowym określeniem Anonim BOZ/III  (inc.  Pro informacione studencium

habere volencium modum componendi cantum mensuralem).

Jak wskazuje Witkowska-Zaremba, traktat o kontrapunkcie Anonima BOZ/III wydaje

się kontynuacją tekstu Anonima BOZ/II307. Wydzielić można w nim dwie części: pierwsza

z nich dotyczy współbrzmień (wymienione i ocenione pod kątem użyteczności w strukturze

polifonicznej  zostają  interwały  od  tercji  do  interwału  vicesima  prima,  oznaczającego

odległość  podwójnej  oktawy  i  septymy),  druga  dotyczy  zaś  procedury  kompozytorskiej,

prowadzącej  od  skomponowania  tenoru,  następnie  discantus,  aż  do  kontratenoru

i odpowiedniej harmoniczno-rytmicznej synchronizacji wszystkich głosów.

1.4 Traktaty organowe

Jak  wyżej  wspomniano,  nowy  i  najbardziej  dystynktywny  dla  regionu  Europy

Środkowej typ tekstów teoretycznych stanowią traktaty organowe, poświęcone sztuce gry na

instrumentach klawiszowych (organach i clavicordium/clavisimbalum), określanej terminami

ars organisandi, ars organica, modus organisandi, czy ars tangendi (od łac. słowa tangere –

dotykać),  w  źródłach  włoskich  pojawia  się  również  jako  ars/modus  pulsandi  organa.

Większość  przekazów ars  organisandi  zachowana  została  w  rękopisach  czeskich

i południowoniemieckich.  Poza  nimi  zachowały  się  tylko  dwa  krótkie  teksty  o  włoskiej

proweniencji308.  Najpełniejsze  przekazy  dwóch  traktatów  ars  organisandi pochodzą

z manuskryptu M.CIII, przechowywanego w Bibliotece Kapituły Metropolitalnej  w Pradze

(Praha, Archiv Prazskeho hradu, Knihovna Metropolitní kapituly). Wpisane zostały do niego

305 Edycji traktatu dokonała Witkowska-Zaremba w: Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu,
s. 531-537

306 Ibidem, s. 489. Edycja traktatu (jako porównanie z Anonimem BOZ/III) w: ibidem, s. 531-537.
307 Eadem, Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie, s. 67-69.
308 Pełną  listę  rękopisów  z  zakresu  ars  organisandi zamieściła  Elżbieta  Witkowska-Zaremba  w:  Ars

Organisandi  and Its Terminology Around 1430, w:  Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters,
t. III,  red.  Michael  Bernhard,  Bayerische  Akademie  der  Wissenschaften,  Veröffentlichungen  der
Musikhistorischen Kommission, tom 15, München 2001, s. 367-368.
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najprawdopodobniej ok.  1427-1436 r.  przez kopistę Matthiasa Bohemusa de Tyn. Rękopis

spisywano  w różnych  miejscach  (m.in.  Frankfurcie  [nad  Odrą?],  Krakowie  i Żychlinie

[współcześnie Lanškroun na Morawach])309.

W kodeksie, oprócz traktatów organowych, znalazło się pięć dzieł astronomicznych

oraz trzy inne prace dotyczące muzyki. Struktura części muzycznej rękopisu jest następująca:

• fol.  72r-85v:  wspomniany  wcześniej  traktat  menzuralny  tradycji  Anonima

Wrocławskiego  (Anonim Pra1)  o  incipicie:  Pro  informatione  facili  eorum qui  ad

culmen artis musice tendunt;

• fol. 86r-91r: fragment  Tractatus figurarum o włoskiej proweniencji, przekazującego

elementy systemu notacji  ars subtilior310. Inc.:  Sequitur ordo figurarum per antiquos

magistros  relictus  cum  ordine  novorum  per  modernos  (siglum  LmL:  TRACT.

FIGUR.);

• fol. 91v-92v: wspomniany wcześniej traktat o kontrapunkcie, podpisany nazwiskiem

Petriego Betschka. Inc.  Pro informacione desiderancium habere modum componendi

seu compilandi cantum mensuralem;

• fol.  93r-96r:  traktat  organowy  o  incipicie:  Pro  utilitate  artem  organisandi  scire

cupientium (siglum LmL: TACT. Octo princ.)311;

• fol. 96r-100v: traktat organowy o incipicie: Opusculi presentis intencio versatur circa

tria,  scilicet  circa  exemplum,  concordancias  et  regulas (siglum  LmL:  TACT.

Opusculum)312.

Już  pobieżny przegląd  zawartości  rękopisu M.CIII  dowodzi  jak  istotne  jest  to  źródło  dla

środkowoeuropejskiej teorii muzyki. Obejmuje ono właściwie komplet zagadnień związanych

z kompozycją  i  wykonawstwem  musica  mensuralis,  dokumentując  zarazem,  poprzez  wpis

Tractatus figurarum, wpływ zaawansowanej włoskiej teorii muzyki na tym terenie.

Autor  pierwszego  z  praskich  traktatów  organowych  dzieli  swój  wywód  na  osiem

części, określonych jako principalia. Każda z nich wyróżniona jest poprzez formułę Sequitur

de (w przypadku części II-VIII wprowadzona jest również numeracja, np. pełne zdanie dla

trzeciej z principalia brzmi: Sequitur de secundo principali, scilicet de tenore). Porządek ten

309 Eadem,  Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe  z rękopisu
M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze, „Muzyka” 189 (2003) nr 2, s. 57.

310 Philip E. Schreur, Tractatus figurarum. Treatise on Noteshapes, University of Nebraska Press, Lincoln and
London 1989.

311 W dalszej części dysertacji będę się posługiwał nadanym mu tytułem Octo principalia de arte organisandi.
Edycja  w:  Witkowska-Zaremba  (we  współpracy  z  Christianem  Meyerem),  Ars  Organisandi and  Its
Terminology, s. 384 401.

312 Dalej określany jako Opusculum de arte organica. Edycja w: ibidem, s. 402-423.
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odpowiada konstrukcji  ówczesnych traktatów dotyczących kontrapunktu wokalnego, na co

uwagę zwraca Witkowska-Zaremba313:

I. „O konsonansach” (de concordantibus);

II. „O tenorze” (de tenore);

III. „W jaki sposób powinno się kształtować discantus” (quomodo debet formari discantus);

IV. „O  wykorzystaniu  głównych  tactus  [tactus  generales]”  (de  posicione  tactuum

generalium);

V.  „W  jaki  sposób  kształtować  <discantus> według  różnych  podziałów  rytmicznych

[prolationes]” (quomodo formabitur <discantus> secundum diversas prolationes);

VI. „O różnorodności nut” (de differentia notarum);

VII. „O palcowaniu” (de dispositione digitorum);

VIII. „O kontratenorze” (de contratenore).

Traktat  Octo  principalia  de  arte  organisandi w  zwarty  sposób  przedstawia  absolutne

podstawy gry organowej. Sposób konstruowania figuracyjnego discantus jest w nim jakby

nałożony na wcześniej  znaną strukturę podręczników do kontrapunktu (por.  z porządkiem

traktatu  Anonima  BOZ/III).  Część  poświęcona discantus (principalia III-V)  stanowi

najbardziej dystynktywny aspekt traktatów organowych, posiadający odrębną terminologię.

Głos  górny  konstrukcji  polifonicznej  kształtowany  jest  bowiem z  użyciem  modeli

melodycznych,  określanych jako tactus (kwestia  ta  zostanie  rozwinięta  w ostatniej  części

III. rozdziału niniejszej dysertacji).

Opusculum  de  arte  organica jest  traktatem  znacznie  bardziej  rozbudowanym

i szczegółowym od  Octo  principalia,  jednocześnie  jego  struktura  nie  wykazuje  tak  dużej

zależności od ars contrapuncti. Autor Opusculum we wstępie zapowiada trzyczęściową formę

tekstu – do organowego opracowania nuty tenoru wymagana jest bowiem wiedza o:

- wzorach, czyli tactus;

- konsonansach;

- regułach stosowania półtonów (musica ficta)314.

Układ  ten  odpowiada  prawdopodobnie  zalecanej  kolejności  poznawania  tajników  ars

organisandi, a wielość przykładów nutowych i wyraźnie praktyczne przeznaczenie traktatu

313 Witkowska-Zaremba, Sztuka gry na instrumentach klawiszowych, s. 59.
314 Subproxima nota tenoris indiget:

- exemplis id est tactibus;
- concordanciis id est consonanciis;
- et regulis in debitis semitoniis. W: eadem, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 402 (4).

88



zbliża  go  do  późniejszych  tekstów z  kategorii  fundamenta  organisandi,  do  której  należy

znany podręcznik Konrada Paumanna315. Opusculum i Fundamentum Paumanna316 zestawiam

ze  sobą  w  ostatniej  części  III.  rozdziału  niniejszej  pracy.  Niejako  już  po  zakończeniu

praskiego  traktatu  (po  kończącym  błogosławieństwie)  wpisanych  zostało  kilka  krótkich

i praktycznych zaleceń, dotyczących m.in. liczby pedałów w organach, rozpoznawania nut

w discantus i sylab solmizacyjnych w tenorze317.

Fragmenty obu praskich traktatów organowych znane są także ze źródeł niemieckich:

-  rozdziały  III-VI  (uzupełnione  o  fragment  dotyczący  transpozycji)  z  Octo  principalia

zachowały się  w rękopisie z Ratyzbony, spisanym ok. 1450-1480 r.  na południu Niemiec

(Regensburg,  Bischöfliche  Zentralbibliothek  [Proskesche  Musikbibliothek],  Ms.  98  th.  4º,

s. 411-413) (siglum LmL: TACT. Reperi)318;

- obszerne fragmenty  Opusculum  przekazane zostały w rękopisie z Monachium, spisanym

w pierwszej połowie XV w. na terenie Bawarii (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm.

7755,  fol.  278r-279r);  w kompilacji  poświęconej  muzyce  organowej  znalazły  się  również

ustępy tematyczne odpowiadające pierwszym dwóm  principalia z  Octo principalia de arte

organisandi (fol. 276r-278r) oraz krótka kompozycja muzyczna, zapisana w formie tabulatury

organowej (fol. 279v-280r) (siglum LmL: TACT. Concordanciarum)319.

Dwa powyższe źródła w niektórych aspektach wykraczają poza wykład traktatów praskich

i posłużą mi jako materiał pomocniczy w dalszych częściach dysertacji.

315 Eadem, Sztuka gry na instrumentach klawiszowych, s. 61.
316 Berlin, Staatsbibliothek ms. 40613, s. 46-68. Edycja w: Willi Apel (ed.), Keyboard Music of the Fourteenth

and  Fifteenth  Centuries,  Corpus  of  Early  Keyboard  Music  I,  American  Institute  of  Musicology  1963
(wznowienie, Corpusmusicae Verlag, Münster 2018), s. 34-42.

317 Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 417-418.
318 Edycja  i  omówienie  tekstu  w:  Christian  Meyer,  Ein  deutscher  Orgeltraktat  vom  Anfang  des

15. Jahrhunderts, „Musik in Bayern” 29 (1984), s. 43-60.
319 Edycja  i  niemieckie  tłumaczenie  kompilacji  ars  organisandi w:  Theodor  Göllner,  Formen  früher

Mehrstimmigkeit in deutschen Handschriften des späten Mittelalters, seria Münchner Veröffentlichungen zur
Musikgeschichte, tom VI, Hans Schneider, Tutzing 1961, s. 167-194. Omówienie w: ibidem, s. 61-76.
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2. Pomiędzy oralnością a piśmiennością
Pismo  przekształca  sposób  myślenia.  Umożliwia  analizę,  przyjęcie  perspektywy

zdystansowanej  wobec  treści,  formułowanie  spójnego  zbioru  zasad,  tworzenie

zaawansowanych, abstrakcyjnych koncepcji. U samych swoich podstaw ma ono analityczny

charakter: z ciągłości przekazu oralnego wydziela jednostki, takie jak litery, wyrazy, zdania,

a w przypadku notacji muzycznej pojedyncze dźwięki i formuły melodyczne. Jest też przede

wszystkim  technologią,  o czym  często  zapominamy  jako  ludzie,  którzy  pismo  głęboko

zinternalizowali  w  procesie  edukacji.  Właśnie  z  perspektywy  człowieka  piśmiennego

patrzymy  na  dawne  źródła,  będące  wytworem  kultury  niejako  zawieszonej  pomiędzy

oralnością  a  piśmiennością,  czy  też  posiadającej  znaczące  residuum oralne  (pozostałość

oralną), jak określiłby to Walter Jackson Ong. Kulturę późnośredniowieczną można nazwać

również  mianem  manuskryptowej,  w której  pismo  dostępne  było  wąskiemu  (acz  stale

rozszerzającemu  się)  kręgowi  elity  intelektualnej,  a tym  samym  nie  oddziaływało  na

społeczeństwo jeszcze w tak szerokim zakresie jak w kolejnych wiekach.

Ongowska  koncepcja  przeciwstawienia  oralności  i  piśmienności,  ale  także  ich

współistnienia i wzajemnych relacji320 zajmuje istotne miejsce w całości moich rozważań, nie

tylko w niniejszym podrozdziale. Poruszam w nim tylko dwie kwestie, zainspirowane ideami

amerykańskiego  jezuity.  Pierwszą  z  nich  jest  powszechne  w  traktatach  muzycznych

zestawienie terminów ars i usus (sztuka i praktyka/przyzwyczajenie), które dotyczy różnych

sposobów przekazu repertuaru, reprezentujących według mnie dwie kontrastujące i ścierające

się ze sobą sfery: piśmienną i oralną. W dalszej kolejności wskazuję zaś pozostałości oralnego

formułowania  myśli  w samych  tekstach  traktatów,  wykorzystując  w  tym  celu  kategorie

wyznaczone przez Onga321.

2.1 Ars i usus

„Grecy  epoki  Homera  i  przed  nią,  podobnie  jak  inne  ludy  oralne,  umiejętnie

praktykowali przemowy publiczne na długo przed sprowadzeniem ich do «sztuki», a więc:

zbioru konsekwentnych zasad naukowych, które wyjaśniały i  współkształtowały realizację

perswazji  słownej.  Tego  rodzaju  «sztukę»  przedstawia  Retoryka  (techné  rhetoriké)

Arystotelesa.  Kultury  oralne  nie  mogły  (...)  zdobyć  się  na  tego  rodzaju  naukowo

320 Stanowi ona centralne zagadnienie pracy: Ong, Oralność i piśmienność.
321 Ibidem, s. 72-103.
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zorganizowaną «sztukę». Nikt nie potrafił ani nie potrafi – improwizując – recytować traktatu

w rodzaju Retoryki Arystotelesa, co należałoby czynić w kulturze oralnej, pragnąć zakorzenić

tego rodzaju mowę. Dłuższe wystąpienia oralne częściej stosują nagromadzenia niż wzorzec

analityczny. «Sztuka» retoryki, chociaż zainteresowana mową oralną, była wytworem pisma,

jak inne «sztuki»”322.

Ars  musica w  wydaniu  praktycznym,  będącym  przedmiotem  niniejszej  dysertacji,

również,  podobnie  jak  retoryka,  kształtować  ma  wystąpienia  oralne.  Autorzy  traktatów

muzycznych zauważają jednak, że wciąż istnieją ci, którzy nie tyle nie śpiewają zgodnie ze

sztuką, ale nie znają jej zasad. To właśnie ich tyczy się kontrastujący z ars termin usus, który

tłumaczyć można jako „użytek”, „używanie”, „praktykę”, także „przyzwyczajenie”, a więc

wykonywanie  zgodnie  z przekazem  niezapośredniczonym  przez  analityczne  studiowanie

materiału.  Usus reprezentuje  więc  oralność,  natomiast  ars,  jako  zbiór  naukowych  zasad,

piśmienność.  Warto  przyjrzeć  się,  jaką  postawę  wobec  tych  dwóch  metod  przekazu

muzycznego ujawniają autorzy traktatów muzycznych.

Zagadnienie ars i usus  powszechnie  występuje  w późnośredniowiecznych tekstach

z zakresu  musica plana, czego wyraźny ślad zauważyć można w całej  Traditio Hollandrini.

Poruszający tę kwestię dystych o incipicie Bestia non cantor stanowi jedno z loci Hollandrini,

a więc przypisywany bywa temu teoretykowi, choć wiemy, że znany był dużo wcześniej323.

We wstępnym fragmencie Opusculum monacordale  pojawia się tylko pierwsza jego część:

Bestia non cantor, qui non canit arte sed usu („Dzikie zwierzę nie śpiewak, który nie śpiewa

zgodnie  ze  sztuką,  lecz  z praktyki”).  W zdaniu  wprowadzającym określona  jest  ona  jako

cantus satiricus (w glosie jako carmen reprehensivum – „pieśń ganiąca”) wymierzony w tych,

którzy  „tylko  przeżuwają  zwyczajem  bydła”324.  „Przeżuwanie”,  znane  z  praktyk

medytacyjnych,  odnosi  się  w  tym  miejscu  do  zapamiętywania  materiału  przez  jego

powtarzanie. Odbywa się ono jednak bezmyślnie, co reprezentuje bydło, dookreślone w glosie

jako animalia irracionalia.

Aż dwukrotnie werset Bestia non cantor pojawia się w THVIII. We wprowadzeniu do

modi kościelnych autor traktatu wpisał ów cantus satiricus w jego najczęściej występującej,

322 Ibidem, s. 171.
323 Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  The  Teaching  Tradition,  s.  174.  Warianty  wierszowanych  fragmentów

poświęconych kwestii  ars  i  usus analizuje  Christian Meyer w:  Versus de musica.  Les  versifications du
Corpus hollandrinien, w:  Traditio Iohannis Hollandrini, tom VII, München 2016, s. 73-79. Werset  Bestia
non cantor najwcześniej pojawia się w traktacie Lambertusa (siglum LmL: TRAD. Lamb.) z ok. 1270 r.

324 Nam vocaliter solum more pecudum cantum ruminantes illud satiricum incurramus: Bestia non cantor, qui
non canit arte sed usu. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 54 (pr., 4-5).
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dwuwersowej formie: Bestia non cantor, qui non canit arte, sed usu. Non vox cantorem facit,

artis sed documentum325 (drugi wers przetłumaczyć można jako: „Nie głos śpiewakiem czyni,

lecz  nauka  [znajomość]  sztuki”).  W  zdaniu  poprzedzającym  pojawia  się  również

dookreślenie,  przeciwstawiające  ars naturze  (non  ars,  sed  natura  subministrat)  –  usus

reprezentuje więc stan „naturalny”, przedpiśmienny.

Najbardziej  rozbudowany  fragment  poświęcony  tej  kwestii  znaleźć  można

w komentarzu  do  THVIII,  po  części  poświęconej  manus  musicalis.  Poza  ars  i  usus

wprowadzone  zostaje  tu  również  rozróżnienie  musicus –  cantor,  dobrze  znane  w  teorii

muzyki. Wyjaśniający je wiersz przypisywany jest (również w THVIII) Gwidonowi z Arezzo,

który  miał  zapisać  go  w  liber  neumicus,  pracy  określanej  dziś  jako  Regulae  rhythmicae

(siglum LmL: GUIDO reg.)326. Jego brzmienie jest następujące:

Musicorum et cantorum magna est distancia,

Illi dicunt isti sciunt que componit musica

Nam qui facit quod non sapit, diffinitur 

bestia327.

Wiele dzieli muzyków i śpiewaków,

ci drudzy wykonują, ci pierwsi wiedzą, 

z czego składa się muzyka.

Bowiem tych, którzy robią to, czego nie 

rozumieją, określa się dzikimi zwierzętami.

Potępienie  nieznających  sztuki  osiąga  swój  punkt  kulminacyjny  w  rozbudowanej

wersji  Bestia  non  cantor,  który  przyjmuje  tutaj  formę  ośmiowersowego  paszkwilu.  Tak

naprawdę fragment od słów Ceterum tonantis vocis  stanowi dalszy ciąg powyższego ustępu

Musicorum et  cantorum i  również  pochodzi  z  wierszowanego  traktatu  Gwidona  Regulae

rhythmicae (z niewielkimi zmianami, nieznacznie wpływającymi na tłumaczenie)328.

Bestia, non cantor, qui non canit arte, sed usu.

Non vox cantorem facit, ars necnon 

documentum.

<Ceterum> tonantis vocis laudantur acumina,

Dzikie zwierzę nie śpiewak, który nie 

śpiewa zgodnie ze sztuką, lecz z praktyki.

Nie głos śpiewakiem czyni, lecz nauka 

[znajomość] sztuki.

<Poza tym> wychwalane są ostrza 

grzmiącego głosu,

325 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 439 (22,25-26).
326 Ibidem, s. 478.
327 Ibidem, s. 383 (121-123).
328 Por.  Guido  d’Arezzo, Regulae  rhythmicae, w:  Thesaurus  Musicarum  Latinarum,  [online],

https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIREG_TEXT.html [dostęp:  30.01.2022],  wersja  elektroniczna
przygotowana na podstawie:  Guidonis Aretini  „Regulae rhythmicae”,  ed.  Joseph Smits van Waesberghe
i Eduard Vetter, Divitiae musicae artis A/IV, Knuf, Buren 1985, s. 92-133.
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Superabit philomena hec vocalis asina.

Quare eis esse suum tollit dialectica,

Hac de causa rusticorum multitudo plurima

Donec vivit frustra mira laborat insania.

Dum sine magistro nulla [a]discitur 

antiphona329.

Przewyższy Filomena330 tych wokalnych 

osłów.

Przez to [wychwalanie tylko siły głosu] 

zaburzone jest ich rozumowanie.

A więc z powodu istnienia wielkiej liczby 

prostaków odbywa się niezwykłe szaleństwo

próżnego wysiłku.

W tym czasie bez nauczyciela żadna 

antyfona nie jest nauczona.

Kompilacja wierszowanych fragmentów z dwóch różnych źródeł ma z pewnością na

celu  wzmocnienie  krytycznej  siły.  Cantores są  tu  też  tymi,  którzy  zadowalają  się

powierzchownymi cechami muzyki, takimi jak głośność, potężne („grzmiące”) brzmienie, nie

rozumiejąc  jej  subtelności. Słowo  philomena jest  w  THVIII  błędnym  zapisem  słowa

philomela,  które  poza  mitologiczną  postacią  oznacza  słowika331.  Jego  głos  wykazuje  się

subtelnością, ale wciąż jest głosem zwierzęcia. Mimo to stawiany jest wyżej niż „grzmiące”

i (zbyt) głośne śpiewy ignorantów, którzy nie są w stanie prawidłowo wartościować muzyki.

Autor Opusculum monacordale krytykuje ponadto ich zuchwałą postawę i błędne przekonanie

o znajomości  zasad.  Osobę korzystającą ze wskazówek zawartych w traktacie nazywa on

„uczniem  prawdy”  (discipulus  veritatis),  przeciwstawiając  mu  pychę  „mistrza  błędów”

(magister erroris)332.

Za  „niezwykłe  szaleństwo próżnego wysiłku”  uznać  zaś  należy  pracę  nauczyciela,

który musi wielokrotnie powtarzać fragmenty utworów, by uczniowie byli w stanie się ich

nauczyć.  Wynalazki,  takie  jak  monochord,  ręka  Gwidona  i  solmizacja,  w  samym swoim

założeniu  miały  uczynić  proces  nauczania  bardziej  samodzielnym  (kwestię  udziału

nauczyciela podejmuję nieco bardziej szczegółowo w części 1.5 rozdziału III). Interesująca

jest  w  tym  kontekście  również  opinia  Anonima  Brun.  II,  który  przyczyny  „zapaści”

329 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6,, s. 383-384 (124-131).
330 Chodzi  tu  o  Filomelę,  postać  znaną z mitologii  greckiej.  Ta  słynąca  z  pięknego głosu  córka  Pandiona

zamieniona została przez bogów w słowika, by uniknąć zemsty Tereusa. Pod postacią słowika Filomena
miała  lamentować  nad  losem  Itysa  –  syna  jej  siostry  Prokne  (zarazem  żony  Tereusa),  którego  śmierć
nieumyślnie spowodowała. W wierszu lament ptaka przewyższa więc śpiew tych, którzy nie znają sztuki,
zachwycających  się  głównie  wolumenem  brzmienia.  Zob.  Robert  Graves,  Mity  greckie,  tłum.  Henryk
Krzeczkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, s. 151-153.

331 Zob. przypis nr 330.
332 Bower, Opusculum monacordale, s. 54-55 (pr., 7-8).
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w dziedzinie  ars  musica doszukiwał  się  m.in.  w zbytnim  skupieniu  na  innych  sztukach

podczas nauczania. Na końcu wstępu do swojego traktatu autor podkreśla, powołując się na

autorytet  św.  Augustyna,  że  muzyka  znajduje  się  wśród  czterech  dziedzin  koniecznych

w kształceniu kościelnym i godnym wychwalaniu Boga333. U Anonima Brun. II dziedziny te

nie  zostają  wymienione,  chodzi  tu  jednak (poza muzyką)  o gramatykę,  prawo kanoniczne

i obliczanie  kalendarza  liturgicznego  (computus).  Przekonanie  to,  wraz  z prawdopodobnie

błędną  atrybucją,  znane  jest  m.in.  z traktatów  dotyczących  praktyki  computus334,  a  same

najważniejsze  dla  kleryków  sfery  nauczania  (pod  nazwami grama [gramatyka], melos

[muzyka], ius canonis [prawo kanoniczne] i kalende [computus]) wymienione są w dystychu

z komentarza  do  THVIII:  „Kleryku!  Gramatyka,  prawo  kanoniczne  i computus w  Tobie

rozkwitną,  poprzez przykłady się ujawnią”335.

Powracając jednak do ustępów dotyczących ars i  usus, nieprzypadkowo przytoczony

fragment wstępu do Regulae rhythmicae wraz z wersetem Bestia non cantor zdobył tak dużą

popularność,  że przepisywany był przez wieki do kolejnych traktatów muzycznych. Dwie

jego  ogólne  cechy  świetnie  spełniają  swoją  mnemotechniczną  funkcję.  Po  pierwsze

wierszowana forma i rymy zapewniają schematyczny i powtarzalny rytm, co, jak wskazuje

Ong, ma istotne znaczenie przy zapamiętywaniu i powszechnie stosowane jest w kulturach

oralnych336.  Drugą  ważną  kwestią  jest  oczywiście  barwność  i  dosadność  opisu,  pewne

zabarwienie  agonistyczne.  Przytoczony  wiersz  (często  podparty  również  autorytetem

Gwidona, jak w przypadku THVIII337) pozwala na usankcjonowanie metod sztuki muzycznej

oraz posiada siłę przekonywania.  Jego moc mnemotechniczna prawdopodobnie skutecznie

oddziaływała na uczniów. Dzięki niej zawarte w wierszu przekonania mogły rozpowszechniać

się  w  środowisku  studenckim  –  przypuszczalnie  mało  kto  chciałby  być  nazywany

prostaczkiem (rusticus), osłem (asinus; słowo to przetłumaczyć można także jako „idiota” lub

„dureń”338),  czy  dzikim zwierzęciem (bestia).  Jest  to  więc  idealne  narzędzie  propagujące

metody nauczania zebrane pod szyldem ars musica.

333 (…)  cum teste Augustino musica sit unum illorum quatuor in ecclesia Dei necessariorum ad laudes eius
digne  et  laudabiliter  decantandas. W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, s. 202 (pr., 6).

334 C. Philipp E. Nothaft, Scandalous Error. Calendar Reform and Calendrical Astronomy in Medieval Europe,
Oxford University Press, Oxford 2018, s. 2-3.

335 Clerice,  grama,  melos,  ius  canonis  atque  kalende  /  In  te  florescant,  exemplis  verba  patescant.
W: Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 382 (9,78-79).

336 Ong, Oralność i piśmienność, s. 73.
337 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 383 (9,120).
338 Słowo „osioł” w niektórych językach zachowało zresztą swoją obraźliwą funkcję.
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Inne  powszechne  w  teorii  muzyki  porównanie  nie  zrównuje  śpiewaków  ze

zwierzętami, ale również wykazuje się sugestywnością. Zgodnie z nim działanie „muzyka”

(musicus) przypomina zachowanie osoby trzeźwej, „śpiewaka” (cantor) – pijanej. Najbardziej

szczegółowo  wyraża  tę  ideę  Anonim  Brun.  I:  „Pamiętaj  więc,  że  między  muzykiem

a śpiewakiem  mistrzowie  [magistri]  taką  wyznaczają  różnicę,  jaka  jest  między  pijanym

a trzeźwym. Pijany bowiem, jakkolwiek wielki jest jego brak kontroli, kieruje się jednak ku

odpoczynkowi; tymczasem ten, kogo trudności do domu zawracają, dokładnie nie zna [drogi].

Tak samo śpiewak, kiedy jakiś śpiew rozpoczyna, śpiewa według tego, czego z praktyki [ex

usu] się nauczył i w ten sposób niepewnie do końca dociera. Droga ta sporządzona jest jednak

z pewnych odległości lub interwałów. Nawet jeśli idealny koniec by osiągnął, to nie byłby

w stanie  tego  osądzić.  Dlatego  dobrze  mówił  ten,  który  tegoż  nieumiejętność  nazwał  ze

wstrętem: «praktyka/przyzwyczajenie wprowadzające w błąd» [usus confusus]. Inaczej jest

jednak w przypadku muzyka, który przed rozpoczęciem śpiewu uważnie bada, jak bardzo

początek oddalony jest od finalis lub, jeśli jest na tym samym finalis, to wtedy rozsądnie tym

osiągniętym  [dźwiękiem]  rozpoczyna  śpiew,  tak  jak  trzeźwy  z  prawidłowym  namysłem

wstępuje na jakąś drogę. Następnie uwzględnia interwały między dźwiękami, ani nadmiernie

nie  wznosi  się  ani  nie  opada,  tak  jak  trzeźwy  starannie  rozważa,  gdzie  stopę  postawić

powinien,  nie  potyka  się.  Podsumowując,  powinno  się  koniec  osiągnąć  i dopełnić  takim

sposobem,  w  jaki  trzeźwy  omijając  wszystkie  bezdroża  dociera  do  celu,  który  sobie

obierze”339.

Tym, co najbardziej zwraca uwagę w powyższym fragmencie jest traktowanie utworu

muzycznego jako drogi, po której porusza się wykonawca, i której znajomość jest tak wysoko

ceniona. Koncept „prowadzenia”, „podróży” (ductus), opisany na podstawie retoryki przez

Mary Carruthers340, został tutaj otwarcie wyłożony, co potwierdza przekonanie autorki, że jest

339 Nota igitur, quod inter musicum et cantorem magistri talem assignant differenciam, qualis est inter ebrium
et  sobrium.  Ebrius  enim  quantumcumque  impos  sui,  tamen  tendit  ad  requiem,  sed  quo  calle  domum
revertatur, penitus ignorat. Sic cantor cum aliquem cantum inceperit, cantat secundum quod ex usu didicit,
et sic tytubando tandem ad finem venit, sed quibus intervallis vel intersticiis iter perfecerit, etsi perfectum
finem  tetigerit,  non  poterit  iudicare.  Unde  bene  dixit,  qui  huius  impericiam  abhorrens  dixit:  „usus
confusus”. Secus autem est de musico, qui antequam cantum inchoet, diligenter inspicit, quantum incepcio
distet  a finali,  vel  si  sit  in ipso finali,  et  tunc sane hoc taxato cantum incipit,  sicut  sobrius  cum bona
deliberacione aggreditur aliquid iter. Deinde respicit vocum intervalla ne nimis extollat sive deprimat, sicut
sobrius studiose considerat, ubi pedem ponere debeat, ne labatur. Tandem quia debitum finalem venatur et
tantum perficit, ut tenetur, quemadmodum sobrius omnibus deviis obmissis ad finem pervenit, quo tendebat.
W: Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 149 (4,5-11).

340 Mary Carruthers, The Concept of Ductus, or Journeying Through a Work of Art, w: Rhetoric Beyond Words.
Delight and Persuasion in the Arts of the Middle Ages, red. Mary Carruthers, Cambridge University Press,
Cambridge 2010, s. 190-213.
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on wspólny dla wszystkich średniowiecznych sztuk341. Droga (iter) w traktatach musica plana

dotyczy przede wszystkim znajomości tonów, czyli  kościelnych  modi.  Musicus musi więc

znać  dźwięk  początkowy  i  końcowy  (finalis),  a  następnie  przeanalizować  przebieg

interwałowy śpiewu. Wszystkie te informacje pozwalają mu na identyfikację modus i pewne

wykonanie utworu. Metody rozpoznawania tonów zajmują znaczną część prawie wszystkich

z analizowanych  traktatów  (temat  ten  rozwijam  w  części  1.7  rozdziału  III).  Metafora

śpiewaka nieznającego sztuki  pojawia  się  również  w komentarzu  do THVIII  (9,135-136),

a rymujący  się  wers  potwierdza,  że  istotna  jest  w tym przypadku  znajomość  modi:  Dum

pangunt  raro  tangunt  modos  artis  musice342 („Podczas  gdy  wykonują,  rzadko  „dotykają”

[osiągają]  modi sztuki muzycznej”). Nieprzypadkowo werset  Bestia non cantor w głównym

tekście THVIII wprowadzony zostaje we wstępie do tonów kościelnych (De tropis seu modis

qui a Latinis toni dicuntur nomine abusivo)343.

Interesującą  kwestią  wydaje  się  również  zbieżność  terminologiczna  pomiędzy

retoryczną  koncepcją  ductus a  podróżą  przez  utwór  muzyczny.  Choć  nie  uważam,  by

wskazywanie  zbyt  daleko  idących  analogii  było  tutaj  uzasadnione,  na  pewnym ogólnym

poziomie  używane  w  retoryce  określenia  świadczą  o  podobnym  postrzeganiu  muzyki.

W przypadku obu sztuk pojawiają się bowiem słowa modus i tenor, których znaczenia jednak

nie  są  tak  samo  klarowne  u  wszystkich  autorów.  Modus w retoryce  najczęściej  oznacza

przebieg  danej  części  przemowy,  w przeciwieństwie  do  ductus,  regulującego  całość

wystąpienia344. Sytuacja w muzyce jest nieco inna:  iter wydaje się drogą przez dany utwór,

natomiast  modus reguluje  zasady  konstrukcji  „dróg”.  Ten  drugi  jest  więc  terminem

ogólniejszym. Do wykorzystania słowa tenor i jego możliwych implikacji nawiążę w epilogu.

Powracając  jednak  do  kwestii  ars i  usus należy  zadać  pytanie,  dlaczego  autorzy

podręczników  muzycznych  z  taką  zaciętością  tępili  tych,  którzy  nie  znali  sztuki?

Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie daje Sdislaus: „Cierpi każda sztuka,  którą obciąża

brutalna praktyka”345.  Usus narusza więc  ars, a w szczególności, biorąc pod uwagę nacisk

341 Przykładowo, Paul Crossley podejmuje zagadnienie ductus w odniesieniu do architektury i prac wizualnych
zgromadzonych w katedrze  w Chartres.  Zob. Paul  Crossley, Ductus and Memoria,  w:  Rhetoric Beyond
Words, s. 214-249.

342 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 384 (9,133).
343 Ibidem, s. 439 (22,25-26). W kilku późniejszych traktatach Traditio Hollandrini pojawia się również werset

jednoznacznie utożsamiający muzyka z tym, który wykazuje się znajomością melodycznych  modi.  Zob.
Meyer, Versus de musica, s. 74.

344 W ten sposób definiuje te terminy np. Consultus Fortunatianus. Zob. Carruthers,  The Concept of  Ductus,
s. 196-197.

345 Szerszy kontekst tego zdania jest następujący: „Lecz teraz sztuką się pogardza, a poszukuje jedynie praktyki.
/ Jednak nie ze sztuki bierze się to nadużycie. / Cierpi każda sztuka, którą obciąża brutalna praktyka” (Sed
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położony na znajomość melodycznych  modi, narusza korpus śpiewów chorałowych, które,

według legendy skodyfikowane przez Grzegorza Wielkiego, miały być niezmienne346. Aspekt

kontynuowania  dawnej  tradycji  podkreśla  zresztą  autor Opusculum monacordale:  „A inni

dawni [muzycy] grali  [dosł.  „śpiewali” – canebant] na cytrze przed obliczem boskiej  arki

i śpiewali  psalmy  skokami  muzycznymi,  których  imitatorami  jesteśmy  i  my,  (…)”347.

Potępiany  usus bazuje na przekazie oralnym, a więc na niedoskonałej pamięci, która może

być przyczyną niekontrolowanych wariacji348.  Nieznający  sztuki  nie  będzie  w stanie  tych

odstępstw wychwycić i skorygować swoich błędów349.

Na przykładzie tym wyraźnie zauważyć można dwojaką naturę pisma. W wysokich

kulturach  piśmiennych  pozwala  ono  na  uwolnienie  umysłu  od  konieczności  powtarzania

i ciągłego przywoływania tej  samej  wiedzy,  umożliwia zarazem intensywniejszy postęp350.

W przypadku  chorału  gregoriańskiego  (spisanego  w  kulturze  w  przeważającym  stopniu

nunc spernitur ars et tantum queritur usus. / Est non ex arte, sed talis abusio fertur. / Ars omnis patitur,
violentus  quam  premit  usus).  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, s. 62-63 (307-309). Autor pisze to bezpośrednio po fragmencie dotyczącym „wynalazców”
muzyki – Pitagorasa i  Tubala.  Mamy tu więc do czynienia z  powszechnie znanym i powtarzającym się
przykładem konserwatywnej postawy, zawsze poszukującej w przeszłości lepszego, idealnego stanu muzyki.
Ten sam fragment (z niewielkimi zmianami) pojawia się w komentarzu do THVIII:  Witkowska-Zaremba,
Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 384 (138-140).

346 Na temat stabilności przekazu śpiewów gregoriańskich (na podstawie analizy porównawczej źródeł) zob.
David G. Hughes, Evidence for the Traditional View of the Transmission of Gregorian Chant, „Journal of the
American Musicological Society” 40 (1983) nr 3, s. 377-404. Cecha ta nie dotyczy jednak innych tradycji
chorałowych  (np.  starorzymskiej)  i gatunków  (np.  tropów),  w  przypadku  których  występowały
zdecydowanie  dalej  posunięte  warianty.  Zob.  Treitler, The  „Unwritten”  and  „Written  Transmission”,
s. 135-167.

347 Et  veterum alii  canebant  cithara  coram archa  Domini,  et  psallebant  modulamina  musicorum saltibus,
quorum imitatores et nos (…). W: Bower, Opusculum monacordale, s. 54 (pr., 3).

348 Ong,  Oralność  i  piśmienność,  s.  107-110.  Na  temat  przekazu  chorału  gregoriańskiego  i  występujących
w kolejnych rękopisach zmian zarówno w tekstach, jak i melodiach śpiewów, zob. Treitler,  Oral, Written,
and  Literate  Process. Warianty  w  przekazach  tekstu  literackiego  na  przykładzie cyklu  Lancelot-Graal
analizuje Burns w: E. Jane Burns, La répétition et la mémoire du texte, w: Jeux de mémoire, s. 65-71.

349 Sam system zachodniej notacji muzycznej można postrzegać jako system kontrolujący przekaz oralny. Jak
zauważa  Treitler:  „Historia  notacji  w  średniowieczu  może  być  rozumiana  w  świetle  rozwijającej  się
instytucji kontroli, wymierzonej przeciwko zwyczajom i ograniczeniom, które muzyk wnosił do wykonania”
(The history of notation in the Middle Ages can be understood in the light of the incremental institution of
controls,  controls,  that  is,  as  against  the  habits  and  constraints  that  the  performer  brought  to  the
performance). W: Treitler, Oral, Written, and Literate Process, s. 488.
Czasem teoretycy musieli jednak dać za wygraną pod naporem praktyki, np. autor  Tractatus de musica
plana z drugiej połowy XIV w., znany w literaturze jako Anonim I, pisał odnośnie responsorium Terribilis
est  locus iste,  że „trudno byłoby  zaproponować coś,  co jest  przeciwko długotrwałej  praktyce,  mimo jej
błędności” ([…]  quia non est facile contra usum longevum, quamquam perversum, aliquid attemptaret).
Cytat  łaciński  za:  Dolores  Pesce,  The  Affinities  and  Medieval  Transposition,  Indiana  University  Press,
Bloomington  –  Indianapolis  1987,  s.  188  (przypis  nr  120).  Komentarz  odnośnie  nieregularnej  formy
responsorium na s. 78-79.

350 Ong, Oralność i piśmienność, s. 81-83.

97



oralnej) ujawnia się konserwatywna strona pisma, które niejako „zamroziło” zbiór śpiewów

jako coś w założeniu niezmiennego351. Mijały wieki i jego status pozostał ten sam.

Ong zestawia ze sobą w tym kontekście dwie figury. Pierwszą z nich jest mędrzec –

starzec  zachowujący  w  pamięci  bezcenną  wiedzę  o  przeszłości;  postać  najwyżej  ceniona

w kulturach  oralnych.  Drugą  jest  młody  odkrywca,  który,  zwolniony  z  konieczności

zapamiętywania wielkiej ilości wiedzy przodków, może w większym zakresie zwrócić się ku

temu co nowe i nieznane352. Nie dziwi więc, że „ataki” na korpus dawnych śpiewów padały

nie tylko ze strony oralności, ale także piśmienności, przybierającej postać zaawansowanych

procedur  kompozytorskich,  które  zaistnieć  mogły  dzięki  notacji353 (niekoniecznie  zawsze

fizycznie zapisanej; równie istotną funkcję pełni w tym przypadku wizualizacja, co wykazuję

w  wielu  punktach  rozdziału  III  niniejszej  dysertacji).  Postawy  tej  nie  znalazłem

w analizowanych  traktatach  muzycznych,  powstałych  w  czasach,  kiedy  spór  związany

z nurtem ars nova nieco już okrzepł, a musica mensuralis stanowiła jeden z zaakceptowanych

obszarów teorii muzyki354. Warto jednak przytoczyć w tym miejscu fragment słynnej bulli

papieża Jana XXII Docta sanctorum patrum  z lat  1324-1325:  „Lecz  niektórzy  uczniowie

nowej  szkoły,  troszcząc  się  o  mierzenie  czasu  [de  temporibus  mensurandis  inuigilant],

poszukują nowego i wolą śpiewać swoje [nowe śpiewy] w semibreves i  minimach, a śpiewy

kościelne ranione są drobnymi nutami.  Dzielą melodie gadaniną [loquetis;  lub za pomocą

techniki hoquetus355], czynią je nieprzyzwoitymi [dosł. „śliskimi” – lubricant] poprzez użycie

discantus, nakładają na nie pospolite [w językach wernakularnych] głosy  triplum i motetus.

W efekcie lekceważą czasami podstawy Antyfonarza i Graduału, nie wiedzą, na czym budują,

351 Podobnie jak w przypadku najstarszych zapisów kodeksów prawa Sumerów (ibidem, s. 82).
352 Ibidem.
353 Temat ten podejmuje Busse Berger w: Medieval Music and the Art of Memory, s. 198-251.
354 Jedyna wzmianka na temat wypierania cantus planus przez musica mensuralis pojawia się w THVIII, jednak

nie jest  nacechowana tak negatywnie jak cytowana dalej papieska bulla:  „Ponadto we wstępie do tegoż
dzieła  wspomniałem  o  śpiewie  menzurowanym.  Lecz  z  tychże  przyczyn  [zbyt  rozległego  materiału]
zaniechałem  [zajęcia  się  nim]  zwłaszcza dlatego,  że  posiadamy  już  liczne  księgi  z  zakresu  sztuki
menzuralnej. Licznym [muzykom] współczesnych czasów musica mensuralis dała się poznać i stale coraz
lepiej  jest  poznawana.  Z drugiej  strony znajomość „śpiewu prostego” [cantus simplex]  zanadto popadła
w niepamięć, z powodu czego także słudzy Kościoła [ministri ecclesie], a w szczególności śpiewacy mniej
się  o  nią  troszczyli,  jak  gdyby  była  im nieznana.  Lecz  przynajmniej  dzięki  temu dziełku  zostanie  już
poznana  i  przywrócona”  (Insuper  in  prohemio  huius  opusculi  proposueram  aliquid  loqui  de  cantu
mensurato. Sed ex eisdem racionibus dereliqui et presertim, quia multa volumina in arte mensurali iam
habentur. Hec nempe musica mensurabilis modernis temporibus quamplurimis innotuit et magis ac magis
continue innotescit. Noticia autem simplicis cantus nimis fuerat oblivioni data, propter quod eciam minus
tamquam ignota  a  ministris  ecclesie  et  presertim a  cantoribus  curabatur.  Sed  iam vel  saltem per  hoc
opusculum  innotescat  et  resurgat).  Cytat  łaciński  za:  Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex  traditione
Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 470 (28,46-50).

355 W innych wersjach tekstu słowo loquetis zastępuje hoquetis.
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nie  znają  tonów  [thonos  nesciant],  nie  rozróżniają  ich  od  siebie  i  na  wszelkie  sposoby

mieszają je ze sobą. Przez mnogość nut nie da się rozróżnić powściągliwego wznoszenia się

i opadania  cantus  planus w  zależności  od  tonów;  [różnice]  kompletnie  się  zaciemniają

[obfiscentur]”356.

Tekst bulli analizować można z wielu różnych perspektyw. Zarzuty papieża dotyczą

bowiem  nie  tylko  samych  technik  kompozytorskich,  ale  także  gestykulacji,  a  więc

performatyki (do tego tematu powrócę w epilogu). W powyżej cytowanym fragmencie autor

zarzuca  co  prawda  „uczniom  nowej  szkoły”  nieznajomość  modi,  jednak  ich  ignorancja

wydaje się wynikać nie z opieszałości w przyswajaniu wiedzy, ale z lekceważącej postawy.

Główny problem w tym przypadku stanowią bowiem komplikacje rytmiczne i harmoniczne,

które naruszają integralność tradycyjnych śpiewów chorałowych. W ostatnim ustępie bulli

papież  dopuszcza  użycie  polifonii  podczas  uroczystych  ceremonii,  jednak  tylko

z wykorzystaniem  oktaw,  kwint  i  kwart  w  prostej  fakturze,  podkreślając,  żeby  „niczego

w ustanowionej zwyczajem [morata; lub też pamiętanej – memorata] muzyce nie zmienić357”.

Te  bardziej  zaawansowane  procedury  kompozytorskie  (różne  podziały  nut,  użycie  pauz,

trzygłosowa polifonia z wykorzystaniem kilku tekstów jednocześnie) powstały z rozwijającej

się idei „mierzenia czasu” i chęci dokładniejszej kontroli rytmicznego przebiegu kompozycji.

Ta z kolei  ma swoje źródło  w analizie,  szczegółowym planowaniu,  które  mogło  zaistnieć

tylko dzięki  przeniesieniu muzyki  ze  sfery dźwiękowej do wizualnych obiektów,  którymi

można w różny sposób manipulować i ustalać relacje między nimi. W tym przypadku więc to

właśnie zbyt daleko posunięte myślenie piśmienne i analityczne naruszyło korpus śpiewów

chorałowych i wywołało oburzenie (nie bez przyczyny Johannes de Muris zaliczył notację

muzyki menzuralnej do scientiae revolutiones358).

356 Sed nonnulli noue scole discipuli, de temporibus mensurandis inuigilant,  nouis intendunt infingere suas
quam cantare in semibreues malunt minimas ecclesiastici cantus notulas percutiuntur. Nam melodie loquetis
intersecant  discantibus lubricant  triplis  et  motetis  uulgaribus  nonnunquam inculcant,  adeo  ut  interdum
antiphonarii  et  gradualis  fundamenta  despiciant,  ignorant  super  quo  edificant  thonos  nesciant  quos
discernunt, imo confundunt, t[ame]n ex earum multitudine notarum asscentiones pudice discentionemque
temperate  plani  cantus  quibus  toni  ipsi  decernuntur  ab  inuicem  obfiscentur. W:  Franz  Körndle,
Liturgieverständnis and der Schwelle zur Neuzeit. Die Bulle »Docta sanctorum patrum« Papst Johannes’
XXII.  und  ihre  Anwendung,  w: Analecta  musicologica.  Veröffentlichungen  der  Musikgeschichtlichen
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom, tom 47, Deutschen Historischen Institut Rom, Roma
2011, s. 78-79 (autor zamieszcza dwie wersje, z których wybrałem wcześniejszą, XIV-wieczną).

357 Per hoc autem non intendimus prohibere, quin interdum diebus festis precique in solennibus in missis et
prefatis diuinis officiis alique consonantie que melodiam puta sapiunt octaue, quinte, quarte et huiusmodi
supra  cantum  ecclesiasticum  simplicem  proferantur,  sic  tamen,  ut  ipsius  cantus  integritas  illibata
permaneat, nichil de bene [me]morata musica immutetur (…). W: ibidem, s. 80.

358 Na temat naukowych podstaw muzyki i notacji ars nova zob. Christopher Page, Ars Nova and Algorism, w:
idem,  Discarding Images. Reflections on Music and Culture in Medieval France , Clarendon Press, Oxford
1993, s. 112-139.
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Interesujący  pogląd  na  relacje  pomiędzy  ars  i  usus znaleźć  można  również

w komentarzu do THI.  Autor  podkreśla  abstrakcyjny charakter  „czystej” ars i wydaje się

utożsamiać  ją  z  opartą  na  obliczeniach  musica  speculativa.  Praktyczna  sztuka  śpiewu

w samym  swoim  założeniu  ograniczona  jest  przez  usus,  który  z kolei  ma  swoje  źródło

w możliwościach  ludzkiego  głosu  (a  więc  w  naturze).  Przytoczony  fragment  dotyczy

ograniczenia  materiału  dźwiękowego  do  19  claves:  „(…)  dziewiętnaście  jest  «kluczy

muzycznych» według liczby i według powszechnego użytku [secundum communem usum],

licząc  b  fa i  b  mi jako  jedną.  Mówi  się,  że  według  liczby,  gdyż  mniej  ich  jest  według

gatunków  [oktawowych];  dźwięków  bowiem  siedem  jest  w  gatunku  (…).  Mówi  się,  że

według  powszechnego  użytku,  ponieważ  według  sztuki  ich  [claves]  liczba  może  być

nieskończona, gdyż sztuka nie wyznacza żadnego końca współbrzmień, co wywnioskować

można z tekstu [Opusculum monacordale]. Wynika to z tego, że każda miara powinna być

mierzona proporcjonalnie i odwrotnie. A współbrzmienia [consonancie] i sylaby muzyczne są

mierzone  liczbami.  Liczba  wyznacza  bowiem sylaby  muzyczne  [na  monochordzie]  przez

pewne proporcje (…). Te zaś poprzez dodawanie cyfry jeden rosną w nieskończoność; nie ma

bowiem liczby tak wielkiej,  żeby nie można było osiągnąć większej przez dodanie jeden.

Dlatego  też  i  współbrzmienia  i  sylaby  muzyczne,  których  podstawą  jest  liczba,  mogą

rozszerzać  się  w  nieskończoność.  W konsekwencji  więc  powszechnie  wyznaczona  przez

muzyków  liczba  kluczy  na  ręce  muzycznej  i monochordzie  uzgodniona  została  zgodnie

z użytkiem [usualis], nie ze sztuką [non artificialis]. Mają oni [muzycy] zwyczaj powszechnie

wyznaczać ich tylko tyle, ponieważ głos ludzki dalej nad te litery lub klucze nie może się

wznieść, przynajmniej żeby wydawał się czysty [z zachowaniem czystego brzmienia]”359.

Analizowane teksty z zakresu musica mensuralis nie wykazują tak ścisłych związków

z abstrakcyjną  musica  speculativa (mimo  iż  system  rytmiczny  również  oparty  jest  na

liczbach).  Mają  one  charakter  zwięzłych  kompendiów,  w których  zasady  wyłożone  są

359 (…) decem novem sunt claves musicales secundum numerum et communem usum, computando b fa et b mi
pro una. Dicitur secundum numerum, quia pauciores sunt secundum speciem; soni enim septem sunt in
specie ut patet inspicienti. Dicitur secundum communem usum, quia secundum artem possunt esse infinite,
cum ars consonanciis finem non imponat, ut habetur ex textu. Huius racio est, quia omnis mensura debet
proporcionari  suo  mensurato  et  e  contra.  Sed  consonancie  et  voces  musicales  sunt  mensurati  numeri.
Numerus enim mensurat musicales voces per certas proporciones (…). Et ille per unius aditamentum crescit
in infinitum; non enim datur aliquis numerus tam magnus, quin dabilis est maior per unius addicionem.
Quare  eciam  et  consonancie  sive  musice  voces,  que  mensurantus  et  in  numero  fundantur,  extendi  in
infinitum possunt. Sequitur ergo per modum corellarii, quod numerus clavium in manu musica et monacordo
communiter a musicis assignatus usualis et non artificialis est, esse consendus. Solent autem tantum tot
assignari communiter ideo, quia vox humana amplius non potest ultra has litteras sive claves, saltem, ut vox
clara appareat, sublevari. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 64 (1,1,82-91).
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w sposób (zazwyczaj) przejrzysty i uporządkowany. Nie ma w nich zbyt wiele miejsca na

rozważania ogólniejszej natury, na co może mieć wpływ również fakt, że traktaty te dotyczą

bardziej  szczegółowego  zagadnienia,  przeznaczonego  dla  muzyków,  którzy  zdecydują

specjalizować  się  w  śpiewie  menzuralnym.  Mimo  to,  we  wstępach  do  tekstów  Anonima

Wrocławskiego i Anonima BOZ/II również pojawia się zabarwienie agonistyczne, tłumaczące

zarazem konieczność skompilowania podręcznika (cytuję za Anonimem BOZ/II): „Odnośnie

sztuki  muzycznej  wskazać/zapamiętać  należy  pewne  piękności  [aliqua  pulcra].  Gdyż

odnośnie sztuki muzycznej liczni [wykonawcy] w czasach współczesnych śpiewając zbaczają

ze ścieżki [delirant], aby więc ignorancji chorobę [„chmury ignorancji” (ignorancie nubes)

u Anonima  Wrocławskiego360]  wypędzić,  obwieszczamy  kompendium  sztuki  śpiewu

menzuralnego. Niech bowiem biorą się do wykonywania discantus ci, którzy nie zamierzają

pozostać w gronie ignorantów [in ydiotarum numero] i zaczerpną z wyłożonej tutaj sztuki”361.

Celem autora jest więc objaśnienie i poprawienie błędów, jednak nie wydaje się, by postawa

ta  była  tak  kategoryczna  jak  w przypadku  musica  plana362.  Naruszenie  śpiewów

360 Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 331.
361 Circa  artem  musicalem  notanda  sunt  aliqua  pulcra.  Quoniam  circa  artem  musicalem  multi  modernis

temporibus cantando delirant,  ut  ergo  ignorancie  morbum expellamus,  de  cantu  mensurali  proponimus
artem compendiosam  promulgare.  Accedant  ergo  ad  execucionem discantus,  qui  in  ydiotarum  numero
manere  non  affectant  et  artis  hauriant  dicta  presentis.  W:  Witkowska-Zaremba,  Traktaty  muzyczne
z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 509.

362 Łagodność autorów względem ignorancji wykonawców  musica mensuralis nie była jednak regułą. Jeden
z najbarwniejszych  przekazów  dotyczących  ars i  usus stanowi  Tractatulus  de  differentiis  et  gradibus
cantorum Arnulfa de St Ghislain (Arnulphusa de s. Gilleno) z ok. 1400 r. (siglum LmL: ARN. GILL.). Autor
dzieli muzyków na cztery grupy:
-  pierwsza  obejmuje  tych,,  którzy  nie  tylko  nie  znają  sztuki,  ale  również  pozbawieni  są  wrodzonych
umiejętności  muzycznych,  co  próbują  nadrobić  zuchwałością  i  głośnością  (argumenty  i  złośliwe  uwagi
Arnulfa przypominają w tym kontekście te, które rozpowszechnione były w tradycji musica plana);
-  w  drugiej  grupie  umieszczono  tych,  którzy  bazują  na  przekazie  oralnym  (usus),  jednak  posiadają
„naturalne” predyspozycje i z sukcesem podążają za wykonawcami znającymi sztukę;
- w trzeciej znaleźli się znawcy ars, pozbawieni jednak głosu na tyle dobrego, by pozwalał im na osiągnięcie
wystarczającego  efektu  artystycznego;  ich  wiedza  pozwala  na  instruowanie  innych  muzyków  (przede
wszystkim z grupy drugiej), a także ocenianie wykonań;
-  najwyżej  w  hierarchii  umieszczono  tych,  którzy  „naturalne”  predyspozycje  łączą  z  mistrzowską
znajomością  sztuki  (jedną z podkreślanych przez autora  umiejętności  jest  poprawne stosowanie  musica
ficta).
Ten niezwykle interesujący (ale i wyjątkowy) przekaz ukazuje złożoność praktyki wykonawstwa muzyki
menzuralnej, w którą zaangażowani mogli być nie tylko sami śpiewacy, ale także osoby zajmujące się jej
aspektem teoretycznym (notacją, rytmiką, realizacją musica ficta itd.). Ponadto autor pokrótce nawiązuje do
instrumentalistów, których umieszcza w grupie drugiej (co zgodne jest z priorytetowymi traktowaniem usus
w analizowanych traktatach organowych),  a także, omawiając grupę czwartą, do głosów kobiecych i ich
niejednoznacznego statusu (oscylującego pomiędzy metaforami głosów aniołów i syren). Analiza, edycja
oraz angielskie tłumaczenie traktatu w: Christopher Page,  A Treatise on Musicians from ?c.  1400: The
Tractatulus de differentiis et gradibus cantorum by Arnulf de St Ghislain, „Journal of the Royal Musical
Association” 117 (1992) nr 1, s. 1-21.
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menzuralnych nie uderza bowiem w oficjalny śpiew Kościoła, czyli chorał gregoriański363.

Jest to sztuka względnie nowa, za którą czasem biorą się nieprzygotowani do tego śpiewacy.

Ponownie  pojawia  się  w  tym  kontekście  rozumienie  utworu  muzycznego  jako  drogi  –

czasownik  delirant tłumaczyć  można  zarówno  jako  „są  szaleni”,  ale  także  „zbaczają  ze

wskazanej ścieżki”, które to tłumaczenie uważam za zdecydowanie bardziej przekonujące.

Interesujący przykład wpływu praktyki na zasady sztuki znaleźć można w traktacie

Anonima  BOZ/I.  Autor  następująco  uzasadnia  wprowadzenie  najmniejszej  wartości

rytmicznej – semiminimy: „Gdyż mówi się, że cokolwiek co może być wykonane, może być

także zapisane (figurari – „ukształtowane”); a więc skoro semiminima może być wykonana,

może być także zapisana”364. Konieczność opracowania nowych zasad wynikała więc czasami

z rozpowszechnionych  tendencji  wykonawczych  (w  tym  przypadku  prawdopodobnie

improwizowanego ornamentowania – dzielenia nut na coraz drobniejsze wartości).

Z jeszcze mniej restrykcyjną postawą można spotkać się w traktatach organowych.

Swoją  motywację  autor  Octo  principalia  de  arte  organisandi wykłada  następująco:  „Do

użytku  [Pro  utilitatem]  chcących  poznać  sztukę  organową  i  także  w  celu  wykorzenienia

licznych wątpliwości, które pojawiają się w wyniku licznych nieprzemyślanych informacji,

z łaski Bożej skomponuję jeden niewielki traktat”365. W Opusculum de arte organica pojawia

się pojęcie „organistów-praktyków” (organistae usuales), przeciw którym jest sztuka: „Które

to [zasady] znacie i znane są jako podstawy sztuki organowej [ars organica fundamentaliter],

co  jest  przeciwko  organistom,  którzy  specjalnie  [zgodnie  z  ich  specyfiką]  nazywani  są

praktykami  [usuales]”366.  W  bawarskim  przekazie  traktatu  przeciwstawienie  ars i  usus

podkreślone jest jeszcze wyraźniej: „(…) sztuka organowa, która specjalnie nazywana jest

„sztuczną” [artificialis], a nie „praktyczną” [zaczerpniętą z praktyki – usualis]”367. Organistae

usuales nie zostają jednak potępieni, a prawdziwa postawa autora względem usus wyrażona

zostaje  na  końcu  traktatu:  „Ty  zaś  ode  mnie  ten  mały  podarunek,  jeśli  Ci  się  podoba,

wdzięcznie przyjmij i często uważnie używaj [usites], ponieważ ta najwyższa sztuka opiera

363 Same kompozycje menzuralne mogą jednak przekształcać materiał zaczerpnięty z chorału, na co zwraca
uwagę papież Jan XXII w cytowanej bulli.

364 Quia dicitur quicumque potest proferri, potest eciam figurari; sed semiminima potest proferri, ergo eciam
potest figurari. W: Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 492.

365 Pro utilitate artem organisandi scire cupientium necnon extirpandi multarum dubitacionum, que apparent
ex informacione multorum non intelligencium, de gratia dei componam unum tractatulum. W: Witkowska-
Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 387 (1).

366 Quibus  scitis  scitur  et  ars  organica  fundamentaliter,  quod  est  contra  organistas,  qui  proprie  dicuntur
usuales. W: ibidem, s. 402 (3).

367 (…)  ars  organica,  que  proprie  artificialis  nuncupatur  et  non  usualis.  W:  Göllner, Formen  früher
Mehrstimmigkeit, s. 174.
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się na praktyce [consistit in usu] według słów poety: praktyka przeważa nad sztuką [usus

prevalet artem]”368. W przypadku sztuki organowej nie mamy więc do czynienia z wyraźnym

rozdzieleniem ars od usus – ars organica opiera się na praktyce i z niej niejako wynika369. Na

fakt  ten  w  odniesieniu  do  wykorzystywanej  w  traktatach  terminologii  zwróciła  uwagę

Witkowska-Zaremba:  „Nic nie wskazuje na to, że ars organica, rozumiana jako system zasad

porządkujących  muzykę  organową,  miała  w  pierwszych  dekadach  piętnastego  wieku

skrystalizowaną  i  utrwaloną  tradycję  piśmienną.  Jedynym  dostępnym  wzorem  tak

przekazywanej wiedzy muzycznej mogły być wówczas traktaty dotyczące muzyki wokalnej.

Toteż  ars  organica  (…)  wydaje  się  być  jakby  rozpięta  pomiędzy  dobrze  ugruntowanym

systemem  pojęciowym  muzyki  wokalnej  a kategoriami  funkcjonującymi  zwyczajowo

w praktyce organowej i dydaktyce gry na organach”370. Wyraźnie w tym kontekście ujawnia

się „zawieszenie” pomiędzy tradycją oralną a piśmienną.

Oralność  jako  bliska  żywemu doświadczeniu  z  zasady nie  ujmuje  reguł  rzemiosła

w postaci  abstrakcyjnego  zbioru  pojęć  i  zaleceń371.  Wcześniej  zwracałem  już  uwagę,  że

środkowoeuropejska  sztuka  organowa  jest  wyjątkowym  obszarem  teorii  muzyki,  który

poprzedza wręcz szczątkowy zasób pism. Siłą rzeczy instrumentaliści pozbawieni naukowo

wyłożonej  sztuki  byli  „praktykami”,  tzn.  opierali  się  na  wiedzy  przekazywanej  oralnie,

poprzez  naśladowanie.  Autorzy  traktatów  z pewnością  sami  byli  aktywnymi

instrumentalistami,  najwyraźniej  nieskoncentrowanymi aż tak bardzo na „czystości sztuki”

jak autorzy z obszaru  musica plana, którzy musieli chronić zbiór świętych śpiewów przed

nadużyciami.  Możliwe również,  że na to nieco swobodniejsze podejście pozwalał fakt,  że

organiści,  w przeciwieństwie  do  wokalistów  w  polifonii  menzuralnej,  nie  musieli  dbać

o synchronizację  z innymi,  a  więc  o  aż  tak  dokładną  realizację  przebiegu  rytmicznego.

Mogłyby wskazywać na to pewne bardzo ogólne, wręcz zaskakujące swoją nieprecyzyjnością

zalecenia  umieszczone  już  poza  głównym  tekstem  Opusculum:  „Następnie  informacje

368 Tu autem a me hoc munusculum, si placet, gratanter accipias et frequenter inspiciendo usites, quia hec ars
maxime consistit in usu secundum dictum poete dicentis: „usus prevalet artem”. W: ibidem, s. 417 (142).

369 Wskazuje na to również fragment powstałej prawdopodobnie w XII w. pieśni na temat muzyki organowej
Audi  chorum  organicum,  przekazanej  w  traktacie  Anonima  Brun.  I:  Musice,  milites,  te  abilites, usum
exercites,  artem  usites („Muzyku,  zmagasz  się,  nabywasz  umiejętności,  ćwiczysz  praktykę,  używasz
sztuki”).  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,  s.  154. Dla
organistów  odpowiednie  wyćwiczenie  umiejętności  praktycznych  jest nieodzownym  elementem  gry  na
instrumencie i samo postępowanie zgodnie z zasadami sztuki nie jest tu wystarczające. Śpiew musiał być
natomiast praktyką na tyle powszechną, że  kwestia ćwiczenia samych umiejętności wokalnych właściwie
nie była poruszana w dawnych tekstach.

370 Witkowska-Zaremba, Sztuka gry na instrumentach klawiszowych s. 59.
371 Ong, Oralność i piśmienność, s. 83-85.
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o discantus: kiedy zobaczysz nutę z laską [notam virgulatam], jak ta: [minima], tę powinieneś

skrócić. Kiedy zobaczysz [nutę] bez laski [non virgulatam], jak ta: [semibrevis], tę powinieneś

przedłużyć. A gdy zobaczysz nutę oznaczoną krzyżykiem [cruce signatam], wtedy ta nazywa

się półtonem [semitonium],  jak tu:  [odwrócona  minima z laską przekreśloną ukośną linią].

I w ten  sposób  wszystko  się  Tobie  ukazuje”372.  Oczywiście  wcześniej  w samym  traktacie

wyłożona zostaje bardziej szczegółowa teoria podziału nut.

Na  niejednoznaczny  status  organistów  wskazuje  również  definicja  musica  usualis

zamieszczona  w  komentarzu  do  THI,  gdzie  wymienieni  są  oni  razem  z  „dawnymi

śpiewakami” i zwierzętami: „Muzyka «zwyczajowa» [musica usualis; śpiewana zgodnie ze

zwyczajem/tradycją ustną], w której śpiew nie jest kształtowany w oparciu o zasady muzyki

dotyczące wznoszenia i opadania śpiewu [arsis et thesis] zgodnego z regułami. I stosują ją

powszechnie  świeccy,  niektórzy  organiści,  dawni  śpiewacy,  nieracjonalne  zwierzęta,

mianowicie psy, krowy itd. I ta [muzyka] jest dwojaka: mianowicie po prostu «zwyczajowa»

[simpliciter usualis], jak ta którą stosują laicy, jak to jest w zwyczaju itd.; i «zwyczajowa»

według czegoś [usualis secundum quid], jak muzyka chromatyczna i enharmoniczna [musica

cromatica  et  enormatica],  o  których  jest  mowa  poniżej”373.  Do  drugiej  grupy  należą

z pewnością  „dawni  śpiewacy”,  czyli  działający  w  czasie  przed  wykrystalizowaniem  się

średniowiecznej  ars,  która  odrzuciła  inne  greckie  rodzaje  tetrachordów  (chromatyczny

i enharmoniczny)  na  rzecz  wyłącznie  diatonicznego.  Organiści  (przynajmniej  niektórzy)

zaliczają się więc do tej pierwszej grupy, uprawiającej muzykę „po prostu”, bez zważania na

skodyfikowane  reguły.  Z drugiej  jednak  strony  nieco  dalej  komentator  THI  wymienia

instrumenty klawiszowe w ramach  musica instrumentalis,  która z  kolei  należy do  musica

artificialis  sive  regularis  (muzyki  kształtowanej  zgodnie  ze  sztuką,  czy  też  regułami)374.

Wydaje  się  więc,  że  ten  niejednoznaczny  status  organistów  względem ars i usus  był

zauważany.  Co  prawda  istniała  sztuka  regulująca  musica  instrumentalis,  jednak  przekaz

372 Sequitur declaracio discantus. Quando videris notam virgulatam, ut hic:  [minima], hanc debes corripere.
Cum  videris  non  virgulatam,  ut  sic: [semibrevis], illam debes  producere.  Et  cum videris  notam cruce
signatam, tunc illa dicitur semitonium, ut hic: [odwrócona minima z laską przekreśloną ukośną linią]. Et sic
patent tibi omnia. W: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 418 (148-152).

373 Musica usualis est, cuius cantus arsis et  thesis regularibus caret  principiis musicalibus.  Et ista utuntur
communiter layci quidam organiste, cantores antiqui, animalia irracionalia, scilicet canes, vacce, etc. Et
talis  adhuc est  duplex:  videlicet  simpliciter  usualis,  ut  qua utuntur layci  ut  abitum est,  etc.;  et  usualis
secundum  quid,  ut  musica  cromatica  et  enormatica,  de  quibus  infra  dicetur. W:  Bower,  Opusculum
monacordale, s. 56 (pr., 14-16).

374 Ibidem, (pr., 17-18).
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oralny musiał dominować na tyle, że skłaniał niektórych autorów do degradowania statusu

wykonawców poprzez umieszczenie ich w jednym rzędzie z laikami i zwierzętami.

2.2 Elementy oralne w języku traktatów

Przekaz  oralny,  w  przeciwieństwie  do  pisma,  wymaga  ciągłej  aktywności.  Myśl

nieużywana i niepodtrzymywana w końcu zanika, zaciera się w pamięci zarówno jednostki,

jak  i  społeczności.  Kultury  niepiśmienne  musiały  więc  wykształcić  szereg  zabiegów,

pozwalających  na  łatwiejsze  przywoływanie  myśli  i  zapewniających  dłuższe  ich  trwanie.

Wśród  nich  jest  m.in.  stosowanie  powtarzalnych  formuł  o  wyraźnej  rytmice,  często

rymowanych, z których niektóre przetrwały do dziś w postaci przysłów. Ong zauważa, że

charakterystyczne  cechy  wyrażeń  oralnych  rozpoznać  można  w  tekstach  pisanych,

szczególnie tych, które powstały w kulturach o znaczących pozostałościach oralnych375. Fakt

ten z pewnością należy mieć na uwadze analizując dzieła autorów średniowiecznych.

Tym, co komplikuje tę kwestię i w pewien sposób ogranicza oddziaływanie oralności

jest  wykorzystanie  języka  łacińskiego.  Warto  podkreślić,  że  średniowieczna  łacina  była

językiem wyuczonym,  a  więc  nie  tym,  który  przyswajamy nieświadomie  w dzieciństwie,

zapisywanym zawsze (niemalże) w ten sam sposób, choć różnie wymawianym w różnych

częściach  Europy.  Efektem  jej  wykorzystania  był  większy  obiektywizm,  uzyskany  przez

wyizolowanie  od  emocjonalności,  pierwotnej  spontaniczności  języka  ojczystego,  który

przyspieszył zarazem rozwój nowoczesnej nauki376. Jednocześnie jednak, jak twierdzi Ong:

„Tekstowość  utrzymująca  zakorzenienie  łaciny  w  starożytności  klasycznej  paradoksalnie

utrzymywała również jej zakorzenienie w oralności, ideałem wykształcenia klasycznego nie

było bowiem wytworzenie biegłego pisarza, lecz retora, oratora przemawiającego publicznie.

Gramatyka  wyuczonej  łaciny  pochodziła  z  dawnego  świata  oralnego.  Podobnie  jej

podstawowy słownik, chociaż, jak każdy język faktycznie używany, włączyła poprzez stulecia

tysiące nowych słów”377.

Różnicę  między  językami  mniej  lub  bardziej  zakorzenionymi  w  oralności

zaobserwować można na przykładzie,  który przytacza również Ong, ja jednak posłużę się

innym tłumaczeniem.  Jedną z  najłatwiej  uchwytnych spośród wymienionych przez  autora

cech  składni  języka  oralnego  jest  addytywność  –  wprowadzanie  informacji  poprzez

375 Ong, Oralność i piśmienność, s. 185.
376 Ibidem, s. 177.
377 Ibidem, s. 176.
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wykorzystywanie  jednego  spójnika,  brak  charakterystycznego  dla  zaawansowanej

piśmienności  upodrzędnienia,  stosowania  zdań  złożonych378.  Wyrazistym przykładem tego

zjawiska  jest  początek  stworzenia  świata  z  biblijnej  Księgi  Rodzaju  (1,1-5).  Poniżej

zestawiam ze sobą przekład łaciński (Wulgata Hieronima ze Strydonu z przełomu IV i V w.)

z XVI-wiecznym tłumaczeniem Jakuba Wujka oraz Biblią Tysiąclecia z II poł. XX w.:

Wulgata (IV/V w.) Tłumaczenie ks. Jakuba Wujka 
(XVI w.)

Biblia Tysiąclecia 
(II poł. XX w.)

In principio creavit Deus 

coelum et terram.

Terra autem erat inanis et 

vacua, et tenebrae erant super

faciem abyssi: et Spiritus Dei 

ferebatur super aquas.

Dixitque Deus: Fiat Lux. Et 

facta est lux.

Et vidit Deus lucem quod esset

bona. Et divisit lucem a 

tenebris.

Appellavitque lucem diem et 

tenebras noctem: factumque 

est vespere et mane, dies unus.

Na początku stworzył Bóg 

niebo y źiemię.

A źiemia była pusta y próżna: y

ćiemności były nad 

głębokością: a Duch Boży 

unaszał się nad wodami.

Y rzekł Bóg: Niech się stanie 

światłość: y stała się światłość.

Y uyźrzał Bóg, światłość że 

była dobra: y przedźielił 

światłość od ciemnośći.

Y nazwał światłość Dniem, 

a ciemność Nocą. Y stał się 

wieczór y zaranek, dźień 

ieden379.

Na początku Bóg stworzył 

niebo i ziemię.

Ziemia zaś była bezładem 

i pustkowiem: ciemność 

była nad powierzchnią 

bezmiaru wód, a Duch Boży 

unosił się nad wodami.

Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj 

się stanie światłość!» I stała

się światłość.

Bóg widząc, że światłość 

jest dobra, oddzielił ją od 

ciemności.

I nazwał Bóg światłość 

dniem, a ciemność nazwał 

nocą. I tak upłynął wieczór i

poranek – dzień pierwszy380.

Jak  zauważa  Ong,  łacina  w  tym przypadku  przekazuje  oralne  cechy  hebrajskiego

oryginału381. Mimo to nagromadzenie tego samego spójnika (y) w XVI-wiecznym przekładzie

polskim swoją  powtarzalnością  przebija  nawet  Wulgatę,  gdzie  w niektórych  miejscach  et

378 Ibidem, s. 76-78.
379 Cytaty  z  Wulgaty  i  tłumaczenia  Jakuba  Wujka  w: Biblia  łacińsko-polska,  czyli  Pismo  Święte  Starego

i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 2009, s. 1 (przedruk wileńskiego
wydania ks. Szymona Kozłowskiego z 1896 r. w oficynie Józefa Zawadzkiego).

380 Biblia  Tysiąclecia,  wydanie  IV,  Wydawnictwo  Pallottinum,  Poznań  2003,  [online]
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1 [dostęp: 4.02.2022].

381 Ong, Oralność i piśmienność, s. 76.

106

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1


zastąpiono  przyrostkiem -que,  np.  Dixitque  Deus.  Język  polski  jako  wykorzystywany  do

komunikacji  od najmłodszych lat  życia wykazuje tutaj  niezwykle wyraźne cechy wyrażeń

oralnych,  które  dodatkowo uwypukla  zestawienie  z  Biblią  Tysiąclecia.  Mimo zachowania

kilku  elementów  addytywnych  (jak  w  ostatnich  dwóch  zdaniach),  dominuje  w  niej

analityczny porządek (np. podkreślający chronologię:  Wtedy Bóg rzekł),  charakterystyczny

dla piśmienności. Łacina używana w traktatach muzycznych nie stanowi przekładu z innego

języka, dlatego jest dość znacząco zobiektywizowana, wciąż jednak zauważyć można w niej

pewne wzorce oralne.

Przytoczona powyżej addytywność pojawia się dość często szczególnie w traktatach

z zakresu  musica  mensuralis oraz  ars  organisandi.  Przykładowo Anonim Wrocławski  we

fragmencie poświęconym zjawisku perfekcji nut każdą nową informację wprowadza poprzez

użycie spójnika et: Et hoc est verum, si tales note non imperficiantur a parte ante vel a parte

post, quia si sic, iudicandum est, ut dictum est in capitulo de imperfeccione,  et si punctus

diuisionis non mediauerit, quia si sic, tunc semper diuidit vnam ab alia. Et talis punctus ideo

additur, ne causetur alteracio, de qua infra dicetur.  Et talis punctus debet poni ad medium

note382.  Podobnie  sformułowane  myśli  odnaleźć  można  w  Opusculum  de  arte  organica

(przykład dotyczy melodii  tenoru wykonywanej  na klawiaturze pedałowej):  (…)  tres sunt

cantus in manu.  Et quilibet eorum habet 6 voces, scilicet ut re mi fa sol la.  Et  similiter in

pedalibus. Et si hoc non esset, pedales non essent perfecte ad exprimendum omnem cantum383.

Innym zjawiskiem jest rodzaj obfitości (redundancji), objawiający się wielokrotnym

i dość żmudnym z perspektywy współczesnego czytelnika powtarzaniem tych samych formuł

językowych przy wymienianiu kolejnych przypadków.  Nie  wydaje  się,  by powtórzenia te

pełniły silnie mnemotechniczną funkcję, stanowią raczej pozostałość kultury oralnej, w której

kluczowe  było  operowanie  łatwymi  do  zapamiętania  formułami,  posiadającymi  regularny

rytm. Na ich przykładzie objawia się specyfika wypowiedzi oralnej – mowa momentalnie

zanika, więc powtarzanie informacji służy zatrzymaniu uwagi na istotnej wiadomości, a tym

382 „I to jest prawdą, jeśli takie nuty nie są imperfekcjonowane a parte ante lub a parte post, ponieważ jeśli tak,
rozstrzygnąć należy według tego, co powiedziano w rozdziale o imperfekcji, i jeśli punctus divisionis nie
będzie umieszczony w środku, ponieważ jeśli tak, wtedy zawsze rozdziela jedną [nutę] od drugiej. I taki
punctus po to dodaje się, żeby nie spowodować alteracji, o której będzie powiedziane niżej. I taki  punctus
powinien być ustawiony w środku między nutami”. Cytat łaciński za: Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat,
s. 340.

383 „(…) trzy są śpiewy [heksachordy/rodzaje heksachordów] na ręce [w systemie muzycznym]. I każdy z nich
zawiera 6 sylab, mianowicie  ut re mi fa sol la. I podobnie w pedałach. I jeśli tak by nie było, pedały nie
byłyby idealne do wyrażenia wszystkich śpiewów”. Cytat łaciński za: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi
and Its Terminology, s. 415 (112-115).
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samym konieczne jest dla pełnej komunikacji między nadawcą a odbiorcą384.  W traktatach

menzuralnych można to zaobserwować najwyraźniej w tych miejscach, gdzie omawiane są

przykłady muzyczne obrazujące np. zjawisko alteracji, a także w następującym fragmencie

traktatu  Anonima  BOZ/II,  dotyczącym  pauz  (przy  okazji  stanowi  on  również  przykład

addytywności, tym razem z użyciem słowa  sed):  Et pausa tagens tria spacia designat tria

tempora.  Sed  pausa  tagens  duo  spacia  designat  duo  tempora.  Sed  pausa  tagens  unum

spacium designat  unum tempus  et  pausa  a  linea  descendens  ad  medium spacii  designat

semibrevem. Sed pausa a linea ascendens ad medium spacii designat minimam. Si una est

pausa, unam designat minimam, si due, tunc duas385. Ciągłe, wręcz mechaniczne powtarzanie

formuły Sed pausa tagens (…) designat jest tutaj wyraźnie zauważalne i jakże odmienne od

zwartych wypowiedzi piśmiennych. Autor Octo principalia de arte organisandi wielokrotnie

stosuje dość rozbudowany zwrot: tactus potest incipi in qualibet concordancia, principaliter

tamen  in  quinta  vel  in  octava („tactus  może  rozpoczynać  się  w  dowolnym konsonansie

[względem  tenoru],  głównie  jednak  w  kwincie  lub  w oktawie”)  przy  wprowadzaniu

podstawowych  zasad  koordynacji  głosu  tenorowego  i figuracyjnego  discantus:  (…)

quandocumque [tenor]  ascenditur sine saltu,  tactus potest incipi in qualibet concordancia,

principaliter tamen in quinta vel in octava. (…) Si autem descenditur sine saltu, tunc eodem

modo  potest  intelligi,  scilicet  quod  tactus  potest  incipi  in  qualibet  concordancia,

principaliter tamen in quinta vel in octava, (…) Et nota, quod quandocumque ascenditur vel

descenditur cum saltu, tactus potest incipi in qualibet concordancia, principaliter tamen in

quinta vel in octava386. Powtarzalna formuła w tym przypadku wydaje się mieć dość istotne

znaczenie  mnemotechniczne  –  po  kilkukrotnym  przeczytaniu  fragmentu  z  pewnością

zapamiętamy, że głównymi konsonansami, od których należy rozpoczynać kształtujący górny

głos schemat tactus, są kwinta i oktawa.

384 Ong, Oralność i piśmienność, s. 72-74 i s. 79-81. 
385 „I pauza zajmująca trzy pola oznacza trzy tempora. Lecz pauza zajmująca dwa pola oznacza dwa tempora.

Lecz pauza zajmująca jedno pole oznacza jeden tempus i pauza o linii opadającej do połowy pola oznacza
semibrevis. Lecz pauza o linii wznoszącej do połowy pola oznacza  minimę. Jeśli jedna jest pauza, jedną
oznacza minimę, jeśli dwie [pauzy], wtedy dwie [minimy]”. Cytat łaciński za: Witkowska-Zaremba, Traktaty
muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 519.

386 „(…) kiedykolwiek tenor wznosi się bez skoku, tactus może rozpoczynać się w dowolnym konsonansie,
głównie jednak w kwincie lub w oktawie. (…) Jeśli zaś opada bez skoku, wtedy w ten sam sposób może
być rozumiany, mianowicie, że tactus może rozpoczynać się w dowolnym konsonansie, głównie jednak
w kwincie lub w oktawie, (…). I zapamiętaj, że kiedykolwiek wznosi się lub opada ze skokiem,  tactus
może rozpoczynać się  w dowolnym konsonansie,  głównie  jednak w kwincie  lub w oktawie”.  Cytat
łaciński za: eadem, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 392 (29, 32, 35).
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Analizowane  traktaty  z  zakresu  musica  plana,  przede  wszystkim Opusculum

monacordale  i THVIII,  w  samej  sferze  językowej  wydają  się  wykazywać  zdecydowanie

mniejsze pozostałości oralne. Być może ma na to wpływ dłuższa tradycja, spleciona również

z teoretyczną musica speculativa; traktaty menzuralne i organowe napisane zostały w sposób

bardziej  instruktażowy,  dający  w  większości  konkretne  zalecenia.  Autorzy Opusculum

monacordale i THVIII posługują się logicznie zbudowanymi zdaniami o rysie zdecydowanie

bardziej  „piśmiennym”,  np.  w tonariuszu  stanowiącym część  Opusculum monacordale co

prawda dość żmudnie podejmowane i opisywane są wszystkie rodzaje tonów, jednak niewiele

jest  tutaj  mechanicznych  powtórzeń,  zauważalnych  w powyżej  przytoczonych  ustępach

z traktatów  menzuralnych  i organowych.  Widać  wysiłek  autora  włożony  w  stosowanie

wyrażeń synonimicznych, poprzedzających wprowadzenie melodii.  Wyrażeniem najliczniej

występującym w tych miejscach  jest hoc  modo („w ten  sposób”)  lub hoc  modo cantatur

(„śpiewa  się  w  ten  sposób”),  i  rzeczywiście  czasem  można  zauważyć  występujące

bezpośrednio  po  sobie  ich  powtórzenia,  jednak  często  pojawiają  się  synonimy:  taliter

cantatur, hoc modo canitur, tali ordine lub tali modo387.

Wyjątkowo  zwięzły,  naukowy  tok  Opusculum  monacordale komentowany  jest

obfitymi glosami, które w niektórych miejscach niemal obsesyjnie dookreślają każde ze słów.

Czasami można odnieść wrażenie, jak gdyby glosator chciał koniecznie uzupełnić stosowane

formuły  językowe,  np.  w  następującym  zdaniu  dotyczącym  nazewnictwa  melodycznych

modi:  Greci  vero  musici  ob  quandam  carminis  oblectacionem  prothum  quo  Cappadocia

utebatur,  dorium  vocaverunt,  deuthrum  a  Frigia,  frigium;  tritum  a  Lidia,  lidium;  et

thretardum  a  Mixolidia,  mixolidium388,  owe  uzupełnienia  wprowadzone  zostały  nad

określeniami  tonów.  Po  ich  dodaniu  tekst  wyglądałby  następująco  (glosy  zapisuję

wytłuszczonym drukiem):  Greci vero musici ob quandam carminis oblectacionem prothum

thonum  quo  Cappadocia  utebatur,  dorium  vocaverunt,  deuthrum vocaverunt  a  Frigia,

frigium;  tritum tonum  a  Lidia,  lidium  vocaverunt;  et  thretardum tonum  vocaverunt

387 Zob. część poświęconą śpiewom II i III tonu w: Bower, Opusculum monacordale, s. 116-119.
388 „Zaś  greccy  muzycy,  z  powodu  pewnej  preferencji  śpiewu,  protus,  który  w  Kapadocji  był  używany,

doryckim  nazywali,  deuterus od  Frygii  frygijskim,  tritus od  Lidii  lidyjskim,  a  tetrardus  od Miksolidii
miksolidyjskim”. Cytat łaciński za: Bower, Opusculum monacordale, s. 95 (2,1,14). Określenie „Miksolidia”
na nazwę dawnego regionu geograficznego jest oczywistym błędem autora, wynikającym prawdopodobnie
z odwrotnego zastosowania zasady  wyprowadzania nazwy tonu od nazwy regionu. Połączenie Kapadocji
z modus  doryckim komentuje Bower (ibidem, s. 141), zauważając, że najwcześniejszym świadectwem tej
etymologii jest XII-wieczny traktat, określany w literaturze muzykologicznej jako Anonim Pannain (siglum
LmL: ANON. Pannain; edycja w: Christian Meyer, Liber Musicae (Anon. Pannain). Edition, 2011, [online],
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01211301 [dostęp:  6.02.2022].  Materiał  niepublikowany  udostępniony
w bazie HAL pod numerem: hal-01211301).
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a Mixolidia, mixolidium. Glosator dodaje więc powtórzenia słów tonum/thonum i vocaverunt,

które autor traktatu po jednokrotnym użyciu uznałby za nadmiarowe. Dodatkowo nad każdym

innym słowem wpisany został albo synonim albo dodatkowa wyjaśniająca informacja, np. nad

nazwami  starożytnych  krain  zapisano  słowa  talis  provincia (lub  a  tali  provincia),  a  nad

greckimi nazwami tonów  isto/illo/tali  nomine („taką nazwą” [tony są określane]).  Wysoki

poziom redundancji wynikać może również z przyczyn edukacyjnych – glosator sam mógł

uczyć się języka łacińskiego, objaśniać słowa i notować ich synonimy, a także oznaczać obce

terminy.  Przyznam,  że  sam nieraz  skorzystałem z  tych  wskazówek  w miejscach,  których

znaczenie nie było dla mnie do końca jasne.

Odrębnym  przypadkiem  wśród  analizowanych  traktatów  chorałowych  jest  tekst

Sdislausa.  Z perspektywy  oralności  stanowi  on  dość  ekstremalny  przykład  zastosowania

formuł o regularnej rytmice. Cały traktat skomponowany został w wierszowanej formie, co

w średniowiecznej  teorii  muzyki  było  zjawiskiem  dość  powszechnym,  wynikającym

z wyrażonej  przez  autora obserwacji:  „Teraz zwyczajem młodych,  którzy  chcą  się  czegoś

nauczyć,  jest  lubowanie  się  w zwięzłości  [gaudent  de  brevibus]  i  unikanie  nadmiernego

wysiłku. Teksty [sermo] wierszowane chętniej są czytane niż proza. Niewielkie kompendia,

krótko  sformułowane  odpowiednio  dla  chłopców,  rozszerzone  przez  wielu,  wiele  [im]

przyniosą”389. Oczywista jest zbieżność słów  gaudent de brevibus z zasadą Hugona ze św.

Wiktora:  Memoria  enim  semper  gaudet  et  brevitate  in  spatio  et  paucitate  in  numero390.

Sdislaus wyraźnie podąża więc za podstawowymi zasadami kształtowania pamięci. Należy

również  zauważyć,  że  na  określenie  traktatu  wykorzystuje  słowo  sermo („dyskusja”,

„przemowa”), jednoznacznie odsyłające do sfery oralnej. Bez wątpienia więc przeznaczony

był on do czytania na głos (wtedy zresztą metryka wiersza miała okazję wybrzmieć w pełni

i ujawnić swoją mnemotechniczną siłę).

Punktem odniesienia  dla  tego  rodzaju  tekstów  były Regulae  rhythmicae Gwidona

z Arezzo, często zresztą cytowane. Forma ta cieszyła się szczególną popularnością do XIII

wieku,  jej  pozostałości  można  jednak  zauważyć  w  licznie  wykorzystywanych  krótszych

fragmentach wierszowanych w obrębie  traktatów pisanych prozą391.  Stanowią  one  zresztą

389 <M>os nunc est iuvenum, si quidquam discere querunt, / Gaudent de brevibus, fugiunt dispendia magna. /
Sermo placet metris plus quam que prosa leguntur. / Nunc breviter dicta puerili more, prolata / Per multos,
multa  portant  compendia  pauca.  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, s. 28-29 (1-5).

390 Green, Hugo de St. Victor: De Tribus Maximis, s. 490.
391 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 14.
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charakterystyczną  cechę  tekstów z  zakresu  Traditio  Hollandrini392 i  odegrały  istotną  rolę

w zakreśleniu  ram  tej  tradycji  dydaktycznej393.  Te  krótkie  wiersze  są  bowiem  wyraźnym

elementem oralnym, pewnymi obiegowymi formułami, które były dostosowywane do potrzeb

i intencji  autorów.  Przykładem  tego  zjawiska  są  niektóre  z  analizowanych  wcześniej

fragmentów  o ars  i usus –  czasami  wersy  pochodzące  z  różnych  źródeł  łączone  były

w kompilacje394,  czasami  przypisywano  je  autorytetom,  by  wzmocnić  własny  przekaz395.

Wyraźnie obecne w nich zabarwienie agonistyczne (przeciwko nieznającym sztuki) również

odczytywać można jako element łączący te teksty z oralnością396. W przypadku większości

wierszy na pierwszy plan wychodzi jednak oczywiście funkcja mnemotechniczna – często

uzupełniają  one  i  podsumowują  materiał  bardziej  szczegółowo  opisany  wcześniej  prozą,

a umieszczenie ich na końcu danych zagadnień jest wyrazem słusznego przekonania, że formę

złożoną z regularnych (czasem rymowanych) formuł łatwiej jest zapamiętać. Podsumowania

z kolei uporządkowują wiedzę i zapewniają punkty wyjścia, od których wychodząc można, za

pomocą myślenia „łańcuchowego”, łatwiej przywołać szczegóły.

Inną  formą  traktatu,  w  której  wyraźnie  objawia  się  wpływ  oralności  jest  forma

dialogu,  szczątkowo występująca  w analizowanych źródłach,  lecz  warta  odnotowania.  Jej

najstarszymi przykładami są m.in. Dialogi Platona, w których mniej lub bardziej rzeczywiste

sytuacje  tworzone  są  po  to,  by  wyłożyć materiał  filozoficzny.  Również  w średniowieczu

licznie pojawiają się teksty utrzymane w formule pytań/zarzutów i odpowiedzi,  imitującej

dysputę  oralną397 (jednym z przykładów na  gruncie  sztuki  pamięci  są  komentarze  Karola

Wielkiego  do  Rhetorica  ad  Herennium398).  W  dziedzinie  muzyki  najbardziej  znanym

traktatem tego rodzaju jest Enchiridion musices (znany też jako Dialogus de musica; siglum

LmL: PS.-ODO dial.),  niegdyś przypisywany Odonowi z  Cluny,  przedstawiający sytuację

rozmowy  mistrza  z  uczniem399.  W  analizowanych  traktatach  forma  ta  właściwie  nie

392 Zob. Meyer, Versus de musica, s. 71-141.
393 Część  z  nich  zresztą  była  przypisywana  Hollandrinusowi,  co  zazwyczaj  trudno  zweryfikować,  poza

przypadkami, gdy źródło danego ustępu udało się jednoznacznie zidentyfikować.
394 Zob. również wiersz o interwałach Ter tria iunctorum z Opusculum monacordale w części 1.6 rozdziału III.
395 Atrybucje te nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym, czego przykładem może być przypisanie dystychu

Bestia non cantor  (znanego już z tekstów XIII-wiecznych) osobie Hollandrinusa w niektórych traktatach
należących do Traditio Hollandrini. Zob. Meyer, Versus de musica, s. 74.

396 Ong, Oralność i piśmienność, s. 85-88.
397 Ibidem, s. 162.
398 Zob. Albertus Magnus, „De bono”, s. 345-360.
399 Edycja  w:  Odo,  Dialogus  de  musica,  w:  Thesaurus  Musicarum  Latinarum,  [online],

https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ODODIA [dostęp:  19.04.2022],  wersja  elektroniczna  przygotowana
na podstawie:  Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, tom I, ed. Martin Gerbert, Typis San-
Blasians, St. Blaise 1784 (wznowienie: Olms, Hildesheim 1963), s. 251-264.
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występuje,  choć  element  interakcji  z  czytelnikiem  pojawia  się  chociażby  we  wstępach,

częściowo  omówionych  w  poprzednim  podrozdziale.  Jedyny  fragment  bardziej

konsekwentnie przeprowadzony w formie dialogu znaleźć można w podsumowaniu wiedzy

o interwałach  z traktatu  Sdislausa400 (omawiam  je  bardziej  szczegółowo  w  części  1.6

rozdziału  III).  Podsumowanie  w tekście  wierszowanym  przyjmuje  więc  postać  dialogu,

podobnie jak wiersze często podsumowują materiał  w traktatach pisanych prozą.  Ponadto

mamy tu  do  czynienia  z  fuzją  formy wierszowanej  z  dialogiczną,  która  nie  pełni  jednak

istotnej roli w kontekście całego dzieła.

W  kontekście  oralności  i  piśmienności  istotną  kwestią  jest  również  pojęcie

oryginalności. Według Onga: „Kultura manuskryptowa przyjmowała intertekstowość za rzecz

oczywistą.  Związana  z  tradycją  wspólnych  miejsc  dawnego  świata  oralnego,  rozmyślnie

tworzyła teksty z tekstów, zapożyczając, adaptując, podzielała to, co wspólne, autentycznie

oralne, formuły i tematy, jeśli nawet przerabiała je w świeże formy literackie niemożliwe bez

pisma”401.  Na  aspekt  ten  wyraźnie  wskazuje  etymologia  samego  słowa  „tekst”.  Łaciński

rzeczownik  textus nie  oznacza  bowiem neutralnego zapisu,  „pojemnika”,  w którym autor

umieszcza własne myśli,  ale wręcz przeciwnie,  wyprowadzony został z czasownika  texo –

„tkać” (stąd również „tekstura”). W ten sposób podkreślony zostaje proces „tkania”, splatania

dzieła  z  materiału  wcześniej  istniejącego,  przyswojonego  przez  autora,  a  tym  samym

dynamizm koncepcji tekstu i jego uwikłania w jemu zewnętrzne relacje402.

Ideę  tę  bezpośrednio  wyraża  autor  Opusculum monacordale,  przytaczając  zarazem

rozpowszechnioną  w  średniowieczu  metaforę  rozproszonej  wiedzy  jako  kwiatów,  które

następnie wiązane są w nowy tekst: „[muzycy] uchwycą najużyteczniejsze reguły, przekazane

owocnie w najważniejszych księgach różnych autorów, którzy pisali o sztuce muzycznej. Jako

że każdy z nich napisał coś użytecznego, zadbałem o wybór pewnych reguł, jakby kwiatów

[flores]  z jakiegoś  najrozleglejszego  pola  [amplissimo  campo],  kompetentnych  [autorów]

dawnych i współczesnych, w których dziełach z różnych czasów rozpoznałem autorytet Boga,

i  [te]  tu  i  tam rozproszone [reguły]  jako jedną  jakby wiązankę [fasciculum]  chcę  bardzo

życzliwie  dostarczyć  młodemu  [uczniowi],  zgodnie  z  tym,  co  jest  dla  niego  konieczne

zwłaszcza w  cantus planus  (…), bez których [reguł] sztuka śpiewu zgodnego ze sztuką nie

400 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 58-59 (257-269).
401 Ong, Oralność i piśmienność, s. 201.
402 Carruthers, The Book of Memory, s. 13-14.
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może być poznana”403.  Autor  otwarcie przyznaje więc,  że jego tekst jest  kompilacją  prac,

które  on  uznał  za  wartościowe  i  szczególnie  użyteczne  w nauczaniu.  Należy  również

zauważyć, że metafora kwiatów jest pewną wariacją porównania, wedle którego zdobywanie

wiedzy jest jak praca pszczół, zbierających nektar z różnych kwiatów i umieszczających go

w komórkach  ula.  Jest  to  również  jedna  z podstawowych  metafor  działania  pamięci,

a w kontekście  ksiąg  wskazująca,  że  zebrany  materiał  przeznaczony  jest  do  medytacji,

dokładnego przemyślenia i przyswojenia404. Autor  Opusculum monacordale zaś z zebranych

na „polu wiedzy” „kwiatów” (flores) tworzy „wiązankę” (fasciculus; stąd zresztą używane

również w języku polskim słowo „fascykuł”, oznaczające zeszyt, bądź plik dokumentów).

Wreszcie  pozostałością  oralności  są  liczne  wariacje  występujące  we  fragmentach

z założenia  przekazywanych  dosłownie,  szczególnie  w  wierszach  mnemotechnicznych

(więcej  przykładów  tego  zjawiska  pojawi  się  przy  okazji  dalszych  analiz).  Interesującą

kwestią  jest  w  tym kontekście  różne  rozumienie  pojęcia  powtórzenia  w  kulturze  oralnej

i piśmiennej  –  mowa  zanika,  więc  nie  pozostaje  dokładnym  punktem  odniesienia  dla

kolejnych wykonań. Powtórzenie (szczególnie dłuższego fragmentu) bez towarzyszenia pisma

bardzo  rzadko  jest  więc  powtórzeniem  dosłownym  w rozumieniu  kultury  piśmiennej405.

Nawet  gdy  autorzy  traktatów  opracowują  na  własny  sposób  zagadnienia  znane  ze

wcześniejszych źródeł (czego przykładem są teksty omawiane w niniejszej dysertacji), w ich

wywodach  często  spotkać  można  zmiany  i  nieścisłości  w zakresie  terminologii,  czy

klasyfikacji współczynników sztuki muzycznej. Zazwyczaj wariacje te są niewielkie, poziom

zmian  uzależniony  jest  jednak  od  stopnia  zasymilowania  danego  zagadnienia  w  tradycji

dydaktycznej,  na  które  wpływa  z  kolei  ciągłość  i  długość  przekazu,  częstotliwość

występowania  w źródłach  oraz  usankcjonowane  (choć  nie  zawsze  zgodne  ze  stanem

faktycznym) poparcie autorytetem mistrzów  ars musica (szczególnie często pojawiającymi

się  postaciami  są  Gwidon  z Arezzo,  Boecjusz,  a  w  przypadku  omawianej  tradycji

dydaktycznej oczywiście Johannes Hollandrinus).

403 (…) regulas perutiles contingerent fructuose sumptas de maioribus diversorum autorum, qui in arte musica
scripserunt, voluminibus,  quod utilius quisque dicebat,  veluti  ex quodam amplissimo campo prudentium
antiquorum  modernorumque,  quos  auctore  Deo  per  varia  temporum  corricula  conspexeram,  quasdam
regulas flores velut eligere curavi, et in unum velud fasciculum hinc inde respersas quanta valeo benignitate
prout novellum sufficere credidi in cantu presertim plano valde necessarias,  (…) sine quibus ars cantandi
artificialiter scire non poterit. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 55-56 (pr., 9).

404 Carruthers, The Book of Memory, s. 318-323. Autorka zamieszcza również odnośne przykłady z ikonografii.
405 Ong, Oralność i piśmienność, s. 107-110.
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3. Konstrukcja traktatów
Po  omówieniu  ogólnych  cech  języka  traktatów  muzycznych  i  jego  silnej  wciąż

łączności  z kulturą oralną,  chciałbym przyjrzeć się konkretnym elementom analizowanych

prac, lecz wciąż jeszcze bez pogłębionej refleksji muzykologicznej. Ma to na celu wskazanie

pewnych  ogólnych  zasad,  na  podstawie  których  traktaty  były  konstruowane,  wychodząc

z przekonania,  że  zasady  te  mają  swoje  źródło  w  podstawowych  zaleceniach  rzemiosła

pamięci,  będących  przedmiotem  rozdziału  I.  W poprzedniej  części  zwróciłem  uwagę  na

elementy oralności, zakładając, że teksty pisane w przeważającym zakresie imitują linearyzm

mowy (co jest wyraźnie widoczne chociażby w wizualnej kompozycji traktatów, zapisanych

ciągłym tekstem). W niniejszym rozdziale skupiam się w dużej mierze na tych elementach,

które ten linearyzm przekraczają,  czyli,  wykorzystując przestrzenne cechy zapisu (jak np.

różnego rodzaju wypunktowania, oznaczenia na marginesach, diagramy), pozwalają zarazem

na  symultaniczne  postrzeganie  danych  kwestii  przez  czytelnika.  Wiele  z wymienionych

poniżej  elementów traktatów szczegółowo (i z perspektywy funkcjonowania w ramach  ars

musica) omawiam w rozdziale III.

3.1 Podział materiału – porządki numeryczne i hierarchiczne

Podział  materiału  stanowi  jedną  z  najbardziej  podstawowych  zasad  kształtowania

średniowiecznej  memorii, a zarazem postępowania w dydaktyce. Najpełniej wyraził tę ideę

Hugon ze św. Wiktora w  De tribus maximiis circumstantiis gestorum,  jednak stanowi ona

podstawę wszystkich systemów mnemotechnicznych, łącznie z najbardziej skomplikowanymi

sztukami pamięci. Nie dziwi więc, że traktaty muzyczne, jako teksty dydaktyczne, w dużej

mierze skonstruowane są na bazie łatwych do spostrzeżenia porządków. Wśród nich dominują

dwa ich rodzaje: numeryczne (zajmujące najważniejsze miejsce wśród zaleceń Hugona ze św.

Wiktora) i hierarchiczne (wspomina o nich m.in. Boncompagno da Signa, ale także Francesc

Eiximenis). Istotną rolę w teorii muzyki pełnią również porządki alfabetyczne (lub inne oparte

na literach bądź sylabach), jednak wykorzystywane są one do ujęcia konkretnych elementów

systemu muzycznego (np. literowe oznaczenia claves, sylaby solmizacyjne), a mniej do samej

konstrukcji tekstów, dlatego też więcej miejsca poświęcam im w rozdziale III.

W analizowanych  traktatach  z  zakresu  musica  plana,  których  język  wykazuje  się

większą złożonością niż pozostałych tekstów, uporządkowanie nie jest wyraźnie widoczne.

Ich  ogólną  strukturę  wyznacza  ustabilizowana  przez  wielowiekową  tradycję  kolejność
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poznawania  elementów  systemu  muzycznego,  poprzedzona  zazwyczaj  wstępem,

wprowadzającym  podstawowe  definicje  i klasyfikacje  muzyki  (wyjątek  w  tym  zakresie

stanowi traktat Sdislausa,  w którym część ta umieszczona jest  w środku wywodu). Jest to

więc rodzaj  hierarchii,  prowadzący od jednostek najmniejszych (oznaczenia pojedynczych

dźwięków  – claves i voces),  ich  struktur  (grupy  claves,  heksachordy)  i  modyfikacji

(coniunctae),  poprzez  możliwe  konfiguracje  dwóch  dźwięków  (interwały),  aż  po  zasady

kształtowania  większych  struktur  (modi),  często  również  z przykładami  śpiewów,  czyli

konkretnych złożonych kompozycji (tonariusz).

Porządek numeryczny występuje w teorii musica plana zazwyczaj tam, gdzie zgodny

jest  z kolejnością  występującą  w  ramach  danego  aspektu  systemu  muzycznego,  np.  przy

wymienianiu heksachordów. Autor Opusculum monacordale najpierw dzieli 7 heksachordów

na trzy rodzaje (3 heksachordy duri, 2 molles i 2 naturales), a następnie wymienia ich zakresy

w  kolejności  od  najniższej  początkowej  clavis.  Odnośnie  heksachordów  molles:  „(…)

znajduje się [go] w dwóch typach [specie]: pierwszy liczy się od F gravis do d acuta, a drugi

rozpoczyna  się  od  f  „małego  wysokiego”  [minuto  acuto]  i  kończy  na  dd „podwójnym”

[gemino]”406.  Ponumerowane  w  podobny  sposób  (wraz  z odnośnikami  przy  przykładach

nutowych) są również coniunctae (zob. część 1.3 rozdziału III), a ich uporządkowanie zostaje

dodatkowo wzmocnione poprzez notatki (cyfry), zapisane przez glosatora na marginesie (zob.

ryc.  3).  Numeracja w glosie  (nad tekstem traktatu) pojawia się także przy zagadnieniach,

których  nie  numerował  sam  autor  Opusculum  monacordale,  np.  przy  klasyfikacji  claves

w zależności  od  przyporządkowanej  im  liczby  sylab,  a  także  przy  wymienianiu  nazw

interwałów.  Należy  bowiem  zwrócić  uwagę,  że  nie  zastosowano  tutaj  znanych  nam

numerycznych  określeń  interwałów  (pojawiają  się  one  u  Anonima  BOZ/III  i  w  Octo

principalia  de arte  organisandi),  ale  nazwy greckie,  mówiące  więcej  o  liczbie  półtonów,

tworzących daną odległość: unisonus, semitonium, tonus, semiditonus, dytonus, itd. Zapisane

nad tekstem liczebniki porządkowe (primus, 2us, 3us, 4tus, 5tus) pomagają w usystematyzowaniu

materiału  (aczkolwiek  brak  interwału  kwarty  [diatessaron],  będący  najprawdopodobniej

efektem pomyłki kopisty, wprowadza w tym miejscu pewne zamieszanie)407. Lista interwałów

406 (…) in duplici specie reperitur: primus ab F gravi usque ad d acutum computatur; et secundus ab f minuto
acuto inchoatus in dd gemino completur. W: Bower,  Opusculum monacordale, s. 78 (6,7). Należy jednak
zauważyć, że autor pomija numerację heksachordów naturales.

407 Ibidem,  s.  90  (9,30,s-y).  Szczegółowe  omówienie  wymienionych  przez  autora  Opusculum interwałów
w szerszym kontekście tradycji dydaktycznej w: ibidem, s. 139-141.
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harmonicznych  u Anonima  BOZ/III  również  wykazuje  porządek  numeryczny,  lecz

wynikający bezpośrednio z użytego nazewnictwa.

Oczywisty  porządek,  będący  podstawą  obszernych  sekcji  traktatów  musica  plana,

stanowi postęp melodycznych  modi, czyli tonów kościelnych. Wyznacza on zarazem układ

tonariusza. Należy zauważyć, że ma tutaj miejsce nałożenie dwóch porządków: przejętego

z teorii  greckiej  (w którym każdy z czterech tonów ma swoje dwie odmiany:  autentyczną

i plagalną) oraz łacińskiej numeracji (osiem tonów określanych jako primus, secundus, tertius

itd.). W przypadku drugiego z nich podkreślane jest również rozróżnienie na cyfry parzyste

i nieparzyste (nieparzyste – tony autentyczne, parzyste – plagalne). W THI pojawia się ono

również w krótkiej  adnotacji  odnośnie claves  przy diagramie  manus musicalis,  stanowiąc

pomoc w ich lokalizacji na systemie liniowym (clavis o numerze nieparzystym umieszcza się

na polu, o parzystym – na linii)408.

408 Ibidem, s. 74 (5,15-17).
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Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku tekstów z zakresu  musica mensuralis,

których  charakter  jest  bardziej  instruktażowy.  W  traktatach  „tradycji  Anonima

Wrocławskiego”  (czyli  u samego  Anonima  Wrocławskiego,  Anonima  BOZ/II  oraz

w eksplikatywnych fragmentach u Anonima BOZ/I, dotyczących ligatur oraz rozpoznawania

rytmicznych modus i tempus) duża część wywodu ujęta została w formie schematycznych list
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zasad,  którymi  należy  kierować  się  przy  rozpoznawaniu  ligatur,  menzuracji,  czy  zjawisk

perfekcji i imperfekcji wartości rytmicznych. Najczęściej tworzą one porządki numeryczne.

W przeciwieństwie do musica plana nie wynikają one więc bezpośrednio z samego systemu

muzycznego, a kształtują sam tekst.

Tylko  w  rękopisie  Anonima  Wrocławskiego  można  jednak  napotkać  dodatkowe

elementy,  wspomagające  porządki  numeryczne.  Pierwszy  z  nich  stanowią  podpisy

(Exemplum  primi, secundi, tercii itd.) pod  przykładami  nutowymi,  odwołujące  się  do

numeracji  reguł  zastosowanej  w  tekście.  Zabieg  ten  występuje  w  przypadku  reguł

rozpoznawania  modus (fol. 152r),  tempus (fol. 153r409) i prolatio (fol. 153v). Należy jednak

zauważyć,  że  w przypadku  prolatio porządek  numeryczny  zastosowany  został

niekonsekwentnie (w tekście pojawiają się tylko trzy numery, obejmujące w gruncie rzeczy

kilka  reguł,  a  przy  następnych  regułach  zupełnie  zrezygnowano  z  numeracji)  i błędnie

(przykłady muzyczne numerowane są w odniesieniu do pojedynczych reguł: od ex. primi do

6ti et sic de aliis; z czego exemplum primi, 2i, 3i i 4i odpowiadają pierwszej regule w tekście).

Drugim elementem, wspomagającym porządek numeryczny, jest graficzne jego wyróżnienie

poprzez cyfry zapisane na marginesie strony, umieszczone na wysokości tych linijek, gdzie

pojawiają się liczebniki zapisane słownie (podobnie jak na ryc.  3).  Dodatkowa numeracja

tego rodzaju występuje tylko jednokrotnie, w miejscu omawiania reguł dotyczących ligatur

(fol. 156r, zob. ryc. 25), co może wskazywać na to, że był to materiał wyjątkowo trudny do

opanowania, wymagający zastosowania dodatkowych narzędzi mnemotechnicznych.

Drugim rodzajem porządku występującym w analizowanych traktatach jest porządek

hierarchiczny,  w którym punkt  wyjścia  stanowi  najszersza przesłanka,  po czym następuje

stopniowe  schodzenie  niżej  w  hierarchii.  Rodzaj  ten  dominuje  we  fragmentach

podsumowujących  u Anonima  BOZ/I  oraz  stanowi,  stosowaną  zresztą  do  dziś,  podstawę

nauczania  wartości  rytmicznych.  Kwestia  ta  wyrażona  zostaje  explicite  u  Anonima

Wrocławskiego  i  Anonima  BOZ/II.  W  ostatnim  z wymienionych  traktatów  czytamy:

„Wiadomym jest, jak mówi Arystoteles, że początek jest z jedności, jak gdyby z prostszego,

ponieważ jedność jest przed podwójnością i brevis posiada tylko jeden tempus, longa zaś dwa

lub trzy, dlatego brevis jest przed longą, semibrevis przed brevis, a semiminima przed minimą.

Ponieważ więc według filozofa początek bierze się z prostszego i lżejszego, longi prostsze są

409 Nie wydaje się, by narysowane na tym folio przy przykładzie muzycznym dłonie z wyciągniętym palcem
wskazującym  miały  znaczenie  mnemotechniczne.  Wyróżniają  one  raczej  przykład  muzyczny,  który
umieszczony  jest  w  nie  do  końca  prawidłowym  miejscu  względem  tekstu.  Rysunki  tego  rodzaju  nie
pojawiają się w żadnym innym miejscu traktatu.
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od  breves i  breves od  semibreves,  breves zaś  i  semibreves trudniejsze  są  w  wykonaniu,

ponieważ łatwiej wykonujemy  longi od  breves,  dlatego że cięższe są i bardziej  opieszałe.

Dlatego powinniśmy zacząć  od  tych  long i  głównie  long duplex (lub  maxim),  jak  gdyby

od najprostszych  i  najcięższych”410.  Co  istotne,  autor  nie  pozostaje  wyłącznie  przy

spekulacjach, ale w swoich rozważaniach bierze pod uwagę praktykę wykonawczą (gdyby

„podążał  za  Filozofem”  zastosowałby  porządek  odwrotny  –  od  wartości  „najprostszej”

i „najlżejszej” do najbardziej złożonej i „najcięższej”). Porządek hierarchiczny stanowi nie

tylko oczywistą podstawę diagramów przedstawiających relacje pomiędzy wartościami nut,

ale wykorzystywany jest także przy omawianiu innych zagadnień, np. przedstawienie reguł

dotyczących  zjawiska  imperfekcji  (skrócenia  nuty  trójdzielnej  o  wartość  kolejnej  nuty)

Anonim Wrocławski rozpoczyna od longi duplex (maximy), by przejść do longi i semibrevis

(pominięcie  brevis należy  uznać  za  przeoczenie  kopisty).  W obrębie  każdej  z  wartości

zachowany jest ten sam porządek, tzn. pierwsza zasada mówi o imperfekcji  maximy przez

wartość  longa,  druga  przez  brevis,  trzecia  przez  dwie  breves (po  obu  stronach  maximy),

czwarta  zasada  dotyczy  imperfekcji  maximy przez  semibrevis411.  Interesujący  przypadek

stanowią fragmenty oznaczone jako  Sufficiencia u Anonima BOZ/I (wspólne z Anonimem

Brigensis),  w  których  porządek  hierarchiczny  (w  formie  tekstowej)  rozciągnięty  zostaje

właściwie na wszystkie podejmowane zagadnienia. Za każdym razem wprowadzony zostaje

już po bardziej wyczerpującym przedstawieniu materiału za pomocą definicji i reguł.

Fragmenty podsumowujące u Anonima BOZ/I są ponadto jednymi z niewielu miejsc,

które  są  wyraźnie  oddzielone  podtytułami  Sufficiencia  (...ligaturarum,  ...pausarum,  itd.),

prawdopodobnie ze względu na kompilacyjny charakter źródła. Ogólnie traktaty zapisane są

bowiem ciągłym tekstem, mało kiedy zagadnienia zostają specjalnie wyróżnione, a przykłady

muzyczne  najczęściej  „wtopione”  są  w  tkankę  tekstu.  Autorom  (lub  skryptorom)  nie

przyświecało więc raczej założenie znane z De tribus circumstantiis... Hugona ze św. Wiktora,

by  w  podobny  sposób  jak  porządki  mentalne  (u  Hugona  przede  wszystkim  numeryczny

i chronologiczny) kształtować układ na kartach realnej księgi (pewien wyjątek w tym zakresie

410 Sciendum est, ut dicit Aristoteles, quod ab unitate inchoandum est tamquam a simpliciori, quia unitas prior
est dualitate et brevis non habet nisi unum tempus, longa vero duo vel tria, ideo brevis prior est longa et
semibrevis brevi  et semiminima minima. Cum ergo secundum philosophum a simpliciori  et  a leviori est
inchoandum, longe simpliciores sunt brevibus et breves semibrevibus, breves enim et semibreves difficiliores
sunt in pronunciando, quia facilius longas pronunciamus quam breves, eo quod grossiores et tardiores sunt,
ideo ab ipsis longis et precipue a duplicibus longis sive maximis tamquam a simplicissimis et grossissimis
debemus inchoare.  W: Witkowska-Zaremba,  Traktaty muzyczne z  rękopisu WaN BOZ 61.  Edycja tekstu,
s. 519.

411 Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 338-340.
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stanowią diagramy). Niewielka uwaga poświęcona klarownemu zapisowi może wskazywać

na  to,  że  traktaty  przeznaczone  były  przede  wszystkim  do  przyswojenia  słuchowego.

W przypadku Anonima BOZ/I należy również zauważyć, że wyróżnienie ustępów tekstu nie

odbywa  się  przy  podejmowaniu  kolejnego  zagadnienia,  ale  przy  innym  sposobie

przedstawienia  materiału,  jako  że  części  Sufficiencia występują  zawsze  po  fragmentach

eksplikatywnych. Od tej reguły pojawiają się dwa wyjątki – podtytułem opatrzona została

definicja  pauzy  (Deffinicio  pause,  fol.  281r)  oraz  rozpoczęcie  rozdziału  o  zagadnieniu

imperfekcji (Sequitur de imperfeccione, fol. 283r).

Jeszcze nieco inny sposób stosowania podziałów i porządków można zaobserwować

na przykładzie traktatów organowych. Pierwszy z nich (Octo principalia de arte organisandi)

w samym swoim założeniu  uszeregowany jest  według ośmiu  zwięźle  omówionych zasad,

które  dodatkowo  wykazują  zbieżność  z  układem  traktatów  o  kontrapunkcie  wokalnym.

Posiadające znacząco dłuższą tradycję teksty z zakresu ars contrapuncti oferowały gotowy do

wykorzystania  porządek, prawdopodobnie zresztą  znany ówczesnym instrumentalistom, na

co, na podstawie zachowanej dokumentacji, zwraca uwagę Keith Polk412. W odniesieniu do

tradycji mnemotechnicznej nieco upraszczając można byłoby uznać, że stanowią one rodzaj

systemu miejsc, na który „nałożono” nowe informacje, dotyczące już bezpośrednio gry na

instrumentach klawiszowych.

W toku omawiania kolejnych „pryncypiów sztuki organowej” pojawiają się wyraźnie

podkreślane  podziały,  ułatwiające  „odciśnięcie”  materiału  w  pamięci.  W  drugim  z  nich

(„O tenorze”)  wyróżnione  zostają  dwa  typy  tenoru  –  wznoszący  (ascendens)  i  opadający

(descendens),  a w trzecim rozdziale (dotyczącym głosu  discantus) autor nawiązuje to tego

samego podziału na dwa: „I skoro wiemy, że są dwa rodzaje tenoru, tak temu [discantus]

również  będą  przyporządkowane  dwie  informacje”413.  Uwaga  ta  ma  znaczenie  głównie

mnemotechniczne (łączy ze sobą dwa elementy konstrukcji harmonicznej), wnosząc niewiele

do samej treści wywodu. Autor traktatu podkreśla liczebniki również przy omawianiu dwóch

kolejnych „pryncypiów” (o użyciu formuł tactus i o wartościach rytmicznych). Wyróżnia trzy

rodzaje  tactus generales (opadające –  descendentes, wznoszące –  ascendentes i niezmienne

[„obojętne”], kończące się na tej samej [lub sąsiedniej] wysokości dźwięku –  indifferentes)

oraz cztery typy podziałów rytmicznych (na które składa się odpowiednio 8, 6, 4 i 3 nuty).

412 Keith Polk, German Instrumental Music of the Late Middle Ages, Cambridge 1992, s. 18.
413 Et quia sciendum duplex est tenor, secundum hoc etiam dabitur duplex informatio. W: Witkowska-Zaremba,

Ars Organisandi and Its Terminology, s. 391 (27).

120



Zawarta  w  pierwszym rozdziale  Octo  principalia  de  arte  organisandi lista  konsonansów

stanowi interesujący przykład, ponieważ wymienione są w niej po kolei wszystkie interwały

możliwe  do  zrealizowania  od  danego  klawisza  instrumentu  (począwszy  od  B  mi).  Taki

żmudny sposób wymieniania wszystkich przypadków znany jest z traktatów z zakresu  ars

contrapuncti i  wyraźnie  wskazuje,  że  materiał  ten  przeznaczony  był  do  szczegółowego

zapamiętania414.

Jak już wcześniej wspominałem, Opusculum de arte organica wykazuje niezależność

od wzorców znanych z traktatów o kontrapunkcie i ułożony jest według kolejności rozwijania

umiejętności  gry  na  organach.  Luźniejszy  związek  z  tradycją  ars  contrapuncti zauważyć

można na podstawie rozdziału o konsonansach,  w którym autor  nie wymienia wszystkich

przypadków (jak w Octo principalia), ale tylko nakreśla ogólną zasadę, a swój wywód kończy

słowami: „W podobny sposób wyobrazisz sobie [konsonanse] od kolejnych klawiszy”415.

Ze względu na swoje dość duże rozmiary, rozdziały  Opusculum nie tworzą łatwego

w użyciu porządku miejsc. Autor stosuje jednak wyraźne podziały w obrębie poszczególnych

części. Podobnie jak w Octo principalia, rozróżnia trzy typy tactus, trzy podziały rytmiczne

(określane słowem mensura, składające się z 4, 8 i 16 nut), a wywód uzupełnia siedmioma

(wyraźnie numerycznie uporządkowanymi) dodatkowymi zasadami ars organisandi416. Mimo

braku tak wyraźnego układu jak w Octo principalia, w strukturze traktatu zauważyć można

pewną  prawidłowość:  dwie  pierwsze  części  (o  formułach  tactus i  o  konsonansach),

zawierające  podstawowe  informacje  o  systemie  dźwiękowym  i  rytmicznym,  wykazują

porządek  bardziej  restrykcyjny  (formułowanie  reguł  i  odnoszenie  się  do  poszczególnych

aspektów), tekst trzeciej części (o stosowaniu „półtonów”, czyli dotyczącej głównie  musica

ficta),  najprawdopodobniej  przeznaczonej  dla  bardziej  zaawansowanych  i  obejmującej

szczegółowe  zalecenia,  kształtowany  jest  w  sposób  swobodniejszy.  Należy  również

wspomnieć, że w praskich traktatach organowych (a także w ostatniej kompilacji Anonima

BOZ/I)  ważnym  sposobem  podziału  i  porządkowania  treści  jest  stosowanie  diagramów

w formie horyzontalnych drzew.

414 Busse  Berger,  Medieval  Music  and  the  Art  of  Memory, s.  133.  Autorka  zestawia  tabele  konsonansów
z traktatów przekazujących zasady kontrapunktu z tabelami mnożenia z traktatów dotyczących arytmetyki.

415 Similiter imagineris de alijs clavibus. W: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 408
(59).

416 Ibidem, s. 414-415 (100-110).
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3.2 Notae – elementy szczególnie istotne do zapamiętania

Słowo nota w kontekście traktatów muzycznych tłumaczyć można na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest  oczywiście określenie nuty muzycznej – symbolu reprezentującego

dźwięk. W drugim przypadku występuje ono jako tryb rozkazujący liczby pojedynczej od

czasownika  notare,  czyli  „oznacz”,  „zanotuj”,  „zapamiętaj”.  Wreszcie  mianem nota/notae

określić  można  specjalne  oznaczenia  w  rękopisach,  porządkujące  tekst  i  wyróżniające

najistotniejsze ustępy. Jednym z najważniejszych źródeł, w którym najwcześniej pojawia się

to pojęcie jest Institutio oratoria Kwintyliana (ok. 35-100). Autor z jednej strony odnosi je do

architektonicznej sztuki pamięci, ale z drugiej strony skłania się ku mniej skomplikowanemu

systemowi,  w  którym  notae (bądź  notulae)  służą  do  oznaczenia  szczególnie  istotnych

fragmentów  nauczanego  tekstu.  Wśród  autorów,  którzy  przekazali  tę  ideę  epoce

średniowiecza był m.in. Marcjanus Kapella (zm. ok. 410-420) w  De nuptiis Philologiae et

Mercurii („Zaślubinach filologii z Merkurym”)417.

Dawni  autorzy  nie  wskazują  jednak  jednoznacznie,  czy  notae powinny  być

zapisywane na kartach realnej księgi, czy służyć jako mentalne wskaźniki (na co wskazują

metody podziału materiału Hugona ze św. Wiktora). Począwszy od XII w. słowo nota pojawia

się dość powszechnie na marginesach rękopisów418. Niewątpliwie w tym przypadku praktyka

wchodziła w relacje z upowszechnieniem technologii. Skoro średniowieczni uczeni zalecali

każdemu tworzenie swoich własnych oznaczeń, to tylko niewielka część z nich (najczęściej

pewnie  podparta  autorytetem nauczyciela)  mogła  być  zapisana.  Większość  użytkowników

tekstów musiała ograniczyć się do mentalnych  notae.  Sytuacja ta mogła zmienić się wraz

z upowszechnieniem ksiąg. Większa dostępność prywatnych manuskryptów pozwoliła na ich

„personalizowanie”  przez  właścicieli.  Interesujący  aspekt  stanowi  również  praktyka

przepisywania tych początkowo dodatkowych elementów do kolejnych rękopisów, w których

stały  się  one  integralną  częścią  dzieła.  Zjawisko  to  prawdopodobnie  rozpoznać  można

w niektórych z analizowanych traktatów muzycznych.

Aspekt  prywatnego  użytkowania  manuskryptu  szczególnie  wyraźnie  ujawnia  się

w THI;  w tym przypadku znamy zresztą  najprawdopodobniej  nazwisko samego skryptora,

i zarazem  użytkownika,  Georgiusa  Naustata.  Dużą  (właściwie  nierozstrzygalną)  trudność

stanowi  jednak  wyróżnienie  zapisów  samego  Naustata,  gdyż  przypuszczalnie  wszystkie

warstwy tekstu spisane zostały z innego źródła. Całkiem możliwe jednak, że część z glos jest

417 Carruthers, The Book of Memory, s. 135
418 Ibidem, s. 135-136.
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jego autorstwa (np. nieliczne uwagi i  wyróżnienia,  oraz przykłady nutowe zanotowane na

marginesach).

Najbardziej podstawowym i oczywistym (aczkolwiek wartym odnotowania) sposobem

podziału  tekstu  jest  wyróżnienie  czerwonym  atramentem  początków  zdań  w  warstwach

Opusculum monacordale i komentarza na przestrzeni całego źródła.  Znacząco ułatwia ono

orientację  na  kartach  zazwyczaj  dość  gęsto  zapisanej  księgi,  pozwalając  np.  na  szybsze

odnalezienie  definicji  danych  terminów  (które  najczęściej  rozpoczynają  się  od  początku

zdania).  Krótkie  notatki  na marginesach umożliwiają  również określenie,  które z  definicji

uznane zostały za  najistotniejsze.  W THI pojawiają  się  one przy omówieniu monochordu

w komentarzu (monacordum sic  notificatur;  fol.  259v),  ręki  muzycznej  w tekście  traktatu

(manus  musicalis  definitur  sic;  fol.  262v),  tamże  przy  dość  oczywistych  definicjach

elementów systemu liniowego419 (linea difinitur oraz spacium difinitus; fol. 263r, ryc. 4) oraz

heksachordu (cantus difinitur; fol. 263r). Jest to jedno z kilku miejsc, w którym objawia się

istotne  dla  autora  traktatu  i  jego  użytkowników  znaczenie  narzędzi  dydaktycznych

umożliwiających wizualizację dźwięków, w tym systemu liniowego.

Dość  ważną  funkcją  oznaczeń  na  marginesie  jest  wspomniane  już  wzmacnianie

zawartych  w tekście  porządków  numerycznych  (zob.  ryc.  3  [THI]  i  25  [Anonim

Wrocławski]). Liczebniki wydają się mieć na tyle istotne znaczenie, że w THI są one czasami

specjalnie  odnotowywane.  Gdy  autor  Opusculum  monacordale wymienia  kolejne  stadia

rozszerzania się systemu dźwiękowego: od 15 claves (dwie oktawy od „A” do „aa”), przez 16

419 Linia  i  pole  definiowane  są  zresztą  w  odniesieniu  do  siebie:  „Linia  jest  w  istocie  poziomą  kreską
[protraccio] rozdzielającą dwa pola, polem zaś nazywa się odległość pomiędzy dwoma najbliższymi sobie
liniami”  (Linea  vero  est  protraccio  directa  duorum spaciorum divisiva,  spacium autem dicitur  duarum
linearum sibi proximarum intersticium). Cytat łaciński za: Bower, Opusculum monacordale, s. 77 (1,6,2).
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(uzupełnione  o  „Γ”),  aż  do  21420,  glosator  zapisuje  te  liczby  na  marginesie  (fol.  260r).

Zdarzają się również inne symbole porządkujące tekst, jak np. odwrócone litery „p” dzielące

wiersz  mnemotechniczny  w  traktacie  Anonima  BOZ/II  na  mniejsze  części  –  definicje

pojedynczych zagadnień (zob. ryc. 26).

Wydaje  się  również,  że  początkowo dodatkowe  notae i  komentarze  mogły  zostać

w procesie  przekazu  włączone  w  główny  korpus  tekstów.  Najbardziej  oczywistym  tego

przykładem są warstwy glos i  komentarza w THI. Komentator rozpoczyna swoje czasami

dość  obszerne  interwencje  słowami  notandum („należy  zapamiętać”)  lub  notandum circa

litteram („należy  zapamiętać  odnośnie  [powyższego]  tekstu”).  Stanowią  one  zarówno

podsumowanie,  uporządkowanie  informacji  z  traktatu  (również  poprzez  prostszy

i klarowniejszy język), jak i znaczące rozszerzenie wiedzy. Liczne dodatkowe spostrzeżenia

i wnioski komentator przytacza na podstawie własnych lektur. W THI głównym wyróżnikiem

tych fragmentów jest znacząco gęstszy zapis i brak glos nad tekstem. Tego rodzaju praktyka

nie była w średniowieczu przypadkiem odosobnionym, ale jest bezpośrednim następstwem

sposobu funkcjonowania tekstów w kulturze, której podstawę wciąż stanowiła pamięć421.

W praskich  traktatach  organowych notae  włączone  w  korpus  tekstów  wydają  się

bliższe pierwotnej idei oznaczania krótkich, istotnych informacji422. W Octo principalia de

arte organisandi pojawiają się one najczęściej w końcowych częściach rozdziałów i zawierają

zwięzłe wskazówki,  których znajomość jest  szczególnie  ważna dla  nauki gry.  Po słowach

nota lub  notandum autor  traktatu m.in.  określa  pierwszy dźwięk skali  instrumentu (B mi,

a więc  bez  dwóch  najniższych  claves znanych  z  musica  plana)423,  wypisuje  dysonanse

420 Przyjęcie liczby 21 claves związane jest z perspektywą autora, dla którego punktem wyjścia jest monochord.
Na monochordzie bowiem dźwięki b fa i b mi umieszczone są w różnych miejscach, ponieważ reprezentują
różne  wysokości  dźwięku.  Na  manus  musicalis i  systemie  liniowym wizualizowane  lub  zapisywane  są
w tym samym miejscu,  stąd  najczęściej  wymieniana  jest  liczba  19  claves,  o  której  wspomina  również
komentator w THI. Por. ibidem, s. 65 (1,2,1-2) oraz (1,2,10).

421 Wyrazistym przykładem tego zjawiska jest opisywana przez Carruthers historia dzieła Proslogion Anzelma
z Cantenbury.  Jako  integralna  część  w  procesie  przekazu  tekstu  włączona  została  polemika  Gaunila
z autorem. Carruthers, The Book of Memory, s. 261-263.

422 Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że inny tekst z zakresu  ars organisandi – traktat z Monachium
ukształtowany został w dużej mierze za pomocą reguł poprzedzonych słowem nota. Zob. Göllner, Formen
früher Mehrstimmigkeit, s. 167-178. W mniejszym zakresie dotyczy to również traktatu z Ratyzbony, zob.
Meyer,  Ein deutscher Orgeltraktat, s. 44-47.

423 (…)  prius tamen notando, quod corpus organicum caret duabus clavibus, scilicet Gamma ut et A re, sed
primo a B mi  incipimus  („[…] najpierw jednak trzeba pamiętać,  że skala organów [corpus organicum]
pozbawiona jest dwóch claves, mianowicie Gamma ut i A re, lecz zaczynamy [ją] od B mi”). Cytat łaciński
za: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 387 (4).
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(sekunda,  septyma,  nona  i kwartdecyma)424,  a  także,  podsumowując  szóstą  część  traktatu

(„O różnorodności nut”), przytacza regułę dwudzielnego podziału wartości rytmicznych425.

W  Opusculum de arte  organica ustępy o charakterze krótkich wskazówek ułożone

zostały wręcz w oddzielną część, zamieszczoną już po formule kończącej główny tekst (Pro

quibus omnibus deus sit benedictus in secula seculorum. Amen426). Te dodatkowe informacje

prawdopodobnie  były  uzupełnieniami  użytkownika  (lub  użytkowników)  traktatu,  które

kopista przepisał jako integralną część dzieła. Świadczą więc o aktywnym wykorzystywaniu

tekstu przez muzyków. Na odrębność końcowej sekcji Opusculum de arte organica wskazuje

sama jej treść. Jest to bowiem zbiór krótkich notatek o pragmatycznym charakterze, skrótowo

podejmujących kwestie istotne dla gry na instrumentach klawiszowych, swoją zwięzłością

odbiegających od miejscami  zawiłego stylu traktatu.  Autor  wymienia w nich  m.in.  liczbę

pedałów w organach427 oraz podaje bardzo uogólnioną zasadę, że nuty z laską (note virgulate)

należy skracać,  a bez przedłużać428.  W jednej  z  notae zwraca uwagę wzmianka o tym, że

melodyczne formuły  tactus mogły być nie tylko „dotykane” (tangi), ale również śpiewane

(cantari)429.  Być  może  więc,  mimo  odrębności  terminologicznej,  sfery  muzyki

instrumentalnej i śpiewu wzajemnie się przenikały430.

3.3 Diagramy – ich funkcje i podstawowe typy

Diagramy stanowią powszechny element traktatów z właściwie wszystkich dziedzin

średniowiecznej  nauki.  Ich  różnorodność,  złożoność  i  skomplikowane  relacje  w  jakie

wchodzą  z tekstem  pisanym  oraz  praktykami  nauczania  nie  pozwalają  na  wyczerpujące

i zarazem zwięzłe opisanie tego problemu. Poniżej chciałbym zwrócić uwagę na te aspekty

diagramów, które wydają się najistotniejsze dla sztuki muzycznej, oraz przytoczyć kategorie

424 Et notandum, quod nullam habet concordanciam 2a[m], 7a[m] nec 9a[m], 14a[m], (…) („I należy pamiętać,
że żadnego konsonansu nie tworzy sekunda, septyma, ani nona, ani kwartdecyma, […]”). Cytat łaciński za:
ibidem, s. 388 (8).

425 Nota: quelibet duplex  [duplex longa] valet duas longas; et quelibet longa duas breves; (…). Et ergo per
regulam logicalem, quando alterum de altera predicatur (…) („Zapamiętaj: każda duplex longa ma wartość
dwóch long,  a każda  longa dwóch breves,  […].  A zatem  zgodnie  z  zasadą  logiki,  wedle  której  dwie
[wartości] wyprowadzane są z dwóch […]). Cytat łaciński za: ibidem, s. 397 (63-64).

426 Ibidem, s. 417 (143).
427 Notandum:  octo  sunt  pedales  in  organis  et  quatuor  semitonia („Trzeba  pamiętać:  osiem jest  pedałów

w organach i cztery semitonia”). Cytat łaciński za: ibidem (144).
428 Zob. przypis nr 372.
429 Nota, quod quilibet tactus potet tangi vel cantari super omnes modos („Zapamiętaj, że każdy tactus może

zostać zagrany lub zaśpiewany nad dowolnym modus”). Cytat łaciński za: ibidem, s. 418 (153).
430 Praktyki dyminucji wokalnej i wykorzystania tactus w muzyce instrumentalnej porównuje Theodor Göllner

w: Diminutio und Tactus, w: Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters, t. III, s. 359-366.
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wedle  których  może  je  klasyfikować,  co  zarazem  pozwoli  zbliżyć  się  do  definicji

i zaobserwować  złożoność  zjawiska  posługiwania  się  wszelkiego  rodzaju  graficzno-

tekstowymi schematami.

Diagramy, podobnie jak pismo, zwalniają umysł z konieczności pamiętania wszystkich

szczegółów  przeprowadzanych  operacji.  Najbardziej  oczywistym  tego  przykładem  jest

wykonywanie  skomplikowanych  obliczeń  z  pomocą  metod  piśmiennych  –  po

przeprowadzeniu  jednej  operacji  nie  musimy  pamiętać  wyniku,  by  przejść  do  kolejnej;

zawsze  możemy  również  wrócić  do  poprzedniego  etapu,  np.  aby  sprawdzić,  w  którym

punkcie  mogła  nastąpić  pomyłka.  W podobny  sposób  odbywa  się  planowanie

działań/projektów  przy  użyciu  schematów.  Przekonanie  o  współzależności  umysłu

i wykorzystywanych narzędzi doprowadziło do opracowania „teorii rozszerzonego umysłu”

(ang.  Extended Mind Theory), zaproponowanej w 1998 r. przez Andy’ego Clarka i Davida

Chalmersa431. Autorzy przekonują, że relacja pomiędzy umysłem a narzędziami zewnętrznymi

jest  dynamiczna  i  obustronna,  tzn.  wykorzystanie  narzędzi  nie  jest  tylko  efektem  pracy

umysłu, ale bezpośrednio wpływa na procesy poznawcze. Jako przykład podają grę Scrabble:

podczas rozgrywki uczestnicy często przestawiają litery na specjalnej szynie,  by stworzyć

kolejne słowo. Nowe konfiguracje liter podpowiadają im dalsze rozwiązania. Manipulowanie

obiektami wyłącznie w umyśle jest oczywiście możliwe, ale wymaga większego wysiłku. Jak

twierdzą autorzy, fizyczne przestawianie liter nie jest wyłącznie częścią wykonywanej akcji,

ale  procesu  myślenia432.  W  dziedzinie  muzyki  diagramem  (a  zarazem  zewnętrznym

narzędziem)  wspomagającym  manipulowanie  dźwiękami-obiektami  jest  szczegółowo

opisywana w dalszej części pracy tzw. ręka Gwidona.

Pierwszym z kryteriów klasyfikacji, które nam może wydawać się obce, a jednak pełni

istotną rolę w przypadku średniowiecznych diagramów, jest podział na schematy mentalne

i fizycznie  rozrysowane.  Najbardziej  skomplikowane  i  efektowne  przykłady  pierwszej

kategorii  stanowią:  wcześniej  omówiona  arka  Hugona  ze  św.  Wiktora  oraz  Lignum vitae

(„Drzewo  życia”)  św.  Bonawentury  –  tekst  zorganizowany  w  formie  opisu

„wyimaginowanego  drzewa”  (arbor  imaginaria),  będący  kontemplacją  nad  śmiercią

i zmartwychwstaniem Chrystusa433. Z konieczności „linearny” tekst staje się więc instrukcją

konstrukcji  figury  przestrzennej,  po  której  zinternalizowaniu  można  obserwować  relacje

431 Andy Clark, David Chalmers, The Extended Mind, „Analysis” 58 (1998) nr 1, s. 7-19.
432 Ibidem, s. 9-10.
433 Bonaventure,  The Tree of Life, tłum. Ewert Cousins, w: Bonaventure: The Soul’s Journeys into God, The

Tree of Life, The Life of St. Francis, Paulist Press, New York-Ramsey-Toronto 1978, s. 119-175.
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między  elementami.  Wydaje  się,  że  sposób  kształtowania  ustępów  podsumowujących

(Sufficiencia)  w  traktacie  Anonima  BOZ/I  można  potraktować  jako  instrukcję  tworzenia

mentalnych  (dużo  mniej  skomplikowanych)  schematów,  co  szczegółowo  argumentuję

w częściach 2.1 i 2.2 rozdziału III. Istnienie tych dwóch rodzajów diagramów prowokuje do

zadania  pytań  o  wzajemne  relacje  pomiędzy  reprezentacjami  istniejącymi  wyłącznie

w umyśle  (wewnętrznymi),  a  fizycznie  rozrysowanymi  (zewnętrznymi):  w  jakim  stopniu

różni się korzystanie ze schematów wewnętrznych i zewnętrznych? Na ile rozrysowywanie

jest konieczne dla naszej zdolności ich dogłębnego rozumienia? Kształtowanie pamięci na

wzór realnej księgi zalecał Hugon ze św. Wiktora w De tribus maximis, i wydaje się, że tyczy

się to również diagramów. Należy bowiem zauważyć, że często zajmują one całą (lub prawie

całą) stronę rękopisu (zob. ryc. 11, 23 i 27) i są wyraźnie wydzielone434, podobnie jak tabela

u Hugona ze św. Wiktora435.  Również badania empiryczne nie  wskazują jednoznacznie na

wyższość korzystania z reprezentacji zewnętrznych nad wewnętrznymi w zakresie myślenia

kreatywnego436,  aczkolwiek  kwestia  ta  wydaje  się  uzależniona  od  wielu  czynników.

W przypadku opisywania diagramów, do relacji  tych należy za każdym razem podchodzić

indywidualnie i  postrzegać je z perspektywy dziedziny i przechowywanego materiału.  Nie

należy  też  sądzić,  że  diagramy  będące  wyraźną,  oddzieloną  całością  były  w  założeniu

postrzegane symultanicznie, od razu jako całość. Średniowieczni autorzy mieli świadomość,

że  proces  przyswojenia  wymaga  stopniowego  zapoznania  się  z  materiałem,  mimo  to

postrzegali te przedstawienia jako osobne, pojedyncze jednostki437.

Wśród  tych  ogólnych  rozważań  należy  określić,  co  jest  podstawowym  zadaniem

diagramów, co właściwie „robią”. Niezależnie od dziedziny i formy graficznej porządkują one

wiedzę  –  ukazują  różnice  oraz  wspólne  cechy  danych  elementów.  W  traktatach

średniowiecznych  często  przy  okazji  diagramów  (określonych  zazwyczaj  mianem  figura)

pojawia się adnotacja, że „jasno ukazują” one opisany wcześniej materiał438. Co jednak dla

434 Carruthers, The Book of Memory, s. 325-328.
435 Zob. Hugh of St. Victor, The Best Memory Aids, s. 34-35.
436 Alan  F.  Blackwell,  Diagrams  about  Thoughts  about  Thoughts  about  Diagrams,  w:  Reasoning  with

Diagrammatic Representations II: Papers from the AAAI 1997 Fall Symposium,  red. Michael Anderson,
AAAI Press, Menlo Park 1997, s. 82.

437 Ayelet  Even-Ezra,  Lines  of  Thought.  Branching  Diagrams  and  the  Medieval  Mind,  The  University  of
Chicago Press, Chicago – London 2021, s. 47. Autorka przytacza w tym kontekście poglądy Thomasa Le
Myésiera (zm. 1336), ucznia Raymonda Lulla, który w swoim Breviculum nie tylko wykorzystuje diagramy,
ale  snuje  także  rozważania  nad  ich  funkcją  i  znaczeniem,  co  jest  rzadkością  w  piśmiennictwie
średniowiecznym.

438 Np. przy wprowadzeniu diagramu przedstawiającego system liniowy („drabinę” – scala) autor Opusculum
monacordale pisze: (…) ultimo coniunctarum loca cum suis signis luce clarius ostendit (…). Et omnia, que
circa manum musice sunt necessaria,  hic inveniet copiose („[…] wszystkie miejsca «konjunkt» wraz ze
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ludzi średniowiecza oznacza metafora widzenia i ukazywania? Ayelet Even-Ezra wskazuje, że

klarowność obrazu dotyczy możliwości jednoznacznego wyróżnienia od siebie elementów.

Diagramy porządkują i niejako ograniczają to, co obficie opisane w tekście, który, co znów

należy zauważyć, ma przebieg linearny439.  Figura ułatwia więc zaobserwowanie relacji, tym

samym  proponując  pewne  ścieżki  poruszania  się  po  danym  materiale  (viae  rationales –

„ścieżki  rozumowania”).  W tym kontekście  ponownie  należy  zwrócić  uwagę  na  koncept

podróży (ductus). Jest on na tyle ważny, że niejako warunkuje powszechnie wykorzystywane

w średniowieczu  kryterium  klasyfikacji  diagramów  –  ze  względu  na  kształt440.  Łączy  on

bowiem  elementy  w  większe  struktury,  układy  relacji,  drogi  i  kierunki  poruszania  się

(wertykalnie,  horyzontalnie,  po  przekątnych,  po  okręgu  itd.)441.  Najpopularniejszymi

kształtami  były  z  pewnością  drzewa  (zapewniające  układ  genealogiczny,  szczególnie

przydatny  do  prezentowania  różnego  rodzaju  podziałów),  koła  lub  okręgi  (ułatwiające

kategoryzacje  i łączenie  elementów  wspólnych),  drabiny  (ukazujące  przestrzenne  relacje

obiektów  względem  siebie)  oraz  wieże  (funkcjonujące  podobnie  jak  drabiny)442.

W analizowanych  traktatach  drzewa  są  szczególnie  charakterystyczne  dla  teorii  muzyki

swoimi znakami [diagram] jasno ukaże […]. I wszystko, co konieczne odnośnie ręki muzycznej [systemu
muzycznego],  tutaj  [czytelnik]  odnajdzie  w  dużych  ilościach”).  Cytat  łaciński  za:  Bower,  Opusculum
monacordale, s. 85 (1,8,17-18).

439 Even-Ezra, Lines of Thought, s. 37.
440 Autorką jednego ze studiów, w którym zastosowana została klasyfikacja ponad dziedzinami ze względu na

formę (jednocześnie z naciskiem na teorię muzyki i jej powiązania z innymi sztukami), jest Luminita Florea.
W swoim artykule ogranicza się ona jednak tylko do diagramów w kształcie kół i drzew oraz skupia się
przede wszystkim na procesie powstawania rękopisów z perspektywy skryptorów. Zob. Luminita Florea,
Virtus scriptoris: Steps Towards a Typology of Illustration Borrowing in Music Theory Treatises of the Late
Middle Ages and the Renaissance, w: Bruno Bouckaert, Eugeen Schreurs (red.), Yearbook of the Alamire
Foundation 6, Alamire Foundation, Leuven – Neerpelt 2008, s. 77-95.

441 Mary  Carruthers, Cognitive  Geometries: Using  Diagrams  in  the  Middle  Ages,  The  A.S.W.  Rosenbach
Lectures  in  Bibliography  2017,  sesja  1:  Geometry  and  the  Topics  of  Invention,  [online],
https://www.youtube.com/watch?v=VU8lS--JLgg [dostęp: 11 marca 2022].

442 Zob.  przegląd  diagramów  z  rękopisów  (od  XII  do  XV  w.)  o  tematyce  teologicznej  i  moralnej
przechowywanych  w bibliotekach  paryskich  (Bibliothèque  Nationale  oraz  Bibliothèque  de  l’Arsenal)
autorstwa  Jean-Claude’a  Schmitta.  Wśród  diagramów  tych dominują  wymienione  przeze  mnie
przedstawienia, ukazujące takie zagadnienia jak cnoty i grzechy główne (jako drzewa), hierarchia niebiańska
(okręgi) czy rozwój duchowy („wieża wiedzy” –  turris sapientiae). Poza tym pojawiają się liczne tabele,
a także przedstawienie sześcioskrzydłego cherubina (zob. [Alan of Lille], On the Six Wings of the Seraph,
tłum. Bridget Balint,  w:  The Medieval Craft of Memory,  s. 83-102). Autor artykułu zarysowuje ponadto
ogólną  ewolucję  diagramów  od  schematycznych  geometrycznych  form  w starożytności  i wczesnym
średniowieczu, poprzez rozwój efektowniejszych wizualnie form obrazowych (mających swoją kulminację
w XII w.), aż po powrót do uproszczonych przedstawień od końca XII wieku. Zweryfikowanie czy ten zarys
przemian wizualizacji dotyczy również sztuki muzycznej wymagałoby oddzielnych, szeroko zakrojonych
badań. Jean-Claude Schmitt,  Les images classificatrices, w:  Bibliothèque de l’école des chartes, tom 147,
Paris – Genève 1989, s. 311-341.
Jednym ze średniowiecznych autorów najszerzej wykorzystujących diagramy w kształcie kół był Raymond
Lull  (ok.  1232-1315).  Jego  złożony  system  oddziaływał  jednak  przede  wszystkim  na  myślicieli
renesansowych (m.in. Giordana Bruna), dlatego postanowiłem nie omawiać go szerzej w niniejszej pracy.
Zob. Yates, Sztuka pamięci, s. 179-199.
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menzuralnej (zob. ryc. 23), okręgi dla teorii modi kościelnych (ryc. 18, 19 i 20), a rodzajem

drabiny  (scala)  jest  system  liniowy  (ryc.  11,  12  i  13)  oraz  klawiatury  instrumentu

klawiszowego (ryc.  14).  Poza  tym wymienić  należy  również  diagram ręki  (ryc.  10)  oraz

kwadrat logiczny (ryc. 27).

Obecnie  w  klasyfikacji  diagramów  chyba  najczęściej  posługujemy  się  kategorią

dziedzin, w których są wykorzystywane. Niniejsza praca z oczywistych względów wpisuje się

w tę klasyfikację. Mimo przytoczenia przykładów z innych obszarów średniowiecznej nauki

(m.in.  retoryki,  teologii,  czy  logiki),  szczegółowo  opisuję  tylko  diagramy  muzyczne.  Ich

podstawową funkcję określić można jako pedagogiczną – porządkują materiał i ułatwiają jego

przyswojenie.  Odpowiada ona  składowej  średniowiecznej  memorii określanej  jako  divisio

(podział). Należy zauważyć, że formy diagramów pedagogicznych nie są graficznie bardzo

wyszukane.  Schematyczność  zgodna  jest  z zaleceniami  Hugona  ze  św.  Wiktora  i  stanowi

cechę specyficzną dla średniowiecza443 (mimo iż epokę tę kojarzymy często z efektownymi,

bogato  zdobionymi  przedstawieniami).  Drugą  funkcją  diagramów  (raczej  w  niewielkim

stopniu  dotyczącą  opisywanych  w  niniejszej  pracy  schematów),  wskazywaną  przez

Carruthers, jest uruchamianie złożonego procesu przypominania, odpowiadającego praktyce

compositio. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku praktyk twórczych i medytacyjnych.

Wymaga  wielokrotnego,  długotrwałego  i  dogłębnego  przyswajania  danego  materiału444.

Przykładami tego rodzaju skomplikowanych diagramów są:  Libellus de formatione arche

Hugona ze św. Wiktora445 oraz  mappae mundi  („mapy świata”), których zadaniem nie jest

wierne  odzwierciedlenie  przestrzeni  geograficznej,  ale  ujęcie  najważniejszych  wątków

teologicznych  (obejmujących  również  wymiar  czasowy,  podobnie  jak  w przypadku  arki).

Mapy  te,  przez  lata  marginalizowane  jako  objaw  ignorancji  i  obskurantyzmu,  obecnie

stanowią bezcenne przekazy dotyczące ówczesnego rozumienia świata446.

Kategorie  divisio i  compositio odwołują  się  do  średniowiecznej  memorii,  należy

jednak zauważyć, że nie wszystkie diagramy mają funkcję mnemotechniczną. Z pewnością do

zapamiętania  służą  schematy  bezpośrednio  dotyczące  praktyki  muzycznej,  a  więc

443 Carruthers, The Book of Memory, s. 183-184.
444 Ibidem, s. 332-333.
445 Jak zauważa Carruthers,  w arce zawierają się właściwie wszystkie najważniejsze rodzaje wymienionych

średniowiecznych diagramów:  drabiny, drzewa, koła,  kolumny, mapy, schematy genealogiczne.  Ibidem,
s. 325.

446 Diarmuid Scully,  Medieval Maps and Diagrams, w: The Routledge Companion to Medieval Iconography,
red. Colum Hourihane, Routledge, London – New York 2017, s. 399-411. Autor skupia się przede wszystkim
na słynnej mapie z Hereford, powstałej ok. 1300 r. w Anglii, ale omawia ją w szerszym kontekście tego
rodzaju obrazów, które postrzegać można także jako skomplikowane, wielowątkowe diagramy.
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najistotniejsze  w kontekście  niniejszej  rozprawy.  Pomagają  one  w  przyswojeniu

podstawowego  systemu  dźwiękowego,  systemu  rytmicznego  (w  przypadku  muzyki

menzuralnej) oraz harmonicznego (w nauczaniu kontrapunktu i ars organisandi). Nie należy

jednak  zapominać  o  musica  speculativa,  w  ramach  której  napotkać  można  liczne

skomplikowane  diagramy  monochordu,  ukazujące  proporcje  pomiędzy  wysokościami

dźwięków z użyciem czterocyfrowych (czy nawet wyższych) liczb447. Wśród analizowanych

tekstów nawiązania do  musica speculativa pojawiają się najliczniej w THVIII, co obejmuje

również  diagramy448,  które  nie  zawierają  jednak  tak  szczegółowych  danych  jak  np.

w przekazach  traktatu  Johannesa  de  Muris449.  Mimo iż  sam monochord  jest  z  pewnością

narzędziem dydaktycznym (a tym samym mnemotechnicznym), umożliwiającym słuchowe

porównanie odległości między dźwiękami (w przypadku konstrukcji realnego instrumentu)

i/lub wizualizację  szeregu  claves (wraz z przyporządkowanymi oznaczeniami literowymi),

jednak  szczegóły  jego  podziału  (wraz  z  proporcjami)  nie  musiały  koniecznie  zostać

zapamiętane.  Przykładowo,  opis  podziału  monochordu  w  Opusculum  monacordale

przeprowadzony jest w formie instrukcji działania na realnym instrumencie, wskazującej jak

praktycznie  przygotować  narzędzie  dydaktyczne,  bez  przytaczania  dokładnych

matematycznych  proporcji.  Podsumowując,  diagramy  z dziedziny  musica  speculativa

reprezentują system dźwiękowy, ukazują relacje pomiędzy elementami, jednak niekoniecznie

w celu ich szczegółowego zapamiętania.

Ostatnim  z  istotnych  kryteriów  klasyfikacji  diagramów  jest  podział  na  te,  które

reprezentują obiekty i relacje występujące w realnym świecie oraz na diagramy konceptualne,

porządkujące materiał opisywany w tekście450. W przypadku muzyki kwestia ta wydaje się

jednak  wyjątkowo  niejednoznaczna  i  skomplikowana.  Opis  relacji  pomiędzy  dźwiękami

u samych podstaw opiera się na metaforze przestrzennej (np. wysoki – niski, długi – krótki).

Szczególnie  interesująca  w  tym  kontekście  wydaje  się  definicja  i  klasyfikacja  muzyki

dokonana przez Anonima Brun. II, niespotykana w innych przekazach. W początkowej części

drugiego rozdziału traktatu autor dokonuje podziału na musica intensiva i extensiva. Musica

intensiva dotyczy numerycznych proporcji,  które warunkują  cechy dźwięku451 i odnosi  się

447 Zob.  przykłady  zebrane  przez  Smitsa  van  Waesberghe  w:  Musikerziehung,  s.  88-89  (Abbildung  34)
i s. 162-163 (Abbildung 99).

448 Zob. Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 414.
449 Eadem, Musica Muris i nurt spekulatywny, s. 200-202.
450 Even-Ezra, Lines of Thought, s. 20.
451 Sed intensiva consistit in qualitativa super numerum fundata intensione et remissione penes magis et minus,

asperum  et  lene,  acutum  et  non  acutum,  dulce  non  dulce,  de  qua  in  subsequentibus  plus  patebit.
W: Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 204 (2,4).
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przede  wszystkim do podziału  monochordu i  metod konstruowania instrumentów (co jest

przedmiotem szóstego rozdziału traktatu).  Musica extensiva również przyporządkowana jest

liczbie,  dotyczy  jednak  wielu  dźwięków  i  relacji  pomiędzy  nimi  (opadania  bądź

wznoszenia)452.  Z definicji  tych  wyłania  się  niezwykle  interesujący  sposób,  w  jaki  autor

próbuje ująć materię dźwiękową: ze wspólnego źródła (proporcji liczbowych) wyprowadza

zarówno  jakości  pojedynczego  dźwięku  (qualitativa;  jego  wysokość,  intensywność,

metaforyczną „słodycz” [dulce]), jak i relacje pomiędzy nimi (quantitativa). Musica extensiva

dzieli on następnie na  musica plana i  musica mensuralis, wprowadzając wymiar czasowy.

Jako że muzyka, w której czas mierzony jest za pomocą różnych wartości rytmicznych jest

dołączana  bądź  nakładana  (superaddat)  na  musica  plana,  jako  przedmiot  traktatu  autor

przyjmuje tylko musica plana453.

Kwestia ujęcia struktury dźwięku samego w sobie w średniowiecznym piśmiennictwie

poruszana jest bardzo rzadko, dlatego przekaz Anonima Brun. II wydaje się tak wyjątkowy.

Innym,  bardziej  efektownym  przykładem  są  diagramy  francuskiego  teologa  i  filozofa

Mikołaja z Oresme (ok. 1320-1382), zajmującego się przede wszystkim filozofią naturalną.

W traktacie De configurationibus qualitatum et motuum454 (ok. 1350 r.) próbuje on ująć takie

parametry jak intensywność i prędkość w postaci figur geometrycznych (określanych mianem

figura),  a  ważne  miejsce  w  jego  rozważaniach  zajmuje  dźwięk  i  muzyka455.  Omówienie

skomplikowanego, w dużej mierze spekulatywnego systemu Mikołaja z Oresme wykracza

poza ramy niniejszej dysertacji, jednak warto zaznaczyć, że stosuje on do opisu wyobrażeń

„nabywania  jakości”  (acquisitio  qualitatis)  określenia  extensio (acquisitio  extensiva)

i intensio  (acquisitio  intensiva),  z  których  pierwsze  dotyczy  ruchu,  nabywania  jakości

w czasie (przedstawionego za pomocą poziomej linii),  drugie zaś intensywności w danym

momencie – punkcie na linii (intensywność reprezentowana jest poprzez linię prostopadłą do

reprezentującej  ruch)456.  Trudno  na  podstawie  tej  zbieżności  terminologicznej  wyrokować

o wpływie pism Mikołaja z Oresme na Anonima Brun. II, z pewnością jednak klasyfikacja

muzyki tego drugiego mogła mieć swoje źródło w rozważaniach z zakresu filozofii naturalnej.

452 Extensiva  vero  consistit  in  extensione  quantitativa  secundum  elevacionem  et  depressionem  similiter
numeralem. W: ibidem (2,5).

453 Ibidem (2,12).
454 Edycja  i  angielskie  tłumaczenie  w:  Marshall  Clagett,  Nicole  Oresme  and  the  Medieval  Geometry  of

Qualities and Motions. A Treatise on the Uniformity and Difformity of Intensities Known as  Tractatus de
configurationibus  qualitatum et  motuum,  The  University  of  Wisconsin  Press,  Madison  –  Milwaukee  –
London 1968.

455 Ibidem, s. 305-335.
456 Ibidem, s. 394-395.
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Anonim  Brun.  II  pozostaje  blisko  praktyki  –  w  szóstym  rozdziale  traktatu  przenosi

abstrakcyjne  proporcje  na  metody  konstrukcji  instrumentów:  przede  wszystkim  wymiary

piszczałek  organowych  i  dzwonów.  Wymienia  następujące  parametry  wpływające  na

brzmienie:  materiał  („mieszanina  składowych”  –  complexionalis  mixtio),  kształt  (figura),

długość (longitudo), szerokość (amplitudo) i grubość (spissitudo). Niestety, autor nie rozwija

tej kwestii, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że odpowiednie proporcje czynią dźwięk

dobrym,  a nieodpowiednie  złym,  oraz  że  kula  jest  figurą  o  najlepszym  wybrzmieniu457.

Odwołuje się zarazem do doświadczenia budowniczych instrumentów, nie zdradzając jednak

w żadnym stopniu tajników ich rzemiosła458.

Do grupy diagramów muzycznych prezentujących relacje istniejące w realnym świecie

należą  z  pewnością  wspomniane  już  schematy  podziału  struny  monochordu  w  różnych

proporcjach, znane przede wszystkim z  musica speculativa. Status diagramów dotyczących

bardziej  bezpośrednio  praktyki  muzycznej  wydaje  się  mniej  jednoznaczny,  aczkolwiek

skłaniam  się  do  zaliczenia  ich  do  grupy  diagramów  konceptualnych.  Niejednoznaczność

wynika  bowiem  z powszechnego  zastosowania  w  nich  notacji  muzycznej,  która  zawiera

w sobie aspekt „diagramatyczny”, przenosząc dźwięki ze sfery akustycznej na wizualną (co

jest  według  mnie  kluczowym  aspektem  przytoczonego  fragmentu  z  traktatu  Anonima

Brun. II, mimo iż nie pisze on bezpośrednio o notacji). Relacje przedstawione przykładowo

na drzewie prezentującym podział wartości rytmicznych (ryc. 23) są relacjami potencjalnie

występującymi w realnym świecie, np. dźwięk reprezentowany przez nutę  brevis może być

dwa  razy  krótszy  od  dźwięku  reprezentowanego  przez  longę.  Z  drugiej  jednak  strony

narzucenie  dwu-  lub  trójdzielnego  „reżimu  podziału”  wartości  rytmicznych  jest  zasługą

autorów prac z zakresu teorii muzyki. Reprezentacja proporcji opisanych w tekście (a więc

wykoncypowanych) wydaje mi się istotniejsza przy próbie klasyfikacji diagramów niż sama

wizualizacja długości fali akustycznej.

Warto przy tej okazji przyjrzeć się nieco bliżej relacji pomiędzy notacją literową (ale

i muzyczną) a diagramami. Należy zauważyć, że zarówno słowo „diagram”, jak i rządzące

pismem  „ortografia”  i  „gramatyka”  zawierają  w  sobie  grecki  trzon  γραφεῖν (grafein)

457 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 213 (24-27)
458 Longitudo, latitudo, amplitudo, spissitudo proporcionaliter bona bonos sonos facit et similiter mala malos,

ut  campanarum  fusores,  organifices,  lyrifices,  figellifices  et  communiter  omnium  musicalium
instrumentorum factores per experienciam didicerunt. W: ibidem (6,28). Termin figella oznacza instrument
strunowy, prawdopodobnie fidel, aczkolwiek w niektórych źródłach określana tym mianem była również
lutnia i giterna. Zob. Christopher Page, German Musicians and Their Instruments. A 14th-century Account
by Konrad of Megenberg, „Early Music” 10 (1982) nr 2, s. 197.
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oznaczający  tyle  co  „wyryć”,  „wyrysować na  tabliczce”  (najczęściej  woskowej).  Efektem

działania rysika (γραφίς – grafis) może być zarówno rysunek, jak i litera. Zarówno pierwszy,

jak i drugi element graficzny może być określony jako γραφή (grafê) lub γράμμα (gramma)459.

Co  ciekawe,  podobną  zbieżność  terminologiczną  odnaleźć  można  w  przypadku  notacji

muzycznej.  Słowo  figura,  którym określane  były  diagramy,  wykorzystywane jest  również

w teorii muzyki menzuralnej na określenie kształtów nut460.

Powyższe  spostrzeżenia  skłaniają  mnie  ku  temu,  by  zapisy  utworów  muzycznych

traktować nie jako notację, ale jako diagramy. Wskazuje na to również powszechna w teorii

muzyki figura drabiny (diagram  scala;  zob. ryc.  11), będąca de facto schematem systemu

liniowego. Tak jak ukazuje ona całość („mapę”), tak zapisy utworów muzycznych wyznaczają

konkretne  ścieżki,  po  których ma  „poruszać  się”  śpiewak lub  instrumentalista,  a,  jak  już

kilkukrotnie wspominałem, koncept „poruszania się” po dziele sztuki (ductus) jest jednym

z kluczowych  w  kulturze  średniowiecza.  Zapisy  utworów  muzycznych,  podobnie  jak

większość diagramów, łączą w sobie różne elementy – notację muzyczną (ukazującą relacje

między dźwiękami), dodatkowe symbole (znaki menzuracji, repetycji, itp.) oraz tekst (słowa

utworów wokalnych).  Cechą,  która  łączy  je  z zapisem mowy jest  z pewnością  linearyzm.

Dopiero podążając po wyznaczonych ścieżkach, poprzez analizę i z pomocą specjalistycznej

wiedzy jesteśmy w stanie złożyć materiał w całość (np. w przypadku muzyki polifonicznej

śledząc  pojedyncze  linie  melodyczne  otrzymujemy  kolejny  wymiar  –  harmoniczny),  co

dotyczy  również  wielu  bardziej  złożonych  diagramów.  Swoją  pełnię  kompozycja  osiąga

dopiero w przypadku wykonania, a więc poza wysiłkiem umysłowym wymaga umiejętności

performatywnych (a zatem związanych z ciałem), przede wszystkim muzycznych. Diagramy

utworów  są  więc  czymś  więcej  niż  tylko  odpowiednikiem  pisma  literowego,  które  jest

systemem dużo bardziej jednorodnym461.

459 Christoph Lüthy, Alexis Smets, Words, Lines, Diagrams, Images: Towards a History of Scientific Imagery,
„Early  Science  and  Medicine”  14  (2009),  s.  401.  Autorzy  ukazują  również  płynne  granice  pomiędzy
tekstem, diagramem a obrazem poprzez zestawienie przedstawień, z których każde kolejne jest  bogatsze
o elementy graficzne, ornamenty i symbole. Ibidem, s. 402-404.

460 Np.  jeden  z  zaawansowanych  późnośredniowiecznych  traktatów  o  kształtach  nut  określany  jest  jako
Tractatus figurarum (zob. Schreur, Tractatus figurarum). Więcej przykładów wykorzystania słowa figura (a
także figurare – „formować”, „kształtować”) przytaczam w drugim podrozdziale rozdziału III.

461 Kwestia funkcji pisma i jego różnorodnego przeznaczenia jest oczywiście bardzo złożona. Teksty stworzone
z myślą o wykonaniu oralnym lub powstałe w kulturze o znaczących pozostałościach oralnych również
wymagają  umiejętności  performatywnych  do  pełnego zaistnienia,  a  zadaniem znaków interpunkcyjnych
i niektórych  znaków  diakrytycznych  jest  przeniesienie  na  zapis  intonacji  mowy.  Zob.  Ong, Oralność
i piśmienność, s. 160-163.
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Nie jestem oczywiście pierwszym, który zwraca na to uwagę – o zapisach utworów

jako diagramach wspomina m.in. Carruthers462, a na gruncie wykonawstwa Björn Schmelzer,

dyrektor artystyczny i dyrygent grupy graindelavoix. Według niego przechowują one energię,

potencjał, który musi zostać następnie wydobyty przez muzyków463; zwraca więc uwagę na

schematyczność,  niedookreślenie wpisane  w same diagramy. Wskazuje na to również fakt

niemalże zupełnego braku oznaczeń dotyczących techniki wykonawczej zarówno w zapisach

utworów,  jak  i w późnośredniowiecznej  teorii  muzyki464;  brak  ten  Schmelzer  uważa  za

świadomie uwzględniany przez kompozytorów465. W konsekwencji diagramy muszą zostać

„ożywione”  przez  wykonawców  za  pomocą  niezapisanych  elementów  takich  jak  zmiany

dynamiczne, artykulacyjne czy różnego rodzaju ornamentacja.

Powracając  jednak  do  diagramów  konceptualnych  zachowanych  w  źródłach

teoretycznych, można byłoby podzielić je na niezawierające i zawierające notację nutową. Do

pierwszej grupy należy m.in. ręka Gwidona (przynajmniej w znaczącej części przypadków466)

oraz diagramy kół do nauki systemu skal modalnych. Schematy z drugiej grupy dominują

w traktatach menzuralnych i organowych. W II kompilacji Anonima BOZ/I oraz w tekstach

z zakresu ars organisandi zwracają uwagę podziały numeryczne nie tylko zawarte w tekście,

ale też rozrysowane w postaci rozgałęziających się diagramów, określanych jako horyzontalne

drzewa.  Tematowi  temu  w  różnych  dziedzinach  średniowiecznej  nauki  (m.in.  filozofii

462 Carruthers, Cognitive Geometries, sesja 1.
463 Ryszard  Lubieniecki,  Atlasy  pamięci.  Warburg  i  Muzyka  Dawna  na  podstawie  Time Regained Björna

Schmelzera i Margaridy Garcii, „Res Facta Nova” 20 (29) (2019), s. 117.
464 Jeden z nielicznych przykładów znajdziemy w traktacie Nicolausa Polonusa z pierwszej  połowy XV w.

(Graz, Universitätsbibliothek, ms. 873), w którym wyróżniono trzy rodzaje śpiewania unisonu:  unisonus
prolixus sine divisione  („unison ciągły nierozdzielny”),  unisonus cum tremore („unison z wibracją”) oraz
unisonus  sine  tremore  cum  distinctione („unison  rozdzielny  bez  wibracji”,  będący  rodzajem  repetycji
dźwięku).  Każdy z nich otrzymał własną formę graficzną, w rękopisach muzycznych spotkać można je
jednak  sporadycznie.  Zob.  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  Notacja  muzyczna  w  tekstach  teoretycznych
XV-XVI wieku, w: Notae musicae artis, s. 25-27.
Kilka  wieków  wcześniej,  objaśniając  znaczenie  liter  zapisywanych  nad  neumami  w  liście  do  mnicha
Lantberta  (siglum  LmL:  NOTK.  BALB.),  Notker  (ok.  840-912)  wskazywał  m.in.  na  „zaatakowanie
[dźwięku]  z wykrzyknieniem  lub  zgrzytaniem  zębów”  (cum  fragore  seu  frendore  feriatur)  oraz  jego
„stopniowe przepłukanie w gardle” (in gutture gradatim gratuletur). Zob. Notker, Quid singulae litterae, w:
Thesaurus  Musicarum  Latinarum, [online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/NOTLET ,  [dostęp:
17.11.2022],  wersja elektroniczna przygotowana na podstawie: Jacques Froger,  L’Épitre de Notker sur les
‘Lettres significatives’: Édition critique, „Études grégoriennes” 5 (1962), 23-71, 69-70.
Należy w tym miejscu wspomnieć również o współcześnie aktywnym nurcie semiologii  gregoriańskiej,
poszukującym wskazówek  wykonawczych w kształcie  neum notacji  heironomicznej  (przedmiotem jego
badań są więc głównie źródła znacznie wcześniejsze od przyjętego przeze mnie okresu). Zob. Dom Eugène
Cardine,  Semiologia  gregoriańska,  tłum.  Maciej  Kaziński,  Michał  Siciarek,  Tyniec:  Wydawnictwo
Benedyktynów,  Kraków 2008  (praca  wydana  pierwotnie  w  języku  włoskim pt.  Semiologia  gregoriana
[Roma 1968]).

465 Lubieniecki, Atlasy pamięci, s. 119-120.
466 Wśród licznych zachowanych przykładów znalazły się również takie, które zawierają notację muzyczną.

Zob. Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 138-143 (Abbildung 74, 77-81, 83-84).
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naturalnej, medycynie, prawie cywilnym i kanonicznym) poświęciła swoją pracę Ayelet Even-

Ezra467, nie uwzględniając jednak diagramów muzycznych. Rysowane były one zazwyczaj na

marginesach  stron  lub  po  większej  części  tekstu,  a ich  zadaniem  było  uporządkowanie

materiału  i  zaprezentowanie  go w skróconej  formie,  np.  poprzez  znajdowanie  elementów

wspólnych i ich późniejsze „rozgałęzianie”. Punktem wyjścia dla nich była często budowa

tekstu – kolejne,  poprawne gramatycznie zdania można było zbudować, poruszając się po

„ścieżkach”  („gałęziach”)  w  przestrzeni  horyzontalnej.  To  właśnie  struktury  gramatyczne

stanowią  bardzo  często  te  elementy  wspólne.  Tego  rodzaju  konceptualne  schematy

zbudowane są z  dwóch komponentów – tekstu i  łączących je  linii.  Z realnymi drzewami

(biorąc  pod  uwagę  układ  horyzontalny)  łączy  je  więc  tylko  ogólna  zasada.  W traktatach

muzycznych przedstawiona w ten sposób jest m.in. lista konsonansów od kolejnych klawiszy

w  Octo  principalia  de  arte  organisandi (fol.  93r 94r;  zob.  ryc.  36)  i  najważniejsze

zagadnienia  podejmowane  w Opusculum  de  arte  organica (ryc.  5). Wiele  schematów

muzycznych zawiera jeszcze inny komponent – notację muzyczną. Stanowią one więc dość

wyjątkowy i  warty  odnotowania  przykład  w kontekście  historii  tego  rodzaju  diagramów.

W omawianych tekstach przedstawione w ten sposób są m.in. rodzaje formuł  tactus w obu

traktatach organowych oraz podziały wartości rytmicznych w II kompilacji Anonima BOZ/I

(fol. 286v-287r; zob. ryc. 29).

3.4 Wiersze i pieśni mnemotechniczne

Wykorzystanie  wierszowanej  formy  w  traktatach  o  muzyce  związane  jest

z ukształtowaniem językowym, a zarazem ma swoje źródło w oralności, co przedstawiłem

w części  2.2  niniejszego  rozdziału.  Poniżej  przytoczę  i  podsumuję  najważniejsze  funkcje

wierszy  w analizowanych  tekstach,  dokonam  ich  ogólnej  klasyfikacji  oraz  bardziej

szczegółowo  omówię  jeden  z  rodzajów.  Fragmenty  wierszowane  występują  w  trzech

467 Even-Ezra, Lines of Thought.
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traktatach  z  zakresu  musica  plana (jako  podstawa  wywodu  Sdislausa,  a  także  w  THI

i THVIII) oraz w tylko jednym dotyczącym musica mensuralis (u Anonima BOZ/II).

Podstawowym  zadaniem  wierszy  mnemotechnicznych  jest  zapewnienie

powtarzalnego rytmu, ułatwiającego zapamiętanie materiału. Poprzez liczne przekazy między

dziełami (ukazane wcześniej na przykładzie ars i usus) stanowią one znak ciągłości tradycji,

tym  bardziej  jeśli  odwołują  się  do  autorytetów  wcześniejszych  autorów.  W  niektórych

przypadkach fragmenty wierszowane pomagają w zapamiętaniu „genealogii” myśli o muzyce,

która  w  pewien  sposób  konstytuuje  tożsamość  średniowiecznych  muzyków  i  teoretyków,

z uwzględnieniem  zarówno  tradycji  antycznej  (Pitagoras),  jak  i chrześcijańskiej  (postacie

biblijne: kowal Tubal i Jubal – wynalazca instrumentów, oraz najistotniejsi w historii śpiewu

gregoriańskiego  Ojcowie  Kościoła:  Grzegorz  Wielki  i Ambroży  z  Mediolanu).  Przykład

takiego wiersza znajdziemy w THI:

Pitagoras reperit, transfert Bohecius ipse.

Investigat Guido Tubalque registrat.

Iubal epilogat, normasque ponit Iohannes.

Ordinat ac supplet Gregorius Ambrosiusque468.

„Pitagoras wynajduje, przekazuje Boecjusz 

we własnej osobie.

Gwidon bada, a Tubal rejestruje.

Jubal konkluduje, a reguły wykłada 

Johannes [de Muris].

Uporządkowuje i uzupełnia Grzegorz 

i Ambroży”.

Fragmenty  wierszowane  w  traktatach  napisanych  prozą  czasem  zostają  graficznie

wyróżnione, przynajmniej poprzez widoczną wersyfikację (jak np. u Anonima BOZ/II, zob.

ryc. 26),  lecz  nie  jest  to  regułą  (czego  dowód  stanowi  rękopis  THI).  W analizowanych

traktatach wiersze podzielić można na trzy typy: zwięźle podsumowujące materiał opisany

prozą  (w  THI  i THVIII),  obszerniejsze  ustępy,  szczegółowo  wykładające  zasady  sztuki

muzycznej  (u  Anonima  BOZ/II,  a przede  wszystkim  u  Sdislausa),  oraz  wiersze  o  treści

niezwiązanej  bezpośrednio z omawianym tematem, ale  stanowiące pomoc w zapamiętaniu

danych elementów systemu muzycznego (u Sdislausa i w THVIII). Poniżej chciałbym skupić

się na ostatnim z wymienionych typów.

Najbardziej znanym i rozpowszechnionym spośród tego rodzaju wierszy jest hymn Ut

queant laxis, którego kolejne wersy rozpoczynają się kolejnymi sylabami heksachordu (ut re

468 Bower,  Opusculum monacordale, s. 53 (acc., 25-37). Wiersz  ten występuje dość powszechnie w ramach
Traditio Hollandrini,  często przypisywany jest zresztą samemu Hollandrinusowi. Zob.  Meyer,  Versus de
musica, s. 76-77.
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mi  fa  sol  la).  Religijny  tekst  wykorzystany  został  więc  do  zapamiętania  systemu

solmizacyjnego. Jest to również o tyle ważny przypadek, że łączy słowa z muzyką – na sylaby

tekstu  przypadają  zarazem  kolejne  dźwięki  wznoszącego  heksachordu  (zob.  ryc.  7

i przykł. 1). W traktacie Sdislausa i w komentarzu do THI znajdziemy jednak krótkie wersety,

których znaczenie jest jeszcze bardziej odległe od tematyki traktatów, a często są one w ogóle

trudne do zrozumienia. Podstawowym ich celem jest bowiem przekazanie postępów liter, np.

oznaczających kolejne claves systemu dźwiękowego lub rozpoczynających śpiewy w danym

modus.  Każde słowo wersetu musi rozpoczynać się więc od danej w kolejności litery,  co

utrudnia tworzenie w pełni sensownych i przekonujących zdań.

Za prototyp tego rodzaju mnemotechnicznych narzędzi można uznać tzw. cyzjojany

(łac. cisiojanus) – szeroko rozpowszechnione w późnośredniowiecznej Europie wierszowane

kalendarze, pomagające w zapamiętaniu liczby dni w miesiącu (której odpowiada liczba sylab

dystychu  przyporządkowanego  danemu  miesiącowi),  najważniejszych  świąt  i  dni

wspominania  świętych  Kościoła  katolickiego.  Nazwa  cisiojanus  pochodzi  od  początku

pierwszego z dystychów, dotyczącego stycznia:

Cisio Janus Epi sibi vendicat Oc Feli Mar An

Prisca Fab Ag Vincen Ti Pau Po nobile lumen.

Poza św. Pryską (Prisca;  dzień jej  wspomnienia przypada 18 stycznia),  w odniesieniu do

pozostałych nazw zastosowano skróty, które wyjaśnione zostały w glosie, przekazywanej już

w najwcześniejszych rękopisach:  Circumcisio Domini  (Cisio;  „Obrzezanie Pańskie”,  1.01),

mensis Januarius (Janus; „miesiąc styczeń”), Epiphania Domini (Epi; „Objawienie Pańskie”,

6.01),  Octava Epiphaniae  (Oc; „Oktawa Objawienia”, 13.01),  Felix in pincis  (Feli; 14.01),

Marcellus (Mar; 16.01), Anthonius (An; 17.01), Fabianus et Sebastianus (Fab; 20.01), Agnes

(An;  21.01),  Vincentius  (Vincen;  21.01),  Timotheus  (Ti;  24.01),  Conversio  Pauli  (Pau;

„Nawrócenie św. Pawła”, 25.01), Polycarpus (Po; 26.01). Rolf Max Kully zwraca uwagę, że

dodatkowe słowa (w pierwszym wersie  sibi vendicat, w drugim:  nobile lumen) nie są bez

znaczenia.  Formułę  Epi  sibi  vendicat  Oc rozumieć  można jako:  „uroczystość  Objawienia

wymaga  powtórzenia  ósmego  dnia”,  Po nobile  lumen zaś  jako  określenie  Polikarpa  jako

„promieniujące światło [Kościoła]”469.

Licznie  zebrane  wersety  mnemotechniczne  w  traktacie  Sdislausa  funkcjonują

podobnie  do  cyzjojanu,  należy  jednak  zwrócić  uwagę  na  pewną  różnicę:  w  cyzjojanie

469 Rolf  Max  Kully, Cisiojanus.  Studien  zur  mnemonischen  Literatur  anhand  des  spätmittelalterlichen
Kalendergedichts, „Schweizerisches Archiv für Volkskunde” 70 (1974) zeszyt 3-4, s. 100-101.
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zastosowane  są  skróty  –  pierwsze  kilka  liter  reprezentujących  pełną  nazwę,  natomiast

w wersetach  Sdislausa  całe  wyrazy  rozpoczynają  się  na  literę,  która  reprezentuje  dźwięk

w obrębie systemu muzycznego. Analiza dokonana przez Kully’ego sugeruje, że wersetów nie

należy  traktować  jako  sensownych  całości,  ale  można  znaleźć  w  nich  fragmenty  niosące

jakieś  znaczenie  (w  szczególności  z  wykorzystaniem  dodatkowych  słów).  W  traktacie

Sdislausa znajduje się  11 tego rodzaju wersetów, składających się  z 1-3 wersów. Autorzy

edycji i przekładu470 zrezygnowali z próby ich tłumaczenia, w kontekście tematu niniejszej

rozprawy uważam jednak, że warto przyjrzeć się bliżej niektórym przykładom i stosowanym

w nich zabiegom.

Pierwszy z wersetów Sdislausa służy, podobnie jak Ut queant laxis, do zapamiętania

sylab solmizacyjnych, tym razem jednak w kierunku opadającym:  Laxat  sole  favum  mittit

refovens  ut ab  aurum471.  W  porównaniu  do  innych  przykładów  tworzy  on  jedną  ze

spójniejszych całości  i  nie  przysparza większych problemów przy tłumaczeniu.  Rozumieć

można go następująco:  „Oświetla  Słońcem plaster  miodu,  przekazuje  [ciepło]  ogrzewając

jakby od złota”. Treść wersetu silnie oddziałuje na zmysły – przede wszystkim wzroku (blask,

jasność, żółty kolor – Słońce, plaster miodu, złoto), a także dotyk (ciepło) oraz smak/zapach

(ogrzany plaster miodu). Pozwala ona na stworzenie wyrazistego wyobrażenia, które nie jest

zupełnie statyczne – nieprzypadkowo zastosowano w nim czasowniki w stronie czynnej.

Aktywność najwyraźniej widać w przypadku wersetów pomagających w zapamiętaniu

początkowych  dźwięków,  charakterystycznych  dla  danych  modi.  Cztery  fragmenty

(przyporządkowane do  modi I-IV) składają się niemalże w jedną historię (choć nie w pełni

jasno wyłożoną) o wojownikach, którzy stoczyli zwycięską bitwę. W wersecie dotyczącym

pierwszego tonu ujawniona zostaje postawa jednego z walczących: Calcat Defensos, Fortes

amat,  explicat472 („Depcze  chronionych,  silnych  kocha,  wyjaśnia”).  W dwóch  kolejnych,

trudniejszych  w całości  do  przetłumaczenia  fragmentach  „cieszą  się  uzbrojeni”  (Gaudent

armanter473), a bohater wersetu odnośnie trzeciego tonu „sprawia, że ewakuują się giganci”

470 Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,  tłum.  Calvin  M.  Bower,
s. 27-131.

471 Ibidem, s. 28-29 (17).
472 Ibidem,  s. 78-79 (424).  Wielkość liter została uregulowana przez autorów edycji,  by dokładnie wskazać

miejsce dźwięku w systemie muzycznym. Funkcją słowa explicat jest metryczne wypełnienie wersu.
473 Gaudent, Armanter <C>allunt, Dampnosa Fatentur. W: ibidem, s. 88-89 (480). Ze względu na wymazania

w rękopisie, według autorów edycji precyzyjne odszyfrowanie treści wersetu nie jest możliwe (samo słowo
armanter jest  niespotykaną  formą,  którą  w  całym  kontekście  przetłumaczyć  można  jako  synonim
wojowników).
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(Evacuare  facit  gygantes474).  Całość  wieńczy  scena  wychwalania  zwycięzców,  ich

szczęśliwego  powrotu  do  ojczyzny:  Gloria  Detur  Eis,  Foris  Assumunt  Gratulantes475

(„Chwała  niech  będzie  im  dana,  otrzymują  wiwatujące  bramy”).  Mimo  oczywistej

niekompletności i nieporadności tej „historii”, pewien ciąg przyczynowo-skutkowy został tu

wyraźnie zarysowany.

Ciekawą  metodę  zauważyć  można  w  przypadku  wersetu  obejmującego  siedem

podstawowych oznaczeń literowych: Alpha beat cuncta dans explet fata gravando476 (w dość

swobodnym  tłumaczeniu:  „Alfa  błogosławi  wszystko,  ofiarowując  wypełnia

dokuczliwe/złowieszcze  proroctwa/przeznaczenie”).  Pierwsze  dwa  słowa  bez  wątpienia

pozwalają zapamiętać, że układ claves zgodny jest z kolejnością liter alfabetu (alpha + beat =

„alfabet”),  jednocześnie  zachowując  aktywność  wyobrażenia  poprzez  wykorzystanie

czasownika zamiast greckiego liczebnika  beta. Kolejność alfabetyczna sprawia zarazem, że

werset ten określić można mianem abecedariusza. Na wyrazistość fragmentu wpływa również

zastosowany  kontrast  pomiędzy  „błogosławieństwem”  („Alfa”  w  tym  kontekście  może

oznaczać Chrystusa), a wypełnieniem się zgubnego losu.

Jeden z dwóch trzywersowych wersetów zastosowanych do zapamiętania wszystkich

19  claves występuje  zarówno  w  traktacie  Sdislausa,  jak  i,  z  niewielkimi  zmianami,

w THVIII477. Poniżej przytaczam wersję Sdislausa:

Gaudens alta botrus claudens domus erige facta

Grandis amor bene cingens des extende favorem

Gordantes ardent bellans cedit excute donum478.

Próba  przetłumaczenia  powyższego  tercetu  jako  spójnej  całości  skazana  jest  na  porażkę

(również autorzy edycji określają jego treść jako pozbawioną sensu), jednak wyróżnić można

w nim kilka dość spójnych fragmentów,  np.  „wielka  miłość dobrze otaczająca” (Grandis

amor bene cingens),  „rozszerz wsparcie/dobrą wolę” (extende favorem),  czy „odrzuć dar”

(excute donum). Wydaje się, że jednym z kluczy doboru słów mogły być w tym przypadku

formy gramatyczne, umieszczone zazwyczaj w tych samych miejscach wersu (z reguły tej

częściowo wyłamuje się trzeci wers): claudens, cingens i bellans to imiesłowy czynne, erige,

extende i  excute to  czasowniki  w  trybie  rozkazującym,  facta,  favorem  i  donum są  zaś

474 Evacuare Facit Gygantes amore cutellum. W: ibidem, s. 96-97 (526).
475 Ibidem, s. 102-103 (563).
476 Ibidem, s. 30-31 (20).
477 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 380 (9,48-51).
478 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 34-35 (39-41).
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rzeczownikami  w  bierniku.  Wynikiem  wykorzystania  tych  samych  form  jest  zarazem

powtarzalny rytm kolejnych wersów.

Analiza  przytoczonych  przykładów  dowodzi,  że  zasady  konstrukcji  wersetów

wykraczają  poza  zgromadzenie  słów  rozpoczynających  się  od  danych  sylab  czy  liter

w odpowiedniej  kolejności  i  metryce.  Szczególnie  interesującym aspektem jest  tworzenie

wyrazistych, aktywnych i oddziałujących na zmysły wyobrażeń, co zbieżne jest z zaleceniami

znanymi  ze  sztuki  pamięci  (zob.  część  2.4  rozdziału  I).  W  przypadku  tak  niespójnego

materiału  trudno  jednak  wyrokować  o bezpośrednim  wpływie  konkretnych  metod

mnemotechnicznych.  Wersety  są  raczej  efektem  pragmatycznego  podejścia

(reprezentowanego  m.in.  przez  Boncompagna  da  Signa),  wedle  którego  znaki

mnemotechniczne  są  kwestią  bardzo  indywidualną  i  ich  funkcję  pełnić  może  właściwie

dowolna rzecz. Nie należy zapominać również, że wersety tego rodzaju stanowią pozostałość

kultury  oralnej,  jednak  mocno  przekształconą  przez  pismo  (postęp  literowy  można

zaobserwować  przede  wszystkim  w  zapisie,  słuchowo  jego  uchwycenie  wymaga

zdecydowanie większego skupienia i umiejętności, a przede wszystkim znajomości samych

liter).

Wspomnianym wcześniej  specjalnym typem,  a  właściwie  odrębnym gatunkiem,  są

pieśni mnemotechniczne. Podzielić można je na dwa rodzaje. Tekst pieśni pierwszego z nich

nie jest bezpośrednio związany z nauczanym materiałem, ale np. poprzez zbieżności słów lub

sylab  pozwala  na  jego  zapamiętanie.  Najbardziej  znanym  przykładem  jest  z  pewnością

wspomniana wyżej  Ut queant laxis,  a także krótkie  antyfony przyporządkowane kolejnym

tonom  kościelnym,  jak  np.  Primum  quaerite  regnum  Dei (dosł.  „Po  pierwsze  szukaj

Królestwa Bożego”), w swojej melodii wykorzystująca układy interwałowe charakterystyczne

dla I modus (jak chociażby inicjalny skok o kwintę w górę). Słowo primum, poza znaczeniem

w obrębie  tekstu,  pozwala  również  na  połączenie  śpiewanych  formuł  melodycznych

z pierwszym tonem kościelnym. Historia tych szeroko rozpowszechnionych w teorii muzyki

pieśni sięga traktatu Micrologus Gwidona z Arezzo (siglum LmL: GUIDO micr.)479, a wśród

analizowanych traktatów pojawiają się one u Anonima Brun. I480.

479 Guido  d’Arezzo,  Micrologus,  w: Thesaurus  Musicarum  Latinarum,  [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMICR [dostęp: 19.03.2022],  wersja elektroniczna przygotowana
na  podstawie:  Guidonis  Aretini  Micrologus,  ed.  Joseph  Smits  van  Waesberghe,  Corpus  scriptorum  de
musica, tom IV, American Institute of Musicology, Roma 1955, s. 79-234. W Micrologus pojawiają się tylko
niektóre  z  mnemotechnicznych  pieśni,  przyporządkowanych  do  danych modi melodycznych.  Pozostałe
pochodzą z tekstów m.in. Berna z Reichenau (ok. 978-1048) i Frutolfa z Michelsberga (zm. 1103).

480 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 161 (10,1), s. 166 (11,1),
s. 168 (12,1), s. 171 (13,1), s. 174 (14,1), s. 177 (15,1), s. 180 (16,1), s. 183 (17,1). W traktacie Sdislausa
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Drugim rodzajem pieśni  mnemotechnicznych  są  te,  w  których  tekst  bezpośrednio

dotyczy  materiału  muzycznego,  a  więc  które  niejako  „tłumaczą  same  siebie”.  Jednym

z najbardziej znanych tego typu utworów jest pochodząca z XI wieku  Ter terni sunt modi,

skomponowana  przez  Hermana  z Reichenau  lub  inspirowana  jego  bardziej  rozbudowaną

pieśnią mnemotechniczną  Ter tria iunctorum481, przeznaczona do nauki interwałów. W  Ter

terni sunt modi nazwom interwałów przyporządkowany jest przebieg linii melodycznej, np.

na  słowie  unisonus pojawia  się  repetycja  dźwięku,  na  semitonium oscylowanie  pomiędzy

dźwiękami c i  h, a przy większych skokach (np. seksty małej –  semitonium cum diapente)

odpowiedni  interwał  występuje  na  początku  słowa.  Pieśń  ta  w  analizowanych  tekstach

również została wpisana do traktatu Anonima Brun. I482.

W  tej  samej  pracy  odnaleźć  można  interesujący  podtyp  omawianych  powyżej

utworów  mnemotechnicznych.  W  rozdziale  9,  bezpośrednio  przed  tonariuszem,  Anonim

Brun. I zamieścił pieśń, w której tekście wymienione zostały wszystkie najważniejsze rodzaje

neum. W zanotowanej melodii (której traktat ten jest jednym z niewielu przekazów) pojawiają

się  zaś  formy  graficzne  kolejnych  znaków:  Eptaphonus,  strophicus,  punctus,  porrectus,

oriscus483...  Najważniejsza  relacja  zachodzi  więc  w  tym  przypadku  pomiędzy  tekstem

i notacją, a nie realnie brzmiącą melodią. Pieśń nawet nie musi zostać wykonana, by wypełnić

swoją pedagogiczną rolę. Jej pierwotną wersję stanowi bowiem tabela neum, znana z tradycji

dydaktycznej Johannesa Cotto/Affligemensisa484.

Pewną wymienność stosowania w rękopisach wierszy i  pieśni zauważyć można na

przykładzie  traktatu Sdislausa.  Występują w nim bowiem wersy zwięźle  ujmujące ogólny

przebieg melodii charakterystyczny dla kolejnych modi, np. dla III modus: In medio suspendit

finem precipitando485 („Pozostaje na środku [w środkowej części skali] i opada na końcu”).

Autorzy edycji traktatu zidentyfikowali te wersy w innych źródłach z  Traditio Hollandrini,

gdzie występują one wraz z melodiami486.  U Sdislausa mogły więc funkcjonować na dwa

wpisane zostały same teksty jako wersety mnemotechniczne, dodatkowo zmodyfikowane ze względu na
konieczność  dopasowania  ich  do  metryki  wiersza,  np.  Primum  querite  regnum  Dei przekształcono
w Querite regna Dei.

481 Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 76-77. Zwięzły przegląd tego rodzaju pieśni mnemotechnicznych
zawarła Anna Maria Busse Berger w: Medieval Music and the Art of Memory, s. 94-98.

482 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 153.
483 Ibidem, s. 158 (9,9-13).
484 Zob. eidem, The Teaching Tradition, s. 262-263. Zapis tabeli Eptaphonus, stophicus znaleźć można również

na  końcu  tzw.  tonariusza  wrocławskiego.  U  Anonima  Brun.  I  widać  zdecydowanie  większą  dbałość
o konstrukcję sensownej linii melodycznej. Por. Witkowska-Zaremba, Tonarius Vratislaviensis, s. 705.

485 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 96-97 (530).
486 Ibidem, s. 12.
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sposoby – jako opisy przebiegu melodii w danym modus lub/i jako przypomnienie pełnych

wersji  pieśni  mnemotechnicznych  przekazywanych  oralnie  przez  wykładowcę.  Sdislaus,

prawdopodobnie  sam  będąc  nauczycielem,  mógł  wykorzystywać  tekst  jako  pomoc

pedagogiczną,  komplementarną  dla  nauki  ustnej  (stąd  brak  jakichkolwiek  przykładów

nutowych  w  jego  rękopisie,  choć  w  niektórych  miejscach  pojawiają  się  wskazówki

sugerujące, że w zamierzeniu notacja muzyczna miała być uwzględniona487).

487 Zob. ibidem, s. 80-81 (427-429).
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III. Analiza treści traktatów z perspektywy mnemotechniki
Niniejszy  rozdział  poświęcony  jest  analizie  najważniejszych  aspektów  sztuki

muzycznej  w jej  wydaniu  późnośredniowiecznym,  bazującej  na  traktatach  teoretyczno-

muzycznych  opisanych  w rozdziale  II.  Celem  analizy  nie  jest  jednak  ujęcie  wszystkich

szczegółów i zawiłości teorii muzyki (którym poświęcony został szereg przytaczanych prac,

skupiających  się  np.  na  danym traktacie  i  jego  miejscu  w  obrębie  danej  dziedziny),  ale

spojrzenie  na  nie  z perspektywy  funkcjonowania  średniowiecznej  memorii,  będącej

przedmiotem  rozdziału  I.  W pierwszej  kolejności  zajmuję  się  traktatami  posiadającymi

z pewnością  najdłuższą  tradycję,  a mianowicie  tekstami  z  zakresu  musica  plana

(wykonawstwa monodii chorałowej). Wyłożona w nich teoria stanowi podstawę kształcenia

muzycznego, niezbędną dla zrozumienia teorii kontrapunktu, a zarazem sztuki organowej (ars

organisandi). Druga część poświęcona jest systemowi rytmicznemu w muzyce menzuralnej,

czyli temu aspektowi teorii muzyki, który w okresie przełomu XIV i XV w. był szczególnie

podatny  na  zmiany  i  stał  się  obszarem  najodważniejszych  muzycznych  eksperymentów.

Najistotniejszym  zagadnieniem  trzeciego  podrozdziału  będzie  metoda  kompozytorska,

przedstawiona  przez  Anonima  BOZ/III,  łącząca  w  sobie  elementy  zapisu,  wizualizacji

i praktyki wykonawczej. Jeszcze większy nacisk na praktykę położony jest w przypadku ars

organisandi.  Jako centralny punkt rozważań obrałem melodyczne formuły,  określane jako

tactus,  będące  zarazem najbardziej  wyodrębniającym się  aspektem prac  z  zakresu  sztuki

organowej, niewątpliwie pionierskich w kontekście całej ówczesnej muzyki europejskiej.

1. Teoria chorałowa
Traktaty z zakresu musica plana należą do najobszerniejszych spośród analizowanych

źródeł. Niektóre z aspektów ich długiej i wielowątkowej tradycji przedstawiłem w rozdziale

II,  poniżej  skupię  się  zaś  na  sposobach  przedstawienia  konkretnych  komponentów

systemu muzycznego,  będących  podstawą  nauczania  śpiewu  jednogłosowego  Kościoła

Katolickiego. W swoich rozważaniach generalnie będę podążał za kolejnością proponowaną

w traktatach,  a zwłaszcza  w THI.  Zawarty  tam  porządek  prowadzi  od  podstaw  systemu

i kształtowania jego najprostszych jednostek (claves i  voces), poprzez sposób poruszania się

po systemie heksachordalnym (mutatio),  modyfikacje wykraczające poza wyjściowy zasób

materiału (coniunctae), aż po tworzenie większych jednostek muzycznych – interwałów oraz
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śpiewów utrzymanych w danym melodycznym modus, których zasób porządkują tonariusze.

W różnych miejscach traktatów pojawiają  się  narzędzia dydaktyczne – monochord,  „ręka

Gwidona” oraz diagram typu scala (system liniowy). Należy zauważyć, że niektóre elementy

musica plana pojawiają się także w tekstach z zakresu  ars organica (ich autorzy zakładają

znajomość  podstaw  systemu  muzycznego  przez  uczniów),  co  zostanie  uwzględnione

w poniższych rozważaniach.

1.1 Podstawy średniowiecznego systemu muzycznego. Claves i voces

Opisany  w  XV-wiecznych  traktatach  system  muzyczny  występuje  w  złożonej,

wielowarstwowej postaci, będącej wynikiem trwającej kilka wieków ewolucji. Swoje ślady

odcisnęły na nim kolejne pokolenia teoretyków i wykonawców, nierzadko stojących ze sobą

w sprzeczności: teoria usiłuje z jednej strony ująć praktykę (usus), z drugiej strony potępia

odstępstwa od „sztuki” (ars). To bowiem usus był bardzo często tym, co naruszało reguły ars,

powodując przekształcanie,  „liberalizowanie” się systemu. Przykładem studium śledzącego

zmagania  teoretyków z  praktyką  muzyczną  jest  praca  Dolores  Pesce  poświęcona  kwestii

affinales (alternatywnych  finales,  do  których  przetransponowany  mógł  być  dany  śpiew)

i możliwości  transponowania  melodii488.  Na  jej  podstawie  zaobserwować  można  jak

wielowątkowy i niejednoznaczny może być rozwój jednego elementu, kluczowego zresztą dla

rozszerzania  się  systemu.  Nawet  w  tym  samym  okresie  wystąpić  mogło  bowiem  wiele

różnych spojrzeń na ten sam aspekt, zależących od poziomu przywiązania do przekazanych

w poprzednich pismach reguł i akceptacji praktyki, a więc również od tego, czy autor danego

traktatu związany był bardziej ze środowiskami akademickimi, czy sam był praktykującym

muzykiem.

Podstawową  matrycę  systemu  muzycznego  tworzy  układ  jednostek  określanych

najczęściej  jako  claves –  „klucze  muzyczne”,  czyli  oznaczenia  literowe,  reprezentujące

odległości między dźwiękami. Według definicji, metaforycznie tłumaczących wykorzystanie

właśnie  tego  słowa,  „klucze  muzyczne  ukazują  to  co  ukryte,  czymkolwiek  to  jest”489

(Sdislaus),  „klucz otwiera dostęp do nieznanych melodii”490 (Sdislaus).  Najpełniejszy opis

terminu  clavis  znaleźć można w THVIII: „klucz jest znakiem lub sędzią lub wskaźnikiem

488 Pesce, The Affinities and Medieval Transposition.
489 Quod  latet,  ostendit,  quevis  sit,  musica  clavis.  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis

Hollandrini. Supplementum, s. 28 (14).
490 Aperit ignota vocum modulamina clavis. W: ibidem, s. 40 (100).
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śpiewu  i  dźwięku.  Lub  jest  otwarciem  śpiewu.  I znów  nazywa  się  go  metaforycznie  od

[nazwy]  klucza  materialnego.  Bowiem  w  ten  sam  sposób  jak  kluczem  żelaznym  można

otwierać,  jak  odkrywane  są  sekrety,  tak  kluczem muzycznym otworzyć  można wszystkie

ukryte właściwości dźwięku”491. Definicja ta w oczywisty sposób koresponduje z założeniami

solmizacji, przedstawionymi przez Gwidona z Arezzo, o czym szerzej piszę w dalszej części

niniejszego  podrozdziału.  Autor  Opusculum  monacordale wskazuje  wyraźnie,  że  mianem

claves nazywane są oznaczenia literowe492. W tekście tym (i glosie) pojawiają się również

inne  określenia,  różnicowane  w  zależności  od  sposobu  wizualizacji:  w  przypadku

monochordu są to statuncule (dosł. statuetki) lub steffani – niewielkie znaczniki umieszczane

w różnych  miejscach  instrumentu,  w  przypadku  ręki  pojawia  się  słowo  articuli (stawy,

segmenty  palców)493.  Są  to  jednak  bardziej  miejsca  umieszczenia  claves,  zaś  rodzajem

synonimu „klucza” na monochordzie jest passus – „krok”, co zasugerowano w glosie494.

Monochord stanowi punkt wyjścia dla teorii przedstawionej w dwóch najważniejszych

dla nurtu  Hollandrinus vetus  traktatach –  Opusculum monacordale  i  THVIII. Ewidentnym

źródłem w tym przypadku jest  De musica cum tonario Johannesa Cotto/Affligemensisa495,

i mimo  iż  tekst  ten  został  niejako  „zaabsorbowany”  przez  całą  tradycję  dydaktyczną,  to

w później  datowanych  traktatach  element  ten  został  zarzucony.  Skupienie  się  na  podziale

monochordu  świadczy  więc  o wczesnym  czasie  powstania  i  konserwatywnej  postawie

twórców,  przypisujących  tak  duże  znaczenie  temu  narzędziu  dydaktycznemu.  Autor

Opusculum  monacordale ma  zresztą  świadomość  jego  pewnej  nieporęczności,  pisząc:

„Opisane  wcześniej  sylaby  muzyczne,  których  dźwięki  najprecyzyjniej  ukazane  są  na

monochordzie,  na  ręce  odpowiednio  wyraźnie  są  przedstawione,  ponieważ  nie  zawsze

jesteśmy w stanie mieć ze sobą monochord tak jak rękę (…)”496.

Podział struny pozwala na przeniesienie abstrakcyjnych proporcji matematycznych na

materię dźwiękową, a tym samym na wyprowadzenie systemu muzycznego. Dokładny opis

491 Sed clavis est signum vel iudex vel index cantuum atque vocum. Vel est reseracio cantus. Et iterum dicitur
methaphorice ad clavem materialem. Nam sicut clave ferrea fit reseracio, ut pandantur oculta, ita clave
musica  cuncte  reserantur  vocum latentes  proprietates.  W:  Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex  traditione
Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 369 (6,19-22).

492 Claves enim littere vocum dicuntur (…). W: Bower, Opusculum monacordale, s. 75 (1,5,20).
493 Ibidem, s. 71-72 (1,4,15-16).
494 Nad  słowem  reliqui ze  sformułowania  reliqui  vacant („pozostałe  [odległości  na  monochordzie]  zostają

pominięte”) zamieszczona jest adnotacja: passus seu claves. W: ibidem, s. 71 (1,4,12,i).
495 Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition, s. 244.
496 Prenarrate  itaque  voces  musicales,  quarum  soni  in  monacordo  lucidissime  ostenduntur,  in  manu

consequenter declarantur, quia et monacordum non semper quemadmodum manum habere possumus (…).
W: Bower, Opusculum monacordale, s. 75 (1,5,18).
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procesu podziału opisany został w Opusculum. W w jego efekcie wyznaczono 21 dźwięków,

stanowiących  główny  materiał  muzyki  schyłku  średniowiecza497.  Do  każdego  z  „kluczy”

przyporządkowana jest jedna z liter, ułożonych w porządku alfabetycznym, powtarzającym

się w kolejnych oktawach. Układ ten jest następujący:  Γ A B C D E F G a b/h c d e f g aa

bb/hh cc dd, gdzie litera „b” oznacza b rotundum („okrągłe”; odpowiednik dzisiejszego „b”),

a  „h”  b  quadrum  („kwadratowe”;  odpowiednik  dzisiejszego  „h”).  Specjalne  przypadki

„kluczy”  stanowią  „b/h”  i „bb/hh”,  gdyż  obejmują  one  dwie  wysokości  dźwięku.

Wyznaczonych  stopni  jest  więc  21,  ale  19  claves498.  Jednym z  loci  Hollandrini jest  fakt

dodania  do  tego  zasobu  dźwięków  wysokiego  „ee”  w celu  uzupełnienia  najwyższego

heksachordu  (o  czym  nieco  więcej  piszę  poniżej).  W analizowanych  tekstach  clavis ta

pojawia się u Anonima Brun. II499 i w komentarzu THI500. W THVIII fakt jego dodawania

przez niektórych teoretyków zostaje odnotowany, jednak autor nie uważa tego za konieczne

i pomija „ee” w dalszym wywodzie501.

Jak  widać  na  powyższym  układzie  claves,  stopnie  podzielone  są  na  trzy  rodzaje

(proprietas – „właściwości”), czyli gatunki oktawowe: claves graves,  claves acutae i  claves

superacutae  (lub  excellentes).  Nazwy te  stanowią  zarazem próbę  uchwycenia  w słowach

właściwości  dźwięku,  poprzez  wykorzystanie  kategorii  przestrzennych i  znanych ze  sfery

materialnej.  Po  wymienieniu  claves autor  Opusculum  monacordale pisze:  „(…)  osiem

pierwszych  nazywa  się  ciężkimi  [graves],  gdyż  śpiew  czynią  ciężkim  [gravem]

i tłustym/niskim [bassum], następne zaś siedem nazywa się ostrymi/przenikliwymi [acutae]

z przeciwnego powodu, ostatnie zaś cztery najwyższymi [excellentes]”502. Glosator dodaje nad

497 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to,  że autorzy traktatów świadomi byli  przemian systemu, np.
w Opusculum  monacordale  znaleźć  można  adnotację,  że  wcześniej  dzielono  strunę  na  15  części,
obejmujących odległość podwójnej oktawy. Zob. ibidem, s. 69 (1,4,2-4).

498 Należy zauważyć, że  w tym zakresie występują pewne niejednoznaczności pomiędzy autorami traktatów,
np.  Sdislaus  jednoznacznie  twierdzi,  że  claves jest  19  (Claves  in  numero  reperimus  dena  novemque.
W: Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 32-33 (33)), natomiast
autor  Opusculum w części poświęconej  mutatio uznaje  b fa  i  h mi jako dwie oddzielne  claves (In signum
cuius  et  claves  due  sibi  differencialiter  conceduntur  (…).  W: Bower,  Opusculum  monacordale,  s.  80
(1,7,12).

499 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 203 (1,3).
500 Bower, Opusculum monacordale, s. 65 (1,2,8).
501 Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex  traditione  Hollandrini  cod.  Pragensis  V.F.6,  s.  374  (8,19).  W nieco

dalszym fragmencie autor traktatu stwierdza, że 21 dźwięków w pełni obejmuje skalę, w której głos ludzki
brzmi „czysto i prawidłowo” [vox clara et decens appareat], stąd nie widzi konieczności dodawania ee la
w celu uzupełnienia heksachordu. Zob. ibidem, s. 376 (8,49-50).

502 (…)  octo  primae  dicuntur  graves,  eo  quod cantum reddunt  gravem et  bassum,  sequentes  vero  septem
dicuntur acutae contraria ratione, ultimae autem quatuor excellentes. W: Bower, Opusculum monacordale,
s. 63 (1,1,74).
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słowem gravem sformułowanie: quod  grussius  per  eas  canitur503 („że  przez  nie  [claves]

grubszy jest wykonywany śpiew”). Każde z wykorzystanych sformułowań poza określeniem

wysokości  niesie  ze  sobą  również  pewną  charakterystykę,  koloryt,  pozwalający  na  ich

łatwiejszą identyfikację i zapamiętanie.

Alfabet  wydaje  się  wystarczająco  znanym,  oczywistym i  zapewniającym porządek

układem  elementów,  jednak  Sdislaus  w  swoim  traktacie  proponuje  dodatkową  pomoc

mnemotechniczną w postaci wierszy. Ich kolejne słowa rozpoczynają się kolejnymi literami

alfabetu,  stanowią  więc  rodzaj  (nie  zawsze  sprawnie  skonstruowanych504)  abecedariuszy.

Autor wpisał aż trzy tego rodzaju wiersze:

- pierwszy z nich to pojedynczy wers, obejmujący tylko siedem liter: Alpha beat cuncta dans

explet fata gravando505;

- kolejne dwa przytoczone zostają przy okazji  opisu  manus musicalis i  zawierają w sobie

wszystkie claves:

Gaudens alta botrus claudens domus erige facta

Grandis amor bene cingens des extende favorem

Gordantes ardent bellans cedit excute donum506.

Dans ars bos cape delphos emos fixit ad antrum

Gaudeat ardore bona condere defuit eri

Fruent gustantes amarum bibe cepe de arte507.

Odnośnie siedmiu liter Sdislaus tworzy nieco dalej interesujące powiązanie ich z boecjańską

koncepcją musica universalis,  czyli  harmonią sfer: „Żadna struna nie tworzy tego samego

dźwięku co inna. Wszystkich razem jest ich siedem, wystarczających do wypełnienia skali

głosu  ludzkiego,  gdyż  [podobnie]  ciała  niebieskie  wzbudzają  dźwięk  ruchu  na  siedmiu

orbitach”508.  Wydaje  się,  że  celem  tej  uwagi  nie  jest  naukowe  nawiązanie  do musica

speculativa (których to odniesień w tym typowo pedagogicznym traktacie nie jest wiele), ale

503 Ibidem, (1,1,74,e).
504 Analizę  tekstową wersetów tego  rodzaju  (tzn.  o  znaczeniu  nie  powiązanym z  opisywaną tematyką  lub

w których nawet kolejne słowa nie tworzą sensownych zdań) w odniesieniu do średniowiecznych zaleceń
mnemotechnicznych przeprowadziłem w części 3.4 rozdziału II.

505 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 31 (20).
506 Ibidem, s. 34 (39-41). W nieco odmiennej postaci wiersz ten występuje w warstwie komentarza THVIII.

Por. Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 380 (9,49-51).
507 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 34 (54-56).
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zbudowanie  pewnego  łańcucha  skojarzeń,  który  może  pomóc  w  przyswojeniu  materiału.

Werset  autora Opusculum przytoczony jako sposób zapamiętania podziału na trzy rodzaje

claves jest z pewnością mniej ekstrawagancki niż propozycje Sdislausa:

Octo voces graves scribuntur et capitales;

Septem minute quoniam dicuntur acute;

Cum duplici ventre precellunt 4or inde509.

„Osiem dźwięków ciężkich i wielkich 

[wielkimi literami] zapisuje się;

siedem małych [małymi literami] nazywa się 

wysokimi,

dlatego przewyższają je cztery z podwójnym 

brzuchem [zapisane dwoma literami]”.

Należy  zauważyć,  że  pierwsza  z  grup  (claves

graves)  zawiera  osiem  elementów,  mimo  iż

powtórzenie układu siedmiu liter następuje od „a”, co

reprezentują  zmiany  rodzaju  liter:  od  wielkich

(graves), przez małe (minutae – acutae), po podwojone

(geminae  – excellentes).  Określenia  te  również

pojawiają  się  powszechnie  w  traktatach,  stanowiąc

sposób na łatwe odnalezienie danego dźwięku. Pewne

nieregularności  liczby  liter  wynikają  z  rozwoju

systemu. Jak zauważa autor  Opusculum monacordale,

dawni muzycy ustanawiali na monochordzie zaledwie

15  miejsc,  wypełniających  zakres  podwójnej  oktawy

od  „A”  do  „aa”510.  Poniżej  skali  dodano  stopień

oznaczony  grecką  literą  „Γ”  (gamma),  aby  wypełnić

zakres I  modus plagalnego oraz najniższy heksachord.

Wyjaśnienie  tego  wyjątkowego  użycia  greckiego

symbolu przekazuje autor  Opusculum, aczkolwiek należy potraktować je przede wszystkim

508 Corda sonum nulla similem redit sibi, iuncte  /  Corde sunt septem, que vocem pleniter implent, / Vel quia
septeno motu celestia pangunt. W: ibidem, s. 42-43 (123-125).

509 Bower, Opusculum monacordale, s. 63 (1,1,75-77). Do fragmentu tego non magister w warstwie komentarza
THVIII dodaje kilka kolejnych wierszy, obejmujących więcej szczegółowych informacji o systemie claves.
Zob. Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 379 (9,27-47).

510 Fuerunt namque ut omnes veterani, qui tantummodo quindecim voces in monacordo constituebant, ab A
videlicet gravi exordium capien<te>s et in aa gemino desinen<te>s sufficere arbitran<te>s, si tot voces in
monacordo disponantur, que bisdyapason valeant adimplere. W: ibidem, s. 69 (1,4,3).
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metaforycznie oraz jako metodę zapamiętania tej  nieregularności w systemie muzycznym:

„Bowiem pierwsza [sylaba], którą określa się jako  Ut, wyznaczona jest przez Gamma lub

przez G greckie. Oznacza się ją greckim charakterem, gdyż wiadomo, że początkowo muzyka

przekazana  została  do  nas  przez  Greków,  i  że  [Gamma]  różni  się  kształtem od  naszego

[łacińskiego]  G,  z  którym  tworzy  oktawę”511.  Prawdopodobnie  skala  rozszerzona  została

o kolejne kilka dźwięków powyżej „aa” ze względu na potrzeby praktyki muzycznej. Można

zastanawiać  się,  czy  dodanie  akurat  czterech  kolejnych  liter  nie  było  związane

z wykorzystaniem narzędzia  dydaktycznego,  jakim jest  tzw.  ręka  Gwidona,  którą  bardziej

szczegółowo  opisuję  w podrozdziale  1.4.  Przedstawienie  ręki  uznawane  za  najstarsze,

zachowane  w rękopisie  z opactwa  S.  Maria  di  Albaneta  z  końca  XI  w.  (Monte  Cassino,

Archivio dell’Abbazia, cod. 318), obejmuje zakres dwóch oktaw512, jednak od „Γ” do „g”,

a nie od „A” do „aa”, jak twierdzi autor  Opusculum. Jak widać na ryc. 6, w takim układzie

cztery  miejsca  na  ręce  pozostają  puste,  a więc  wypełnić  można  je  kolejnymi  czterema

figurami („aa”, „bb/hh”, „cc” i „dd”). Możliwe więc, że system, wymagający rozszerzenia ze

względu  na  praktykę  muzyczną,  dostosowany  został  do  właściwości  powszechnie

wykorzystywanego narzędzia mnemotechnicznego513.

Autor Opusculum wprowadza również dodatkowy podział  na  claves  signate  i  non

signate („klucze  oznaczone”  i  „nieoznaczone”).  Dotyczy  on  wizualizacji  na  systemie

liniowym – claves signate to te, które zapisywane są po lewej stronie jako punkty odniesienia

lub wskazujące rodzaj heksachordu (kwestię tę rozwijam poniżej): „Z których [claves] pewne

nazywane są oznaczonymi, niektóre nieoznaczonymi. Oznaczone to te, które notowane są do

511 Nam prima, que ut nominatur, per gamma – sive per G grecum designatur; greco caractare insignitur, ut
a Grecis originaliter emanasse ad nos musica, et a nostro G figuraliter differre, cum quo facit dyapason,
ostendatur. W: ibidem, s. 60 (1,1,33-34). Autor Opusculum nie był jednak w swojej opinii odosobniony, ten
sam argument  pojawia się  bowiem w Tractatus  plane musice Prosdocima de’ Beldomandi:  „Pamiętając
jednak, że nasza gramatyka wzięła swoje początki w greckiej gramatyce, i podobnie muzyka, może nam to
wyjaśnić, dlaczego [nasi poprzednicy –  predecessores] umieścili  na początku muzycznej ręki  greckie  G,
zapisywane jako Γ, (…) i nazywane wśród Greków gammą (…)” (Memorantes tamen gramaticam nostram
ex  greca  gramatica  originem  sumpsisse,  pariterque  musicam,  ut  hoc  ostenderent  in  principio  manus
musicalis G grecum apposuerunt, quod sic scribitur, Γ, (…) atque gama apud ipsos grecos nominatur (…).
W: Prosdocimo de’ Beldomandi, Plana musica. Musica speculativa, s. 66.)

512 Diagram opisuje Smits van Waesberghe w: Musikerziehung, s. 126-127.
513 W traktacie THXIII, którego najstarszy rękopis spisany został w pierwszej połowie XV w. prawdopodobnie

w środowisku  Uniwersytetu  w  Wiedniu,  pojawia  się  wiersz  (1,31-34),  tłumaczący  nieuwzględnienie
najwyższej sylaby ee właśnie tym, że wykracza ona poza liczbę stawów na ręce. Autor posługuje się w tym
kontekście arystotelesowskim zaleceniem, by sztuka imitowała, czy też była zgodna z naturą. Zob. Meyer,
Versus de musica, s. 80-81. Edycja traktatu w:  idem,  Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Mellicensis
873 et Lipsiensis 1236 (Trad. Holl. XIII), w: Traditio Iohannis Hollandrini, red. Michael Bernhard Elżbieta
Witkowska-Zaremba, tom IV, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2013, s. 283-
362.
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wyznaczania  śpiewu w księgach i  to  te,  które  powszechnie  zapisywane są  jako  F niskie

[grave]  i  c wysokie  [acutum],  rzadziej  zaś  te,  które  wyznaczane  są  jako  Γ greckie  i  g

najwyższe  [superacutum].  Niektóre  zaś  najrzadziej,  jako  d najwyższe  [excellens]  są

wyznaczone, itd.  b fa b mi [zapisywane jest] z powodu zróżnicowania dźwięków [propter

differencias vocum], które oznacza, i fa zapisywane jest przez b okrągłe [rotundum],  b [„h”]

mi zaś przez kwadratowe [quadrum],  które dziś jako  h514 jest zapisywane. Wszystkie inne

[klucze]  nazywane  są  nieoznaczonymi,  bo  w  księgach  śpiew  [cantus]  nie  jest  przez  nie

wyznaczany”515. Mimo wyraźnego podkreślania przez autora zapisu materialnego w księdze,

można przypuszczać,  że  claves  signate mogły  również  pomagać w mentalnej  wizualizacji

(sam Hugon ze św. Wiktora zalecał kształtowanie pamięci w sposób analogiczny do strony

realnej księgi, a wszelkie dodatkowe znaczniki stanowiły w tym istotną pomoc).

Na układ 19 claves nałożony zostaje następnie system heksachordów, składających się

z 6 sylab  solmizacyjnych: ut  re  mi  fa  sol  la.  Należy  zauważyć,  że  w  średniowiecznych

traktatach nie pada słowo „heksachord”516. W analizowanych tekstach autorzy posługują się

głównie określeniem cantus („śpiew”)517, a jego elementy określają jako syllabae („sylaby”)

lub  voces (słowo vox w zależności od kontekstu może oznaczać zarówno głos, dźwięk, jak

i sylabę solmizacyjną). Wynalazek solmizacji przypisywany jest Gwidonowi z Arezzo, który

formułował  jego  cel  jako  „znalezienie  nieznanego  śpiewu”  (ad  inveniendum  ignotum

cantum)518. Stanowi on rodzaj alfabetu, który, podobnie jak pismo według definicji Izydora

z Sewilli,  ma  funkcję  głównie  mnemotechniczną.  Zapis  literowy  miał  stanowić  zaledwie

przedłużenie pamięci i sposób na przywołanie głosów tych osób, których z jakiegoś powodu

nie możemy usłyszeć519. Izydor w Etymologiach pisze, że litery zostały wynalezione „w celu

zapamiętywania rzeczy. Zostają one zawarte w literach, by nie uciekły w niepamięć. Gdyż tak

wielka jest różnorodność rzeczy, że nie można nauczyć się ich wyłącznie przez słuchanie, ani

514 Chodzi tu oczywiście nie o literę „h”, ale o „b” z kwadratowym brzuszkiem. W powyższym wywodzie
zapisuję „h” jako b quadrum.

515 Quarum quedam dicuntur signate, quedam non signate. Signate sunt, que ad notificandum cantum in libris
scribuntur,  et  harum quedam communiter signantur, ut  F grave et  c acutum, quedam vero ut  T grecum
fundamentale rarius et g superacutum, quedam vero rarissime ut d excellens. Signantur eciam b fa et b mi
propter differencias vocum, quas designant. Et fa signantur per b rotundum, b mi vero per quadrum, quod
hodie per modum b scibitur, alie autem omnes, eo quod in libris cantus per eas non signatur, non signate
dicuntur. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 75-76 (1,5,21-24). 

516 Pojawia się ono dopiero w XVI w., inne wykorzystywane w średniowieczu terminy to np. cantio i deductio.
Zob. Pesce, The Affinities and Medieval Transposition, s. 174 (przypis nr 1).

517 Dalej będę posługiwał się jednak słowem „heksachord”, mimo iż nie jest ono używane w traktatach; jest
jednak dużo bardziej precyzyjne niż wieloznaczne słowo cantus.

518 Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 112.
519 Carruthers, The Book of Memory, s. 133-134.
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pomieścić  wyłącznie  w  pamięci”520.  Ich  celem nie  jest  więc  wyręczenie  pamięci,  ale  jej

wspomożenie i rozszerzenie.

Według powszechnego w teorii muzyki przekonania, nazwy sylab miały pochodzić od

hymnu  do  św.  Jana  Ut  queant  laxis,  którego  kolejne  wersy  rozpoczynają  się  kolejnymi

sylabami i zarazem dźwiękami heksachordu (zob. przykł. nr 1). Hymn ten stanowi oczywistą

pomoc  mnemotechniczną  w  zapamiętaniu  sylab  heksachordu  i powiązania  ich

z wysokościami  dźwięku.  Trudną  do  rozstrzygnięcia  kwestią  pozostaje  to,  czy  najpierw

powstał  hymn,  czy  do  melodii  dopasowano  nowy  tekst,  czy  może  został  w  całości

skomponowany na potrzeby solmizacji. Wątpliwość ta wyrażona została w komentarzu THI

(zapis hymnu nie stanowi również integralnej części  Opusculum monacordale): „Odnośnie

[powyższego] tekstu wiadomo, że o tych sześciu sylabach wymienionych w tekście [traktatu]

niektórzy mówią, że przejęte zostały z hymnu do św. Jana Chrzciciela, mianowicie Ut queant

laxis itd. Lub możliwe, co brzmi bardziej wiarygodnie, że autor lub kopista tegoż hymnu,

widząc, że sześć sylab wystarczy dla każdego śpiewu, by prowadzić go zgodnie z prozodią

tekstu  [secundum  arsim  et  thesim],  najpierw  najwytworniej  przyporządkował  wersowi

wspomnianego hymnu te [sylaby] dla uczynienia ich wiarygodnymi i zaaprobowanymi przez

Kościół, w ten sposób go komponując”521:

520 Vsus litterarum repertus propter memoriam rerum. Nam ne oblivione fugiant, litteris alligantur. In tanta
enim rerum varietate nec disci  audiendo poterant omnia, nec memoria contineri.  W: Isidore of Seville,
Etymologiae, red. Wallace M. Lindsay, Oxford 1911. Cytat za: Carruthers, The Book of Memory, s. 139 i 408
(przypis nr 113).

521 Circa litteram notandum, quod ille sex sillabe in textu enumerate secundum quosdam dicuntur esse recepte
ex ymno sancti Iohannis Baptiste, videlicet Ut queant laxis, etc. Vel fortassis quod magis consonat veritati,
autor seu editor eiusdem ymni videns has sex sillabas sufficere ad omnem cantum secundum arsim et thesim
peragendum eas autorisando et ecclesie approbando primo versui dicti ymni ipsas subtilissime implicavit
illo modo eum componens, w: Bower, Opusculum monacordale, s. 58 (1,1,8-9).
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Sdislaus odnośnie sylab (jak i właściwie wszelkich układów literowych) proponuje zaś pomoc

mnemotechniczną  w  postaci  krótkiego  wersetu,  którego  kolejne  słowa  rozpoczynają

opadające sylaby heksachordu: Laxant sole favum mittit refovens ut ab aurum522.

Najważniejszą cechą heksachordu jest jego stała struktura interwałowa. Pomiędzy ut

i re, re i mi, fa i sol, sol i la zawsze występuje cały ton. Wyjątkowe miejsce stanowią sylaby

mi i fa, oddalone od siebie o półtonu. Ten układ interwałowy (zapisany schematycznie jako: T

T S T T, gdzie „T” oznacza tonus, a „S” semitonium) znajduje się w kilku miejscach systemu

dźwiękowego.  Hesachordy  poza  tym  nakładają  się  na  siebie,  stąd  do  jednej  clavis

przyporządkowane są od 1 do 3 voces: 

Γ ut A re B mi C fa ut D sol re E la mi F fa ut G sol re ut a la mi re b fa/h mi c sol fa ut d la

sol re e la mi f fa ut g sol re ut aa la mi re bb fa/hh mi cc sol fa dd la sol (ee la)

W całym systemie mieści się 7 heksachordów, z których ostatni pozostaje niepełny, jeśli nie

zostanie  dodana  clavis „ee”.  Heksachordy  dzielą  się  na  3  rodzaje,  oznaczone  powyżej

kolorami (określenia pochodzą z Opusculum monacordale523):

- cantus durus sive asper („twardy lub szorstki”) – kolor czerwony;

- cantus naturalis sive planus („naturalny lub równy/czysty”) – kolor zielony;

- cantus mollis sive dulcis („miękki lub słodki”) – kolor niebieski.

Kategorią, na podstawie której rozróżniane są heksachordy, jest wykorzystanie  clavis „b/h”,

występującej  w  dwóch  postaciach.  Zastosowanie  „b”  (przyjmującego  sylabę  fa)  tworzy

bowiem  półton  z  poprzedzającym  „a”,  natomiast  „h”  (przyjmującego  mi)  z  kolejnym

dźwiękiem – „c”. W powyżej przytoczonych określeniach heksachordów zauważyć można,

522 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 28 (17).
523 Bower, Opusculum monacordale, s. 77 (1,6,4).
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podobnie  jak  w przypadku  rodzajów  claves,  chęć  ujęcia  właściwości  dźwięków  i  ich

postępów.  Powszechnym  w teorii  muzyki  średniowiecza  było  przekonanie  o  „b”  jako

„miękkim”  i  „słodkim”,  a  o  „h”  jako  „twardym”.  Bardziej  wyczerpujące  (niż

w analizowanych  traktatach  środkowoeuropejskich)  wytłumaczenie  tej  kwestii  znalazłem

u Prosdocima  de’  Beldomandi,  który  pisze  następująco:  „(…) bowiem  przez  pierwsze,

b rotundum, głos wznosi się miękko i słodko, gdyż tworzy się półton, który uznawany jest za

słodszy niż ton, i dlatego nazywany jest b miękkim. Natomiast przez drugie, b quadrum, głos

wznosi  się  w  sposób  twardy  i  szorstki,  gdyż  wtedy  tworzy  się  ton,  który  uważa  się  za

w pewien sposób twardy w odniesieniu do półtonu, dlatego nazywane jest  b twardym”524.

Szczególnie istotne wydają mi się tutaj dwie kwestie. Po pierwsze przekonanie o „miękkości”

b  rotundum ze  względu  na  „miękkość”  półtonu,  po  drugie  zaś  to,  że  pochody

z wykorzystaniem  tonu  lub  półtonu  są  metaforycznie  oceniane  względem  siebie,

porównywane w obrębie systemu. Wydawać by się mogło, że skoro struktura heksachordów

jest  taka  sama,  to  i  nie  powinny  różnić  się  swoją  charakterystyką.  Jest  to  jednak  błąd,

polegający  na  ich  wyseparowywaniu  z całego  systemu.  Odwołując  się  do  własnych

doświadczeń wykonawczych jestem przekonany o tym,  że  wykorzystanie  b rotundum lub

b quadrum potrafi nadać zupełnie inny charakter danemu pochodowi, co szczególnie wyraźne

jest  w  przypadku  polifonicznej  muzyki  menzuralnej,  gdzie  modyfikacji  podlega  również

przestrzeń  harmoniczna525.  Rodzaj  przeczucia,  intuicji  pełni  zaś  trudną  do  ujęcia,  ale

niezwykle istotną funkcję mnemotechniczną.

Właściwości  obu  rodzajów  „b”  przeniesione  zostały  następnie  na  charakterystykę

heksachordów.  Spośród  analizowanych  tekstów  środkowoeuropejskich  najpełniej

i najbarwniej przedstawia ją Sdislaus, proponując kolejne metaforyczne określenia śpiewu:

„[Heksachord  nazywany  jest]  Bedurus  [cantus  durus],  gdyż  tworzy  dźwięk  kanciasty

524 (…)  quoniam per primum b, scilicet rotundum, vox molliter atque dulciter elevatur cum inde semitonium
causetur, quod dulcius tono reputatur, et ideo b molle nominatur; per secundum vero b, scilicet quadrum,
vox duriter atque aspere elevatur, et ideo b durum nuncupatur (…). W: Prosdocimo de’ Beldomandi, Plana
musica. Musica speculativa, ed. i tłum. angielskie Jan Herlinger, s. 58-59.

525 Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na niejednoznaczność i  złożoność pojęcia „słodyczy” w estetyce
średniowiecza.  Synonimiczne  określenia suavis i dulcis łączą  bowiem  w  sobie  również  swoje
przeciwieństwa, co podkreśla Carruthers w: Mary Carruthers, Sweetness, „Speculum” 81 (październik 2006)
nr  4,  s.  999-1013.  Przymiotnika suavis w  odniesieniu  do b  rotundum nie  powinniśmy  rozumieć  we
współczesny,  potoczny  sposób,  gdzie  „słodka  harmonia”  lub  „słodka  melodia”  często  utożsamiana  jest
z przesadą i banałem. To samo słowo użyte do opisu heksachordu naturalis u Sdislausa (zob. przypis nr 526)
można odnieść do innego znaczenia suavis,  jako „prawidłowy”,  „pełnowartościowy”. Carruthers  zwraca
uwagę, że średniowieczne określenia takie jak „słodka woda” lub „słodkie wino” nie wskazują na słodki
smak napojów, ale  na ich czystość i  świeżość.  Zob.  ibidem,  s. 1011.  Cantus naturalis jest  więc czysty
i prawidłowy, gdyż nie zawiera w sobie żadnych zmiennych składników.
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[quadratum]  lub  gruby,  gdyż  gruby  [grossum]  może  być  nazwany  również  twardym.

Beduralis  wykazuje się czterema cechami charakterystycznymi głosu: szorstki [aspera vox],

twardy [duram], chropowaty [raucam], dodałbym jeszcze ciemny [cecam]. Każdy sądzi, że

ich własny głos jest naturalny. Każda cecha, która jest właściwa jakiejś rzeczy jest uznawana

za naturalną. [Mimo to] dzieła natury mogą nieść za sobą poważne błędy. Rodzaj [cantus]

naturalis łączy w sobie pięć cech: tłusty/urodzajny [pinguis], delikatny/wytworny [subtilis],

jasny/wyraźny [perspicua], gęsty [spissa], słodki [suavis]. Miękkość dźwiękowi nadaje się

poprzez  bemoll.  Teoria  muzyki  [musica]  prawidłowo uznaje,  że  miękkość  wynika  z  tego

bemolla.  [Cantus]  mollis produkuje  dźwięk  cienki/przenikliwy  [acutum],  czysty  [clarum]

i wysoki [altum]”526. Heksachordy durus i mollis stanowią więc skrajności, pomiędzy którymi

umieszczony jest heksachord „neutralny” („naturalny” – naturalis), w którym nie występuje

żadna  z  form  „b”.  Porównując  charakterystykę  rodzajów  claves z  charakterystyką

heksachordów zauważyć można również znaczące zbieżności poprzez zastosowanie takich

słów jak  grossus,  czy  acutus.  Wydaje się, że Sdislaus opiera swój opis głównie na trzech

pierwszych heksachordach,  z których najniższy (umieszczony w całości  w obrębie claves

graves) jest durus (od „Γ” do „E”), następnie (zahaczający o claves acutae) naturalis (od „C”

do „a”) oraz mollis (od „F” do „d”, a więc mający większość swoich składników w obrębie

claves  acutae).  Autor  tworzy  więc  połączenie  pomiędzy  najważniejszymi  elementami

systemu  również  poprzez  poszukiwanie  zbieżności  i stosowanie  wspólnych  określeń,  co

zwiększa jego spójność i ułatwia jego pojęcie umysłem.

Heksachordów  jest  jednak  7,  występujących  w  różnych  rejestrach  claves:  3  duri

(rozpoczynające się od „Γ”, „G” lub „g”), 2 naturales (od „C” i „c”) i 2 molles (od „F” i „f”).

Do ich zapamiętania autor Opusculum monacordale proponuje krótki, rymowany wers: C dat

natura,  F  b  moll,  G  que  b  dura527.  Wcześniej  zostają  one  wyraźnie  skategoryzowane

i ponumerowane (np. primus b duralis, secundus b duralis), wraz z ich zakresem. Litery „b”

i „h”  służą  zarazem,  poza  symbolizowaniem  dźwięków,  do  oznaczania  rodzajów

heksachordów (także na systemie liniowym)528.

526 Bedurus, quadratum vel grossum quia sonum / Donat, nam grossum poterit dici bene durum. / Bisque binas
species beduralis tenet  in se:  /  Aspera vox, duram, raucam, coniungito cecam. /  Quisque sibi propriam
naturalem fore vocem. / Nam naturale proprium rei perhibetur. / Duros defectus peragens natura relinquit. /
Connaturalis species iungit sibi quinque: / Pinguis, subtilis, perspicua, spissa, suavis. / Mollicies vocis per
bemollem datur ista. /  Ex hoc bemollem bene musica comprobat esse: /  Mollis acutum, clarum producit et
altum.  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,  s.  44-47
(144-155).

527 Bower, Opusculum monacordale, s. 78 (1,6,10).
528 Ibidem, s. 77-78 (1,6,5-8).
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Analiza  podstawowych  komponentów  średniowiecznego  systemu  muzycznego

pozwala stwierdzić,  że w samych swoich fundamentach jest  to  system mnemotechniczny.

Skonstruowany jest on według zasad średniowiecznej  memorii  (najprecyzyjniej wyłożonych

w  De tribus  maximiis  circumstantiis  gestorum Hugona  ze  św.  Wiktora529),  a  tym samym

niejako wynikających z funkcjonowania ludzkiego umysłu. Wysokości dźwięków podzielone

są więc na grupy (claves i heksachordy), zawierające łatwą do przyswojenia liczbę elementów

(4-8  dla  grup  claves i  6  dla  voces).  Porządek  w  każdej  z  grup  zapewnia  wykorzystanie

łacińskiego alfabetu (jako układu liter powszechnie znanego przez studiujących) oraz sylab,

wraz z którymi dostarczana jest metoda mnemotechniczna w postaci pieśni Ut queant laxis.

Tworząc system solmizacyjny należało bowiem skupić się nie tylko na uporządkowaniu, ale

także na brzmieniu i łatwości śpiewania sylab. Istotną w tym kontekście cechę stanowi fakt,

że zawarto w nim wszystkie samogłoski alfabetu łacińskiego (odpowiednio: „u”, „e”, „i”, „a”,

„o” z powtórzeniem „a” jako ostatniego elementu).

Zgodność  z  podstawowymi  zasadami  mnemotechniki  wykazują  również  relacje

pomiędzy  literami,  zawartymi  w  różnych  grupach  „kluczy  muzycznych”.  Claves  graves

zapisane są wielkimi literami, a kolejne rodzaje stanowią ich wariacje: claves acutae zapisane

są tymi samymi, ale małymi literami,  superacutae są zaś podwojone. Ze względu na to, że

„Γ” nieco wymyka się systemowi (choć wciąż stanowi starogrecki odpowiednik litery „G”),

autor  Opusculum  uznał za konieczne zaproponowanie dodatkowego sposobu zapamiętania,

poprzez  powiązanie  greckiej  proweniencji  symbolu  z  greckimi  początkami  muzyki.  Do

przekazów antycznej  notacji  warto  zresztą  zajrzeć  poszukując  mnemotechnicznych  źródeł

systemu.  Notacja  dazjańska,  zawarta  w traktacie  Musica  enchiriadis,  wykorzystuje

ograniczony zestaw symboli, powtarzających się w kolejnych tetrachordach, jednak w innym

położeniu (wyjątek stanowi tutaj symbol trzeci od lewej, występujący w okolicy półtonu)530.

529 Zob. poświęconą temu tekstowi część rozdziału I niniejszej dysertacji.
530 Procedurę tę można wywnioskować nie tylko z samego układu symboli, ale opisuje ją sam autor traktatu.

Zob.  Musica  Enchiriadis  and  Scolica  Enchiriadis,  wstęp  i  tłum.  Raymond  Erickson,  Music  Theory
Translation Series, red. Claude V. Palisca, Yale University Press, New Haven & London 1995, s. 3-4.
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Oznaczanie w jakiś sposób kolejnych grup symboli bądź wyobrażeń (w powyższym

przypadku poprzez zmianę ich pozycji, w przypadku claves przez zmianę formy tych samych

liter)  stanowi  podstawową  zasadę  memorii,  rozpowszechnioną  w  pracach  poświęconych

mnemotechnice i sztuce pamięci531. Spośród tekstów analizowanych w rozdziale I niniejszej

rozprawy,  obracanie  wyobrażeń  (reprezentujących  sylaby)  bezpośrednio  zaleca  Thomas

Bradwardine w De memoria artificiali adquirenda (opat (abbot) może symbolizować sylabę

„ab”, po obróceniu do góry nogami „ba”). Uważam jednak, że bezpośrednie łączenie układu

symboli notacji dazjańskiej z wyszukaną retoryczną sztuką pamięci nie jest słuszne. Stanowią

one, podobnie jak system średniowieczny, wytwór kultury z jednej strony piśmiennej (stąd

w ogóle ich wykorzystanie i opis w formie usystematyzowanego wywodu), z drugiej strony

o wciąż  bardzo  znaczącym  residuum oralnym.  Zadaniem  sztuki  muzycznej  jest  zresztą

uporządkowanie  zasad,  wedle  których  kształtowana  miała  być  aktywność  par  excellence

oralna.

1.2 Mutatio vocis – sposoby przechodzenia pomiędzy heksachordami

Po  opisaniu  najważniejszych  elementów,  tworzących  rodzaj  „matrycy”  całego

średniowiecznego systemu muzycznego,  należy podjąć kwestię  sposobu poruszania się po

nim. System oznaczeń literowych nie powoduje w tym zakresie większych problemów (układ

jest  jednowymiarowy  i  wykazuje  ciągłość),  inaczej  jest  z  systemem  heksachordalnym.

531 Zob. część rozdziału I poświęconą traktatowi Rhetorica ad Herennium i jego recepcji.
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Heksachordy tworzą bowiem zamknięte sześcioelementowe jednostki, które są nałożone na

siebie. Mało który utwór opiera się na zaledwie sześciu wysokościach dźwięku, konieczne

jest więc przechodzenie pomiędzy heksachordami. Procedura ta określana jest jako  mutatio

(„zmiana”, „wzajemność”/”wymiana”), a w sposób najbardziej klarowny definiuje ją autor

THVIII:  „Mutacio jest  zatem zmianą  cantus [heksachordu]  w  kierunku  wznoszącym lub

opadającym [intensa vel remissa]; lub jest przejściem z jednej sylaby do drugiej zawartej pod

tą samą clavis w celu osiągnięcia wznoszenia lub opadania [melodii]. Na przykład, gdy będzie

wnosić się od  D gravis do  d acutum przez  a acutum,  wtedy na  a acutum należy uczynić

zmianę [transitus] z  la do re z powodu wznoszenia się [intensionis vel elevacionis] śpiewu;

i odwrotnie, z re do la z powodu jego opadania”532.

Kluczową wiedzą dla  poprawnego przeprowadzenia „mutacji”  jest  więc znajomość

sylab  przyporządkowanych  do  danych  claves,  na  co  szczególną  uwagę  zwraca  autor

Opusculum monacordale. W tym celu wyróżnia wśród sylab proste i złożone, a ze złożonych

wyodrębnia  dwie  grupy  –  potrójne  (trissillabae,  mające  przyporządkowane  trzy  sylaby)

i podwójne (bissillabae, posiadające dwie sylaby). Konieczny do zapamiętania materiał dzieli

więc na mniejsze części, co jest oczywistym zaleceniem średniowiecznego rzemiosła pamięci.

Odnośnie trissillabae zastosowany zostaje również porządek numeryczny – autor podkreśla,

że jest ich sześć:  G sol re ut (que est prima), a la mi re (inmediate sequens secunda), c sol fa

ut (est 3a),  d la sol re (sequens 4a)  g sol  re ut (5ta)  aa la  mi re  (est 6ta et ultima). W glosie

znajdziemy numerację,  dodatkowo podkreślającą  uporządkowanie  (zapisane  w nawiasach)

i pozwalającą zapamiętać, czy sylaby następują bezpośrednio po sobie w systemie (adnotacje:

inmediate sequens i  sequens)533. Porządek sześciu  trissillabae powiązany jest następnie z tą

samą liczbą mutationes (co wspomaga myślenie „łańcuchowe”), wśród których wyróżnia się

trzy wznoszące (zmiana na ut, re lub mi; „gdyż więcej może wznosić się niż opadać w obrębie

swojego heksachordu”534) oraz trzy opadające (fa,  sol i  ut).  Autor  Opusculum twierdzi, że

znajomość trissillabae wystarczy do określenia bissillabae, pisząc, że są nimi „wszystkie inne

złożone”  i  wymienia  tylko  kilka  początkowych535.  Podobną  metodę  proponuje  Sdislaus

(odnośnie  zmiany  sylaby  stosuje  on  również  termin  fractio lub  confractio,  co  tłumaczyć

532 Mutacio  igitur  est  cantuum variacio  intensa  vel  remissa;  vel  est  transitus  unius  vocis  ad  aliam causa
intensionis vel remissionis sub eadem clave musica contentarum. Verbi gracia, ut si a D gravi sit ascensus
ad d acutum per a acutum, tunc in a acuto fit transitus de  la in  re causa intensionis vel elevacionis; et
econtra,  de  re in  la causa  deposicionis  vel  remissionis  cantus.  W:  Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex
traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 425 (19,4-5).

533 Bower, Opusculum monacordale, s. 79 (1,7,2,f-l).
534 Et quociens mutacio aliqua desinit in  ut,  re, vel  mi, dicitur ascendendo, quia plus habet ascendere quam

descendere in suo cantu. W: ibidem, (1,7,5).
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można jako „złamanie”): „Przyporządkuj sześć zmian [sex fracciones] do sześciu „kluczy”

[clavibus]  z  trzema  sylabami.  Pomiń  trzy  [pierwsze  claves,  mające  po  jednej  sylabie,

mianowicie „Γ”, „A” i „B”] i pozostałym daj po dwie sylaby [voces geminatas]”536. Sdislaus

używa ponadto sformułowania  voces geminate („sylaby podwójne”, ale także „bliźniacze”)

metaforycznie, co pozwala na połączenie elementów łańcuchem skojarzeń. Tak jak bliźnięta

wydają się tą samą osobą, ale ich charaktery są różne, tak w podobny sposób do tej samej

wysokości dźwięku (clavis) przyporządkowane są dwie sylaby, z których każda pozwala na

rozwijanie melodii w różne strony (opadająco lub wznosząco)537. Autor Opusculum odnośnie

sylab  i  ich  „mutacji”  proponuje  również  pomoc  mnemotechniczną  w  postaci  wiersza,

zbierającego najważniejsze informacje w kompaktowej formie:

Unica si fuerit, vox invariata manebit;

Si duplex detur, hanc bis decet ut varietur;

Si vox sit terna, variacio sit tibi sena

Ut re mi scandunt, descendunt fa quoque sol 

la538.

„Jeśli będzie pojedyncza, sylaba pozostaje 

niezmienna;

Jeśli podwójna jest dana, odpowiednio na 

dwa sposoby się zmienia;

Jeśli sylaba będzie potrójna, zmian 

[„mutacji”] będzie dla ciebie sześć.

Ut re mi wznoszą się, opadają fa, razem z sol 

i la.”

Więcej miejsca przeznaczono w traktatach na szczególny przypadek, który stanowią

claves b fa b mi oraz bb fa bb mi. Wymykają się one bowiem powyższym regułom. Mimo iż

zaliczyć należy je grupy bissillabae (w Opusculum monacordale539), to poprzez niemożliwość

przeprowadzenia mutatio bliższe są „kluczom” o jednej sylabie (monosillabae; w THVIII540).

Tłumacząc  tę  kwestię,  autor  Opusculum przytacza  kolejne  epitety  dookreślające

charakterystykę  b quadrum i  b rotundum:  „(…) nigdy nie  zamienia  się  tam jednak jedna

sylaba w drugą, ponieważ są tam dwie sylaby sobie przeciwne, mianowicie twarda [dura]

535 Bissillabe,  que  in  duabus  vocibus  componuntur,  duas  faciunt  mutaciones,  unam ascendendo,  et  aliam
descendendo, ut sunt omnes alie composite sicut c faut, d solre, e lami, f faut, et sic de aliis. W:  ibidem,
(1,7,4).

536 Tres voces, sex fracciones sex clavibus aptes.  /  Absolvas tres, da reliquis voces geminatas. W:  Bernhard,
Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 40-41 (90-91).

537 Comparat unus in uno, sic sedet alter in illo. / In geminos unus diversos aspicerit atque / Inter se mutuo sic
descendunt et in illud. W:  ibidem, s. 40-41 (95-97). Autorzy edycji i tłumaczenia zauważają, że metafora
bliźniąt  wyrażona jest  w niejasny sposób (pewna językowa nieprecyzyjność,  a nawet nieporadność, jest
charakterystyczną cechą tego traktatu).

538 Bower, Opusculum monacordale, s. 80 (1,7,7-10).
539 Ibidem, s. 80 (1,7,7,11).
540 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 429 (19,52).
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i miękka [mollis], lub napięta [intensa] i łagodna/opieszała [remissa]. W jednym znaku dwie

różne  od  siebie  claves są  przyporządkowane,  więc,  choć  przebywają  w jednym miejscu,

oznaczają  różne  dźwięki  (…)”541.  Dalej  autor  przechodzi  w bardziej  szczegółowy (można

powiedzieć scholastyczny) wywód na temat różnicy między tymi dwoma dźwiękami i tego,

że użycie występującego pomiędzy nimi interwału półtonu mniejszego (semitonium minor)

byłoby  sprzeczne  z  wykorzystywanym  w  muzyce  średniowiecznej  genus  diatonicum

(„rodzajem diatonicznym”).  Wpisywałoby się  natomiast  w znany z  greckiej  teorii  muzyki

genus chromaticum („rodzaj chromatyczny”),  który wyszedł z użytku. Autor omawia jakie

byłyby  tego  (zgubne)  konsekwencje  dla  całego  systemu  (m.in.  niemożliwość  osiągnięcia

części konsonansów doskonałych)542.

Mutatio nie  jest  aspektem  szczególnie  szeroko  opisywanym  w  traktatach.  Nie

pojawiają  się  w  nich  chociażby  przykłady,  które  w  praktyce  ukazywałyby  realizację  tej

kwestii,  np.  najczęstsze  schematy,  czy  też  śpiewy  z  podpisanymi  sylabami  i  miejscami,

w których należy zmienić sylabę. Nieoczywisty (niezasygnalizowany wyraźnie przez autora)

wyjątek w tym zakresie stanowi  Opusculum monacordale. W tonariuszu, zajmującym dużą

część  drugiej  księgi  traktatu,  śpiewy  zapisane  są  w  absolutnie  wyjątkowy  sposób,

wyprowadzony z podziału monochordu, a mianowicie ciągiem claves – oznaczeń literowych,

włączonych w tekst wywodu543. W glosie (nad literami) zanotowano zaś sylaby solmizacyjne.

W miejscach, w których należy dokonać mutatio pojawiają się dwie sylaby, umieszczone nad

sobą, z których dolna stanowi zazwyczaj tę, do której przeprowadzona jest „mutacja”. Poniżej

zamieszczam  przykład  zapisu  wersetu,  śpiewanego  po  introicie  pierwszego  tonu  (protus

authenticus):

541 (…) nunquam tamen mutatur ibi una vox in aliam, quia ibi sunt due voces sibi contrarie, scilicet dura et
mollis, sive intensa et remissa. In signum cuius et claves due sibi differencialiter sonum facere denotantur
(…). W: Bower, Opusculum monacordale, s. 80 (1,7,11-12).

542 Ibidem, s. 80-82 (1,7,12-21).
543 Sposobom konstrukcji tonariuszy poświęcam część 1.8 niniejszego rozdziału.
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Ryc. 9 Zapis melodii wersetu śpiewanego po introicie pierwszego tonu w formie notacji literowej z zanotowanymi
nad literami sylabami solmizacyjnymi. THI, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 280v



W przykł. 3 błędną „mutację” zaznaczyłem kolorem czerwonym. Poprawne  mutatio

powinno mieć miejsce na clavis „G”, gdzie sol należy zamienić na ut, aby móc zrealizować

skok o kwartę w górę na „c” (fa). Ze względu na sposób notacji i pojawiające się błędy można

przypuszczać, że zapis sylab jest rodzajem ćwiczenia z solmizacji i mutatio, wykonywanego

przez  glosatora,  dając tym samym wgląd w jeden ze  sposobów prywatnej  nauki  systemu

muzycznego. Termin mutatio występuje w pokrewnym znaczeniu w ramach ars organisandi

jako mutatio tactuum. Wrócę do niego jednak dopiero w części 4 niniejszego rozdziału, gdyż

łączy  on  myślenie  linearne  (kształtowane  formułami tactus) z  zasadami  kontrapunktu

i stosowaniem  niezapisanych  zmian  chromatycznych  (określanych  tam  jako semitonia –

„półtony”, a będących odpowiednikiem omawianych poniżej „konjunkt” lub musica ficta).

1.3 Coniunctae – półtony spoza podstawowego systemu

Koncept  coniunctae zajmuje  istotne  miejsce  wśród  loci  Hollandrini.  Jak  piszą

inicjatorzy  projektu,  poświęconego  postaci  tego  teoretyka:  „Teoria  coniunctae tworzy

najważniejszy,  najoryginalniejszy  i  najspójniej  przekazany  element  traktatów  w  ramach

Traditio  Hollandrini”544.  Znana  jest  ona  jednak  z  kilku  innych  tekstów,  z  których

najwcześniejsze pochodzą z drugiej  połowy XIV wieku545.  Autor Opusculum monacordale

definiuje „konjunktę” jako „przemianę głosem ludzkim całego tonu w półton lub fa w mi (co

tym  samym  jest)  lub  odwrotnie”546.  Koncept  ten  jest  więc  pokrewny  szerzej  znanej

544 The theory of coniunctae forms the most important, the most original, and the most consistently transmitted
element of treatises in the Traditio Hollandrini. W: Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition,
s. 244.

545 Szczegółowej  analizy  zagadnienia  coniunctae w  tych  tekstach  dokonuje  Pesce  w:  The  Affinities  and
Medieval Transposition, s. 80-97.

546 Est enim coniuncta secundum vocem hominis de tono in semitonium, sive de fa in mi, quod idem est, vel e
converso transmutacio. W: Bower,  Opusculum monacordale, s. 83 (1,8,5). Ponadto w glosie nad słowami
secundum  vocem  hominis pojawia  się  adnotacja  sive  alterius  instrumenti („lub  [za  pomocą]  innego
instrumentu”) (1,8,5,c).
Definicja  zawarta  w  TH  VIII  jest  właściwie  identyczna,  należy  również  zauważyć,  że  w  najstarszych
z analizowanych tekstów (traktacie Sdislausa, Anon. Brun. I i Anon. Brun. II), coniunctae nie pojawiają się,
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i wielokrotnie  opisywanej  praktyce  musica  ficta547.  W  pierwszym  traktacie  z  rękopisu

spisanego ok. 1375 r. w Paryżu i przechowywanego w University of California Music Library

pod sygnaturą ms. 744 (olim Phillipps 4450), tzw. The Berkeley Manuscript, pojęcia te są

sobie  równoważne:  „(…)  może  pojawić  się  niezwykły/niespotykany  śpiew/heksachord

[inusitatus cantus], który niektórzy nazywają, choć nieprawidłowo, musica falsa, inni musica

ficta, a jeszcze inni, prawidłowo, coniunctae”548. Oba terminy dotyczą więc w gruncie rzeczy

tego  samego,  czyli  wprowadzenia  półtonów  nienależących  do  podstawowego  systemu,

opisanego wcześniej.  Oznacza  się  je  za  pomocą symboli  znanych z  rozróżnienia  na  b fa

i b mi, a mianowicie  b rotundum („b” zaokrąglone) i  b quadrum („b” kwadratowe, czasem

przypominające  też  współczesny  krzyżyk).  Przenosząc  to  na  obecnie  obowiązujący  zapis

nutowy,  b  rotundum (fa)  jest  odpowiednikiem  bemola,  obniżającego  dźwięk  o  pół  tonu,

b quadrum (mi) podwyższającego o pół tonu krzyżyka549.

Rzadko zwraca się jednak uwagę na subtelne różnice, występujące nie tylko pomiędzy

terminami  musica ficta i  coniunctae550, ale nawet w podejściu różnych teoretyków do tego

co potwierdza wczesne datowanie źródła, z którego pochodzą.
547 Najważniejsze  prace  z  zakresu  musica  ficta to  m.in.:  Margaret  Bent,  Musica  Recta  and Musica  Ficta,

„Musica  Disciplina”  26  (1972),  s.  73-100,  oraz  Karol  Berger,  Musica  Ficta:  Theories  of  Accidental
Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino, Cambridge University Press,
Cambridge – New York – New Rochelle 1987.

548 (…) nisi forsitan intervenerit aliquis inusitatus cantus, quem aliqui sed male falsam musicam appellant, alii
fictam musicam, alii vero coniunctas eum nominant et bene. Cytat łaciński za: Pesce,  The Affinities and
Medieval Transposition, s. 188-189 (przypis nr 10).
Definicje  musica  ficta z  innych  traktatów  również  najczęściej  zbieżne  są  z  definicją  coniunctae
z Opusculum monacordale. Zob. Bent, Musica Recta and Musica Ficta, s. 80.

549 Należy zauważyć, że w tekstach późnośredniowiecznych problem ten niemal nigdy (zarówno definiowany
jako musica ficta, jak i coniunctae) nie jest formułowany w ten sposób. Jedynym znanym przykładem jest
następujący  fragment z The Berkeley Manuscript: „Lub inaczej:  coniuncta jest mentalnym przeniesieniem
jakiegokolwiek  heksachordu  z  jego  własnego  miejsca  do  innego  umieszczonego  wyżej  lub  niżej.  Jako
dowód na to należy zaznaczyć, że każdą „konjunktę” oznacza się przez b lub ♯, umieszczone w nietypowym
miejscu. A więc, gdziekolwiek znak b się znajduje, prawdziwy dźwięk tego „stawu” [articuli – odniesienie
do ręki Gwidona] powinien być niższy o półton większy [maius semitonum] i nazwany fa. I gdzie znajduje
się znak ♯, dźwięk tego „stawu” powinien zostać podwyższony o półton większy i nazwany mi” (Vel aliter:
coniuncta est alicuius proprietatis seu deduccionis de loco proprio ad alienum locum secundum sub vel
supra intellectualis transposicio. Pro cuius evidencia notandum est, quod omnis coniuncta aut signatur per
b aut ♯ in locis inusitatis positum. Item ubicumque ponitur signum b debet deprimi sonus verus illius articuli
per  unum maius  semitonum,  et  dici  fa.  Et  ubi  signum ♯  ponitur,  sonus  illius  articuli  debet  per  maius
semitonum elevari, et dici ibidem mi.). W: Pesce,  The Affinities and Medieval Transposition, s. 81. Cytat
łaciński za: ibidem, s. 188-189 (przypis nr 10).
W średniowiecznym systemie muzycznym cały ton dzieli się na dwie części nierównej wielkości: półton
większy i mniejszy. Z powyższego cytatu wynika więc, że pomiędzy mi i fa występuje półton mniejszy.

550 Interesujące,  że  w  Opusculum monacordale jako  synonim słowa  coniuncta pojawia  się  również  grecki
termin  synemmenon (mający  to  samo  znaczenie),  który  w  kontekście  wykorzystania  półtonów  spoza
systemu  pojawia  się  w  traktacie  Hieronima  z  Moraw  z  II  poł.  XIII  wieku.  Hieronim posługuje  się
zaczerpniętym z greckiej teorii muzyki tetrachordem synemmenon o układzie półton-ton-ton (dźwięki: a-b-
c-d),  który  następnie  transponuje  do kilku  claves (A,  D,  E,  G,  a,  d,  e,  aa).  Autor  zaznacza  jednak,  że
synemmena mogą  być  używane  wyłącznie  w muzyce  menzuralnej  (in  discantibus),  a  w  musica  plana
(cantus  ecclesiasticus)  nie  są  akceptowane,  co  stanowi  jeden  z najwcześniejszych  przekazów
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samego aspektu. Według powszechnego w późnośredniowiecznej teorii muzyki przekonania,

musica  ficta („wymyślona”,  określana  również  jako  musica  falsa –  „fałszywa”,

„nieprawdziwa”)  obejmuje  stopnie  niewystępujące  w ramach  manus  musicalis,  systemu

przedstawianego w formie ręki Gwidona. Przeciwstawiona zostaje ona muzyce „prawdziwej”,

czyli  musica recta, bądź  musica vera551. Inaczej jest w przypadku  coniunctae („połączeń”),

które zostają włączone do podstawowego systemu, stanowiąc niejako jego rozszerzenie, co

potwierdzają zawarte w Opusculum monacordale diagramy (zob. ryc. 10 i ryc. 11). Ujęcie

autora Opusculum wydaje się w tym kontekście raczej „statyczne”, tzn. nie skupia się on na

zasadach  używania  „obcych”  półtonów552,  ale wymienia  8  „konjunkt”  w porządku

numerycznym  (dodatkowo  podkreślonym  przez  glosatora  cyframi  na  marginesie),  wraz

z przyporządkowanymi przykładami nutowymi z musica plana553. Są to następujące dźwięki:

B  fa  (prima  coniuncta),  E  fa  (secunda  coniuncta),  F mi  (tertia  coniuncta),  a fa (quarta

coniuncta), c mi (quinta coniuncta), e fa (sexta coniuncta), f mi (septima coniuncta), aa fa

(octava  coniuncta).  Zestaw  ośmiu  „konjunkt”  wspólny  jest  dla  traktatów

środkowoeuropejskich (poza Opusculum monacordale m.in. THVIII), choć jest to propozycja

mniej  radykalna  niż  w The  Berkeley  Manuscript,  gdzie  pojawia  się  ponadto  C  mi oraz

cc mi554.

Sposób  przedstawienia  „konjunkt”  przez  autora  Opusculum sugeruje  dość

podstawowy  poziom  ich  rozumienia,  tzn.  jako  obiekty,  które  należy  zapamiętać

w odpowiednich miejscach systemu. Również zamieszczone przykłady nutowe, powtarzające

się  w  wielu  innych  przekazach  teoretycznych555,  mogłyby  sugerować,  że  autor  tylko

odnotowuje  pewien  teoretyczny  koncept,  pozwalający  na  zaadaptowanie  pewnych

„nieregularności” w śpiewie. Przeczy temu jednak fakt włączenia „konjunkt” do diagramów

rozróżniających tonalność tych dwóch rodzajów muzyki. Pojawienie się terminów coniuncta i synemmenon
w  Opusculum zdaje się potwierdzać obserwacje muzykologów łączących ze sobą propozycje Hieronima
z Moraw i autora The Berkeley Manuscript. Zob. Pesce,  The Affinities and Medieval Transposition, s. 58 i
81.

551 Berger, Musica ficta, s. 12-13.
552 Por. podsumowanie reguł stosowania musica ficta w: Bent, Musica Recta and Musica Ficta, s. 89-97.
553 Przykłady muzyczne „konjunkt” z traktatów przechowywanych w źródłach polskich analizuje i porównuje

Witkowska-Zaremba w: Elżbieta Witkowska-Zaremba, The  Coniuncta in Polish Sources:  Late Medieval
Theory and Practice, w: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, t. 45, fasc. 1/2, materiały
z 17th International Congress of the International Musicological Society IMS Study Group Cantus Planus,
Akadémiai Kiadó, Budapest 2004, s. 259-262.
Zsuzsa  Czagány,  David  Hiley  i  Jakub  Kubieniec  poświęcili  swoje  studium  występowaniu  „konjunkt”
znanych  z Traditio  Hollandrini w  źródłach  chorałowych.  Zob.  Zsuzsa  Czagány,  David  Hiley,  Jakub
Kubieniec, The Coniunctae in Medieval Sources of Liturgical Chant, w: Traditio Iohannis Hollandrini, tom
VII, s. 143-188.

554 Ibidem, s. 263.
555 Ibidem, s. 258-260.
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scala i  manus (które  szczegółowo  zostaną  omówione  w kolejnej  sekcji),  świadczący

o ważności tego zagadnienia. W celu pełnego jego ujęcia należy wyjść również poza wąską

perspektywę  musica  plana.  Coniunctae łączą  bowiem  ze  sobą  wszystkie  dziedziny

późnośredniowiecznej sztuki muzycznej: cantus planus, musica mensuralis, kontrapunkt i ars

organisandi.  Omawiane  traktaty  należy  w  tym  kontekście  postrzegać  jako  wykładające

ogólne zasady systemu muzycznego, w dużej mierze wspólne dla wymienionych dziedzin556.

Autor THVIII już na początku omawiania „konjunkt” zaznacza, że wykorzystywane są

one  zarówno  w  cantus  planus (simplex),  jak  i  mensuralis557.  W ramach  tego  pierwszego

obszaru stanowią one alternatywę dla transpozycji lub modyfikacji melodii, których jednym

z głównych celów było uniknięcie półtonów spoza podstawowego systemu, pojawiających się

w śpiewach, określanych jako „nieregularne”. Śpiewach, co należy podkreślić, znanych już od

wielu wieków558. W tym kontekście ten dość późny koncept stanowi kolejny etap „zmagania

się”  teoretyków  z praktyką  muzyczną,  propozycję  sposobu  ujęcia  usus w  ramach  ars.

Zastosowanie  „konjunkty”  pozwala  na  zachowanie  pierwotnego  finalis danego  modus

i oznaczenie „nietypowego” półtonu559.

Źródło tej koncepcji wydaje się więc znacząco odmienne od musica ficta, związanej

przede wszystkim z menzuralną muzyką wielogłosową. Jej zasady dotyczą takich kwestii jak

„zbliżanie  się”  do  konsonansów  doskonałych  (poprzez  zmianę  chromatyczną

poprzedzającego  konsonansu  niedoskonałego,  np.  zmiana  seksty  małej  na  wielką  przed

oktawą),  czy niedozwolone jednoczesne wystąpienie sylab  mi i  fa.  Powiązane z regułami

dotyczącymi  harmonii  są  również  te  dotyczące  melodii,  m.in.  uniknięcie  melodycznego

interwału trytonu, czy przyporządkowanie odchyleniom sekundowym w górnym głosie sylab

fa-mi-fa (co najczęściej zgadza się z ruchem głosów w kadencjach)560.

Jak już wspomniałem, sytuacja nie jest jednak tak prosta, by można było uznać, że

musica  ficta dotyczy  polifonii  menzuralnej,  a  coniunctae monodii  chorałowej.

Potwierdzeniem  tego  jest  perspektywa  zawarta  w  The  Berkeley  Manuscript,

556 Ibidem, s. 266-267.
557 Ut autem omnis  ambiguitas  in  cantu simplici  vel  mensurato tollatur,  aliquid de  coniunctis  musicalibus

breviter  disseramus.  W:  Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex  traditione  Hollandrini  cod.  Pragensis  V.F.6,
s. 422 (18,1).

558 Witkowska-Zaremba, The Coniuncta in Polish Sources, s. 257.
559 Należy w tym miejscu zauważyć, że czasami nawet autorzy opisujący teorię „konjunkt” zalecali unikanie

ich wykorzystania w cantus planus. Alternatywnym rozwiązaniem jest wspomniana transpozycja do stopni
określanych jako affinales, umieszczonych najczęściej o kwintę wyżej. Por. poglądy zawarte w traktacie tzw.
Anonima  XI  (British  Library,  Add.  MS  34200),  w:  Pesce,  The  Affinities  and  Medieval  Transposition,
s. 90-93.

560 Bent, Musica Recta and Musica Ficta, s. 89-97.
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najwcześniejszym  traktacie  opisującym  koncept  coniunctae.  Jego  autor,  mimo  iż  pisze

o musica plana, w gruncie rzeczy zdradza swoją preferencję w stronę musica mensuralis, na

co zwraca uwagę Pesce561. Wyraża się to m.in. w propozycjach „konjunkt” nawiązujących do

znanej  z  kontrapunktu  zasady  podwyższania  dźwięków  prowadzących,  tj.  stosowania

półtonów przy odchyleniach sekundowych (propozycje te  nie  pojawiają  się w przekazach

repertuaru  muzycznego)  oraz  dość  wyjątkowej  propozycji  zaaplikowania  teorii

alternatywnych  finales na  grunt  polifonii,  który  to  aspekt  zazwyczaj  omawiany  jest

w kontekście  transpozycji  śpiewów chorałowych (affinales także pojawiają  się  tutaj  w tej

roli).

Również w środkowoeuropejskich znaleźć można ślady sugerujące, że coniunctae nie

były  wyłącznie  teoretycznym  konceptem,  ale  szerzej  rozpowszechnioną  praktyką,  co

wskazuje zarazem na to, że przykłady nutowe, przytoczone w THI i powtarzające się u innych

teoretyków,  stanowią  raczej  prezentację  sposobu  zapisu  i  wizualną  wskazówkę.

Wspomniałem  już  o uwadze  autora  THVIII,  że  koncept  ten  wspólny  jest  dla  monodii

i polifonii menzuralnej; w postaci wiedzy o stosowaniu „półtonów” (semitonia) występuje on

zaś w ramach  ars organisandi,  gdzie semitonia reprezentowane są przez krótkie  klawisze

instrumentu (sposoby ich używania omawiam szerzej w podrozdziale poświęconym sztuce

gry  na  instrumentach  klawiszowych).  Także  w  Opusculum  monacordale pojawia  się

twierdzenie  sugerujące,  że  przyczyną  zaproponowania  teorii  „konunkt”  była  praktyka

muzyczna, przekraczająca ramy podstawowego systemu muzycznego: „Na monochordzie zaś

również  miejsca  [sedes]  się  różnicują  [tzn.  dwie  sylaby  umieszczone  są  w  tym  samym

miejscu],  gdyż  zwyczajem  wcześniejszych  [muzyków]  znajdowano  je  tylko  w  dwóch

miejscach [locis], w których umieszczone jest b fa b mi. Przez współczesnych jednak, dzięki

którym muzyka dużo bardziej  jest  wyrafinowana [suptiliata],  oprócz tych [dwóch] więcej

tego  rodzaju  miejsc  zostało  wynalezionych;  i  jednomyślnie  „konjunktami”  zostały

nazwane”562.

Powyższe  uwagi  skłaniają  mnie  ku  spojrzeniu  na  koncept  coniunctae (a  zarazem

musica ficta)  nie  tylko jako na zbiór  zasad,  ale  przede wszystkim praktykę wykonawczą,

pozwalającą  na  kształtowanie  muzycznego  procesu,  w  czym  zgadzam  się  z  częścią

561 Pesce, The Affinities and Medieval Transposition, s. 86-89.
562 In monacordo vero et sedes variantur, quod licet tantum in illis duobus locis, in quibus b fa b mi locatur,

a prioribus  sit  repertum,  a  modernis  tamen,  per  quos  musica  multum est  suptiliata,  preter  hec  adhuc
huiusmodi loca inveniuntur; et coniuncte unanimiter appellantur. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 83
(1,8,4).
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współczesnych  wykonawców  muzyki  dawnej563.  Kształtowanie  procesu  rozumiem  w tym

kontekście jako nadawanie przebiegowi muzycznemu płynności, tworzenie napięć i odprężeń,

płynnych przejść lub, wręcz przeciwnie, umyślne rozdzielanie od siebie danych fragmentów.

W tym tkwi – moim zdaniem – „wyrafinowanie”,  czy  „wytworność”  [subtilitas],  o  której

wspomniał autor  Opusculum monacordale w odniesieniu do działalności współczesnych mu

muzyków. W ten sposób należy również interpretować omówione wcześniej określenia sylaby

b  mi jako  „napiętej”  [intensa]  i „twardej”  [dura],  a  b  fa jako  „opieszałej”  [remissa]

i „miękkiej”  [mollis].  Często  w  kontekście  musica  ficta podkreślana  jest  waga  intuicji

wykonawców564,  potwierdzona  następującym  zdaniem  Prosdocima  de’  Beldomandi:

„Określenie, gdzie [w którym głosie] te znaki brzmią lepiej pozostawiam dla Twojego ucha,

do tego [niektórych przypadków] nie ma reguły, ponieważ sytuacje te są w pewnym sensie

nieskończone”565. W samym słowie coniuncta, oznaczającym „połączenie”, tkwi wspomniany

aspekt płynności przebiegu muzycznego, tworzenia płynnych połączeń pomiędzy dźwiękami

i współbrzmieniami.  W terminie  tym  powiązanie  z  praktyką  muzyczną  wydaje  się  więc

bezpośredniej  wyrażone  niż  w przypadku  musica  ficta,  sugerującego  raczej  teoretyczny,

abstrakcyjny koncept.

Nie oznacza to jednak, że chciałbym w tym miejscu zupełnie zanegować teoretyczne

znaczenie  „konjunkty”.  „Połączenie”  dotyczy  bowiem  również  łączenia  ze  sobą

heksachordów,  pozwalając  na  rozszerzenie  systemu  muzycznego.  Sporadycznie  w  teorii

muzyki  pojawia  się  również  termin  przeciwny  –  disiuncta,  dotyczący  nagłego  przejścia

563 Kwestię  ten  poruszył  m.in.  Björn  Schmelzer,  dyrektor  artystyczny  zespołu  wokalnego  Graindelavoix,
w rozmowie,  którą  przeprowadziłem z  nim 19  marca  2018 r.,  i  której  fragmenty  opublikowane zostały
w formie  wywiadu  na  portalu  dwutygodnik.com:  Ryszard  Lubieniecki,  Nie  wiemy  jak  było.  Rozmowa
z Björnem  Schmelzerem,  [online],  https://www.dwutygodnik.com/artykul/7985-nie-wiemy-jak-bylo.html,
[dostęp: 27 grudnia 2021 r.].
Fragment dotyczący  musica ficta nie został opublikowany, dlatego pozwalam sobie zacytować go w tym
miejscu: "Prawdą jest to, że jestem bardzo zainteresowany, może nawet coraz bardziej, tym, co nazwałeś
„ziarnem”  [grain z grain-de-la-voix].  Ja  nazwałbym  to  plastycznością,  plastycznością  kontrapunktu.
W muzyce polifonicznej, nawet u Josquina Desprez, fascynuje mnie to, że ci kompozytorzy byli zdolni do
pracy z niemalże płynnym, eterycznym materiałem, który dowolnie zaginają i modulują. Nie postrzegam
musica ficta jako czegoś co jest dozwolone lub nie, co  było realizowane w taki lub inny sposób.  Musica
ficta to  narzędzie  dla  wykonawców.  To  jak  dodawanie  gliny  lub  ciekłego  wosku,  eksperymentowanie
z oporem materiału. Lubię porównanie do wosku, bo to odpowiednik plasteliny z dawnych czasów.”

564 Bent, Musica Recta and Musica Ficta, s. 73-74.
565 Prosdocimo de’ Beldomandi, Contrapunctus, s. 94-95.
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pomiędzy  heksachordami  tam,  gdzie  nie  istnieją  dźwięki  wspólne566.  W  ten  sposób

definiowana jest ona przez autora The Berkeley Manuscript567.

Koncepty  coniunctae i  musica  ficta  posiadają  więc  wymiar  zarówno  praktyczny

(istotny  i dla  śpiewaków,  i  dla  kompozytorów),  jak  i  teoretyczny.  Stanowią  efekt

współistnienia i wzajemnych relacji  obu tych sfer:  teoretycy dają wykonawcom narzędzie,

pozwalające na rozszerzanie się systemu muzycznego zgodnie z zasadami sztuki (ars), lecz

konieczność jego opracowania nie pojawiłaby się, gdyby nie działalność samych muzyków,

eksperymentujących z materiałem muzycznym oraz istnienie „nieregularności” w śpiewach

wykonywanych  od  stuleci.  Podobnie  złożony  jest  aspekt  mnemotechniczny  „konjunkt”.

Autorzy traktatów środkowoeuropejskich sugerują przejrzystą i usystematyzowaną formę ich

zapamiętania, umieszczając je w systemie muzycznym. Wydaje się jednak, że jest to tylko

najbardziej podstawowy poziom, mający na celu określenie miejsc, w których potencjalnie

mogą wystąpić zmiany chromatyczne. Bardziej zaawansowany śpiewak i/lub instrumentalista

z pewnością mógł stosować „konjunkty” zgodnie ze swoją intuicją, na podstawie własnego

doświadczenia i „smaku” muzycznego. Wreszcie jako wykonawca chciałbym zauważyć, że

niezapisane  alteracje  mogą  same  w  sobie  pełnić  funkcję  mnemotechniczną  –  miejsca

i sposoby ich wykorzystania mogą pomóc w zapamiętaniu utworu muzycznego, np. wtedy,

gdy wydzielają poszczególne jego części,  tworzą wyraziste  napięcia harmoniczne lub gdy

wykonawca  zdecyduje  o  użyciu  ich  w  mniej  typowym  miejscu568 (jak  już  wcześniej

wspomniałem,  indywidualne  „przeczucie”  i  intuicja  pełnią  istotną  rolę  w funkcjonowaniu

pamięci).  W  przypadku  gry  na  instrumentach  klawiszowych  związane  jest  to  ponadto

z użyciem klawiszy, umieszczonych w drugim rzędzie. Coniunctae  mogą stanowić więc nie

tylko  obiekt  zapamiętywany,  ale  również  pomoc  mnemotechniczną  w  kontekście  danego

utworu, czy repertuaru (np. monodii chorałowej).

566 Określenia coniunctum („łączny”) i disiunctum („rozłączny”) pojawiają się w tradycji musica speculativa na
określenie tetrachordów. Zob. np. Witkowska-Zaremba, Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii
średniowiecznej, s. 75.

567 Est enim disiuncta vehemens transitus ab una deductione in aliam absque quacunque vocum mutatione ibi
fieri possibile. Cytat za: Bent, Musica Recta and Musica Ficta, s. 82.

568 Zdaję  sobie  sprawę  z  problematyczności  sformułowania  „mniej  typowe  miejsce”,  gdyż  wymaga  ono
określenia  punktu  odniesienia  –  kanonu  wykonawczego,  od  którego  pojawić  mogą  się  ewentualne
odstępstwa.  Kanon  ten  tworzony  jest  w  czasach  nam  współczesnych  zupełnie  odmiennie  od  wieków
dawnych.  Obecnie  tworzą  go  przede  wszystkim  nagrania,  które  powstają  często  w  oparciu  o  edycje
repertuaru  przygotowane  przez  muzykologów.  Indywidualnym  wkładem  wykonawcy  może  być  więc
zastosowanie  „konjunkty”  w  miejscu,  w  którym inni  muzycy  jej  nie  stosowali  (oczywiście  w  oparciu
o zasady).  W średniowieczu  sytuacja  mogła  być  bardziej  skomplikowana ze  względu na  zróżnicowanie
lokalnych praktyk, a myślenie w kategoriach kolejnych generacji, muzyków „dawnych” i „współczesnych”
silnie zauważalne jest chociażby w analizowanych traktatach: muzycy „dawni” (priores,  veteres) tworzyli
pewien kanon, który „współcześni” (moderni) przekształcali, chociażby poprzez „konjunkty”.
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1.4 Narzędzia dydaktyczne – sposoby przedstawienia systemu muzycznego

Istotny  element  średniowiecznych  traktatów  stanowią  diagramy  przedstawiające

system muzyczny,  będące  zarazem narzędziami  dydaktycznymi,  spełniającymi  (w różnym

stopniu) funkcje mnemotechniczne. Pierwszym z nich jest monochord, trafnie zdefiniowany

przez  komentatora  w THI:  „(…)  nazywany  jest  monochordem  [monacordum]  od  jednej

struny. Bowiem nazywa się go od monos, czyli „jeden”, i corda – jakby instrument o jednej

strunie,  tak  jak  decacordum od  decem [„dziesięć]]  i  corda,  itd.  I  mówi  autor,  że  jest  to

instrument muzyczny mierzony pewnymi proporcjami [będących odpowiednikami] dźwięków

we  wznoszeniu  i  opadaniu  sylab  muzycznych  [vocum  musicalium]  itd.  (…)  Jest  więc

instrumentem muzycznym tak naprawdę nie do wykonywania melodii, a raczej ukazywania

właściwości  sylab i  kluczy muzycznych [vocum et  clavium musicalium]  według pewnych

proporcji, na których się opierają, i którymi są mierzone”569. Pojedyncza struna monochordu

pozwala  na  określenie  dźwięków  i  relacji  pomiędzy  nimi  na  podstawie  proporcji

matematycznych, stanowi więc źródło systemu muzycznego, a zarazem punkt wyjścia dla

całego traktatu Opusculum monacordale. Jak już wspominałem wcześniej, jest to znak pewnej

konserwatywności  autora,  przejęty  bezpośrednio  z  Musica  cum  tonario Johannesa

Cotto/Affligemensisa570. Monochord stanowi bowiem integralny element boecjańskiej tradycji

musica speculativa, kontynuowanej m.in. przez Johannesa de Muris571, i w pewnym zakresie

włączony do tekstów o musica plana.

W traktatach tradycji musica speculativa podział monochordu przeprowadzony zostaje

bardzo  szczegółowo,  tzn.  towarzyszą  mu  obliczenia,  pozwalające  na  ujęcie  proporcji

wszystkich interwałów (od półtonu mniejszego do oktawy) w liczbach całkowitych (czego

efektem jest  operowanie  liczbami  sięgającymi  ponad  9000).  Prezentowane  są  one  często

w formie  charakterystycznych  diagramów,  gdzie  odległości  na  monochordzie  i  związane

z nimi interwały muzyczne wyznaczone są półokręgami572.

569 (…)  monacordum  dicatur  ab  unitate  corde.  Nam  dicitur  a  monos,  quod  est  unum,  et  corda –  quasi
instrumentum  unius  corde,  sicut  decacordum  a  decem  et  corda,  etc.  Et  dicit  describens,  quod  sit
instrumentum  musicum  mensuratum  certis  proporcionibus  sonorum  in  ascensu  et  descensu  vocum
musicalium etc.,(…).  Unde est instrumentum musicum non quidem effectuum cantilenarum, ymmo pocius
ostensivum proprietatum vocum et clavium musicalium secundum certas proporciones, in quibus fundari, et
quibus habet mensurari. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 68 (1,3,7-10).

570 Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition, s. 244.
571 Zob. Witkowska-Zaremba, Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej, s. 72-79.
572 Zob. np. diagram z krakowskiej kopii Musica speculativa Johannesa de Muris z połowy XV w. (Kraków,

Biblioteka Jagiellońska, 1927) w:  eadem,  Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku,  w:
Notae  musicae  artis,  s.  48-49.  Różnego  rodzaju  (również  bardzo  skomplikowane)  przedstawienia
monochordu zebrał Smits van Waesberghe w: Musikerziehung, s. 80-91.
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W  kontekście  musica  plana te  dokładne  obliczenia  nie  są  jednak  tak  istotne.

Zaproponowany  przez  autora  Opusculum  monacordale (a  także  w  THVIII)  podział

monochordu ma formę zwięzłej  instrukcji,  metody  praktycznego  wyprowadzenia  systemu

dźwiękowego z pojedynczej struny. Pierwszy etap podziału opisany jest następująco: „(…)

gdzie chcesz ustawić G grecum, od którego aż do końca monochordu cyrklem dokładnie do

tego rozstawionym wymierz dziewięć równych kroków od linijki (zwróć uwagę, żeby każdy

z nich  miał  tę  samą  długość).  Tam,  gdzie  pierwsza  dziewiąta  część  będzie  wyznaczona,

umieść  A  gravis.  Lecz  druga  dziewiąta  część  ma  zostać  pominięta.  Trzecia  otrzymuje

D gravis, czwarta podobnie jest pominięta, piąta przyjmuje  a „małe wysokie” [a minutum

acutum],  szósta  d „małe  wysokie”  [d minutum acutum],  siódma przyjmuje  a „najwyższe

podwójne”  [superacutum  sive excellens  duplicatum],  pozostałe  aż  do  końca  należy

pominąć”573. Przedstawiony w ten sposób podział monochordu nie dostarcza dokładnej zasady

jego działania, ale pozwala na stworzenie narzędzia dydaktycznego, pomagającego w nauce

systemu  dźwiękowego  –  znalezieniu  odpowiednich  wysokości  dźwięku,  czy  wykrywaniu

błędów przy śpiewie. Kwestia monochordu powraca również w części dotyczącej interwałów

i proporcji pomiędzy nimi (o czym więcej piszę w części 1.6). Anonim Brun. I podsumowuje

podział  monochordu  w  formie  zwięzłego  wiersza  mnemotechnicznego574,  a  w  traktacie

Anonima Brun. II znajdujemy potwierdzenie, że według tej samej zasady strojone były inne

instrumenty  muzyczne:  „Według  opisanych  reguł  mierzona  jest  długość  i  szerokość

piszczałek  w organach.  I  długość,  szerokość  i  gęstość  odnośnie  dźwięków dzwonów lub

wymierzona proporcja wagi od pierwszego dzwonu  C względem innych dzwonów nie bez

nadzwyczajnej dokładności odważona jest w ten sposób, że kiedykolwiek od dzwonu odjęta

jest jego dziewiąta część [względem poprzedniego] to powstaje [pomiędzy nimi] cały ton, gdy

czwarta  część  powstaje  kwarta,  gdy  trzecia  kwinta,  a  gdy  odjęta  jest  połowa  powstaje

oktawa”575.

573 (…) ubi vis pone G grecum, a quo usque ad finem monacordi circino bene disposito et ad hoc bene regulato
novem passus metire secundum lineam rectam equales, quibus equaliter dimensus diligenter considera, ubi
prima pars nona teminabit, ibi A grave pone. Sed altera pars nona vacat, tercia recipit D grave, 4 ta similiter
vacat,  5ta tollit  a minutum  acutum,  6ta d  minutum  acutum,  7ma recipit  a  superacutum,  sive  excellens
duplicatum, relique vacant ad finem. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 70 (1,4,7-8).

574 Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,  s.  158  (9,1-8).  Wiersz
o incipicie  Magdarum  none  species  sunt,  znany  z  dwóch  innych  źródeł,  ma  objętość  ośmiu  wersów,
dotyczących wyznaczenia najważniejszych relacji  dźwiękowych w obrębie  oktawy (dźwięki  od  C do  b
quadrum). Słowo  magada oznacza zaś ruchomy mostek służący do dzielenia monochordu. Zob.  ibidem,
s. 191.

575 Secundum dictas  regulas  longitudo et  latitudo cannarum in organis  mensuratur.  Et  longitudo,  latitudo,
spissitudo ad sonos musicos campanarum vel  proporcio ponderum demetienda a principali  campana C
aliarum campanarum non sine subtili ingenio ponderatur ita, quod a quacumque campana dempta nona
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Mimo  iż  monochord  stanowi  punkt  wyjścia  dla  traktatu  Opusculum  monacordale

i zajmuje równie istotne miejsce w THVIII, to już w obu tych tekstach znaleźć można znaki

zapowiadające zanikanie nauki o nim. Jego bardziej praktycznym ekwiwalentem jest bowiem

ręka (manus  musicalis):  „Po pierwsze  więc  zatem temu [adeptowi],  który  poważnie  chce

przyswoić  sobie  wyłożone  podstawy  sztuki  muzycznej,  [zaleca  się,]  żeby  pilniej

[„owocniej”/„wydajniej”] ćwiczył się w monochordzie lub ręce muzycznej i sposób użycia

ich  obu  powierzył  głębokiej  pamięci  [alte  memorie  commendat],  na  której  to  [ręce]

przenikliwie badałby kolejno tony śpiewu [tonos cantuum],  modi czyli  tropy [modos sive

tropos], ograniczone swoimi „kluczami” zgodnie z akcentacją słowa [penes arsim et thesim],

które  to  [tony]  każdego  śpiewu odznaczają  się  regularnością”576.  W innym miejscu  autor

Opusculum optuje  za  komplementarnością  obu  narzędzi  dydaktycznych:  „Struna  zaś

monochordu,  odpowiednio  wymierzonego  różnorodnością  dźwięków  [vocum]  według  ich

proporcji, taką przyjmuje formę i tak jest urządzona, że nigdy nie może się mylić, ani kłamać.

Temu, który ćwiczy [na monochordzie],  wszystkie sylaby w końcu bez pomocy,  w samej

praktyce  [solo  usu]  prawidłowo się  ukażą  i  te  [sylaby],  także  nawet  istniejące  naturalnie

dysonanse,  [ćwiczący]  będą  mogli  rozróżnić  i  rozróżnią,  ponieważ  na  ręce,  która  nie

wydobywa dźwięku, nigdy łatwiej nie będzie można żadnego znaleźć, ale ręka przewyższa

monochord  użytecznością.  I  dlatego,  żeby  ręka,  która  monochordowi  odpowiada  [glosa:

„która  otrzymana  i przejęta  jest  z  monochordu”],  pełniej  została  ukazana,  przedtem

„zakosztować” [prelibetur] należy podziału monochordu577”. Następujące zdanie poprzedza

zaś definicję ręki w traktacie (rozwijam w tym miejscu cytowany już fragment): „Opisane

wcześniej sylaby muzyczne, których dźwięki najprecyzyjniej ukazane są na monochordzie, na

ręce odpowiednio wyraźnie są przedstawione, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie mieć ze

sobą monochord tak  jak rękę  i  bez  ręki  ustami [samą praktyką  ustną]  tego co  konieczne

wykonać  nie  możemy,  czyli  bez  znajomości  sylab  i mocy/właściwości  [virtute]  liter

(umieszczonych na ręce) dźwięków w śpiewie (które ustami są kształtowane) nie umiemy

parte tonus, quarta diatesseron, tercia diapente, secunda dyapason generatur. W: ibidem, s. 213 (6,20-21).
576 Primum igitur hoc illi, qui artis musice rudimenta proponit degustare seriosius iniungitur, ut monacordum

sive manum musicam uberius exerceat usumque utriusque alte memorie commendat, super quam deinceps
tonos cantuum, modos sive tropos, suis limitatis clavibus penes arsim et  thesim sagaciter examinet, qui
cuiuslibet cantus regularitatem enarrant. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 57 (1,1,2).

577 Corda  vero  in  monacordo debite  mensurato  vocum diversitates  penes  earum habitudines  sic  format  et
dirigit, ut nunquam fallere posset et mentiri. Quo exercitatu quique voces absque suit tandem amminiculo
solo usu recte proferent et eas, eciam si dissoni naturaliter extiterint, discernere valebunt et discernent, quod
in manu, cui sonus non convenit, faciliter nunquam poterit aliquis reperire, et in hoc monacordum manus
superat utilitatem. Et ideo ut manus [glosa b:  que sumpta et excerpta est a monocordo], cui monacordum
correspondet, plenius declaretur monacordi racio merito prelibetur. W: ibidem, s. 67 (1,3,4-5).
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wydobyć zgodnie z regułami”578. Użyteczność ręki w nauczaniu śpiewu podkreśla również

autor  THVIII:  „Których [claves]  rozmieszczenie  przez  dawnych [muzyków] i może także

przez współczesnych albo nieomówione albo zbyt niejasnością zagmatwane, wyjaśnione jest

już  uczniom  krótko  i  najwyraźniej”579.  Zwięzłość  i  uporządkowanie  stanowią  podstawę

wszystkich zaleceń mnemotechnicznych, jak wynika ze źródeł opisanych w rozdziale I.

Z powyżej przytoczonych słów wynika, że zarówno monochord jak i ręka stanowią

narzędzia  dydaktyczne,  z  których  pierwsze  jest  dokładniejsze  i  w  pełni  ukazuje  system

muzyczny, drugie jest zaś bardziej praktyczne w codziennym użyciu. Przy okazji ujawnia się

w tym miejscu zalecany proces nauczania – dźwięki i relacje pomiędzy nimi najpierw należy

dogłębnie  poznać  za  pomocą  „brzmiącego”  monochordu,  by  później  móc  umieścić  je  na

„niemej”  ręce.  Proces  ten  teoretycznie  nie  uwzględnia  więc  zaangażowania  nauczyciela

(ograniczenie  udziału  „mistrza”  stanowi  również  jedno  z  założeń  solmizacji580),  mimo  to

w późniejszych  traktatach  z  zakresu  Traditio  Hollandrini monochord  został  ostatecznie

wyparty przez użycie wyłącznie manus581. Dźwięki poznawano więc w praktyce śpiewu, aby

można było je później zwizualizować. Ręka według autora Opusculum miała być „podręczną

wersją” monochordu, ale przypuszczalnie oba narzędzia dydaktyczne w toku kilku wieków

współistnienia  mogły  wpływać  na  siebie  nawzajem,  o czym  pisałem  w  kontekście

rozszerzenia systemu muzycznego w części 1.1.

W  THI  (podobnie  w  THVIII)  sam  opis  ręki  nie  zajmuje  dużo  miejsca.  Jej

metaforyczna definicja, nawiązująca do nazwy umieszczonych na niej elementów (claves),

stanowi jedno z  loci Hollandrini i  nie jest znana spoza tej tradycji dydaktycznej582: „Ręka

muzyczna  jest  bowiem  klucznikiem  [clavigera]  sylab  muzycznych  i  właściwości  ich

prezentującym w celu  przyswojenia  śpiewu zgodnego z  regułami,  wyposażona  w zgięcia

578 Prenarrate  itaque  voces  musicales,  quarum  soni  in  monacordo  lucidissime  ostenduntur,  in  manu
consequenter declarantur, quia et  monacordum non semper quemadmodum manum habere possumus, et
sicud sine manu ori necessaria administrare nequimus, sic absque noticia vocum et virtute litterarum in
manu positarum sonos in  cantu,  qui  ore  formantur,  ignoramus regulariter  personare.  W: ibidem, s.  75
(1,5,18).

579 Quarum disposicio a veteribus et fortasse eciam a modernis aut tacita aut nimia obscuritate perplexa iam
adest pueris breviter ac lucidissime explicata. W: Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini
cod. Pragensis V.F.6, s. 376 (8,47).

580 Kwestię  udziału  nauczyciela  w średniowiecznej  nauce  śpiewu  podejmuje  m.in.  Bruce  W.  Holsinger  w:
Music, Body, and Desire in Medieval Culture, Stanford University Press, Stanford, California 2001, s. 273-
275. Autor cytuje m.in. Prologus do Antyfonarza Gwidona z Arezzo i Enchiridion musices Pseudo-Odona.
Do badań Holsingera nawiązuję w podrozdziale 1.5.

581 Zob. Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition, s. 244-246.
582 Ibidem, s. 202-203.
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stawów, będące jakby liniami i polami [lineis et spaciis]”583. W sformułowaniu „będące jakby

liniami i polami” ujawnia się wyraźne odniesienie do systemu liniowego i związanego z nim

diagramu, który opisuję w dalszej części niniejszego podrozdziału.

W  Opusculum  monacordale ręka  opisana  została  za  pomocą  wiersza

mnemotechnicznego,  pozwalającego na zapamiętanie rozmieszczenia  claves i  voces na tej

części  ciała.  Znany jest  on z XIII-wiecznego wierszowanego traktatu  Palmam cum digitis

(siglum LmL: VERS. Palmam I), dość licznie cytowanego w ramach Traditio Hollandrini584:

583 Manus enim musica est vocum musicalium clavigera properietatumque earum demonstratrix, ad cantum
regulariter addiscendum flexuris articulorum tamquam lineis et spaciis adornata. W: Bower,  Opusculum
monacordale, s. 75 (1,5,19).

584 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 18.
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Voces iam clare per manum articulare:

Gamaut, A re, B mi semper pollex retinebit,

Index ad radicem C faut, mediusque De 

solre,

Sic E lami fidius, et F faut auricularis,

In cuius ventre G solreut reor esse.

Hinc de suo more collum tenet a lamire,

Et caput ornari solet hinc altum b fa b mi;

Fidius pro capite c solfaut accipit apte,

Sed d lasolre medius sibi vertice portat.

Index hinc erat e lami, quoque f faut substat,

Hinc descendendo g solreut esse memento,

Tunc a lamire donat <medius, fidius bb fa 

bb mi.

cc solfa collo tenet,> mediusque dd lasol.

Ecce per exempla tibi denotat ista figura585.

„Sylaby więc jasno za pomocą ręki się dzieli:

Gamaut, A re, B mi zawsze kciuk otrzyma,

Wskazujący przy podstawie C fa ut, a 

środkowy D sol re,

Podobnie E la mi serdeczny, a F fa ut 

„uszny”586,

Na którego brzuszku uważa się, że jest G sol 

re ut.

Przeto swoim zwyczajem szyja posiada a la 

mi re

A główka zazwyczaj wyposażona jest 

w wysokie b fa b mi;

Serdeczny na swojej główce c sol fa ut 

przyjmuje trafnie,

lecz d la sol re środkowy niesie na swoim 

szczycie.

Wskazujący przeto powtarza e la mi, a także 

f  fa ut stawia poniżej,

Przeto schodząc g sol re ut należy spamiętać,

Wtedy a la mi re daje <środkowemu, 

serdecznemu bb fa bb mi.

Szyja dostaje cc sol fa,> a środkowy dd la sol.

Oto poprzez przykłady ukaże się Tobie ta 

figura”.

585 Bower,  Opusculum  monacordale,  s.  73  (1,5,1-14).  Fragmentu  zapisanego  w  nawiasach  „<>”  brakuje
w rękopisie traktatu (uzupełnienie podaję za autorem edycji).

586 „Usznym” (auricularis) nazywany był najmniejszy palec, gdyż najlepiej nadaje się do czyszczenia uszu.
Witkowska-Zaremba  tłumaczy  zresztą  słowo  auricularis jako  „służący  do  mycia  uszu”,  w:  Elżbieta
Witkowska-Zaremba,  Notacja muzyczna w  tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, w: Notae musicae artis,
s. 57.
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Zapowiedziana przez autora figura to znany z licznych przedstawień diagram ręki587,

który  opisuję  poniżej.  Przedtem  chciałbym  zwrócić  jeszcze  uwagę  na  wykorzystaną

terminologię, która odnosi się bezpośrednio do anatomicznego układu ręki – stawów palców

(articuli) lub połączeń (iuncturae w THVIII588). Kolejne segmenty palców to (przechodząc od

dolnej do górnej części):  podstawa (radix),  brzuszek (venter,  gremium – „wnętrze” (część

środkowa) u Sdislausa589), szyja (collum) oraz główka (caput, vertex; pilum – „oszczep” (czy

też jego zakończenie) u Sdislausa590; cacumen – „szczyt” w THVIII591).  Mnemotechniczny

wiersz  poświęcony manus  musicalis w traktacie  Sdislausa  nie  przynosi  zmiany  w  tym

zakresie  –  wykazuje  on  liczne  dosłowne  zbieżności  z  przytoczonym  powyżej,  różni  się

głównie  wykorzystaniem  nieco  innych  słów  w niektórych  miejscach  (odnotowane

w nawiasach).  Tego rodzaju wariacje w traktacie tym związane są najczęściej  z zamiarem

zachowania regularnej metryki wiersza, a tym samym utrzymaniem jego mnemotechnicznej

siły  (nawet  jeśli  prowadzi  to  do  pewnych  nieporadności  gramatycznych). Również

w napisanym prozą fragmencie poświęconym ręce w THVIII wykorzystywane są określenia

związane  z  rzeczywistym  organem.  Mimo  bardziej  teoretycznego  podejścia  zawartego

w traktacie  (opis  ręki  nie  jest  wyraźnie  wyodrębniony,  autor  podaje  tylko  zasadę

uporządkowania  claves592), nie pojawiają się tutaj abstrakcyjne pojęcia jak  locus, czy  sedes,

co istotne będzie w dalszej dyskusji dotyczącej proweniencji manus musicalis.

Dokładny opis rozmieszczenia  claves poprzedza u Sdislausa krótkie wprowadzenie,

pozwalające na zapamiętanie ogólnej zasady: „Znajdujemy  claves w liczbie dziewiętnastu.

Zawiera je ta oto figura ręki, będąca w powszechnym użytku. Teraz otwórz dłoń, żeby się

przekonać, że to prawda. Poruszaj się połączeniami bezpośrednio po sobie umieszczonymi.

[Ruch]  w prawo kieruje  się,  unika  ostrych zwrotów i  nie  dąży [nie  wraca]  do początku.

G greckie jest główką, a skończyć powinno się na szyjce środkowego”593. Opis ten wydaje się

587 Wizualną  ewolucję  diagramów  manus  musicalis  (sięgającą  XVII  w.)  prześledzić  można  na  podstawie
przedstawień  zebranych  przez  Smitsa  van  Waesberghe  w:  Musikerziehung,  s.  122-143.  Inny  przegląd
diagramów ręki (z uwzględnieniem także dziedzin niemuzycznych) głównie z okresu drugiej połowy XV do
XVII w. zawarto w: Susan Forscher Weiss, Disce manum tuam si  vis bene discere cantum:  Symbols of
Learning Music in Early Modern Europe,  w: „Music in Art” 30 (Wiosna-Jesień 2005) nr 1/2,  s.  35-74.
Autorka pokrótce omawia również przykłady kontynuowania tej tradycji aż do XX w.

588 Zob. Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 375 (8,35).
589 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 34 (45).
590 Ibidem, (48).
591 Zob. Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 375 (8,37).
592 Ibidem, s. 375-376 (8,35-48).
593 Claves in numero reperimus dena novemque. / Ecce figura manus tenet has et quilibet usus. / Nunc extende

manum, ut possis cernere verum. / Scandas iuncturas in directum posituras. / In rectum tendit, fugit anglos
nec petit idem. /  Γ caput est grecum, medii fini dabo collum.  W: Bernhard, Witkowska-Zaremba,  Traditio
Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,  s.  32-35  (33-38).  Ten  sam  fragment  znaleźć  można  w  warstwie
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nieco zbyt zdawkowy, lecz po zapoznaniu się z późniejszym fragmentem oczywistym jest, że

ruch  w  prawo  po  „najbliższych  połączeniach”  należy  rozpocząć  od  kciuka.  Spośród

opisywanych  traktatów  tylko  rękopis  THI  zawiera  diagram  ręki.  W traktatach  Sdislausa

i THVIII pojawiają się do niego odniesienia, ale nie zachował się w żadnym przekazie (choć

w  przypadku  THVIII  musiał  stanowić  integralną  część  tekstu  –  w praskim  rękopisie

pozostawiono nawet miejsce na rysunek594).

Charakterystyczną  cechą  niektórych  środkowoeuropejskich  przedstawień manus

musicalis  jest  zauważalna  chęć  ujęcia  jak  największej  liczby  elementów  systemu,

a w konsekwencji przeładowanie diagramu i jego nieczytelność (należy również zauważyć, że

często  nie  są  to  przedstawienia  o najkunsztowniejszej  i  najstaranniejszej  przygotowanej

formie  graficznej595).  Z  pewnością  można  jednak  uznać,  że  są  to  przypadki  wyjątkowe,

a w publikacjach  dotyczących  ręki  najczęściej  pomijane596.  Najlepszy  przykład  diagramu

zawierającego niemal wszystkie możliwe informacje o systemie dźwiękowym znaleźć można

w rękopisie THI (ryc. 10).

komentarza  THVIII  (podpisanej  jako  Non  magister).  Por.  Witkowska-Zaremba,  Tractatus  ex  traditione
Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 382 (9,81-85).

594 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 333.
595 Por.  przedstawienie  ręki  z  rękopisu  traktatu  Musica  magistri  Szydlovite (siglum  LmL:  SZYDLOV.),

spisanego pod koniec XV w. (Gniezno,  Biblioteka Katedralna,  Inc.  200, fol.  390v),  w:  eadem,  Notacja
muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, s. 56-57.

596 Zob.  Smits  van  Waesberghe,  Musikerziehung,  s.  122-143;  Berger,  The  Hand  and  the  Art  of  Memory,
s. 87-120.
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Pierwszą  i  najbardziej  oczywistą  warstwę  diagramu  stanowią  claves i  voces,

umieszczone w 19 miejscach ręki, zgodnie z treścią traktatu bez uwzględnienia najwyższego

ee la, zapisywanego najczęściej nad rysunkiem, a oznaczającego, że „klucz” ten powinien być

umieszczony  po  zewnętrznej  stronie  ręki  nad  trzecim  stawem  środkowego  palca

(posiadającego  „wewnątrz”  dd  la  sol)597.  Pewne  graficzne  zamieszanie  zauważyć  można

w środkowej  części  ręki.  Spowodowane  jest  ono  umieszczeniem  zbyt  wysoko claves na

środkowym palcu, co kopista próbował „naprawić” za pomocą ukośnych linii i pochylenia

tekstu pomiędzy g sol re ut, aa la mi re i bb fa bb mi. W edycji diagramu (fig. 1) starałem się

skorygować to w taki sposób, by z jednej strony układ claves był prawidłowy, a z drugiej by

597 Berger, The Hand and the Art of Memory, s. 94.
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zachować  łączące  je  pochylone  pismo. Ponadto  poprawiłem  również  sylaby  błędnie

przyporządkowane do najwyższej clavis  dd (sol  re zamiast la  sol).  Odnośnie  graficznego

układu  claves  i  voces interesującą (i nieznaną mi z innych przedstawień) wskazówkę czyni

autor THVIII.  Sugeruje  on  zaznaczenie  pomiędzy  b  mi (umieszczone  wyżej)  i  b  fa

(umieszczone niżej) poziomej linii (linea, id est signum seggregacionis), której zadaniem jest

rozdzielenie od siebie tych kluczowych dla przeprowadzenia mutatio sylab. Zabieg ten ma na

celu  ujednoznacznienie,  uczynienie  ręki  bardziej  zrozumiałą  i  klarownie  porządkującą

zróżnicowanie wysokości dźwięku (mi zarówno brzmieniowo, jak i graficznie wyżej od fa),

a tym  samym  rozwiązanie  problemu,  z  którym  borykają  się  młodzi  adepci  sztuki

muzycznej598. Rozróżnienie to nie pojawia się jednak w diagramie z Opusculum monacordale,

a nawet w przypadku bb fa bb mi, to bb fa umieszczone jest graficznie wyżej.

Kolejną  informacją  na  przedstawieniu  ręki  z  THI  (uwzględnioną  w  niektórych

dawnych przedstawieniach, zob. ryc. 6) jest rozmieszczenie całych tonów i półtonów, tutaj

w postaci pełnych słów  tonus i  semitonium (oznaczonych kolorem purpurowym na fig. 1).

Wyraźnie zauważalny jest  zamiar ujęcia  struktury interwałowej wszystkich podstawowych

heksachordów – przy sylabach a la mi re, aa la mi re, b fa b mi oraz bb fa bb mi pojawiają się

oba  słowa,  uwzględniające  wykorzystanie  b  mollis lub  b  duralis.  Odnośnie  samych

heksachordów, przy rozpoczynających je „kluczach” znajdują się adnotacje (kolor czerwony

na fig. 1; uzupełniono również brakujące oznaczenie „pierwszego heksachordu miękkiego”

[primus b mollis] przy clavis F fa ut), określające ich numer porządkowy i rodzaj (b duralis,

naturalis, b mollis).

Wreszcie w diagram manus musicalis włączone zostają coniunctae (kolor niebieski na

fig. 1).  Ich  graficzne  rozmieszczenie  pomiędzy  claves jednoznacznie  odpowiada  samej

nazwie – stanowią one rodzaje „połączeń”. Jak wcześniej wspominałem, stoi to w pewnej

sprzeczności z przekonaniem, że  musica ficta obejmuje dźwięki „spoza ręki”, i dowodzi, że

w ramach lokalnych praktyk pewne koncepty  mogą funkcjonować w odmienny sposób599.

Tutaj widać wyraźnie, że coniunctae stanowią część systemu, jego rozszerzenie. Jeszcze inne

światło  na  tę  kwestię  mógłby  rzucić  diagram  zapowiedziany  w  THVIII.  Autor  traktatu

598 Ut tamen omnis ambiguitas et presertim pueris dissolvatur, vere dignum et iustum est ut prima pars de b fa b
mi, scilicet  b fa,  modico depressius,  scilicet sub vertice digit auricularis describatur, b mi vero modico
ereccius,  scilicet  in  cacumine eiusdem digiti  collocetur.  Et inter  ea linea,  id est  signum seggregacionis
dictarum vocum ad inculcandum ipsarum differenciam merito protendatur, eo penitus modo, quo manus
musica depicta dictam differenciam luce clarius dilucidat et declarat. W: Witkowska-Zaremba, Tractatus ex
traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 429 (19,20-21).

599 Coniunctae pojawiają się również na diagramie z traktatu Szydłowity. Zob. przypis nr 595.

176



omawiając „konjunkty” pisze bowiem, że są one „przeciwne naturze ręki muzycznej” (contra

naturam manus musice600), nie pozostawia jednak wskazówki, czy mają one swoje miejsce na

diagramie.

Sposób zapisu całych tonów, półtonów oraz „konjunkt” wyraźnie wskazuje, że ręki nie

powinniśmy  traktować  jako  statycznego  przedstawienia,  ale  raczej  jako  mapę  systemu

dźwiękowego, po której możemy poruszać się w różnych kierunkach za pomocą  mutatio.

Oznaczenia  tonus  i  semitonium wytyczają rozwidlające się ścieżki,  które możemy wybrać

w zależności  od  heksachordu,  a  ułożenie  graficzne  „konjunkt”  wspólne  ze  słowami tonus

sugeruje, że stanowią one ekwiwalent  semitonium (co zgodne jest z definicją). Coniunctae

były z pewnością drogami „mniej uczęszczanymi”, oddalającymi się od głównego systemu,

600 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 422 (18,12).
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aczkolwiek  istotniejszymi,  niż  sugeruje  to  sam  tekst Opusculum,  gdyż  w  przeciwnym

wypadku  nie  zostałyby  uwzględnione  w  tak  kluczowym  narzędziu  mnemotechnicznym.

Koncept  „podróży”,  „prowadzenia”  (ductus)  przez  przemowę  lub  inne  dzieło  sztuki

rozpowszechniony był w myśli średniowiecznej, co głównie w oparciu o retorykę wykazała

Mary Carruthers601 (jednym z jego bardziej oczywistych przejawów jest sposób planowania

przemowy  w  oparciu  o drogę  z  Rzymu  do  Santiago  de  Compostela,  opisany  w części

pierwszego  rozdziału  niniejszej  dysertacji  poświęconej Ars  praedicandi Francesca

Eiximenisa).  Carruthers zauważa jednak, że w ogólnej perspektywie ductus  jest wspólnym

i kluczowym aspektem wszystkich sztuk602, więc zasadnym wydaje mi się umieszczenie go

również u samych podstaw sztuki muzycznej.

Ostatnim elementem  manus musicalis  z THI są litery „l”  i  „s” (kolor  brązowy na

fig. 1),  zapisane  przy  większości  claves.  Ich  znaczenie  objaśnia  krótki  mnemotechniczny

werset, zanotowany pod ręką (zob. ryc. 10): „I z łatwością rozróżnisz, która clavis jest na linii

(linea): na linii jest pierwsza  clavis, a na polu (spacium) druga. Na linii stawia te, których

numer odnajdzie nieparzysty”603. Litery „l” (linea) i „s” (spacium), choć nie zostały wpisane

konsekwentnie  we  wszystkich  miejscach  (co  można  uznać  za  przeoczenie  kopisty),

wprowadzają  łącznik  pomiędzy dwoma sposobami  wizualizacji  materiału  dźwiękowego  –

stawami ręki a systemem liniowym. Na związek ten zwraca uwagę również autor THVIII: „Te

dwie, mianowicie pole i linia, są jakby jakimiś instrumentami, za pomocą których ukazuje się,

jak dalece śpiew wznosi się i opada. I wyobraża się je [ymaginantur] na ręce, jej stawach

i zgięciach. Zaiste jest na tej ręce dziewięć pól i dziesięć linii, jak jasno i wyraźnie będzie

później  ukazane604”.  Prawdopodobnie  więc  i  na  diagramie  planowanym w THVIII  miało

znaleźć  się  oznaczenie  linii  i pól.  Interesujące  jest  również  odniesienie  do  instrumentów

muzycznych,  z  których  najbliższa  systemowi  liniowemu  jest  oczywiście  klawiatura

instrumentów  klawiszowych.  Werset  z  THI  nawiązuje  ponadto  do  porządku

nieuwzględnionego w diagramie,  czyli  numeracji claves,  która czasami była oznaczana605.

Symbole  linea  i spacium pojawiają  się  w jednym  z  XII-wiecznych  przedstawień  ręki

601 Mary Carruthers, The Concept of Ductus, s. 190-213.
602 Ibidem, s. 204.
603 Et facili causa cernes, que clavis in linea sit: / Linea sit prima clavis spaciumque 2a. / Linea ponit eas, quas

numerus invenit impar. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 74 (1,5,15-17).
604 Que duo,  scilicet  spacium et  linea,  sunt  quasi  quedam instrumenta,  quibus  ostenditur,  quantum cantus

ascendat et descendat. Et ymaginantur fore in manus ipsius articulis et flexuris. In qua quidem manu sunt
novem spacia et decem linee, ut luce clarius post patebit. W: Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione
Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 369 (6,27-29).

605 Zob. Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 136-137 (Abbildung 72) i 142-143 (Abbildung 82).
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opisanych  przez  Smitsa  van  Waesberghe606,  wydaje  się  więc,  że  diagram  z  THI  zbiera

(niemal607) wszystkie elementy, które pojawiały się przez wieki w ramach manus musicalis.

Czytając  Opusculum monacordale można odnieść wrażenie,  że to nie ręka stanowi

najistotniejszy sposób wizualizacji, ale właśnie system liniowy, a autor kładł duży nacisk na

naukę notacji muzycznej. Diagram (ryc. 11), tu określony po prostu jako  figura, w innych

źródłach występujący także pod nazwą  scala („drabina”,  „schody”)608,  umieszczony został

bezpośrednio  po  omówieniu  coniunctae i  przed  interwałami,  stanowi  więc  rodzaj

podsumowania rozważań na temat podstawowych komponentów systemu muzycznego. Autor

zapowiada go w następujący sposób, wymieniając w porządku numerycznym jego zawartość:

„I te wszystkie [„konjunkty”] widać na tej figurze, która po pierwsze ukazuje pojęcie [notitia]

kluczy tak oznaczonych jak i nieoznaczonych, po drugie właściwości [proprietates] kluczy,

po  trzecie  znak  lub  wyobrażenie  sylab  [notam  vel  noticiam  vocum],  po  czwarte  relacje

[habitudines] sylab między sobą, po piąte różnorodność heksachordów [cantuum], po szóste

rozpoznanie tychże wedle początków i końców. Po siódme wyróżnia linie i pola. Po ósme

i ostatnie,  jasno  i  wyraźnie  ukazuje  miejsca  [loca]  „konjunkt”  wraz  z ich  znakami,  gdyż

słusznym jest  uniknąć [nadmiernego]  poszukiwania [relinquere speculanti].  I wszystko, co

konieczne odnośnie ręki muzycznej [circa manum musice], znalezione tu zostanie w dużej

ilości”609. Na diagramie pojawiają się więc wszystkie elementy (poza rozmieszczeniem całych

tonów i półtonów610), które znamy z manus musicalis. Termin manus użyty został tu zresztą

w swoim drugim rozpowszechnionym w teorii muzyki znaczeniu, nie tylko jako narzędzia

mnemotechnicznego, ale także ogólnie jako systemu muzycznego.

606 Przedstawienie  ręki  pochodzi  z  rękopisu  spisanego  prawdopodobnie  w  kluniackim  klasztorze,  a  sama
zawartość  wykazuje  związki  ze  szkołą  św.  Emmerama  w  Regensburgu.  Manuskrypt  obecnie
przechowywany jest w Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu [(Cpv) 51]. Zob.  ibidem, s. 130-131
(Abbildung 66).

607 Przykładowo  we  wspomnianym  przedstawieniu  z  wiedeńskiego  rękopisu  oznaczone  są  numery
melodycznych modi przy kluczach, na których przypadają ich finales. Są to: D la sol re (modi I i II), E la mi
(III, IV), F fa ut (V, VI) i G sol re ut (VII, VIII). Elementu tego nie ma w THI.

608 Dla przykładu zob. późne przedstawienie  Figura scale musicalis (Gent,  Universiteitsbibliotheek, 70, fol.
108r;  rękopis  spisany  w  latach  1503/1504)  w:  Smits  van  Waesberghe,  Musikerziehung,  s.  118-119
(Abbildung 56).

609 Et  hec  omnia  patent  in  hac  figura,  que  primo  ostendit  noticiam  clavium  tam  signatarum  quam  non
signatarum, secundo proprietates clavium, 3o notam vel noticiam vocum, quarto vocum inter se habitudines,
quinto diversitates cantuum, 6to noticiam eorundem secundum principia et fines, septimo lineas et spacia
distinguit, 8o et ultimo coniunctarum loca cum suis signis luce clarius ostendit, quod dignum est relinquere
speculanti. Et omnia, que circa manum musice sunt necessaria, hic inveniet copiose. W: Bower, Opusculum
monacordale, s. 85 (1,8,17-18).

610 Same półtony zaznaczone zostały na podobnym diagramie w THVIII, tam jednak nie zostały uwzględnione 
coniunctae. Por. Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 386.
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Diagram w kilku istotnych szczegółach różni się od ręki, a związane są one przede

wszystkim  z  różnym  sposobem  wizualizacji.  Scala pozwala  bowiem  na  wyobrażenie

wysokości dźwięków, przeniesionych jako claves z materii dźwiękowej do postaci graficznej,

pozwalającej  na  ich  porównywanie,  obserwowanie  wznoszenia  i  opadania  melodii,  co  na

spiralnym układzie ręki jest dużo trudniejsze. Aspekt ten szczególnie istotny jest dla autora

Opusculum,  co  objawia  się  właściwie  niespotykanym,  alternatywnym  zapisem  sylab

przyporządkowanych  do  claves.  Na  lewej  „drabinie”  zapisane  są  one  w  standardowym

porządku, sugerującym kierunek wznoszący (tzn. sylaba po prawej stronie pozwala na dalsze

wznoszenie się),  prawej natomiast w odwróceniu, opadająco (sylaba po prawej umożliwia

opadanie melodii).  Zabieg ten stanowi pomoc w realizacji  solmizacji  i mutatio w oparciu

o system  liniowy.  Drugim  istotnym  szczegółem,  potwierdzającym  wagę  przykładaną  do

sposobu wizualizacji,  jest umieszczenie  coniunctae (prawa strona diagramu) nie pomiędzy

claves (jak na diagramie manus), ale na liniach i polach. W notacji muzycznej znaki „b” lub

„h”  (czy  też  raczej  jest  to  symbol  zbliżony  bardziej  do  współczesnego  krzyżyka  albo

kasownika) zapisywane są bowiem obok nut (lub na początku systemu liniowego jako claves

signatae). Obecność „konjunkt” na diagramie autor argumentuje zamiarem skrócenia czasu,

który uczeń miałby spędzić na ich poszukiwaniu (relinquere speculanti), co, choć może jest

nadinterpretacją, wydaje się odpowiedzią na koncepcje bliższe  musica ficta, czyli „muzyki

spoza ręki”. Autorowi Opusculum bliskie jest praktyczne podejście i woli ukazać coniunctae

„jasno i wyraźnie” jako element włączony w system muzyczny.
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Ryc. 11 Diagram typu scala z THI, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 267r



Diagram (ryc. 11) nie jest jedynym miejscem w THI, gdzie objawia się kluczowa rola

systemu liniowego. Wcześniej, bezpośrednio po komentarzu dotyczącym claves, zostają one

rozmieszczone na systemie liniowym (ryc. 12) za pomocą symboli literowych w porządku

wznoszącym. Obok zapisano zaś przykład muzyczny (Kyrie pierwszego tonu,  Cunctipotens

genitor deus), raczej nienależący ani do Opusculum, ani do komentarza, prezentujący jednak

wygląd nieomawianej w traktacie notacji muzycznej. Przykład nutowy wskazuje również na

istotną  funkcję  diagramu  scala,  czyli  funkcję  „mapy”  systemu  dźwiękowego  (o  czym

wspominałem w rozdziale II). Z tej perspektywy zapisy utworów muzycznych również należy

uznać za diagramy, jednak ukazujące konkretne ścieżki poruszania się po systemie (zgodnie

z koncepcją  ductus).  Wskazują  na  to  również  opisy  przebiegu  melodii  w poszczególnych

modi melodycznych, szeroko wykorzystujące metaforę wizualną (zob. część 1.7 niniejszego

rozdziału).

Wczesnym elementem systemu liniowego611, który został ostatecznie zarzucony, było

wyznaczanie kolorami linii odpowiadających  claves signatae (czyli naszym współczesnym

kluczom muzycznym). Spośród analizowanych traktatów wspomina o nim Sdislaus, jednak

zauważa,  że  można  się  z  nim  spotkać  rzadko  (przy  wyznaczeniu  czerwonym  kolorem

niskiego „F”), tylko w specjalnych (niezdefiniowanych przez autora) sytuacjach612.

System  liniowy  w  Opusculum  monacordale stanowi  wreszcie  istotny  punkt

odniesienia  przy  omawianiu  innych  aspektów  systemu.  Przykładowo,  autor  wyznaczając

granice  kolejnych  heksachordów  wskazuje  miejsca  ich  rozpoczęcia  i  zakończenia

w następujący sposób: „I ponieważ trzykrotnie można je znaleźć [w systemie dźwiękowym],

611 Zob. Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 110-111.
612 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 38-39 (74-75).
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Ryc. 12 Zapis claves na systemie liniowym w THI, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 257v



słusznie na trzy kategorie się je dzieli: pierwszy zatem [heksachord] b duralis rozpoczyna się

od G greckiego na linii i kończy na E gravis  na polu; drugi rozpoczyna się od G gravis  na

polu i kończy na  e acuta na linii; trzeci rozpoczyna się od  g acuta na linii i kończy na  dd

excellens podwójnym podobnie na linii i brakuje mu ostatniej sylaby, mianowicie  la, gdyż

bierze pod uwagę zakres [systemu]”613. Sama właściwość „kluczy” (proprietas clavium), czyli

ich miejsce w systemie muzycznym, definiowana jest na podstawie rozmieszczenia w obrębie

danego heksachordu oraz na systemie liniowym: „Właściwość zaś kluczy jest tym, w jaki

sposób klucze w obrębie niskich [claves in gravibus] ustawione są na linii i na polu, i tym

samym sposobem w obrębie najwyższych [excellentibus],  w obrębie wysokich [acutis] zaś

zawsze  ustawiane  są  odwrotnie  [per  oppositum]”614.  Autor  ma  na  myśli  to,  że  „klucz”

oznaczony tą samą literą (np. „A” w graves,  „a” w acutae i „aa” w  excellentes) w obrębie

graves  i  excellentes umieszczony będzie na tej samej części systemu liniowego (czyli „A”

i „aa” na polach), w obrębie acutae zaś odwrotnie („a” na linii). Zarazem otoczony będzie on

tym  samym  układem  interwałowym. Diagramy  typu scala nie  zachowały  się  w żadnym

z traktatów z rękopisu z Brna, choć również u Anonima Brun. I wizualizacja claves na liniach

i  polach  zajmuje  ważne  miejsce615 (w  traktacie  tym,  w przeciwieństwie  do Opusculum,

wpisano wiele przykładów nutowych, system liniowy pojawia się tam więc wielokrotnie).

Elementy  zaczerpnięte  z  musica  plana stanowią  również  istotny  aspekt sztuki

organowej,  co  nie  dziwi,  gdyż  ars  organisandi  obejmuje  wykład  instrumentalnego

opracowywania  melodii  chorałowej,  umieszczonej  w  głosie  tenorowym.  Znajomość

opracowywanego materiału jest więc w tym przypadku dość istotna. Autor Octo principalia

de  arte  organisandi rozróżnia  dwa  rodzaje  tenoru:  wznoszący  (ascendens)  i  opadający

(descendens), a każdy z nich realizowany może być „bez skoku” (sine saltu, czyli ruchem

sekundowym)  lub  „ze  skokiem”  (cum  saltu).  Do  ich  zobrazowania  wykorzystany  został

diagram  (ryc.  13),  łączący  system  liniowy  z elementami  horyzontalnego  drzewa.  Ruch

w głosie  tenorowym  zapisany  został  w  nim  przede  wszystkim  w postaci  claves

umieszczonych na polach i liniach, którym, w przypadku postępów sekundowych (sine saltu),

przyporządkowano zostały sylaby solmizacyjne.  Należy jednak zauważyć, że mamy tu do

613 Et quia ter repetitur, in tres merito species dividitur: primus itaque b duralis incipitur in G greco in linea et
finitur in E gravi in spacio; secundus incipitur in G gravi in spacio et finitur in e acuto in linea; tertius
incipitur in g acuto in linea et finitur in dd gemino excellenti similiter in linea et caret ultima voce, scilicet
la, quia servat metam. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 77 (1,6,6).

614 Proprietas autem clavium est, ut, quomodo claves in gravibus ponuntur in linea et in spacio, eodem modo et
in excellentibus, in acutis autem semper per oppositum ponuntur. W: ibidem, s. 77 (1,6,1).

615 Zob. Ibidem, s. 147 (2,14-19)
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czynienia  z  uproszczoną  wersją  systemu  heksachordalnego616,  dostosowaną  do  potrzeb

instrumentalistów, którzy melodię chorałową umieszczali w regularnych, długich wartościach

rytmicznych jako podstawę dla ornamentacji w górnym głosie. Wykorzystano tutaj bowiem

tylko dwa rodzaje heksachordów:  naturalis i  durus. Pominięcie heksachordu  mollis mogło

wynikać ze względów praktycznych – mimo iż „b” należy do podstawowego systemu, to

w przypadku muzyki instrumentalnej reprezentowane jest przez inny (krótszy) klawisz617, niż

pozostałe.  Autor  prawdopodobnie celowo pominął  więc wszystkie  półtony spoza „długich

klawiszy”.  Znaczące  wydaje  się  również  zapisanie  sylab  solmizacyjnych  wyłącznie  przy

ruchu sine saltu oraz claves, będących punktem odniesienia dla skoków (dla tenor ascendens

jest to „c” [mylące w tym przypadku może być błędne umieszczenie klucza „f” o jedną linię

za nisko]; dla  descendens „f”). Sylaby uznawano więc za użyteczne przede wszystkim przy

rozpoznawaniu  całych  tonów  i półtonów.  Przy  większych  skokach  samo

przyporządkowywanie voces do claves  jest nieco trudniejsze (nie zawsze łatwo jest ocenić,

czy  wykonywany  interwał  przekroczy  heksachord,  w którym  aktualnie  „jesteśmy”)

i niekoniecznie niezbędne do poprawnej oceny odległości.

616 W traktacie z Regensburga zaobserwować można nawet wymienność stosowania claves i voces przy opisie
ruchu głosów. Zob. Meyer, Ein deutscher Orgeltraktat, s. 47.

617 Wyjątek w tym przypadku stanowi klawiatura pedałowa organów, co widać poniżej na ryc. 14.
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Jeszcze  inny,  najbardziej  specyficzny  dla  ars  organisandi,  sposób  wizualizacji

odnaleźć  można  w  Opusculum  de  arte  organica.  W  części  poświęconej  wykorzystaniu

półtonów  spoza  podstawowego  systemu  autor  umieszcza  diagram  klawiatury  pedałowej

organów  (ryc.  14),  mającej  znaną  nam  formę  odwróconego  systemu  liniowego

z wyznaczeniem ośmiu długich klawiszy i czterech krótkich (semitonia), obejmujących zakres

niepełnej oktawy od  B mi do  b fa (należy zauważyć, że do  b fa przyporządkowano długi

klawisz).  Po  lewej  strony  klawiatury  zapisano  odpowiadające  długim  klawiszom  voces,

z wyraźną preferencją heksachordu naturalis, który otoczony jest sylabami mi (B mi) i fa (b

fa). W prawej kolumnie wypisano zaś claves, gdzie dość wyjątkowo (podobnie jak na ryc. 13)

pojawia  się  litera  „h”  na  oznaczenie  b  quadrum618.  Bezpośrednio  po  diagramie  autor

618 Obok diagramu autor Opusculum zamieszcza również adnotację, dookreślającą tę kwestię: h[oc] ponitur ad
differenciam b mollis et significat b durum („h umieszcza się w celu odróżnienia od b mollis i oznacza ono
b durum”). Wydaje  się,  że  środkowoeuropejska  tradycja  organowa  stanowi  jeden  z  najwcześniejszych
przypadków konsekwentnego stosowania litery „h” zamiast „kwadratowego b”. Zob. tabulatury z rękopisów

185

Ryc. 13 Diagram systemu liniowego klasyfikujący ruch melodii w głosie tenorowym z Octo principalia de arte
organisandi. Praha, Archiv Prazskeho hradu, Knihovna Metropolitní Kapituly, rkp. MCIII, fol. 94v



Opusculum podejmuje kwestię umieszczenia wszystkich trzech rodzajów heksachordów na

klawiaturze pedałowej, gdyż gdyby nie było to możliwe to „pedały nie byłyby idealne do

wyrażenia każdego śpiewu”619. Jedynym heksachordem, który mieści się na klawiaturze jest

jednak  tylko  pierwszy  naturalis.  Aby  osiągnąć  pozostałe,  należy  dokonać  transpozycji,

określonej jako mutacio pedalium, np. heksachord mollis rozpoczyna się od klawisza fa, więc

obejmuje tylko cztery stopnie w górę, a kolejne dwa muszą zostać przeniesione do niższej

oktawy.  Podobnie wszystkie  powtórzenia heksachordów w kolejnych oktawach (np.  drugi

i trzeci naturalis) muszą zostać przeniesione do wąskiego zakresu klawiatury620.

W przypadku  ars  organisandi  mamy więc  do  czynienia  z  uproszczeniem systemu

muzycznego znanego z  musica  plana.  W obu przedstawieniach nie  znajdziemy chociażby

zróżnicowania zapisu  claves w zależności od gatunków oktawowych, a procedurę  mutatio

zastosowano tylko w absolutnie niezbędnych miejscach (na ryc. 13), bądź pominięto (na ryc.

14)  lub zmodyfikowano  ze  względów  praktycznych  (klawiatura  pedałowa  jako  punkt

odniesienia). Solmizacja stanowi więc w tym przypadku pewien ogólny punkt odniesienia,

ograniczony do elementów absolutnie niezbędnych w muzyce instrumentalnej.

I F 687 a oraz I Q 438 a z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz traktat organowy z rękopisu Clm.
7755 z Bayerische Staatsbibliothek w Monachium (edycja i tłumaczenie na język niemiecki w:  Göllner,
Formen früher Mehrstimmigkeit, s. 167-194.

619 Nota,  quod cantus  quilibet  tenoristicus  semper potest  incipi  ad minimum in tribus locis,  quia tres sunt
cantus in manu. Et quilibet eorum habet 6 voces, scilicet ut re mi fa sol la. Et similiter in pedalibus. Et si hoc
non  esst,  pedales  non  essent  perfecte  ad  exprimendum  omnem  cantum.  W:  Witkowska-Zaremba, Ars
Organisandi and Its Terminology, s. 415 (112-115).

620 Ibidem, s. 415-416 (116-125).
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Ryc. 14 Diagram klawiatury pedałowej organów z Opusculum de arte organica. Praha, Archiv Prazskeho hradu,
Knihovna Metropolitní Kapituly, rkp. MCIII, fol. 99v



1.5 „Ręka Gwidona a sztuka pamięci”?

„Spróbuj wykonać następujące dwa ćwiczenia. Pierwsze: zarecytuj z pamięci pierwszy

wers Psalmu 23 (Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego) w normalnym porządku,

a następnie od tyłu,  słowo po słowie. Drugie: zagwiżdż krótką frazę z  Mary Had a Little

Lamb w normalnym porządku,  a  następnie  od  tyłu,  nuta  po  nucie.  Możliwa  jest  analiza

zarówno słów,  jak  i  frazy  muzycznej  od  tyłu,  lecz  muzyka sprowadzona  musi  zostać  do

formy, która pozwala na czytanie relacji między wysokościami dźwięku w sposób podobny

do  mentalnego  czytania  słów  od  tyłu.  Na  przykład,  gdy  przyporządkujemy  wysokości

dźwięków pierwszej frazy piosenki do trzech stawów jednego palca, odkryjemy, że jesteśmy

w  stanie  wykonać  ćwiczenie  muzyczne  z  taką  samą  łatwością  jak  recytatorskie.  To  jest

właśnie podstawowe założenie tzw. „ręki Gwidona” (…)”621.

Genialne  w  swojej  prostocie  ćwiczenie  zaproponowane  przez  Carruthers  ukazuje

sposób działania ludzkiego umysłu,  manipulującego obiektami pozostającymi w relacji  do

siebie.  Wykonując je możemy wręcz poczuć „przejście” z oralności do piśmienności,  gdy

nuty nauczonej ze słuchu melodii  przenosimy do sfery wizualnej,  pozwalającej na analizę

i zmianę kolejności powstałych w ten sposób obiektów, a następnie nadajemy jej nową postać

dźwiękową. Ta ogólna zasada dotyczy nie tylko  manus musicalis, ale każdej formy zapisu

i wizualizacji, niezależnie od tego, czy będzie to notacja za pomocą nut, liter, czy ruch palców

na  klawiaturze  instrumentu.  Wreszcie  manipulacja  obiektami  pozwala  na  generowanie

nowego  materiału  z  zaledwie  kilku  elementów,  otwiera  drogi  dla  wprowadzania  daleko

idących innowacji, a nie tylko reprodukcji tego co usłyszane622.

Mnemotechniczne  przeznaczenie  ręki  Gwidona  jest  dość  oczywiste,  lecz  jej

pochodzenie  pozostaje  kwestią  sporną.  Od  ok.  XII  w.  przypisywana  była  Gwidonowi

z Arezzo (zm. po 1033 r.), choć żaden z zachowanych rękopisów jego tekstów jej nie zawiera,

natomiast  wzmianki  o  użyciu  ręki  do  zapamiętywania  tetrachordów  pojawiają  się  już

w Musica  enchiriadis z  przełomu  IX  i  X  wieku623.  Współcześnie  autorem  najbardziej

621 Try the following two exercises. First, recite from memory the first verse of Psalm 23 („The Lord is my
shepherd; I shall not want”) in normal order, and then backwards word by word. Next, whistle a short
phrase from „Marry Had a Little Lamb” in normal order, and then backwards note by note. It is possible to
scan both the words and the musical phrase backwards, but the music must be rendered in a form that makes
the relations of  pitch able  to  be  read in a way similar  mentally  to  reading the words backwards.  For
instance, if one assigns the pitches of the first phrase to the three joints of one finger, one will find that one is
as easly able to perform the musical exercise as the recitational one. This is the principle of the so-called
„Guidonian hand” (…). W: Carruthers, The Book of Memory, s. 22.

622 Ibidem, s. 21.
623 Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 122.
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wpływowej  pracy  dotyczącej  proweniencji  manus  musicalis jest  Karol  Berger624,  który

przekonuje,  że  jest  ona  przeniesieniem  koncepcji  miejsc  i wyobrażeń  z  antycznej  sztuki

pamięci na grunt nauczania muzyki. Biorąc za główny punkt odniesienia traktat  Expositio

manus Johannesa  Tinctorisa,  napisany  w  II  poł.  XV w.,  Berger  zauważa  zbieżności  idei

i terminologii  pomiędzy funkcjonowaniem ręki muzycznej a metodą znaną z  Rhetorica ad

Herennium.  Manus  musicalis niewątpliwie  stanowi  wygodny  system  miejsc,  po  którym

poruszać  można  się  w  dowolnym  kierunku.  Dodatkowo  miejsca  te  określane  są  przez

Tinctorisa  mianem  locus (podobnie  jak  w  ars  memorativa),  co  stanowi  dla  autora  jeden

z najistotniejszych argumentów625.  Po detalicznym opisie  różnych aspektów wykorzystania

ręki  nie  tylko  w  muzyce,  ale  także  w  praktyce  computus,  której  głównym  celem  było

obliczenie daty święta Wielkiej Nocy, Berger podsumowuje swój wywód następująco: „Ręka

muzyczna  odpowiada  więc  w  każdym  aspekcie  (funkcjonalnym,  strukturalnym,  a  nawet

terminologicznym) narzędziu klasycznej sztuki pamięci. Nie możemy wykluczyć możliwości,

że zbieżność ta jest przypadkowa, jednak związek wydaje się zbyt ścisły, żeby możliwość

taką uznać za prawdopodobną”626.

W świetle nowszych i bardziej szczegółowych badań nad średniowieczną memorią te

nieśmiało wyrażone przez autora wątpliwości wydają się zasadne. Rozpocząć należy od tego,

że w żadnym z licznych tekstów poświęconych treningowi pamięci, z którymi miałem okazję

się zapoznać, nie spotkałem żadnej wzmianki, która mogłaby świadczyć o łączności ze sztuką

muzyczną  (poza  wspomnianym  w  rozdziale  I  wykorzystaniem  wyobrażeń  instrumentów

w funkcji  mnemotechnicznej),  a  nawet  wykorzystanie  ręki  nie  jest  w  nich  powszechnie

zalecane – spośród analizowanych traktatów tylko u Francesca Eiximenisa pojawia się użycie

części ciała jako systemu miejsc, a i tam ręka nie zostaje wyszczególniona. Przytoczę w tym

miejscu po raz kolejny wniosek Mary Carruthers: „Sztuka pamięci jest pomocą konkretnie dla

mówców, a nie dla uczących się; dla komponujących, a nie dla czytelników. To odróżnia ją

najwyraźniej  od  podstawowych  zasad  treningu  pamięci”627.  Parafrazując,  architektoniczna

sztuka pamięci znana z Rhetorica ad Herennium była pomocą dla mówców, nie dla muzyków.

624 Tekst oryginalnie opublikowany został w: Berger, The Hand and the Art of Memory. Był jednak wielokrotnie
przedrukowywany i tłumaczony, m.in. w: idem, The Guidonian Hand, w:  The Medieval Craft of Memory.
s. 71-82  (wersja  skrócona);  idem,  „Ręka  Gwidona”  a  sztuka  pamięci.  Wersja  skrócona  polskiego
tłumaczenia  wydana  została  również  jako:  idem,  „Ręka  Gwidona”  a  sztuka  pamięci,  w:  Antropologia
pamięci, s. 378-390.

625 Berger, The Hand and the Art of Memory, s. 103-104.
626 Idem, „Ręka Gwidona” a sztuka pamięci, tłum. W. Bońkowski, s. 95.
627 Carruthers, The Book of Memory, s. 194. Zob. przypis nr 133.
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Powyższy argument nie wyklucza tego, że manus musicalis mogła wynaleźć osoba

będąca jednocześnie mówcą i muzykiem. Problem polega jednak na tym, że okres początku

wykorzystania  ręki  w sztuce  muzycznej  w najbardziej  nam znany  sposób  (przyjmując,  że

będzie to XI w.) nie zbiega się z czasem popularności antycznej retoryki. Ponownie cytując

Carruthers:  „Herenniuszowska  memoria nie  odgrywała  bezpośredniej  roli  w  rozwoju

rzemiosła pamięci przed XIII w., a jej wznowienie w nauczaniu uniwersyteckim po 1250 r.

odbywało  się  w  kontekście  nadzwyczajnie  bogatego  i różnorodnego  rozumienia  memorii,

która  rozwinęła  się  w  klasztornych  tradycjach  ruminacyjnej  medytacji  i  kompozycji

modlitw”628.  Przytoczone i szeroko komentowane przez Bergera inne sposoby użycia ręki,

szczególnie  do  obliczania  kalendarza  liturgicznego  (computus)629,  również  zdają  się

wskazywać na praktyki klasztorne, które wykształcały się niezależnie od klasycznej sztuki

pamięci.  Zastosowanie  przy  kalkulacjach  wydaje  się  ponadto  bliższe  metodom wizualnej

mnemotechniki,  znanym z  kultur  oralnych  (są  to  np.  nacięcia  na  drewnianych  patykach,

wykorzystywane do obliczania bydła, i inne kreskowe metody liczenia630), choć nie można

w tym  miejscu  zapomnieć  o  znaczącej  różnicy,  czyli  swoistym  mariażu  oralności

z piśmiennością. Na średniowiecznej ręce, zarówno w przypadku muzyki jak i  computusu,

umieszczane są obiekty należące do sfery pisma (litery i sylaby, oraz liczby rzymskie lub

arabskie). Innym tego rodzaju wczesnym przykładem wykorzystania ręki jest potraktowanie

jej  jako  klawiatury  przy  nauce  alfabetu  języka  ogamicznego,  używanego  w  późnej

starożytności  i wczesnym  średniowieczu  na  terenie  Wysp  Brytyjskich  do  szyfrowania

628 Ibidem, s. 154. Zob. przypis nr 160.
629 Berger,  The Hand and the Art of Memory, s. 105-111. Autor przytacza w tym kontekście jeden z niewielu

w teorii muzyki przykładów, w których pojawia się odniesienie do użycia ręki innego niż muzyczne. Pisze
na ten temat Prosdocimo de’ Beldomandi w  Tractatus musice plane: „Zwyczajem dawnych [antiquorum]
było przystosowywanie do ręki wielu im znanych rzeczy, co zauważyć można na przykładzie komputystów
[compotistis], którzy przystosowują prawie wszystkie swoje zasady do ręki, takie jak sposób wyznaczania
epaktu, Wielkiej Nocy, złotej liczby, indykcji, litery niedzielnej i innych” (Unde mos erat antiquorum multa
que ab ipsis sciebantur manubus adaptare, ut patet de compotistis, qui quasi omnes suas regulas manibus
adaptant, ut de modo inveniendi epatam, pasca, aureum numerum, indictionem, literam dominicalem, et sic
de aliis.). Cytat łaciński za: Prosdocimo de’ Beldomandi,  Plana musica. Musica speculativa, s. 40. A więc
nawet  Proscodimo,  autor  silnie  związany  ze  środowiskiem akademickim,  w  którym  przede  wszystkim
sztuka  pamięci  mogła  być  studiowana,  nie  łączy  ręki  z tradycją  retoryczną.  W komentarzu  do  THVIII
pojawia  się  zaś  dystych  wzywający  kleryków  do  nauki  dziedzin,  wśród  których  muzyka  (melos)
wymieniona  jest  razem z  gramatyką  (grama),  prawem kanonicznym (ius  canonis)  i praktyką  computus
(kalende). Zob. przypis nr 335.
Christopher Page wskazuje ponadto na cytat  z pracy Thibauda de Langres (XII w.) na temat  computus,
w którym autor  bezpośrednio odwołuje się  do  manus musica przy omawianiu wykorzystania ręki  przez
komputystów (sicut pueri suum gammam solfaizando). Zob. Page, Ars Nova and Algorism, s. 125 (przypis
nr 31).

630 Lance Strate, Time-binding in Oral Cultures, „A Review of General Semantics” 43 (jesień 1986) nr 3, s. 241.
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wiadomości631.  Również w tym przypadku nie  wydaje się,  by sztuka pamięci  mogła mieć

wpływ na rozwój tego narzędzia.

Także  na  gruncie  sposobu  funkcjonowania  i  wykorzystanej  terminologii  trudno

znaleźć  argumenty  jednoznacznie  wskazujące  na  retoryczną  proweniencję  ręki.  Ustalony

porządek,  po  którym  można  poruszać  się  w różnych  kierunkach,  nie  stanowi  domeny

wyłącznie architektonicznej sztuki pamięci,  ale należy do ogólnych zasad średniowiecznej

memorii, wyłożonych w De tribus maximis circumstantiis gestorum Hugona ze św. Wiktora.

Tekst ten,  co warto podkreślić,  nie  wykazuje bezpośrednich związków z antyczną sztuką.

Hugon do opisu metody zapamiętywania psalmów wykorzystuje jednak oba istotne w tekście

Bergera  terminy:  ordo (jako  „rząd”  systemu  liniowego  Gwidona  z Arezzo)  oraz  locus

(„miejsce” na ręce u Tinctorisa). Wystarczy zacytować kilka słów z początkowej części  De

tribus maximis:  Dispositio  ordinis illustratio est  cognitionis.  Dispone et  distingue singula

locis suis,  seorsum  ista  et  seorsum  illa,  ut  scias  quid  ibi  et  quid  ibi  collocatum sit632.

Szczególnie podkreślany przez Bergera termin locus wcale nie musi więc pochodzić ze sztuki

pamięci w wydaniu „herenniuszowskim”, której najbardziej charakterystycznym elementem

są  aktywne  (imagines  agentes)  i  możliwie  najbardziej  poruszające  wyobrażenia.  Termin

imagines  w odniesieniu  do  manus  musicalis się  nie  pojawia,  a  z  pewnością  wizualizację

dźwięków  w  postaci  liter  alfabetu  i sylab  trudno  uznać  za  specjalnie  emocjonalnie

poruszającą. Wskazaniem na retoryczne pochodzenie ręki odnośnie „miejsc” mogłoby zaś być

np. specjalne oznaczenie co piątego  locus lub rozpoczynającego kolejny rodzaj  claves. Co

prawda claves same w sobie są oznaczone (pogrupowane) poprzez użycie wielkich, małych

lub  podwójnych  liter,  w  kontekście  ars  memorativa mówimy  jednak  o oznaczaniu

wymiennego  systemu  miejsc,  nie  wyobrażeń.  Gdyby  oznaczenia  w  systemie  dodatkowo

zbiegały  się  z  tym,  który  wykorzystywany  jest  w  praktyce  computus,  to  rzeczywiście

należałoby przyjrzeć się tej kwestii bliżej. Zależność taka jednak nie istnieje.

Spojrzenie na terminologię zastosowaną w traktatach muzycznych nieanalizowanych

przez  Bergera  (w  kontekście  niniejszej  dysertacji  przede  wszystkim  w  tekstach

środkowoeuropejskich)  jeszcze  bardziej  komplikuje  tę  kwestię,  co  utrudnia  jej  ostateczne

rozstrzygnięcie.  W odniesieniu  do  systemu muzycznego  (określanego często  jako  manus)

631 Robert  Graves, The  White  Goddess.  A Historical  Grammar of  Poetic  Myth,  Faber  and  Faber  Limited,
London 1948 (reprint: Faber and Faber Limited, London 1971), s. 113-115.

632 „Uporządkowany układ jest klarownością wiedzy/poznania. Rozmieść i rozdziel każdą rzecz z osobna na jej
własne miejsce, tę do tego [miejsca], tamtą do tamtego, żebyś wiedział, co jest umieszczone tu, a co tam”.
Cytat łaciński za: Green (ed.), Hugo of St. Victor: De Tribus Maximis, s. 488.
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w THI i THVIII z podobną częstotliwością wykorzystywane są dwa słowa: locus („miejsce”,

„przestrzeń”) i  sedes („siedzenie”, „stanowisko”). O wymienności tych terminów świadczy

np.  fragment  THVIII  dotyczący  odległości  oktawy  pomiędzy  claves oznaczonymi  tymi

samymi  literami:  Distancia  autem  earum,  ut  sic,  est  per  dyapason,  quoniam unaqueque

earum a sua simili et equisona distat per octo loca seu sedes, (…)633. Podobnie w Opusculum,

te dwa słowa użyte bywają w tym samym znaczeniu właściwie obok siebie (fragment dotyczy

„konjunkt”): In monacordo vero et  sedes variantur, quod licet tantum in illis duobus  locis,

(…)634.  Nieco wcześniej  autor  traktatu  pisze:  (…)  in  eadem  sede manu denotantur635.  Co

więcej,  nad wytłuszczonymi terminami w glosie pojawiają się ich synonimy:  sedes <loca

eorum636>,  locis <duabus  sedibus,  videlicet  linea  et  spacio637>,  sede <in  eodem  loco638>.

Szczególnie interesujący jest środkowy z przykładów, odnoszący się do systemu liniowego –

wizualizowane na nim miejsca także określane mogły być zarówno jako loci, jak i sedes. Nie

wydaje się więc, abyśmy mieli tu do czynienia z konsekwentnym przeniesieniem terminologii

ars memorativa na grunt systemu muzycznego639.

Powyższe przykłady dotyczą monochordu,  systemu liniowego,  a  przede wszystkim

ogólnie  systemu  muzycznego  (określanego  także  jako  manus).  Autorzy  analizowanych

traktatów w momencie, gdy opisują rękę jako narzędzie mnemotechniczne, odwołują się nie

do abstrakcyjnych  pojęć,  ale  do  segmentów realnej  ręki,  co  omówiłem już  wcześniej  na

przykładzie  Opusculum monacordale.  Szczególnie  wyraźnie widać jednak tę  różnicę przy

porównaniu  zdania  poprzedzającego  opis  struktury  manus u  cytowanego  przez  Bergera

Johannesa  Tinctorisa  oraz  u autora  THVIII.  Tinctoris  pisze:  (…) locus  est  vocum  situs.

Vigenti autem in manu nostra sunt loca, quae in summitatibus et juncturis digitorum, taliter

ut sequitur, aptissime ordinantur640. Analogiczny fragment w THVIII brzmi następująco: Sunt

633 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 379 (9,20).
634 Bower, Opusculum monacordale, s. 83 (1,8,4). Pełen cytat w przypisie nr 562.
635 „[Przy  użyciu  „konjunkt”  cały  ton  i  półton]  oznaczone  są  w  tym samym miejscu  ręki  [ tu:  systemu]”.

W: ibidem, (1,8,3).
636 Ibidem, (1,8,4,c).
637 Ibidem, (1,8,4,h).
638 Ibidem, (1,8,3,s).
639 Pojęcie sedes co prawda również znane jest z tradycji retorycznej.  Sedes argumentorum to inaczej toposy,

podstawy argumentacji,  czyli  pewne punkty wyjścia dla dalszego rozumowania i  budowania przemowy.
Argumentami (umieszczonymi w sedes) mogą być np. przykłady, maksymy, opowieści, a więc wszystko to,
co może być przekonujące dla danej grupy słuchaczy. Jednak i w kontekście retoryki terminy sedes i locus
stosowane  są  często  wymiennie.  Zbieżność  ta  nie  wydaje  się  jednak  szczególnie  istotna  w kontekście
muzyki. Zob. Fiorella Magnano, Cicero’s Lists of Topics from Antiquity to the Early Middle Ages, „Revista
Española de Filosofía Medieval” 22 (2015), s. 85-118.

640 „(…), miejsce jest umiejscowieniem dźwięków/sylab [vocum]. Na ręce jest mianowicie dwadzieścia jeden
miejsc, które na szczytach i stawach palców [in summitatibus et juncturis digitorum] najodpowiedniej są
uporządkowane  w następujący  sposób”.  Cytat  łaciński  za:  Johannes  Tinctoris,  Expositio  manus,
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nempe  XIX  articuli [„stawy”]  intra  manum et  XXI  littere  sive  notule  musicales  dictis

articulis  distribute  precise  eo  modo,  ut  sequitur641.  Operowanie  konkretnymi  częściami

ludzkiego ciała, w przeciwieństwie do pojęć abstrakcyjnych jakimi są  loci, sugeruje raczej

łączność  z  oralnością642 i  wykorzystywanymi  na  jej  gruncie  metodami  wizualnej

mnemotechniki. Ślady odnoszenia się do konkretu (nie do abstraktu) znaleźć można również

w użyciu słowa  manus jako określenia  systemu dźwiękowego oraz cantus („śpiew”) jako

heksachordu;  u  Tinctorisa  i  innych  autorów  miejsce cantus zastąpiło daleko  bardziej

abstrakcyjne deductio („wyprowadzenie”, „oddzielenie”), które zastąpione zostało w XVI w.

heksachordem.  Przegląd  innych  średniowiecznych  traktatów  muzycznych  również  nie

wskazuje na konsekwentne stosowanie słowa locus w odniesieniu do manus643, możliwe więc,

że  to  właśnie  Tinctoris  ze  swoją  tendencją  do  porządkowania  wiedzy  usystematyzował

terminologię i nadał bardziej abstrakcyjny wymiar muzycznej ręce. Jego traktat należy więc

postrzegać  raczej  jako  wyjątkowy i  wpływowy przykład,  który  wykłada  treść  i  strukturę

manus bardzo szczegółowo,  ale  z  własnej  perspektywy,  która  niekoniecznie  powinna być

przenoszona na całą dziedzinę, a już z pewnością nie na jej przeszłość.

Skąd  wzięła  się  więc  koncepcja  o  retorycznej  proweniencji  manus  musicalis

zaproponowana przez  Karola  Bergera? Przede wszystkim w kwestii  mnemotechniki  autor

bazował na  Sztuce pamięci  Frances A.  Yates z  1966 r.644,  pionierskiej  pracy,  która,  mimo

swojej  wciąż  niepodważalnej  wartości,  zawiera  dość  uproszczoną  wizję  średniowiecznej

mnemotechniki.  Czytając  ją  można  odnieść  wrażenie,  że  ars  memorativa w  wydaniu

Rhetorica  Ad  Herennium stała  się  bezpośrednią  podstawą  funkcjonowania  memorii,  co

w: Thesaurus  Musicarum  Latinarum, [online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/15th/TINEXP_TEXT.html     ,
[dostęp: 12.01.2022], wersja elektroniczna przygotowana na podstawie:  Scriptorum de musica medii aevi
nova series a Gerbertina altera, red. Edmond de Coussemaker, Durand, Paris 1864-1876 (reprint: Olms,
Hildesheim 1963), tom IV, s. 1-16.

641 „Jest  zaiste  dziewiętnaście  stawów  w  ręce  i  dwadzieścia  jeden  liter  czy  też  nut  [notule –  dosłownie
„niewielkich  oznaczeń”] muzycznych  rozmieszczonych  na  zapowiedzianych  stawach  dokładnie  tym
sposobem, jak następuje”. Cytat łaciński za: Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod.
Pragensis V.F.6, s. 375 (8,36).

642 Ong, Oralność i piśmienność, s. 92-103.
643 Przykładowo Alexander  de Villa  Dei  w XIII-wiecznym wierszowanym traktacie używa słowa  iunctura:

Alexander de Villa  Dei,  Carmen de musica cum glossis,  w:  Thesaurus Musicarum Latinarum,  [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/13th/VILCAR , [dostęp: 12.01.2022], wersja elektroniczna przygotowana na
podstawie: Alexander de Villa Dei, Carmen de musica cum glossis, ed. Albert Seay, w serii „Critical Texts”
nr 5, Colorado College Music Press, Colorado Springs 1977, s. 1-25.
Określenie  locus w  odniesieniu  do  manus jako  narzędzia  mnemotechnicznego nie  pojawia  się  również
w zdecydowanie  bardziej  „akademickim”  traktacie  Prosdocima  de’  Beldomandi  (autor  pisze  m.in.
o „różnych częściach ręki” [diversae partes manus musicalis]). Zob. Prosdocimo de’ Beldomandi,  Plana
musica. Musica speculativa, s. 38-41, 54-55, 70-71.

644 Wydanie oryginalne: Yates, The Art of Memory.
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najwyżej  połączoną  z  niektórymi  wątkami  chrześcijańskimi645.  W efekcie  Berger  niemal

zupełnie  pomija  całą  nieretoryczną  tradycję  wieków  średnich,  nie  cytując  żadnego

z kluczowych  dla  tego  zagadnienia  źródeł  i  opierając  cały  swój  wywód  głównie  na  Ad

Herennium646.  Od  wydania  prac  Yates  i  Bergera  minęło  kilkadziesiąt  lat.  W tym  czasie

ukazały się  przełomowe publikacje  wielokrotnie  cytowanej  tutaj  Mary Carruthers647,  która

potrafiła zaprezentować obraz średniowiecznej memorii w całej jego złożoności oraz ukazała

jej  źródła.  Autorka  o  dziedzinie  retoryki  (która  niekoniecznie  musi  być  kluczowa

w kontekście  ars  musica)  pisze  następująco:  „W  rozwoju  retorycznego  nauczania

w średniowieczu  należy  brać  pod  uwagę  istotną  rolę  klasztornych  praktyk  inwencji

i kompozycji  – nie można zajrzeć jedynie do starożytnych źródeł i  ich przekazu”648.  Tego

samego powinniśmy unikać w innych dziedzinach.

* * *

Część  poświęconą  mnemotechnicznym  aspektom manus  musicalis  chciałbym

zakończyć  kwestią  mniej  oczywistą,  nieodnoszącą  się  do  samej  struktury  i  systemu

dźwiękowego, a mianowicie związkiem z wykorzystywaną w dawnej pedagogice przemocą.

Przytaczam  w  tym  miejscu  przede  wszystkim  wyniki  badań  Bruce’a  Holsingera649,

uzupełniając  je  o  kilka  spostrzeżeń   mających  swoje  źródło  w  analizowanych  tekstach

teoretyczno-muzycznych i mnemotechnicznych.

Przemoc,  szczególnie  ta,  którą  określić  można  byłoby  jako  zinstytucjonalizowaną,

stanowi  niezwykle  trudny  przedmiot  badań.  Przekazy  historyczne  zdominowane  są  przez

perspektywę osób będących wyżej w hierarchii  (co jest  szczególnie zasadne w przypadku

kultury  średniowiecznej,  w której  piśmienność  nie  była  powszechna),  które,  nawet  jeśli

przemocy  doświadczyły,  niekoniecznie  chciały  się  nią  dzielić  i  uwieczniać  jej  ślady650.

645 Por.  eadem, Sztuka  pamięci, s.  62-92.  Przykładowo  Boncompagno  da  Signa,  jako  autor  nieczerpiący
bezpośrednio  z antycznej  ars  memorativa,  zostaje  zmarginalizowany  jako  „postać  nieco  ekscentryczna
i niezupełnie reprezentatywna dla swej epoki”. W: ibidem, s. 71.

646 Berger, The Hand and the Art of Memory, s. 98-99.
647 Wśród  nich  przede  wszystkim  The  Book  of  Memory (pierwsze  wydanie:  Cambridge  University  Press,

Cambridge 1990) i The Craft of Thought (Cambridge University Press, Cambridge 1998).
648 The  role  of  monastic  practices  of  invention  and  composition  needs  to  be  given  due  weight  in  the

development of rhetorical teaching during the Middle Ages – one cannot look solely to ancient sources and
their transmission. W: Carruthers, The Concept of Ductus, s. 200. Autorka dodaje również, że jest to główny
argument jej pracy The Craft of Thought (ibidem, s. 209, przypis nr 28).

649 Holsinger, Music, Body, and Desire, s. 272-282.
650 W  ostatnich  latach  badacze  historii  Polski  coraz  częściej  przyjmują  perspektywę  grup  dotychczas

marginalizowanych  przez  tradycyjną  historiografię.  Zob.  np.  antropologiczne  studium sytuacji  chłopów
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Czasami objawia się ona poprzez satyrę, jak w znanym przedstawieniu wilka nauczającego

śpiewu gęsi na marginesie niemieckiego graduału z początku XVI wieku (ryc. 15). Adepci

sztuki muzycznej, pueri et  indocti  („uczniowie/chłopcy i nieuczeni”) jak nazywa ich autor

THVIII651, na ilustracji pod postacią gęsi, w analizowanych traktatach występują jako równie

pozbawiona indywidualnych cech masa, która w jakiś sposób reaguje na zaproponowane im

metody nauczania, np. szybko uczą się śpiewu z wykorzystaniem solmizacji i metod takich

jak ręka Gwidona.

Wynalazek solmizacji miał ograniczyć zaangażowanie nauczyciela w procesie nauki

śpiewu, a ślady tego poglądu znaleźć można w wierszu dotyczącym relacji pomiędzy  ars

i usus (zagadnienie  to  podejmuję  bardziej  szczegółowo  w  części  2.1  rozdziału  II)

z komentarza  do  THVIII652.  Wiersz  ten,  będący  właściwie  paszkwilem  wymierzonym

w śpiewaków nie  znających sztuki  (nazywani  są  oni  dzikimi zwierzętami [bestia],  osłami

[asina],  czy wielką masą prostaków [rusticorum multitudo plurima]),  wieńczy wers:  Dum

sine magistro nulla [a]discitur antiphona („Podczas gdy bez nauczyciela żadna nie zostanie

pańszczyźnianych: Kacper Pobłocki, Chamstwo, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021.
651 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 389 (10,15).
652 Ibidem, s. 383-384 (9,124-131).
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nauczona antyfona”). Są więc w stanie nauczyć się czegokolwiek tylko poprzez powtarzanie

głosu mistrza, zapamiętywanie oralne.

Omawiając  sposób  wykorzystania  monochordu  i  ręki  na  podstawie  Opusculum

monacordale wspominałem,  że  metoda  opisana  w  traktacie  nie  zakłada  obecności

nauczyciela.  Pewne  światło  na  rolę  mistrza  rzuca  fragment  z  Prologu do  Antyfonarza

Gwidona  z  Arezzo  (siglum LmL:  GUIDO prol.),  w  którym autor  pisze  nie  tylko,  że  za

pomocą  metody  wizualizacji  na  systemie  liniowym  i oznaczania  literami  dźwięków  na

monochordzie  „każdy  inteligentny  i  pracowity  z łatwością  nauczy  się  śpiewu,  i  po

przyswojeniu sobie dobrze jego części z pomocą nauczyciela, resztę niewątpliwie pozna bez

nauczyciela”653, ale także, że dzięki samodzielnej nauce uczeń mógł uniknąć kar cielesnych:

„Odnośnie  tego  [tej  metody],  każdy  kto  sądzi,  że  kłamię,  powinien  przyjść,  spróbować

i zobaczyć  co  mali  chłopcy  są  w stanie  osiągnąć  pod  naszym przewodnictwem,  chłopcy,

którzy  dotychczas  przyjmowali  cięgi  [suscipiunt  flagella]  za  swoją  olbrzymią  ignorancję

odnośnie psalmów i liter łacińskich, którzy często nie wiedzieli jak wymawiać słowa i sylaby

tych antyfon, teraz umieją śpiewać je prawidłowo sami z siebie, bez nauczyciela”654. Gwidon,

wychwalając  swój  wynalazek,  zarazem  w  całej  okazałości  objawia  powszechność  bicia

uczniów w praktyce nauczania śpiewu. Podobna relacja pojawia się w X-wiecznym traktacie

Enchiridion musices, skomponowanym w formie dialogu mistrza z uczniem. Gdy  magister

proponuje metodę wizualizacji liter monochordu (Litteras monochordi, (…) ante oculos pone)

lub  użycia  realnego  instrumentu,  uczeń  odpowiada:  „Rzeczywiście,  przyznam,  że

podarowałeś  mi  nadzwyczajnego  nauczyciela,  który,  zrobiony  przeze  mnie,  uczy  mnie,

i ucząc sam w sobie nic nie wie. Tak, za jego cierpliwość i posłuszeństwo często go obejmuję,

a on nigdy nie będzie katować mnie biciem lub obelgami [verberibus vel iniuriis cruciabit]

z powodu powolności moich zmysłów”655.

653 (…)  per  eum  leviter  aliquis  sensatus  et  studiosus  cantum  discat,  et  postquam  partem  eius  bene  per
magistrum cognoverit, reliqua per se sine magistro indubitanter agnoscat. W: Guido d’Arezzo, Prologus in
antiphonarium,  w: Thesaurus  Musicarum  Latinarum, [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIPRO , [dostęp: 13.01.2022],  wersja elektroniczna przygotowana
na podstawie:  Tres tractatuli Guidonis Aretini: Guidonis „Prologus in Antiphonarium”, ed. Joseph Smits
van Waesberghe, Divitiae musicae artis, A/III, Knuf, Buren 1975, s. 58-81.

654 De quo si quis me mentiri putat, veniat, experiatur, et videat, quod tale hoc apud nos pueruli faciunt, qui pro
psalmorum  et  vulgarium  litterarum  ignorantia  saeva  adhuc  suscipiunt  flagella,  qui  saepe  et  ipsius
antiphonae,  quam per  se  sine  magistro  recte  possunt  cantare,  verba  et  syllabas  nesciunt  pronuntiare.
W: ibidem.

655 Vere inquam magistrum mirabilem mihi dedisti, qui a me factus me doceat, meque docens ipse nihil sapiat.
Imo propter patientiam et obedientiam sui eum maxime amplector; cantabit enim mihi quando voluero, et
nunquam de mei sensus tarditate commotus verberibus vel  iniuriis  cruciabit.  W: Oliver  Strunk,  Source
Readings in Music History Antiquity and the Middle Ages, W.W. Norton, New York 1965, s. 108-109. Cytat
za: Holsinger, Music, Body, and Desire, s. 274.
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Najistotniejszy  w  podejmowanym  kontekście  cytat  przytaczany  przez  Holsingera

pochodzi z XII-wiecznego dzieła hagiograficznego  Vita Sancti Stephani Obaziensis  („Życie

św. Stefana z Obazine”), spisanego we francuskim środowisku cysterskim, gdzie z pewnością

używano solmizacji (uczniom nie udało się jednak dzięki niej uniknąć kar cielesnych). Opis

przemocy,  którą miał  stosować Stefan wobec chórzystów jest  tu  wyjątkowo barwny. Gdy

tylko któryś z nich wzniósł oczy ponad księgę, lekko uśmiechnął się, przysnął, nieumyślnie

upuścił  księgę,  wydał  jakiś  niepożądany dźwięk  albo  zaśpiewał  za  szybko lub  nieczysto,

„dostawał bezzwłocznie rózgą po głowie lub  otwartą dłonią w policzek tak głośno, żeby

dźwięk uderzenia  brzmiał  w uszach wszystkich  pozostałych”  (aut  virginam accipiebat  in

capite aut palmam in facie ita ut sonus percussionis omnium auribus resultaret). Kary tego

rodzaju miały być wymierzane przede wszystkim najmłodszym chłopcom w celu ich poprawy

i wzbudzenia strachu wśród reszty656.

Nie  ulega  wątpliwości,  że  uderzenie  otwartą  dłonią657 stanowi  jeden  z  najbardziej

rozpowszechnionych aktów przemocy. Wyraźnie widać więc w tym miejscu dwuznaczność,

zawartą  w  przedstawieniach  manus  musicalis658.  Cytując  Holsingera:  „Oczywiście,

u większości  z nas  tego  rodzaju  obraz  [ręki]  przywodzi  na  myśl  praktykę  solmizacji,

średniowieczną mnemotechnikę i historię edukacji. Średniowieczny młodzieniec uczący się

śpiewu czuć  mógł  jednak tylko  strach”659.  I  dalej: „Ręka Gwidona stanowi  niezastąpiony

przyrząd  pedagogiczny  w przekazie  muzycznym,  jednocześnie  ucieleśniając  stałą  groźbę

muzycznej przemocy”660.

656 Vita S. Stephani Obazinensis, ed. Michel Aubrun, Publications de l’Institut d’Études du Massif Central IV,
Institut d’Études du Massif Central, Clermont-Ferrand 1970, s. 68. Cytat za: Holsinger,  Music, Body, and
Desire, s. 275.

657 W przekazie z „Życia św. Stefana z Obazine” pojawia się w tym kontekście słowo  palma, które spotkać
można również w tekstach teoretyczno-muzycznych. Słów  palma sinistra zamiennie z  manus używa np.
Alexander de Villa Dei (Carmen de musica cum glossis).

658 Holsinger  widzi  również  paralelę niektórych,  szczególnie  gęsto  zapisanych,  diagramów  ręki  z  ranami
Chrystusa. W jednym z XV-wiecznych przedstawień (Tractatus singularis super musicam planam, Berlin,
Staatsbibliothek,  mus.  ms.  theor.  1599,  fol.  1v),  sugerujących,  że  ręka  miałaby  należeć  do  samego
Pitagorasa, obok samego diagramu narysowane zostały zawieszone nad kowadłem młoty.  Nawiązują one
oczywiście do przypowieści o odkryciu przez antycznego uczonego konsonansów doskonałych (omawiam ją
pokrótce w części 3.1 niniejszego rozdziału),  lecz mogą przywodzić również na myśl wbijanie gwoździ
w ciało Chrystusa (szczególnie niepokojące wydaje się ich zawieszenie w powietrzu, a tym samym groźba
nieuchronnego uderzenia). Holsinger, Music, Body, and Desire, s. 278-279.

659 The most of us, of course, gazing upon such an image brings to mind the practice of somization, medieval
mnemotehnics,  and  the  history  of  education.  A medieval  youth  learning  song  may  have  felt  only  fear.
W: ibidem, s. 277-279.

660 The Guidionian Hand provides an indispensable pedagogical apparatus for musical transmission while 
embodying the constant threat of musical violence. W: ibidem, s. 279.
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Teksty dotyczące pamięci niemal zupełnie milczą o możliwym znaczeniu przemocy

przy  przyswajaniu  materiału.  To,  że  była  dopuszczalna  można  jednak  wydedukować

z niektórych  sugestii  ich  autorów.  Wielokrotnie  pojawia  się  bowiem  przekonanie,  że

zapamiętujemy  najlepiej  to,  co  nas  w  jakiś  sposób  zaskakuje,  jest  niespotykane  (stąd

chociażby charakterystyka aktywnych, poruszających wyobrażeń w architektonicznej sztuce

pamięci). Uwaga ta nie dotyczy tylko samej treści, ale często także okoliczności, w których

czegoś się  uczymy,  na co zwracał  uwagę Hugon ze św. Wiktora661.  Do okoliczności  tych

należy miejsce, czas (pora dnia i roku), ale także wygląd, mimika i zachowanie nauczyciela.

Nie dziwi więc to, że wśród znaków mnemotechnicznych Boncompagno da Signa umieścił

„bicie chłopców w celu zachowania wydarzeń historycznych w ich pamięci”662. W kontekście

cytowanego  fragmentu  „Życia  św.  Stefana  z Obazine”  jasnym  jest,  że  przemoc  fizyczna

w samym  założeniu  miała  mnemotechnicznie  oddziaływać  nie  tylko  na  same  ofiary,  ale

równie silnie na obserwujących przemoc. Z jednej strony świadkowie chcą zrobić wszystko

by  uniknąć  podobnej  kary,  z  drugiej  strony  okrutne  okoliczności  nauczania  z  pewnością

niezwykle mocno odciskają się w pamięci (kwestią sporną pozostaje, czy wraz z nauczanym

materiałem, obecnie nie mamy już chyba wątpliwości, że wprowadzanie terroru nie należy do

najlepszych metod pedagogicznych). Często bowiem tym, co najdłużej w nas pozostaje są

chwile zagrożenia, bólu i upokorzenia. Nie bez przyczyny w wielu językach zwroty takie jak

„popamiętasz  mnie”,  „zapamiętaj  to  sobie”,  czy „dać  komuś nauczkę” wciąż  używane są

w charakterze gróźb.

1.6 Interwały

Po omówieniu podstaw systemu muzycznego,  sposobów na poruszanie się  po nim

oraz  na  jego  zapamiętanie,  autorzy  traktatów  przechodzą  do  stopniowo  coraz  bardziej

złożonych  jednostek.  Wprowadzają  więc  zasady  regulujące  odległości  pomiędzy  dwoma

następującymi po sobie dźwiękami, a więc interwały melodyczne. Podobnie jak w przypadku

661 Hugh of St. Victor, The Best Memory Aids, s. 38-39.
662 Boncompagno  da  Signa,  On Memory,  s.  111.  Tekst  Boncompagna  da  Signa  jest  jedynym znanym mi

przekazem, w którym autor bezpośrednio nawiązuje do przemocy (wspomina również o torturach), a także
do negatywnych emocji, m.in. strachu. Zob. podrozdział 2.3 rozdziału I.
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wcześniejszych  zagadnień,  także  interwały  przedstawiane  są  na  różne  sposoby

i z wykorzystaniem  różnorodnych  metod  mnemotechnicznych,  najczęściej  zaczerpniętych

zresztą  z  dość  dobrze  ukonstytuowanej  tradycji  nauczania.  Wybrany  materiał  źródłowy

pozwolił na wszechstronne ukazanie tego zagadnienia. Szczególnie istotne okazały się w tym

celu trzy teksty przekazane w rękopisie z Brna.

Według  autora  Opusculum  monacordale,  wiedza  o  dozwolonych  interwałach

melodycznych  reguluje  zakres  wznoszenia  i  opadania  melodii,  pozwalając  zarazem  na

rozpoznanie śpiewu zgodnego z zasadami – cantus regularis (i poprzez przeciwieństwo także

tego  niezgodnego  –  irregularis)663.  Przebieg  tych  najmniejszych  jednostek  muzycznych

(złożonych  z  dwóch  dźwięków)  stanowi  więc  punkt  wyjścia  dla  osądu  kluczowego  dla

teoretyków zagadnienia, wyrażonego dobitnie w rozważaniach o  ars  i  usus (zob. część 2.1

rozdziału II niniejszej rozprawy).

Autor wprowadza następnie wiersz o incipicie  Ter tria iunctorum, którego podstawą

jest często przekazywany (również w ramach Traditio Hollandrini) tekst autorstwa Hermana

z Reichenau  (Hermannusa  Contractusa;  1013-1054;  siglum  LmL:  HERMANN.  vers.)664.

W przypadku  Opusculum  monacordale mamy  jednak  do  czynienia  z  kompilacją  –

trzynastowersowy  wiersz  Hermana  (z  prawdopodobnie  omyłkowym  pominięciem  dwóch

wersów dotyczących interwału seksty) został uzupełniony o przekazy z traktatów Lambertusa

(siglum LmL:  LAMBERTUS) i Musica speculativa Johannesa de Muris (siglum LmL: IOH.

MUR. spec.), niemalże podwajając objętość wyjściowego przekazu. Wiersz z THI wraz ze

szczegółowymi  odniesieniami  do  źródeł  omawia  Bower665,  ja  w  tym  miejscu  chciałbym

zwrócić uwagę tylko na kilka aspektów.

Celem  uzupełnień  autora  wydaje  się  chęć  kompleksowego  ujęcia  materiału.

Przykładowo, po pierwszych czterech wersach Hermana, wymieniających interwały unisonu,

półtonu  i  całego  tonu,  wprowadzone  zostaje  odniesienie  do  systemu  liniowego  (dźwięki

w odległości  półtonu  i całego  tonu  umieszczone  na  sąsiednim  polu/linii)  oraz  miejsc

interwałów w systemie heksachordalnym (półton pomiędzy sylabami  mi i  fa)666. Kolejnym

663 Ex hiis itaque vocibus apte sibi coerentibus cantus regularis aut irregularis sic probatur, ut neuma debite
principiatum, regulariter terminatum, arsim et thesim non excedens regularis cantus vocetur. Irregularis
vero per oppositum iudicetur. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 88 (1,9,2-3).

664 Ter  tria  iunctorum w niektórych  źródłach  występuje  również w postaci  pieśni  mnemotechnicznej.  Zob.
Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 97.

665 Bower, Opusculum monacordale, s. 135-138.
666 Ter tria iunctorum sunt intervalla sonorum; /  Nam nunc unisonos exequat notula ptungos, /  Hinc prope

consimilem discernit lima canorem. / Hinc tonus affini tribuit discrimina voci, / Linea sic spacio coniuncta
tonum sive semi / Personat atque ibi exit differencia soni, / Ut cum re plene tonantur, mi quoque cum re,
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istotnym  celem  ingerencji  autora  Opusculum  monacordale jest  korekcja  terminologii

stosowanej przez Hermana z Reichenau, którego wiersz w czasie powstania Opusculum miał

już kilkaset lat.  Dotyczy to przede wszystkim użycia terminu  lima na określenie półtonu,

zdecydowanie częściej nazywanego  semi  (a właściwie  semitonium; por. wersy trzeci i piąty

w przypisie  nr  665).  W  niektórych  przypadkach  konieczne  było  również  uzupełnienie

terminologii, np. wprowadzenie nazwy ditonus jako tercji małej (u Hermana pojawia się tylko

określenie duo toni667). Ostatnie trzy wersy Ter tria iunctorum nawiązują zaś do dyskutowanej

wcześniej roli nauczyciela; Herman z Reichenau obiecuje: „Jeśli będziesz w stanie rozróżnić

je  [interwały]  zarówno  jako  dźwięki  jak  i  nuty,  wkrótce  bez  udziału  nauczyciela  [sine

precentore;  dosł.  „prowadzącego  w  śpiewie”]  będziesz  mógł  wykonać  każdy  śpiew

z rozeznaniem wznoszenia i opadania”668.

Bezpośrednio po wierszu autor  Opusculum monacordale przechodzi  do omówienia

zagadnienia  w  formie  prozy:  wprowadza  pojęcie  consonancie  sonorum,  czyli  interwałów

wykorzystywanych w śpiewie669, powołując się na autorytet Boecjusza (błędnie przypisując

mu autorstwo tekstu o tytule  dyalogus670)  i  Ptolemeusza.  Bardziej  interesująca jest  jednak

definicja prowadząca bezpośrednio do omówienia poszczególnych odległości: „My, chcący

mieć  teraz  większą  obfitość  interwałów  między  dźwiękami  [intervalla  vocum],  które

nazywamy  także  jako  modi  (od  kształtowania  [modulando]  lub  od  ruchu  głosów  [motu

vocis]),  z  których  każdy  śpiew jest  spleciony  [contexitur],  wyznaczamy ich  powszechnie

dziewięć. Są to: unisonus, semitonium, tonus, semiditonus, dytonus, <diatessaron>, dyapente,

semitonium cum dyapente, tonus cum dyapente i dyapason (…)”671. W kontekście interwałów

/ Atque fa sol la sic cantando dabit infra, / Dantque semi mi fa nec fit plenus tonus infra. / Nam tonus et
semi  non  perfectus  quasi  fa  mi, (…).  W:  Bower,  Opusculum  monacordale,  s.  88-89  (1,9,4-14).
Wytłuszczonym drukiem oznaczono fragment niepochodzący z wiersza Hermana z Reichenau.

667 Et duo sepe toni pariter sibi continuati. / Ditonus ecce tibi reboat modulamine tali, (…). W: ibidem, s. 89
(1,9,15-16).

668 Qui  voce  notisque  simul  discernere  possis,  /  Quemvis  distinctum  potes  nunc  modos  tangere  cantum  /
Discernendo thesim sine precentore vel arsim. W: ibidem, s. 89 (1,9,23-25).

669 Stosowana  w traktatach terminologia  w odniesieniu  do  interwałów nie  jest  jednoznaczna,  np.  Sdislaus
rozróżnia  pojęcia  consonantia (jako  wszystkie  interwały)  i  symphonia (jako  zgodne  współbrzmienia  –
konsonanse). Zob.  Bernhard, Witkowska-Zaremba,  Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 50-51
(193-195).

670 Prawdopodobnie chodzi  tu o  Dialogus in musica Pseudo-Odona,  zob.  Bower,  Opusculum monacordale,
s. 138-139.

671 Nos magis habundare volentes nunc huiusmodi intervalla vocum, que eciam modos, quibus quilibet cantus
contexitur, appellamus a modulando vel a motu vocis, quia ascensus et descensus omnium cantuum in eis
modificatur,  novem  communiter  ponimus,  qui  sunt  unisonus,  semitonium,  tonus,  semiditonus,  dytonus,
<diatessaron>, dyapente,  semitonium cum dyapente,  tonus cum dyapente,  et dyapason (…). W:  ibidem,
s. 90 (1,9,30).
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pojawia się więc określenie modi, kojarzone obecnie głównie z systemem skal modalnych672,

a więc zasadami rządzącymi bardziej rozbudowanymi strukturami melodycznymi. Zwrócić

uwagę należy na zaproponowaną etymologię – słowo  modulando pochodzi od czasownika

modulor („mierzyć”,  „regulować”,  „kształtować”,  a  także  „śpiewać”).  Wraz  z  drugą

propozycją, czyli motus vocis, tworzy ono wyraźną metaforę wizualną: interwały kształtują,

„mierzą”  śpiew  i  regulują  „ruch  głosów”.  Występujące  w  powyższym  fragmencie  słowo

contexitur ponownie  odnieść  można zaś  do oralnej  proweniencji  słowa  textus  („utkany”).

Przypomina ono o dość oczywistym fakcie (a w obecnych, skupionych na indywidualności

czasach często zapominanym), że utwory muzyczne (szczególnie dawnych epok) nie powstają

ex nihilo, ale są wynikiem procesu „zszywania” wcześniej przyswojonego materiału. Również

grecki  czasownik  rhapsōidein,  od  którego  pochodzi  polskie  słowo  „rapsodia”,  oznacza

dosłownie  „zszywać  pieśni”673.  Podobnie  interwały  stanowią  „nici”,  „zszywające”  dawne

śpiewy.

W średniowiecznej  teorii  musica  plana zdecydowanie  dominuje  dość  specyficzne

(i obecnie  zarzucone)  nazewnictwo  interwałów,  „wymierzające”  odległości  za  pomocą

mniejszych jednostek. Tymi podstawowymi jednostkami są półton (semitonium; S) i cały ton

(tonus; T), co bezpośrednio wyraża Anonim Brun. I674. Autor ten zwraca szczególną uwagę na

etymologię każdego z interwałów, m.in. wyprowadzając  tonus od  tonare (potenter sonare –

„silnie brzmieć”), a semitonium określając jako imperfectus tonus, brzmiący słabiej od całego

tonu675.  Świadomość  pedagogiczna  Sdislausa  ujawnia  się  zaś  w momencie,  gdy  zauważa

zbieżność terminologiczną, która potencjalnie może być przyczyną błędów (Coniunx erroris

est equivocacio semper) – tonus to zarówno odległość sekundy wielkiej, jak i ostatni dźwięk

śpiewu (tonus finalis)676. Interwały znane nam obecnie jako tercja mała i  wielka stanowią

złożenia dwóch powyższych, są to odpowiednio semiditonus (T+S) i ditonus (T+T). Kolejne

dwa interwały (kwarta – diatessaron, i kwinta – diapente) również pełnią funkcję punktów

odniesienia,  można przypuszczać,  że  ze  względu na ich  dobrze  ukonstytuowaną tradycję,

672 Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że koncept skali muzycznej, rozumianej jako zamknięty zasób stopni,
był w gruncie rzeczy obcy średniowiecznej teorii muzyki. Zob. Calvin M. Bower, Sonus, vox, chorda, nota:
Thing, Name, and Sign in Early Medieval Theory, w: Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters,
tom III, s. 61. Użycie tego terminu w odniesieniu do melodycznych modi jest uproszczeniem, którego jestem
świadomy.

673 Ong, Oralność i piśmienność, s. 44.
674 „Wiadomym jest,  że  z  tonu  i  półtonu złożone są  pozostałe  odległości”  (Sciendum est,  quod a  tono  et

semitonio  ceteri  sunt  sumentes  incrementa).  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis
Hollandrini. Supplementum, s. 150 (5,12).

675 Ibidem (6,11).
676 Ibidem, s. 52-53 (205-206).
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przejętą  z  greckiej  teorii  muzyki.  Jest  to  zresztą  dobry  sposób  na  ograniczenie  liczby

elementów do zapamiętania, co stanowi jedną z najbardziej elementarnych zasad rzemiosła

pamięci. Aby stworzyć seksty należy więc do kwinty dodać podstawowe jednostki, tworząc

w ten sposób  semitonium cum diapente (sekstę małą) i  tonus cum diapente (sekstę wielką).

Sdislaus również oktawę opisuje poprzez złożenie pięciu tonów i dwóch półtonów lub kwarty

i oktawy677.

 Zaproponowany sposób wydaje się znacząco ułatwiać naukę interwałów – „mierząc”

odległość nie trzeba zaczynać od początku listy interwałów, ale od zapamiętanego punktu

odniesienia.  Wydaje  się,  że  na  nazewnictwo  to  miała  wpływ długa  tradycja  dydaktyczna

i związane z nią względy praktyczne, czyli śpiewanie linii melodycznej, w której dominowały

odległości  całego tonu i  półtonu,  a  szersze interwały były czasem wypełniane dźwiękami

przejściowymi.  Autorzy  traktatów  zazwyczaj  wymieniają  zresztą  tylko  dziewięć modi

najczęściej wykorzystywanych w śpiewie (odnotowując również oktawę, ze względu na jej

ważną rolę w całym systemie muzycznym, czasem nadając jej numer dziesiąty678). W teorii

kontrapunktu  i ars  organisandi pojawia  się  natomiast  znany  nam  numeryczny  szereg  od

prymy, przez oktawę, aż po jej złożenia (zob. część 3.1 niniejszego rozdziału). U Anonima

BOZ/III  wymienione  są  kolejno  wszystkie  interwały  aż  do vicesimy  (podwójnej  oktawy

z septymą), a autor  Octo principalia de arte organisandi ogranicza się do konsonansów, ale

najszerszym  z  nich  jest  quindecyma (podwójna  oktawa).  Praktyka  i  różne  przeznaczenie

warunkuje  więc  terminologię  –  w  przypadku  kontrapunktu  chodzi  o  wizualizację

w przestrzeni wertykalnej na systemie liniowym, a w ramach ars organisandi na klawiaturze

instrumentu. Budowanie interwałów z mniejszych jednostek najwyraźniej nie miało w tym

przypadku tak dużego znaczenia, szczególnie, że półton i cały ton zdecydowanie nie były

współbrzmieniami zalecanymi w nauce dawnego kontrapunktu.

Kolejnym istotnym aspektem nauki o interwałach w ramach  musica plana jest  ich

umieszczenie  w  opisanym  wcześniej  systemie  muzycznym.  W  analizowanych  traktatach

zazwyczaj  wspominana  jest  wizualizacja  na  systemie  liniowym  (np.  w  Opusculum

monacordale, stanowiąc zarazem jedno z podstawowych kryteriów podziału interwałów679),

677 Quinque toni semique duo faciunt diapason, / In se concludens diatesseron et diapente. W: ibidem, s. 58-59 
(252-253).

678 Oktawę jako  decimus modus określa Anonim Brun. I, zauważając zarazem, że rzadko można ją spotkać
w repertuarze muzycznym. Zob.  ibidem, s. 150 (5,2). Numeracja interwałów w przytoczonym fragmencie
Opusculum monacordale (przypis nr 670) jest zaś zaburzona ze względu na pominięcie kwarty, w wyniku
czego diapason staje się dziewiątym interwałem.

679 Voces  enim  predicte  vel  locantur  in  eadem  linea  vel  spacio  equaliter,  (…).  W:  Bower,  Opusculum
monacordale,  s. 91 (1,9,32).  Zarówno w tym traktacie jak i  u Anonima Brun.  I  pojawia się podział  na

201



ale najistotniejszą rolę pełni ich miejsce w obrębie heksachordów. Autorzy wymieniają więc

wszystkie sekundy małe (mi-fa) i wielkie (ut-re, re-mi, fa-sol i sol-la), tercje małe (re-fa, mi-

sol),  tercje  wielkie  (ut-mi,  fa-la),  kwarty  (ut-fa,  re-sol,  mi-la),  kwinty  (ut-sol,  re-la)  oraz

sekstę wielką (ut-la). W najbardziej szczegółowym w tym zakresie tekście Anonima Brun. I

wprowadzone zostają gatunki kwart i kwint w obrębie systemu heksachordalnego w kierunku

opadającym. Kryterium ich podziału stanowi umiejscowienie półtonu. Autor wyróżnia więc

trzy gatunki kwarty:

I. fa-ut (S+2T);

II. re-sol (T+S+T);

III. la-mi (2T+S),

oraz cztery gatunki kwinty:

I. sol-ut (T+S+2T);

II. la-re (2T+S+T);

III. mi-mi (3T+S);

IV. fa-fa (S+3T)680.

W przypadku dwóch ostatnich gatunków kwinty zauważyć można wyjście z zakresu jednego

heksachordu.  Wyjątek  ten  świadczy  prawdopodobnie  o  tym,  że  skoki  na  tę  samą  sylabę

w sąsiednim  heksachordzie  były  często  występującymi  schematami  solmizacyjnymi

(pojawiają się one również u Sdislausa681). Trudno jednoznacznie określić, na ile podział na

tak szczegółowe gatunki był pomocny w nauce śpiewu powyższych interwałów. Z pewnością

mógł ułatwić orientację w systemie heksachordalnym – ponownie „niedoskonały” półton staje

się  tu  kluczowym  interwałem,  którego  umiejscowienie  stanowi  fundament  systemu

muzycznego.

Bliski  związek  z  praktyką  muzyczną  zauważyć  można  również  w  rozważaniach

Anonima  Brun.  I  na  temat  sekst  oraz  oktawy.  Przede  wszystkim  opisane  są  one  nie

w odniesieniu  do  voces,  ale  claves,  z  wyróżnieniem najczęściej  występujących  gatunków

(species  usitate,  np.  dla  seksty  małej  jest  to  skok  z  „Γ”  do  „E”),  a w przypadku  mniej

powszechnych układów także z podaniem przykładów z repertuaru muzycznego682. Oktawa

interwały,  w  których  dźwięki  następują  bezpośrednio  po  sobie  na  liniach  i  polach  (immediate –  tonus
i semitonium), oraz wszystkie pozostałe (mediate). Por. ibidem (1,9,33-34) i Bernhard, Witkowska-Zaremba,
Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 150 (5,14-15). Podział ten ma kluczowe znaczenie przy
nauce interwałów rozumianych jako złożenia mniejszych jednostek.

680 Ibidem, s. 150-151 (5,21-30).
681 Ibidem, s. 54-57 (231-236).
682 Ibidem, s. 151-152 (5,32-44). Analiza odniesień do repertuaru muzycznego na s. 189.

202



jest zaś tym interwałem, który rzadko pojawia się w śpiewach, jednak pełni istotną funkcję

obejmowania całego systemu  claves. Anonim Brun. I zwraca przy tym uwagę na to, że do

zapisu oktawy stosowane są podobne wersje tych samych liter i przestrzega przed błędem

wynikającym z przyjęcia b mollis przy skoku z „twardego” B gravis683. Co ciekawe, Sdislaus

w podsumowaniu, utrzymanym w formie krótkiego dialogu, nie uwzględnia żadnej z sekst (a

prawdopodobnie  omyłkowo  pomija  nawet  tercję  wielką),  reprezentując  zarazem

konserwatywny pogląd przytaczany m.in.  w  Opusculum monacordale  (gdzie podparty jest

autorytetem  Boecjusza),  głoszący,  że  do  wykonywania  śpiewu  kościelnego  wystarczy

zaledwie sześć interwałów melodycznych: półton, cały ton, tercja mała i wielka, kwarta oraz

kwinta684.  Wedle  poglądu  tego  odległości  pomiędzy  kwintą  i  oktawą  nie  są  co  prawda

wykorzystywane  w  cantus  planus,  ale  mogą  występować  w  musica  mensuralis i  przy

stosowaniu „konjunkt”685.  Pojawia  się  tu  więc  aspekt  odrębności  tonalnej  tych  dwóch

rodzajów muzyki.

W traktatach zauważyć można więc dwa podejścia odnośnie sekst: Anonim Brun. I

szczegółowo opisuje sposoby użycia tych dość rzadko występujących interwałów, a Sdislaus

i autor  Opusculum  monacordale kładą  nacisk  na  najczęstsze  współbrzmienia.  Pomoc

w zapamiętaniu  ich  miejsca  w  systemie  heksachordalnym  stanowi  podsumowanie

zaproponowane przez Sdislausa (będące zarazem jedynym przykładem zastosowania formy

dialogu w analizowanych traktatach):

Ecce modi, quos distinguit sub regula cantor.

Cerne brevem formam modulorum sic 

patefactam:

Quid foret unisonus? la la sic quoque fa fa.

Quid semitonium? fa mi, fit versio mi fa.

Quid tonus? Est re ut, ut re, mi re, fa sol 

„Oto są modi, które śpiewak rozróżnia zgodnie

z regułami.

Zapoznaj się z następującą krótką formułą 

o interwałach:

Czym jest unison? [odległością między 

sylabami] la-la, a także fa-fa.

Czym półton? fa-mi i odwrotnie mi-fa.

Czym cały ton? Jest to re-ut, ut-re, mi-re, fa-

683 Ibidem, s. 152 (5,54-58).
684 In cantu vero plano et ecclesiastico non nisi sex modis uti convenit ascendendo vel descendendo, scilicet

tono vel semitonio, semiditono, dyatessaron, ditono, et dyapente, ut vult Bohecius, quoniam preter has nulla
mulcet vocum composicio ipsum auditum ad affeccionem animi (…). W: Bower, Opusculum monacordale, s.
92 (1,9,41).

685 Quibus omnibus aut aliquibus prout cui placet modis utatur, in formacione modulaminis saltem per tempora
mensurat, et plures fortasse per coniunctas adhuc posset fruens inquisitor reperire, ut semiditonum cum
diapente et ditonum cum diapente aliosque, qui dum non sunt in usu. W: ibidem (1,9,40).
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quoque sol la,

Hoc vice conversa gradibus et in ordine 

cunctis.

Est semidytonus fa re, sol mi quoque <mi> 

sol.

Quid diapente? sol ut, la re, re la, sic mi mi, fa

fa.

Quid diatesseron? Est fa ut, sol re, la mi, 

quoque mi la.

Quid diapason? Sic: .Ge.solreut in .g. acutum.

Taliter a prima capit octavam diapason686.

sol, a także sol-la.

Przeciwny kierunek możliwy jest w przypadku

wszystkich interwałów.

A tercją małą jest [odległość między sylabami]

fa-re, sol-mi, również <mi>-sol.

Czym jest kwinta? sol-ut, la-re, tak samo mi-

mi, fa-fa.

Czym kwarta? Jest to fa-ut, sol-re, la-mi, 

a także mi-la.

Czym jest oktawa? [Odległością] od G sol re 

ut do g wysokiego.

W ten sposób oktawa obejmuje [zakres] od 

pierwszego do ósmego [dźwięku]”. 

Jak  traktaty  Sdislausa  i  Anonima  Brun.  I  ze  względu  na  podejmowane  aspekty

systemu  muzycznego  i  metody  mnemotechniczne  (w  tym  pieśni,  o  czym  nieco  więcej

poniżej)  wykazują  podejście  praktyczne,  tak  w  THI  i  THVIII  zauważyć  można  związki

z musica speculativa (odrębny przypadek, aczkolwiek reprezentujący perspektywę bardziej

teoretyczną,  stanowi  Anonim  Brun.  II,  który  pozostawiłem  na  koniec  rozważań

o interwałach).  W  Opusculum  monacordale odniesienia  do  systemu  heksachordalnego

schodzą na nieco dalszy plan (np. autor nie wymienia wszystkich przypadków całego tonu,

a w przypadku kwinty tylko odległość  sol-ut), za to interwały „zapośredniczone” (mediate)

dzieli  według  możliwości  ich  przedstawienia  za  pomocą  prostych  proporcji

(proporcionabiliter i non proporcionabiliter). Do „proporcjonalnych” autor zalicza on kwartę

(proporcio  sesquitercia:  4  do  3),  kwintę  (proporcio  sesquialtera:  3  do  2)  oraz  oktawę

(proporcio  dupla:  2  do  1),  zaś  do  będących  w  „dysonującej  proporcji”  (dissonanter

proporcionabiliter a se distant) obie tercje i seksty687. W THVIII, poza bardzo szczegółowym

opisem,  zajmującym  sześć  rozdziałów  traktatu  (12-17)  i  obejmującym  jeszcze  więcej

aspektów niż te wymienione powyżej (m.in. rozszerzone odniesienia do literatury i obliczenia

proporcji)688, pojawiają się także diagramy znane z  musica speculativa, prezentujące relacje

686 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 58-59 (259-269).
687 Bower, Opusculum monacordale, s. 91-92 (1,9,34-39).
688 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 395-421.
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kwinty i kwarty w systemie claves689, siedem gatunków oktawy (od każdego z claves)690 oraz

proporcje  konsonansów  doskonałych691.  Spośród  uwag  dotyczących  praktyki  muzycznej

należy  wyróżnić  tę,  według  której  interwały  umieszczone  są  nie  tylko  na  monochordzie,

systemie liniowym i heksachordalnym, ale także na manus musicalis, rozumianej jako realna

część ciała (bądź diagram ręki)692.

Podsumowanie kwestii interwałów w traktacie Anonima Brun. I stanowi znana od XI

w.  pieśń  mnemotechniczna  o  incipicie  Ter  terni  sunt  modi,  prawdopodobnie  inspirowana

omówionym wcześniej wierszem Ter tria iunctorum Hermana z Reichenau. Podobnie jak Ter

tria iunctorum uwzględnia ona dziewięć najważniejszych odległości wraz z oktawą, łączy

jednak  naukę  teorii  z praktyką.  Na  nazwy  interwałów  w  tekście  przypadają  bowiem

odpowiadające  im  skoki  melodyczne.  W poniższej  edycji  pieśni  tymi  samymi  kolorami

oznaczyłem nazwy i  interwały w melodii.  Jak można zauważyć,  w przypadku mniejszych

odległości  o  krótszych nazwach (np.  semitonium –  kolor  ciemnoniebieski  i  tonus –  kolor

żółty,  ale  także  diatesseron –  kolor  turkusowy),  te  same postępy  melodyczne  wypełniają

całość lub niemal całość melodii.  W przypadku sekst pojawiają się one tylko na początku

słowa,  jednak  w  taki  sposób,  by  tłumaczyć  również  jego  etymologię.  Semitonium  cum

diapente (kolor  czarny)  rozpoczyna  się  skokami  o  sekstę  małą  w dół  i w górę,  by  zejść

następnie o sekundę małą w dół, wskazując tym samym na półton (semitonium) jako istotną

składową interwału.  Podobnie jest  w przypadku  tonus cum diapente  (kolor błękitny),  tym

razem jednak skok o sekstę wielką w dół poprzedza wznosząca sekunda wielka. Autor pieśni

zadbał  więc  nie  tylko  o to,  by możliwie  sensownie  wkomponować interwały  w przebieg

melodyczny693, ale także dookreślić ich miejsce w systemie muzycznym.

689 Ibidem, s. 406.
690 Ibidem, s. 408.
691 Ibidem, s. 414.
692 Ibidem, s. 420-421.
693 Czy sztuka ta się udała, czy nie, pozostaje kwestią sporną, np. Hieronim z Moraw zarzucał melodii Ter terni

sunt  modi „ohydny  przebieg”  (turpis  gradus),  zwracając  uwagę  na  przekraczanie  zakresów tonów
kościelnych i  użycie interwałów bez uwzględnienia kontekstu tonalnego. Postrzegał więc ją jako rodzaj
„sztucznego tworu” o niewielkiej wartości estetycznej. Zob. Charles M. Atkinson,  Music and Meaning in
„Clangat Hodie”, „Revista de Musicología” 16 (1993) nr 2 (Del XV Congreso de la Sociedad Internacional
de Musicología: Culturas Musicales Del Mediterráneo y sus Ramificaciones: Vol. 2), s. 806 (przypis nr 30).
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Przykł.  4  Edycja  pieśni  mnemotechnicznej  Ter  terni  sunt  modi z  traktatu  Anonima  Brun.  I,  przygotowana
w oparciu o edycję w: Bernhard, Witkowska-Zaremba,  Traditio Iohannis Hollandrini.  Supplementum,  s. 153.
Kolorami  oznaczono  nazwy  interwałów  i  odpowiadające  im  struktury  melodyczne  oraz  fragmenty
melizmatyczne.



Jednoznacznie mnemotechniczne przeznaczenie pieśni ujawnia jej treść literacka:

Ter terni sunt modi, quibus omnis cantilena 

contexitur, 

scilicet unisonus, semitonium, tonus, 

semidytonus,

dytonus, diatesseron, diapente, semitonium 

cum diapente,

tonus cum diapente. Ad hec sonus diapason.

Si quem delectat eius hunc modum esse 

agnoscat.

Cumque tam paucis clausulis tota armonia 

formetur,

utilissimum est eas alte memorie commendare,

nec prius ab huiusmodi studio quiescere

donec vocum intervallis agnitis armonie

tocius facilime queas comprehendere 

noticiam694.

Trzy razy trzy są interwały, z których każda 

pieśń jest spleciona,

mianowicie unison, półton, cały ton, tercja 

mała,

tercja wielka, kwarta, kwinta, seksta mała,

seksta wielka. Do tych [dodaje się] dźwięk 

oktawy.

Jeśli ktoś lubuje się w nich, tym sposobem je 

rozpozna.

Gdyż do tego stopnia cała harmonia 

ukształtowana jest z kilku interwałów 

[„klauzul”],

że najużyteczniejszym jest powierzenie ich 

głębokiej pamięci,

nieprzerywanie tego rodzaju nauki,

póki za pomocą rozpoznanych interwałów 

między dźwiękami nie będziesz mógł 

najłatwiej uchwycić wiedzy o całej harmonii 

[muzyce]”.

Jak zaobserwować można w edycji pieśni (przykł. 4), aspekt mnemotechniczny (konieczność

powierzenia nauki o interwałach „głębokiej pamięci”) podkreślony został również w warstwie

melodycznej.  Na  wers utilissimum  est  eas  alte  memorie  commendare przypada  punkt

kulminacyjny  utworu  –  melodia  kilkukrotnie  osiąga  najwyższą  wysokość  dźwięku

(g acutum),  a  słowa memorie  commendare opatrzone  zostały  jedynymi  bardziej

rozbudowanymi  melizmatami (kolor  czerwony  w edycji).  Pojedynczy,  czterodźwiękowy

melizmat przypada również wcześniej na słowo tota („cała” harmonia), a więc wskazujące na

ostateczny cel nauki (przyswojenie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie muzyki)695.

694 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 153.
695 Warto zauważyć, że w dawniejszych przekazach Ter terni sunt modi melizmat występuje tylko na pierwszej

sylabie słowa  commendare, a odległości  semitonium cum diapente i  diapason nie są osiągane w melodii
skokiem,  ale  poprzez  pochody mniejszych  interwałów. Por.  Atkinson,  Music and Meaning  in  „Clangat
Hodie”,  s.  805.  Prześledzenie  przemian  pieśni  Ter  terni  sunt  modi wymagałoby jednak szczegółowych
badań i wykracza poza zakres niniejszej rozprawy.
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Osobnym przypadkiem, pozostającym nieco na marginesie niniejszych rozważań jest

traktat  Anonima  Brun.  II.  Jak  wspominałem  w  rozdziale  II,  jego  autor  proponuje  dość

wyjątkowe  spojrzenie  na  dziedzinę  muzyczną,  łączące  w  sobie  wpływ  praktyki  śpiewu,

musica speculativa oraz, co najbardziej oryginalne, filozofii naturalnej. Interwały stanowią

centralne  zagadnienie  tego  fragmentarycznego  przekazu  jako  esencja  koncepcji  musica

extensiva, regulującej relacje między dźwiękami za pomocą matematycznych proporcji.

Po  rozdziale  zatytułowanym Divisio  in  partes, poświęconym  podstawom  systemu

muzycznego  (claves,  voces,  klasyfikacja  heksachordów,  mutatio)696,  Anonim  Brun.  II

przechodzi do rozważań nad interwałami (Divisio manus in modos). Autor, odnosząc się do

pieśni  Ter  terni  sunt  modi,  ma  świadomość,  że  w  praktyce  muzycznej  zazwyczaj

wykorzystuje się dziewięć modi, sam jednak wyróżnia ich piętnaście. Ujawnia w ten sposób

swoją bardziej teoretyczną perspektywę i dbałość o to,  by do każdej odległości w obrębie

oktawy (poza  unisonem) w systemie  liniowym (do  którego  autor  w tym miejscu  się  nie

odwołuje) przyporządkować po dwa interwały. Cyfry od I do VIII reprezentują odległości na

systemie  liniowym,  będące  według Anonima Brun.  II  podstawą,  na  której  zbudowane  są

interwały697:

I. unisonus;

II. semitonium, tonus;

III. semidytonus, dytonus;

IV. dyatesseron, tritonus;

V. semitonium cum dyatesseron (kwinta zmniejszona), dyapente;

VI. semitonium cum diapente, tonus cum diapente;

VII. semidytonus cum diapente (septyma mała), dytonus cum diapente (septyma wielka);

VIII. semitonium semidytonus cum diapente (oktawa zmniejszona), diapason698.

Takie interwały jak tryton, czy septymy pojawiają się w traktatach Anonima Brun. I i THVIII,

obecność  zmniejszonych  kwinty  i  oktawy  jest  zupełnie  niespotykane;  nie  są  to  również

interwały  zbyt  użyteczne  w  przeważająco  diatonicznym  cantus  planus.  Autor  nawiązuje

jednak  do  ograniczeń  praktyki  muzycznej  –  nie  mnoży  w  nieskończoność  interwałów

większych  od  oktawy  (zaleca  ich  redukcję  do  zakresu  ośmiu  odległości699)  i  wprowadza

696 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 204-205.
697 Np. odnośnie unisonu Anonim Brun. II pisze: (…) unisonus qui solus super unum fundatur (…). W: ibidem,

s. 206 (3,8).
698 Ibidem (3,7-16).
699 Ibidem, s. 206-207 (3, 17-18).
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pojęcie  „naturalnych  ograniczeń”  (termini  naturales),  zauważając,  że  trudno  jest  uzyskać

skalę  instrumentów  powyżej  pięciu  oktaw  (niestety  nie  precyzuje,  jakiego  rodzaju

instrumentów),  a  w  przypadku  głosu  ludzkiego  przekroczyć  zakres  trzech  oktaw700.

Interesujący  jest  fakt,  że  w  terminologii  Anonim  Brun.  II  zachowuje  wciąż  koncepcję

interwałów „składanych” z mniejszych jednostek, choć bardziej użyteczne wydaje się w tym

przypadku  nazewnictwo  numeryczne  (pryma,  sekunda,  tercja),  znane  z  nauki

o kontrapunkcie. Autor na początku traktatu wyraźnie zaznacza jednak, że przedmiotem jego

uwagi jest musica plana, stąd również konsekwentnie stosowana terminologia. Nawiązania do

systemu voces i claves przy omawianiu interwałów są jednak szczątkowe (tylko przy półtonie

wymienione zostają charakterystyczne dla niego sylaby solmizacyjne)701.

Kolejny oryginalny aspekt rozważań Anonima Brun. II stanowi podział na interwały

osiągane  bezpośrednim  skokiem  oraz  z  zastosowaniem  dźwięków  przejściowych.

W kontekście tym autor wykorzystuje słowo tempus (rozdział zatytułowany jest Comparacio

modorum ad tempora),  którego znaczenie jest  jednak nieco inne niż w przypadku  musica

mensuralis,  tzn.  nie  określa  ono  szczegółowych  relacji  rytmicznych,  ale  dotyczy  czasu

osiągnięcia interwału. Charakterystyczną cechą musica plana (również według przytoczonej

w rozdziale  II  kategoryzacji  Anonima Brun.  II)  jest  to,  że czas  nie  jest  w niej  dokładnie

mierzony przy pomocy różnicowania kształtów nut. Można więc wywnioskować, że w teorii

osiągnięcie interwału poprzez dźwięki pośrednie będzie wymagało więcej czasu (tempus), niż

bezpośredni skok (saltus bądź casus immediatus). Na tej podstawie autor dzieli wymienione

wcześniej piętnaście interwałów na trzy grupy:

I.  interwały  powszechnie  i  bez  problemu  osiągane  bezpośrednio:  semitonium,  tonus,

semidytonus, dytonus, diatesseron, diapente i dyapason;

II.  interwały  rzadko i  z  trudnością  osiągane skokiem:  tritonus,  semitonium dum diapente,

tonus cum diapente;

III. Interwały nigdy nieosiągane skokiem ze względu na swoją dysonansowość i praktyczną

trudność:  semitonium cum diatesseron,  semidytonus  cum diapente,  dytonus  cum diapente,

semitonium semidytonus cum diapente702.

700 Qui  termini  naturales  in  quibuscumque  musicis  instrumentis  difficulter  ad  quinque  diapason  super  se
invicem  ordinata,  sed  in  humana  voce  ad  tria  nullomodo  se  extendunt,  quod  patet  per  experienciam
subtiliter intuenti. W: ibidem, s. 207 (3,19).

701 Zob. ibidem (21-36).
702 Ibidem, s. 208 (4,1-5).
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W ten sposób teoretyczna koncepcja Anonima Brun. II zostaje pogodzona z praktyką – nawet

rzadko pojawiające się dysonanse można osiągnąć pochodem po dźwiękach pośrednich703.

W kolejnej sekcji (Comparacio modorum ad idemptitatem) autor wprowadza pojęcie

„identyczności”  (idemptitas/ydemptitas),  którego  idealnym  przykładem  jest  unison,

a pozostałe  interwały  wartościuje  w  odniesieniu  do  niego.  Oktawa  jest  więc  jednym

z najdoskonalszych („najsłodszych”) interwałów, gdyż można ją „zredukować” do unisonu,

a więc do „identyczności”. Kwarta i kwinta dzielą oktawę na dwie części, stąd również one

„tworzą słodkie współbrzmienia w uszach słuchaczy”704. Autor odnosi się przy tym do zasad

„naturalnych” (a także związanych z musica intensiva) pisząc, że „w identyczności zgodności

[in  ydemptitate  concordie]  i  w środku [podziale  na pół,  ale  też umiarkowaniu;  in  medio]

zawiera się cnota/wartość [virtus], jak w naturze w proporcjach wymieszanych składników

[in  natura  in  quantitatum  complexionali  mixtione],  jak  w moralnym  zachowaniu,  tak

w proporcjonalnych interwałach muzycznych”705.

W oparciu  o  te  trzy  najważniejsze  interwały  Anonim Brun.  II  opracowuje  rodzaj

matrycy,  siatki  heksachordów  powiązanych  ze  sobą  relacjami  interwałowymi.  Jej

systematyczny i złożony z powtarzalnych formuł opis wykazuje ślady myślenia diagramami.

Na jego podstawie  czytelnik  może zbudować  w swoim umyśle  dwuwymiarową strukturę

(„mapę”),  zapewniającą  punkty  odniesienia  w  systemie  muzycznym.  Opiera  się  ona  na

obserwacji, że odpowiadające składniki sąsiednich lub dalszych heksachordów oddalone są

od siebie o odległości oktawy, kwinty i kwarty (lub ich kombinacje). Cytuję fragment opisu:

„(…)  trzy  [heksachordy]  b  duri podobnymi  literami  i sylabami  oddalone  są  od  siebie

o oktawę  [dosł.  „oktawują”  –  dyapasant],  a  dwa  naturales między  sobą  podobnie  mają

oktawę, i  dwa  b molles też  między sobą mają oktawę. Lecz pierwszy  b durus i pierwszy

naturalis między  sobie  podobnymi  sylabami  zgodne  są  w  kwarcie.  Podobnie  pierwszy

naturalis i  pierwszy  b  mollis,  podobnie  drugi  b  durus i  drugi  naturalis,  podobnie  drugi

b durus i drugi  naturalis,  podobnie  drugi  naturalis i  drugi  b  mollis”706.  Kwestią

703 Osiąganie interwałów ruchem sekundowym pojawia się także w THVIII. Autor wymienia pośrednie sylaby,
ale tylko odnośnie interwałów tercji. Zob.  Witkowska-Zaremba,  Tractatus ex traditione Hollandrini cod.
Pragensis V.F.6, s. 402 (13,78-83).

704 (…) dulcem generant in audiencium auribus symphoniam (…). W: Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio
Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 209 (5,1).

705 (…) quia in ydemptitate concordie et in medio virtus consistit, tam in natura in quantitatum complexionali
mixtione, tam in moralium accione, quam in proporcionali musice symphonia. W: ibidem, s. 209 (5,4).

706 (…) IIIes b duri in litteris similibus et vocibus dyapasant, et duo naturales inter se similiter dyapasant, et duo
b molles inter se similiter dyapasant. Sed primus b durus et  primus naturalis inter se similibus vocibus
conveniunt  in  diatesseron.  Similiter  primus naturalis  et  primus  b mollis,  similiter  secundus  b  durus et
secundus naturalis, similiter secundus naturalis et secundus b mollis. W: ibidem, s. 209-210 (5, 13-15).
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nierozstrzygniętą pozostaje  to,  czy zaproponowana „matryca heksachordów” przeznaczona

była  dla  praktyków,  czy  stanowiła  głównie  pomoc  w  teoretycznym  rozważaniu  systemu

muzycznego. Biorąc pod uwagę kontekst całego tekstu skłaniam się raczej ku temu drugiemu

przeznaczeniu.

Piąty  rozdział  traktatu  wieńczą  przykłady  nutowe,  ukazujące  na  liniach  kolejne

interwały w kierunku wznoszącym (osiągane ruchem sekundowym), a następnie opadająco

(skokiem).  Autor  ujmuje  w nich  najważniejsze  miejsca,  w  których  interwały  występują

w systemie muzycznym, zazwyczaj zachowując porządek wznoszący, np. kolejne zanotowane

kwarty  rozpoczynają  się  od  dźwięków:  „C”,  „D”,  „E”,  „F”,  „G”,  „a”,  „b”.  Porządek nie

zawsze  zachowany  jest  w  sposób  tak  ścisły  (czasem  pojawiają  się  powtórzenia  lub

niekonsekwencja  w  układzie  wznoszącym),  jednak  przykłady  nutowe  Anonima  Brun.  II

z pewnością  obejmują  najczęściej  występujące  struktury  interwałowe  w  obrębie  systemu

i pomagają w ich wizualizacji na systemie liniowym707. Z jednej strony zauważyć można więc

zamiar uwzględnienia praktyki muzycznej, z drugiej strony np. wznoszący pochód od b durus

do bb mollis (reprezentujący semitonium semidytonus cum diapente) raczej rzadko napotkać

można w repertuarze (w szczególności  cantus planus); ma on znaczenie przede wszystkim

jako  dopełnienie  zaproponowanych  przez  autora  teoretycznych  podstaw  systemu

muzycznego.

Dopiero w ostatnim zachowanym rozdziale traktatu (Practica modorum ad musicalia

instrumenta), pokrótce opisanym już w rozdziale II niniejszej rozprawy, pojawia się podział

monochordu, a więc aspekt najściślej kojarzony z musica speculativa. Jego podsumowaniem

jest krótki rymowany werset:  Ter tonus it trinis, it bis diatessera binis. It diapente tripes, it

dyapasa bipes708 („[Proporcja]  trzy razy trzy prowadzi  do całego tonu,  dwa razy  dwa do

kwarty. Trzy prowadzi do kwinty, dwa do oktawy”). Liczebniki te reprezentują oczywiście

proporcje stosowane w podziale monochordu: 9:8 dla całego tonu, 4:3 dla kwarty, 3:2 dla

kwinty  i  2:1  dla  oktawy.  W dalszej  części  rozdziału  autor  zaleca  stosowanie  ich  także

w budownictwie innych instrumentów (przede wszystkim organów i dzwonów).

Na  podstawie  nauki  o  interwałach  w  trzech  traktatach  zachowanych  w  rękopisie

z Brna  zauważyć  można  komplementarność  zawartych  perspektyw,  a  zarazem

komplementarność narzędzi mnemotechnicznych. Sdislaus w zwartej,  wierszowanej formie

zawarł  najważniejsze  informacje,  ze  szczególnym  naciskiem  na  solmizację,  a  swoje

707 Zob. ibidem, s. 210-211.
708 Ibidem, s. 213 (6,18-19).
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rozważania zwieńczył popularnym wierszem Hermana z Reichenau Ter tria iunctorum. Opis

Anonima  Brun.  I  jest  bardziej  detaliczny,  skupiony  niekiedy  na  rzadkich  przypadkach

wystąpienia w śpiewie takich interwałów jak seksty,  czy na klasyfikacji  rodzajów kwarty

i kwinty. Istotne dla siły mnemonicznej tego ustępu traktatu jest z pewnością uwzględnienie

pieśni mnemotechnicznej Ter terni sunt modi. Te bliskie praktyce przekazy uzupełnia bardziej

teoretyczne  podejście  Anonima Brun.  II,  który  systematyzuje  wiedzę  w oparciu  o  własną

koncepcję musica extensiva i skupia się głównie na tych informacjach, które pozwalają pojąć

całość systemu, niekoniecznie poruszać się w nim sprawnie jako wykonawca.

1.7 Podstawy systemu modi melodycznych

Kwestia  melodycznych modi  i  przyporządkowanych  im  śpiewów  chorałowych

stanowi  najistotniejszą  i  najszerzej  omawianą  część  analizowanych  traktatów.  Jak

wspominałem już w rozdziale II, znajomość modi jako zwieńczenie sztuki musica plana była

tym,  co  odróżniało  wysoko  cenionego  „muzyka”  od  potępianego  „śpiewaka”.  Ujęcie

wszystkich  szczegółów  tego  zagadnienia  z  pewnością  wykracza  poza  ramy  niniejszej

rozprawy, a nawet w tych kilku wybranych przeze mnie traktatach odnaleźć można bardzo

różne  spojrzenia  na  ten  temat  i  bogactwo  środków  jego  przedstawienia,  w  tym  metod

mnemotechnicznych.

Moje rozważania postanowiłem podzielić na dwie części, które w tekstach źródłowych

często tworzą jeden, rozbudowany kompleks. Trudność rozdzielenia podstaw systemu  modi

i tonariuszy  rozwiązałem  jednak  poprzez  przyjęcie  za  punkt  wyjścia  traktatu  Opusculum

monacordale,  którego  druga  księga  poświęcona  jest  zagadnieniu  melodycznych  modi709,

a dość  zwięzły  i  nietypowy  tonariusz  stanowi  jej  końcową  sekcję.  THVIII  zawiera  zaś

rozległy  i erudycyjny  opis  systemu,  jednak  pozbawiony  jest  tonariusza.  U  Sdislausa

i Anonima  Brun.  I  podstawowe  informacje  o  systemie  w  dużej  mierze  zostały  włączone

w tonariusz (drugi z traktatów jest tu szczególnie istotny ze względu na zapisy licznych pieśni

mnemotechnicznych). W poniższym wywodzie podążam więc za kolejnością zaproponowaną

przez  autora  Opusculum  monacordale,  a  pozostałe  źródła  wykorzystuję  jako  (często

kluczowy) materiał porównawczy.

709 Zawarta  w  Opusculum  monacordale teoria  modi bazuje  w  dużej  mierze  na  traktacie  Johannesa
Cotto/Affligemensisa. Zob. Bernhard, Witkowska-Zaremba, The Teaching Tradition,  s. 246-248.
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Drugą  księgę  Opusculum  monacordale rozpoczyna  wyróżniony  czerwonym

podkreśleniem werset:  Quatuor in locis desinit cantus regularis710 („W czterech miejscach

kończy  się  śpiew  według  reguł”),  który  wyraźnie  wskazuje  najistotniejsze  kryterium,  na

podstawie którego wyróżnia się tony kościelne, czyli dźwięk końcowy –  tonus finalis (jego

waga podkreślona zostanie jeszcze wielokrotnie). Następnie autor przechodzi do objaśnienia

kwestii  terminologicznych.  Wprowadza  termin  modus,  który,  podobnie  jak  w  przypadku

interwałów, określa jako sposób, w który każdy śpiew jest „zszyty”, „spleciony”. Jest tych

sposobów osiem i  każdy z  nich  zawiera  się  w zakresie  oktawy (biorąc  pod uwagę tylko

podstawowy  ambitus)711.  Na zbieżność liczby ośmiu  modi i interwału obejmującego osiem

claves zwraca szczególną uwagę Sdislaus. Twierdzi, że teoretycy podwoili pierwotną liczbę

czterech  tonów,  by  osiągnąć  pełnię  („perfekcję”),  podobnie  jak  osiem wyróżniano  części

mowy712. Przekonanie to pojawiło się po raz pierwszy kilka wieków wcześniej, w traktacie

Micrologus Gwidona z Arezzo i trudno wyrokować o jego prawdziwości. Następnie Sdislaus

stwierdza, że każdy z tonów obejmuje osiem stopni713. Wydaje się, że uwagi te mają przede

wszystkim znaczenie mnemotechniczne, ułatwiając obserwację zbieżności (cyfra 8) i analogii

z dziedziną gramatyki.

Do sztuki konstruowania przemowy lub tekstu nawiązuje również autor  Opusculum

monacordale,  wprowadzając  synonimiczne  (również  ze  słowem modus) terminy  tonus

i tropus714. W kontekście określenia tropus śpiew traktuje on jako rodzaj zdobienia, a trzy typy

zatrzymania linii melodycznej przyrównuje do przestanków w mowie715. Tonus (ton) definiuje

zaś  jako  „pewne prawo i  regułę  śpiewania  początku  i  końca,  wznoszenia  i  opadania,  na

podstawie  której  o dowolnym  śpiewie  na  końcu  osądzamy”716.  Definicja  ta  wskazuje  na

aspekt  kluczowy  dla  sztuki,  czyli  umiejętność  odpowiedniego  klasyfikowania  śpiewów

i rozumienia ich struktury. Zbiór ośmiu modi/tonów stanowi więc zestaw reguł poruszania się

po systemie muzycznym w cantus planus. Dla użytkownika traktatu definicja ta była na tyle

710 Bower, Opusculum monacordale, s. 93 (2,1,1).
711 Ibidem, (2,1,2).
712 Aelius Donatus w swoim podręczniku do gramatyki łacińskiej (De partibus orationis ars minor) wymienia

następujące  części  mowy:  nomen  (rzeczownik),  pronomen (zaimek),  verbum  (czasownik),  adverbium
(przysłówek),  participium  (imiesłów),  coniunctio  (spójnik),  praepositio  (przyimek),  interiectio
(wykrzyknik). Zob. Aelius Donatus, De partibus orationis ars minor, w: Grammatici Latini, tom IV, ed.
Heinrich Keil, Teubner, Lipsk 1864, s. 355.

713 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 68-69 (348-362).
714 Kwestie terminologiczne szczegółowo omawia Charles M. Atkinson, [hasło] Modus, w:  Handwörterbuch

der musikalischen Terminologie, red. Hans Heinrich Eggebrecht, tom IV, Franz Steiner, Wiesbaden 1995.
715 Bower, Opusculum monacordale, s. 93 (2,1,2-6). Do zagadnienia tego powrócę jeszcze w epilogu.
716 Est enim tonus certa lex et regula cantuum principiandi et finiandi, arsis et thesis, per quam de quolibet

cantu in fine iudicamus. W: ibidem, s. 94 (2,1,8).
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istotna,  że  zamieścił  odpowiednią  adnotację  (nota)  na  marginesie:  Tonus  definitur

sic/Definicio toni.

Następnie autor Opusculum monacordale kontynuuje rozważania na temat dźwięków

wieńczących śpiewy –  finales. Metaforycznie określa on  finalis jako „pewną panią”, której

podległe  są  pozostałe  dźwięki717.  Tego  rodzaju  ujęcie  hierarchii  stopni  muzycznych

z pewnością  uznać  można  za  zabieg  mający  znaczenie  mnemotechniczne.  W  dalszym

rozważaniach  należy  zwrócić  uwagę  na  ideę  „perfekcji”  (perfeccio)  i „pełni”  (integritas),

którą  niesie  ze  sobą  odpowiednie  zakończenie718.  Ten  sam  argument  przytacza  Sdislaus,

pisząc,  że  zakończenie  jest  nieodzownym  elementem  wszystkich  idealnych  rzeczy719.

Obserwacja  ta  wydaje  się  kluczowa  w  kontekście  zawartych  w  traktatach  diagramów,

wykorzystujących najczęściej, uznawany za idealny, kształt okręgu.

Cztery  finales, nazywane także jako sedes tonorum  („siedziby tonów”), bądź claves

finales, umieszczone są na  następujących stopniach  graves:  „D”,  „E”,  „F”,  „G”.  Sdislaus

proponuje prostą metodę ich lokalizowania, z pewnością przydatną początkującym adeptom:

pomiń cztery pierwsze stopnie systemu („Γ”, „A”, „B”, „C”),  a kolejne cztery to właśnie

finales720.  Następnie  umieszcza  je  na  systemie  liniowym  z  uwzględnieniem  nieco

anachronicznego  oznaczenia  czerwoną  linią  wysokości  odpowiadającej clavis „F”721.

Ponownie  więc  wizualizacja  na  systemie  liniowym  okazuje  się  istotniejsza  od manus

musicalis. Autor  Opusculum monacordale w dalszej kolejności przechodzi do nazewnictwa

podstawowych tonów (nietransponowanych), przyporządkowanych do danych finales. Istnieją

trzy systemy nazewnictwa, z których każdy oparty jest na różnych założeniach, niesie ze sobą

nieco inne informacje, jednocześnie reprezentując inną metodę mnemotechniczną. Poniższe

podsumowanie  w  formie  tabeli  umieszczone  jest  w  postaci  glosy  na  marginesie  THI

(zob. ryc. 16):

717 Tantae etenim virtutis vox finalis existit, ut primas et medias imperio suo coerceat et ei ceteras omnes velud
cuidam domine per supra premissos consonanciarum modos respondere conveniat. W: ibidem, s. 94 (2,1,9).

718 Finis namque perfeccio omnium rerum, et nisi ad finem quicquam dirigatur, nil integrum esse videatur,
a finali itaque voce omnis cantus regulas suscipit. W: ibidem (2,1,12).

719 Cernitur  in  rebus,  quibus  est  perfeccio,  finis.  W:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis
Hollandrini. Supplementum, s. 74-75 (397).

720 Zob. ibidem, s. 71-72 (367-368).
721 Primum D sol re sibi vendicat atque secundum, / Tercius et quartus E la mi spacio sociantur, / Quintus in F

rubea cum sexto, septimus in G / Finitur spacio, sociatur eique supremus. W: ibidem, (373-376). Liczebniki
dotyczą kolejnych tonów, które przyjmują swój finalis na danej clavis umieszczonej na systemie liniowym
(słowo spacio oznacza pole, a rubea wspomnianą czerwoną linię).
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Latina Greca Gentilia

primus prothus Dorius

2us plaga prothi Ypodorius

3us deutrus Frigius

4us plaga deutri Ypofrigius

5us tritus Lidius

6us plaga triti Ypolidius

7us tetrardus Mixolidius

8us plaga tetrardi Ypomixolidius

Pierwsza  kolumna  (Latina) obejmuje  najszerzej  wykorzystywany  w  traktatach  łaciński

porządek numeryczny. W oczywisty i klarowny sposób szereguje on kolejne tony, posiada

jednak jedną istotną wadę – nie ukazuje relacji pomiędzy tonami autentycznymi i plagalnymi,

posiadającymi ten sam  finalis. Dlatego też glosator uznał za konieczne umieszczenie obok

tabeli  adnotacji:  Item  isti  dicuntur  autenti,  qui  sunt  impares,  ut  primus,  3us,  etc.  Et  isti

plagales, qui sunt pares, ut 2us, 4tus, 6tus, etc.722 Na pierwotny porządek nałożony zostaje więc

układ cyfr nieparzystych (tony autentyczne) i parzystych (tony plagalne).

W  drugiej  kolumnie  (Greca)  relacja  między  rodzajami  tonów  zarysowuje  się

zdecydowanie  wyraźniej.  Jest  to  również  porządek  numeryczny,  tym  razem  jednak

z wykorzystaniem liczebników greckich, nawiązujący zarazem do historii kształtowania się

systemu.  Jak  wskazuje  autor  Opusculum  monacordale,  na  początku  wyróżniono  cztery

modi723,  nazywane  „autentycznymi”  (autenti),  „wzorcowymi”  (auctorales),  „głównymi”

(principales) lub „pierwszymi” (u Sdislausa724).  Interesującą pomoc w zapamiętaniu liczby

722 Bower, Opusculum monacordale, s. 96 (przypis do wersu 2,2,6).
723 Ibidem, s. 94-95 (2,1,13).
724 Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,  s.  67-68  (341).  Autor

twierdzi  również,  że  to  Grecy  nazywali  główne  tony  autentycznymi,  po  łacinie  określane  miały  być
pierwszymi.
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podstawowych tonów proponuje Sdislaus, przyrównując je do czterech pór roku725. Nie były

one  jednak  w  stanie  wypełnić  zakresu  wszystkich  śpiewów,  dlatego  późniejsi  autorzy

przyporządkowali im kolejne cztery tony, określane jako „plagalne” (plagales), „dodatkowe”

(collaterales),  „częściowe”  (partiales)  lub  „podrzędne”  (subiugales)726.  Punkt  wyjścia  do

rozważań  na  ten  temat  stanowi  werset  mnemotechniczny,  ułatwiający  zapamiętanie

podstawowej zasady:  Quatuor esse tonos dixerunt namque vetusti/hinc omnis talis autentus

fitque  plagalis727.  Ponownie  więc  ujawnia  się  tu  przywiązanie  do  autorytetu  bliżej

nieokreślonych przodków (dawnych śpiewaków i uczonych) oraz cel sztuki, za pomocą której

usiłowano „ujarzmić” i sklasyfikować praktykę (a właściwie przekaz oralny). W tabeli tony

plagalne określone są jako plaga danego tonu autentycznego (np.  plaga prothi to „plagalny

pierwszego”).  Element  hierarchii  –  podrzędności  plagalnych  względem  autentycznych

wyraźnie odznacza się w tym systemie nazewnictwa. W późnośredniowiecznych traktatach

schodzi on jednak na dalszy plan i nie jest szeroko wykorzystywany (możliwe, że ze względu

na  wykorzystanie  greckich  liczebników).  Powszechne  stosowanie  liczebników  łacińskich

powoduje zaś, że aspekt podrzędności modi nieco zaciera się w dalszym toku wywodu.

Ostatni  z  systemów (Gentilia)  również  opisywany jest  w  Opusculum monacordale

bardziej  w  celu  zarysowania  kontekstu  historyczno-teoretycznego,  niż  jako  praktyczne

narzędzie.  Posiada  on  jednak pewne  walory  dydaktyczne.  Nazewnictwo tonów nawiązuje

bowiem  do  nazw  greckich  plemion,  które  miały  szczególnie  upodobać  sobie  formuły

melodyczne i układy interwałów w danych  modi728. Zaproponowanej etymologii nie należy

oczywiście  traktować  jako  prawdy  historycznej729,  ale  jako  pomoc  w  zapamiętaniu

materiału730.  Jednocześnie  w tym sposobie  nazewnictwa  podkreślona  zostaje  podrzędność

tonów względem siebie  – plagalne opatrzone zostały przedrostkiem  ypo- (czy też  hypo-),

znaczącym „pod”,  nieco  dookreślającym zarazem tę  relację  –  ambitus tonów  plagalnych

obejmuje  w  systemie  muzycznym  zakres  poniżej  ambitusu tonów  autentycznych.

Podsumowując, trzy zaproponowane sposoby nazewnictwa w różny sposób porządkują zasób

725 Ibidem, s. 68-69 (344-347).
726 Bower, Opusculum monacordale, s. 96 (2,2,3-5).
727 Ibidem, (2,2,1-2).
728 Ibidem, s. 95 (2,1,14-15). Dokładny cytat i tłumaczenie wersu 2,1,14: zob. rozdział II niniejszej rozprawy,

s. 109 (przypis nr 388).
729 Problem łączenia  antycznej teorii muzyki ze średniowiecznymi  modi i związanych z tym nieporozumień

zwięźle podsumowuje Giulio Cattin w: Music of the Middle Ages I, Cambridge University Press, Cambridge
1987, s. 79-87.

730 Kwestię  wykorzystania  etymologii  w  celach  mnemotechnicznych  omawia  Carruthers  w:  The  Craft  of
Thought, s. 155-160.
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melodycznych  modi,  w  które  wpisane  są  różne  metody  mnemotechniczne.  W traktatach

zdecydowanie  przeważają  jednak liczebniki  łacińskie,  w których w najbardziej  oczywisty

sposób ujawnia się porządek numeryczny, zarazem nieco ograniczając oddziaływanie teorii

o podrzędności  tonów  autentycznych  i  plagalnych  (ujawni  się  ona  jednak  jako  podstawa

konstrukcji diagramów).

Pokrewnym przytaczaniu etymologii zabiegiem jest podawanie charakterystyki tonów

i efektów jakie wywierają na człowieka (w wierszu, który poświęcił temu zagadnieniu autor

THVIII pojawiają się również nazwy modi z kategorii Gentilia731). Autorzy traktatów oddają

w ten sposób cześć tradycji greckiej teorii muzyki (także poprzez przekazywanie mających

długą  tradycję  przypowieści  o  Pitagorasie),  z  drugiej  strony  nadają  tonom  wyrazistość,

ułatwiając  zarazem  wzbudzenie  emocjonalnej  postawy  względem  nich,  co  jest  jednym

z istotnych  warunków  w procesie  zapamiętywania.  Wyraźnie  zaobserwować  można  to

w następującym  ustępie  traktatu  Anonima  Brun.  I:  „Pierwszy  ton  określa  się  zmiennym

i ruchliwym. Drugi ciężkim i płaczliwym. Trzeci nazywa się pobudzającym, mającym skoki

w swoim przebiegu. W ten sposób wielu doprowadza do wściekłości. Dlatego też Boecjusz

mówi,  że  Pitagoras  uspokoił  młodzieńca  wzbudzonego  dźwiękami  trzeciego  modus za

pomocą drugiego [tonu]. Czwarty ton określa się wdzięcznym i gadatliwym, który najbardziej

nadaje się dla pochlebców. Piąty  modus jest delikatny/rozweselający, który odpędza smutki

i niepokoje,  a  upadających  i  zrozpaczonych  podtrzymuje  na  duchu.  Szósty  nazywa  się

pobożnym  i  lamentacyjnym.  Modus  ten  odpowiada  tym,  których  z  łatwością  można

doprowadzić do płaczu. Siódmy określa się rozpustnym i przyjemnym, mającym różne skoki.

Jest on tonem młodości. Ósmy jest słodki i uparty, i jest tonem osądzających/rozeznających

się”732. Fakt, że teoria tonów była niejako „nakładana” na repertuar śpiewów (choć oczywiście

melodie chorałowe były komponowane również później – autor THVIII poświęca spory ustęp

731 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 464 (27,38-54).
732 Primus tonus dicitur mobilis et abilis. Secundus gravis et flebilis. Tercius dicitur incitabilis in cursu suo

fractos  habens saltus.  Per hunc modum quamplurimi provocantur ad furiam. Unde Boecius dicit,  quod
Pytagoras adolescentem quendam tecii modi sono incitatum per secundum reddit miciorem. Quartus tonus
dicitur blandus et garrulus, qui maxime adulatoribus convenit. Quintus modus est delectabilis, qui tristes et
anxios letificat, lapsos et desperatos revocat. Sextus dicitur pius et lacrimabilis, et modus ille <convenit
illis>, qui de facili ad lacrimas provocantur. Septimus dicitur lascivus et iocundus varios habens saltus, et
est modus adolescencie. Octavus est suavis et morosus, et est modus discretorum. W: Bernhard, Witkowska-
Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 157 (8,1-10).
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temu zagadnieniu733)  skłania  mnie  do stwierdzenia,  że  powyżej  wyłożona charakterystyka

modi (poza przekazem tradycji) pełniła głównie funkcję mnemotechniczną734.

Kolejna  sekcja  drugiej  księgi  Opusculum  monacordale poświęcona  jest  ogólnym

zasadom  regulującym  ambitus tonów.  Najpierw  autor  dzieli  relacje  między  tonami  na

„skomunikowane”  (communicantes;  tony  posiadające  dźwięki  wspólne:  autentyczny

i plagalny)  i „nieskomunikowane”  (non  communicantes;  dotyczą  pozostałych  relacji),

a następnie określa zakres dźwiękowy modi:

- każdy ton autentyczny, tj. I, III, V i VII, regularnie wznosi się o oktawę ponad swój finalis,

w szczególnych przypadkach (per licenciam –  „za  przyzwoleniem”) może wznieść  się  do

nony i o sekundę poniżej finalis (z wyjątkiem V tonu);

- każdy ton plagalny, tj. II, IV, VI i VIII, wznosi się o kwintę (per licenciam o sekstę) ponad

finalis oraz może opadać do kwarty (per licenciam do kwinty) poniżej finalis735.

Każdy  z  tonów  obejmuje  więc  maksymalnie  ambitus decymy  (czasami  duodecymy,

w przypadku  niektórych  graduałów  i  śpiewów  Alleluja).  Wiedza  ta  jest  konieczna  do

rozpoznania modi. Autor podsumowuje swój wywód następująco: „Z tego wynika, że śpiew,

który wznosząc się nie osiągnie kwinty [ponad finalis], określany jest jako plagalny. Śpiew,

który opada o więcej niż ton, jest plagalnym (jeśli nie wzniesie się o oktawę)”736. Fragment

ten wieńczy rymowany wiersz mnemotechniczny dotyczący finales przyporządkowanych do

danych tonów oraz  odniesienie  do  diagramu,  umieszczonego  w dalszej  części  rękopisu737

(zob. ryc. 13). Autor świadomie korzysta więc z komplementarnych względem siebie narzędzi

mnemotechnicznych.

Następnie ambitus tonów zostaje doprecyzowany poprzez odniesienie do konkretnych

claves finales. Zakres pierwszych dwóch modi autor opisuje w tekście:

- pierwszy podstawowo obejmuje oktawę od D gravis do d acuta, dopuszcza się zejście do C

gravis i osiągnięcie e acuta;

733 Witkowska-Zaremba, Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6, s. 466-470 (28,7-44).
734 W tzw. tonariuszu wrocławskim, tekście wpisanym w bezpośredniej bliskości z THI w rękopisie IV Q 81

wrocławskiej  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  pojawiają  się  również  wersety  mnemotechniczne  poświęcone
ekspresyjnej  charakterystyce tonów. Przykładowo dla I i  II tonu  werset brzmi następująco: Omnibus est
primus, sed alter tristibus aptus  („Pierwszy jest dla wszystkich, a drugi odpowiedni dla smutnych”). Zob.
Eadem, Tonarius Vratislaviensis, s. 683 (1,40), s. 691 (2,33), 696 (3,21) i s. 701 (4,26).

735 Bower, Opusculum monacordale, s. 98-99 (2,3,5-9).
736 Ex hiis sequitur corelarie: cantus, qui suam quintam ascendens non tetigerit, plagalis iudicatur. Cantus, qui

plus tono descenderit, plagalis est nisi octavam ascenderit. W: ibidem, s. 99 (2,3,10-11).
737 Littera per quam unum tenet tonum accipe modum: / Secundum primum D continet, E quoque 4tum / Continet

et tertium sic suscipit, F quoque quintum / Claudit et sextum, G sep-, oc- patet ambitus horum; / Ecce 
subscripta tibi denotat ista figura. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 99 (2,3,12-16). Skrótowe zapisy 
sep- i oc- oznaczają siódmy (septimus) i ósmy (octavus) ton.
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- drugi podstawowo opada od D gravis o kwartę do A gravis i wznosi się o kwintę do a acuta,

dopuszczalne jest zejście do Γ gravis i osiągnięcie b mollis.

Nad każdej wymienionej clavis glosator zanotował sylaby solmizacyjne w celu dookreślenia

ich miejsca w systemie, prawdopodobnie aby samemu lepiej zrozumieć wyłożony materiał738.

Sdislaus podaje zaś zakres wszystkich tonów, ale tylko ten podstawowy (obejmujący oktawę).

W jego wywodzie interesujące jest jednak wykorzystanie metaforycznych określeń ambitusu.

Nazywany jest on „namiotami” (tentoria), „pałacami” (palacia) i „obozem” (castra)739, a już

w tonariuszu pada określenie „lejce” (habena), rozumiane jako ograniczenie zakresu trzeciego

tonu740. Użycie tego rodzaju słów tłumaczyć można nieco swobodniejszym, wierszowanym

charakterem traktatu,  jednak należy  zwrócić  uwagę  na  zastosowanie  metafor  wizualnych,

odwołujących się  do konkretnych miejsc,  w których można byłoby umieścić  odpowiednie

claves. Obejmują one również pewne obszary, po których można się „poruszać”, wykonując

śpiew  utrzymany  w  danym  tonie.  Doszukiwanie  się  w  tym  przypadku  bezpośrednich

nawiązań  do  architektonicznej  sztuki  pamięci  byłoby  bez  wątpienia  nadużyciem,  jednak

pewna ogólna zasada kształtowania umysłowych wyobrażeń została tutaj uwzględniona.

Autor Opusculum monacordale skraca swój wywód na temat ambitusu tonów poprzez

wprowadzenie  diagramu  (ryc.  13),  w  którym  kolejne  modi reprezentowane  są  poprzez

złączone ze sobą okręgi (właściwie pierścienie), reprezentujące ich „skomunikowanie” (toni

communicantes).  Opis  diagramu  jest  zwięzły  i techniczny:  między  przecięciami  zakresów

tonów umieszczone są litery, reprezentujące wspólne claves (communes; w środkowej części)

oraz właściwe tylko danemu tonowi (proprie). Następnie podany jest przykład: „(…) D, E, F,

G graves i  a acuta  są wspólne pierwszemu i drugiemu tonowi, niższe zaś, czyli  A B C, są

właściwe drugiemu tonowi, zaś b c d acute są właściwe pierwszemu tonowi, i tym sposobem

należy rozważać wszystkie pozostałe. Poprzez skrajne [litery] wyznaczane jest dopuszczalne

wznoszenie i opadanie (…)”741. Pod koniec tej sekcji tekstu w glosie pojawia się adnotacja

Hic  debet  stare  figura („W tym  miejscu  powinien  być  diagram”)  oraz  oznaczenie  typu

ordinatio, swoim kształtem przypominające zminiaturyzowaną wersję diagramu umieszczoną

na strzale (ryc. 17). W tym przypadku nie pełni ono jednak swojej mnemotechnicznej funkcji

738 Bower, Opusculum monacordale, s. 101 (2,4,3-4).
739 Wszystkie  określenia  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.  Supplementum,

s. 72-73 (377-383).
740 Ibidem, s. 94-95 (513).
741 (…) D, E, F, G graves, et a acuta sunt communes primo et secundo tonis; inferiores vero, que sunt A B C,

sunt proprie secundi toni, acute autem b c d sunt proprie primi toni, et suo modo de aliis intelligatur. Per
extremales  autem ascensus  vel  descensus licencialiter  admissus denotatur,  (…).  W:  Bower,  Opusculum
monacordale, s. 101-102 (2,4,6-7).
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porządkowania tekstu742, ale jest wynikiem problemów kopisty z narysowaniem diagramu –

na fol. 274r (ryc. 17) widać zbyt ściśle ze sobą połączone okręgi, na które skryptor nałożył

jednak  dalszą  część  tekstu,  a  fol.  274v  wypełnia  nieudany  rysunek743.  Poprawna  wersja

schematu dołączona została dopiero na końcu traktatu (fol. 286v, ryc. 18).

Diagram z nałożonymi na siebie okręgami nazywany jest „kołami Aribona”, gdyż po

raz pierwszy opisany został w drugiej połowie XI w. w traktacie  De musica (siglum LmL:

ARIBO)  autorstwa  Aribona  –  uczonego,  o  którym  wiadomo  niewiele  więcej  niż  to,  że

związany  był  z miejscowością  Freising744.  Techniczny  opis  diagramu  z  Opusculum

monacordale nie  uwzględnia  jednak  ważnego  mnemotechnicznego  aspektu  zawartego

w tekście Aribona, tworzącego połączenie pomiędzy dualizmem tonów i dualizmem płci oraz

zarysowującego  kontekst  biblijny:  „Zgodne  i niezgodne  są  ze  sobą  [tony]  autentyczne

i plagalne,  w taki  sam sposób jak z  czterech komnat  wychodzi  tyleż obyczajnych panien

młodych ze  swoimi  narzeczonymi i  łączy  się  w dwa kręgi  tancerzy,  tak  jakby łoża  były

742 Wójcik, Opusculum de arte memorativa, s. 33.
743 Na nieudanym schemacie okręgi nie przecinają się w odpowiednich miejscach, a czwarta para nie zmieściła

się na stronie. Całość przekreślona jest liniami przypominającymi skrzyżowane pastorały. Nie wydaje się
jednak, by miały ono nieść jakieś konkretne znaczenie.

744 Andrew  Hughes,  [hasło] Aribo  [Aribo  Scholasticus],  w:  Grove  Music  Online,  2001,  [online],
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000001233 [dostęp: 04.05.2022].
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Ryc. 17 Symbol  ordinatio,  wskazujący właściwe miejsce umieszczenia diagramu. Poniżej widoczne nieudane
próby rozrysowania schematu. THI, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 274r

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000001233
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000001233


w centrum tańca żeńskiego [matronali choro], to znaczy jakby były środkami, ograniczonymi

męskimi tańcami [virilibus choris terminales]. Podobnie wyrażono to w księgach proroków.

Duch prorocki  Ezechiela  zapowiedział:  będzie  koło  jakby w środku koła  [Ez 1,15-16745].

Ponieważ tak jak dzieła proroków zgadzają się i nie zgadzają, tak samo [tony] autentyczne

i plagalne. Mają bowiem pięć stopni [chordas, dosł. „strun”746] wspólnych, trzy zaś oddzielne.

Należy dokładnie zbadać, że dwa okręgi tak są wzajemnie połączone, że skrajność jednego

staje się środkiem drugiego. Wspólną mają przestrzeń środkową, po obu stronach natomiast

przestrzeń bez wspólnego udziału”747. Metafora ta zostaje dodatkowo podkreślona na samym

diagramie – na okręgach wyznaczających ambitus danych tonów umieszczone zostały słowa

chorus matronalis  (plagalny) i  chorus virilis (autentyczny). Relacja ówczesnej podrzędności

płciowej została więc przeniesiona na relacje w systemie muzycznym.

Wyrazista metoda mnemotechniczna Aribona została przekazana nawet w niektórych

XVI-wiecznych rękopisach748, jednak w Opusculum monacordale pozostało po niej niewiele

śladów. Również na samym diagramie zanotowane zostały tylko abstrakcyjne pojęcia749:

- na każdym okręgu umieszczona jest formuła (podaję za diagramem pierwszym od lewej

strony):  Hac figura continetur ambitus sexti toni sive eius dyapason („Ta figura obejmuje

ambitus szóstego tonu, czyli jego oktawę”);

- nad literami oznaczającymi  claves właściwe tylko dla tonu plagalnego zanotowano słowa:

proprie 6ti toni;

- nad literami wspólnymi: communes;

745 Pełen cytat dotyczący kół w „Wizji rydwanu Bożego” z Księgi Ezechiela brzmi następująco: Przypatrzyłem
się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło.
Wygląd tych kół <i ich wykonanie> odznaczały się połyskiem tarsziszu, a wszystkie cztery miały ten sam
wygląd i  wydawało się,  jakby były wykonane tak,  że jedno koło było w drugim. W:  Biblia Tysiąclecia,
[online], https://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=705 [dostęp: 04.05.2022].

746 Na temat wieloznaczności terminu  chorda w kontekście innych pojęć średniowiecznej teorii muzyki zob.
Bower, Sonus, vox, chorda, nota, s. 57-61.

747 Concordant discordantque autenti cum plagali, quomodo si procederent de quatuor thalamis totidem nuptae
modestae cum suis sponsis, copularentque duos chorearum circulos, ut ipsi thalami matronali choro essent
centra,  id  est  medietates,  virilibus  choris  terminales,  ut  in  hoc  etiam  evangelistarum  exprimerentur
volumina; de quibus pronunciat propheticus Ezechielis spiritus: quasi sit rota in medio rotae. Quia sicut
evangelistarum opera  concordant  discordantque,  ita  autenti  cum  plagis.  Nam quinque  chordas  habent
communiter,  tres  autem  singulariter:  ut  duo  circuli  ita  sibimet  sint  implicati,  ut  utriusque  extremitas
centrum,  id  est  medietatem  alterius,  persecet.  Habent  medium  spacium  commune,  altrinsecus  scilicet
spacium situm sine participatione. W:  Aribo,  De musica,  w: Thesaurus Musicarum Latinarum, [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ARIDEM , [dostęp: 04.05.2022],  wersja elektroniczna przygotowana
na  podstawie:  Aribo,  De  musica,  ed.  Joseph  Smits  van  Waesberghe,  Corpus  scriptorum  de  musica  2,
American Institute of Musicology, Roma 1951, s. 1-72.

748 Zob. Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 102-103.
749 Układ  samego  diagramu  jest  nieco  odwrócony  –  autor,  możliwe  że  omyłkowo,  umieścił  pary  tonów

w-kolejności:  VI-V,  VIII-VII,  II-I,  IV-III,  zamiast  postępu  od  najniższych  do  najwyższych claves:  II-I,
IV-III, VI-V, VIII-VII.

221

https://biblia.deon.pl/2010/rozdzial.php?id=705


- nad literami claves właściwych tonowi autentycznemu: proprie 5ti toni.

Wbrew adnotacjom, okręgi nie obejmują jednak  ambitusu oktawy, a nony, co z pewnością

mogło  być  mylące  w procesie  nauki,  gdyż  nie  odpowiada  ani  podstawowemu zakresowi

tonów (oktawa), ani dozwolonemu  per licenciam (decyma). Znane mi przedstawienia „kół

Aribona” ograniczają się do podstawowego zakresu.  Opis autora  Opusculum monacordale

również wydaje się na to wskazywać.
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Podejmując  próbę  opisu  diagramu  należy  zauważyć,  że  są  to  właściwie  cztery

oddzielne, choć analogicznie skonstruowane, figury. Jest to również przedstawienie w gruncie

rzeczy  statyczne.  „Mentalne  obracanie”  okręgami  nie  zmienia  nic  w  konfiguracji

elementów750, a zadaniem okręgów jest przede wszystkim tworzenie zbiorów  claves, a tym

750 W przeciwieństwie do obrotowych kół znanych np. z XV-wiecznej  Ars memorativa Jacobusa Publiciusa.
Zob. Publicius, The Art of Memory, s. 227 (diagram), s. 250 (opis autora) i s. 252-254 (komentarz Johanna
Hosta von Rombercha).
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Ryc.  18 Diagram  (tzw.  „koła  Aribona”)  przedstawiający ambitus tonów  autentycznych  i  plagalnych. THI,
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 286v



samym ukazywanie elementów wspólnych i rozłącznych. Litery umiejscowione są bowiem

pomiędzy  liniami,  które  reprezentują  podzieloną  strunę  monochordu.  Warto  również

wspomnieć w tym miejscu  o chrześcijańskiej  symbolice koła,  oznaczającego doskonałość,

pełnię oraz zjednoczenie człowieka z Bogiem751. Nie dziwi więc, że kształt ten wykorzystany

został również do ujęcia zakresu modi, na których opierać miała się muzyka liturgiczna.

Kolejna,  dość  rozbudowana  sekcja  Opusculum  monacordale poświęcona  jest

zagadnieniu affinales, czyli zastępczych claves finales, do których przetransponować można

powyżej przedstawione tony, gdyż występuje wokół nich ta sama struktura interwałowa752.

Autor traktatu definiuje je konkretnie jako „jakby przyłączone do finales, ale mniej istotne

[minus  principales]”753. Głównymi  przyczynami  ich  wprowadzenia  była  chęć  uniknięcia

stosowania  „konjunkt”,  czyli  zmian  chromatycznych  spoza  podstawowego  systemu

muzycznego, oraz dostosowanie śpiewów do skali głosu ludzkiego, w przypadku gdy melodia

osiągała rejestr zbyt niski lub zbyt wysoki. Rozdział o affinales w Opusculum monacordale

poprzedza wiersz, w którym autor zawarł najważniejsze, rozwijane później, informacje:

Amplius ad nostras licet descendere notas:

D vel in a primus requiescit atque secundus;

Tercius et quartus in E vel a b locatur;

Cum quinto sextus in F vel c requiescunt;

Septimus octavus sit G vel d finiendus754.

„Poza tym dozwolone jest  dalej  schodzić  do

naszych nut:

na D lub a spoczywa pierwszy i drugi [ton];

Trzeci  i  czwarty  umiejscowiony  jest  na  E,

a  lub b;

Piąty z szóstym pozostają na F albo c;

Siódmy i ósmy na G lub d ma swój koniec”.

Autor  Opusculum uwzględnia  tylko  dość  podstawową  wiedzę  na  temat  affinales,

ograniczając się niemal wyłącznie do transpozycji w relacji kwinty755. W tekście napisanym

prozom  omawia  kolejne  pary  tonów,  wskazując  ich  podstawowy  ambitus (oktawę)  po

przetransponowaniu  oraz  dla  porównania  powtarzając  zakres  modi  nietransponowanych.

751 Steven Plank,  The Way to Heavens Doore. An Introduction to Liturgical Process and Musical Style, The
Scarecrow Press, Londyn 1994, s. 11-12.

752 Obszerne  studium złożonemu zagadnieniu  średniowiecznej  transpozycji  poświęciła  Dolores  Pesce  (The
Affinities and Medieval Transposition).

753 (…) quasi ad finales iunctas vel minus principales, vocaverunt. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 104
(2,5,10).

754 Ibidem, s. 103 (2,5,1-5).
755 Wyjątek  stanowi  uwzględnienie  affinalis trzeciego  i  czwartego  tonu na  dźwięku  „a”  w trzecim wersie

wiersza mnemotechnicznego. Wymaga ono wykorzystania  b mollis (czyli  jedynej zmiany chromatycznej
mieszczącej  się  w podstawowym systemie)  oraz  nie  zostało  opisane  w dalszym tekście.  Bower  zwraca
jednak uwagę na istotną grupę antyfon IV tonu, które wymagają transpozycji do a acuta. Zob. ibidem, s. 142
(komentarz do wersu 2,5,3).
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Najogólniejszym  i  najbardziej  oczywistym  zaleceniem  jest  bowiem  postrzeganie  tonów

transponowanych  poprzez  analogię  do  nietransponowanych756. Autor  nie  wchodzi  jednak

w szczegóły i bardziej problematyczne aspekty tego zagadnienia, jak na przykład konieczność

zastosowania „konjunkty” na dźwięku „f” w przypadku przyjęcia  sedes transpositus „d” dla

siódmego i ósmego tonu757.

Zakres tonów ponownie określony został za pomocą literowych oznaczeń claves, nad

którymi  w  kilku  miejscach  glosator  zanotował  adnotacje,  ułatwiające  wizualizację  na

systemie  liniowym758.  Na  marginesie  fol.  275v-276r  w  kilku  miejscach  zamieścił  zaś

oznaczenia  (notae,  ordinatio)  w kształcie  litery  „p”  lub  jej  odwrócenia.  Ich  rolą  jest

uporządkowanie tekstu i wskazanie na najważniejsze zagadnienia. Wyznaczają one początek

rozważań o zakresach modi oraz fragmenty poświęcone I, II i III tonowi.

Sekcję poświęconą transpozycji wieńczy diagram (a właściwie znów cztery diagramy;

zob. ryc.  19),  w  którym  na  reprezentujących  monochord  liniach  umieszczone  zostały

półokręgi, po trzy na każdą parę tonów. Przypomina on nieco diagramy interwałów znane

z tradycji  musica speculativa759. Zawarte zostały w nim wszystkie informacje z poprzedniej

figury  (ryc.  18),  rozbudowane  o  ambitus tonów  transponowanych.  Na  półokręgach

zamieszczono  następujące  adnotacje  (podaję  na  przykładzie  I  i  II  tonu,  umieszczonych

w lewej górnej części diagramu):

- półokrąg pierwszy od lewej: Hic continetur ambitus 2i toni non transpositus („Tutaj zawarty

jest zakres drugiego tonu nietransponowanego”);

- półokrąg środkowy:  Ambitus primi non transpositi  et  2i transpositi  („Zakres pierwszego

nietransponowanego i drugiego transponowanego”);

-  półokrąg  trzeci  od  lewej:  Ambitus  primi  transpositi  („Ambitus  pierwszego

transponowanego”).

Ponownie  pojawia  się  tu  pewna  niejednoznaczność:  dwa  pierwsze  półokręgi  (dotyczące

tonów nietransponowanych) obejmują ambitus nony,  trzeci zaś oktawy, co nie jest z w pełni

zgodne  z postulowaną  przez  autora  w  tekście  analogią  między  modi transponowanymi

i nietransponowanymi.

756 Ibidem, s. 105 (2,5,14).
757 Przykładowo  Sdislaus  zwraca  uwagę,  że  tetrardus często  nie  przyjmuje  żadnego  affinalis.  Autor  nie

argumentuje  jednak  swojego  stanowiska.  Zob.  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis
Hollandrini. Supplementum, s. 74-75 (405).

758 Zob.  fragment  poświęcony  trzeciemu  tonowi  w:  Bower,  Opusculum  monacordale,  s.  105  (2,5,18,g-h
i 2,5,19,c,f-g).

759 Por. liczne diagramy w: Witkowska-Zaremba, Musica Muris i nurt spekulatywny, np. na s. 185, 188, 190,
192 i 194.
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Podobnie  jak  poprzedni  diagram,  także  ten  jest  przedstawieniem  statycznym,

w którym półokręgi  pełnią  tę  samą funkcję  wyznaczania  grup elementów.  Pozwala  on na

obserwację relacji pomiędzy tonami, czego szczególnie istotnym przypadkiem jest zbieżność

ambitusu pierwszego  tonu  nietransponowanego  i  drugiego  transponowanego,

reprezentowanych przez jeden półokrąg. Diagram ten stanowi w gruncie rzeczy rozszerzoną

wersję  „kół  Aribona”  –  zawiera  te  same  informacje,  dodając  wiedzę  o  tonach
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Ryc.  19  Diagram przedstawiający  ambitus  wszystkich  tonów transponowanych  i  nietransponowanych.  THI,
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 277r



transponowanych.  Uwzględnienie  obu  przedstawień  tłumaczyć  można  względami

pedagogicznymi – poprzedni diagram obejmuje mniejszy zakres materiału, co wpływa także

na jego większą przejrzystość.

Obok  finales i  zakresu  tonów  istotne  zagadnienie  stanowią  dźwięki  początkowe,

określane w szóstym rozdziale  Opusculum monacordale jako principia (w glosie także jako

inchoantes/inchoaciones oraz  littere inciales).  Autor wymienia następujące początki tonów

w porządku numerycznym i z podaniem ich liczby:

I (6 principia): A re, C fa ut, D sol re, F fa ut, G sol re ut, a la mi re;

II (5): Γ ut, A re, C fa ut, D sol re, F fa ut;

III (4): E la mi, F fa ut, G sol re ut, c sol fa ut;

IV (6): C fa ut, D sol re, E la mi, F fa ut, G sol re ut, a la mi re;

V (3): F fa ut, a la mi re, c sol fa ut;

VI (2): F fa ut, c sol fa ut;

VII (5): G sol re ut, a la mi re, b fa b mi, c sol fa ut, d la sol re;

VIII (5): C fa ut, F fa ut, G sol re ut, a la mi re, c sol fa ut760.

Należy  zauważyć,  że  principia  umiejscowione  zostały  w  systemie  heksachordalnym,

w przeciwieństwie do poprzednich zagadnień drugiej  księgi traktatu,  w przypadku których

autor  ograniczał  się  do  podawania  wyłącznie  claves.  Prawdopodobnie  ma  na  to  wpływ

większa liczba i różnorodność początków, które czasem oznaczane są tymi samymi literami,

lecz w różnych gatunkach oktawowych. Ponadto glosator nad danymi grupami claves i voces

zamieścił  adnotacje  dookreślające  ten  aspekt.  Przykładowo  nad  pięcioma  pierwszymi

początkami  I  tonu  zapisał  słowa  illas  quinque  in  gravibus,  nad  szóstym zaś  in  acutis761.

Konsekwentne  stosowanie  tego rodzaju  głos  sugeruje,  że mogły  być one notowane przez

osobę poznającą system muzyczny, powtarzającą sobie w ten sposób informacje i ćwiczącą

własną orientację w systemie.

Dopełnienie kwestii początkowych dźwięków tonów stanowi uwaga, że jeśli w danym

śpiewie  nie  zgadzają  się  one  z  finalis lub  affinalis,  to  śpiew  taki  należy  osądzić  jako

niespójny/nieodpowiedni  (cantus  incongruens).  Następnie  autor  wprowadza  ostatni

w traktacie diagram (ryc. 20): „Do wszystkich wyżej wystarczająco opisanych [zagadnień]

dołączony  jest  jeden  warty  zapamiętania  diagram [una  notabilis  figura],  na  którym

principia  tonów lub  śpiewów rozmieszczone  są  w jednej  części,  a  finales w drugiej.  Na

760 Bower, Opusculum monacordale, s. 108-109 (2,6,7-14).
761 Ibidem, s. 108 (2,6,7,d-e).
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środku zaś umieszczone są razem według porządku [secundum ordinem] nazwy śpiewów lub

tonów w postaci  pierwotnych  określeń  greckich  i  łacińskich762.  Jasno  ukazuje  się [luce

clarius  appareat]  to  temu,  który  uważnie  obserwuje  [„rozważa”  –  cuilibet  intuenti]”763.

W tym krótkim fragmencie autor, poza samym opisem figury, zawarł najważniejsze funkcje

i przeznaczenie diagramu, które przedstawiłem wcześniej w rozdziale II. Ma on za zadanie

w jednym miejscu przejrzyście przedstawiać i porządkować dany materiał,  który powinien

być pilnie studiowany, a w efekcie zapamiętany. Układ diagramu, mimo iż nie wypełnia całej

strony rękopisu, powinien kształtować również mentalne wyobrażenie. Inną kwestię stanowi

to, czy daleka od ideału forma graficzna przekazana w THI spełnia te wszystkie postulaty.

762 Nazwy tonów zapisane są w trzech linijkach w następującej formie (dla pierwszej pary tonów):
autentus primus
protus
plaga prothi  2us.  Nazwy dla  pozostałych  par  zanotowano  analogicznie,  poza  ostatnią,  w której  brakuje
określenia tetrardus (zamiast tego pojawia się autentus tetrardi), prawdopodobnie ze względu na zbyt małą
ilość miejsca w dolnej części tabeli, ograniczonej pierścieniem.

763 De quibus sic premissis satis una notabilis figura subiungitur, in qua principia tonorum sive cantuum ex una
parte  et  finales  ex  alia  distribuuntur,  in  medio  vero  nomina  cantuum  sive  tonorum  greco  et  latino
ydeomatibus applicata cum suis primitivis secundum ordinem collocantur, ut luce clarius appareat cuilibet
intuenti. W: ibidem, s.109 (2,6,16).
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Podejmując  próbę  klasyfikacji  powyższego  diagramu  należy  zauważyć,  że  jest  to

w gruncie  rzeczy  tabela  wpisana  w  okrąg  (pierścień).  Na  jego  obwodzie  u  samej  góry

zanotowano  słowa  Norma  tonorum („reguła  tonów”),  po  prawej  stronie  Hic  continentur

finales et affinales („Tutaj zawarte są  finales i  affinales”), w lewym dolnym rogu zaś  Hic

continentur principia tonorum omnium („Tutaj zawarte są początki wszystkich tonów”). Jest

to przedstawienie nawet bardziej statyczne niż poprzednie – obrócenie okręgu skutkowałoby

błędnym  przyporządkowaniem  informacji  do  zawartych  w  nim  elementów.  Kształt  ten

pozwolił więc przede wszystkim na wyróżnienie diagramu z toku traktatu. Przedstawienie to

najwyraźniej  odpowiada  również  przytoczonym wcześniej  słowom „pełnia”  i  „perfekcja”,

które autorzy traktatów wykorzystali przy okazji omawiania finales. Na diagramie udało się

symbolicznie  osiągnąć  tę  pełnię  poprzez  wpisanie  w  okrąg  zarówno  początków  jak

i zakończeń wszystkich tonów.

229

Ryc. 20  Diagram  przedstawiający dźwięki początkowe (principia) i końcowe (finales i  affinales) tonów. THI,
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 278v



W traktatach Sdislausa i Anonima Brun. I dźwięki początkowe wymienione są dopiero

w tonariuszu przy omawianiu poszczególnych tonów. Stanowią one bowiem istotne kryterium

klasyfikacji  antyfon  (o  czym  więcej  w  kolejnym  podrozdziale).  Przy  ich  wymienianiu

Sdislaus stosuje często porządek numeryczny (połączony ze wznoszącym kierunkiem danych

claves)764,  a znakiem pewnej anachroniczności jego tekstu jest  posługiwanie się numeracją

claves, która rozpoczyna się nie od „Γ”, ale od niskiego „A”. Przykładowo stopień „D” jest

określany  jako  czwarty  (mimo  iż  oznaczenie  literowe  również  zostało  uwzględnione).

Możliwe, że numeracja ta pochodzi z czasów, gdy system nie obejmował jeszcze najniższej

clavis.  W  traktacie  Sdislausa  pojawia  się  również  jedna  z  najciekawszych  metod

mnemotechnicznych, czyli tzw. cyzjojany – wersety, w których kolejne słowa rozpoczynają

się  literami  dźwięków  początkowych.  Rozważania  na  temat  możliwych  sposobów  ich

funkcjonowania zawarłem w części 3.4 rozdziału II. Pod koniec traktatu autor zawarł również

inną metodę zapamiętania początków tonów, podejmując to zagadnienie jakby „od drugiej

strony”. Tym razem modi przyporządkowane zostają do claves, a nie odwrotnie. W efekcie,

mimo niekompletności listy stopni (Bower zauważa, że być może została ona zaczerpnięta

z innego, niekoniecznie w pełni zbieżnego źródła), metoda ta pozwala na stworzenie siatki

zależności  i  na  zredukowanie  liczby  elementów.  Dodatkową  pomoc  mnemotechniczną

i w tym przypadku stanowią wersety typu cisjojanus765. 

Ostatnia sekcja Opusculum monacordale przed tonariuszem poświęcona jest stopniom,

od których rozpoczyna się wieńcząca psalm formuła  seculorum amen (i  jej warianty,  tzw.

differencie –  „dyferencje”),  określana  także  jako euouae (po  usunięciu  spółgłosek).  Na

stopniach  tych  recytowany jest  zarazem sam psalm.  W glosie  THI  i  u  Anonima Brun.  I

występują  one  pod  nazwą  tenor  („trzymany”),  dlatego  w  dalszej  części  wywodu  będę

posługiwał się tym określeniem.

Autor  Opusculum  podejmuje  to  zagadnienie  na  dwa  sposoby.  Najpierw  wykłada

podstawową zasadę: tenor tonów autentycznych umieszczony jest w odległości kwinty ponad

finalis (poza  III  tonem,  który  przyjmuje  tenor sekstę  powyżej  finalis ze  względu  na

dwojakość b fa b mi), a plagalnych w odległości kwarty ponad finalis (choć połowa tonów –

II i VI, przyjmuje interwał tercji)766. Ta sama zasada obejmuje również modi transponowane.

764 Zob.  fragmenty  poświęcone  tonom  III,  V,  VI,  VII  i  VIII  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio
Iohannis Hollandrini. Supplementum, odpowiednio: s. 94-95 (516-519), 106-107 (591-594), 110-111 (619-
622), 116-117 (650-654) i 122-123 (680-683).

765 Ibidem, s. 128-129 (719-737).
766 Bower, Opusculum monacordale, s. 111 (2,7,1-2).
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To,  na  co  warto  w  tym miejscu  zwrócić  uwagę,  to  wykorzystana  terminologia  odnośnie

interwałów.  Autor  stosuje  określenia  in  quinta,  in  quarta,  in  tercia,  zamiast  nazw

wskazującymi  na  złożenie  z  mniejszych  jednostek  (jak  np.  ditonus),  które  znamy

z wcześniejszych  rozważań.  Ma  na  to  wpływ  inna  metoda  wizualizacji  –  poszukiwanie

stopnia tenor do danego modus odbywa się w przestrzeni wertykalnej (a tym samym zbieżne

jest z myśleniem kontrapunktycznym, które omawiam w części 3.1), w przeciwieństwie do

linearnego prowadzenia linii melodycznej w śpiewie. Najważniejsze w tym przypadku jest

wskazanie liczby stopni (stąd posługiwanie się łacińskimi liczebnikami) i ich wizualizacja na

systemie liniowym, co zgodne jest z diagramami, naszkicowanymi na marginesie rękopisu

(zob. ryc. 21). Jak widać,  finales i  tenores umieszczone są względem siebie w przestrzeni

wertykalnej i oznaczone za pomocą nut, nieco przypominających swoim kształtem wartości

longa (finales)  i  brevis (tenores)  w muzyce  menzuralnej,  być  może,  aby  wskazać  ich

hierarchię (finalis jako stopień najważniejszy w całym systemie modi).

Inną  metodą ujęcia  kwestii  tenores jest  przyjęcie  za  punkt  wyjścia  samych  claves

i uporządkowanie  tonów  względem  nich.  W  Opusculum  monacordale wyłożona  jest  ona

prozą (z podaniem również sylab solmizacyjnych)767,  Anonim Brun. I  zamieścił  zaś krótki

wiersz  mnemotechniczny.  Autorzy  obu  traktatów  zastosowali  tę  samą  kolejność  od

największej  liczby  tonów  wspólnych  dla  danego  stopnia  tenor (3)  do  najmniejszej  (1)

767 Ibidem, (2,7,4).
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Ryc. 21 Dwa diagramy systemu liniowego, przedstawiające stopnie finales i tenores dla tonów autentycznych (po
lewej stronie) i plagalnych (po prawej stronie). Na każdym z systemów liniowych wyznaczono po dwa klucze
(wyznaczające claves „F” i „c”) oraz użyto skróconych łacińskich liczebników jako nazw tonów (odpowiednio:
primus, 3tius, 5tus, 7mus, oraz 2us, 4tus, 6tus, 8vus). THI, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q 81, fol. 279r



i rozpoczynając od najniższego numeru tonu (kolejne grupy odpowiednio od I, III, II i VII

tonu).  Metoda ta ma na celu ograniczenie liczby elementów poprzez ich pogrupowanie –

powstają  bowiem  wówczas  zaledwie  cztery  zbiory,  zamiast  pojedynczych  informacji

przydzielonych do ośmiu tonów:

Primus cum quarto, sextus, simul incipit ex a.

Tercius et quintus, octavus congruit in c.

F que secundus amat, d septimus altior istis768.

„Primus  z  czwartym  i  szósty  razem

rozpoczynają się [rozpoczyna się ich e u o u a

e] na a.

Trzeci, piąty i ósmy zbiegają się na c.

[Stopień]  F  lubi  drugi, d siódmy,  najwyższy

spośród nich”. 

Rozważania dotyczące  tenores kończą część poświęconą ogólnej teorii  modi melodycznych

w Opusculum monacordale. Kolejne sekcje autor poświęca już konkretnym tonom – omawia

przyporządkowane  im formuły  euouae i  śpiewy chorałowe,  a  tym samym przechodzi  do

tonariusza.

1.8 Tonariusze

Większość  traktatów  należących  do  Traditio  Hollandrini zwieńczona  jest

tonariuszami769,  czyli  nieliturgicznymi  źródłami  zawierającymi  śpiewy  chorałowe,

w przypadku  tekstów teoretycznych  będącymi  egzemplifikacją  teorii  melodycznych  modi.

W poniższych  rozważaniach  nie  ma  miejsca  na  szczegółowe  prześledzenie  złożonej

i wielowątkowej historii tonariuszy770, ani analizę repertuaru antyfon771. Początki tonariuszy

sięgają bowiem końca VIII w. (choć samo słowo tonarius zaczęto wykorzystywać dopiero od

X w.) i  od tego czasu do interesującego nas okresu schyłku średniowiecza podlegały one

768 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 157 (8,15-17).
769 Calvin M. Bower,  Ferial  Psalmody as  a Defining Feature within the Tonaries  of  the  Traditio  Iohannis

Hollandrini,  w:  Traditio  Iohannis  Hollandrini,  tom  VII,  s.  208.  Autor  wymienia  18  na  29  tekstów
zawierających tonariusze. Do grupy tej doliczyć można również 5 kolejnych, wydanych w tomie  Traditio
Iohannis Hollandrini. Supplementum.

770 Autorem obszernego studium na temat tonariuszy jest Michel Huglo:  Les Tonaires.  Inventaire,  Analyse,
Comparaison, Publications de la Société Française de Musicologie, seria 3, tom II, Paris 1971. Huglo śledzi
m.in.  wielowątkową  historię  rozwoju  tego  rodzaju  pism  od  najstarszych  źródeł,  proces  tworzenia  się
pewnych  archetypów  (jak  np.  tonariusz  karoliński)  i  modyfikacje  formalne  (jak  np.  redukcja  liczby
dyferencji psalmowych).

771 Repertuar antyfon w wybranych tonariuszach od IX do XIV w. analizuje (m.in. za pomocą metod analizy
statystycznej)  Czesław  Grajewski  w:  Antyfony  Officium  Divinum  w  świetle  tonariuszy  IX-XIV  wieku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.
Repertuar  cytowanych  w  tonariuszach  psalmodii  na  dzień  powszedni  w  ramach  Traditio  Hollandrini
analizuje  i podsumowuje  Bower  w:  Ferial  Psalmody  as  a  Defining  Feature, s. 207-248.  Bardziej
szczegółowe rozważania na ten temat towarzyszą również edycji każdego z traktatów.
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licznym modyfikacjom, choć ich główne założenie pozostawało to samo. Księgi liturgiczne

(antyfonarze  i  graduały)  klasyfikują  bowiem  i porządkują  śpiewy  w  oparciu  o  porządek

liturgiczny (rytualny), a w tonariuszach wykorzystywano do tego celu abstrakcyjny system

ośmiu modi. Głównym problemem podejmowanym w tonariuszach jest połączenie psalmu w

danym tonie (recytowanego na stopniu  tenor),  zakończonego klauzulą końcową określaną

mianem dyferencji (differencia, euouae)772, z antyfoną. Wyróżniano jedną dyferencję główną

(w  analizowanych  traktatach  określaną  zazwyczaj  jako  differencia  capitalis)  i najczęściej

kilka  jej  wariacji  (choć  we  wcześniejszych  źródłach  mogło  być  ich  ogółem  nawet

kilkadziesiąt773),  które  miały  stworzyć  odpowiednie  połączenie  z  kolejnymi  dźwiękami

początkowymi  śpiewów  chorałowych  (omówionymi  w  poprzednim  podrozdziale).

Dopasowywanie  dyferencji  do  antyfony  jest  więc  problemem dotyczącym zarówno teorii

systemu muzycznego jak i estetyki.

Zagadnienie  mnemotechnicznej  funkcji  tonariuszy  podjęła  Anna  Maria  Busse

Berger774.  Autorka  oparła  swoje  badania  głównie  na  wczesnych  źródłach,  zawierających

obszerny zasób antyfon, do których klasyfikacji autorzy stosowali wielopoziomowe podziały

(distinctiones)775. Na tej podstawie zaobserwowała analogię pomiędzy źródłami muzycznymi

a  antologiami  źródeł  literackich,  określanymi  jako  florilegia,  których  zadaniem  było

porządkowanie  korpusu  zapamiętanych  tekstów.  W  obu  typach  źródeł  wykorzystywano

porządki  (w  szczególności  alfabetyczne)  i,  podobnie  jak  we  florilegium notowano

najważniejsze fragmenty i sentencje (pozwalające na przypomnienie sobie całości tekstu), tak

w  tonariuszach  zapisywano  zazwyczaj  incipity  antyfon,  które  znane  były  z  codziennej

praktyki.  Sytuacja  w  tekstach  XV-wiecznych  wygląda  jednak  nieco  inaczej.  Podstawowe

sposoby porządkowania pozostają te same, ale zasób cytowanych śpiewów jest zdecydowanie

mniejszy,  więc  funkcja  tonariuszy  z  pomocy  w zapamiętaniu  całego  zasobu  muzyki

liturgicznej przenosi się na egzemplifikację systemu muzycznego. Nie oznacza to jednak, że

772 Pełną strukturę psalmu stanowi krótka intonacja, recytacja na stopniu tenor, medianta (środkowa kadencja)
oraz klauzula końcowa opatrzona tekstem doksologii  małej.  Należy również zauważyć, że w niektórych
traktatach (np. u Anonima Brun. I) główna klauzula końcowa określana jest mianem tonus principalis, a jej
wariacje  jako dyferencje.  W tonariuszu wrocławskim nazywana jest  zaś  tonus capitalis.  W dawniejszej
tradycji  klauzulę  końcową  śpiewano  po  każdym  wersecie  psalmu.  Zob.  Grajewski,  Antyfony  Officium
Divinum, s. 15.

773 Idem, Dyferencje psalmowe: uwarunkowania historyczne i estetyczne, „Saeculum Christianum” 12 (2005) nr
1, s. 142.

774 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 47-84.
775 Przykładowo tonariusz z Reichenau (spisany w latach 1001-1006) zawiera 1318 antyfon, które podzielone są

na  osiem  tonów  i  kolejne  dyferencje.  W obrębie  dyferencji  wprowadzono  układ alfabetyczny,  a  zbiór
antyfon  rozpoczynających  się  na  daną  literę  uporządkowany  został według  roku  liturgicznego.  Ibidem,
s. 62-63.
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zupełnie zatracone zostało ich mnemotechniczne przeznaczenie, co postaram się udowodnić

poniżej.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w Europie Środkowej schyłku średniowiecza

tonariusze  rzadko  występowały  jako  autonomiczne  teksty  (jeden  z  wyjątków  stanowi

tonariusz wrocławski), a zazwyczaj dołączane były do antyfonarzy lub traktatów z zakresu

musica  plana776.  Za  najbardziej  odpowiedni  do  omówienia  na  samym  początku  uznałem

tonariusz  Anonima  Brun.  I,  będący  wśród  analizowanych  tekstów  przekazem najbardziej

typowym,  kompletnym  i uporządkowanym777.  Klasyfikacja  śpiewów  względem  tonów

poprzedzona jest w nim zapisem pieśni mnemotechnicznej Cui singulorum placeat tonorum

(przykł. 5), złożonej z głównych formuł  euouae przyporządkowanych do ośmiu  modi, oraz

wypisem  wszystkich  dyferencji,  z uwzględnieniem  tonus  peregrinus (zazwyczaj

traktowanego jako podtyp VIII tonu).

Melodia  pieśni  z  oczywistych  względów  nie  wykazuje  się  zbyt  dużą  spójnością,

a stanowi  właściwie  złożenie  segmentów  po  dwie  dyferencje,  przedzielanych  skokami

o septymę  lub  sekstę  w miejscach  zmiany  z  tonu  plagalnego  do  autentycznego  (pewnym

rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie w niektórych miejscach transpozycji o oktawę, co

jednak prawdopodobnie okazałoby się mylące dla uczniów). Nie wiadomo więc czy melodia

rzeczywiście wykonywana była jako całość (choć należy zauważyć, że podczas śpiewania

pozwala  ona  na  zaobserwowanie  relacji  pomiędzy  stopniami  tenor rozpoczynającymi

dyferencje,  w szczególności  poprzez  trzykrotne  pojawienie  się  repetowanego dźwięku „c”

oraz „A”),  jednak mnemotechniczne przeznaczenie pieśni  wyraźnie ujawnia się w tekście.

Każdy  wewnętrznie  rymowany  wers  jest  przyporządkowany  do  każdej  pary  dyferencji,

a sama treść  nie  pozostawia  wątpliwości  co  do  przedmiotu  nauki  i proponowanej  metody

776 Witkowska-Zaremba, Tonarius Vratislaviensis, s. 669.
777 Wykazuje on także związki z późniejszym nurtem w obrębie Traditio Hollandrini, tzw. Hollandrinus novus.

Zob. Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 317-139.
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przygotowana  w  oparciu  o edycję  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, s. 159.



(Anonim Brun.  I  główną  dyferencję  określa  jako  tonus  principalis,  słowo to  może  więc

występować tu w obu znaczeniach):

Cui singulorum placeat tonorum

scire melodiam, hanc accedat normam,

hic carmine brevi, studioque levi

potest bene scire tonos diffinire778.

„Ten, kto chciałby każdego z tonów

poznać melodię, do tej zbliży się zasady,

ten  z  pomocą  krótkiej  pieśni  i  wkładając

niewielki wysiłek

może  dobrze  opanować  rozpoznawanie

tonów”.

W dalszym wywodzie  Anonim Brun.  I  przechodzi  o  omówienia  kolejnych  tonów

w przejrzystym i restrykcyjnym porządku, który przedstawię na przykładzie tylko I tonu779:

-  pieśń  mnemotechniczna  (antyfona)  ukazująca  ambitus i  charakterystyczne  formuły

melodyczne I tonu (wspomniane w rozdziale II Primum querite regnum Dei) (zob. przykł. 7);

- (cztery) claves rozpoczynające antyfony I tonu: „C”, „D”, „F”, „a”;

-  główna  klauzula  końcowa  (tonus  principalis)  z  przyporządkowanymi  jej  claves

początkowymi („D” i „F”) oraz dwoma przykładami nutowymi – incipitami antyfon (Angelus

Domini od „D” i Ave Maria od „F”);

-  omówienie  pięciu  dyferencji  (wariacji  głównej  klauzuli,  różniących  się  głównie

zakończeniem):

• prima differencia: claves początkowe „C” i „D”; incipity antyfon (Leva Ierusalem od

„D” i Dum aurora od „C”);

• secunda differencia: clavis początkowa „C”; incipit antyfony (Adest dies);

• tercia differencia: clavis początkowa „F”; incipit antyfony (Reges Tharsis);

• quarta differencia: clavis początkowa „F”; incipit antyfony (Mel et lac);

• quinta differencia: claves początkowe „F” i „a”; incipity antyfon (Apertis thesauris od

„F” i Alma virgo od „a”)780.

778 Ibidem, s. 159 (9,14-17).
779 Ibidem, s. 161-165 (10,1-27).
780 W tonariuszu  wrocławskim  w  celu  zapamiętania  liczby  dyferencji  przyporządkowanych  do  par  tonów

dołączono wersety mnemotechniczne, np. Primus quinque modis differt nullo modoque secundus („Pierwszy
ton  na  pięć  sposobów  się  rozróżnia,  drugi  zaś  na  żaden  [nie  posiada  żadnej  dyferencji  poza  główną
klauzulą]”. Zob. Witkowska-Zaremba, Tonarius Vratislaviensis, s. 680 (1,4).
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Połączenie pomiędzy klauzulą końcową a początkiem antyfony następuje najczęściej ruchem

sekundowym, ale nie tylko, np. w przypadku prima differencia pomiędzy ostatnim dźwiękiem

a pierwszym dźwiękiem antyfony powstaje odległość kwinty („a”–„D”) lub seksty („a”–„C”).

Podobny, charakterystyczny dla I tonu skok następuje już w zanotowanych incipitach  Leva

Ierusalem i  Dum  aurora.  Widać  więc  w  tym  miejscu  dbałość  o  zachowanie  spójności

materiału  melodycznego.  Samo  połączenie  stanowi  zatem  istotną  kwestię  estetyczną.  Do

każdej  kombinacji  dyferencja  – clavis  początkowa  przyporządkowana  jest  tylko  jedna

antyfona, zadaniem tonariusza nie jest więc nauczanie korpusu śpiewów, ale tylko pewnej

zasady, którą można następnie stosować do kolejnych utworów. Przykłady antyfon stanowią

głównie egzemplifikację systemu781;

- wprowadzenie akronimu adarma (ad arma – „do broni”), pozwalającego na zapamiętanie

porządku antyfon według przypisania do kolejnych dyferencji oraz pomagającego w procesie

przypominania najpierw incipitów antyfon, a następnie całych kompozycji.  Słowo  adarma

powstało z pierwszych liter tytułów antyfon: Angelus Domini/Ave Maria (tonus principalis),

Dum  aurora (prima  differencia),  Adest  dies (secunda  differencia),  Reges  Tharsis (tercia

differencia), Mel et lac (quarta differencia), Apertis thesauris/Alma virgo (quinta differencia).

Prawdopodobnie  pominięto  antyfonę  Leva  Ierusalem,  gdyż  po  dodaniu  litery  „l”  trudno

byłoby ułożyć sensowny wyraz782;

781 W jednej z dodatkowych adnotacji autor zwraca zresztą uwagę, że zbyt duża liczba przykładów antyfon
spowodowałaby niechęć uczniów, a przedstawiony materiał wystarczy do tego, by odpowiednio połączyć je
z psalmami. Zauważa również, że niektóre śpiewy wykraczają poza zwyczajowy ambitus tonów i trudne są
do sklasyfikowania. Spostrzeżenia te poprzedzone są słowami notandum i nota. Zob. ibidem, s. 163 (10,14-
15).

782 Szczególną dbałość o sensowność akronimów zaobserwować można w przypadku VI tonu (ibidem, s. 177
[15,5]), gdzie występuje słowo bleso (ablativus rzeczownika blaesus – „sepleniący”), które autor nakazuje
czytać  od  tyłu,  by  osiągnąć  pożądaną  kolejność  antyfon.  Pozostałe  akronimy  to  (niektóre  wydają  się
neologizmami, więc sensowność słów nie została wszędzie zachowana): iacta („rzucona”; II ton, s. 166
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Przykł.  6  Zestawienie klauzul końcowych (differencie)  I  tonu z traktatu Anonima Brun. I  przygotowane na
podstawie edycji w: Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 161-162.



- pieśń mnemotechniczna ukazująca przebieg psalmu I tonu (intonacja – medianta – klauzula

końcowa):  Primi toni melodia psallat in directo („Właśnie tak śpiewa się melodię psalmu

I tonu”) (zob. przykł. 8);

-  przykład  muzyczny  psalmu (Dixit  Dominus)  i  dwóch  uroczystych  kantyków (śpiewany

w czasie  Nieszporów  Magnificat i  Benedictus,  tzw.  kantyk  Zachariasza,  wykonywany

w czasie Jutrzni);

- pieśń mnemotechniczna dla wersetu wykonywanego w ramach introitu I tonu: Prima etate

creati sunt Adam et Eva et positi sunt in sede beata („W pierwszym wieku stworzeni zostali

Adam i Ewa, i umieszczeni w błogosławionym miejscu”) (zob. przykł. 9);

- pieśń mnemotechniczna dla głównej klauzuli końcowej wersetu introitu I tonu:  Primus ut

exurge, wskazujący zarazem tytuł pierwszej antyfony introitu (patrz przykład poniżej) (zob.

przykł. 10);

-  pierwsza  klauzula  końcowa  (prima  differencia;  melodia  tożsama  z  pieśnią

mnemotechniczną) wersetu introitu I tonu wraz z przyporządkowanym jej incipitem antyfony

Exurge quare (od „D”);

-  druga  klauzula  końcowa (secunda differencia)  wersetu  introitu  I  tonu  wraz  z  incipitem

antyfony Suscepimus (od „C”);

-  powtórzenie pierwszej  dyferencji  (prima differencia)  antyfon I  tonu (zamiast  zazwyczaj

zamieszczanej  w tym kontekście  drugiej  dyferencji  introitu783)  wraz  z  incipitem antyfony

introitu mszalnego Lex Domini (od „a”) oraz innych śpiewów mszalnych (wszystkie od „D”):

graduale (Sciant),  alleluja (Iusti),  offertorium (Custodine), communio (Manducaverunt),

responsorium (Inter natos);

- pieśń mnemotechniczna dla wersetu wykonywanego w ramach responsorium I tonu: Primus

et  novissimus  Deus  est  principium  et  clausula  rerum („Pierwszy  i  Ostatni,  jest  Bóg

Początkiem i Końcem [wszystkich] rzeczy”) (zob. przykł. 11);

-  werset  mnemotechniczny  zawierający  pierwsze  słowa  antyfon  I  tonu,  w  większości

nieprzytoczonych wcześniej  (poza  Leva Ierusalem):  Primus ut  Ecce,  Leva,  Ductus,  Volo,

[11,4]), eminise (IV ton, s. 172 [13,12]), nea (słowo najbliższe czasownikowi neo – „tkam”; V ton, s. 174
[14,5]), vaimat (VII ton, s. 181 [16,10]) oraz subicere („podłożyć”, „podlegać”; VIII ton, s. 184 [17,10]).
Należy również zauważyć,  że Anonim Brun.  I  wprowadza akronimy tylko tam, gdzie przypisane są co
najmniej trzy antyfony.

783 Ibidem, s. 163 (komentarz do wersu 10,16).
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Lazarus,  Exi.  Werset  ten  pojawia  się  również  w  traktacie  Sdislausa  i  tonariuszu

wrocławskim784;

- werset mnemotechniczny zawierający początkowe słowa antyfon introitu I tonu: Primus, ut

Exurge,  Suscepimus,  addito  Lex  do-785.  Incipity  wszystkich  wymienionych  śpiewów

pojawiają się wcześniej w tonariuszu;

- przytoczenie podstawowego ambitusu I tonu oraz stopni tenor i finalis.

Różnorodność  pieśni  mnemotechnicznych  wykorzystanych  przez  Anonima  Brun.  I

pozwala  na  stworzenie  zestawienia,  na  podstawie  którego  zaobserwować  można  różne

strategie  ich  konstrukcji  (poza  oczywistym  wykorzystaniem  w  tekście  liczebników

oznaczających dane tony). Pierwszą grupę pieśni stanowią formuły intonacyjne (antyfony),

których zadaniem jest ukazanie ambitusu i zwrotów melodycznych, charakterystycznych dla

danego tonu. Za ich pierwowzór należy uznać melodie Nonenoeane/Noeagis (tzw. echemata,

czy też formuły echematyczne), występujące w najstarszych tonariuszach (najwcześniejszy

przekaz znany jest z tonariusza Aureliana z Réôme, powstałego w połowie IX w.), a przejęte

z tradycji bizantyjskiej. Nonenoeane była dłuższą formułą melodyczną przyporządkowaną do

tonu autentycznego, Noeagis zaś krótszą i reprezentowała ton plagalny. Melodie Nonenoeane

rozpoczynały  się  zazwyczaj  na  stopniu tenor i kończyły  na finalis, Noeagis zaczynały

i kończyły na tym samym stopniu (finalis). W tradycji  zachodniej  występować mogły one

w dwóch formach:  krótkiej  (sylabicznej)  i bardziej  rozbudowanej,  składającej  się  z  części

sylabicznej oraz wielonutowego melizmatu, określanego jako neuma, którego zadaniem było

modalne  dookreślenie  nie  zawsze  jednoznacznej  podstawowej  formuły.  Należy  również

zauważyć, że intonacje Nonenoeane/Noeagis nie były śpiewane, a pełniły przede wszystkim

funkcję mnemotechniczną786.

W  X  w.  obok  melodii  bizantyjskich  zaczęły  pojawiać  się  łacińskie  pieśni

mnemotechniczne, będące właściwie antyfonami, które znamy również z przekazu Anonima

Brun.  I  (przykł.  7).  Nie  stanowią  one  jednak  fragmentów  zaczerpniętych  z  repertuaru

liturgicznego,  ale  skomponowane  zostały  specjalnie  na  potrzeby  tonariuszy.  Opatrzono  je

tekstami z Nowego Testamentu lub nimi inspirowanymi, w których pojawiają się liczebniki,

784 Zob.  Ibidem,  s.  78-79  (416)  oraz  Witkowska-Zaremba, Tonarius  Vratislaviensis,  s.  680  (1,9). Co
interesujące, nawet w tonariuszu wrocławskim kolejność antyfon wymienionych w wersecie nie odpowiada
kolejności omawiania ich w źródle (Por.  ibidem, s. 681-683). Pojedyncze słowa reprezentują następujące
śpiewy I tonu: Ecce nomen Domini, Leva Ierusalem, Ductus est Iesus, Volo Pater, Lazarus amicus, Exi cito
in plateas.

785 Skrócony zapis reprezentuje śpiew Lex Domini.
786 Huglo, Les Tonaires, s. 383-386.
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wskazujące na przyporządkowany im modus787. Jak widać z poniższego zestawienia, jedyną

klarowną zasadą przyświecającą autorom było odnalezienie fragmentów, w których pojawiają

się numery od 1 do 8. Nie układają się one w sensowną całość. Należy jednak zauważyć, że

samo  powiązanie  z tonów  i  ich  melodii  z wersetami  biblijnymi  (będącymi  fundamentem

średniowiecznego nauczania)  pełni  silnie  mnemotechniczną funkcję i  ostatecznie zastąpiło

abstrakcyjne sylaby Nonenoeane/Noeagis (teksty łacińskie podaję zgodnie z ortografią edycji

traktatu Anonima Brun. I):

I. Primum querite regnum Dei

II. <S>ecundum autem simile est huic

III. <T>ercia dies est quod hec facta sunt

IV. <Q>uarta vigilia venit ad eos

V. <Q>uinque prudentes intraverunt nupcias

VI. <S>exta hora sedit super puteum

VII. <S>eptem sunt spiritus ante tronum Dei

VIII. <O>cto sunt beatudines

Starajcie  się  naprzód  o  królestwo i  o  Jego

sprawiedliwość,  a  to  wszystko  będzie  wam

dodane (Mt 6, 33).

Drugie  podobne  jest  do  niego:  Będziesz

miłował  swego  bliźniego  jak  siebie  samego

(Mt 22, 39).

A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał

wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś

już trzeci dzień, jak to się stało (Łk 24, 21).

Lecz  o  czwartej  straży  nocnej  przyszedł  do

nich, krocząc po jeziorze (Mt 14, 25).

Gdy one szły kupić,  nadszedł pan młody,  Te,

które  były  gotowe,  weszły  z  nim  na  ucztę

weselną, i drzwi zamknięto (Mt 25, 10)788.

Było  tam  źródło  Jakuba.  Jezus  zmęczony

drogą  siedział  przy  studni.  Było  to  około

szóstej godziny (J 4, 6).

A  z  tronu  wychodzą  błyskawice  i  głosy,

i gromy,  i płonie  przed  tronem siedem lamp

ognistych,  które  są  siedmiu  Duchami  Boga

(Ap 4, 5).

„Osiem jest błogosławieństw” (Mt 5, 3-11)789.

787 Ibidem, s. 386-387.
788 W przytoczonym fragmencie biblijnym nie pojawia się liczebnik, jednak szerszy kontekst nie pozostawia

wątpliwości, że chodzi tu o pięć panien roztropnych (quinque prudentes).
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Melodie  zanotowane  przez  Anonima  Brun.  I  generalnie  podążają  za  wzorcami

znanymi z dawniejszej tradycji790, choć pojawiają się tu mniej lub bardziej znaczące wariacje.

Interesujące  wydaje  się  umieszczenie  na  końcu  każdej  formuły  obszernego  melizmatu

(neumy), który poprzez zastosowanie głównie ruchu sekundowego ujednoznacznia modalnie

każdy z tonów. Jak zwraca uwagę Michel Huglo791, neumy w łacińskich intonacjach przejęte

zostały z tradycji  Nonenoeane/Noeagis i przekazywane w dokładnie tym samym kształcie.

W przeciwieństwie do formuł intonacyjnych,  neumy znalazły swoje miejsce wśród śpiewów

oficjum, przynajmniej w niektórych okresach roku liturgicznego. W XIII- i XIV-wiecznych

motetach często wykorzystywane były również jako głos tenorowy, a najpóźniej od XVI w.

grane były przez organistów792.

789 Wszystkie cytaty z Nowego Testamentu (poza tonem VIII) pochodzą z Biblii Tysiąclecia: Biblia Tysiąclecia,
[online], https://biblia.deon.pl , [dostęp: 13.05.2022].

790 Por. Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 69.
791 Huglo, Les Tonaires, s. 388.
792 Ibidem, s. 388-389.
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Na  podstawie  traktatu  Anonima  Brun.  I  zauważyć  można  już  dość  istotne

przekształcenie  tradycji  neum,  zapisywanych  po  formułach  intonacyjnych.  W  znaczącej

części  podążają  one za dawnymi wzorcami (można je  łatwo rozpoznać poprzez repetycję

dźwięku,  poprzedzającą  finalis),  jednak  niezbyt  ściśle.  Przykładowo  melizmat  III  tonu

nawiązuje do neumy przyłączonej do Noenoeane ogólnym zarysem melodycznym, ale różni

się w szczegółach interwałowych. Melizmat VIII tonu to zaś przetransponowana o sekundę

w górę dawna neuma V tonu. W przypadku VI tonu neuma została nieco rozszerzona poprzez

niemal ścisłe powtórzenie i  przetransponowanie frazy melodycznej (najpierw prowadzi do

niskiego „C”, następnie do  finalis „F”).  Melizmaty I i  II  tonu zupełnie wymykają się zaś

dawnym  modelom  melodycznym  –  musiały  zostać  skopiowane  z  innego  źródła  lub  są

efektem własnej  inwencji  autora793.  Mimo iż  wciąż istnieje  tutaj  pewna różnica pomiędzy

tonami  autentycznymi  i  plagalnymi,  to  zauważyć  można  postępujące  zacieranie  się

dysproporcji  i wyrazistej  hierarchii.  Same  formuły  intonacyjne  są  podobnej  długości,  jak

również przedłużone  neumy tonów plagalnych nie  wydają się  aż tak znacząco krótsze od

autentycznych.

Kolejny zestaw pieśni mnemotechnicznych stanowi pomoc w przyswojeniu melodii

psalmu w danym tonie  (przykł.  8).  Jako pierwszy przekaz  formuł  o  incipicie  Primi  toni

793 Por. z tabelą formuł intonacyjnych w: Michel Huglo, Les formules d’intonations «noeane noeagis» en orient
et  en  Occident,  w: Aspects  de  la  musique  liturgique  au  Moyen  Age,  red.  Christian  Meyer,  Actes  des
colloques de Royaumont de 1986, 1987 et 1988, Éditions Creaphis, Paris 1991, s. 52.
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Przykł.  7  Zestawienie  formuł  intonacyjnych  (antyfon)  wszystkich  tonów z  traktatu  Anonima  Brun.  I
przygotowane  na  podstawie  edycji  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, s. 161, 166, 168, 171, 174, 177, 180 i 183.
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melodiam  psalles  indirectum uznaje  się  pisma  Frutolfa  z  przełomu  XI  i  XII  wieku794.

Prezentują  one  sposób  intonacji  psalmu,  obejmując  najważniejsze  jego  sekcje:  intonację

(krótki  pochód  wznoszący),  mediantę  (klauzulę  środkową,  będącą  zazwyczaj  krótkim

odchyleniem od stopnia  tenor) oraz klauzulę końcową. W przeciwieństwie do omówionych

formuł  przedstawiających  pochody  charakterystyczne  dla  antyfon,  melodie  dla  psalmów

stanowią powszechnie używane modele, pod które podkładać można różny materiał literacki.

Nie dziwi więc, że w celach dydaktycznych wykorzystano teksty, tłumaczące przebieg linii

melodycznej:

I. Primi toni melodia psallat in directo

II. Secundum autem in fine et in medio sic 

variabis

III. Tercium suspende in medio sed in fine 

precipita

IV. <Q>uartus in primis gradatim ascendit 

sed tandem ab alto cadit

V. <Q>uinti medietas secundo est similis sed 

meta dissimilis

VI. <S>extus item ut primus inponitur sed 

aliter deponitur

VII. <S>eptimus quintum in medio respicit, 

sed in fine despicit

VIII. <O>ctavus secundo respondens in 

medio tali tenore concluditur

„Właśnie tak [w ten odpowiedni sposób] 

śpiewa się melodię psalmu pierwszego tonu”.

„Drugiego zaś na końcu i w środku 

[w mediancie] w ten sposób odróżnisz”.

„Trzeciego zawieś na środku, lecz na końcu 

skieruj w dół”.

„Czwarty do pierwszego stopniowo wznosi 

się, lecz na końcu z wysoka spada”.

„Piąty w środku podobny jest drugiemu lecz 

na końcu niepodobny”.

„Szósty także jak pierwszy się zaczyna lecz 

odmiennie kończy”.

„Siódmy na środku odnosi się do piątego, lecz 

na końcu przestaje [przypominać piąty]”.

„Ósmy, na środku odpowiadający drugiemu, 

takim tenorem jest zakończony”.

794 Huglo wyróżnia ponadto bardziej rozbudowaną, drugą formę (B) omawianych pieśni mnemotechnicznych.
Huglo, Les Tonaires, s. 419-424.
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Treść w zestawieniu z melodiami nie pozostawia wątpliwości, że formuły te spełniają

swoje  dydaktyczne  przeznaczenie  najlepiej  wtedy,  gdy  umieszczone  są  bezpośrednio  po

sobie. Z sytuacją taką mamy do czynienia w dawnych źródłach795, u Anonima Brun. I zostają

one natomiast  przytoczone w sekcjach  poświęconych kolejnym tonom.  Postrzegając  tekst

795 Zob. Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 96-97.
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Przykł. 8 Zestawienie formuł  mnemotechnicznych dla psalmów wszystkich tonów z traktatu Anonima Brun. I
przygotowane  na  podstawie  edycji  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba, Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, s. 162, 166, 169, 172, 174, 177, 181 i 184.



jako całość zauważyć można, że główny punkt odniesienia dla dalszych melodii  stanowią

tony I  i  II  (z tym, że przebieg psalmu II tonu zostaje przyrównany do I),  więc relacje te

najlepiej  można  zaobserwować,  mając  przed  sobą  wszystkie  formuły  na  jednej  stronie.

Przekaz  Anonima  Brun.  I  wydaje  się  problematyczny  również  z  innych  względów.

Przekształcenia melodii powodują bowiem, że treść niektórych wersów traci swój sens, np.

w mediancie V tonu brakuje skoku, który według tekstu miałby zbliżać jej  przebieg do II

tonu. W wersji z przełomu XI i XII w. medianta psalmu VII tonu ma odnosić się do IV tonu,

tutaj zaś do V, co o tyle się zgadza, że w obu mediantach Anonim Brun. I zanotował ruch

sekundowy. Środkowa klauzula tonu VIII, która w dawnym źródle miała przypominać ton V,

tutaj odniesiona zostaje do II modus (ze względu na skok o kwartę w dół). Poza pierwszym

błędem w pozostałych przypadkach udało się więc wybrnąć z powstałego zamieszania.

Jeszcze  inną  strategię  konstruowania  pieśni  mnemotechnicznych  zaobserwować

można  na  przykładzie  formuł  mnemotechnicznych  dla  wersetu  w  ramach  introitu796.

Wykorzystane w nich teksty stanowią podsumowanie najważniejszych wydarzeń opisanych

(lub  zapowiedzianych)  w Piśmie  Świętym,  jednak  nie  w  formie  cytatów.  Tworzą  one

połączenie pomiędzy chronologią biblijnej historii (na którą tak dużą uwagę zwracał m.in.

Hugon ze św. Wiktora), a kolejnością ośmiu tonów. Nauka mogła odbywać się niejako w dwie

strony – znane następstwo wydarzeń mogło przypominać melodie wersetów w danych modi,

i na odwrót: poprzez porządek numeryczny i połączenie z formułą melodyczną można było

łatwo  przywołać  skrót  odpowiedniego  zdarzenia  biblijnego  (który  następnie,  metodą

łańcuchową, mógł prowadzić do rozwinięcia tematu):

I. Prima etate creati sunt Adam et Eva et positi

sunt in sede beata

II. <S>ecunda etate natavit archa diluvio 

passim fluente

III. <T>emptatus Abraham tercia etate 

dilectum Ysaac mactare paravit

„W pierwszym wieku stworzeni zostali Adam 

i Ewa, i umieszczeni w błogosławionym 

miejscu” (Rdz 2, 15-24).

„W drugim wieku arka wypłynęła na 

pochłaniające wszystko wody potopu”  

(Rdz 7, 10-17)).

„Poddany próbie Abraham w trzecim wieku 

zamierzył złożyć w ofierze ukochanego 

Izaaka” (Rdz 22, 1-10).

796 Huglo zauważa, że występowały one wyłącznie w „krajach germańskojęzycznych”, obecnie  moglibyśmy
dookreślić ten obszar jako Europę Środkową z uwzględnieniem całego terenu obecnych Niemiec. Huglo,
Les Tonaires, s. 427.
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IV. <Q>uarta etate Moyses legis tabulas 

accepit in monte Synay

V. <Q>uinta etate prevaluit David in funda et 

lapide contra Golyam

VI. Salvator noster Dominus Iesus etate natus 

est in sexta

VII. <S>eptima etate resurgemus redituri 

racionem meritorum

VIII. <O>ctave etate que carebit fine 

perpetua pace fruamur

„W czwartym wieku Mojżesz otrzymał tablice 

przykazań na górze Synaj” (Wj 31, 18).

„W piątym wieku Dawid zwyciężył Goliata 

procą i kamieniem” (1 Sm 17, 48-50).

„Zbawiciel nasz Pan Jezus urodził się w wieku

szóstym” (Mt 1, 18-25).

„W siódmym wieku my, powracający, 

powstaniemy w zależności od zasług” 

(Mt 25, 31-46).

„W ósmym wieku, który [jeszcze] nie 

nadszedł, będę cieszyć się wiecznym 

pokojem” (J 6, 44-47).
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Kolejny zestaw formuł jest niekompletny, obejmuje tylko połowę tonów (I, III, IV i V;

zob.  przykł.  10).  Znane są  one  z  traktatu De Musica XI-wiecznego uczonego Heinricusa

Augustiensisa (siglum LmL: HEINR. AUG), jednak w odniesieniu do prawie każdej z formuł

można  wskazać  na  różnice  w  zakresie  melodii,  tekstu  lub  przypisanej  antyfony797. Pod

melodie  głównych  klauzul  końcowych  wersetu  introitu  podłożone  zostały  krótkie  teksty,

wskazujące numer modus oraz przyporządkowany incipit antyfony, która powinna rozpocząć

się  po  danej  klauzuli.  Jest  to  więc  kolejna,  odmienna  od  pozostałych,  strategia

mnemotechniczna.  Można zastanawiać się,  dlaczego pojawia się ona tylko w tym jednym

przypadku  introitu.  Być  może  zbyt  duża  liczba  antyfon,  które  można  byłoby

przyporządkować do podstawowego zestawu dyferencji powoduje, że narzędzie takie uznano

by za nieużyteczne. Antyfona introitu I tonu  Exurge quare musiała być w danym czasie na

tyle popularna i powszechnie łączona z klauzulą, że zapamiętanie tego połączenia mogło być

w większości przypadków wystarczające.

797 Do I tonu w dawniejszych źródłach przyporządkowano antyfonę Exurge, Rorate, w przypadku III tonu do
podobnej  melodii (jak u Anonima Brun. I) zanotowano incipit  Vocem, Tibi. Dla IV tonu pojawia się inny
wariant melodyczny, ale także inny tytuł antyfony:  Nunc scio vel Nos. Przykład V tonu został u Anonima
Brun. I przekazany najwierniej. Tradycja Heinricusa obejmuje pełen zestaw formuł dla ośmiu tonów. Zob.
Michel Huglo,  Un théoricien du XIe siècle: Henri d’Augsbourg, „Revue de Musicologie” 53 (1967) nr 1,
s. 56-59.
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Przykł. 9 Zestawienie formuł mnemotechnicznych dla  wersetu w ramach introitu wszystkich tonów z traktatu
Anonima  Brun.  I  przygotowane  na  podstawie  edycji  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis
Hollandrini. Supplementum, s. 163, 167, 169, 172, 175, 178, 181 i 184.



Ostatnia grupa pieśni mnemotechnicznych (przykł. 11) znana jest wyłącznie w ramach

Traditio Hollandrini, a traktat Anonima Brun. I stanowi jej najwcześniejszy przekaz798. Pod

melodie  wersetu  w ramach responsorium podłożono teksty  odnoszące  się  do  kluczowych

konceptów  religii  chrześcijańskiej.  Zastosowaną  strategię  określić  można  jako  połączenie

formuł dla antyfon (Primum querite…) oraz dla wersetu introitu (Prima etate creati sunt…).

Podobnie  jak  w pierwszej  ze  wspomnianych  grup,  liczebniki  zostały  niejako  wyszukane

wśród koncepcji chrześcijańskich i nie układają się w klarowny porządek według pojedynczej

zasady,  z  drugiej  strony  mają  charakter  uogólniony  (podobnie  jak  w Prima  etate...) –

w większości przypadków nie są to bezpośrednie parafrazy wersetów biblijnych:

I. Primus et novissimus Deus est principium et

clausula rerum

II. Secundum testamentum novum precedit 

dignitate vetus

III. Tres persone sunt in sancta Trinitate Pater

et Filius et Spiritus Sanctus

IV. Quatuor libris evangelii instruebantur 

quatuor plage mundi

V. Quinque libris Moysice legis erudiebantur 

Ebrei

VI. Sextam etatem mundi Dominus visitans 

hanc suo cultui dedicavit

VII. A septem demoniis Mariam Magdalenam 

 „Pierwszy i Ostatni, jest Bóg Początkiem 

i Końcem [wszystkich] rzeczy”.

„Drugi, Nowy Testament poprzedzony jest 

powagą Starego”.

„Trzy osoby są w Świętej Trójcy: Ojciec, Syn 

i Duch Święty”.

„W czterech księgach Ewangelii 

zapowiedziano cztery plagi świata”.

„Pięć ksiąg prawa mojżeszowego [Pięcioksiąg 

Mojżeszowy – Tora] wykształciło Żydów”.

„W szóstym wieku Pan nawiedził tę, która 

poświęciła się jego kultowi”.

„Od siedmiu demonów Pan Jezus Chrystus 

798 Bernhard, Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 137-138.
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Przykł. 10 Zestawienie formuł mnemotechnicznych dla głównych klauzul końcowych wersetu introitu I, III, IV i
V tonu  z  traktatu  Anonima Brun.  I  przygotowane na  podstawie  edycji  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,
Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 163, 169, 173 i 175.



Dominus Iesus Cristus septiformi gracia 

curavit

VIII. Octavus dies resureccionis salvatoris 

perpetuum diem signat beatorum

uzdrowił Marię Magdalenę siedmiokrotną 

łaską”.

„Ósmego dnia po zmartwychwstaniu 

Zbawiciela wyznaczono dzień wieczności 

błogosławionych”.
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Traktatu  Anonima  Brun.  I  nie  kończy  zwyczajowy  epilog,  co  może  potwierdzać

hipotezę, że tekst stanowi kompilację materiałów z różnych źródeł799. Po omówieniu VIII tonu

wprowadzona zostaje zaś jeszcze jedna pieśń mnemotechniczna. Melodycznie tożsama jest

ona z pieśnią  Cui singulorum placeat tonorum  (tzn. składa się z melodii głównych klauzul

końcowych psalmów wszystkich tonów), lecz różni się tekstem. Głównym jego zadaniem jest

przyporządkowanie  dyferencji  do  danych tonów i  porównanie  ich  w parach autentyczny-

plagalny.  Mnemotechniczną  funkcję  spełnia  w  tym przypadku  również  regularna  rytmika

tekstu, osiągnięta poprzez użycie rymów (aa bb bb aa):

<S>i quis tonum primum sciret et secundum,

Tercium qui sciret, quartum diffiniret,

Quintum sic mutaret, sextum variaret,

Septimum per casum transferet ad octavum800.

„Jeśli ktoś pozna pierwszy, to i drugi,

ten, kto pozna trzeci, rozróżni czwarty,

Piąty tak się porusza, szósty tak wyróżnia,

siódmy  poprzez  obniżenie  przejdzie  do

ósmego”.

Omówione  na  podstawie  pieśni  mnemotechnicznych  u  Anonima  Brun.  I  strategie

nauki o melodycznych  modi odnaleźć można również w wierszowanym traktacie Sdislausa.

Jego tonariusz jest zdecydowanie bardziej chaotyczny. Do każdego tonu przyporządkowany

jest mniej więcej ten sam zestaw w informacji,  lecz w różnym porządku i z pominięciem

niektórych  danych.  Co jednak  szczególnie  znaczące,  tekst  Sdislausa  nie  zawiera  żadnych

przykładów nutowych  (mimo  iż  obejmuje  incipity  antyfon  i  formuł  intonacyjnych),  a  ze

względu  na  zachowanie  metryki  wiersza,  zanotowane  incipity  tekstowe  często  są

zniekształcone.  Przykładowo  formuła  dla  antyfony  I  tonu  (Primum  querite  regnum  Dei)

799 Autorzy edycji zwracają uwagę przede wszystkim na dość chaotyczny charakter pierwszej części traktatu
w kontraście z uporządkowanym i klarownie prowadzonym tonariuszem. Ibidem, s. 137.

800 Ibidem, s. 186 (17,15-18).
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Przykł.  11  Zestawienie  formuł  mnemotechnicznych  dla  wersetu  w  ramach  responsorium wszystkich  tonów
z traktatu  Anonima  Brun.  I  przygotowane  na  podstawie  edycji  w:  Bernhard,  Witkowska-Zaremba,  Traditio
Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 164, 167, 170, 173, 175, 179, 182 i 185.



występuje w postaci  Querite  regna Dei801,  a  pieśni  mnemotechniczne  z  grupy Primi  toni

melodia psallat in directo pojawiają się u Sdislausa również w postaci  zmodyfikowanych

wersetów802.  Formuły  tego  drugiego  rodzaju  również  bez  melodii  spełniają,  choć

w ograniczonym  zakresie,  swoją  podstawową  funkcję  porównywania  ze  sobą  melodii

psalmów w różnych tonach. Generalnie jednak tonariusz Sdislausa trudno uznać za w pełni

autonomiczne  źródło.  Pojawiają  się  w  nim  pewne  wskazówki,  sugerujące,  że  docelowo

w tekście  powinny  znaleźć  się  również  przykłady  nutowe803,  wierszowany  traktat  mógł

stanowić jednak materiał dydaktyczny (także dla pedagoga, którym najprawdopodobniej był

sam Sdislaus), którego uzupełnieniem były melodie przekazywane oralnie lub z innych źródeł

(takim źródłem mógł być np. wpisany w rękopisie zaraz po tekście Sdislausa traktat Anonima

Brun. I, zawierający w większości te same pieśni mnemotechniczne w wersjach z melodiami,

a także incipity antyfon).

Wyjątkowy przypadek w historii  tonariuszy stanowi bez wątpienia tekst wieńczący

Opusculum monacordale. Nie bez przyczyny Bower określił go mianem „minimalistycznego

studium”804. Nie znajdziemy tu bowiem incipitów antyfon, ani przykładów nutowych. Układ

treści dla każdego tonu jest następujący (na przykładzie I tonu):

- omówienie (pięciu) dyferencji w zależności od dźwięku początkowego antyfony805;

- początki kantyków Magnificat i Benedictus;

- werset w ramach responsorium („po responsorium”), ze zwróceniem uwagi na zmianę clavis

przy transpozycji do affinalis (z a do e);

- werset introitu („po introicie”);

- dyferencja introitu.

Wyjątkowym  aspektem  traktatu  jest  opis  każdego  ze  śpiewów.  Przykładowo  differencia

capitalis przedstawiona jest następująco: „Pierwszy ton ma zatem pięć dyferencji od swoich

wcześniej określonych miejsc [a suis locis]. Rozpoczyna ona [differencia capitalis] melodię

euouae od  a „małego” i  tylko raz dociera do  b mollis,  stopniowo schodzi do  F fa ut,  od

którego  w  przeciwnym  kierunku  stopniowo  wznosząc  się  kilkakrotnie  powraca  do

801 Ibidem, s. 78-79 (425)
802 Sdislaus w niektórych miejscach zmienia jednak kolejność, np. dla I tonu zapisuje werset Primum cum sexto

medio, finem variato, choć tego rodzaju porównanie zazwyczaj przyporządkowywane było do VI tonu. Zob.
ibidem, s. 80-81 (433).

803 Np. odniesienie do neumy, która prawdopodobnie miała być wpisana w rękopisie. Zob. ibidem, (427-429).
804 Bower, Opusculum monacordale, s. 144.
805 Co interesujące, autor traktatu rzadko używa słowa antiphona, ale stosuje skrót myślowy tonus na nazwanie

„śpiewu podporządkowanego danemu tonowi” ((…) primus tonus, i. cantus primo tono subordinatus, (…).).
Cytat łaciński za: ibidem, s. 113 (2,8,5).
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a „małego”, od którego opadając (jeśli śpiew rozpoczyna się na swoim finalis, czyli D gravis)

dyferencja seculorum osiąga swój koniec na G gravis. Odbywa się to w następujący sposób:

a b a G F G a G F G a G [w rękopisie przebieg dyferencji zapisany jest wyłącznie małymi

literami]”806.

W  powyższym  fragmencie  należy  zwrócić  uwagę  na  kilka  elementów.  Przede

wszystkim do opisu przebiegu dyferencji autor wykorzystuje metaforę wizualną, traktując go

jako rodzaj ścieżki poruszania się w przestrzeni dwuwymiarowej. Wydaje się, że przestrzenią

tą jest diagram typu scala, czyli system liniowy. Czasowniki takie jak  ascendere („wznosić

się”) czy descendere („opadać”) odnoszą się do przestrzeni wertykalnej, przysłówki gradatim

(„stopniowo”)  czy  aliquociens („kilkakrotnie”)  dotyczą  czasu,  a  w  połączeniu

z wymienionymi czasownikami zarazem ruchu poziomego (np. stopniowe wznoszenie się).

W pełni objawia się w tym miejscu wielokrotnie przytaczana przeze mnie koncepcja ductus,

czyli „podróży” przez dzieło sztuki.

Choć tego rodzaju opis nie jest powszechnym elementem traktatów, to za najbardziej

nietypowy należy uznać zapis melodii antyfony wyłącznie za pomocą literowych oznaczeń

claves.  Wiąże  się  z  nim  kilka  problemów,  które  uniemożliwiają  traktowanie  Opusculum

monacordale jako wyczerpującego źródła, mianowicie w notacji literowej w żaden sposób nie

zostają  wyróżnione  wielonutowe  neumy,  nie  ma  możliwości  podpisania  tekstu,  a  autor

w większości miejsc nie uwzględnia również repetycji dźwięku. Trudno więc wyobrazić sobie

bardziej  abstrakcyjny  i  minimalistyczny  sposób  zapisu,  będący  równocześnie  spójny

z głównym  założeniem  traktatu,  wedle  którego  cały  system  dźwiękowy  wyprowadzony

zostaje z podziału monochordu.

Na  ten  literowy  „szkielet”  kolejny  użytkownik  (lub  bardziej  prawdopodobnie

użytkownicy)  nałożył  dwie  warstwy.  Pierwszą  z  nich  jest  zapis  sylab  solmizacyjnych,

umieszczony  w  glosie  nad  claves.  Jak  już  wspomniałem  w  podrozdziale  poświęconym

zagadnieniu  mutatio, sylaby mógł zanotować uczeń, ćwiczący swoją orientację w systemie

heksachordalnym. Na marginesie rękopisu abstrakcyjny zapis literowy przeniesiony został na

system liniowy (zob. ryc. 22), co również mogło stanowić rodzaj ćwiczenia. Twierdzenie, że

806 Primus igitur tonus habet quinque differencias a suis locis, sicut subsequitur, denominatas. Qui melodiam
euouae ab a minuto incipit  et  b molle semel contingens punctuatim in F fa ut  descendit,  a quo rursus
gradatim ascendens ad a minutum aliquociens redit, a quo descendens, si cantus in sua finali, scilicet in D
gravi, incipitur, differencia seculorum in G gravi finem suum ponit taliter, ut sequitur: a b a G F G a G F G
a G. W: Bower, Opusculum monacordale, s. 113 (2,8,1-2). Bower zauważa również, że fragment muzyczny
przytoczony  przez  autora  traktatu  obejmuje  mediantę,  krótki  motyw  poprzedzający  właściwą  klauzulę
i dopiero samą dyferencję. Ibidem, s. 148 (komentarz do wersu 2,8,2).
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przykłady nutowe nie pochodzą z zewnętrznego źródła sugeruje fakt wykorzystania niemal

wyłącznie neum punctus oraz brak podpisanego tekstu. Bower sugeruje, że ich autorem mógł

być skryptor, czyli Georgius Naustat807. W kontekście całego źródła IV Q 81, uzupełnienie

THI stanowi tzw. tonariusz wrocławski, zawierający kompletny zapis nie tylko dyferencji, ale

także  całych  przyporządkowanych  im  antyfon.  Tonariusz  ten  został  wpisany  na  ostatnim

etapie  tworzenia  rękopisu  w bezpośredniej  bliskości  THI.  Wykorzystano  do  tego  celu

pozostałe puste karty,  stąd jego pewne rozproszenie w manuskrypcie808.  Możliwe więc,  że

uzupełnienie  treści  traktatu  dodatkowym,  bardziej  wyczerpującym  tonariuszem  było

wynikiem celowego działania skryptora.

Dlaczego  jednak  autor  Opusculum  monacordale zastosował  tak  nietypowy  zapis

śpiewów chorałowych? Trudno w tym przypadku o jednoznaczne rozstrzygnięcia. Oczywiście

pewnym,  wspomnianym  już  tropem  jest  spójność  z  punktem  wyjścia  rozważań,  czyli

podziałem  monochordu.  Bower  w  kontekście  tradycji  dydaktycznej  zadaje  pytania,  czy

Opusculum monacordale zawiera  pewien „szkielet”,  który  był  „wypełniany” w kolejnych

traktatach,  czy  odwrotnie,  stanowi  on  redukcję  bardziej  rozbudowanych  przekazów809?

Osobiście  bliższa  jest  mi  w tym wypadku perspektywa stawiająca  na pierwszym miejscu

indywidualność autora.

807 Ibidem, s. 11.
808 Zanotowany został na fol. 244r-250v, 395r-395v i 404r-404v.
809 Bower, Opusculum monacordale, s. 34.
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Ryc. 22 Zapis głównej klauzuli końcowej psalmu I tonu: notacja literowa (w tekście), sylaby solmizacyjne (nad
literami) oraz zapis na systemie liniowym (na marginesie). THI, Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, rkp. IV Q
81, fol. 279v



Busse Berger,  opierając się na pracy antropologa Jacka Goody’ego810,  zauważa,  że

tonariusze, klasyfikujące śpiewy chorałowe wedle abstrakcyjnych kategorii,  stanowią efekt

oddziaływania piśmienności. Piśmienność umożliwia bowiem analizę tekstu, ustalenie jego

poprawnej wersji, a w następstwie dosłowne zapamiętanie i odtwarzanie. Autorka na końcu

swoich  rozważań  wysuwa  hipotezę,  że  tonariusze  mają  swoje  źródło  w  rozwoju  notacji

neumatycznej811.  Istotniejszym  w  kontekście  Opusculum  monacordale wydaje  się  jednak

twierdzenie,  że  przed  sklasyfikowaniem  śpiewów  konieczna  jest  nie  tylko  ich  dokładna

znajomość, ale też analiza w kontekście sztuki. Stworzenie tonariusza mogłoby stanowić dla

doświadczonego  kantora  sposób  na  podsumowanie  własnej  wiedzy  i  umiejętności,  ich

weryfikacja  i  ostateczne  potwierdzenie812.  W tym  kontekście  autor  Opusculum mógł  być

kantorem  wyjątkowo  zafascynowanym  sposobami  klasyfikacji,  mającymi  swoje  źródło

w sztuce,  która  z  kolei  nie  zaistniałaby  bez  pisma.  Tonariusz  wykazuje  cechy  źródła

„eksperckiego”,  możliwe,  że  również  prywatnego.  Nie  znajdziemy tam bowiem nie  tylko

incipitów antyfon (autor musiał uznać, że śpiewy są czytelnikowi znane813), ale także żadnych

elementów mnemotechniki,  które  tak  obficie  przekazują  inne  rękopisy.  Najwyraźniejszym

dowodem  na  szczegółową  analizę  materiału  nie  jest  zapis  literowy,  ale  opisy  przebiegu

śpiewów jako „ścieżek”. Autor  Opusculum zdaje się wyrażać przekonanie, że zrozumienie

klasyfikacji  jest  drogą  do  ograniczenia  wysiłku  koniecznego  do  poznania  repertuaru

i śpiewania zgodnie ze sztuką. W odniesieniu do transpozycji do pozycji affinalis I tonu pisał,

że po przyswojeniu sobie zasady można ją przenieść na kolejne tony, które „chcemy pojąć

i powierzyć pamięci bez konieczności powtarzania”814, jednak wydaje się, że w jego ujęciu

przekonanie to było zasadne również w odniesieniu do pozostałych zagadnień.

Porównując analizowane tonariusze z wcześniejszymi przekazami,  którymi głównie

zajmowała  się  Busse  Berger,  można  zauważyć  wyraźne  przesunięcie  w  stronę

podsumowywania,  ograniczania  zasad,  liczby  dyferencji  i  przytaczanych  śpiewów,  a  tym

samym  większe  skupienie  na  ogólnych  prawach  niż  pojedynczych  przypadkach.  To

810 Jack  Goody,  Interface  Between  Written  and  Oral,  University  of  Cambridge,  Cambridge  1987.  Ogólne
wnioski  Goody’ego  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  w  społecznościach  Ghany  o  znaczącym
residuum oralnym (podsumowane przez Busse Berger) pokrywają się z wielokrotnie przeze mnie cytowaną
Oralnością i piśmiennością Onga.

811 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 81-84.
812 Ibidem, s. 77-79.
813 W niektórych miejscach glosator zanotował zresztą incipity tekstowe niektórych śpiewów, np. wersetu Apud

Christum eius patrociniis i psalmu introitu Beati immaculati in via (dla VI tonu). Zob. Bower,  Opusculum
monacordale, s. 125 (glosy 7 i 8).

814 (…)  et  similiter  seculorum differencie  post  suas  antiphonas  inchoantur  quod  circa  sequencia  volumus
intellegi et sine repeticione memorie commendari. W: ibidem, s. 115 (2,8,11).
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ograniczenie mogło być wynikiem upowszechnienia się notacji muzycznej – adepci śpiewu

już  na  etapie  w  dużej  mierze  oralnego  przyswajania  chorału  musieli  przyswajać  wiedzę

o dźwiękach początkowych antyfon. Dzięki temu można było zrezygnować z rozległych list

znanych z dawnych tonariuszy. Analizowane teksty reprezentują jednak różne sposoby ujęcia

opisanych zagadnień.  Tonariusz  Anonima Brun.  I  stanowi  najbardziej  kompletny wywód,

szczególnie obfitujący w pieśni mnemotechniczne. Wierszowany traktat Sdislausa ze względu

na brak przykładów muzycznych (przynajmniej w postaci przekazanej do naszych czasów)

stanowił  materiał  dydaktyczny,  który  musiał  zostać  uzupełniony  o  przekaz  oralny  i/lub

zewnętrzne  źródła.  Autor Opusculum  monacordale ogranicza  zaś  zakres  informacji  do

minimum,  przez  co  przekaz  ten  uznać  należy  za  wyjątkowo  „przesunięty”  w  stronę

piśmienności.
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2. Teoria muzyki menzuralnej
Opis  metod  mnemotechnicznych  wykorzystywanych  na  gruncie  musica  plana

obfitował w odniesienia do wielowiekowej tradycji dydaktycznej, której kluczowe elementy

pozostały  te  same,  pomimo  zachodzących  przemian.  Z  nieco  inną  sytuacją  mamy  do

czynienia w przypadku systemu muzyki menzuralnej, którego początki sięgają końca XIII w.

(Ars cantus mensurabilis Frankona z Kolonii [siglum LmL: FRANCO COL.]), a jego postać

przekazywana  na  terenie  Europy  Środkowej  wykrystalizowała  się  w kolejnym  stuleciu.

W pierwszych  dziesięcioleciach  XV  w.  jest  to  więc  system  stosunkowo  nowy.  Poniżej

analizuję sposoby ujęcia najistotniejszych zagadnień i ich „moc mnemotechniczną”, zarazem

próbując  odpowiedzieć  na  pytanie,  do  których  z  nich  autorzy  traktatów  przykładali

szczególną uwagę, a tym samym które kwestie uznawano za kluczowe i najtrudniejsze do

przyswojenia.

2.1 System wartości rytmicznych

Oczywistą  podstawę  systemu  menzuralnego  stanowią  wartości  rytmiczne,  czy  też,

mówiąc ściślej, figury je reprezentujące. Jak już wcześniej wspomniałem, uporządkowane są

one zazwyczaj w sposób hierarchiczny – od najdłuższej do najkrótszej. Są to: maxima (duplex

longa),  longa,  brevis,  semibrevis,  minima i  semiminima.  W traktatach  tradycji  Anonima

Wrocławskiego pojawiają się ponadto inne nuty związane z mniej regularnymi podziałami:

fusiel,  semifusiel,  semifusiel  semi i brevis  plicata  (u  Anonima  Wrocławskiego815)  oraz

semisemiminima,  fusiel i semifusiel (u Anonima BOZ/II816).  Anonim Wrocławski wymienia

ponadto  dwie  figury/nuty  „funkcjonalne”:  „główną”  czyli  „swobodną”  (też  u  Anonima

BOZ/II: cardinalis sive voluntaria – rodzaj długiej, niewyliczanej nuty) oraz nutę semitoniata

(wykorzystywaną do notacji półtonów w zapisie muzyki na instrumenty klawiszowe).

Kwestia  semiminimy i jej pochodnych została szczegółowo podjęta przez Karen M.

Cook817 (również z odniesieniem do Anonima Wrocławskiego i tekstów z rękopisu BOZ 61).

Chciałbym  jednak  w  tym  miejscu  zwrócić  uwagę  na  możliwą  łączność  opisywanych

traktatów z  Tractatus figurarum – jednym z najważniejszych źródeł przekazujących system

notacji  ars subtilior, znacząco rozszerzający możliwości jednoczesnego zestawiania ze sobą

815 Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 334-335.
816 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 514.
817 Karen  M. Cook,  Theoretical  Treatments  of  the  Semiminim in  a Changing Notational  World  c.  1315 –

c. 1440, Duke University, Durham 2012 [niepublikowana praca doktorska].
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różnych  proporcji  rytmicznych818.  Pod  koniec  części  dotyczącej  wartości  nut  u  Anonima

BOZ/I pojawia się wspomniana już wcześniej dodatkowa uwaga (oznaczona słowem nota –

„zanotuj”,  „zapamiętaj”),  dotycząca  semiminimy.  Fragment ten przytaczam w tym miejscu

w całości: „Zapamiętaj:  minima ma swoją nazwę stąd, że według dawnych nie powinno się

przydzielać  minimie mniejszej wartości [dzielić  minimy], gdyż według magistra Philippa de

Vitry  nazywa  się  ją  najmniejszą  [minima] w  każdym  prolatio,  tak  maior jak  i minor,

mianowicie dla obu [typów podziału] semibreves. Gdyż mówi się, że cokolwiek co może być

wykonane, może być także zapisane; a więc skoro  semiminima może być wykonana, może

być także zapisana;  i  dwie  semiminimy nie  mają  wartości  większej  niż  jedna minima tak

w prolatio minor jak i w maior”819. Poza oczywistym nawiązaniem do teorii Philippa de Vitry,

powyższy  fragment  stanowi  parafrazę  argumentu,  który  odnaleźć  można  w  Tractatus

figurarum: „Gdyż byłoby to bardzo osobliwe, gdyby to, co może być wykonane, nie mogło

być  zapisane,  zadbałem  o uporządkowanie  tego  niewielkiego  traktatu,  by  jasno  to

przedstawić”820. We wstępie do traktatu autor przytacza zaś tekstowy incipit motetu Philippa

de Vitry  Tribum que non abhorruit / Quoniam secta latronum / Merito  hec patimur  jako

przykład „dawnej sztuki”821. Możliwe więc, że notatka Anonima BOZ/I stanowi nawiązanie

do  tego  właśnie  fragmentu  tekstu,  którego  przekaz  znajduje  się  w  jednym  ze  źródeł

środkowoeuropejskich  –  manuskrypcie  M.CIII  z  Biblioteki  Kapituły  Metropolitalnej

w Pradze822 (zawierającym między innymi dwa omawiane w niniejszej  rozprawie  traktaty

organowe).  W każdym  razie  oba  przytoczone  fragmenty  wskazują,  że  źródłem  zmian

w systemie  notacyjnym  była  praktyka  wykonawcza  –  improwizowane  ornamenty

i dyminucje. Do metody tworzenia kształtów nut (a zarazem oznaczanych przez nie wartości

rytmicznych)  poprzez  łączenie  ze  sobą  elementów  graficznych,  znanej  z Tractatus

figurarum823, wydaje  się  nawiązywać  również  podsumowująca  notatka  Anonima

818 Schreur, Tractatus figurarum, s. 1-3.
819 Nota: minima vero dicitur, quia secundum antiquos non oportet minime dare minus, quoniam secundum

magistrum Philippum de Vitriaco minima dicitur in quacumque prolacione, tam in mayori quam in minori,
scilicet  in  duabus  semibrevibus.  Quia  dicitur  quicumque  potest  proferri,  potest  eciam  figurari;  sed
semiminima  potest  proferri,  ergo  eciam  potest  figurari;  et  non  plus  valet  nisi  due  semiminime  unam
minimam tam in minori quam in mayori prolacione. W: Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu
WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 492.

820 Quia esset  multum incoveniens quod illud quod potest  pronuntiari  non posset  scribi  et  clare ostendere
tractatum hunc parvulum ordinare curavi. W: Schreur, Tractatus figurarum, s. 72-73.

821 Ibidem, s. 66-67.
822 Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 368-371.
823 Przykładowo  dodanie  do  kształtu  minimy kreski  w  dół  oznacza  dodanie  drugiej  minimy –  w  efekcie

otrzymujemy nutę o wartości dwóch minim, wykorzystywaną do wprowadzenia tempus perfectum w tempus
imperfectum prolatio maior.
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Wrocławskiego: „Pozostałe zaś nuty są wynajdowane poprzez mieszanie części miar, w ten

sposób  powstają:  brevis  plicata,  semibrevis  altera lub  minima  altera,  cardinalis,  fusiel,

semifusiel, semifusiel semi etc.”824

Wracając  jednak  do  podstawowych  wartości  rytmicznych  i  sposobów  ich

uporządkowania, materiał ten ujęty został podobnie we wszystkich analizowanych traktatach.

U Anonima Wrocławskiego i Anonima BOZ/II najpierw zostają hierarchicznie wymienione

najważniejsze wartości (z załączonymi kształtami nut), po czym następuje opis ich podziału

w zależności od  modus,  tempus i prolatio. Część wieńczą przykłady utworów (przytoczone

jako  tekstowe  incipity)  dla  każdego  z  rodzajów  menzury.  Należy  jednak  zauważyć,  że

w traktatach  tych  fragment  poświęcony  samym  nutom  umieszczony  jest  po  omówieniu

zagadnień modus, tempus i prolatio; przykłady utworów stanowią więc zwieńczenie większej

części tekstu. Anonim BOZ/I zaś od razu przy wymienianiu wartości rytmicznych określa

sposoby ich podziału oraz zamieszcza przykłady nutowe. Materiał ten, jako jeden z niewielu

w całej  kompilacji,  nie  otrzymał swojej  części  podsumowującej  (Sufficiencia)825,  za  to  na

końcu traktatu zamieszczony został diagram w kształcie drzewa (ryc. 23), na którego konarze

umieszczone  zostały  wartości  dzielone  (np.  pojedyncza  brevis),  a  na  gałęziach  wartości

dzielące  –  po  lewej  „perfekcyjnie”  (podział  trójdzielny,  np.  trzy  semibreves),  po  prawej

„imperfekcyjnie” (podział dwudzielny, np. dwie semibreves).

824 Residue vero note sunt invente propter mixturas parcium mensure sicud sunt: brevis plicata,  semibrevis
altera  uel  minima  altera,  cardinalis,  fusiel,  semifusiel,  semifusiel  semi  etc.  W:  Wolf,  Ein  Breslauer
Mensuraltraktat, s. 335.

825 Również  w  traktacie  Anonima  Brigensis,  z  którym  zbieżność  wykazują  fragmenty  podsumowujące,
Sufficiencia nie pojawia się przy zagadnieniu wartości nut (zob. Rausch,  Mensuraltraktate, s. 293-294.).
Prawdopodobnie  materiał  ten  nie  nadawał  się  do  tego  sposobu  przedstawienia,  który  opisuję  w  sekcji
poświęconej ligaturom.
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Drzewo  stanowi  jeden  z  podstawowych  typów  średniowiecznych  diagramów,

powszechnie  wykorzystywanych  w dawnej  edukacji826.  Jak  wspomniałem  w  rozdziale  II,

schematy  w  formie  drzew  nadają  się  idealnie  do  przedstawiania  wszelkiego  rodzaju

porządków  hierarchicznych,  np.  genealogii  lub  cnót827.  Relacje  między  poszczególnymi

826 Carruthers, The Book of Memory, s. 328.
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Ryc.  23  Diagram  w  kształcie  drzewa,  przedstawiający  podstawowy  podział  wartości  rytmicznych  systemu
menzuralnego w traktacie Anonima BOZ/I. Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkp. BOZ 61 fol. 287v



elementami kształtuje idea organiczności – dany element wynika z poprzedniego na bazie

jego podziału, bądź implikacji, podobnie jak potomkowie następują po rodzicach.

Diagram z traktatu Anonima BOZ/I ma formę dość typowego drzewa Porfiriusza (na

co  zwróciła  uwagę  Witkowska-Zaremba828),  lecz  w  odwróceniu.  Drzewo  Porfiriusza

zorganizowane jest od góry w dół (od najbardziej ogólnego do najbardziej szczegółowego829),

tymczasem w diagramie Anonima BOZ/I wartość najdłuższa (maxima), będąca podstawową

jednostką podziału, umieszczona jest na samym dole830. Przedstawienia materiału w podobnej

formie znane są z innych późnośredniowiecznych rękopisów teoretyczno-muzycznych. Chyba

najbardziej  efektowny  przykład  stanowią  figurae  arborum z  Liber  musices Johannesa

Vetulusa de Anagnia, zawierające podziały długich wartości (na poziomach  larga [maxima]

oraz tempus [brevis]) na najmniejsze (minimy) w różnych proporcjach liczbowych831. Forma

graficzna  diagramu  Anonima  BOZ/I,  w porównaniu  ze  szczegółowo  rozrysowanymi

drzewami  Vetulusa  de  Anagnia,  stanowi  zaledwie  naszkicowany schemat  (aczkolwiek  nie

pozostawiający wątpliwości w zakresie intencji autora), bez dbałości o detale, które mogłyby

dodatkowo wspomóc funkcję mnemotechniczną.

W kontekście  drzewa  u  Anonima  BOZ/I  należy  wspomnieć  również  o  diagramie

w kształcie greckiej litery lambda, reprezentującym matematyczną strukturę „duszy świata”

(anima  mundi)  według  Timajosa Platona,  przekazanego  w średniowieczu  w tłumaczeniu

Chalcydiusza (III/IV w. n.e.), i z tegoż komentarzem. W podstawowej formie po lewej stronie

lambdy  umieszczono  dwudzielny  podział  jedności  (kolejne  potęgi  dwójki),  po  prawej

trójdzielny (kolejne potęgi trójki). Podziały te odpowiadają zarazem proporcjom interwałów –

konsonansów doskonałych832.  Można więc  powiedzieć,  że  diagram Anonima BOZ/I  łączy

827 Szczególnie efektowne przykłady tego rodzaju  diagramów zebrał  Manuel  Lima w: The Book of  Trees:
Visualising Branches of Knowledge, Princeton Architectural Press, New York 2014, s. 49-57.

828 Elżbieta Witkowska-Zaremba, Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, w: Notae musicae
artis, s. 68-69.

829 Annemieke R. Verboon,  The Medieval  Tree of  Porphyry:  An Organic Structure of  Logic,  w:  The Tree.
Symbol, Allegory, and Mnemonic Device in Medieval Art and Thought, red. P. Salonius, A. Worm, Brepols
Publishers, Turnhout 2014, s. 103-104.

830 Diagram skonstruowany według podobnej zasady znaleźć można m.in. w Biblii z Arnstein z 1172 roku
(London, British Library Harley MS 2798). Kształt odwróconego drzewa (aczkolwiek nieprzypominającego
realnej  rośliny  i bardziej  skomplikowanego)  wykorzystany  został  w  niej  do  przedstawienia  podziału
dziedziny filozofii (divisiones philosophiae). Diagram ten omawia Carruthers w ramach wykładu Creative
Geometries: Hooking Up Data in the Middle Ages na 12th Annual Schoenberg Symposium on Manuscript
Studies  in  the  Digital  Age (Free  Library  of  Philadelphia,  21  listopada  2019),  [online]
https://www.medievalists.net/2020/02/creative-geometries-hooking-up-data-in-the-middle-ages/ [dostęp:
17.05.2022].

831 Smits van Waesberghe, Musikerziehung, s. 172-175.
832 Na temat diagramów anima mundi zob. Christian Meyer, L’Âme du monde dans la rationalité musicale: ou

l’expérience sensible d’un ordre intelligible, w: Harmonia mundi.  Musica mondana e musica celeste fra
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w sobie cechy drzewa ze wspomnianą lambdą (w odwróceniu), co objawia się poprzez dwie

sekcje  „gałęzi”,  odpowiadających  dwu-  i  trójdzielnym  podziałom  wartości  rytmicznych.

Wydaje się jednak, że idea anima mundi  ma znaczenie przede wszystkim przy rozważaniu

samych podstaw średniowiecznego systemu muzyki menzuralnej, a mniej w odniesieniu do

omawianego  diagramu,  wyraźnie  zaplanowanego  jako  drzewo  i nieodwołującego  się  do

bardziej skomplikowanych obliczeń matematycznych i idei filozoficznych833.

Nauka  o  menzuralnych  wartościach  rytmicznych  uwzględniona  została  również

w traktatach z zakresu sztuki gry na instrumentach klawiszowych. W Octo principalia de arte

organisandi, po piątej sekcji poświęconej podstawowym podziałom (które omówię w dalszej

części  niniejszego  rozdziału),  kolejna dotyczy  „różnorodności  nut”.  Na  szóstą  spośród

principalia składa  się  właściwie  tylko  diagram  w  formie  bardzo  podstawowego,

horyzontalnego drzewa (zob. ryc. 24) oraz krótkie podsumowanie, poprzedzone słowem nota.

Diagram ten jest właściwie listą wartości rytmicznych, gdyż w przestrzeni wertykalnej nie

ukazuje on relacji  pomiędzy nutami,  a  tylko ich kształty.  Umieszczone są więc pod sobą

cztery semiminime, cztery minime, cztery semibreves itd.

Antichità e Medioevo. Atti de Convegno internazionale di studi (Roma, 14-15 dicembre 2005), Micrologus’
Library 19, Firenze 2007, s. 57-75.

833 Intrygujący jest kształt umieszczony na szczycie drzewa. Z jednej strony przypomina on nieregularne słoje
ściętego pnia (jednak dziwnie rozszerzonego), z drugiej strony można spostrzec w nim niewyraźne rysy
twarzy spoglądającej w dół. Ten drugi przypadek można byłoby powiązać z harmonią wewnątrz człowieka
obejmującą zawarte w diagramie podziały i  proporcje (oraz powiązaną z harmonią „duszy świata”),  ale
spekulacja  ta  nie  ma  żadnego  poparcia  w  treści  traktatu.  Ponadto  nieregularny  przebieg  kresek
w omawianym dziele raczej mało wprawnego rysownika nie wskazuje na zamiar naszkicowania twarzy.
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Jak  wskazuje  Witkowska-Zaremba,  zasób  nut  bliski  jest  tradycji  Anonima

Wrocławskiego  i wykazuje  związki  z  późną  notacją  włoską834,  znaną  m.in.  z  Tractatus

figurarum (poprzez  uwzględnienie  nut  „pustych”  [vacue]  i  „półpustych”  [semivacue])835.

Mimo iż autor Octo principalia nie ukazuje precyzyjnie relacji pomiędzy nutami, to zachował

podstawową  hierarchię.  Od  góry  umieszczone  zostały  najdrobniejsze  wartości  rytmiczne

(semiminime), przechodząc stopniowo do  duplices (czyli wartości  duplex longa). Pod nimi

autor zanotował rzadziej występujące nuty o specjalnym przeznaczeniu (jak np.  cardinales;

834 Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 372.
835 Należy jednak zauważyć, że nuty w formie zaczernionych do połowy  breves nie występują w  Tractatus

figurarum,  stanowiąc  dość  wyjątkowy  przypadek  w  teorii  muzyki  (raczej  niewystępujący  również
w repertuarze  muzycznym).  Por.  Schreur,  Tractatus  figurarum,  s.  76-99.  Zob.  również  tabelę  wartości
w traktatach środkowoeuropejskich w: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 373.
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Ryc. 24 Diagram – tabela wartości rytmicznych w Octo principalia de arte organisandi. Praha, Archiv Prazskeho
hradu, Knihovna Metropolitní Kapituly, rkp. MCIII, fol. 95v



mogą one  zresztą  być potraktowane w hierarchii  jako wartości  dłuższe  od  duplices),  czy

wprowadzające zmiany menzury (jak vacue, fusieles, czy breves plicate836).

Autor  Octo  principalia nie  poświęca  nutom  „specjalnym”  miejsca  w  traktacie,

a podział tych podstawowych podsumowuje w bardzo uproszczony sposób. Zamieszczona po

diagramie  nota brzmi następująco: „Zapamiętaj,  że każda  longa duplex przyjmuje wartość

dwóch  long;  i  każda  longa dwóch  breves;  i  każda  brevis ma wartość  dwóch  semibreves;

a każda  semibrevis  dwóch  minim;  i  każda  minima przyjmuje  wartość  dwóch  semiminim.

A więc należy postępować analogicznie [per regulam logicalem], kiedykolwiek jedno wynika

z drugiego, jak wyłożono, itd.”837 Mamy tu zatem do czynienia z systemem dostosowanym do

poziomu absolutnie początkujących adeptów gry na organach, pomijającym zupełnie podziały

trójdzielne.  Konsekwentnie  przeprowadzoną  logikę  podziału  na  dwa  z  pewnością  łatwiej

zapamiętać  niż  bardziej  złożone  kombinacje  dwójek  i  trójek,  a  do  przyswojenia  podstaw

mogła być ona wystarczająca.

W rozważaniach na temat podziałów rytmicznych autor Opusculum de arte organica

używa tylko dwóch określeń: longa i  minima, z których pierwsza przyjmuje wartość dwóch

minim838. Również tutaj system menzuralny zostaje więc uproszczony i niejako dostosowany

do praktyki,  gdyż  longa w  Opusculum ma kształt  semibrevis.  Słowo  longa („długa”) traci

więc w tym kontekście swoje ściśle menzuralne znaczenie i wskazuje po prostu, że nuta ta

jest dłuższa od minimy („najmniejszej”). Autor pod koniec pierwszej części traktatu wymienia

sześć wartości wraz z ich „figurami”, jednak nie czyni tego w zwyczajowym hierarchicznym

porządku, ale, jak się wydaje, według częstości występowania: minima (dwie minimy zawsze

mają  wartość  jednej  longi),  longa (o kształcie  semibrevis;  ich  liczba  [3  lub  4]  wyznacza

większe jednostki), semiminima (cztery semiminimy składają się na jedną organową longę, są

więc efektem podziału  minimy na dwie części),  longa duplex (o kształcie  brevis; przyjmuje

wartość dwóch long), cardinalis (długa nuta o wartości pausa generalis), pausa generalis (o

kształcie  zwyczajowej  longi)839.  Kwestię  podziałów  większych  jednostek  rytmicznych

w traktatach organowych omawiam szerzej w podrozdziale 2.3.

836 Brevis plicata według Anonima Brigensis przyjmuje wartość dwudzielnej brevis w modus perfectus. Dwie
fusieles przyjmują zaś wartość jednej semibrevis w prolacio maior. Rausch, Mensuraltraktate, s. 294.

837 Nota:  quelibet  duplex  valet  duas  longas;  et  quelibet  longa  duas  breves;  et  quelibet  brevis  valet  duas
semibreves; et quelibet semibrevis valet duas minimas; et quelibet minima valet duas semiminimas. Et ergo
per regulam logicalem, quando alterum dealtero preducatur ut de subiecto, quecumque etc. W: Witkowska-
Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 397 (63-64).

838 Ibidem, s. 403 (9-15).
839 Ibidem, s. 407 (46).
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2.2 Ligatury

Dla  współczesnego  wykonawcy,  podejmującego  wyzwanie  odczytywania

późnośredniowiecznych rękopisów muzycznych,  ligatury  stanowią  chyba najbardziej  obcy

i najtrudniejszy  do  zapamiętania  element  notacji.  XV-wieczny  system  ligatur,  czyli  figur

łączących kilka nut, nie odbiega właściwie od zasad sformułowanych w II poł. XIII w. przez

Frankona z Kolonii w Ars cantus mensurabilis („magister Franco” zostaje zresztą zacytowany

przez  Anonima BOZ/II840).  Jego nauka wymaga najpierw poznania  reguł,  by w końcu na

drodze krótszej bądź dłuższej praktyki być w stanie szybko rozpoznawać wizualny kształt

danego  rodzaju  ligatury.  Może  się  wydawać,  że  przyczyny  pewnych  trudności  leżą

w odległości  czasowej,  oddzieleniu  od  tradycji  melizmatycznej  twórczości  XII-  i  XIII-

wiecznej, w której ligatury się wykształciły841. Z analizy silnie ukierunkowanych na praktykę

wykonawczą  XV-wiecznych  traktatów  można  wysnuć  jednak  wniosek  odmienny;

mianowicie,  że  ówcześni  muzycy  również  zmagali  się  z  tym  zagadnieniem.  Jak  inaczej

wytłumaczyć, że to właśnie ligatury zostały ujęte na największą liczbę różnych sposobów

i z wykorzystaniem  różnych,  choć  niekoniecznie  spektakularnych,  narzędzi

mnemotechnicznych?

Podstawę,  wspólną  dla  wszystkich  tekstów,  stanowią  numerycznie  uporządkowane

reguły z załączonymi przykładami nutowymi, których najpełniejszą wersję odnaleźć można

u Anonima Wrocławskiego. Zasady dotyczące ligatur poprzedzone są w tym traktacie krótkim

wstępem, w którym autor przytacza najważniejsze pojęcia związane z zagadnieniem: ligatura

(definiowana  jako  „połączenie  figur  wzajemnie  związanych”842),  proprietas (dosł.

„właściwość jest znajomością pierwszej napotkanej nuty i pochodzącej z  musica plana”843;

dopiero  po  dwóch  regułach  pojawia  się  kluczowa  wiadomość  o  tym,  że  ligatura  cum

proprietate przyjmuje  pierwszą  nutę  jako  wartość  brevis)  oraz  opposita  proprietas

(„przeciwna  właściwość”,  wprowadzająca  dwie  pierwsze  nuty  jako  semibreves).  Wstęp

kończy krótka, acz użyteczna uwaga (rozpoczęta słowami „a więc należy wiedzieć:” [unde

sciendum]),  że  w  ligaturach  wykorzystywane  są  trzy  „figury”  (wartości  nutowe):  longa,

brevis i semibrevis.

840 Et de istis ligaturis tales dantur regule per magistrum Franconem. W: eadem, Traktaty muzyczne z rękopisu
WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 527.

841 Willi Apel,  The Notation of Polyphonic Music, s. 223-225. Źródeł ligatur należy poszukiwać oczywiście
wcześniej – w kształtach neum złożonych w zapisach chorałowych.

842 Est ergo ligatura aggregacio figurarum ad invidem colligatarum. W: Wolf,  Ein Breslauer Mensuraltraktat,
s. 337.

843 Sed proprietas est noticia note a primo inuentore et a plano musico data. W: ibidem.
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Dziewięć  reguł  przeprowadza  następnie  czytelnika  przez  standardowy  proces

rozpoznawania ligatur. Pierwsze cztery dotyczą określania wartości pierwszej nuty (a więc

dotyczą  proprietas)  poprzez  obserwację  kierunku  melodii  między  pierwszą  a  drugą  nutą

(wznoszący/opadający) oraz obecności  tractus – laski w dół bądź w górę, umieszczonej po

prawej lub lewej stronie pierwszej nuty; w zależności od konfiguracji tych dwóch elementów,

pierwsza nuta może mieć wartość brevis (cum proprietate) lub longi (sine proprietate). Piąta

reguła  traktuje  o opposita  proprietas,  czyli  o  tym wyjątkowym wypadku,  gdy wznosząca

laska  po  lewej  stronie  pierwszej  nuty  wskazuje,  że  pierwsze  dwie  wartości  ligatury  to

semibreves. Kolejne cztery reguły (6-9) dotyczą ostatniej nuty: poza parametrami kierunku

melodii (oczywiście tym razem pomiędzy przedostatnią i ostatnią nutą) oraz tractus, pojawia

się  także  kwestia  kształtu  ostatniej  nuty,  która  może  być  kwadratem  bądź  pochylonym

prostokątem (trapezem). Ponownie w zależności od konfiguracji elementów, może mieć ona

wartość  brevis  lub  longi844. W tym miejscu u Anonima Wrocławskiego pojawia się jednak

pewna  rozbieżność  terminologiczna  z  systemem  Frankona  z Kolonii,  który  posługuje  się

w odniesieniu do ostatniej nuty terminem perfectio (jeśli jest to longa, wtedy ligatura jest cum

perfectione, jeśli brevis to sine perfectione845). Wydaje się, że Anonim Wrocławski traktuje te

dwa terminy jako proste przeciwności i odnosi zarówno do pierwszych jak i ostatnich nut

z ligatury (kilkakrotnie pojawiają się określenia sine proprietate dicitur, idest cum perfeccione

oraz  cum  proprietate  dicitur,  idest  sine  perfeccione).  Ta  rozbieżność  z teorią  Frankona

powoduje, że ten, i tak wcale niełatwy do zapamiętania, system staje się bardziej zagmatwany,

a terminy proprietas i perfectio właściwie tracą swoją użyteczność.

Po dziewięciu regułach Anonim Wrocławski wprowadza dodatkową, dziesiątą, która

mogła zostać dodana przez osobę odpisującą materiał z innego źródła, gdyż już dziewiąta

zasada  została  określona  jako  ultima,  poza  tym decima  regula stanowi  wyjątek wśród

analizowanych  traktatów.  Zawiera  ona  bardzo  praktyczną,  uzupełniającą  informację,  że

w ligaturach  obejmujących  więcej  niż  dwie  nuty,  figury  umieszczone  pomiędzy  pierwszą

a ostatnią  przyjmują  wartość  brevis (oczywiście  z  wyjątkiem  ligatury cum  opposita

proprietate, w której dwie pierwsze nuty to zawsze semibreves). Można więc przypuszczać,

że osoba, która uzupełniła standardowe dziewięć zasad była muzykiem-praktykiem (oraz być

może pedagogiem), dobrze znającym problematykę odczytywania i wykonywania ligatur oraz

związane z nią problemy dydaktyczne.

844 Ibidem, s. 337-338.
845 Apel, The Notation of Polyphonic Music, s. 312.
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Wysuniętą  na początku tego podrozdziału hipotezę o istotności  zagadnienia ligatur

zdaje  się  potwierdzać  fakt,  że  związane  z  nimi  reguły  są  jedynym  miejscem  w  całym

traktacie,  w  którym porządek  numeryczny  zostaje  „wzmocniony”  cyframi  zapisanymi  na

marginesie  (zob.  ryc.  25).  Oznaczenia  takiego  nie  otrzymała  jednak  dziewiąta  reguła

(pozbawiona liczebnika również w tekście) oraz dodatkowa dziesiąta, być może ze względu

na  to,  że  te  dwie  ostatnie  zapisane  są  już  na  kolejnej  stronie  folio,  więc  ich  wizualne

wyróżnienie nie byłoby tak użyteczne.
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Ryc.  25  Reguły  rozpoznawania  ligatur  w  traktacie  Anonima  Wrocławskiego.  Wrocław,  Biblioteka
Uniwersytecka, rkp. IV Q 16, fol. 156r



U Anonima BOZ/II  rozdział  o  ligaturach umieszczony został  nietypowo na  końcu

traktatu. Jak wcześniej wspomniałem, reguły cytowane są za Frankonem z Kolonii, jednak

przedstawiono je  dość pobieżnie i  niewyczerpująco (czym kontrastują  z pozostałą  częścią

traktatu).  Przykładowo,  pojęcia  proprietas  i  perfectio właściwie  nie  zostały  zdefiniowane;

autor nie wspomina, których nut dotyczą. Zasadne wydaje się więc umieszczenie po regułach

wiersza  mnemotechnicznego,  będącego  fragmentem o  ligaturach  z  traktatu  menzuralnego

znanego z innych źródeł środkowoeuropejskich (określanego jako Versus de musica anonymi

Pragensis [siglum LmL: VERS. Iam post])846.

846 Zob. Rausch, Mensuraltraktate, s. 273-275. Edycja pełnej wersji traktatu na s. 284-292.
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Wśród  badaczy  nie  ma  wątpliwości,  że  traktaty  przyjmowały  formę  wierszowaną

przede wszystkim ze względu na ich „moc mnemotechniczną”847, na którą ma wpływ przede

wszystkim regularny rytm, tak istotny dla zapamiętywania w kulturze o znacznym residuum

847 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 98-99.
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Ryc. 26 Wiersz mnemotechniczny o ligaturach (bez pierwszych siedmiu wersów) z traktatu Anonima BOZ/III.
Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkp. BOZ 61, fol. 293v



oralnym, o czym pisałem w rozdziale II.  Wiersz u Anonima BOZ/II stanowi uzupełnienie

reguł, gdyż wszystkie zagadnienia związane z ligaturami są w nim wyczerpująco wyjaśnione;

jego  integralną  część  stanowią  również  graficzne  formy  ligatur.  Dodatkowo,  na  lewym

marginesie  zauważyć  można  znane  z  THI  symbole  w kształcie  odwróconej  litery  „p”

(nieuwzględnione  w  edycji  Witkowskiej-Zaremby),  dzielące  tekst  na  mniejsze  części

i wyznaczające  najważniejsze  zagadnienia  (często  występują  one  w  miejscu  rozpoczęcia

kolejnej zasady dotyczącej kształtu ligatury), zarazem wspomagając zapamiętywanie, gdyż

„pamięć  lubuje  się  w zwięzłości”848.  Pełnią  one opisaną  w rozdziale  II  funkcję  notae lub

ordinationes  –  znaczników,  które  m.in.  Kwintylian  i  Hugon  ze  św.  Wiktora  zalecali

indywidualnie  tworzyć  w pamięci,  jednak  czasami  skrybowie  zapisywali  je,  by  pomóc

użytkownikom ksiąg849.

W traktacie Anonima BOZ/I zagadnienie ligatur ujęte jest na trzy sposoby. Pierwszy

z nich stanowią znane z pozostałych traktatów reguły (standardowe dziewięć), które, wraz

z dołączonymi przykładami nutowymi, tłumaczą ten temat w sposób zwarty i wystarczający.

Odstępstwo od teorii Frankona stanowi tu tylko pominięcie pojęcia perfectio – w odniesieniu

do ostatniej nuty ligatury autor określa tylko, czy jest to longa czy brevis. W kolejnych dwóch

przedstawieniach  również  pojęcie  perfectio się  nie  pojawia850,  więc  mimo  iż  traktat  ma

charakter  kompilacji,  to  skryptor  starał  się  w  tym  miejscu  zachować  spójność

terminologiczną.

Drugi  sposób  ujęcia  stanowi  wyraźnie  oddzielona  Sufficiencia  ligaturarum,  rodzaj

podsumowania  materiału.  Fragment  ten  możliwie  dosłownie  tłumaczę  w  całości:  „Każda

ligatura rozpatrywana jest odnośnie do swojego początku albo końca. Jeśli to pierwsze, to jest

dwojaka [jest rozpatrywana na dwa sposoby]: albo odnośnie laski, albo nie ma laski. Jeśli jest

bez laski, to jest dwojaka: albo taka ligatura opada, albo wznosi się. Jeśli to pierwsze, to jest

sine proprietate. Jeśli to drugie, to jest  cum proprietate. Jeśli z laską [odnośnie do laski], to

jest dwojaka: albo jest to laska w górę, albo w dół. Jeśli to pierwsze, to jest  cum opposita

848 Memoria brevitate gaudet. W: Green, Hugo de St. Victor: De Tribus Maximis, s. 490.
849 Carruthers, The Book of Memory, s. 135-136.
850 Według Witkowskiej-Zaremby fragment  Sufficiencia dotyczący ligatur wpisany jest do traktatu Anonima

BOZ/I  dosłownie  jak  w  traktacie  Anonima  Brigensis  (zob.  Witkowska-Zaremba,  Traktaty  muzyczne
z rękopisu  BOZ 61  Biblioteki  Narodowej  w Warszawie,  s.  63),  jednak  porównując  edycje  obu  tekstów
można  zauważyć  pewne  rozbieżności.  Podobieństwo na  poziomie  formalnym  są  oczywiste,  jednak
u Anonima  Brigensis  występuje  pojęcie  perfeccio,  w  ramach  Sufficiencia (czy  właściwie efficientia)
pojawiają się również przykłady nutowe. Można więc zauważyć tutaj kreatywny aspekt praktyki kopiowania
tekstów w średniowieczu,  w tym przypadku  objawiający  się  dostosowaniem terminologii. Por.  Rausch,
Mensuraltraktate, s. 296.
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proprietate. Jeśli zaś w dół, to jest dwojaka: albo po lewej stronie, albo po prawej. Jeśli to

pierwsze,  taka  jest  cum  proprietate.  Jeśli  to  drugie,  taka  jest  sine  proprietate.  Lub

[rozpatrywana jest] odnośnie końca, wtedy jest dwojaka: albo opada, albo wznosi się. Jeśli to

pierwsze,  to  jest  dwojaka:  albo  [ostatnia  nuta  jest]  kwadratowa  albo  „zaostrzona”

[pochylona]. Jeśli to pierwsze, to jest longa. Jeśli to drugie, to jest brevis. Jeśli wznosi się, to

jest dwojaka: albo bezpośrednio, albo niebezpośrednio. Jeśli to pierwsze, to jest  longa. Jeśli

niebezpośrednio, to jest dwojaka: albo z laską, albo bez laski. Jeśli to pierwsze, to jest longa.

Jeśli to drugie, to jest brevis”851.

To, że powyższy fragment ma charakter podsumowania, nie ulega wątpliwości. Całość

ułożona jest  w porządku hierarchicznym, przeprowadzającym przez proces rozpoznawania

wartości  czasowych  poprzez  graficzny  kształt  ligatury.  Pewna  techniczna  zwięzłość  tego

opisu, objawiająca się poprzez konsekwentnie stosowane podziały (jeśli występuje pierwszy

przypadek to..., jeśli drugi to...), skłania mnie do spojrzenia na niego jako na diagram, ale

zapisany w formie tekstu852. Do jego stworzenia wymagane jest więc aktywne zaangażowanie

samego czytelnika,  który  diagram ten  powinien  zbudować we własnej  wyobraźni.  W ten

sposób  będzie  mógł  posługiwać  się  nim  jako  narzędziem  do  rozpoznawania  ligatur.  Na

schemacie (fig. 2) podjąłem próbę rozrysowania Sufficiencia ligaturarum w formie graficznej,

podążając za wskazówkami Anonima BOZ/I:

851 Omnis ligatura consideratur aut circa principium aut circa finem. Si primo, hoc est dupliciter: aut circa
tractum aut tractu sine. Si sine tractu, hoc est dupliciter: vel talis ligatura descendit vel ascendit. Si primo,
sic est sine proprietate. Si secundo, sic est cum proprietate. Si circa tractum, hoc est dupliciter: aut talis
tractus  ascendit  aut  descendit.  Si  primo,  sic  est  cum  opposita  proprietate.  Si  vero  descendit,  hoc  est
dupliciter: aut a parte sinistra aut a parte dextra. Si primo, sic est cum proprietate. Si secundo, sic est sine
proprietate. Aut circa finem; hoc est dupliciter: aut descendit aut ascendit. Si primo, hoc est dupliciter: aut
est quadrata aut est acuta. Si primo, sic est longa. Si secundo, sic est brevis. Si ascendit, hoc est dupliciter:
aut directe aut indirecte. Si primo, sic est longa. Si  indirecte, hoc est dupliciter: aut cum tractu aut sine
tractu.  Si  primo,  sic  est  longa.  Si  secundo,  sic  est  brevis.  W: Witkowska-Zaremba,  Traktaty  muzyczne
z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 493.
Pojęcia  directe i  indirecte wydają  się  dotyczyć  umiejscowienia  ostatniej  nuty  w  odniesieniu  do  nuty
poprzedniej (lub łączącej je obie laski). Jeśli nuta jest po prawej stronie, to jest  indirecte, jeśli po lewej
stronie  (wtedy  zawsze  obie  nuty  łączy  laska),  to  jest  directe (tzn.  umieszczona  jest  bezpośrednio  nad
poprzedzającą nutą).

852 Na potencjał zbudowanych w ten sposób fraz tekstowych w tworzeniu diagramów horyzontalnych drzew
zwraca uwagę Even-Ezra w: Lines of Thought, s. 31.
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Na  podstawie  tekstu  Sufficiencia  powstał  diagram,  którego  forma,  mimo  swojej

abstrakcyjności, przez osoby zajmujące się historią projektowania graficznego określana jest

jako wertykalne drzewo (choć oczywiście diagram ten można byłoby przedstawić w formie

horyzontalnej853, wówczas również używa się terminu „drzewo”, mimo iż nie wykazuje ono

cech  wizualnych  rzeczywistej  rośliny)854.  Stwierdzenie,  iż  modelem  dla  wszystkich

Sufficiencie w  tekście  Anonima  BOZ/I  mógłby  być  wspomniany  wcześniej  rysunek

przedstawiający wartości rytmiczne na samym końcu traktatu (zob. ryc. 23) byłoby chyba

nadużyciem, jednak słuszność zastosowania samej formy diagramu potwierdzają schematy,

które  znaleźć  można  w  ostatniej  części  kompilacji,  gdzie  po  raz  drugi  podjęte  zostają

zagadnienia modus, tempus i prolatio (fol. 286v-287r). „Mentalne diagramy” znane są zresztą

z  innych  dziedzin  średniowiecznej  nauki.  Najbardziej  spektakularnym  przykładem  jest

z pewnością  skomplikowana  instrukcja  budowy  mentalnej  (trójwymiarowej)  Arki  Noego

853 Byłoby  to  nawet  zgodniejsze  z  dominującą  tradycją  diagramów  umieszczanych  na  marginesach  ksiąg,
opisywanych przez Even-Ezra w Lines of Thought.

854 Lima, The Book of Trees, s. 79-109. Na przytoczonych stronach tego przekrojowego albumu, Lima zamieścił
przykłady  wertykalnych  i  horyzontalnych  „drzew”  od  średniowiecza  do  współczesności.  Niektóre
z horyzontalnych  średniowiecznych  diagramów  wykazują  cechy  rzeczywistych  drzew,  np.  wyszukane
graficznie drzewa cnót i wad z Liber floridus Lamberta z Saint-Omer. Ibidem, s. 98-99.
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autorstwa  Hugona  ze  św.  Wiktora.  Co  istotne,  w  żadnym  ze  znanych  rękopisów  tekstu

Hugona nie pojawia się rysunek sporządzony na jego podstawie i, jak twierdzi Carruthers, nie

ma podstaw by sądzić, że jest to opis rzeczywistego obrazu, ani że kiedykolwiek został on

zmaterializowany855. Odmienną historię ma Lignum vitae („Drzewo życia”) św. Bonawentury.

Tekst  ten,  będący  kontemplacją  nad  śmiercią  i  zmartwychwstaniem  Chrystusa,  autor

zorganizował  w formie  „wyimaginowanego  drzewa”  (arbor  imaginaria)856,  na  podstawie

którego późniejsi  artyści  tworzyli  wizualne  wersje  „drzewa życia”857.  Porównywanie  tych

złożonych konstrukcji, służących praktyce medytacji, do prostego, „technicznego” diagramu

przedstawiającego ligatury byłoby nieuprawnione. Skoro jednak ówcześni studenci spędzali

czas  na  kontemplacji  i  wznoszeniu  w pamięci  skomplikowanych  budowli,  to  „mentalne

rozrysowanie” schematu Sufficiencia ligaturarum nie powinno stanowić dla nich problemu.

Bezpośrednio po części  Sufficiencia autor dodał jeszcze krótki fragment, rozpoczęty

słowem  nota,  prawdopodobnie  w  zamyśle  mający  streszczać  najważniejsze  zasady

rozpoznawania ligatur.  Wydaje się  jednak, że pozostał  on niedokończony, na co wskazuje

Witkowska-Zaremba w swojej edycji858. Kończy się on słowami „jak na przykładzie:” (ut in

exemplo),  które  raczej  nie  odnoszą  się  do  narysowanego  na  kolejnej  stronie  diagramu

(ryc. 27), zatytułowanego Noticia ligaturarum („Wiedza o ligaturach”).  Mimo iż oczywiście

ilustruje  on  przedstawione  wcześniej  reguły  (co  odnotowuje  Witkowska-Zaremba859),  to

uważam, że jego rola nie ogranicza się tylko do tego. Proponuję za to spojrzeć na ten schemat

jako na kolejne praktyczne narzędzie dydaktyczne, wymagające do przyswojenia aktywnej

postawy czytelnika.

855 Hugh of St. Victor, A Little Book, s. 41-42.
856 Bonaventure, The Tree of Life, s. 120.
857 Zob. Philip F. Esler, Pacino di Bonaguida’s Tree of Life: Interpreting the Bible in Paint in Early Fourteenth-

Century Italy, w:  Biblical Reception  3, red. J. Cheryl Exum, David J.A. Clines, Sheffield Phoenix Press,
Sheffield 2015, s. 1-29.

858 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 494.
859 Eadem, Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, s. 66-67.
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Diagram swoją formą nawiązuje do kwadratu logicznego, przedstawiającego relacje

między  twierdzeniami  (przeciwstawność,  sprzeczność,  w  późniejszej  wersji  także

podporządkowanie  i podprzeciwność).  Ma  on  swoje  źródło  w  dziele O  Interpretacji

Arystotelesa,  tekście  wchodzącym  w  skład  Organonu  (z  gr.  organon –  „narzędzie”),

a zarazem stanowiącym jedną z podstaw nauczania logiki w średniowieczu. Forma graficzna

pochodzi prawdopodobnie z czasów rzymskich (II w. n.e.), a następnie przekazana została

w pismach  Boecjusza  (ok.  480-525)860.  Do  rozważenia  diagramu  Noticia  ligaturarum

wystarczy znajomość podstawowej wersji kwadratu, w którego górnych rogach umieszczone

są zdania sobie przeciwne – twierdzenia uniwersalne (przykładowo, cytując O interpretacji:

„każdy  człowiek  jest  biały”,  „żaden  człowiek  nie  jest  biały”),  w  dolnych  rogach  zaś

twierdzenia  nieuniwersalne  („niektórzy  ludzie  są  biali”,  „niektórzy  ludzie  nie  są  biali”).

W takim układzie po przekątnych kwadratu zachodzą relacje sprzeczności („każdy człowiek

jest  biały” – „niektórzy ludzie nie  są biali”;  „żaden człowiek nie jest  biały” – „niektórzy

860 Terence  Parsons,  [hasło:]  The  Traditional  Square  of  Opposition,  w:  The  Stanford  Encyclopedia  of
Philosophy,  red.  E.  N.  Zalta,  Metaphysis  Research  Lab,  Stanford  University  2017,  [online],
https://plato.stanford.edu/entries/square/#OriSquOpp , [dostęp: 8.01.2021].
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Ryc. 27 Noticia ligaturarum. Diagram (właściwie dwa diagramy) w formie nawiązującej do kwadratu logicznego,
przedstawiający  system  ligatur  systemu  menzuralnego  w  traktacie  Anonima  BOZ/I.  Warszawa,  Biblioteka
Narodowa, rkp. BOZ 61, fol. 279v



ludzie  są  biali”).  Kwadrat  logiczny,  oraz  związany  z  nim  sylogizm  formalny,  stanowią

podstawowe narzędzia analityczne, służące do osądzania prawdziwości przesłanek.

Jakie w takim razie „twierdzenia” występują na diagramie, przedstawiającym kształty

ligatur? Przede wszystkim diagram ten to właściwie dwa kwadraty, z których górny dotyczy

rozpoznawania  wartości  pierwszej  nuty  (adnotacja  omnis  prima w  miejscu  „przecięcia”

przekątnych), dolny zaś ostatniej (omnis ultima). Ze środkowego punktu górnego kwadratu

rozchodzą się następujące zapisy, charakteryzujące ligatury (kolejno od lewej górnej części

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara):  cum proprietate,  cum proprietate,  cum opposita

proprietate, cum opposita proprietate, sine proprietate, sine proprietate. W dolnym kwadracie

zaś:  est  longa,  est  longa,  est  brevis,  est  brevis.  Każda z „odnóg” prowadzi  do  przykładu

nutowego, prezentującego ligatury, zgodnie z adnotacją (czyli np. każda z zaprezentowanych

w lewym górnym rogu kwadratu ligatura powinna być  cum proprietate, czyli jej pierwsza

nuta ma wartość  brevis861). Do górnego diagramu, poza wartościami będącymi oczywistymi

przeciwnościami (cum/sine proprietate), włączono również szczególny (acz częsty w źródłach

muzycznych) przypadek cum opposita proprietate.

Analiza przykładów nutowych wykazuje jednak, że nie tylko wartości nut stanowią

parametr,  na bazie  którego prezentowane są przeciwieństwa.  Drugim z nich jest  kierunek

ligatury. W pierwszym kwadracie dotyczy on relacji między pierwszą a drugą nutą (kluczowej

do rozpoznania  proprietas). Układ kierunków jest następujący (kolejno od lewego górnego

przykładu  przeciwnie  do  ruchu  wskazówek  zegara):  wznoszący,  opadający,  opadający,

wznoszący, wznoszący, opadający. W dolnym kwadracie zaś (odnosi się do relacji między

przedostatnią a ostatnią nutą ligatury): opadający, wznoszący, opadający, wznoszący. Relacje

pomiędzy elementami diagramu ukazuje schematyczny rysunek Noticia ligaturarum (fig. 3).

861 Wydaje  się  jednak,  że  na  diagramie  pojawiają  się  błędnie  sklasyfikowane  ligatury.  Druga  z  ligatur  na
przykładzie w lewym górnym rogu posiada opadającą laskę po prawej stronie, więc zgodnie z systemem
powinna być sine proprietate.
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Jak  zauważa  Carruthers,  kwadraty  logiczne,  nawet  te  o  abstrakcyjnej  formie,  są

zawsze diagramami wymagającymi aktywnej  postawy użytkownika.  Obserwowanie relacji

dialektycznych stanowi proces, do którego opisu wykorzystywana jest metafora poruszania

się  po  „drogach  rozumowania”  (viae  rationales)862.  Takiej  właśnie  aktywności  wymaga

diagram Noticia ligaturarum. Wszystkie relacje między ligaturami nie są w nim bezpośrednio

wyłożone.  Biorąc  pod  uwagę  w pierwszym  kwadracie  wyłącznie  status  proprietas,  zapis

graficzny  w  formie  przekątnych  właściwie  nie  miałby  większego  sensu  (można  byłoby

rozpisać  to  w  formie  kolumn,  a  cum  opposita  proprietate potraktować  jako  oddzielny

przypadek).  Dopiero  uwzględnienie  kierunku  ligatur  pozwala  pojąć  diagram  w  całości

i zaobserwować,  że  wznoszenie  bądź  opadanie  jest  cechą  wspólną  dla  przykładów

umieszczonych po przekątnych. W ten sposób diagram, poza przedstawieniem materiału, staje

się także „zadaniem” dla użytkownika, który musi wykorzystać wiedzę przyswojoną w inny

sposób (np. poprzez zapoznanie się z regułami wyłożonymi wcześniej) do „uruchomienia”

diagramu.

Na ile jednak taki schemat jest użyteczny? Wydaje się, że, podobnie jak wcześniej

opisywana  Sufficiencia,  może  stać  się  całkiem  praktycznym  narzędziem  rozpoznawania

862 Mary  Carruthers,  Cognitive  Geometries:  Using  Diagrams  in  the  Middle  Ages,  The  A.S.W.  Rosenbach
Lectures  in  Bibliography 2017,  sesja  2:  The Shapes of  Creativity  1:  Trees,  Towers,  Buildings,  [online],
https://www.youtube.com/watch?v=9eQgd4562Xw [dostęp: 8.01.2021].
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ligatur863.  Chciałbym  w  tym  miejscu  odnieść  się  do  własnej  praktyki  odczytywania

i wykonywania  muzyki  z rękopisów  późnośredniowiecznych.  Często,  nie  pamiętając

dokładnie  wszystkich  reguł  dotyczących  ligatur  (szczególnie  tych,  które  wykorzystują

wyłącznie wartości  longa  i  brevis; ligatury cum opposita proprietate ze względu na swoją

specyficzność są dość łatwe do zapamiętania), jestem w stanie określić wartości rytmiczne

właśnie na zasadzie opozycji.  Przykładowo, wystarczy zapamiętać,  że wznosząca  ligatura

binaria bez lasek będzie miała wartości brevis-brevis, a dalej posługiwać się już opozycjami:

jeśli do którejś z nut dodana będzie laska to będzie ona miała wartość longa, a jeśli kierunek

ligatury (bez lasek) będzie odwrotny, to podobnie odwróci się układ wartości rytmicznych

(longa-longa).

Zapoznając  się  z  literaturą  dotyczącą  traktatów  muzycznych  z  rękopisu  BOZ  61

można odnieść wrażenie, że tekst Anonima BOZ/I traktowany jest jako przekaz dość mało

istotny,  jako  „luźna  i  niezbyt  spójna  kompilacja”  fragmentów  ze  znanych  w większości

źródeł864. Analizowany z perspektywy mnemotechniki staje się jednak traktatem szczególnie

interesującym, co widać na przykładzie nauki ligatur. Tego rodzaju kompilację można byłoby

odnieść do metafory lasu Boncompagna da Signa. Tak jak cieśla wybiera drzewo potrzebne

do zbudowania danego budynku, tak użytkownik traktatu może wybrać to narzędzie, które

uzna za odpowiednie dla siebie w celu przyswojenia (a więc zapamiętania) danego materiału.

2.3 Modus, tempus, prolatio

Kategorie  modus,  tempus i  prolatio  stanowią  podstawowe  pojęcia  związane

z kształtowaniem czasu w muzyce menzuralnej, związane zresztą bardzo ściśle z wartościami

nut. Diagram w formie drzewa z traktatu Anonima BOZ/1 (ryc. 23) przedstawia podziały nut

z rozróżnieniem  na  modus  perfectus/imperfectus  (podział  maximy i  longi),  tempus

perfectum/imperfectum (podział brevis) i prolatio maior/minor (podział semibrevis). Do tego

należy dodać również kategorię pochodną  prolatio,  czyli  semiprolatio,  dotyczącą podziału

minimy865.

Kategoriom  modus,  tempus i  prolatio w  każdym  z  analizowanych  traktatów

poświęcone są osobne rozdziały. We fragmentach eksplikatywnych ujęte są one w podobny

863 Nie bez przyczyny korpus dzieł Arystotelesa z zakresu logiki określany jest jako organon (z gr. „narzędzie”).
864 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie, s. 63.
865 Ten  złożony  temat  opracowuje  Karen  M.  Cook  we  wspomnianej  pracy  Theoretical  Treatments  of  the

Semiminim.
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sposób,  który  został  przeanalizowany  już  przy  okazji  poprzednich  zagadnień:  najpierw

wprowadzane są definicje  terminów (których nut  dotyczą,  sposoby podziału),  a  następnie

główny nacisk położony zostaje  na rozpoznawanie  modus,  tempus i  prolatio bez pomocy

dodatkowych  symboli,  również  przedstawionych  w  traktatach,  a  rzadko  występujących

w źródłach muzycznych. Odbywa się to przede wszystkim poprzez obserwowanie różnych

konfiguracji  nut  i  pauz.  Zagadnienie  to  ujęte  zostaje  w  formie  reguł  w  porządku

numerycznym wraz z przykładami nutowymi. Anonim Wrocławski zdecydowanie większy

nacisk  kładzie  na  podziały  trójdzielne  (perfectus/maior).  W przypadku  podziałów

dwudzielnych zaleca rozpoznawanie ich na pierwszym miejscu sposobem negatywnym, przez

przeciwność trójdzielnych. Mimo iż wprowadza również reguły dla sposobu pozytywnego, to

nie stosuje porządków numerycznych przy ich wymienianiu866. Inaczej Anonim BOZ/II, który

preferuje  pozytywny  sposób  rozpoznania  i  zarówno  przy  podziałach  trójdzielnych  jak

i dwudzielnych  stosuje  porządki  numeryczne,  wraz  z  wplecionymi  w  tekst  przykładami

nutowymi867.

866 Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 332-334.
867 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 509-514.
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Podziały nut w różnych modus, tempus i prolatio  również stanowią materiał często

przedstawiany za pomocą diagramów w formie drzew. Dwa niezbyt starannie naszkicowane,

schematyczne „drzewa menzuralne” umieszczone zostały na końcu traktatu Anonima BOZ/III

(ryc. 28).  Diagram po prawej  stronie  prezentuje  najmniej  skomplikowany  podział  według

modus imperfectus tempus imperfectum prolatio minor (wraz ze standardowym, dwudzielnym

podziałem  minimy).  Bardziej  rozbudowane  jest  „drzewo”  po  lewej  stronie.  Poza

standardowym podziałem do poziomu minimy, wprowadza ono nietypową relację sesquitertia

między minimą a semiminimą (na 9 minim przypada 12 semiminim) oraz pomija semiprolatio

maior, w którym minima dzieliłaby się na 3 semiminimy (z 9 minim powstałoby w ten sposób

21  semiminim).  Zamiast  tego  przechodzi  na  kolejny  poziom  rozdrobnienia  wartości,

przeciwstawiając dziewięciu  minimom 54  semisemiminimy (zgodnie z adnotacją  duodecim
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Ryc. 28 „Drzewa menzuralne”. Diagramy przedstawiające trójdzielny i dwudzielny podział wartości rytmicznych
w traktacie Anonima BOZ/III. Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkp. BOZ 61, fol. 296r



semiminime pro sex semiminimis – „12  semiminim przypada na 6  semiminim [powstałych

z trójdzielnego podziału minimy]”). W górnej części diagramu, autor wprowadza dodatkowe

kształty  graficzne,  wprowadzające  podział  dwudzielny  w  ramach  trójdzielnego:  wersja

według „dawnych” (secundum antiquos) – kaudowane od dołu  minimy (czyli  fusieles; dwie

z nich  przypadają  na  jedną  semibrevis),  semiminimy  (czyli  semifusieles,  wynikające

z dwudzielnego podziału kaudowanej  minimy) oraz puste  semiminimy (o tej samej wartości,

co  kaudowane),  a  także  według  „współczesnych”  (secundum  modernos)  –  puste  minimy

(odpowiadające pustym  semiminimom według „dawnych”)868. Na samej górze umieszczone

zostały trzy puste semibreves, mające przypadać według adnotacji na sześć (pustych) minim

(tres pro sex minimis), a więc by wypełnić wartość jednej zaczernionej brevis musiałoby ich

być  6.  Diagramy  te  przedstawiają  rozbudowaną  wersję  systemu  wartości  rytmicznych

w muzyce  menzuralnej  (także  z odniesieniem  do  przemijających  i  aktualnych  praktyk),

jednak  ich  funkcja  nie  wydaje  się  wykraczać  poza  wizualizowanie  materiału.  Pewne

niekonsekwencje  związane  z  podziałem  minimy  (brak  semiprolatio  maior)  oraz  nutami

pustymi powodują, że traci na tym czytelność i zrozumiałość diagramu. Jego graficzna forma

również raczej nie wspiera funkcji mnemotechnicznej. Wydaje się on raczej pomocniczym

szkicem  kompozytorskim  (traktat  Anonima  BOZ/III  dotyczy  właśnie  tworzenia

wielogłosowej  kompozycji),  uwzględniającym też  te  mniej  powszechnie  wykorzystywane

wartości rytmiczne.

Podobnie  jak  to  było  przy  poprzednich  zagadnieniach,  także  w przypadku  modus,

tempus i prolatio  najwięcej  sposobów  przedstawienia  materiału  znajdziemy  w kompilacji

Anonima BOZ/I. Rozdziały dotyczące podziałów nut na trzech poziomach pojawiają się tam

dwukrotnie, za każdym razem w nieco innej postaci869. Za pierwszym razem materiał ujęty

jest  w  formie  wspomnianych  zasad  rozpoznawania  oraz  jako  Sufficiencia  (modorum

i temporum).  Fragmenty  Sufficiencia  zawierają  w sobie  jednak  tylko  podstawowe

konfiguracje podziałów dwudzielnych i trójdzielnych (w Sufficiencia modorum na poziomach

868 Witkowska-Zaremba  w  krótkim  opisie  tego  diagramu  stwierdza,  iż  określenia  secundum  antiquos
i secundum modernos „wskazują, iż anonimowy autor dostrzegał zmiany w zakresie notacji, które polegały,
jego zdaniem, na eliminowaniu nut kaudowanych na rzecz koloru” (Witkowska-Zaremba, Notacja muzyczna
w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku,  s. 80-81). Nie do końca mogę się z tym zgodzić,  gdyż według
Anonima BOZ/II (a, jak twierdzi autorka, traktat Anonima BOZ/III prawdopodobnie stanowi kontynuację
Anonima BOZ/II) to właśnie puste  semiminimy wykorzystywane były przez „dawnych” (eadem, Traktaty
muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 526). „Dawnych” od „współczesnych” różnicuje więc
przede wszystkim rezygnacja z charakterystycznej  dla semiminimy  chorągiewki  (określanej  jako hucrus,
bądź uncus – „hak”), a nie jej zamiana na rzecz nut kolorowanych.

869 Od  miejsca  powtórzenia  ustępu  o  modus Witkowska-Zaremba  wyznacza  w traktacie  drugą  kompilację
(ibidem, s. 488).
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modus,  tempus i  prolatio;  w  Sufficiencia temporum tylko  tempus i prolatio).  Podobnie jak

w przypadku  ligatur,  także  te  fragmenty  podsumowujące  mają  charakter  „instrukcji

konstruowania diagramów”.

Rozdział  dotyczący  modus w  drugiej  kompilacji  wykazuje  cechy  technicznego,

„diagramatycznego”  opisu  ze  względu  na  daleko  posuniętą  addytywność  w  tekście

i powtarzalność  konstrukcji  zdań.  Ten  dość  długi  fragment  tłumaczę  poniżej  w  całości:

„Modus to uporządkowany układ longae i jest dwojaki, mianowicie  perfectus i  imperfectus.

Modus perfectus jest połączeniem longae perfectae. Lecz modus imperfectus jest połączeniem

longae imperfectae. I każdy z nich jest dwojako rozważany względem  tempus, mianowicie

modus perfectus temporis perfecti i  modus perfectus temporis imperfecti.  Modus perfectus

temporis perfecti jest połączeniem longae perfectae i breves perfectae. Lecz modus perfectus

temporis imperfecti jest połączeniem longae perfectae i breves imperfectae. Lecz każdy z nich

jest  dwojako rozważany względem  prolatio,  mianowicie  minor i  maior.  Modus  perfectus

temporis perfecti maioris prolationis jest połączeniem longae, breves i semibreves perfectae.

Lecz  modus  perfectus  temporis  imperfecti  minoris  prolationis  jest  połączeniem  longae

perfectae,  breves i  semibreves  imperfectae.  Lecz  modus imperfectus temporis perfecti  jest

połączeniem  longae  imperfectae i  breves  perfectae.  Lecz  modus  imperfectus  temporis

imperfecti jest  połączeniem  longae i  breves  imperfectae.  I  każdy  z  nich  jest  dwojako

rozważany względem  prolatio maior  i  prolatio minor. Modus imperfectus temporis perfecti

maioris prolationis jest połączeniem longae imperfectae, breves i semibreves perfectae. Lecz

modus imperfectus temporis perfecti minoris prolationis jest połączeniem longae imperfectae,

breves perfectae i semibreves imperfectae. Lecz modus imperfectus temporis perfecti maioris

prolationis  jest  połączeniem  longae  imperfectae,  breves  perfectae  i  semibreves  perfectae.

Lecz  modus  imperfectus  temporis  imperfecti  maioris  prolationis  jest  połączeniem  longae

i breves  imperfectae i semibreves  perfectae.  Lecz  modus  imperfectus  temporis  imperfecti

minoris prolationis jest połączeniem longae, breves i semibreves imperfectae etc.”870

870 Modus est ordinacio longarum ordinata et est duplex, scilicet perfectus et imperfectus. Modus perfectus est
longarum perfectarum aggregacio.  Sed  modus  imperfectus  est  longarum imperfectarum aggregacio.  Et
quilibet illorum est duplex racione temporis, scilicet modus perfectus temporis perfecti et modus perfectus
temporis imperfecti. Modus perfectus temporis perfecti est longarum perfectarum breviumque perfectarum
<aggregacio.  Sed  modus  perfectus  temporis  imperfecti  est  longarum  perfectarum>  et  brevium
imperfectarum  aggregacio.  Sed  quilibet  illorum  est  duplex  racione  prolacionis,  scilicet  minoris  <et>
maioris.  Modus perfectus  temporis perfecti  maioris prolacionis est  longarum, brevium, semibreviumque
perfectarum  aggregacio.  Sed  modus  perfectus  temporis  imperfecti  minoris  prolacionis  est  longarum
perfectarum, brevium et semibrevium imperfectarum aggregacio. Sed modus imperfectus temporis perfecti
est longarum imperfectarum et brevium perfectarum aggregacio. Sed modus imperfectus temporis imperfecti
est longarum brevium<que> imperfectarum aggregacio. Et quilibet illorum est duplex racione prolacionis
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To  dość  żmudne  z  dzisiejszej  perspektywy  wymienianie  wszystkich  konfiguracji

modus, tempus i prolatio  z pewnością świadczy o tym, że był to materiał przeznaczony do

zapamiętania871.  Co jednak interesujące,  pod powyższym fragmentem umieszczone zostały

schematyczne  diagramy  w  formie  horyzontalnych  drzew872,  prezentujące,  porządkujące

i uzupełniające materiał  (w tekście brakuje przypadków  modus perfectus temporis perfecti

minoris prolationis i modus perfectus temporis imperfecti maioris prolationis; na diagramach

dodano również podział na poziomie  semiprolatio). Przedstawienia te wyraźnie podkreślają

porządek hierarchiczny (ryc. 29).

Podobne  diagramy  pojawiają  się  po  fragmentach  tekstu  poświęconych  tempus

(widoczne na ryc. 29) i prolatio (z nieco bardziej rozbudowaną sekcją semiprolatio). W moim

przekonaniu  stanowią  one  przede  wszystkim  potwierdzenie,  że  postrzeganie  sekcji

o charakterze podsumowującym (Sufficiencia,  ujętych wyłącznie w formie tekstowej)  jako

„rozpisanych” diagramów, które należy „rozrysować” w pamięci, jest uzasadnione. Przykład

maioris  et  minoris  prolacionis.  Modus  imperfectus  temporis  perfecti  maioris  prolacionis  est  longarum
imperfectarum, brevium et semibrevium perfectarum aggregacio. Sed modus imperfectus temporis perfecti
minoris  prolacionis  est  longarum  imperfectarum,  brevium  perfectarum  et  semibrevium  imperfectarum
aggregacio.  Sed  modus  imperfectus  temporis  perfecti  maioris  prolacionis  est  longarum imperfectarum
breviumque  perfectarum  et  semibrevium  perfectarum  aggregacio.  Sed  <modus>  imperfectus  temporis
imperfecti  maioris  prolacionis  est  longarum breviumque  imperfectarum et  semibreviumque  perfectarum
aggregacio.  Sed  modus  imperfectus  temporis  imperfecti  minoris  prolacionis  est  longarum,  brevium
semibreviumque imperfectarum aggregacio etc. W: ibidem, s. 506.

871 Busse Berger,  Medieval Music and the Art of Memory, s. 131-132. Autorka odnosi się do list interwałów,
jednak uważam, że prawidłowość tę można rozszerzyć również na inne zagadnienia.

872 Należy odnotować, że na diagramach brakuje podstawowego wyróżnika tego rodzaju przedstawień, czyli
rozgałęziających  się  linii.  Rozmieszczenie  tekstu  nie  pozostawia  jednak  wątpliwości  co  do  „ścieżek”
proponowanych przez autora.
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Ryc. 29 Diagramy w formie horyzontalnych drzew, prezentujące podział wartości rytmicznych na poziomach
modus,  tempus,  prolatio i  semiprolatio z  traktatu  Anonima  BOZ/I.  Warszawa,  Biblioteka  Narodowa,
rkp. BOZ 61, fol. 286v



ten  ukazuje  również  związek  pomiędzy  horyzontalnymi,  rozgałęzionymi  schematami,

a językiem,  na  co  zwraca  uwagę  Even-Ezra873.  Horyzontalny  układ  sugeruje  linearne

odczytywanie informacji  i  wskazuje na elementy wspólne,  od których można obrać różne

„ścieżki”,  tworząc  pełne  zdania  bądź  mniejsze  frazy  tekstu.  Nazewnictwo  podziałów

menzuralnych wydaje się idealnie spełniać te warunki, gdyż składa się z kilku, posiadających

po dwa warianty, członów. Przykładowo, bazując na powyższym diagramie można rozpocząć

swoją „ścieżkę” od  modus perfectus, następnie wybrać  tempus imperfectum i dalej  prolatio

minor,  tworząc  frazę:  modus  perfectus temporis  imperfecti  minoris  prolationis.  Tym,  co

oferuje schemat na ryc.  29,  a czego nie znajdziemy w diagramach z innych dziedzin,  jest

rezultat  obranej drogi,  przedstawiony za pomocą notacji  muzycznej.  Horyzontalne drzewa

zazwyczaj notowane były jako glosy na marginesach kart rękopisu. Można więc zastanawiać

się, czy podobnie nie było i w tym przypadku, a w procesie przekazu zostały one włączone do

kompilacji Anonima BOZ/I. Ich głównym zadaniem w przypadku  modus,  tempus i prolatio

jest  skrótowe  przedstawienie  materiału,  który  należy  zapamiętać;  przykład  z  rozdziału

o ligaturach pokazuje jednak, że diagramy tego rodzaju mogą stanowić również praktyczne

narzędzia, przydatne przy odczytywaniu notacji874.

W traktatach organowych teoria podziałów rytmicznych została w interesujący sposób

przekształcona i  dostosowana do potrzeb praktyki instrumentalnej.  Przede wszystkim cały

system został w nich podporządkowany prowadzeniu dyminucji w górnym głosie (discantus)

z  użyciem melodycznych formuł  tactus,  które opisuję  w części  4.1 niniejszego rozdziału.

Kwestia długości nut w tenorze właściwie nie jest podejmowana – głos ten prowadzony jest

w długich,  równych  wartościach  rytmicznych,  uzależnionych  od  podziałów  w  głosie

discantus. Pominięcie tej kwestii łatwo uzasadnić, biorąc pod uwagę praktykę improwizacji

instrumentalnej:  wykonawca  skupiony  na  prowadzeniu  figuracyjnej  linii  melodycznej

utrzymanej  w  danej  prolatio  (np.  obejmującej  cztery  równe  wartości),  lewą  ręką  tylko

„odmierza” kolejne jednostki (w tym przykładzie przypadające co cztery wartości górnego

głosu). To „zdroworozsądkowe” podejście do sztuki być może było jednym z powodów, dla

których organiści częściej umieszczani byli przez teoretyków po stronie usus, niż ars.

Uwaga  autorów  traktatów  skierowana  jest  więc  na  głos  discantus,  prowadzony

w drobnych  wartościach  rytmicznych.  Do  ich  klasyfikacji  w  ramach  musica  mensuralis

873 Even-Ezra, Lines of Thought, s. 25-36.
874 Skromniejszy przykład fragmentu tekstu, na podstawie którego powstać mógłby rozgałęziający się diagram,

znaleźć  można  w Octo  principalia  de  arte  organisandi.  Dotyczy  on  prostego,  dwudzielnego  podziału
wartości rytmicznych. Zob. przypis nr 837.
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wykorzystywana była kategoria prolatio, i to właśnie ją przejmują organiści. W piątej sekcji

Octo principalia znajdziemy system bardzo uproszczony, według którego wyróżnia się cztery

rodzaje  prolatio, składające się z 8, 6, 4 i 3 nut (dwa pierwsze z nich stanowią właściwie

złożenia  dwóch  kolejnych)875.  W  Opusculum  de  arte  organica pojawiają  się  zaś  pojęcia

prolatio  maior (3,  6,  12 i  24 nuty)  i  minor (podziały na 4,  8  i 16 nut)876.  Na tę  matrycę

nakładane są następnie formuły tactus (w swoich podstawowych formach składające się 4 lub

3 nut [trzynutowe tactus puri jako oddzielny przypadek występują tylko w Opusculum de arte

organica]) i dostosowywane do niej za pomocą następujących procedur: 

- coniunctio („połączenie”), czyli zestawienie bezpośrednio po sobie trzy- lub czteronutowych

jednostek tactus w celu wypełnienia danego prolatio877;

-  virgulacio („dodanie laseczek”), czyli rozdrobnienie niektórych wartości w ramach  tactus

(zamiana  w  minimy lub  semiminimy),  np.  w  celu  zmieszczenia  czteronutowego  tactus

w prolatio składającą się z trzech long (poprzez zamianę pierwszej longi na dwie minimy)878;

-  addicio („dodanie”), czyli uzupełnienie  prolatio z już umieszczonym tactus o jedną  longę

lub dwie minimy, np. gdy prolatio obejmuje trzy longi (sześć minim) można umieścić w nim

jedną formułę tactus złożoną z czterech minim, a następnie uzupełnić miarę jedną longą lub

za pomocą dwóch minim (przed lub po tactus)879.

Wśród  wskazówek  dotyczących  podziałów  rytmicznych,  autor  Opusculum nawiązuje  do

arytmetyki  –  dziedziny  prawdopodobnie  znanej  użytkownikom  traktatu,  oraz  próbuje

wzbudzić pozytywną postawę uczniów: „Oto dlaczego muzyka składa się z wielu dźwięków

i służy arytmetyce. Gdyż jak pięknie oblicza się te miary: pierwsza [z] 4 nut, 2 razy 4 jest 8

nut,  2  razy  8  jest  4  razy  4,  czyli  16”880.  Christian  Meyer  rozpoznaje  w połączeniu  liczb

i muzyki nawiązanie do musica speculativa881, wydaje się jednak, że w kontekście źródła tak

pragmatycznego  i  skoncentrowanego  na  praktyce  muzycznej  ma  ono  przede  wszystkim

875 Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 394 (44-48).
876 Ibidem, s. 404 (18-20).
877 Ibidem, s. 395 (58) (Octo principalia).
878 W Opusculum de arte organica jest to jedna z procedur, pozwalająca na zamianę tactus minoris prolacionis

(czyli dwudzielnych) na tactus maioris prolacionis. Zob. ibidem, s. 404 (22).
879 Ibidem.
880 Ecco quo modo musica est de numero sonorum et deservit arismetrice. Nam quam pulcre computantur ille

mensure: primo 4 notarum, bis 4 sunt 8 notarum, bis octo sunt quater 4, hoc est 16. W: ibidem, s. 404 (16-
17).  Kilkadziesiąt  wersów  dalej,  przy  wprowadzaniu  przykładu  nutowego  dotyczącego  podziałów
trójdzielnych,  pojawia się  drugie nawiązanie do  obliczeń:  Ecce iterum,  quam bene computantur: („Oto
znów, jak dobrze się je oblicza:”). Cytat łaciński za: ibidem, s. 406 (41).

881 Christian  Meyer, Wahrnehmungsperspektiven  bei  der  Verschriftlichung  spätmittelalterlicher  Orgelkunst,
w: Musikalischer  Alltag  im  15.  und  16.  Jahrhundert,  red.  Nicole  Schwindt  (Trossinger  Jahrbuch  für
Renaissancemusik, zeszyt 1, 2001), Bärenreiter, Kassel 2001, s. 84.
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znaczenie  pedagogiczne  –  pozwala  na  łatwiejsze  zrozumienie  zasad  rządzących  relacjami

pomiędzy dźwiękami.

Podstawy podziałów rytmicznych zawarte w praskich traktatach organowych stanowią

uproszczoną  wersję  systemu,  skierowaną  do  początkujących  adeptów  ars  organica,  nie

zaznajomionych  dobrze  z  systemem  menzuralnym.  Należy  je  również  postrzegać  jako

odzwierciedlenie lokalnej praktyki wykonawczej. Wiele późnośredniowiecznych kompozycji

z rękopisów  czeskich  zapisanych  zostało  bowiem  uproszczoną  notacją  menzuralną,

charakteryzującą się m.in. preferencją podziałów dwudzielnych oraz uproszczonym systemem

ligatur882.  Autorzy  traktatów  z zakresu  ars  organisandi nie  zakładają  znajomości  musica

mensuralis (w przeciwieństwie do podstaw musica plana) u uczących się instrumentalistów,

na co dowód można znaleźć w traktacie organowym zachowanym w rękopisie z Monachium.

Po wymienieniu kształtów najważniejszych wartości rytmicznych, jego autor stwierdza, że

„można dodać do nich inne figury używane przez «menzuralistów», lecz nie jest to konieczne,

ponieważ te  [podane wcześniej  figury] są  wystarczające.  Kto jednak chciałby je  mieć [te

dodatkowe], niech zwróci się znów do «menzuralistów» i zostaną mu one ukazane”883. Sztuka

gry na instrumentach klawiszowych rozwija się więc w pewnej mierze odrębnie od  musica

mensuralis, mimo iż w oczywisty sposób przejmuje jej podstawowe elementy.

Dla  niniejszych  rozważań  opis  podziału  wartości  rytmicznych  w  ars  organisandi

posiada istotną wartość, gdyż ukazuje sposób myślenia w przypadku wykonawstwa muzyki

instrumentalnej  (mówiąc  precyzyjniej,  organowego  opracowywania  melodii  umieszczonej

w tenorze, tzw. cantus tenoristicus), polegającego na wypełnianiu założonych miar za pomocą

formuł  tactus,  posiadających  własny  kształt  rytmiczny,  mogący  jednak  podlegać

przekształceniom.  Mamy  tu  więc  do  czynienia  z połączeniem  myślenia  horyzontalnego

(figuracje) i wertykalnego (wcześniejsze planowanie koordynacji rytmicznej i harmonicznej,

o której będzie mowa w części 3.1 niniejszego rozdziału), inaczej niż w przypadku wokalnej

muzyki  menzuralnej,  gdzie  dominuje  perspektywa  linearna  (choć  i  tam  pojawia  się

konieczność obliczania miar na przestrzeni dłuższych fragmentów, co można zaobserwować

882 Ten  typ  notacji  w  literaturze  muzykologicznej  nazywany  jest  czasem  „czeską  notacją  menzuralną”.
Typowym przykładem zapisanego  w ten  sposób  utworu  jest  rondellus Que est  ista z  rękopisu  X A 6
Biblioteki  Muzeum Narodowego (Knihovna Náridního muzea) w Pradze. Edycja i  faksymile w: Martin
Horyna, Pražský zlomek  varhanní tabulatury  a  nejstarší  středověké  pokusy  o  zápis  varhanní hudby  /
A Prague Fragment of  Organ Tablature and the Earliest  Attempts in the Middle Ages to Notate Organ
Music, Koniasch Latin Press, Praha 2021, s. 66-70.

883 (…)  possunt eciam adduci alie figure sumpte a mensuristis, sed non est necesse, quia iste sufficiunt; qui
autem eas voluit habere, recurrat ad mensuristas et patebit. W: Göllner,  Formen früher Mehrstimmigkeit,
s. 177 (10-13).
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na podstawie poniżej omawianych zjawisk imperfekcji i alteracji). Sposób przeprowadzenia

wywodu stanowi zatem odzwierciedlenie specyfiki praktyki muzycznej.

2.4 Pozostałe zagadnienia

Poniższe  rozważania  dotyczą  tych  zagadnień  rytmiki  menzuralnej,  które  określić

można  jako  bardziej  zaawansowane,  dookreślające  funkcjonowanie  w  praktyce  systemu,

którego podstawowe komponenty zostały już wcześniej omówione (czyli wartości rytmiczne,

ligatury oraz kategorie modus,  tempus i  prolatio; do grupy podstawowych elementów dodać

należy jeszcze pauzy). Te bardziej szczegółowe realizacje systemu zajmują niemal połowę

traktatu  Anonima  Wrocławskiego  (podobnie  u  Anonima  BOZ/II).  Zalicza  się  do  nich:

imperfekcję  (imperfeccio),  perfekcję  (perfeccio),  alterację  (alteracio)  nut  oraz

transpozycję/transmutację  (transposicio/transmutacio),  dotyczącą  zjawiska  synkopy.

Postanowiłem umieścić je we wspólnej kategorii ze względu na podobieństwo przedstawienia

materiału. Wywód prowadzony jest w większości w oparciu o schemat: reguła – przykład –

opis.

Podobny sposób przedstawienia wynika ze wspólnej specyfiki tych zagadnień: poza

punktami nie wprowadzają one nowych symboli, a rozpoznawane są na drodze obserwacji

układów nut. Nuta „imperfekcjonowana” traci swoją trójdzielność w modus perfectus, tempus

perfectum i/lub  prolatio  maior.  Imperfekcji  dokonuje  nuta  mniejszej  wartości,  a  nuta

„imperfekcjonowana” traci  ze  swojej  wartości  wartość  tej  mniejszej,  by  razem wypełniły

jedną podstawową jednostkę (duplex longa, longa, brevis,  bądź semibrevis).  Przykładowo,

w odpowiedniej  konfiguracji  longa jest  „imperfekcjonowana”  przez  brevis  (umieszczoną

przed  lub  za),  wtedy  obie  wartości  składają  się  na  wartość  jednej  longa  perfecta.

W podziałach trójdzielnych, do wydzielania takich podstawowych jednostek wykorzystywany

jest  punctus  divisionis.  W  traktacie  Anonima  Wrocławskiego  rozdział  o imperfekcji

podzielony został hierarchicznie na sekcje dotyczące imperfekcji wartości, kolejno: duplex

longa,  longa i  semibrevis.  Pominięcie  tak  istotnej  wartości  jak  brevis trudno  tłumaczyć

inaczej  niż  niedopatrzeniem  skryptora.  Ponadto  sekcje  poświęcone  duplex  longa i longa

podzielone  są  na  reguły  zgodnie  z  porządkiem numerycznym.  Uzupełniają  je  dodatkowe

uwagi rozpoczynające się od słowa nota884.

884 Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 338-340.
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Zagadnienie  perfekcji  nut  nieodłącznie  związane  jest  z  wykorzystaniem  punktów,

dlatego  też  kwestie  te  zostały  połączone.  Jak  już  wspomniano,  punctus  divisionis

w podziałach trójdzielnych oddziela od siebie wartości, powodując, że nie zachodzi między

nimi zjawisko alteracji lub imperfekcji (a tym samym „perfekcjonuje” nutę), bądź następuje

ono w innym kierunku (względem poprzedniej nuty, zamiast następnej). Punctus perfectionis

wykorzystywany  jest  zaś  w  podziałach  dwudzielnych  (modus  imperfectus885,  tempus

imperfectum,  prolatio  minor)  i dodaje  nucie  połowę  jej  wartości  (a  więc  „czyni  ją

trójdzielną”).  Pełni  zatem  funkcję  podobną  do  punktów  w  dzisiejszej  notacji.  Materiał

dotyczący  punktów nie  wyróżnia  się  jeśli  chodzi  o  sposób  przedstawienia.  Uwagę  może

zwrócić co najwyżej wykorzystanie dodatkowych i praktycznych zaleceń, oznaczonych jako

nota.  U  Anonima  Wrocławskiego  nota o  imperfekcji  nut886 zaznaczona  została  rodzajem

wskaźnika  na  marginesie  (ryc.  30).  Interesujące  jest  również,  że  zagadnienie  tak  mało

rozbudowane  jak  punkty,  w  traktacie  Anonima  BOZ/I  również  otrzymało  swoją  część

Sufficiencia, ograniczającą się do dwóch zdań: „Każdy punctus albo dokłada albo rozdziela.

Jeśli to pierwsze, to jest to punctus perfectionis. Jeżeli drugie, to jest to punctus divisionis”887.

Metoda  podsumowywania,  czy  też  (jak  wykazano  wcześniej)  tworzenia  diagramów,

rozciągnięta została na całość materiału podejmowanego w traktacie.

Dużą część tekstów Anonima Wrocławskiego i Anonima BOZ/II zajmuje zagadnienie

alteracji nuty, czyli podwojenia jej wartości, zachodzącej przy odpowiedniej konfiguracji nut

885 W rękopisie Anonima Wrocławskiego błędnie modus perfectus, u Anonima BOZ/II ponadto modus perfectus
tempus perfectum. Te i kilka podobnych pomyłek prawdopodobnie świadczą o tym, że skryptorzy nie byli do
końca zaznajomieni z kopiowanym materiałem.

886 Również w tym miejscu pojawia się jednak błąd, wynikający z pomylenia pojęć perfekcji i imperfekcji:
Nota: quandocumque vna nota perfecit aliam, tunc auffert illi note tantum, quantum ipsa representat,(...).
(„Zapamiętaj:  kiedykolwiek jedna nuta perfekcjonuje drugą,  wtedy odbiera tej  drugiej  nucie tyle,  ile  ta
pierwsza reprezentuje,[...]”.) Oczywiście poprawnie byłoby „imperfekcjonuje”. Cyt.  łaciński za: Wolf,  Ein
Breslauer Mensuraltraktat, s. 340 (zweryfikowano z rękopisem).

887 Omnis punctus aut indicat aut dividit. Si primo, sic est punctus perfeccionis. Si secundo, sic est punctus
divisionis.  W: Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 499.
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w podziałach trójdzielnych. Najczęstszą sytuację stanowi ta, gdy dwie nuty tej samej wartości

ustawione są pomiędzy dwoma nutami o wartości o jeden poziom wyższej,  np. gdy dwie

breves umieszczone  są  pomiędzy  dwiema  longami,  wtedy  druga  z  nut  środkowych  jest

alterowana  (obie  longi zachowują  perfekcję,  pierwsza  brevis ma  wartość  jednej  brevis,

natomiast druga brevis przyjmuje wartość dwóch breves). Zagadnienie alteracji prezentowane

jest  przede wszystkim w oparciu o przykłady nutowe,  gdyż,  jak pisał  Francesc Eiximenis

w Ars  praedicandi  populo,  powołując  się  na  słowa  Grzegorza  Wielkiego  z  IV  Księgi

Dialogów, „exempla poruszają  bardziej  niż  słowa”888.  Dość  szybko  w  celu  odróżnieniu

sytuacji, w których zachodzi alteracja, od tych, w których nie zachodzi, pojawiają się również

przykłady  innych  zjawisk  –  działania  punktów  i imperfekcji.  Część  dotycząca  alteracji

stanowi  więc  w  gruncie  rzeczy  miejsce,  w  którym  przedstawione  zostają  szczegóły

funkcjonowania systemu notacji menzuralnej w modus perfectus, tempus perfectum i prolatio

maior. Żeby więc poprawnie odczytywać wartości rytmiczne należy dokładnie obserwować

notację,  by  stwierdzić,  który  z  przykładów  przytoczonych  w  traktacie  będzie  miał

zastosowanie. Sprowadza się to do obliczania miar. Jeśli liczba nut o danej wartości pomiędzy

nutami o wartości o poziom wyższej jest trójdzielna, to perfekcja nut zostanie zachowana.

Jeśli  nut  pomiędzy  będzie  za  dużo  o  jedną,  to  ta  „nadmiarowa”  (superflua)  nuta

„imperfekcjonuje” jedną z tych o wyższej wartości. Jeśli zaś wystąpią dwie „nadmiarowe”

nuty,  to  druga  z  nich  będzie  alterowana  (czyli  ostatnia  w  szeregu).  Całość  dodatkowo

komplikują puncti divisionis, przerywające szeregi nut.

W  średniowiecznych  traktatach  zazwyczaj  nie  wystarczy  jednak  podanie  ogólnej

zasady i ewentualnie kilku przykładów jej zastosowania. Szczególnie w traktatach Anonima

Wrocławskiego i Anonima BOZ/II zwraca uwagę sposób prowadzenia wywodu, który przez

swoją  powtarzalność  sprawia  wrażenie  żmudnego.  Powtarzalność  ta  nie  wynika  tylko  ze

wspomnianego schematu  reguła-przykład-opis,  ale  też  z  konstrukcji  samych zdań.  Reguła

zazwyczaj  rozpoczyna  się  słowem „jeśli”  (si),  zaś  opis  od  „w tym przykładzie”  (in  quo

exemplo),  bądź  –  w  przypadku  zbiorczego  potraktowania  dwóch  przykładów  –  „w  tych

przykładach” (in quibus exemplis), np. „Jeśli zaś jedna [brevis] byłaby nadmiarowa, wtedy

pierwsza  brevis imperfekcjonuje  pierwszą  longę  simplex.  Przykład: [longa-brevis-brevis-

brevis-brevis-longa] W tym przykładzie pierwsza longa imperfekcjonowana przez brevis ma

888 Francesc Eiximenis, On Two Kinds of Order, s. 194. Oczywiście exempla stanowiły jedną z podstawowych
figur  retorycznych  w  czasach  antycznych.  Miały  one  czynić  myśl  bardziej  błyskotliwą,  jaśniejszą,
wiarygodną i wyrazistą. Zob. Ad Herennium, s. 383-385.
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wartość dwóch  tempora i  każda  brevis jednego [tempus].  Lecz ostatnia  longa ma wartość

trzech  tempora”889. Niemal ten sam układ tekstu zostaje powtórzony 17 razy (występują 33

przykłady  nutowe,  ale  część  z  nich  została  „podpięta”  pod  wspólny  opis),  przez  co

zagadnienie alteracji wydaje się najbardziej wyrazistym przykładem językowej redundancji.

Z jednej  strony  wynika  ona  ze  specyfiki  samego  materiału  (gdzie  jest  miejsce  na

„wynalazczość” językową przy opisywaniu kolejnych przykładów?), z drugiej może stanowić

jedną  z  pozostałości  oralności,  dla  której  charakterystyczne  jest  operowanie  formułami,

tworzącymi powtarzalny rytm890.

Najbardziej „średniowieczną” cechę stanowi jednak to, że w gruncie rzeczy te same

zasady  i przykłady  zostają  powtórzone  na  wszystkich  poziomach  wartości  rytmicznych:

[maxi]modus (relacja: longa duplex – longa simplex), modus (relacja: longa – brevis), tempus

(relacja:  brevis  –  semibrevis)  i prolatio  (relacja:  semibrevis  –  minima).  Można  odnieść

wrażenie, jak gdyby autor chciał wyczerpać wszystkie możliwe sytuacje, które muzyk może

napotkać. Metoda nauki nie polega więc na opanowaniu ogólnych reguł i ich stosowaniu, ale

na  zapamiętaniu  wszystkich  możliwych  przypadków  (co  mogło  pozwolić  na  szybsze

reagowanie  w  sytuacji  wykonawczej).  Jest  to  cecha  charakterystyczna  dla  traktatów

o przeznaczeniu praktycznym, np.  przytaczanych przez Busse Berger  tekstów dotyczących

rachunkowości (do ich określenia wykorzystywane jest słowo „abakus”, choć nie odnoszą się

one bezpośrednio do znanych narzędzi ułatwiających obliczenia i nie powinny być z nimi

kojarzone)891.  Różnią  się  one  od  ówczesnych  zwięzłych  uniwersyteckich  tekstów

obejmujących podstawowe operacje matematyczne.  Traktaty o abakusie zawierają rozległy

zbiór  praktycznych problemów,  przykładów sytuacji,  wraz  ze  sposobami  ich  rozwiązania.

Pierwszym krokiem było zapamiętanie mnożenia liczb do 20  ×  20 (co interesujące, pomoc

w obliczeniach stanowić miały diagramy lewej ręki, funkcjonujące nieco podobnie do ręki

Gwidona),  by  następnie  przejść  do  użycia  tej  wiedzy  w różnych  sytuacjach,  głównie

dotyczących interesów kupieckich, np. obliczania wartości towarów i zniżek. Autorka zwraca

uwagę, że każdy z problemów podejmowany był indywidualnie, mimo iż często różniły się

one  między  sobą  bardzo  nieznacznie.  Podobny  sposób ujęcia  materiału  można  zauważyć

w analizowanych  traktatach  menzuralnych  –  na  przykładach  nutowych  zaprezentowano

889 Si autem vna fuerit superflua, tunc prima breuis imperficit primam longam simplicem. Exemplum: [longa-
brevis-brevis-brevis-brevis-longa]  In quo exemplo prima longa imperfecta a brevi  valet  duo tempora et
quelibet breuis vnum. Sed ultima longa valet tria tempora. W: Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 342.

890 Ong, Oralność i piśmienność, s. 73.
891 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 116-118.
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sytuacje  często dość  podobne,  a analogiczne  przypadki  powtórzone zostały na wszystkich

poziomach wartości rytmicznych.

W  traktacie  Anonima  BOZ/I  zagadnienie  alteracji  zajmuje  zdecydowanie  mniej

miejsca – mniejsza jest liczba przykładów, a ich opisy są zwięzłe. Autor wykorzystał za to

przykład kompozycji – tenor Vera pudicitia z motetu Degentis vita/Cum vis artidici promoti

sint/Vera pudicitia, stanowiący dowód na recepcję zaawansowanego zachodnioeuropejskiego

repertuaru  na  terenie  Europy  Środkowej892.  Zasady  alteracji  uzupełnia  sekcja  Sufficiencia

alterationis wraz  z diagramem.  Podobnie  jak  w  przypadku  perfekcji,  także  tutaj

podsumowany materiał jest bardzo ograniczony: „Każda alteracja albo dotyczy minimy albo

innej [wartości]. Jeśli minimy, to jest prolacionalis [dotyczy poziomu prolatio]. Jeśli innej, to

jest dwojaka: jeśli [dotyczy]  semibrevis, to jest  temporalis [dotyczy tempus]; jeśli  brevis, to

jest modalis [dotyczy modus], jak widać [na przykładzie]”893. W podsumowaniu tym zwraca

uwagę konsekwentnie stosowana zasada dwudzielności. Alteracje w gruncie rzeczy dzielą się

na trzy równorzędne typy, jednak autor rozdziela je na dwójki: odnoszące się do minimy lub

innej wartości, a ta druga kategoria dzieli się na  semibrevis i  brevis. Zabieg ten wydaje się

kolejnym argumentem przemawiającym za myśleniem diagramami, budowanymi w oparciu o

dwudzielność.  Oddzielenie  akurat  alteratio  prolacionalis od  temporalis i  modalis można

argumentować  koniecznością  brania  pod  uwagę  ligatur  przy  rozpoznawaniu  tych  dwóch

ostatnich rodzajów alteracji.  Minimy  w ligaturach nie występują, przez co łatwiej zauważyć

ich alteracje.

Zasada  dwudzielności  nie  zostaje  jednak  zachowana  na  umieszczonym  poniżej

diagramie w formie horyzontalnego drzewa (ryc. 31). Alteracje zostały podzielone na wyżej

wymienione  trzy  rodzaje  i  opatrzone  są  przykładami  nutowymi.  Pomiędzy  przykładami

prolacionalis i temporalis wpisane  zostało  trudne  do  odczytania  słowo (nieuwzględnione

w edycji  Witkowskiej-Zaremby),  które  możliwe iż  wyznacza  podział  z sekcji Sufficiencia.

Nuty  alterowane  (a  także  te  „imperfekcjonowane”)  nie  są  w  żaden  specjalny  sposób

zaznaczone w dość długich ciągach wartości rytmicznych, przyporządkowanych do kolejnych

892 Witkowska-Zaremba,  Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 503. Kompozycja ta
zachowana została m.in. w słynnym  Kodeksie z Chantilly (Chantilly, Musée Condé, MS 564, f. 63r). Co
ciekawe,  poza  traktatami  menzuralnymi,  utwór  ten  wspomina  autor  Opusculum  de  arte  organica jako
przykład  wykorzystania  prolacio  minor przez  „menzuralistów”.  Zob.  eadem,  Ars  Organisandi  and  Its
Terminology, s. 404 (18).

893 Omnis  alteracio  aut  fit  in  minima aut  in  alia.  Si  in  minima,  sic  est  prolacionalis.  Si  in  alia,  hoc  est
dupliciter: vel in semibrevi vel in brevi. Si in semibrevi, sic est temporalis; si in brevi, sic est modalis, ut
patet: (…). W: eadem,  Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 504.
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rodzajów alteracji. Czytelnik musi sam je zauważyć; podsumowanie materiału staje się więc

przy okazji zadaniem do rozwiązania.

Ostatnie zagadnienie podjęte przez Anonima Wrocławskiego określone zostało jako

transmutacio bądź  transposicio894.  W  pozostałych,  prawdopodobnie  nieco  późniejszych

traktatach  terminy  te  nie  pojawiają  się895,  a  dotyczą  one  zjawiska  synkopy  (głównie)

w podziałach dwudzielnych. Do przedstawienia materiału po raz kolejny wykorzystany został

894 Opisując zjawisko synkopy w XIV-wiecznej notacji, Apel trafnie określa jej specyfikę i odmienność od
współczesnego  jej  rozumienia:  „Estetyczne  znaczenie  tej  rytmicznej  osobliwości  [synkopy,  najpełniej
wyrażonej w muzyce jazzowej] jest nieoczekiwana utrata równowagi, nagły szok, który chwilowo narusza
nasze poczucie rytmicznego bezpieczeństwa. XIV-wieczna synkopacja jest odległa od tej charakterystyki.
Można  byłoby  ją  poprawnie  opisać jako  czasowe  przesunięcie  mocnej  miary,  bardziej  niż  pominięcie.
Dlatego jest ona znacznie bliższa w swojej naturze bardziej aktualnemu rodzajowi synkopacji, który często
można napotkać  w dziełach  współczesnych kompozytorów,  takich  jak Hindemith  czy  Strawiński”  (The
aesthetic significance of  this rhythmic peculiarity is  that of  an unexpected loss of  balance, of a sudden
shock, which momentarily upsets our rhythmic security. Fourteenth century syncopation, needless to say, is
far from having this character. It can be most properly described as a temporary displacement, rather than
an omission, of the strong beat. Thus, it is much closer in nature to that more recent type of syncopation
which is frequently encountered in the works of contemporary composers, such as Hindemith or Stravinsky.).
Cytat angielski za: Apel, The Notation of Polyphonic Music, s. 414.
Ze  spostrzeżeniem  autora  niezwykle  trafnie  koresponduje  terminologia  wykorzystana  przez  Anonima
Wrocławskiego: transposicio jako „przeniesienie”, transmutacio jako „przemiana”. Transmutatio jest zresztą
terminem o dość długiej (choć mało rozbudowanej) tradycji, pojawiającym się w anonimowym traktacie
z 1279  r.,  na  określenie  zmiany  rytmicznych  modi w  trakcie  utworu.  Zob.  Heinrich  Sowa,  Zur
Weiterentwicklung der modalen Rhythmik, „Zeitschrift für Musikwissenschaft” 15 (1932-1933), s. 422-427.

895 U Anonima BOZ/I zagadnienie to w ogóle nie zostaje podjęte, u Anonima BOZ/II wprowadzone jest na
końcu rozdziału o alteracjach.
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Ryc. 31 Diagram alteracji z traktatu Anonima BOZ/I. Warszawa, Biblioteka Narodowa, rkp. BOZ 61, fol. 285r



schemat: reguła – przykład – opis. Prezentacja wydaje się jednak niepełna. Anonim BOZ/II

skupia  się  wyłącznie  na  synkopach  na  poziomie  prolatio (a  więc  zachodzącymi  między

semibreves i  minimami),  zaś  Anonim  Wrocławski  dodaje  do  tego  poziom  semiprolatio

(minimy i  semiminimy).  Termin transmutatio,  który  przetłumaczyć  można  byłoby  jako

„przemiana”, otrzymuje dość niejasną definicję: „Należy wiedzieć, że  transmutacio opisuje

się  następująco:  jest  to  wydzielenie  nut  razem  liczonych  i  czyni  się  przez  przeniesienie

[transposicio]  brevis w modus,  semibrevis w tempus,  minimy w prolatio  (…)”896. Następnie

zjawisko to zostaje opisane dość zawile na przykładzie semibrevis i minim: „Należy wiedzieć,

że  w  prolatio  minor,  kiedykolwiek  jedna  semibrevis umieszczona  jest  pomiędzy  dwoma

minimami lub ich wartościami [odpowiednikami ich wartości] (którymi są pauzy lub punkty),

taka [semibrevis] jest podzielona na dwie  minimy. Zgadza się, ponieważ ona razem z tymi

dwoma minimami ma wartość dwóch semibreves i dzieli się w ten sposób, że pierwsza [część]

dodana  byłaby  do  pierwszej  minimy,  z którą  tworzy  dwudzielną  [imperfecta]  semibrevis,

a druga  część  dodana  byłaby  do  drugiej minimy,  z  którą  podobnie  tworzy  dwudzielną

semibrevis”897.  Przykłady  nutowe  (także  z  wykorzystaniem  wielu semibreves pomiędzy

minimami, puncti  perfectionis  i  pauz) nie pozostawiają  wątpliwości,  że  chodzi  tu  właśnie

o synkopy.  W  ostatnim  przykładzie  pojawia  się  minima z  punktem,  mająca,  „według

współczesnych muzyków” (secundum modernos musicos), wartość trzech semiminim (poziom

semiprolatio).

Być może ze względu na ogólne nieskomplikowanie zagadnienia synkop zostało ono

przedstawione  mniej  szczegółowo  niż  poprzedzające  je  alteracje  –  w  podziałach

dwudzielnych nuty generalnie zachowują swoją wartość (za wyjątkiem przypadków użycia

punctus perfectionis). Traktat Anonima Wrocławskiego wieńczy natomiast diagram w formie

horyzontalnego drzewa,  który  jest  nieco  bardziej  zagadkowy (ryc.  32).  Główną kategorię

stanowi tu  transposicio, dzielące się na  transposicio perfecta  i  imperfecta; te dwa podtypy

z kolei  na  modalis,  temporalis i prolacionalis.  Układ  ten  jest  zaskakujący,  gdyż  zarówno

u Anonima  Wrocławskiego  jak  i  Anonima  BOZ/II  synkopy  opisane  zostały  tylko

w podziałach  dwudzielnych.  Do  każdego  rodzaju  w diagramie  przyporządkowane  zostały

896 Sciendum,  transmutacio  describitur  sic:  Est  notarum  connumerandarum  segregacio  et  fir  per
transposicionem  breuis,  quantum  ad  modum  semibreuis,  quantum  ad  tempus  minime,  quantum  ad
prolacionem (…). W: Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 344.

897 Sciendum, quod in minori prolacione, quandocumque vna semibreuis mediat inter duas minimas uel earum
valores ut sunt pause uel puncta, talis est dividenda in duas minimas. Racio, quia ipsa cum ambabus illis
minimis  valet  duas  semibreues  et  sic  diuiditur,  ut  prima  adderetur  prime  minime,  cum  qua  constituit
semibreuem imperfectam, et secunda pars adatur secunde minime, cum qua similiter constituit semibreuem
imperfectam. W: ibidem.
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dość rozbudowane przykłady nutowe, które, podobnie jak w diagramie alteracji, mogły służyć

raczej jako zadanie, materiał do obserwacji funkcjonowania systemu w praktyce.

Przykłady transpositio/transmutatio w podziałach dwudzielnych nie budzą większych

wątpliwości  (choć  Anonim  Wrocławski  w  tekście  nie  podejmuje  kwestii  synkop  na

poziomach  modus i  tempus),  przeciwnie do  transpositio  perfecta.  Ze względu na fakt,  że

reguły  w  tym  zakresie  nie  zostały  wyłożone  (należy  jednak  zauważyć,  że  przytoczona

wcześniej definicja Anonima Wrocławskiego wydaje się dopuszczać synkopy we wszystkich

podziałach rytmicznych), trudno szczegółowo określić w jaki sposób zjawisko to funkcjonuje
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Ryc. 32 Diagram typów transpositio z traktatu Anonima Wrocławskiego. Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka,
rkp. IV Q 16, fol. 160r



w tym konkretnym przypadku. Najbardziej  osobliwy notacyjnie  jest  przykład  transpositio

perfecta prolacionalis, w którym szczególną uwagę zwracają minimy z puncti divisionis898 po

obu stronach, w takich ilościach rzadko występujące w zapisach utworów muzycznych. Pełnią

one funkcję nuty „przenoszącej” („transponującej”) – przesuwającej następujący po niej układ

wartości rytmicznych. Same punkty uniemożliwiają zaś imperfekcję lub alterację po każdej ze

stron. Poniżej zamieszczam próbę transkrypcji sekcji transpositio perfecta (fig. 4). Efekt nie

jest jednak w pełni zadowalający – przykład prolationalis nie kończy się zgodnie z przyjętą

miarą. Najbardziej przekonujący w zakresie synkop wydaje się przykład temporalis.

Można zadać pytanie, dlaczego zagadnienie synkopacji w podziałach trójdzielnych nie

zostało szczegółowo opisane w żadnym z analizowanych traktatów?899 W przypadku Anonima

Wrocławskiego mógł to być efekt przeoczenia (niekompletności przekazu). Z drugiej strony

zjawisko to mogło być na tyle rzadko występujące, a przy tym złożone, że jego szczegółowy

opis  mógł  zostać  uznany  za  niepraktyczny.  Należy  zauważyć,  że  synkopy  w  podziałach

898 Willi Apel w tym kontekście przytacza też inne nazwy występujące w traktatach: punctus syncopationis, 
demonstrationis i reductionis. Zob. Apel, The Notation of Polyphonic Music, s. 396.

899 Wydaje  się,  że  nie  są  to  przypadki  odosobnione  wśród  tekstów  środkowoeuropejskich.  Przykładowo
u Anonima Brigensis typ transpositio perfecta zostaje tylko wymieniony, a przykłady nutowe pojawiają się
tylko odnośnie transpositio imperfecta. Zob. Rausch, Mensuraltraktate, s. 302-303.
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Fig  4  Transkrypcja  sekcji  transpositio  perfecta z  diagramu  Anonima  Wrocławskiego  (ryc.  32).  Strzałkami
oznaczono minimy z puncti divisionis po obu stronach nut



trójdzielnych  występowały  najczęściej  w skomplikowanej  polifonii  schyłku  XIV w.  (tzw.

stylu  ars  subtilior).  W XV  w.  mogły  już  powoli  wychodzić  z  użycia,  za  to  opisane

w traktatach  synkopy  w podziałach  dwudzielnych  były  wykorzystywane  coraz

powszechniej900. Może uznano, że nie ma sensu zapełniać pamięci wiedzą, która mało kiedy

się przyda (jeśli w ogóle). Z tej perspektywy na podstawie środkowoeuropejskich traktatów

można  zaobserwować  (szczególnie  u  Anonima  Wrocławskiego)  zmiany  stylistyczne  –

interesujące  zjawisko  wychodzenia  z  użycia  jednych  technik  na  rzecz  innych.  Dość

powiedzieć,  że  pierwsze  XIV-wieczne  definicje  synkop  w  pismach  Philippe’a  de  Vitry

i Johannesa de Muris dotyczyły wyłącznie podziałów trójdzielnych901.

900 Apel, The Notation of Polyphonic Music, s. 395-396.
901 Ibidem, s. 395.
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3. Teoria kontrapunktu
Kontrapunkt  jest  tematem  stosunkowo  rzadko  podejmowanym

w środkowoeuropejskiej  teorii  muzyki  schyłku  średniowiecza.  Sposób  kształtowania

przestrzeni  wertykalnej  w  muzyce  wielogłosowej  uwzględniony  zostaje  w  traktatach

organowych  oraz  w  nielicznych  przekazach  z zakresu  kompozycji  muzyki  menzuralnej.

Dlatego też  podstawę niniejszych rozważań stanowi  tekst  Anonima BOZ/III,  uzupełniony

o perspektywę  instrumentalistów,  zawartą  w  Octo  principalia  de  arte  organisandi

i Opusculum de arte organica.

3.1 Zasób współbrzmień

Poza  systemem  rytmicznym,  kluczowy  element  polifonicznej  muzyki  menzuralnej

stanowi zasób zalecanych współbrzmień. Spośród analizowanych traktatów zagadnienie to

zajmuje  istotną  część  tekstu  Modus  componendi  cantum  mensuralem („Metoda

komponowania  śpiewu  menzuralnego”)  Anonima  BOZ/III.  Traktat  rozpoczyna  popularna

„przypowieść” zacytowana za Musica speculativa  Johannesem de Muris902.  Opowiada ona

o Pitagorasie,  który  miał  „odkryć”  konsonanse,  przechodząc  obok warsztatu  kowalskiego.

Usłyszał  dochodzące  stamtąd  dźwięki  uderzeń  trzech  młotów:  pierwszy  z  nich,  ciężki

i wielki, wydawał najniższy dźwięk; drugi, nieco mniejszy, wydawał dźwięk o kwintę wyższy

od pierwszego; trzeci, najmniejszy, wydawał dźwięk wyższy o kwartę od drugiego i o oktawę

od pierwszego. W ten sposób Pitagoras odkrył trzy podstawowe konsonanse, które nazwał

diapason (kwinta), diatesseron (kwarta) i diapente (oktawa).

Kontekst  przytoczenia  tej  „przypowieści”  przez  autora  traktatu  jest  interesujący

z dwóch  powodów.  Po  pierwsze,  Anonim  BOZ/III  przedstawia  te  trzy  podstawowe

konsonanse jako podstawę, pewne dziedzictwo przejęte po poprzednich pokoleniach. Dalej

snuje rozważania na temat obserwowanych w ówczesnych czasach przemian stylistycznych

(mają one swoją kontynuację również na opisywanym wyżej diagramie podziałów wartości

rytmicznych [ryc. 28]): „Lecz ponieważ czyta się, że sztuka z dnia na dzień się rozszerza,

życie  zaś  zmniejsza  i  skraca,  to  następcy  Pitagorasa  odkryli  liczne  kolejne  konsonanse,

902 Witkowska-Zaremba, Musica Muris i  nurt  spekulatywny,  s.  174 (15-43).  Johannes podaje nie tylko trzy
podstawowe  interwały,  ale  także  bardziej  szczegółowe  proporcje  z  wykorzystaniem  cyfr 12,  9,  8  i  6
(tworzące  interwały  oktawy  [proportio  dupla],  kwarty  [proportio  sesquitertia],  kwinty  [sesquialtera]
i całego  tonu  [proportio  sesquioctava]).  „Przypowieść”  pojawia  się  również w  późniejszych  traktatach
środkowoeuropejskich.  Zob.  np.  Opusculum  musicae  compilatum  noviter Sebastiana  z  Felsztyna,  w:
Sebastian z Felsztyna,  Pisma o muzyce,  red.  i tłum. Elżbieta Witkowska-Zaremba, PWM, Kraków 1991,
s. 61-65.
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których  używa  się  we  współczesnych  czasach.  «Dawni»  nie  używali  również  minim

i semiminim, lecz zostały one wynalezione później (…). Niegdyś porządkowane były tylko

nuty  równe  i  proste,  i  w  takich  lubowali  się  «dawni».  Lecz  «współcześni»  umiejętnie

odkrywają liczne, jakby wytworne [subtiliores] konsonanse, wykorzystywane równocześnie

i w różnych podziałach [pariter et  fracturas]”903.  Świadomość różnic stylistycznych mogła

prowadzić do równie świadomego stosowania archaizacji, nawiązań do muzyki „dawnej”. Do

tematu tego nawiążę w epilogu.

Drugim interesującym aspektem historii o Pitagorasie jest umieszczenie jej w traktacie

dotyczącym  muzyki  „praktycznej”,  choć  jest  to  fragment  kojarzony  przede  wszystkim

z tradycją musica speculativa. U Anonima BOZ/III element „spekulatywny” został w gruncie

rzeczy  pominięty  –  nie  znajdziemy  tu  rozważań  na  temat  liczbowych  proporcji  między

interwałami.  Można  więc  uznać,  że  „przypowieść”  ma  znaczenie  mnemotechniczne  –

wspomaga zapamiętanie  najważniejszych konsonansów i,  co  równie  istotne,  umieszcza  je

w kontekście czasowym. Sama postać Pitagorasa mogła być w oczywisty sposób kojarzona

z antykiem oraz bliżej nieokreśloną „dawnością”. Do tych dawnych czasów autor nawiązuje

później, np. przy charakteryzowaniu interwału kwarty: „Kwarta nie brzmi zgodnie, ponieważ

jest jakby sekundą, „dawni” używali jej z powodzeniem; wśród współczesnych jednak znaczy

niewiele”904. Historia o Pitagorasie mogła w pamięci czytelnika odcisnąć żywy obraz muzyki

„dawnej”  i  związanych  z  nią  współbrzmień,  który  mógł  następnie  stać  się  punktem

odniesienia do rozważania zachodzących ówcześnie zmian.

Po „przypowieści”  następuje omówienie interwałów kolejno od tercji  do interwału

vicesima (podwójna  oktawa  i  septyma).  Nastawienie  na  wykorzystanie  współbrzmień

w tworzeniu śpiewu menzuralnego zauważyć można w komentarzach autora, które dotyczą

przede wszystkim poziomu „zgodności” oraz, w przypadku interwałów większych od oktawy,

równoważności  (np.  „Lecz  kwintdecyma  znów  dobrze  konsonuje,  ponieważ  jest  jak

oktawa”905).  W kilku miejscach autor przyporządkowuje również sugerowany ruch głosów

w przypadku wystąpienia danego interwału (np.  przejście z seksty na kwintę lub oktawę).

903 Sed quia legitur, quod ars de die in diem augmentatur, vita vero decrescit et abbreviatur, ideo successores
ipsius Pythagore plures adinvenerunt concordancias, quibus modernis utuntur temporibus. Eciam antiquitus
notis minimis vel semiminimis non utebantur, sed postea sunt adinvente (…).  Ibi solum plane et simplices
note  sunt  ordinate  et  in  talibus  antiqui  delectabantur.  Sed  moderni  ingenio  quasi  subtiliores  plures
invenerunt concordancias, pariter et fracturas. W: Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN
BOZ 61. Edycja tekstu, s. 531-532.

904 Quarta non concordat, quia est quasi secunda, licet bene antiqui ea utebantur; aput modernos vero minime
valet. W: ibidem, s. 532.

905 Sed quindecima iterum bene concordat, quia habet se ad modum octave. W: ibidem, s. 533.
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Podsumowanie materiału stanowi niewielki przykład nutowy – diagram (ryc.  33). W jego

opisie,  Witkowska-Zaremba nie  podejmuje  kwestii  jego  możliwej  funkcji906.  Z  pewnością

diagram nie stanowi wyczerpującego przedstawienia materiału – brakuje w nim podziału na

konsonanse doskonałe (najzgodniej brzmiące) i niedoskonałe („zaledwie” zgodnie brzmiące)

oraz  interwały  małe  i  wielkie.  Nie  jest  on  również  odpowiednio  opisany  i układ  w  nim

zastosowany nie jest na pierwszy rzut oka oczywisty. Nuty w kształcie  semibreves zapisane

zostały w dwóch szeregach nad sobą w sposób quasi partyturowy, jednak kolejne wysokości

należy czytać w relacji do najniższej nuty. W ten sposób powstają dwa szeregi konsonansów

(3, 5, 6, 8, 10, 12 [dolny szereg], 13, 15, 17, 19, 20 [górny szereg]). Diagram zapisany jest tą

samą ręką  co  reszta  traktatu,  umieszczony  na  marginesie  stanowi  wizualizację  odległości

na systemie  liniowym.  Jego  „kompaktowość”  jest  praktyczna  (pozwala  na  ujęcie  jednym

spojrzeniem wszystkich konsonansów i obserwację relacji między nimi), jednocześnie jednak

niestaranne  wykonanie  powoduje,  że  strona  wizualna  oddziałuje  na  pamięć  raczej

w ograniczonym stopniu.

Dwa  nieco  odmienne  ujęcia  problemu  współbrzmień  zaobserwować  można

w traktatach organowych. W Opusculum de arte organica – traktacie bardziej rozbudowanym

i szczegółowym, ale także przeznaczonym dla nieco bardziej zaawansowanych uczniów, niż

Octo principalia – druga część poświęcona jest zgodnym współbrzmieniom (concordancie),

które  utożsamiane  są  z konsonansami  (consonancie).  Autor  dzieli  je  na  znane  nam

współcześnie  grupy:  konsonanse  doskonałe  (perfecte:  unison,  kwinta,  oktawa,  duodecyma

i kwintdecyma)  oraz  niedoskonałe  (imperfecte:  tercja  mała  [depressa]  i  wielka  [elevata],

kwarta,  seksta,  decyma  mała  i  wielka)907.  Istotna  w  tym  przypadku  jest  kategoria

równoważności interwałów w obrębie oktawy i ich odpowiedników w odległościach o oktawę

906 Eadem, Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, s. 86-87.
907 Eadem, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 407-408  (52-55).
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większych  (czyli  złożeń  takich  jak  kwintdecyma  –  podwójna  oktawa).  Podział  ten

zaprezentowany zostaje w formie horyzontalnego drzewa (ryc. 34), które opisane jest przez

autora  jako figura,  choć  jest  to  diagram  o  bardzo  ograniczonej  liczbie  elementów

pozatekstowych.  Mimo  to  w  pewien  sposób  wyróżnia  on  najważniejsze  informacje

w rękopisie  i  stanowi  przykład  tego,  jak  traktat  może  być  kształtowany  za  pomocą

rozgałęziających się figur.

W dalszej  kolejności  autor  Opusculum umieszcza wymienione  wcześniej  interwały

w systemie  heksachordalnym  i  zarazem  na  klawiaturze  instrumentu:  „Pojmuje  się  to

w następujący sposób: na klawiszu  C fa ut oznacza się unison, lecz uderzony równocześnie

z g sol re ut staje się kwintą; z c sol fa ut jest oktawą; z drugim g sol re ut jest duodecymą908;

z c sol fa jest kwintdecymą. I te wśród zgodnych współbrzmień nazywa się konsonansami

doskonałymi. Dalej c fa ut i e la mi tworzą tercję wielką i zgodnie brzmiącą, c fa ut i półton

pod e la mi <jest tercją małą>, c fa ut i a la mi re sekstą, <c fa ut z drugim e la mi> tworzą

decymę  zgodnie  brzmiącą.  Podobnie  wyobrazisz  to  sobie  od  innych  klawiszy”909.  Autor

traktatu pokazuje więc tylko podstawową zasadę działania na przykładzie jednego klawisza

organów910,  a  resztę  pozostawia umiejętnościom ucznia,  co mogło być również połączone

z przekazem oralnym. To samo postępowanie od innych klawiszy nie jest bowiem sprawą

oczywistą – główny problem stanowi odpowiednie wykorzystywanie zmian chromatycznych

908 Określenia takie jak „drugie g sol re ut” (zamiast gg sol re ut lub innego doprecyzowania) wskazują na nieco
uproszczone  podejście  do  systemu  heksachordalnego,  będące  prawdopodobnie  wpływem  praktycznego
podejścia, charakteryzującego ars organisandi.

909 Hoc ita intellige: in hac clave C fa ut per se tacta dicitur unisonus, sed tacta simul cum g sol re ut est
quinta; cum c sol fa ut est octava; cum secundo g sol re ut est duodecima; cum c sol fa est decima quinta. Et
he dicuntur consonancie perfecte in concordanciis. Iterum c fa ut et e la mi est 3a elevata et concordans, c
fa ut et semitonium sub e la mi <est 3a depressa>, 6ta c fa ut et a la mi re, <c fa ut et e la mi> secundum est
decima concordans. Similiter imagineris de alijs clavibus. W: ibidem, s. 408 (56-59).

910 Słowo  clavis ma  w  tym  przypadku  podwójne  znaczenie:  jest  to  z  jednej  strony  klawisz  instrumentu,
z drugiej strony stopień w systemie muzycznym.
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(w ramach ars organisandi określanych jako semitonia). Możliwe komplikacje zaobserwować

można  już  na  załączonym  przykładzie  muzycznym,  gdzie  interwały  zanotowane  zostały

w formie ligatur (ryc. 35).

Na pierwszym systemie liniowym autor zamieścił (od lewej) konsonanse doskonałe

budowane  od  clavis C  fa  ut (kolejno  unison,  kwinta,  oktawa,  duodecyma  i  zestawienie

wszystkich w obrębie kwintdecymy) oraz od najniższego klawisza instrumentu, czyli  B mi.

W tym drugim przypadku już pierwszy interwał tworzy tryton, zamiast oczekiwanej kwinty

czystej.  System  liniowy  umieszczony  niżej  rozpoczyna  się  swobodniejszym  zapisem

interwałów, być może przykładem schematu harmonicznego dla wznoszącego tenoru. Można

zauważyć  następującą  zasadę:  poza  pierwszymi  dwoma  interwałami  i ósmym  następują

naprzemiennie  po  sobie  konsonanse  doskonałe  i niedoskonałe  z  zachowaniem  jednego

dźwięku wspólnego (górnego lub dolnego). Dopiero seria od czternastego interwału została

podpisana (3, 4, 6, 10, 11), jednak bez rozróżnienia rodzajów tercji i decymy. Wcześniej (od

dziewiątego) autor prawdopodobnie miał zamiar zapisać serię konsonansów niedoskonałych

od C, jednak powtórzył tercję i decymę, a pominął sekstę i undecymę. Przykłady muzyczne

nieodpowiadające ściśle treści traktatu były zaś być może rodzajem ćwiczeń skryptora lub

innego  użytkownika  tekstu  (wskazywałoby  na  to  podpisanie  interwałów  pod  prostą

konstrukcją  harmoniczną  umieszczoną  po  prawej  stronie  drugiego  systemu  liniowego  –

przekazuje ona istotną informację o możliwości dość swobodnego prowadzenia równoległych

tercji).  Sekcję  o interwałach  kończy  wskazanie  dysonansów (jako  odległości  niebędących

wymienionymi  powyżej911),  które  jednak  są  niezbędne  do  „formowania”  tactus,  mimo  iż

911 Autor przytacza tylko nazwy: secunda, septima i nona. Zob. ibidem, s. 409 (61).
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większa  część tactus  ma przebiegać  w konsonansach.  Im „lepszy”  konsonans tym dłużej

i częściej należy go stosować912.

Octo  principalia  de  arte  organisandi w  zakresie  interwałów stanowi  uzupełnienie

Opusculum,  przeznaczone  dla  absolutnie  początkujących  adeptów  sztuki  organowej.

Konsonanse (tercia depressa,  tercia elevata,  quarta,  quinta,  sexta depressa,  sexta elevata,

octava,  decima,  undecima,  duodecima,  tredecima depressa,  tredecima elevata,  quindecima)

wymieniane są od kolejnych klawiszy organów (kolejno od B mi, C fa ut, d sol re, e la mi, f fa

ut, g sol re ut, a la mi re, b fa w obrębie skali instrumentu do wysokiego b fa b mi) w formie

horyzontalnych diagramów, będących właściwie listami interwałów (zob. ryc. 36). Druga lista

obejmuje konsonanse (w obrębie oktawy) tworzone z wykorzystaniem półtonów (semitonia),

czyli zmian chromatycznych spoza podstawowego zakresu systemu claves i  voces. Problem

w przypadku  przekazu  Octo  principalia stanowią  jednak  liczne  nieścisłości,  szczególnie

w zakresie  notacji  półtonów913.  Bezpośrednio  do  klawiatury  instrumentu  odwołuje  się

również autor traktatu z Monachium, który, poza przytoczeniem fragmentu o konsonansach

znanego  z  Opusculum,  w innym  miejscu zaleca  implicite obliczanie  klawiszy  pomiędzy

danymi dźwiękami: „Na przykład, wykonując [tangendo –  „dotykając”] przytoczony wyżej

tactus nad ut, pierwszą jego część mogę rozpocząć w dowolnym konsonansie; gdy rozpocznę

w oktawie (czyli to będzie c sol fa ut), to dalszą część rozpocznę w kolejnym konsonansie, tj.

na e la mi, ponieważ pomiędzy c sol fa ut i e la mi leży tylko d la sol re. D la sol re nie może

zgodnie brzmieć z c sol fa ut (…), ponieważ będzie pomiędzy nimi dziewięć klawiszy”914.

912 Ibidem, (62-63).
913 Problem ten szczegółowo omawia Witkowska-Zaremba w: ibidem, s. 398-400.
914 Exempli gracia, tangendo tactum prius ponitum super ut, tunc ego possum medietatem primam incipere in

qualibet concordancia, modo incipiam in octaua, hoc erit in c sol fa ut, et alteram in sequenti concordancia,
scilicet in e la mi, quia inter c sol fa ut et e la mi solum mediat d la sol re, et d la sol re non potest
concordari cum c sol fa ut (…) quia erit nona clauis. W: Göllner, Formen früher Mehrstimmigkeit, s. 170
(10-16).
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Listy konsonansów znane są z traktatów z zakresu kontrapunktu wokalnego i wśród

badaczy nie ma wątpliwości, że przeznaczone były one do zapamiętania915. Różnicę, na którą

warto zwrócić uwagę, stanowią w Octo principalia de arte organisandi kryteria klasyfikacji,

silnie powiązane z praktyką gry na instrumentach klawiszowych. Wydają się one wynikać

bezpośrednio z układu klawiatury – nadrzędny podział stanowi wykorzystanie  semitoniów,

czyli  „czarnych”  klawiszy,  a w obrębie  dwóch  list  interwały  wymieniane  są  po  kolei

począwszy  od  niskiego  rejestru  klawiatury.  W  traktatach  dotyczących  kontrapunktu

wokalnego to system heksachordalny stanowi główne narzędzie i punkt odniesienia, dlatego

też  każdy interwał  jest  rozpatrywany względem tego,  gdzie  można znaleźć go w obrębie

heksachordów  (np.  wymieniane  są  wszystkie  wznoszące  i opadające  całe  tony

915 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 131-132.
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w heksachordzie  naturalnym od  C)916.  W obu  przypadkach  kluczowy wydaje  się  element

wizualizacji dźwięków: na klawiaturze bądź na systemie claves i voces  (przedstawianym za

pomocą diagramów typu manus i scala; kwestia wizualizacji w praktyce kompozycji muzyki

polifonicznej zostanie rozwinięta w kolejnej części). Na przykładach list interwałów wyraźnie

więc widać, jak przeznaczenie traktatu (komponowanie w formie szczegółowego planowania

lub wykonawstwo [także jako improwizacja]) wpływa na sposób ujęcia materiału, a kryteria

klasyfikacji  nie  bazują  na abstrakcyjnych zasadach,  ale  są  ściśle  powiązane z narzędziem

wykorzystywanym  w  praktyce  muzycznej  (ręka  Gwidona,  system  liniowy,  klawiatura

instrumentu).

3.2 Metoda kompozytorska Anonima BOZ/III

Drugą część traktatu  Modus componendi cantum mensuralem zajmuje zwięzły opis

sposobu  komponowania  trzygłosowego  śpiewu  menzuralnego.  Autor  zaleca  rozpoczęcie

pracy od wymyślenia (preconcipere in mente) tenoru z uwzględnieniem menzury tego głosu

(konfiguracji modus i tempus), a także planowanego discantus (wybór prolatio). Kolejny krok

stanowi  spisanie  tenoru  na tabliczce  z  drewna (tabula  lignea)  lub  innego materiału,  jego

wielokrotne  prześpiewanie  (by  ocenić,  czy  melodia  „brzmi  dobrze”),  a  następnie

wprowadzenie poprawek, co obejmuje nie tylko melodię, ale także rytm. Należy upewnić się

więc,  czy  liczba breves nie  wykracza  poza  ustalony modus,  a semibreves poza  ustalony

tempus917.

Po odpowiednim przygotowaniu tenoru można przejść do komponowania  discantus,

którego  sferę  rytmiczną  kontroluje  kategoria  prolatio.  Autor  w  tym  miejscu  wymienia

wszystkie konfiguracje  tempus i  prolatio, jednak bardzo skrótowo, co może sugerować, że

zakłada  znajomość  systemu  menzuralnego  przez  czytelnika  (co  zgadzałoby  się

z postrzeganiem  traktatu  Anonima  BOZ/III  jako  kontynuacji  Anonima  BOZ/II).  Kwestia

podziału minimy pojawia się w tym miejscu w bardzo podstawowym zakresie (obejmuje tylko

standardowy  podział  na  dwie  semiminimy).  Następnie  autor  zwraca  uwagę  na

współbrzmienia:  pierwsza nuta  discantus,  przypadająca na daną nutę tenoru,  powinna być

916 Ibidem,  s.  132-133.  W  przypadku  większych  interwałów  (w  wielu  przypadkach  wykraczających  poza
pojedynczy heksachord, jak np. kwinta zmniejszona) odnoszono się do całości systemu  claves, co bliższe
jest układowi w  Octo principalia,  z tym, że w  ars organisandi główne ograniczenie stanowi klawiatura
instrumentu.  Podobną  praktykę  zauważyć  można  również  w  sekcjach  poświęconym  interwałom
melodycznym w ramach musica plana (zob. część 1.6 niniejszego rozdziału).

917 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 534.
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względem niej  w konsonansie,  co do drugiej  nuty nie ma takiej  konieczności (aczkolwiek

konsonanse zawsze są wskazane). Po tej uwadze Anonim BOZ/III powraca jednak znów do

kwestii rytmu, przytaczając w skrócie zasady dotyczące nut kolorowych (czerwonych, bądź

„otwartych”  –  niewypełnionych)918.  Należy  zauważyć,  że  autor,  opisując  menzurację

discantus,  stosuje  metaforę  wizualną  –  nuty  (czy  raczej  kształty  nut)  powinny  być

„ustawiane” (debent poni) zgodnie z menzurą (np. w tempus imperfectum prolatio maior „trzy

minimy powinny być ustawione na jedną semibrevis i sześć na jedną brevis”919). Nie pojawia

się  jednak  zalecenie  zanotowania  tego  głosu.  Po  określeniu  zasad  tworzenia  discantus

wprowadzona  zostaje  wzmianka  o  możliwości  zmiany  menzuracji  w  trakcie  utworu,

w odniesieniu do obu głosów920.

Ostatni etap komponowania stanowi uzupełnienie konstrukcji dwugłosowej o trzeci

głos, określony jako  contratenor, bądź  medium  („środkowy”). Kontratenor pojmowany jest

wyłącznie  jako  uzupełnienie  tenoru  i discantus.  Anonim  BOZ/III  określa  jego  miejsce

w odniesieniu do dwóch pozostałych głosów, zupełnie pomijając przy tym kwestię rytmiki.

Zalecenia ujęte  są  w formie  zasad,  które  jednak nie  zostały w żaden sposób wyróżnione.

Nawet wyraźniej niż w przypadku discantus odznacza się w nich odniesienie do przestrzeni

wizualnej: „Kiedy bowiem tenor stoi u podstawy [in bassa] a discantus stoi w oktawie, wtedy

contratenor lub medium powinien stać w kwincie nad tenorem i w kwarcie pod discantus”921.

W jednej z zasad pojawia się nawet słowo locus – „miejsce”922.

Podobny sposób ujęcia kwestii kontratenoru znaleźć można w traktatach o sztuce gry

na instrumentach klawiszowych. W tym przypadku zsynchronizowany jest on jednak tylko

z jednym  głosem  –  tenorem,  co  może  prowadzić  do  powstania  niekontrolowanych

dysonansów  z  głosem  discantus (który  przebiega  jednak  zazwyczaj  w  dość  drobnych

wartościach  rytmicznych,  co  skraca  czas  trwania  ewentualnego  niezgodnego

współbrzmienia).  W  praskich  traktach  organowych  zagadnienie  to  ujęte  jest  w  postaci

ogólnych reguł, pozwalających na uzupełnienie konstrukcji harmonicznej (podobnie jak tenor,

918 Zasady  dotyczące  rytmiki  zostają  jeszcze  raz  podsumowane  na  końcu traktatu  przy  użyciu  diagramów
(zob. ryc 28).

919 Et si discantus fuerit mayoris prolacionis, tunc tres minime debent poni pro una semibrevi et sex pro una
brevi, id est pro tempore imperfecto. W: ibidem, s. 535.

920 Ibidem, s. 535-536.
921 Quando enim tenor stat in bassa et discantus stat in octava, tunc contratenor vel medium debet stare in

quinta supra tenorem et in quarta sub discantu. W: ibidem, s. 536.
922 Sed si discantus fuerit positus in quinta supra tenorem, tunc contratenor vel medium debet stare in tercia

tam tenoris quam discantus aut, si  locum habet, potest medium poni in octava, si ascensum habere potest
competenter. W: ibidem.
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także  kontratenor  nie  posiada  w ars  organisandi wyraźnego  rysu  melodycznego).

Przykładowo, autor  Opusculum skupia się głównie na tercjach (gdyż,  jak twierdzi,  użycie

kontratenoru  w  kwincie  nad  tenorem  jest  powszechnie  znane923),  które  mogą  być  małe

lub wielkie w zależności od dalszego przebiegu (a właściwie od ruchu tenoru). Kiedy bowiem

konstrukcja  harmoniczna  „schodzi”  do  unisonu,  należy  poprzedzić  go  tercją  małą.  Przed

kwintą  powinna  zaś  wystąpić  tercja  wielka.  Gdy  materiał  diatoniczny  nie  pozwala  na

osiągnięcie  pożądanego  współbrzmienia,  należy  zastosować  zmiany  chromatyczne,  czyli

semitonia.  Głównym  zadaniem kontratenoru  w  tym  ujęciu  wydaje  się  więc  uzupełnienie

kadencji.

Autor pod koniec wywodu nawiązuje do wiedzy czytelników z zakresu musica plana

– po wymienieniu tercji w ramach heksachordu pojawia się uwaga o tym, że „[tercje] wielkie

nazywane są wśród muzyków [aput musicos] mianem ditonus, czyli jakby «dwa tony», a małe

jako  semitonium  cum  tono”924.  Zauważyć  można  więc  w  tym  miejscu  świadomość

odmiennego statusu organistów i śpiewaków dobrze znających sztukę śpiewu chorałowego,

a także innej terminologii (przy okazji autor odwołuje się do wiedzy uczniów, którzy mogli

kojarzyć  pojęcia  z  teorii  musica  plana925).  Rozważania  w Opusculum wieńczy  przykład

nutowy  (ryc.  37)  ukazujący  w  formie  ligatur  wznoszące  i opadające  tercje  w  obrębie

heksachordu oraz wymienione w tekście układy dwóch interwałów (zapis melodyczny nie

wydaje  się  mieć  w  tym  przypadku  znaczenia,  a  interwały  powinny  być  odczytywane

harmonicznie).

Poświęcona zagadnieniu kontratenoru ósma sekcja  Octo principalia de arte organisandi nie

wnosi  wiele  w  zakresie  prezentacji  tego  materiału,  a  najbardziej  wyczerpujący

923 Wywód autora wydaje się niekompletny, gdyż wspomina o „nieznanym” użyciu kwart i sekst, czego jednak
nie rozwija w dalszej części tekstu. Zob. eadem, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 416 (128-136).

924 Et vocantus aput musicos elevate dittone, quasi duo toni; et depresse semitonium <cum tono>.  W: ibidem,
(136).

925 O sprzężeniu terminologii ze sposobami wizualizacji interwałów pisałem w części 1.6 niniejszego rozdziału.
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rkp. MCIII, fol. 100r



i uporządkowany  wywód  (według  ponumerowanych  reguł  i  z  rozróżnieniem  na  głos

umieszczony nad lub pod tenorem) odnaleźć można w traktacie z Monachium926.

Powracając  jednak  do  tekstu  Anonima  BOZ/III,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba

wskazuje, że zawiera on instrukcję komponowania prostego trzygłosowego utworu w stylu

pieśniowym927,  choć  autor  kilkukrotnie  otwiera  możliwości  zastosowania  bardziej

zaawansowanych technik, gdy wspomina o nutach kolorowych, podziale minimy, czy zmiany

menzuracji w obrębie utworu. Z perspektywy samej muzyki, ta nieskomplikowana i zwięźle

przedstawiona  metoda  nie  wprowadza  wiele  nowego,  stanowi  jednak  interesujący  wgląd

w ówczesną praktykę kompozytorską, a raczej pewien zbiór praktyk, obejmujących muzyczną

improwizację i pracę z notacją: zarówno w umyśle, jak i przy użyciu fizycznych sposobów

zapisu.

Na  przykładzie  sposobu  komponowania  tenoru  można  zaobserwować,  idąc  za

koncepcją Waltera Onga, jak wielką przemianę w tworzeniu muzyki stanowiło posługiwanie

się  notacją.  Tenor  powinien  zostać  najpierw  wymyślony;  co  jednak  tak  naprawdę  może

oznaczać  określenie  preconcipere  in  mente?  Wymyślony,  czyli  zwizualizowany  w formie

notacji,  czy  zaimprowizowany?  Wydaje  się,  że  może  to  być  rodzaj  praktyki  pośredniej,

będącej  improwizacją  osoby  znającej  notację,  posiadającej  świadomość  systemu

menzuralnego (na co wskazuje zalecenie, by od początku brać pod uwagę kategorie  modus

i tempus). Znajomość notacji będzie więc oddziaływać na „spontaniczne” tworzenie melodii,

podobnie jak znajomość pisma wpływa na sposób myślenia jego użytkowników928. Ostateczne

ukierunkowanie w stronę piśmienności następuje jednak w momencie zanotowania tenoru.

Pismo dystansuje  użytkownika  od przedmiotu,  umożliwia  jego szczegółową analizę929,  co

wyraża  Anonim  BOZ/III,  zalecając  kilkukrotne  prześpiewanie,  dokładne  przeliczenie

tempora i wprowadzenie poprawek.

Jak  wiemy  z  dogłębnego  studium  XVI-wiecznych  kompozytorskich  autografów

autorstwa Jessie Ann Owens930, notacja była wykorzystywana w procesie twórczym, co nie

926 Göllner,  Formen früher  Mehrstimmigkeit,  s.  173.  Zasady dotyczące  kontratenoru  we wszystkich  trzech
źródłach  (w rękopisie  z  Ratyzbony  zagadnienie  to  jest  pominięte)  podsumowuje  Christian  Meyer
w: Wahrnehmungsperspektiven, s. 88-90.

927 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie, s. 69.
928 Ong, Oralność i piśmienność, s. 131-138.
929 Ibidem, s. 163-165.
930 Jessie Ann Owens,  Composers at Work. The Craft of Musical Composition 1450-1600, Oxford University

Press, New York 1997. Mimo skupienia na twórczości XVI w. autorka twierdzi, że część z jej obserwacji jest
zasadna również dla twórczości wcześniejszej (s. 6), czego potwierdzeniem mogłaby być analiza metody
Anonima BOZ/III.
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oznacza jednak, że utwory powstawały w formie dokładnie zanotowanych partytur, znanych

z późniejszych  epok.  Jednym  z  narzędzi  używanych  w  procesie  kompozytorskim  były

najczęściej  kamienne  bądź  drewniane  tabliczki  z  wyrytymi  na  stałe  lub  namalowanymi

liniami,  umożliwiające wygodne wymazywanie zapisanego materiału.  W XV w. były  one

powszechnie wykorzystywane do nauki kontrapunktu; zresztą to ich funkcja pedagogiczna

była najbardziej rozpowszechniona i utrzymywała się najdłużej (nawet do XIX w.)931. Tabula

lignea  z traktatu Anonima BOZ/III  jest właśnie tym, dość specjalistycznym932,  narzędziem

umożliwiającym  analizę  i  wprowadzenie  poprawek.  Do  tego  celu  służyła  ona  również

XVI-wiecznym kompozytorom, co znamy z bezpośrednich przekazów933.

Co interesujące, Anonim BOZ/III nie zaleca jednak zapisu pozostałych głosów. Mimo

iż  wykorzystania  pisma  nie  można  w  tym wypadku  wykluczyć,  to  alternatywną  metodę

stanowić mogła mentalna wizualizacja kolejnych głosów na systemie liniowym934. Praktykę tę

sugerować  mogą  wspomniane  wcześniej  wizualne  metafory,  w  przypadku  discantus

dotyczące  rytmu,  w przypadku  kontratenoru  interwałów.  Pisząc  o  discantus,  autor  dość

ogólnie  podejmuje  kwestię  współbrzmień,  jednak  narzędzi  do  ich  wizualizacji  dostarcza

w pierwszej części traktatu, poświęconej interwałom. Opisywany w poprzednim podrozdziale

diagram (ryc. 33) może stanowić więc w tym kontekście istotną pomoc przy wizualizacji. Co

prawda prezentuje  on pełen zasób konsonansów od nuty umieszczonej na najniższej linii,

jednak przy bardziej wnikliwej obserwacji można zauważyć, że obejmuje on również całkiem

szeroki zakres interwałów, budowanych od nuty umieszczonej na polu. Należałoby w takim

wypadku  wziąć  piątą  nutę,  licząc  od  lewej  strony  w dolnym  szeregu  i porównać  z  nią

wszystkie nuty umieszczone powyżej. W ten sposób powstają następujące interwały: tercja,

kwinta, seksta, oktawa, decyma, duodecyma, tercdecyma.

Szczególnie  znaczący  w  kontekście  wizualizacji  wydaje  się  opis  komponowania

kontratenoru,  w którym  kwestia  rytmu  zostaje  zupełnie  pominięta.  Nieco  przypomina  to

traktaty dotyczące XV-wiecznej angielskiej  praktyki improwizowanego śpiewania prostego

931 Ibidem, s. 89.
932 W  XV  i  XVI  w.  zakup  tabliczek  (określanych  często  jako  cartelle)  często  odnotowywany  był

w dokumentach. Wysokiej jakości  cartelle nie były też zawsze łatwo dostępne.  Ibidem, s. 88-89. Anonim
BOZ/III sugeruje „wzięcie tabliczki drewnianej lub z czegoś innego” (incipiat tabulam ligneam vel alterius
rei), być może biorąc pod uwagę ewentualną trudną dostępność „profesjonalnej” tabliczki.

933 Owens przytacza korespondencję Giovanniego Spataro i Pietra Aarona z lat 30. XVI w., w której Spataro,
spoglądając na swoją cartellę, weryfikuje krytykę ze strony Aarona, jakoby miał w swoim motecie zapisać
nierówną liczbę semibreves. Ibidem, s. 98-99.

934 Problemowi wizualizacji dużą uwagę poświęca Busse Berger w:  Medieval Music and the Art of Memory,
s. 198-251.
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discantus nad śpiewem chorałowym, które z perspektywy technik memoryzacji opisuje Busse

Berger935.  Przeznaczone  one  były  nie  tylko  dla  śpiewaków,  ale  także  nauczycieli

i kompozytorów936.  Wspólną  cechę  sposobu  komponowania  kontratenoru  i  wspomnianej

improwizacji  stanowi  wizualizacja  (choć  należy  zauważyć,  że,  przeciwnie  do  traktatów

angielskich, Anonim BOZ/III nie wyraża tego explicite) – „student okiem swojego umysłu

widzi całą strukturę kontrapunktyczną”937. Dlaczego jednak Anonim BOZ/III pominął kwestię

rytmu? Przyczyna tego wydaje się tkwić właśnie w wizualizacji: w sytuacji, gdy dwa skrajne

głosy  zostały  poprawnie  rytmicznie  skoordynowane,  trzeci  może  zostać  zwizualizowany

w odniesieniu  do  nich  przez  obserwację  interwałów  (a  zarazem  miejsc,  w których  może

zostać umieszczony zgodnie z przytoczonymi zasadami). Rytm nie jest więc konieczny do

synchronizacji – przy takim podejściu nie istnieje zagrożenie dodania zbyt dużej liczby nut.

Powyższą  interpretację  procesu  kompozytorskiego  zdaje  się  wystawiać  na  próbę

przykład muzyczny zamieszczony bezpośrednio po tekście (ryc. 38). Stanowi on szkic prostej

kompozycji trzygłosowej w formie pseudo-partytury, w której głosy, mimo umieszczenia nad

sobą na jednym systemie liniowym, nie są wertykalnie zsynchronizowane, brakuje również

klucza. Głos środkowy (contratenor) został zapisany po raz drugi na oddzielnym systemie.

Mimo pewnej nieczytelności przykładu muzycznego (głosy nachodzą na siebie, nie zostały

wyróżnione w żaden specjalny sposób), da się go uporządkować zgodnie z zasadami systemu

menzuralnego (edycji dokonała Witkowska-Zaremba938).

935 Ibidem, s. 201-210.
936 Ibidem, s. 201.
937 Ibidem, s. 208.
938 Witkowska-Zaremba, Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, s. 88-89.
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„Pseudo-partytury” stanowią najpopularniejszy rodzaj szkiców utworów wokalnych,

analizowanych przez Owens939. Głosy umieszczone są w nich pod sobą, bez synchronizacji

wertykalnej. Wyjątkową cechę przykładu Anonima BOZ/III stanowi umieszczenie wszystkich

głosów na jednym systemie liniowym, czego efektem jest wspomniana wizualna niejasność

tego przykładu. Trudno powiedzieć jaki był cel tego zabiegu – możliwe, iż był to powód tak

trywialny,  jak  chęć  zaoszczędzenia  miejsca  na  stronie,  a  kopista,  zdając  sobie  sprawę

z nieczytelności,  postanowił  zapisać contratenor oddzielnie,  aby  czytelnik  był  w  stanie

odseparować  poszczególne  głosy. Pewnym  jest  jednak,  że  synchronizacja  wertykalna

w przykładzie muzycznym nie była istotna, mimo iż kwestia ta zajmuje bardzo ważne miejsce

w tekście traktatu. Wydaje się więc, że notacja nie odpowiada dokładnie zaleceniom Anonima

BOZ/III,  nie  wyklucza  tym  samym  wizualizacji  współbrzmień.  Należy  również  zwrócić

uwagę,  że w drugim przekazie  Modus componendi z  praskiego rękopisu M.CIII  przykład

muzyczny nie został uwzględniony; nie wiadomo więc na ile stanowi on w pełni integralną

część traktatu940.

Modus  componendi  cantum mensuralem nie  dostarcza  jednej,  definitywnej  metody

komponowania śpiewu menzuralnego, a stanowi raczej odbicie ówczesnych praktyk, które,

podobnie jak dziś, wcale nie były jednorodne i obejmują pracę na różnych poziomach. Jak

wskazuje Owens, proces kompozytorski był generalnie addytywny941, a tworzenie najpierw

939 Owens, Composers at Work, s. 137.
940 Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, s. 489.
941 Autorka wskazuje, że rozpowszechniona była praca nad mniejszymi segmentami, która jednak wydaje się

specyficzna  dla  kompozycji  XVI-wiecznych,  często  możliwych  do  podzielenia  w  miejscach
przeprowadzenia imitacji. Owens, Composers at Work, s. 196.
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dwóch  najważniejszych  głosów,  i  następnie  uzupełnianie  go  o  trzeci,  stanowi  jeden  ze

sposobów tworzenia  struktury  polifonicznej942,  być  może,  biorąc  pod uwagę  dydaktyczny

charakter traktatu Anonima BOZ/III, odpowiedni dla początkujących. Autor traktatu zaleca

fizyczne zapisanie tylko najważniejszego głosu (tenoru), choć zanotowanie całej struktury nie

było wykluczone (co zdaje się sugerować przykład nutowy). Interesującą i wciąż zagadkową

pozostaje  kwestia  konsekwentnego  niestosowania  zapisu  partyturowego  w  menzuralnych

utworach  wokalnych.  Owens  zwraca  uwagę,  że  niemal  żadna  tego  rodzaju  partytura  nie

zachowała  się943,  a  jednoczesne  śledzenie  głosów  (umiejętność,  którą  niewątpliwie

wykazywali  się  XV-  i  XVI-wieczni  twórcy)  wymagało  wizualizacji  i/lub  zaangażowania

śpiewaków,  którzy  mogli  ten  utwór  wykonać.  W ten  sposób  również  wykrywano  błędy

w zakresie kontrapunktu, które na pierwszy rzut oka nie były widoczne w kompozytorskim

szkicu944.

942 Ibidem.
943 Autorka  przytacza  jeden  tylko  przykład  –  szkic  ośmiogłosowego  Magnificat z  rękopisu  CoimU  48

z portugalskiego klasztoru Santa Cruz, który jednak prawdopodobnie napisany został przez organistę. Jak
wiadomo, w przypadku tabulatur organowych format partyturowy wykorzystywany był właściwie już od
najwcześniejszych przekazów. Ibidem, s. 147-150.

944 Ibidem, s. 99.
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4. Sztuka gry na instrumentach klawiszowych
Ars organisandi jest najbardziej specyficznym dla terenu Europy Środkowej działem

późnośredniowiecznej teorii muzyki, dotyczącym bardzo konkretnego gatunku muzycznego –

dwu-  lub  trzygłosowego  opracowania  melodii  zaczerpniętej  najczęściej  z  chorału

gregoriańskiego.  Umieszczano  ją  w długich,  stałych  wartościach  rytmicznych  w głosie

tenorowym (cantus tenoristicus),  nad którym prowadzono ornamentalny  discantus zgodnie

z zasadami  kontrapunktu.  Konstrukcja  mogła  zostać  wypełniona  głosem  środkowym

(kontratenorem),  zsynchronizowanym  z  tenorem.  Warto  jednak  pamiętać  o  tym,  że  ars

organisandi opisana  w  traktatach  stanowiła  dość  wąski  wycinek  ówczesnej  praktyki

instrumentalnej945.

Około  połowy  XV wieku,  zwłaszcza  na  terenie  Niemiec,  miała  miejsce  wyraźna

przemiana w kulturze muzycznej, której jedną z oznak było podwyższenie statusu organistów.

W księgach immatrykulacyjnych niemieckich uniwersytetów zaczęły pojawiać się przydomki

organista lub orgelmacher946. Instrumentaliści, tacy jak np. Conrad Paumann (ok. 1410-1473),

cieszyli się międzynarodową sławą, a muzyka instrumentalna rozwijała się prężnie zarówno

w środowiskach kościelnych, miejskich, jak i dworskich947. Ars organisandi pochodzi jednak

sprzed tego okresu (najwcześniejsze fragmenty czeskich tabulatur pochodzą z drugiej połowy

XIV w.948),  a w spisanym w II  poł.  XV w. traktacie  organowym z Ratyzbony znajdziemy

wzmiankę  o  tym,  że  przedstawiony  tam  pokrótce modus  organisandi należy  już  do

przeszłości949.  Keith Polk w swojej monografii  niemieckiej  muzyki instrumentalnej określa

wczesny organowy repertuar liturgiczny jako „amatorski” i nie uznaje go za na tyle istotny, by

poświęcić  mu  więcej  miejsca950.  Perspektywa  ta  wydaje  się  wynikać  z  nałożenia

współczesnych nam kategorii  profesjonalizmu na  dawną twórczość,  czego rezultatem jest

945 Zachowały  się  na  przykład  tabulatury  organowe  będące  dość  bezpośrednim  przeniesieniem  utworów
wokalnych  na  fakturę  instrumentalną.  Zob.  intawolację  popularnego  w  całej  średniowiecznej  Europie
(również  Środkowej)  motetu  Apollinis  eclipsatur  /  Zodiacum  signis  /  In  omnem  terram z  rękopisu
przechowywanego w Österreichische  Nationalbibliothek  w Wiedniu  (Cod.  5094,  fol.  158v-158r).  Edycja
i faksymile w: Frederick Crane, 15th-Century Keyboard Music in Vienna MS 5094, „Journal of the American
Musicological Society” 18 (1965) nr 2, s. 237-243. Tabulatura obejmuje dwa z trzech głosów kompozycji
wokalnej. Zob. porównanie z motetem w: Horyna, A Prague Fragment, s. 79-85.

946 Meyer, Wahrnehmungsperspektiven, s. 79.
947 Twórczości głównie od początku XV do pierwszych dekad XVI wieku poświęcona jest praca Keitha Polka

(German Instrumental Music).
948 Fragmentom tabulatury z rękopisu 1D a 3/52 Biblioteki Muzeum Narodowego w Pradze (Praha, Knihovna

Národního muzea) monografię poświęcił Martin Horyna (A Prague Fragment).
949 Reperi vna carta vnum modum organizandij qui est antiquus. W: Meyer,  Ein deutscher Orgeltraktat, s. 44

(1).
950 Polk, German Instrumental Music, s. 18.
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uproszczona  wizja  i  centralizacja  na  repertuarze  „elitarnym”.  Ars  organisandi stanowi

odzwierciedlenie pewnej lokalnej praktyki, która jednak wpisuje się w szerszy pejzaż dawnej

muzyki  na  instrumenty  klawiszowe  (co  postaram  się  wykazać  w  poniższej  analizie),

wymykając się kategoriom profesjonalizmu i amatorskości. Organiści pełnili istotne funkcje

w środowiskach kościelnych już w pierwszej połowie XIV w., czego dowodzą dokumenty

z terenu obecnych Czech i  Śląska951.  Wiele  zachowanych kompozycji  organowych można

jednak  określić  mianem  dydaktycznych,  w  czym  tkwi  ich  wartość  dla  obecnego

wykonawstwa  historycznego.  Jednym  z istotnych  aspektów  rozważań  zawartych  w  tym

rozdziale  jest  analiza  repertuaru,  mająca  na  celu  wykazanie  różnych  poziomów

skomplikowania  i  muzycznego  wyrafinowania  w ramach  ars  organisandi,  które  wyrastają

jednak ze wspólnego rdzenia.

Sztuka  gry  na  instrumentach  klawiszowych  ma  swoje  podstawy  w  musica  plana

(autorzy  traktatów wydają  się  zakładać  u  uczniów znajomość  przede  wszystkim systemu

heksachordalnego),  musica mensuralis (w zakresie wartości i podziałów rytmicznych) oraz

wokalnej  ars  contrapuncti (w sposobie  wykorzystania  interwałów  harmonicznych),  co

wykazałem  w  odpowiednich  sekcjach  niniejszej  rozprawy.  Ars  organisandi wykształciła

jednak własną terminologię i metody, których źródłem jest przekazywana oralnie praktyka.

Z pewnością  najbardziej  specyficznym  dla  ars  organisandi konceptem  jest  tactus,  który

omawiam poniżej  w kontekście  improwizacji  instrumentalnej  oraz  analizuję  sposoby jego

wykorzystania  w zachowanym  repertuarze  muzycznym.  W  dalszej  kolejności  bardziej

rozbudowany  praski  traktat  Opusculum  de  arte  organica odnoszę  do  rozwijającej  się

w kolejnych  dziesięcioleciach  tradycji  fundamenta  organisandi,  której  szczególnie  istotny

przykład stanowi podręcznik Paumanna, a także do wcześniejszej praktyki improwizowania

wokalnej polifonii.

951 Pierwsza wzmianka o organach na ziemiach czeskich pochodzi z 1258 r. i dotyczy budowy instrumentu
w praskiej Katedrze  św. Wita. Głównymi wzmiankami z XIV w. na temat gry na organach są zalecenia
kościelnych  hierarchów,  dotyczące  m.in.  zakazu  stosowania  innych  instrumentów  oraz  ograniczeń
w dziedzinie  repertuaru.  Imiona  niektórych  organistów  zostały  ponadto  odnotowane  w  dokumentach
kościelnych jeszcze z XIV wieku. Zob. Horyna, A Prague Fragment, s. 32-34.
Również z połowy XIII w. pochodzą pierwsze przekazy o organach na Śląsku. Sytuację na tym terenie
podsumowuje Remigiusz Pośpiech w: Muzyka wielogłosowa w celebracji Eucharystycznej na Śląsku w XVII
i XVIII  wieku,  Redakcja  Wydawnictw  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu  Opolskiego,  Opole  2004,
s. 72-79 (tamże odnośna bibliografia).
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4.1 Formuły tactus a improwizacja instrumentalna952

Jak  wspomniano,  najbardziej  autonomicznym  i  dystynktywnym  dla  traktatów

organowych elementem jest tactus, którego nazwa wywiedziona jest, podobnie jak termin ars

tangendi,  od  łacińskiego  czasownika  tangere -  „dotykać”,  „uderzać”,  co  jednoznacznie

wskazuje na związek z fizjologią gry na instrumencie. W żadnym ze znanych traktatów nie

pojawia się wyczerpująca definicja tego terminu. Tactus widnieją tam w postaci niewielkich

komórek  melodyczno-rytmicznych,  stanowiących  podstawę  konstrukcji  partii

instrumentalnej.  Na  aspekt  ten  największy  nacisk  kładą  badacze,  m.in.  Witkowska-

Zaremba953, Theodor Göllner954 oraz Martin Horyna955.

W swojej podstawowej formie (w Octo principalia określanej jako tactus generales,

w Opusculum jako tactus puri) tactus składają się z czterech, bądź trzech nut, przyjmujących

kształt  semibreves956,  oddzielonych  kreskami,  wyznaczającymi  stałe,  większe  struktury

rytmiczne (określane w traktatach jako  prolatio). We wszystkich źródłach  ars organisandi

autorzy  konsekwentnie  dzielą  je  na  trzy  rodzaje:  wznoszące  (ascendentes),  opadające

(descendentes)  i niezmienne  („obojętne”  –  indifferentes).  Określenia  te  poza  kierunkiem

wpisanym w samą figurę zdają się wskazywać również na dalszy rozwój melodii –  tactus

indifferentes nie zawsze kończą się na tej  samej wysokości (zgodnie z nazwą),  ale często

także na sąsiedniej. Prawdopodobnie więc nuta następująca bezpośrednio po formule powinna

powrócić na stopień początkowy. W traktatach tactus zaprezentowane są zazwyczaj w postaci

rozgałęziającego się, horyzontalnego diagramu:

952 Poniższa sekcja stanowi rozszerzoną wersję artykułu opublikowanego w kwartalniku Instytutu Sztuki PAN
„Muzyka”.  Zob.  Ryszard  Lubieniecki,  Sztuka  gry  na  instrumentach  klawiszowych  początku  XV wieku
a średniowieczna mnemotechnika, „Muzyka” 260 (2021) nr 1, s. 26-48.

953 Witkowska-Zaremba, Sztuka gry na instrumentach klawiszowych, s. 61-65.
954 Theodor Göllner, Die Tactuslehre in den deutschen Orgelquellen des 15. Jahrhunderts, w: Theodor Göllner,

Klaus Wolfgang Niemöller, Heinz Loesch, Deutsche Musiktheorie des 15. bis 17. Jahrhunderts, tom I: Von
Paumann bis Calvisius, Geschichte der Musiktheorie 8/1, Darmstadt 2003, s. 1-66. Idem,  Diminutio und
Tactus,  w: Quellen  und  Studien  zur  Musiktheorie  des  Mittelalters,  tom  III,  red.  Michael  Bernhard,
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom 15,
München 2001, s. 359-366.

955 Horyna, A Prague Fragment, s. 22-40.
956 Trzynutowe  tactus występują  tylko  w  Opusculum pod  nazwą  tactus  proprii  trium  notarum.  Jak

wspominałem  w części  2.1  niniejszego  rozdziału,  mimo  kształtu  semibreves nuty  te  określane  są  jako
longae.
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Kolejne rodzaje tactus w Opusculum zaprezentowane i uporządkowane są w ten sam

sposób. Podział na trzy typy stanowi więc stały punkt odniesienia w traktacie. Występuje on

w odniesieniu  do  tactus  compositi,  czyli  formuł  przekształconych  za  pomocą  procedury

virgulacio, czyli podziału wybranych wartości na dwie minimy. W rozważaniach na ten temat

zwraca  uwagę  interesujący  szczegół  terminologiczny:  tactus  puri  quatuor  notarum są

formułami  czteronutowymi  explicite,  ale  ośmionutowymi  implicite;  podobnie  tactus  octo

notarum uznać  należy  za  formuły  szesnastonutowe  implicite957.  Wydaje  się,  że  ta  dość

oczywista wskazówka niesie istotną wiadomość – w każdej komórce melodyczno-rytmicznej

tkwi potencjał  do przekształceń,  który wykonawca może w każdej chwili  wykorzystać do

urozmaicenia przebiegu utworu. W podobny sposób formy „komponowane” otrzymują także

tactus proprii trium notarum. Na podstawie ich diagramów (ryc. 39) wyraźnie zaobserwować

można najprostszy efekt  virgulacio, czyli zamianę jednej  semibrevis/longi na dwie  minimy

z zachowaniem rysu melodycznego pierwotnej formuły (zob. pierwszy i ostatni trzynutowy

tactus  ascendens oraz  pierwszy  i  ostatni  „komponowany”  ascendens,  a  także  pierwszy

indifferens na obu diagramach; zachowano tę samą kolejność rodzajów tactus co w fig. 5958).

Na  swobodny  sposób  korzystania  z  zanotowanych  przykładów  wskazuje  adnotacja

umieszczona  obok  pierwszego  diagramu:  Potes  tamen  plenius  imaginari,  si  placet959

957 Notandum, quod tactus predicti sunt puri vel dicuntur puri quatuor notarum explicite. Sunt autem 8 notarum
implicite, intelligendo de notis minimis sive filatis, quia quelibet longa resolvitur in duas minimas. (…) Sed
precedentes note virgulate, si fuerint non virgulate, dicuntur 8 notarum explicite, sed 16 notarum implicite.
W: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 403 (9-10, 14).

958 W przykładach nutowych występują dość liczne błędy i nieścisłości. Już wśród samych wznoszących tactus
proprii trium notarum zauważyć można formuły złożone z czterech nut.

959 W: ibidem, s. 405 (27).
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(„Możesz  jednak  to  sobie  pełniej  wyobrazić,  wedle  uznania”).  Stanowi  ona  zarazem

wezwanie wykonawcy do uruchomienia własnej kreatywności.

W  Octo principalia podstawowe wiadomości na temat  tactus uzupełnia palcowanie

czteronutowych  formuł960.  Jest  to  więc  najstarszy  znany  przekaz  dotyczący  aplikatury

instrumentalnej961. Z kilku względów jest on jednak dość problematyczny962. Do wykonania

tych prostych figur melodycznych autor zaleca wykorzystanie obu rąk, np. wznoszący pochód

czterech nut w ruchu sekundowym powinien zostać rozpoczęty palcem wskazującym lewej

960 Ibidem, s. 397 (65-74).
961 Do  czasu  opisania  praskich  traktatów  organowych  za  najwcześniejsze  w  tym  kontekście  uznawano

fundamentum Hansa Buchnera z ok. 1520 roku. Meyer, Wahrnehmungsperspektiven, s. 90-91.
962 Szczegółowo kwestię aplikatury z Octo principalia analizuje Witkowska-Zaremba w: Ars Organisandi and

Its Terminology, s. 400-401, eadem, New Elements of  15th Century Ars Organisandi: The Prague Organ
Treatises  and  Their  Relationship  to  Previously  Known  Sources,  w: Neues  zur  Orgelspiellehre  des  15.
Jahrhunderts,  red.  Theodor  Göllner,  Verlag  der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften,
Veröffentlichungen  der  Musikhistorischen  Kommission,  tom  17,  s.  8-10, oraz  Meyer  w:
Wahrnehmungsperspektiven, s. 90-92.
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Ryc. 39 Diagramy z Opusculum de arte organica, przedstawiające rodzaje trzynutowych  tactus (odpowiednio
ascendentes,  descendentes i  indifferentes na górnym diagramie) wraz z ich rozwiniętymi formami (na dolnym
diagramie). Praha, Archiv Prazskeho hradu, Knihovna Metropolitní Kapituly, rkp. MCIII, fol. 97r



ręki, a zakończony palcem serdecznym prawej ręki. Ani z opisu, ani z załączonego przykładu

nutowego nie  wynika jednak jednoznacznie,  które palce powinny zostać wykorzystane do

wykonania dwóch środkowych nut. Zaangażowanie obu rąk pozwala przypuszczać, że cantus

tenoristicus realizowany  był  na  klawiaturze  pedałowej,  jednak  i  to  nie  jest  w  traktacie

bezpośrednio  wyrażone  (w przeciwieństwie  do  Opusculum,  gdzie  klawiatura  pedałowa

opisywana jest w kontekście tenoru; w Octo principalia podobnej informacji nie znajdziemy).

Jeszcze bardziej  problematyczna wydaje się kwestia kontratenoru,  który nie wiadomo czy

powinien  być  wykonywany  lewą  ręką,  czy  może  na  pedałach  (razem  z  tenorem).  Na

podstawie  treści  traktatu  oraz  powyżej  wyrażonych  wątpliwości  można  wywnioskować

jednak,  że  zwięzła  wzmianka  o  aplikaturze  w  Octo  principalia przeznaczona  była  dla

absolutnie  początkujących  adeptów  ars  organisandi jako  wskazówka  do  wykonywania

podstawowych wprawek.

Jak  wykazuje  analiza  zachowanego  repertuaru,  muzyka  instrumentalna  pierwszych

dekad XV w. opiera się na modelach tactus, przekazanych w praskich traktatach organowych,

najobficiej w  Opusculum de arte organica. Baza  tactus stała się zarazem dość wygodnym

narzędziem analitycznym, pozwalającym opisać kompozycje z odniesieniem do ówczesnej

teorii  muzyki.  Zanalizowane  poprzez  wyszukiwanie  i  charakteryzowanie  niewielkich

komórek  bywają  zarówno  utwory  przekazane  w  tabulaturach  typu  niemieckiego,  jak

i włoskiego.  Martin  Horyna  za  pomocą  tej  metody  skrupulatnie  wskazuje  rodzaje  tactus

w organowych opracowaniach śpiewów chorałowych – prosuli Kyrie, magne Deus potencie

i introitu Salve, sancta Parens z odkrytych kilka lat temu w Bibliotece Muzeum Narodowego

w Pradze  fragmentów muzycznych,  przechowywanych pod sygnaturą 1D a 3/52.  Tworzy

również  katalog  wykorzystanych  w  utworach  figur  ze  wskazaniem ich  funkcji  i  miejsca

w utworach963. Przyczynek do analizy tabulatur włoskich stanowi zaś artykuł Witkowskiej-

Zaremby,  w  którym  w  podobny  sposób  przedstawiony  zostaje  początkowy  fragment

opracowania  Kyrie, cunctipotens Genitor Deus, pochodzący z rękopisu z Asyżu (Biblioteca

Comunale,  Ms.  187,  fol.  108).  Nieskomplikowaną  kompozycję  autorka  określa  jako

„najbardziej <<niemiecką>> spośród włoskich partytur klawiszowych”964.

963 Do funkcji tych należy przede wszystkim rozpoczęcie utworu lub segmentu oraz jego zakończenie. Bardziej
szczegółowo autor  podchodzi  do końcowych kadencji,  wyróżniając tactus przyporządkowane do trzech
ostatnich nut (antepenultima, penultima i ultima). Zob. Horyna, A Prague Fragment, s. 37-40.

964 Elżbieta Witkowska-Zaremba, Niektóre aspekty włoskiej i niemieckiej ars organica w pierwszych dekadach
XV wieku, „Res Facta Nova” 15 (2003) nr 6, s. 81-89.
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Tactus stanowią podstawę również utworów znacząco bardziej złożonych, takich jak te

zachowane w Kodeksie z Faenzy (Faenza, Biblioteca Comunale, Ms. 117)965. W 2014 r. Sarig

Sela i Roni Y. Granot przeanalizowali  to najważniejsze i  najobszerniejsze źródło włoskiej

muzyki instrumentalnej późnego średniowiecza za pomocą technik komputerowych w celu

opracowania  bazy  figuracji  najczęściej  w  nim  występujących966.  Poza  rozbudowanym

„słownikiem”, szeregującym figury melodyczno-rytmiczne według wypełnianych interwałów

(wznoszących  i opadających),  autorzy  wyabstrahowali  z  całego  kodeksu  10  najczęściej

występujących  figur  melodycznych.  Bez  problemu  można  wskazać  ich  odpowiedniki

w traktacie Opusculum de arte organica, co widać na poniższym zestawieniu967:

Na  podstawie  zestawienia  formuł  można  wysnuć  przypuszczenie,  że  materiał

muzyczny  obu oddalonych  od siebie  geograficznie  źródeł  wyrasta  z  pewnego wspólnego

rdzenia.  Nie  tłumaczy  to  jednak  tego,  w  jaki  sposób  tactus funkcjonowały  w  obrębie

965 Edycja części muzycznej rękopisu w: Dragan Plamenac (ed.), Keyboard Music of the Late Middle Ages in
Codex Faenza 117, Corpus Mensurabilis Musicae 57, American Institute of Musicology 1972.

966 Sarig Sela, Roni Y. Granot, Automatic Extraction and Categorization of Faenza Codex Figurations, „Early
Music” 42 (2014) nr 4, s. 559-566.

967 Korzystam  w nim  ze  wszystkich  przykładów  przekazanych  w traktacie  (tactus  puri,  compositi i  inne,
pojawiające się przy omawianiu kolejnych zagadnień), choć poszczególnych figury można byłoby złożyć
wyłącznie z najbardziej elementarnych tactus puri. Przyporządkowane figurom liczby pochodzą z numeracji
przykładów w edycji Witkowskiej-Zaremby, gdzie Ex.1 to tactus puri, Ex.6 to tactus proprii trium notarum,
a Ex.8b i Ex.9 to przykłady figur powstałych poprzez zastosowanie procedur  addicio i  virgulacio, w celu
dostosowania  czteronutowych  tactus do  prolatio  maior.  Skróty  słowne  odpowiadają  zaś  trzem
podstawowym rodzajom tactus: asc. - ascendens, desc. - descendens, indiff. - indifferens.
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Fig. 6 Zestawienie najczęściej wykorzystywanych figur w Kodeksie z Faenzy (w opr. Sariga Seli i Roniego Y.
Granota) oraz przykładów tactus z traktatu Opusculum de arte organica.



kompozycji muzycznych. Pewne światło na tę kwestię może rzucić analiza struktury traktatu

Opusculum de arte organica (która, jak wspominałem, odbiega od modelu ars contrapuncti,

wykorzystanego przez autora Octo principalia) oraz zachowanych kompozycji muzycznych.

Różnorodny  repertuar  Kodeksu  z  Faenzy  (dominują  w nim  przede  wszystkim  utwory

świeckie,  w  tym  intawolacje  polifonii  wokalnej)  obejmuje  bowiem   także  figuracyjne

opracowania  śpiewów  chorałowych,  które  można  odnieść  do  treści  praskich  traktatów

i porównać do muzycznych zabytków środkowoeuropejskich.

Powracając jednak do struktury  Opusculum de arte organica, traktat ten wydaje się

w interesujący  sposób  korespondować  z  teorią  muzycznej  improwizacji  Jeffa  Pressinga,

podsumowanej  w  artykule  Psychological  Constraints  on  Improvisational  Expertise  and

Communication968. Autor wymienia i pokrótce opisuje ograniczenia, pewne ramy, w których

zazwyczaj  odbywa  się  improwizacja  (nie  licząc  tzw.  free  improvisation –  swobodnej

improwizacji, niezakładającej żadnych konkretnych ram formalnych). Pierwszą z takich ram

stanowi  ogólny  punkt  odniesienia  (ang.  referent),  zapewniający  podstawową  koherencję

materiału muzycznego. W przypadku XV-wiecznej muzyki instrumentalnej jest to melodia,

którą zamierzamy opracować, poprzez umieszczenie jej w głosie tenorowym969. Podstawowa

rama dana jest więc niejako z zewnątrz, a jej struktura wyznacza ogólną formę utworu (przede

wszystkim miejsca kadencji,  które, jak wykazują zachowane utwory muzyczne, zgodne są

najczęściej z układem tekstu liturgicznego970).

Kolejną  istotną  ramą  dla  improwizacji  jest  „baza  wiedzy”,  czyli  pewnych

podstawowych struktur pozwalających na poruszanie się w obrębie danego stylu muzycznego,

przechowywanych  w  pamięci  długotrwałej.  W  ramach  ars  organisandi „bazę  wiedzy”

wypełniają  przede  wszystkim  modele  tactus  puri  oraz  informacje  dotyczące  zasobu

współbrzmień i możliwości ich wykorzystania (zasady kontrapunktu). Muzyk zaawansowany

będzie elementy te znał lepiej i bardziej szczegółowo, a przede wszystkim będzie w bardziej

wyrafinowany sposób łączył je ze sobą niż nowicjusz. Podstawy są jednak te same971.

W teorii Pressinga istotną rolę pełni proces, pozwalający na generowanie większych

struktur z przyjętego materiału – obiektów zachowanych w „bazie wiedzy”972. Wydaje się, iż

968 Jeff  Pressing,  Psychological  Constraints  on  Improvisational  Expertise  and  Communication,  w:  In  the
Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation, red. Bruno Nettl, Melinda Russell,
Chicago 1998, s. 47-67.

969 W przypadku jazzu, na który powołuje się Pressing, jest to forma danego utworu (standardu jazzowego),
jego kształt melodyczno-harmoniczny. Ibidem, s. 52.

970 Zob. edycję opracowania introitu Salve, sancta Parens, w: Horyna, A Prague Fragment, s. 52-57.
971 Pressing, Psychological Constraints, s. 53.
972 Ibidem, s. 56.
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struktura  Opusculum  de  arte  organica podporządkowana  jest  właśnie  idei  procesu.  Po

określeniu tenoru jako punktu odniesienia ma miejsce prezentacja podstawowych obiektów

(tactus puri), następnie przedstawione zostają sposoby łączenia obiektów w nieco większe

struktury (począwszy od  tactus compositi po przykłady składające się z 12 i 16 nut) oraz

w różnych podziałach rytmicznych. Po zapoznaniu się ze sposobem kształtowania procesu

w górnym  głosie  (discantus),  wykonawca  może  przejść  do  synchronizacji  z  tenorem.

W drugiej  części  traktatu  autor  przedstawia  więc  konsonanse,  czyli  zasady  (obiekty)

koordynujące  przestrzeń  wertykalną.  Wreszcie  trzecia  część  łączy  te  wszystkie  elementy

i dotyczy przeprowadzania procesu w głosie wyższym w zgodności z tenorem. Co istotne,

głównym jej  zagadnieniem są  reguły  stosowania  półtonów spoza  podstawowego  systemu

(semitonia),  czyli  odpowiednik  musica  ficta lub  „konjunkt”  na  gruncie  muzyki

instrumentalnej.  Musica ficta  z jednej strony stanowi zbiór nie zawsze precyzyjnych zasad

dotyczących  wprowadzania  zmian  chromatycznych  przez  wykonawców,  z  drugiej  strony

postrzegać  można  ją  jako  narzędzie  mające  na  celu  dynamizację  procesu  harmonicznego

(wzmacniające  chociażby  wrażenie  dążenia  do  konsonansu  doskonałego  w  kadencjach).

Stosowanie półtonów byłoby więc ostatnim elementem realizacji procesu muzycznego.

Nieprzypadkowa  wydaje  się  terminologia  stosowana  przy  omawianiu  tego

zagadnienia.  Kluczowym  terminem  jest  tu  bowiem  mutacio  tactuum –  „przekształcenie

formuły tactus”. Autor Opusculum do opisu tej procedury w różnych sytuacjach wykorzystuje

liczne  przykłady  nutowe  (którymi  bardziej  szczegółowo  zajmuję  się  w  kolejnej  części

niniejszego rozdziału),  ale całość podsumowuje regułą,  mówiącą o tym, że końcowa nuta

kadencji (określana jako pausa generalis) w obu głosach powinna przyjąć sylabę fa. Wokół

tego fa należy następnie zbudować heksachord973. Przykładowo, gdy ostatnią nutą jest „g” (fa)

to poniżej jej należy przyjąć f semitonium (mi, odpowiednik dzisiejszego „fis”), „e” (jako re)

i „d” (jako  ut),  a  powyżej  „a” (jako  sol)  i  b durum (jako  la).  Z propozycją tą zgodne są

przytoczone przez autora przykłady (zob. ryc. 41 na s. 338), w których formuły bezpośrednio

poprzedzające  kadencję  nie  wykraczają  poza  zakres  pojedynczego  heksachordu.  Nawet

w tych  fragmentach  o  przeznaczeniu  dydaktycznym  semitonia jednak  zazwyczaj  nie  są

zaznaczone, co w tym przypadku można uznać za przeoczenie kopisty, ale zarazem może

wskazywać  na  konieczność  dodania  ich  przez  wykonawcę.  Termin  mutacio  tactuum

w oczywisty sposób nawiązuje do „mutacji” z  musica plana, gdyż również dotyczy zmiany

973 Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 411 (77-86).
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sylab  na  danej  clavis,  jednak  łączy  ją  z  „konjunktami”  i  kontrapunktem.  Sama  nazwa

wskazuje na prymarność czynnika melodycznego – przekształcanym elementem jest formuła

tactus,  co  łączy  się  ze  zmianą,  płynnością  i  dynamizmem  tych  niewielkich  komórek

(oczywiście  nie  zapominając  o teoretycznym,  abstrakcyjnym  aspekcie  terminu  mutatio,

podkreślanym przez Witkowską-Zarembę974).

W opisie na temat sylab mi i  fa zwraca uwagę również zabieg, który w omawianym

kontekście  można  byłoby  określić  jako  perswazyjny,  łączący  charakterystykę  relacji

pomiędzy dźwiękami ze stereotypowymi cechami przypisywanymi kobietom i mężczyznom.

Dźwięk poniżej dźwięku  fa (a zatem oddalony o pół tonu [mi-fa]) określony zostaje jako

„słodki” (dulcis) i „ułomny, kruchy” (debilis); dźwięk powyżej (oddalony o cały ton [fa-sol])

jako „silny” (fortis). Dalej autor rozwija swoją metaforę: „Prawidłem z natury jest, że to co

słabsze umieszczone jest pod, silniejsze zaś umieszczone nad. Od tej reguły wyjątkiem jest

tylko  mi; mi bowiem powoduje obniżenie [błąd] kwarty [quartum casum], w wyniku czego

jest  przymilne,  zwodnicze,  wygląda  na  łagodne  i  przystoi  kobietom.  Inne  zaś  tony

w wyższym stopniu przystoją mężczyznom niż kobietom”975.  Uwaga ta nie ma większego

znaczenia w kontekście praktyki wykonawczej (jest jednak przejawem tradycji teoretycznej,

sięgającej  teorii  muzyki  antycznej  Grecji976),  uznać  można  ją  więc  za  zabieg

mnemotechniczny, funkcjonujący nieco podobnie do opisywanych wcześniej „kół Aribona”,

aczkolwiek posiadający zdecydowanie słabszą siłę oddziaływania.

Powracając do kwestii improwizacji, przyjmując tę perspektywę tactus przestają być

obiektami  statycznymi,  ale  komórkami,  z  których  generowany  jest  proces  muzyczny.

Zawierają  potencjał,  a  przez  to  wewnętrzny  dynamizm.  Ideę  tę  zaobserwować  można

w wykorzystaniu słów explicite-implicite odnośnie podziału wartości rytmicznych w ramach

tactus.  Na związek  ars organisandi z improwizacją wskazują również drobne, aczkolwiek

znaczące  sformułowania,  najczęściej  wieńczące  omówienie  jakiegoś  zagadnienia.  Autorzy

odwołują się w nich do gustu samego użytkownika traktatu, jak przy diagramie tactus proprii

trium notarum  (ryc.  39).  Tego rodzaju  sformułowań znajdziemy znacznie  więcej  i  to  we

wszystkich czterech źródłach środkowoeuropejskiej ars  organisandi.  Rozwijanie  materiału

974 Ibidem, s. 421.
975 Modo ex natura est, quod debilia supponuntur, faciora vero superponuntur. Et ab hac regula excipit<ur> 

sola[m] mi, mi autem causat quartum casum, qui est blandinus et deceptivus et mitis apparens et convenit 
mulieribus. Alii vero toni plus conveniunt viris quam mulieribus. W: ibidem, s. 411 (84-86).

976 Na temat  łączenia interwałów mniejszych od całego tonu z kobiecością w średniowiecznej teorii muzyki
zob. Elizabeth Eva Leach,  Gendering the Semitone, Sexing the Leading Tone: Fourteenth-Century Music
Theory and the Directed Progression, „Music Theory Spectrum” 28 (2006) nr 1, s. 1-21.
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muzycznego  poprzez  przekształcanie  komórek  melodyczno-rytmicznych  wyraźnie

zaobserwować można w przypadku Kodeksu z Faenzy, rękopisu pełnego kompozycji często

niezwykle  wręcz  wyrafinowanych.  Ich  twórca  (bądź  twórcy),  w  odniesieniu  do  teorii

Pressinga, mógł być improwizatorem zaawansowanym, który nie tylko szczegółowo zgłębił

podstawowe obiekty, ale osiągnął wysoki poziom w generowaniu z nich procesów.

Różnicę pomiędzy kształtowaniem przebiegu muzycznego przez zestawianie obiektów

a procesualnością najlepiej ująć przez porównanie przykładów z zachowanego repertuaru977.

W  tym  celu  wybrałem  dwa  krótkie  opracowania  śpiewów  chorałowych  (melodii  Kyrie):

fragment  Kyrie,  magne  Deus  potencie z  fragmentów  muzycznych  z  Biblioteki  Muzeum

Narodowego w Pradze (sygnatura 1D a 3/52, recto) oraz  Kyrie, cunctipotens Genitor Deus

z Kodeksu z Faenzy (Biblioteca Comunale, Ms. 117, fol. 79r-79v; jest to opracowanie tylko

Kyrie I).

Jak  wcześniej  wspomniałem,  wzory  tactus w  kompozycji  Kyrie,  magne  Deus

szczegółowo przeanalizował Horyna978. Dla potrzeb niniejszych rozważa kluczową kwestią

jest jednak to, w jaki sposób figury te są ze sobą zestawiane. Mimo iż można wyróżnić w nich

czteronutowe  tactus  puri,  to  widać  wyraźnie,  że  przebieg  kształtowany jest  w oparciu  o,

najczęściej  ośmio-  lub  szesnastonutowe  tactus  compositi.  W obu  utworach  zachowanych

w źródle  występują  zaledwie  33  różne  formuły,  wypełniające prolatio (posługując  się

terminologią zaczerpniętą z traktatów). Także w budowie samych tactus compositi niektóre

figury czteronutowe powtarzają się (por. przykł 12, t. 1, 2 i t. 5)979. Zmiana głównej formuły

melodyczno-rytmicznej  ma  miejsce  jednak  zawsze  w  momencie  zmiany  nuty  tenoru.

Wrażenie schematyczności dodatkowo wzmacniają liczne powtórzenia formuł (ścisłe, bądź

z niewielkimi zmianami), szczególnie w pobliżu kadencji (t. 6-7, 20-21 i 26-27).

977 Autorem istotnego studium na temat organowej muzyki liturgicznej XV w. (zawierającego również edycję
dużej części zachowanego repertuaru) jest Leo Schrade (Die Messe in der Orgelmusik des 15. Jahrhunderts,
„Archiv für Musikforschung” 1 [1936] Heft 2, s. 129-175); nie obejmuje ono jednak  omawianych przeze
mnie kompozycji.

978 Horyna, A Prague Fragment, s. 26-28 i 37-40 (katalog tactus wykorzystanych w utworze).
979 Budowę każdego z  tactus compositi w odniesieniu do  tactus puri z obu praskich traktatów organowych

i traktatu z Monachium analizuje Horyna w: ibidem, s. 38.
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Przykł.  12  Kyrie,  magne  Deus  potencie (fragment)  z  praskich  fragmentów  tabulatury  organowej  (Praha,
Knihovna Národního muzea, 1D a 3/52, recto). Ed. Horyna, A Prague Fragment, s. 48-49. Kolorami oznaczono
powtarzające się w niezmiennym kształcie tactus compositi



Odmienny  sposób  kształtowania  przebiegu  muzycznego  zaobserwować  można

w krótkim opracowaniu  Kyrie, cunctipotens genitor Deus z Kodeksu z Faenzy (przykł. 13).

Już  przy  pobieżnym  oglądzie  wyróżnia  się  dużo  większa  różnorodność  i  zmienność

rytmiczna, a ambitus melodii w głosie wyższym jest dużo szerszy (oktawa w Kyrie, magne

Deus, tercdecyma w Kyrie z Faenzy). Figuracje niemalże nie powtarzają się w tym samym

kształcie,  nie  oznacza  to  jednak,  że  zestawiane  są  bez  związku ze  sobą.  Poniżej  próbuję

przedstawić,  w  jaki  sposób  przebieg  krótkiego  Kyrie zostaje  wywiedziony  z  kilku

początkowych komórek (tactus)980, zaprezentowanych w ramach pierwszych trzech prolatio

(a zarazem nad trzema pierwszymi nutami tenoru,  t.  1-3981).  Komórki te podlegają w toku

utworu licznym, mniej lub bardziej radykalnym przekształceniom. W poniższym przykładzie

muzycznym  figury  o  wspólnym  materiale  wyjściowym  oznaczone  zostały  tymi  samymi

kolorami:

980 Zaprezentowana  metoda  nie  jest  nowa,  a  nawiązuje  do  sposobu,  w  jaki  Arnold  Schönberg  wykazywał
spójność przebiegu melodyczno-rytmicznego w utworach Johannesa Brahmsa. Oczywiście nie mam zamiaru
tworzyć analogii pomiędzy tak odległymi czasowo i stylistycznie repertuarami, choć podobnie jak intencją
Schönberga było przełamanie wizerunku Brahmsa jako kompozytora akademickiego i konserwatywnego,
tak moją jest ukazanie elementów „progresywnych” w kompozycjach  z Kodeksu z Faenzy. Zob.  Arnold
Schoenberg, Brahms. The Progressive, w: idem, Style and Idea, New York 1950, s. 87-93.

981 W dalszej części analizy będę posługiwał się słowem „takt”, odnosząc się do edycji utworu.
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Przykł. 13 Kyrie, cunctipotens Genitor Deus z Kodeksu z Faenzy. Faenza, Biblioteca Comunale, Ms. 117, fol.
79r-79v.  Ed.  własna.  Kolorami  oznaczono  figury  melodyczne  w  głosie  górnym  wywiedzione  ze  wspólnej
formuły wyjściowej



Spójrzmy na początkowy  tactus  proprii  trium notarum (indifferens),  w którym ma

miejsce odchylenie od dźwięku „a” o sekundę w górę i powrót na tę samą wysokość. W t. 5

zostaje on rozciągnięty (poprzez przedłużenie pierwszej nuty), a interwał sekundy zastąpiony

przez nonę. Przy powtórzeniu w kolejnym takcie jest to znów sekunda. Wyznaczone figury

melodyczne  w  t.  5-6  nakładają  się  na  siebie  –  ostatnia  nuta  pierwszej  z  nich  staje  się

początkiem następnej (oznaczonej kolorem różowym). W t. 9 ponownie pojawia się figura

w dłuższych  wartościach  rytmicznych,  rozciągnięta  na  cały  takt,  a  dźwięk  „e”  zostaje

„otoczony” od góry i od dołu (tworząc zarazem czteronutowy wzór tactus purus indifferens

znany z traktatów). Wariację figur z taktów 5 i 6 rozpoznać można w t. 12. W t. 15 pojawia

się  zaś  tactus z  t.  9  w dyminucji  (zarazem nawiązuje  on kształtem rytmicznym do figur

oznaczonych kolorem niebieskim). Formuła melodyczna w t.  17, przypominająca początek

utworu, również nie stanowi mechanicznego powtórzenia – jest to jedyne miejsce, w którym

pojawia się trocheiczny rytm. Warto porównać ze sobą t. 12 i 17. Oba prowadzą do interwału

oktawy (a zarazem tonus finalis śpiewu chorałowego) i stanowią różne opracowania tej samej

kadencji  (w  przeciwieństwie  do  Kyrie,  magne  Deus,  gdzie  kadencje  opracowywane  były

w ten sam sposób), jednak to właśnie t. 17 jest miejscem największej ruchliwości rytmicznej

(nie  tylko  poprzez  wspomniany  trocheiczny  rytm,  ale  także  opadający  pochód  minim

w tenorze).  Dążenie  do  tonus  finalis wykonawca  może  dodatkowo  wzmocnić  poprzez

zastosowanie  musica  ficta (uwzględnione  w  edycji).  Można  przypuszczać,  że  dla  twórcy

utworu  najistotniejszym  miejscem  był  właśnie  t.  17,  a  t.  12  stanowi  „stadium

przygotowawcze”, zapowiadające punkt kulminacyjny tej krótkiej kompozycji. Figury w t. 20

i 21 są wariacjami figur z t. 5, 6 i 12. Zaś w opadającym pochodzie w t. 23-24 tactus purus

indifferens z  t.  9  przekształcił  się  w  tactus  descendens,  który  w  niemalże  identycznym

kształcie odnaleźć można wśród przykładów tactus compositi z Opusculum de arte organica.

Fragment ten stanowi zarazem wariację pochodu opadających tercji,  oznaczonego kolorem

turkusowym.

W  podobny  sposób  można  byłoby  przeanalizować  wszystkie  wzory  melodyczno-

rytmiczne występujące w utworze (szczególnie ciekawie wpleciony w przebieg muzyczny jest

wspomniany  pochód  opadających  tercji,  oznaczony  kolorem  turkusowym,  który  jest

rozciągany,  skracany,  a w t. 16  rozpoczyna  się  od  drugiej  nuty  względem  poprzednich

wystąpień), jednak już ten jeden przykład wystarczy do zaobserwowania znaczącej różnicy

w porównaniu do  Kyrie, magne Deus.  Tactus podlegają w kompozycji z Kodeksu z Faenzy
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ciągłym  wariacjom,  przejście  od  jednej  figury  do  kolejnej  nie  odbywa  się  na  zasadzie

schematycznego zestawiania, ale płynnego przejścia i przekształcania. Dzięki temu utwór jest

spójny, jednocześnie unikając mechanicznego powtarzania formuł.

Na podstawie powyższych przykładów zaobserwować można sposoby kształtowania

formy  w  skali  mikro,  ale  technika  wariacyjna  spaja  również  kompozycje  liturgiczne

większych  rozmiarów.  Rękopis  z  Faenzy  zawiera  bowiem  dwie  pary  Kyrie-Gloria,  obie

będące  opracowaniami  melodii  liturgicznych  z  Mszy  IV  (Cunctipotens  genitor  Deus)

i wykorzystujące  technikę  alternatim,  polegającą  na  naprzemiennym  wykonywaniu

fragmentów  utworu  wokalnie  (zazwyczaj  jednogłosowo)  i  instrumentalnie.  Przykładowo,

w drugiej  parze  Kyrie-Gloria (fol.  88r-92v)982 pierwsze  Kyrie wykonuje  organista,  drugie

wierni, trzecie organista, następnie pierwsze Christe wierni itd. Podobnie w przypadku Glorii:

incipit  Gloria in excelsis Deo intonuje kapłan, po czym werset  Et in terra pax hominibus

bonae voluntatis otrzymuje  bogato  ornamentowane opracowanie instrumentalne,  następnie

Laudamus te wykonywane jest wokalnie,  Benedicimus te instrumentalnie itd. Wymienność

śpiewu i gry na organach nie jest w rękopisie w żaden sposób oznaczona – kolejne segmenty

oddzielone  są  podwójnymi  kreskami,  jednak  strukturę  całości  należy  wywnioskować  na

podstawie znajomości melodii chorałowej.

Ze  względu  na  liczbę  segmentów  są  to  kompozycje  dość  złożone  i  rozbudowane

(szczególnie  w  kontekście  repertuaru  średniowiecznego),  jednak  twórca  zadbał  o  ich

koherencję nie tylko w obrębie fragmentów, ale także pomiędzy nimi, spajając zarazem formę

całości.  Spójrzmy  na   początkowe  frazy  kilku  segmentów  pierwszej  pary  Kyrie-Gloria

(przykł.  14-19).  Mimo  iż  rozpoczęcie  kolejnych  sekcji  figurą  o  łukowym  kształcie  jest

wspólne  dla  całego  utworu,  to  na  podstawie  wybranych  przeze  mnie  fraz  najwyraźniej

zaobserwować można stosowanie wariacji, przekształcanie  tactus poprzez zmianę menzury,

rozdrobnienie wartości (virgulacio), czy dodanie nut (addicio).

982 Edycja całości utworu w: Plamenac, Keyboard Music, s. 113-124.
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Przykł.  14  Początkowa  fraza  organowego  opracowania  Kyrie  II  (pierwsze  z  trzech  powtórzeń).  Faenza,
Biblioteca Comunale, Ms. 117, fol. 89v. Ed. własna

Przykł.  15  Początkowa  fraza  organowego  opracowania  Kyrie  II (trzecie  powtórzenie).  Faenza,  Biblioteca
Comunale, Ms. 117, fol. 89v. Ed. własna

Przykł.  16  Początkowa  fraza  organowego  opracowania wersu  Et  in  terra  pax z  Glorii.  Faenza,  Biblioteca
Comunale, Ms. 117, fol. 90r. Ed. własna

Przykł.  17  Początkowa  fraza  organowego  opracowania  wersu  Glorificamus  te z  Glorii.  Faenza,  Biblioteca
Comunale, Ms. 117, fol. 90v. Ed. własna



W  przypadku  dwóch  pierwszych  przykładów  (14-15)  mamy  do  czynienia

z opracowaniem tej samej linii melodycznej tenoru i zarazem tą samą strukturą harmoniczną.

Przebieg discantus w przykł. 15 ściśle podąża za melodią z przykł. 14, jednak w trójdzielnej

menzurze. Wyraźnie zaobserwować można sposób dostosowania melodii do nowego podziału

poprzez zastosowanie procedur virgulacio i addicio, opierając się na terminologii z traktatów

ars organisandi.

Relacja  pomiędzy  kolejnymi  początkami  segmentów  utworu  nie  jest  już  aż  tak

oczywista,  ze  względu  na  zmianę  melodii  chorałowej.  Autor  rozpoczyna  jednak  tą  samą

figurą, która pojawiła się w ostatnim  Kyrie, tym samym spajając motywicznie obie części

mszy. W drugim takcie przykł.  16 wprowadzony zostaje ósemkowy motyw (w  minimach)

zakończony  ćwierćnutą  („imperfekcjonowaną”  semibrevis),  który  można  określić  jako

charakterystyczny  dla  Glorii –  pojawia  się  on  w  tym  utworze  wielokrotnie,  wyraźnie
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Przykł.  18  Początkowa fraza  organowego  opracowania  wersu  Domine Deus,  rex  caelestis z  Glorii.  Faenza,
Biblioteca Comunale, Ms. 117, fol. 90v. Ed. własna

Przykł. 19 Początkowa fraza organowego opracowania wersu  in Gloria Dei Patris z  Glorii. Faenza, Biblioteca
Comunale, Ms. 117, fol. 92v. Ed. własna



wyodrębniając  się  z  figuracyjnego  przebiegu983.  Zaobserwować  możemy  to  w  przypadku

opracowania wersu  Glorificamus te (przykł. 17), który rozpoczyna się wariacją znanej już

figury w transpozycji o tercję małą w górę, by przejść w pochody prowadzące do „motywu

Glorii”  w  t.  4.  Zabieg  ten  związany  jest  ze  zmianą  melodii  w tenorze  –  motyw  w  obu

przykładach przypada na dźwięk „g”, który w przykł. 17 występuje dopiero w t. 4. Dbałość

twórcy o spójność materiału jest tu jednak oczywista.

Z  kolejną  wariacją  mamy  do  czynienia  w  przykł.  18.  Powraca  w  tym  miejscu

dwudzielna menzura znana z Kyrie, co stanowi kolejny znak skrupulatnego planowania formy

–  w opracowaniach  obu  śpiewów  dominuje  trójdzielny  podział  na  poziomie  prolatio

(rozumianym zgodnie z teorią muzyki menzuralnej), jednak w toku kompozycji pojawiają się

segmenty  wyraźnie  kontrastujące  podziałem  dwudzielnym984.  Inicjalna  figura  ponownie

występuje w wariacji ze zmienionym zakończeniem (w celu dostosowania do odmiennego

ruchu w tenorze), a pierwszy ze składających się na nią czteronutowych tactus powraca już

w t.  3,  by przejść w ruch trójdzielny.  Dość swobodnie kształtowane pochody melodyczne

prowadzą  do  zatrzymania  na  motywie  z charakterystyczną  repetycją,  jednoznacznie

nawiązującą  do  wskazanego  wcześniej  „motywu  Glorii”  (t.  7)985.  Podobne  procesy

zaobserwować można w kolejnych segmentach utworu. W końcowej części (in Gloria Dei

Patris,  przykł.  19)  melodia  znana  z  Kyrie powraca  jako  początek  sekcji  (wyjątkowo

w interwale  oktawy,  nie  kwinty),  dalszej  figuracje  prowadzą  zaś  do  znów  nieco

przekształconego (tym razem rytmicznie) „motywu Glorii” (t. 4).

983 Podobny  motyw  z  wykorzystaniem  repetycji  dźwięku  dość  powszechnie  występuje  w  źródłach
niemieckich/środkowoeuropejskich (choć nie jest on tak interesująco przekształcany jak w Glorii z Faenzy),
gdzie również pojawia się w kadencjach. Stanowi to kolejny argument za istnieniem pewnego wspólnego
rdzenia  kompozycji  instrumentalnych  pochodzących z różnych regionów Europy.  Zob.  Willi  Apel, The
History of Keyboard Music to 1700, tłum. Hans Tischler, Indiana University Press, Bloomington/London
1972, s. 35-39 (fig. 16, 19, 21 i 25).

984 Celowo nie stosuję w tym miejscu pojęć  prolatio maior i  minor,  gdyż notacja Kodeksu z Faenzy łączy
w sobie  elementy  notacji  francuskiej  i  włoskiej.  W opisywanym przypadku na  trzy  minimy w podziale
trójdzielnym przypadają cztery minimy w dwudzielnym.

985 We fragmencie tym zwraca uwagę również dominacja konsonansów doskonałych. W t. 6-8 na każdą nutę
tenoru  przypada  kwinta  lub  oktawa.  Zabieg  taki  łatwo  można  skrytykować,  co  czyni  m.in.  Polk
w odniesieniu do utworu Incipit bo[nus tenor] Leohardi z rękopisu I F 687 Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu. Według niego równoległe konsonanse doskonałe tworzą efekt „niezgrabny i  archaiczny”, są
przykładem  „niewyrafinowanej  harmonii”  (Polk,  German  Instrumental  Music,  s.  149).  Na  podstawie
opracowań  z  Kodeksu  z  Faenzy  możemy  zauważyć,  że  harmonia  nie  świadczy  w  tym  przypadku
o „niezgrabności” kompozycji (w przekazie śląskim można odnieść takie wrażenie ze względu na pewną
schematyczność linii melodycznej). Opracowaniu Kyrie-Gloria  z pewnością nie można bowiem odmówić
wyrafinowania. Polk w swojej pracy wydaje się faworyzować późniejsze tendencje w dziedzinie harmoniki,
rozpowszechnione już w połowie XV wieku (m.in. w Buxheimer Orgelbuch).
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Można  zastanawiać  się,  na  ile  te  zaawansowane  procedury  (występujące  przede

wszystkim w opracowaniu pary  Kyrie-Gloria) są bezpośrednim efektem improwizacji, a na

ile nadane zostały podczas kodyfikacji przy pomocy pisma. Jestem przekonany, że wskazane

sposoby kształtowania materiału mogły wykształcić się na gruncie improwizacji, jednak nie

wykluczam,  że  w  procesie  zapisu  mogły  osiągnąć  poziom  wyrafinowania,  który

zaobserwować  można  przy  szczegółowej  analizie.  Nie  należy  również  zapominać

o kreatywnym aspekcie tworzenia rękopisów w średniowieczu. Przykładowo, te same utwory

z repertuaru tzw. szkoły Notre Dame przełomu XII i XIII w. spisane w kilku rękopisach mogą

różnić się od siebie w zakresie wykorzystanych formuł melodycznych (które mogły zostać

„podmienione” na inne),  ornamentacji  szczególnie  istotnych nut,  czy wypełnienia  skoków

ruchem sekundowym986. Skryptor utworów przekazanych do nas w Kodeksie z Faenzy mógł

więc  sam  być  zaawansowanym  wykonawcą-improwizatorem,  który  podczas  zapisu  miał

możliwość dopracowania kompozycji i uwiecznienia jej w udoskonalonej postaci.

Powyżej porównałem pokrótce sposoby kształtowania procesu muzycznego w dwóch

skrajnych  przypadkach:  najprostszym  (fragmenty  praskie)  i  najbardziej  wyrafinowanym

(Kodeks z Faenzy). W zachowanym repertuarze wskazać można jednak na przykłady „stanów

pośrednich”.  Do  grupy  tej  zaliczyć  można  utwory  zapisane  we  fragmentach  tabulatury

organowej z Wrocławia (Biblioteka Uniwersytecka, rkp. I F 687 a), mimo iż nie są aż tak

schematyczne, to bliżej im jednak do tabulatury czeskiej,  niż do włoskiego kodeksu. Jako

przykład  posłuży  mi  kompozycja  opatrzona  adnotacją  Incipit  tenor  bonus  iij.  petri

(fol. 2r-2v)987. Na podstawie tej krótkiej notatki trudno stwierdzić cokolwiek konkretnego na

temat  powstania  utworu,  lecz  w kontekście  niniejszych rozważań istotne  jest,  że  melodia

tenoru  nie  pochodzi  z  chorału  gregoriańskiego  (jej  autorem  mógł  być  pewien  Petrus988)

i uznana  została  za  „dobrą”.  Można  zastanawiać  się,  dlaczego  tenor  opisany  został  jako

bonus. Myślę, że zadecydować mógł o tym układ interwałowy, w którym często występuje

opadający  ruch  sekundowy,  uznawany  za  podstawowy  i  dobrze  opisany  w  traktatach

(szczególnie w  Opusculum989, a także w ramach  fundamentum organisandi, o czym szerzej

piszę w kolejnej sekcji),  a zarazem wygodny do wielogłosowego opracowania (umożliwia

986 Zob. Edward H. Roesner, Who ‘made’ the Magnus Liber?, „Early Music History” 20 (2001), s. 227-266.
987 Edycja całości utworu w: Feldmann, Musik und Musikpflege, Anhang II, s. 9-11.
988 Jaromír  Černý wysunął  hipotezę,  że  autorem  tenoru  mógł  być  środkowoeuropejski  kompozytor  Petrus

Wilhelmi  de  Grudencz  (1392-po 1452),  odczytując  liczebnik  iij. jako literę  m (magister).  Zgadzam się
z Pawłem Gancarczykiem, że mamy zbyt mało danych, by takie stwierdzenie uznać za przekonujące. Zob.
Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz, s. 73 (przypis nr 138).

989 Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 409-410 (zob. ex. 12, 13a i 13b).
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zastosowanie  najpopularniejszej  kadencji,  a  także  często  wymaga  wprowadzenia  zmian

chromatycznych; zob. przykł. 20, t. 5-6, 13-14, 21-22). Techniczny charakter notatki może

sugerować, że zapis kompozycji stanowi rodzaj ćwiczenia – skoro udało się skomponować

(lub  odnaleźć)  dobry  tenor,  to  następnie  można  podjąć  próbę  jego  instrumentalnego

opracowania.

W zapisie  kompozycji  można wyróżnić  trzy  głosy.  Poza  ornamentalnym  discantus

i tenorem w długich  wartościach  rytmicznych,  na  systemie  liniowym (razem z discantus)

wpisany został również głos środkowy, który jednak nie do końca spełnia warunki opisane

w traktatach.  Kontratenor  najczęściej  dwoi  głos  tenorowy,  a  w  miejscach  większej

niezależności  melodycznej  jest  skoordynowany  kontrapunktycznie  z  discantus,  co

doprowadza czasem do współbrzmień dysonansowych pomiędzy dwoma niższymi głosami

(zob. t. 4, 5, 9, 20)990. Moim głównym celem w tym przypadku nie jest jednak szczegółowa

analiza relacji kontrapunktycznych, ale przebiegu melodyczno-rytmicznego górnego głosu.

990 Przykład  kontratenoru  skoordynowanego  z  głosem  tenorowym  występuje  w  pierwszej  sekcji
instrumentalnego opracowania niemieckiej  pieśni  Wol up ghesellen yst  an der  tyet z fragmentarycznego
źródła (tzw. fragmentu z Windsheim) spisanego ok. 1430 r. i przechowywanego w Staatsbibliothek zu Berlin
(Preußischer Kulturbesitz), theol. lat. Quart. 290. Analiza (przede wszystkim notacji), faksymile i edycja w:
Melissa K. Moll, A Performer’s Guide to Keyboard Notation from the Middle Ages to the Beginning of the
Baroque, tom I, University of Iowa 2006 (niepublikowana praca doktorska), s. 123-144.
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Przykł. 20 Incipit tenor bonus iij. petri (fragment) z wrocławskich fragmentów tabulatury organowej. Wrocław,
Biblioteka Uniwersytecka, rkp. I F 687, fol. 2r. Ed. własna. Kolorami oznaczono figury melodyczne oparte na
wspólnym materiale melodyczno-rytmicznym



Wykorzystanie znanych z traktatów formuł tactus w Incipit tenor bonus iij. petri jest

oczywiste  (por.  trzy-  i  czterodźwiękowe figury  z  przykł.  20  z  komórkami  melodycznymi

zgromadzonymi w fig.  5 i ryc.  39). Podobnie jak w przykł. 12 i  13, także tutaj  kolorami

zaznaczono  figury  wyprowadzone  ze  wspólnego  materiału  melodyczno-rytmicznego.

W przypadku  Incipit  tenor  bonus zauważyć  można  obie  opisane  wcześniej  strategie

kształtowania melodii: pojawiają się tu zarówno ścisłe powtórzenia, podobnie jak w praskim

Kyrie, magne Deus (zob. figurę oznaczoną kolorem czerwonym w t. 1, 11 i 19), ale także

nieco  mniej  oczywiste  przekształcenia  (zob.  sposób  wykorzystania  motywu  rytmicznego

ćwierćnuta-dwie  ósemki  [minima-dwie  semiminimy]  szczególnie  w  t.  13-14;  również

oznaczony  kolorem  czerwonym).  Mimo  zastosowania  tych  bardziej  zaawansowanych

zabiegów  nie  udało  się  uniknąć  pewnej  monotonności  i  powtarzalności  przebiegu

muzycznego. Ma na to wpływ zauważalne przyporządkowanie figur melodycznych do nuty

tenoru, tzn. zmiana formuł w discantus  następuje zazwyczaj wraz ze zmianą nuty tenoru, co

zatrzymuje  płynny przebieg  procesu  muzycznego.  Dominuje  tu  więc  zestawianie  ze  sobą

figur  melodycznych jako obiektów. Przykładowo,  wznoszący pochód (oznaczony kolorem

żółtym), mimo iż podlega przekształceniom rytmicznym (dyminucji991), zazwyczaj wypełnia

cały tempus (prolatio według traktatów organowych; zob. t. 2-4 i 12; wyjątek stanowią t. 7-8,

gdzie pochód został  skrócony do czterech nut).  Również kilkukrotne powracanie formuły,

obejmującej całość t. 1, w mniej więcej tym samym (środkowym) rejestrze tworzy wrażenie

powracania w to samo miejsce,  a  zarazem zahamowania procesu muzycznego.  Natomiast

w analizowanych  utworach  włoskich  pochody  utrzymane  w  ruchu  ósemkowym

(w semiminimach)  często  przekraczają  przyjętą  menzurę,  wyznaczaną nutami  tenoru  (zob.

przykł. 13, t. 7-8 i 25-27); podobnie jest z fragmentami  opartymi na schemacie ćwierćnuta-

dwie ósemki (minima, dwie semiminimy; zob. przykł 13, t. 13-14, 15-16, 18-19). W budowie

samych figur występujących pomiędzy przebiegami ósemkowymi zauważyć można większą

niż w źródłach środkowoeuropejskich różnorodność i swobodę w zakresie rytmu.

Aby  realizować  figuracje  w  sposób  znany  z  Kodeksu  z  Faenzy,  a  tym  samym

swobodnie  kształtować  przebieg  muzyczny,  tactus powinny  zostać  przyswojone  przez

wykonawcę992, wręcz „wcielone”. W procesie nauki improwizacji w muzyce instrumentalnej

istotne  jest  jednak  nie  tylko  zapamiętywanie  samych  informacji,  ale  efektywność

991 Posługując się terminologią z traktatów należałoby mówić o zastosowaniu procedury  virgulacio na parze
tactus ascendens proprii trium notarum.

992 Oczywiście  przekaz  wzorów  melodycznych  mógł  odbywać  się  nie  tylko  poprzez  tekst  traktatu.
Prawdopodobnie częściej tactus przekazywane były drogą ustną pomiędzy nauczycielem a uczniem.
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wykonawstwa  zależy  w  dużej  mierze  od  pamięci  motorycznej  (mięśniowej)993,  od

wykształcenia uogólnionego programu motorycznego (wg teorii  Richarda A. Schmidta994).

Program ów zawiera wiele wzorców ruchu, które mogą być odpowiednio dostosowywane do

celu w trakcie realizacji. Pogląd ten w interesujący sposób koresponduje ze znaczeniem słowa

tactus jako „dotyk”,  „uderzenie”,  „zmysł dotyku”,  jednoznacznie podkreślającym fizyczny

aspekt gry na instrumencie. Uważam, że połączenia pomiędzy zapisanymi nutami a fizjologią

nie  można  ograniczyć  wyłącznie  do  przyporządkowanych  tactus sposobów  palcowania

przekazanych  w  Octo  principalia,  na  co  wskazuje  Witkowska-Zaremba995.  Aspekt

pamięciowego i zarazem fizycznego „przyswajania” wydaje się tutaj kluczowy.

Dogłębne studiowanie materiału, a przez to jego asymilowanie, wpisuje się w szerszy

zakres  praktyk  związanych  z  funkcjonowaniem  tekstów  w  kulturze  średniowiecznej.

Przyswajanie tekstu powinno odbywać się poprzez medytację, porównywaną w ówczesnych

tekstach do trawienia, bądź przeżuwania996. Powołując się na  Secretum  Petrarki, Carruthers

podkreśla,  że  miała  ona  na  celu  nie  tylko  zapoznanie  się  z  materiałem,  ale  jego  pełne

zasymilowanie,  „włączenie  jako  część  samego  siebie”997.  W  ten  sposób  „wcielane”  były

najważniejsze dzieła literatury antycznej i średniowiecznej. Czy w takim razie zachowanych

tabulatur  organowych  nie  należy  traktować  jako  exempla (posługując  się  terminologią

traktatów, gdzie w ten sposób nazywane są przykłady bardziej złożonych tactus), stanowiące

„przedłużenie”  traktatów,  niosące  „głos”  tych,  których  nie  możemy  usłyszeć  (zgodnie

z cytowanymi wcześniej słowami Izydora z Sewilli i Gwidona z Arezzo998)?

Dydaktyczne przeznaczenie części zachowanych przekazów wydaje się oczywiste. Za

najwyraźniejszy  przykład  uznać  można  tabulaturę  organową  dołączoną  do  traktatu

z Monachium999.  Sam  traktat  wieńczą  bowiem  krótkie  przykłady  jedno-  i  dwugłosowych

pochodów, zapisy konsonansów (znane z praskiego Opusculum), a także figuracyjne wprawki

dla prawej i lewej ręki1000. Kompozycja zamieszczona na kolejnych dwóch folio wydaje się

więc  rozszerzeniem  traktatu,  kolejnym  exemplum,  które  należy  przyswoić.  Niewątpliwie

993 Pressing, Psychological Constraints, s. 53-54.
994 Richard Allen Schmidt,  A Schema Theory of Discrete Motor Skill  Learning,  „Psychological Review” 82

(1975) nr 4, s. 225-260.
995 Witkowska-Zaremba, Sztuka gry na instrumentach klawiszowych, s. 62-63.
996 Do „przeżuwania” upodabnia się praktyka czytania półgłosem studiowanego tekstu, co podkreślają m.in.

Kwintylian i Marcjanus Kapella. Temat ten zgłębia Carruthers w: The Book of Memory, s. 202-212.
997 Ibidem, s. 204-205.
998 Zob. s. 137-138.
999 Edycja w: Göllner, Formen früher Mehrstimmigkeit, s. 179-181.
1000Zob. ibidem, s. 177-178.
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funkcję  dydaktyczną spostrzec  można w tak  nieskomplikowanych przykładach jak  Kyrie,

cunctipotens Genitor z Asyżu1001,  Kyrie,  magne Deus potencie z Wiednia (Österreichische

Nationalbibliothek,  cod.  3617,  fol.  10v)1002,  czy  w częściowo  omówionych  fragmentach

praskich.  Zapis tych ostatnich sugeruje jednak raczej,  że mogą to być prywatne notatki –

brudnopis  adepta  ars  organica,  ćwiczącego  się  w  notacji.  Pojedyncza  karta,  na  której

uwieczniono utwory,  używana była wcześniej  do wpisów księgowych.  Notacja  muzyczna

Kyrie,  magne  Deus została  więc  umieszczona  w wolnych  miejscach  karty  (jeden  system

liniowy także prostopadle), a w dolnej jej części widać również większych rozmiarów neumy

i  elementy  notacji  menzuralnej1003.  W  przypadku  obu  utworów  mamy  do  czynienia

z niekonsekwentnym  i częściowym  tylko  zapisem  tenoru  (a  także  tekstu  śpiewów

chorałowych). Na sposób traktowania tego źródła jako notatnika zdaje się wskazywać także

skrótowy zapis niektórych powtarzających się tactus. Autor w miejscach wystąpienia typowej

dla tego źródła formuły kadencyjnej zanotował tylko pierwszą jej część i podpisał skrótem

etc1004. Tego rodzaju skrótowy zapis może świadczyć o jego prywatnym przeznaczeniu – jako

wykonawca sam często stosuję tego rodzaju sporządzane pośpiesznie notatki, które mają za

zadanie przypomnieć i wskazać mi rodzaj ornamentacji dla danej nuty. Skróty wykorzystuje

się oczywiście również w tak prozaicznych sytuacjach,  gdy na kartce brakuje miejsca,  co

widać także w rękopisie praskim. Mało uporządkowana notacja świadczy o tym, że nie były

one bezpośrednio przeznaczone do odczytania przez inne osoby poza autorem.

W czasach dzisiejszych znajdujemy się już jednak w zupełnie innej sytuacji, związanej

z ograniczonym  dostępem  do  źródeł  i  przekazu  ustnego  (którego  ślady  również  próbuję

rekonstruować).  Pewną  drogą  dla  współczesnych  muzyków  jest  więc  wykonywanie

i „przeżuwanie” najbardziej nawet skomplikowanych utworów m.in. z Kodeksu z Faenzy1005

w  celu  zasymilowania  stylu  muzycznego  (czyli  swobodnego  wykorzystywania

przyswojonych formuł podczas improwizacji lub opracowywania kompozycji wokalnych), co

usiłuję osiągnąć we własnej praktyce wykonawczej.

1001 Na wręcz „szkolny” charakter utworu zwraca uwagę Witkowska Zaremba w:  Niektóre aspekty włoskiej
i niemieckiej ars organica, s. 85.

1002 Edycja i analiza wykorzystanych formuł tactus w: Horyna, A Prague Fragment, s. 64-65.
1003 Faksymile  i  edycja  dyplomatyczna  w:  ibidem,  s.  42-43.  Na  końcu  wydania  zamieszczono  również

fotografię kolorową i w świetle UV, co pozwala zauważyć wszystkie detale tego zachowanego w złym stanie
źródła.

1004 Zob. t. 44, 62, 64, 71 edycji dyplomatycznej w: ibidem, s. 51.
1005 Można również  zadać pytanie,  czy  jedną z  funkcji  utworów spisanych w rękopisie  z  Faenzy nie jest

funkcja  dydaktyczna.  Dość  ściśle  i  konsekwentnie  zapisano  w  nich  bowiem  wystąpienia  zmian
chromatycznych  (musica  ficta),  co  według  Margaret  Bent  może  świadczyć  właśnie  o  dydaktycznym
przeznaczeniu utworów. Zob. Bent, Musica Recta and Musica Ficta, s. 88.
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W powyższych rozważaniach skupiłem się głównie na kształtowaniu głosu discantus,

w czym  podążałem  za  treścią  traktatów  organowych.  Nie  do  końca  rozstrzygniętą

i problematyczną  pozostaje  jednak  kwestia  głosu  tenorowego.  Stwierdzenie,  że  był  on

najczęściej  przejmowany  z melodii  chorałowej,  a  discantus improwizowany,  nie  jest

wystarczające.  Przy  takim  podejściu  istnieją  bowiem  dwie  możliwości:  albo  tenor

wykonywany  był  z  pamięci,  albo  z  księgi  chorałowej.  Mimo  iż  te  dwa  rozwiązania  nie

wykluczają  się  wzajemnie  (szczególnie  w  przypadku  organistów  z wieloletnim

doświadczeniem,  którzy  niektóre  kompozycje  wykonywali  wielokrotnie),  to  skłaniam  się

bardziej ku tej drugiej metodzie. Zapamiętanie melodii chorałowej nie wydaje się szczególnie

skomplikowane,  zwłaszcza  dla  średniowiecznych  duchownych  (którymi  najczęściej  byli

organiści),  wykonujących z  pamięci  ogromne liczby śpiewów. Również osoby realizujące

głos tenorowy w muzyce polifonicznej były w stanie skupić się na jednej linii melodycznej,

a także  ją  przekształcać  (co  ułatwiały  również  niektóre  zabiegi  kompozytorskie,  metody

wizualizacji i podziału materiału1006). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku jednoczesnego

wykonywania dwóch głosów, z których jeden jest improwizowany, a tenor, ze względu na

rozciągnięcie wartości rytmicznych, właściwie traci swój melodyczny charakter.

W  celu  porównania  obu  metod  przeprowadziłem  eksperyment,  samemu  próbując

opracowywać śpiewy chorałowe  według obu metod.  Wykonywanie  tenoru  z  pamięci  jest

zadaniem  wielokrotnie  trudniejszym.  Próbując  opracować  nieskomplikowaną  melodię

popularnej  sekwencji  Verbum bonum et  suave musiałem zwizualizować ją  na klawiaturze

instrumentu1007 i  podzielić  na  sekcje,  czyli  zastosować  znaną  z  zasad memorii  procedurę

divisio (melodia  Verbum bonum dość  wygodnie  układa  się  w regularne,  ośmiodźwiękowe

segmenty  – liczba  dźwięków w obrębie  segmentu  mieści  się  więc  w zakresie  zalecanym

w procesie  fragmentacji).  Mimo  licznych  prób  i niewątpliwego  postępu,  realizowanie

dwugłosowej  kompozycji  w  ten  sposób  wciąż  przychodzi  mi  z  trudnością  –  chwila

rozproszenia może skutkować „zgubieniem ścieżki” tenoru. Dodatkową komplikację stanowi

konieczność  transponowania  dźwięków  wykraczających  poza  zakres  klawiatury1008.

Eksperymentowałem również z przyjęciem różnych podziałów rytmicznych – w przypadku

1006 Zob. Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 220-232.
1007 Próby instrumentalnego opracowania podjąłem na portatywie, co łączy się z wykonywaniem obu głosów

jedną  ręką.  Mogło  to  oczywiście  wpłynąć  na  realizację  zadania,  gdyż  w  przypadku  pozytywu  lub
clavisimbalum w proces zapamiętywania zaangażowana byłaby również pamięć motoryczna lewej ręki. Nie
wydaje mi się jednak, by różnica ta mogła fundamentalnie wpłynąć na moje wnioski.

1008 Problem ten jest  dobrze znany z późnośredniowiecznych tabulatur. Zob. Horyna,  A Prague Fragment,
s. 31, oraz Polk, German Instrumental Music, s. 146.
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zaledwie 2-3 nut przypadających w discantus na jedną nutę tenoru jest nieco łatwiej, gdyż

dolny głos zachowuje swój melodyczny charakter (jest pojmowany jako sekwencja stopni, nie

„rozpada  się”  na  pojedyncze  dźwięki).  Sytuacja  wygląda  inaczej  w  przypadku

opracowywania zapisanej melodii. Niejako „odciążony” umysł może skupić się na realizacji

figuracji i ich kontrapunktycznej koordynacji, bez problemu podążając za zapisanym tenorem.

Łatwiej zaplanować również przebieg całości kompozycji, wraz z uzupełnieniem konstrukcji

o  środkowy  głos  (według  traktatów  skoordynowany  zresztą  z tenorem1009).  Na  metodę  tę

w pewnym stopniu może wskazywać zawarte w traktatach założenie, że adepci ars organica

zaznajomieni  są  z  musica  plana,  a  tym  samym  byli  w stanie  odczytać  zapis  muzyki

jednogłosowej.  Głos  tenorowy  traktowany  jest  w tekstach  jako  dany  z  zewnątrz,  ale  nie

znajdziemy  żadnej  wzmianki  o  konieczności  jego  zapamiętania.  Wreszcie  w niektórych

czeskich  i  śląskich  inwentarzach  katedralnych  i klasztornych  z II poł.  XIV  i  z  XV  w.

odnotowano „małe graduały” do użytku organistów1010, które mogłyby stanowić pomoc przy

improwizacji, opisanej w ramach ars organisandi.

4.2 Opusculum de arte organica w kontekście tradycji fundamenta organisandi

Środkowoeuropejska  ars  organisandi wyłożona  jest  w formie  traktatów –  tekstów

często opatrzonych przykładami nutowymi. W połowie XV w. pojawia się jednak inny sposób

rękopiśmiennego przekazu gry na instrumentach klawiszowych, określany jako fundamentum.

Fundamenta  organisandi zazwyczaj  pozbawione  są  słownych  opisów,  wykorzystując  do

nauki  wyłącznie  dwu-  lub  trzygłosowe  fragmenty  muzyczne  uporządkowane  zazwyczaj

według ruchu głosu tenorowego. Analizowane traktaty nie zaliczają się do grupy fundamenta,

a zazwyczaj krótkie przykłady nutowe używane są w nich tylko do zobrazowania danych

zagadnień. Biorąc pod uwagę ich nagromadzenie w Opusculum de are organica, zasadnym

1009 Ze szczególną łatwością przychodzi uzupełnianie współbrzmienia oktawy o kwintę, czyli zabieg według
autora Opusculum de arte organica powszechnie znany. Zob. Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its
Terminology, s. 416 (129). Interesująca jest zbieżność tej wskazówki z intawolacją motetu Tribum que non
abhorruit  /  Quoniam seca latronum /  Merito hec patimur z fragmentów z Robertsbridge (London, British
Library,  Add.  Ms.  28550),  uznawanych  za  najwcześniejszą  zachowaną  tabulaturę  organową.  W  tej
przeważająco  dwugłosowej  kompozycji  rola  kontratenoru  ogranicza  się  głównie  do wypełnienia  kwintą
długo trzymanych oktaw w skrajnych głosach. W intawolacji motetu Firmissime fidem teneamus / Adesto,
sancta  Trinitas / Alleluia  Benedictus  z  tego  samego  źródła  kontratenor  otrzymuje  jednak  większą
niezależność. Zob. Apel, The History of Keyboard Music, s. 26-27.

1010 Horyna,  A Prague  Fragment,  s.  33-34.  O  graduałach  wykorzystywanych  przez  organistów  we
wrocławskich kościołach wspomina Feldmann w: Musik und Musikpflege, s. 116. Autor wskazuje również
na  możliwą  funkcję  ksiąg  chórowych  jako  „nośników”  głosu  tenorowego  będących  podstawą  dla
improwizacji (zob. ibidem, s. 118).
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wydaje  się  jednak  pytanie  o  związek  między  tradycją  traktatów  a  podręczników  typu

fundamentum,  oraz  możliwe relacje  między tymi  dwoma sposobami  wyłożenia  materiału.

Najpierw należy jednak przyjrzeć się bliżej samemu wywodowi w tekstach ars organisandi.

Jako punkt wyjścia przyjmuję poniżej Opusculum (w Octo principalia de arte organisandi nie

znajdziemy  zbyt  wielu  przykładów  muzycznych,  kluczowych  dla  niniejszych  rozważań),

a jako materiał porównawczy traktaty z Monachium i Regensburga.

Jak  wcześniej  wspomniałem,  trzecia  sekcja  Opusculum  de  arte  organica dotyczy

stosowania półtonów spoza podstawowego systemu, określonych jako  semitonia, będących

ekwiwalentem coniunctae bądź musica ficta na gruncie muzyki instrumentalnej. To właśnie w

tym  miejscu  autor  zamieścił  przykłady  koordynujące  ruch  obu  głosów.  W  pierwszej

kolejności omówione zostają „reguły”, uszeregowane na wszystkich stopniach opadającego

tenoru, zgodnie z układem klawiatury pedałowej (ryc. 40; diagram klawiatury na ryc. 14). Do

każdego dźwięku tenoru (zanotowanego za pomocą liter i sylab) przyporządkowane są dwa

dźwięki  w głosie  discantus:  oddalony  o  oktawę  i  sekstę.  Interwał  seksty  jest  tym,  który

zgodnie  z  zasadami  kontrapunktu  najczęściej  jest  modyfikowany  poprzez  zmiany

chromatyczne. Na poniższym przykładzie występują oznaczenia „półtonów” (opadające laski

poprowadzone od środka nut), jednak stosowane są one nie zawsze konsekwentnie, a czasami

błędnie1011:

Nuty na systemie liniowym zapisane są melodycznie, ukazując podstawowy schemat

kontrapunktu, który należy następnie wypełnić za pomocą  tactus. Autor zwraca uwagę, że

„regułom”  można  przyporządkowywać  różne  formuły  melodyczne,  także  w  różnych

podziałach rytmicznych1012. W kolejnym przykładzie (ryc. 41) ogranicza się jednak tylko do

1011 Np.  semitonium oznaczone  jest  na  oktawach  od  dźwięków  f  fa i  e  mi.  Problematyczna  jest  również
pierwsza „reguła”, zbudowana na dźwięku h mi, choć najwyższym dźwiękiem klawiatury jest b fa. Możliwe,
że nuty zapisane na końcu przykładu były próbą naprawy błędu (podpisane są jako h fa). Zob. Witkowska-
Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 422 (Ad. ex. 12).

1012 Ibidem, s. 409 (68-69).
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tactus octo notarum. Te wypełnione „reguły” określone zostają jako  exempla, a w kolejnej

mierze przechodzą  w concordancie –  konsonanse,  będące punktem docelowym pochodów

z użyciem  zmian  chromatycznych.  Konsonanse  (obejmujące  oktawę,  kwintę  i  tercję)

zanotowane  zostały  w formie  przypominającej  ligaturę,  znanej  z  ryc.  35.  W  całym

przykładzie  zachowany jest  układ  regula  – exemplum – concordancia,  tworzący  zarazem

zbiór  przykładów  klauzul  kadencyjnych  przyporządkowanych  do  opadającego  o  sekundę

tenoru.  Notacja  „półtonów” została  niemal  zupełnie  pominięta.  Na ryc.  41  pierwsze  trzy

systemy dotyczą postępu interwału seksy na oktawę1013, kolejne dwa zaś tercji wielkiej na

kwintę (w tym wypadku w ramach „reguł” zanotowane są interwały kwinty i tercji).

1013 Wśród błędów i niejasności zawartych w trzech pierwszych systemach przykładu nutowego należy zwrócić
uwagę na błędnie zanotowane klucze. Aby poprawnie odczytać fragment, należy na drugiej od góry linii 
umieścić klucz g, na czwartej zaś c. Interesujący jest również błąd, polegający na pomyłce w notowaniu 
„półtonów” w exemplum a – zapis lasek do góry (oznaczających minimy), zamiast w dół. Edycja przykładu 
w: ibidem, s. 410 (Ex. 13a-13b), dyskusja na s. 422.
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Zamieszczone  po  powyższym  przykładzie  nutowym  wskazówki  dotyczą  różnorodności

możliwych  do  zastosowania  podziałów  rytmicznych  (na  4,  16,  3,  6  lub  12  nut1014),

konieczności wprowadzenia odpowiedniego  semitonium w głosie  discantus, jeśli pojawi się

w tenorze, oraz wspomnianej już wcześniej zasady mutacio tactuum, czyli przyjęcia dźwięku

docelowego jako fa i zbudowania wokół niego heksachordu.

Spośród  zachowanych  wczesnych  traktatów  organowych  kwestia  kontrapunktu

najszerzej podjęta została  w traktacie z Monachium. Swoje dość szczegółowe rozważania

autor dzieli według ruchu w głosie tenorowym, który może odbywać się skokiem lub bez,

wznosząco lub opadająco (co daje razem cztery kombinacje). Zdecydowanie preferowanymi

współbrzmieniami  są  oktawa  i kwinta,  co  zaobserwować  można  na  podstawie

1014 Nieco dalej pojawia się dość swobodnie przeprowadzony przykład nutowy mający obrazować to zjawisko.
Zob. ibidem, s. 413 (Ex. 15), oraz fragment przykładu zamieszczony na ryc. 44.
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zamieszczonych  przykładów  nutowych.  Ich  zasób  jest  dość  skromny  (obejmuje  razem

opracowanie  dwunastu  nut  tenoru)  i  ogranicza  się  tylko  do struktur  przyporządkowanych

kolejnym nutom tenoru wznoszącego postępu sekundowego (od „C” do „a”) i odwrotnie (od

„a” do „C”). Wartym uwagi aspektem jest w tym miejscu wskazanie nie tylko początkowych

interwałów,  ale  także  przypadających  na  piątą  i  ostatnią  nutę  tactus  octo  notarum głosu

discantus1015.  W  niniejszych  rozważaniach  nie  ma  miejsca  na  dokładne  przytoczenie

wszystkich  reguł  kontrapunktycznych,  należy jednak zauważyć,  że,  w przeciwieństwie  do

tekstów praskich,  autor  traktatu  monachijskiego kładzie  zdecydowanie  większy  nacisk  na

skoordynowanie głosów, a sam dobór formuł melodycznych uzależnia od przebiegu tenoru.

Według  Christiana  Meyera  traktat  z  Ratyzbony  reprezentuje  perspektywę  bliższą

praktyce  muzycznej  niż  traktat  monachijski,  w  którym  relacje  kontrapunktyczne  opisane

zostały dość szczegółowo i metodycznie. Autor stwierdza zarazem, że ostatnia sekcja źródła

z Ratyzbony  swoją  formą  nawiązuje  do  podręczników  typu  fundamentum1016.  Część  ta

zawiera formuły melodyczne do improwizacji (tylko na systemie liniowym, bez podpisanego

tenoru), które poprzez transpozycję wykorzystać można w różnych układach interwałowych

głosu  tenorowego  (najważniejszą  zasadą  jest  zachowanie  początkowych  konsonansów

i potraktowanie ostatniej nuty z tactus jako dźwięku prowadzącego)1017.

Podstawą wszystkich omówionych traktatów są reguły wyrażone słownie, co wydaje

się zmieniać około połowy XV wieku. W tym czasie pojawiają się źródła określane jako

fundamentum  organisandi („podstawa  gry  na  organach”),  których  najbardziej  znanym

przedstawicielem  jest  podręcznik  autorstwa  Conrada  Paumanna  –  jednego  z  najbardziej

znanych i cenionych muzyków tego czasu, związanego głównie z Norymbergą i Monachium.

Zasłynął  on  jako  instrumentalista  (przede  wszystkim  organista,  ale  także  lutnista),

kompozytor  i  nauczyciel.  Najistotniejszym  przekazem  jego  metody  nauczania  jest

z pewnością  Fundamentum organisandi z 1452 r.,  umieszczone w jednym rękopisie razem

z Lochamer Liederbuch – obszernym zbiorem XV-wiecznych niemieckich świeckich pieśni

jednogłosowych.  Źródło  przechowywane  jest  w berlińskiej  Staatsbibliothek  (Preußischer

Kulturbesitz) pod sygnaturą Mus. 40613.

1015 Göllner, Formen früher Mehrstimmigkeit, s. 171-172.
1016 Meyer, Ein deutscher Orgeltraktat, s. 58-59.
1017 Edycja przykładów w: ibidem, s. 47.
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W paumannowskim Fundamentum opisy słowne zredukowane zostały do absolutnego

minimum, bowiem metoda w nim zawarta opiera się na przykładach muzycznych. Główna

część traktatu uszeregowana została według ruchu tenoru1018. Podstawowy podział znany jest

z ars organisandi (z traktatu monachijskiego oraz drugiej sekcji  Octo principalia) i dotyczy

kierunku:  wznoszącego  lub  opadającego.  Drugi  podział  wyznaczają  kolejne  interwały

(diatoniczne): od sekundy do seksty. Całość rozpoczyna więc  ascensus simplex (wznoszący

w postępach  sekundowych),  przeprowadzony  od  niskiego  „C”  do  „e”  w  tenorze,  który

uzupełnia  descensus (w ruchu  odwrotnym,  od  „e”  do  „C”;  zob.  ryc.  42).  Kolejne  pary

przyporządkowane są kolejnym interwałom: tercji, kwarcie, kwincie i sekście1019. Ich notacja

nie odbiega od innych środkowoeuropejskich tabulatur organowych, łącząc w sobie czarną

notację menzuralną z zapisem literowym.

1018 Edycja w: Willi Apel (ed.), Keyboard Music of the Fourteenth & Fifteenth Centuries, Corpus Mensurabilis
Musicae 1, American Institute of Musicology 1963, s. 32-38.

1019 Postęp tercji od dźwięku „C” byłby więc następujący:
- ascensus: C E D F E g F a g h a c h d c e;
- descensus: e c d h c a h g a F g E F D E C.
W przykładzie  tym  opracowywanymi  interwałami  nie  są  wyłącznie  tercje,  ale  także  przedzielające  je
sekundy.
Do interwału seksty przyporządkowane zostały zaledwie trzy krótkie przykłady. Zob. ibidem, s. 37.

340



341



Związek  metody  Paumanna  z  dawniejszą  ars  organisandi jest  oczywisty.

Ornamentalny  discantus prowadzony  jest  na  tle  nut  tenoru  w  stałych  wartościach

rytmicznych,  wyznaczonych  czerwonymi  kreskami,  pełniącymi  funkcję  podobną  do

dzisiejszego taktu.  Zmiany formuł melodycznych1020 następują najczęściej  wraz ze zmianą

nuty tenoru. Zaobserwować można również tendencję do stosowania czteronutowych tactus,

łączonych w większe struktury1021. Zapowiedź nowego stylu,  bliższego wokalnej  polifonii

menzuralnej stanowi klauzula kadencyjna kończąca descensus, w której radykalnie zwiększa

się  aktywność  tenoru  (jego  rytm  wyznaczony  zostaje  czerwonymi  nutami

przyporządkowanymi do oznaczeń literowych) i następuje chwilowe równouprawnienie obu

głosów (choć jest  to w gruncie rzeczy pochód sekst,  przekształcony poprzez przesunięcie

rytmiczne  głosów  względem  siebie).  Różnicę  w  odniesieniu  do  dawnej  praktyki

zaobserwować  można  również  na  gruncie  wykorzystanych  współbrzmień  –

w środkowoeuropejskiej  ars  organisandi mamy  do  czynienia  z  dominacją  konsonansów

1020 Mam w tym miejscu na myśli przede wszystkim zmiany przebiegu rytmicznego, choć niektóre formuły są
powtarzane bez zmian, por. t. 1, 3 i 6.

1021 Porównując  zestawienie formuł  najczęściej  wykorzystywanych przez Paumanna i  modeli  tactus z  ars
organisandi zauważyć można daleko idące zbieżności. Zob. Polk, German Instrumental Music, s. 185-186.
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Ryc.  42  Przykłady  ascensus i  descensus  simplex z  Fundamentum  organisandi Conrada  Paumanna.  Berlin,
Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, ms mus. 40613, s. 46-47



doskonałych,  które  często  prowadzone  były  równoległe,  w  Fundamentum  zdecydowanie

istotniejszą rolę pełnią konsonanse niedoskonałe1022. 

Co jednak najistotniejsze,  te  krótkie  fragmenty muzyczne,  skonstruowane na bazie

schematu  w  dolnym głosie,  są  w  gruncie  rzeczy  krótkimi  kompozycjami,  posiadającymi

własną  dramaturgię  i klarowną  formę,  wyznaczaną  zatrzymaniem ruchu  na  konsonansach

doskonałych  i zwieńczoną  kontrastem fakturalnym.  W ten  sposób  Paumann  w  oczywisty

sposób uczy poprzez praktykę i przekazuje szczegółowe elementy stylu muzycznego1023, co

z trudnością byli w stanie osiągnąć autorzy z kręgu ars organisandi. Stąd bierze się również

pewna „otwartość” traktatów pisanych prozą. Wskazuje się w nich co prawda ogólne wzory

melodyczne, ale, co wykazałem w poprzedniej części, stanowią one pewien punkt wyjścia,

potencjał do dalszego rozwoju (autorzy najczęściej piszą, że formuły można dość dowolnie

przekształcać  i  łączyć1024).  To  dookreślenie,  które  w Fundamentum zawarł  Paumann,

funkcjonowało z pewnością w przekazie oralnym.

Istotną  część  podręcznika Paumanna  stanowią  również  przykłady  opracowania

unisonu, nazwane pause. Określenie  pausa generalis znane jest z ars organisandi i oznacza

nutę kończącą przebieg muzyczny. W  Fundamentum do każdego ze stopni od „C” do „a”

przyporządkowane jest po kilka przykładów ich ornamentowania (ryc. 43), które, ze względu

na swoje niewielkie rozmiary, mogą nieco przypominać przykłady znane z Opusculum de

arte organica. Ich funkcja jest jednak inna1025. Rozszerzoną wersję „pauz” stanowią krótkie

kompozycje określone jako redeuntes, oparte na trzymanej lub powtarzanej nucie w tenorze.

Wykazują one podobne cechy stylistyczne do wskazanych przy okazji  ascensus i  descensus

1022 Naukę skoncentrowaną na tactus oraz zawartą w Fundamentum pod względem muzycznym i notacyjnym
porównuje Göllner w: Die Tactuslehre, s. 43-61. Autor zwraca szczególną uwagę na przekształcenia języka
muzycznego, elementy nowe (większa autonomia głosów, prowadzenie linii melodycznej na sposób bardziej
wokalny) i zaczerpnięte z tradycji (formuły tactus). Wśród spostrzeżeń autora szczególnie interesujące są te
dotyczące notacji. Zauważa on m.in., że dwugłosowy zapis łączący system liniowy i litery sugeruje raczej
rozszerzoną  jednogłosowość  niż  pełnoprawną  polifonię.  Pewną  „nieprzystawalność”  dawnej  notacji  do
utworów muzycznych zauważyć można w zapisie kompozycji trzygłosowych z bardziej ruchliwymi głosami
dolnymi. Zob. ibidem, s. 56-58.

1023 Styl  ten  w  interesujący  sposób  oscylował  pomiędzy  dawną  nauką  tactus,  a  bardziej  wokalnym
prowadzeniem nie tylko linii melodycznej, ale także całej struktury kontrapunktycznej. Za przykład tego
drugiego stylu może posłużyć paumannowskie opracowanie pieśni  Mit ganczem Willen wünsch ich dir,
zapisane na s. 72 rękopisu zawierającego Lochamer Liederbuch i Fundamentum. Analiza, faksymile i edycja
w: ibidem, s. 59-64.

1024 Praktykę opracowywania  tego  samego  tenoru  w  różnych  podziałach  rytmicznych  zauważyć  można
w tabulaturze Adama Illeborgha (1448), gdzie ta sama pieśń Frowe al myn hoffen an dyr lyed pojawia się
w trzech  rożnych  menzurach  (trium  notarum,  duorum  notarum i  sex  notarum):  Apel,  The  History  of
Keyboard Music, s. 41-42.

1025 Schematy (ryc. 41) z Opusculum bliższe są klauzulom zapisanych we fragmencie tabulatury organowej I F
687 z Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  (są  to  jednak  przykłady  trzygłosowe  i  nieco  dłuższe).
Edycja w: Feldmann, Musik und Musikpflege, Anhang II, s. 6-8.
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simplex1026.  Podobnie  jak  w  przypadku  traktatu  z Monachium,  także  po  Fundamentum

umieszczono kompozycje będące egzemplifikacją ukazanego stylu muzycznego, stanowiące

w dużej mierze opracowania pieśni zaczerpniętych z Lochamer Liederbuch umieszczonych

w tenorze1027.

Zarówno  traktaty  ars  organisandi jak  i  fundamenta,  mimo  istotnych  różnic

w przedstawieniu  materiału,  mają  jeden  cel:  naukę  improwizacji,  opartej  na  przejętym

z innego źródła lub wcześniej obmyślonym tenorze. Niewątpliwie od drugiej połowy XV w.

fundamenta wyparły wcześniejsze traktaty w dziedzinie gry na instrumentach klawiszowych,

jednak pozostaje pytanie, czy było to proste zastąpienie jednego sposobu wykładu innym, czy

też dwie metody mogły koegzystować i uzupełniać się nawzajem? Komplementarność wydaje

się  w  tym  przypadku  uzasadniona  względami  pedagogicznymi  –  systematyczny  wykład

opatrzony rozbudowanym zbiorem przykładów nutowych z pewnością pozwala na dogłębne

poznanie  materiału.  Uczeń  powinien  wielokrotnie  powtarzać  ćwiczenia  zawarte

w podręcznikach  typu  fundamentum w  celu  przyswojenia  formuł  melodycznych

w odpowiednich  układach  interwałowych,  a  więc  „odciśnięcia”  ich  przede  wszystkim

1026 Wyjątek  w  tym  zakresie  stanowi  umieszczone  na  końcu  trzygłosowe  redeuntes na  „C”.  Zob.  Apel,
Keyboard Music, s. 38.

1027 Interesujący aspekt XV-wiecznego repertuaru stanowi przeniesienie tej samej procedury opracowywania
tenoru w równych wartościach rytmicznych z muzyki sakralnej do muzyki świeckiej. Repertuar ten pokrótce
omawia Apel w:  The History of Keyboard Music, s. 37-43 oraz s. 51-55.
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Ryc.  43  Przykłady  pause na  stopniach  „C” i  „D” z  Fundamentum organisandi  Conrada  Paumanna.  Berlin,
Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz, ms mus. 40613, s. 58



w pamięci  motorycznej.  Niewielkie  fragmenty (głównie)  melodyczne zawarte  w traktatach

nie są w stanie funkcjonować w ten sam sposób. Teksty z zakresu  ars organisandi bazują

głównie  na  pamięci  intelektualnej  i  wizualnej  (oczywiście  wtedy,  gdy  traktujemy  je

niezależnie od towarzyszącego im przekazu oralnego, do którego z oczywistych względów

nie mamy bezpośredniego dostępu).

Kilka innych wskazówek zdaje się przemawiać za komplementarnością tych dwóch

rodzajów źródeł. Autor Opusculum de arte organica pod koniec traktatu wspomina o tym, że

niektórzy nauczyciele wykładają sposób gry na organach lub klawikordzie poprzez  exempla

dla każdego klawisza. On jednak skłania się ku regułom i pojedynczym przykładom, które

można  następnie  przenieść  na  inne  sytuacje1028.  Wydaje  się,  że  tymi  nauczycielami

wykładającymi  przez  exempla mogli  być  właśnie  autorzy  przekazów  typu  fundamenta.

Spośród  zachowanych  źródeł  tego  rodzaju,  jedno  wydaje  się  szczególnie  bliskie  teorii

wyłożonej w traktatach praskich.

Sequitur fundamentum bonum et utile pro cantu chorali valens videlicet octo notarum

Wolffgangi de nova domo – pod tym tytułem widnieje fundamentum organisandi w rękopisie

z Hamburga  (Staatsbibliothek,  ND  VI  3225),  poza  fragmentami  tabulatury  organowej

zawierającym m.in. prace z zakresu podstaw arytmetyki (po łacinie), tworzenia barwników

(po  niemiecku)  oraz  łacińskie  teksty  religijne1029.  O  autorze,  Wolfgangu  de  Nova  Domo,

wiemy  niewiele.  Martin  Horyna  twierdzi,  na  podstawie  zbieżności  nazwy  miejscowości

i wzmianek na temat budownictwa organów w regionie, że Wolfgang pochodził z Jindřichův

Hradec (Neuhaus)1030. Tabulatura (a właściwie dwa fragmenty), uznawana za najwcześniejszą

część rękopisu, datowana jest na okres ok. 1430-14501031. Na to dość późne datowanie miało

wpływ z pewnością wykorzystanie białej notacji menzuralnej. Samo Fundamentum wykazuje

jednak  liczne  cechy  sugerujące  wcześniejszy  czas  powstania,  prawdopodobnie  zbieżny

z traktatami  praskimi  (początek  XV  w.)1032.  Być  może  więc,  podobnie  jak  traktat

z Regensburga, jest to źródło o charakterze retrospektywnym.

1028 Dant autem quidam modum tangendi in clavicordiis seu in organis per exempla, de quo eciam modicum
tetigi superius. Quidam vero dant quasdam regulas et cum hoc exempla de una clave in alias plures ibi
signatas, ut hic in exemplo. W: Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology, s. 417 (137-
138).

1029 Opis zawartości źródła oraz jego historia w: Wolfgang Marx, Die Orgeltabulatur des Wolfgang de Nova
Domo, „Archiv für Musikwissenschaft” 55 (1998) Heft 2, s. 152-155.

1030 Horyna, A Prague Fragment, s. 34.
1031 Marx, Die Orgeltabulatur, s. 159.
1032 Datowanie  praskich  fragmentów tabulatury  organowej  na  drugą  połowę XIV w.  (terminus post  quem

przypada na rok 1356) mogłoby wskazywać na nawet dawniejsze pochodzenie  ars organisandi opisanej
w traktatach. Datowanie tabulatury w: Horyna, A Prague Fragment, s. 24-25.
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Już  sam tytuł  wykazuje  zgodność  z  teorią  ars  organisandi –  podręcznik  dotyczy

opracowywania  śpiewu  chorałowego  (pro  cantu  chorali)  w  podziałach  dwudzielnych

(z użyciem ośmionutowych  tactus –  octo notarum),  stanowiących punkt  odniesienia  także

w traktatach. Autor porządkuje przykłady w sposób analogiczny do Fundamentum Paumanna

– od interwału sekundy aż do septymy. Stylistycznie oba źródła dość znacząco się jednak

różnią.  U Wolfganga de  Nova Domo na  początek  nuty  tenoru  niemal  zawsze  przypadają

konsonanse doskonałe (zob. przykł.  21),  a w zakresie  rytmiki  dominuje stały ruch  minim.

Mimo iż  autorzy  traktatów organowych  dopuszczali  wykorzystanie  innych interwałów,  to

zalecali stosowanie przede wszystkim oktaw i kwint1033. Wreszcie cechą wyraźnie wskazującą

na  zbieżność  Fundamentum Wolfganga  de  Nova  Domo  z  ars  organica jest  ambitus

opracowywanego  tenoru,  który  rozpoczyna  się  od  „H”  (B  mi)  a  kończy  na  „b”  (b  fa).

Dokładnie  ten  sam zakres  obejmuje  diagram klawiatury  pedałowej  w Opusculum de  arte

organica (por. ryc. 14).

1033 Bezpośrednio wyraził to autor Octo principalia de arte organisandi. Zob. przypis nr 386.
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Przykł.  21  Edycja  przykładów ascensus i  descensus  simplex z  Fundamentum Wolfganga  de  Nova  Domo.
Hamburg, Staatsbibliothek, ND VI 3225, fol. 11r. Ed. własna



Opracowanie ruchu sekundowego w  Fundamentum Wolfganga de Nova Domo nie

odbiega w ogólnym kształcie od podręcznika Paumanna. Istotną różnicę zauważyć można

w przypadku kolejnych  interwałów.  Pod ośmionutowymi formułami  zapisano  bowiem nie

pojedyncze  claves,  ale  sugestie  przejścia  od  jednej  nuty  do  drugiej,  np.  odnośnie  tercji

pierwsze segmenty podpisane są:  h  in d,  c in e,  d in f,  e in g.  Autorzy transkrypcji  tego

fragmentu wychodzą z założenia, że pierwsza nuta tenoru powinna przypadać na pierwszą

nutę discantus, druga nuta tenoru zaś na piątą. W efekcie na piątą nutę discantus zazwyczaj

przypadają dysonanse1034. Trudno również uzyskać sensowną melodycznie całość obserwując

przebieg wyłącznie górnego głosu – pomiędzy segmentami powstają w ten sposób zazwyczaj

interwały unisonu lub tercji (w simplex zaś prawie wyłącznie wznoszące sekundy, zob. przykł.

22). Sytuacja wygląda inaczej, gdy potraktujemy zanotowany  tactus jako przejście z jednej

nuty  tenoru  do  następnej.  Obserwując  melodię  możemy  bowiem  zauważyć,  że  każda

z ośmionutowych  formuł  kończy  się  dźwiękiem  o  sekundę  poniżej  oktawy  (lub  kwinty)

zbudowanej od dźwięku docelowego (wyjątek stanowią tu dwie ostatnie formuły, w rękopisie

prawdopodobnie zanotowane błędnie).

1034 Por.  Apel,  Keyboard music,  s.  24;  idem,  The History of  Keyboard  Music,  s.  47 (fig.  38);  Marx,  Die
Orgeltabulatur,  s.  160  (Notenbeispiel  3).  Obecność  dysonansów przypadających  na  początek  formuły
można  byłoby  obronić  w kontekście  praskich  fragmentów  tabulatury  organowej  (zob.  przykł.  12).
Wspomina o  tym również  autor  Opusculum de  arte  organica:  „Discantus powinien rozpoczynać  się  w
konsonansie doskonałym, mianowicie w kwincie, oktawie lub duodecymie. Może także rozpocząć się na
nucie  sąsiadującej  konsonansowi,  powyżej  lub  poniżej,  jeśli  druga  nuta  discantus przejdzie  w  jeden  z
wymienionych konsonansów” (Incepcio discantus debet fieri in concordanciis perfectis, scilicet in quinta,
octava vel duodecima; vel eciam potest incipi in proxima nota cuiuscumque concordancie sive superius sive
inferius, si secunda nota discantus cadit in aliquam concordanciam predictarum). W: Witkowska-Zaremba,
Ars  Organisandi and Its Terminology,  s.  414 (100).  Najpełniejszą egzemplifikacją tej  reguły są właśnie
utwory z fragmentów praskich.
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Przyjęcie innej zasady odczytania przykładu niweluje właściwie wszystkie problemy

kontrapunktyczne napotkane przy interpretacji w sposób znany z  Fundamentum Paumanna.

Prawdopodobnie  autor  przykładów  z  hamburskiego  rękopisu  uznał  kwestię  dźwięków

prowadzących  za  na  tyle  oczywistą,  że  nie  widział  konieczności  ich  zapisywania  (na

odrębność pojedynczych segmentów od siebie miała wskazywać adnotacja z przyimkiem in).

Moją interpretację potwierdza zapis jednego z przykładów Opusculum de arte organica (ryc.

44)1035, który opatrzony został podpisami podobnymi do ćwiczeń Wolfganga de Nova Domo.

Jedna różnica  jest  jednak znacząca:  autor  Opusculum  zapisuje  dźwięk docelowy w głosie

discantus jako wartość longa w kolejnym segmencie. W pierwszej linii poniższego fragmentu

opracowywany jest ruch opadający od nuty „A” w tenorze, kolejno: a [bądź ha] in g, a in f, a

1035 Przykład ten pełen jest błędów i nieścisłości. Edycja z naniesionymi koniecznymi poprawkami w: ibidem,
s. 413 (Ex. 15).
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Przykł.  22  Edycja  ascensus i  descensus  per  tercias z  Fundamentum Wolfganga de  Nova Domo.  Hamburg,
Staatsbibliothek, ND VI 3225, fol. 11r-11v. Ed. własna



in e, a in d i a in c. Przykłady w drugiej linii uszeregowane są według podobnej zasady, lecz

wznosząco od „C”1036.

Na  podstawie  zbieżności  pomiędzy  Fundamentum Wolfganga  de  Nova  Domo

a Opusculum de  arte  organica można wysunąć  przypuszczenie,  że  te  dwa różne  sposoby

ujęcia materiału istniały jednocześnie, choć podręczniki typu fundamentum ostatecznie stały

się dominującą formą rękopiśmiennego przekazu teorii gry na instrumentach klawiszowych.

Dawniejsze źródła obu typów funkcjonują jednak w nieco inny sposób niż praca Paumanna.

Przekazane w nich przykłady muzyczne (szczególnie w Fundamentum Wolfganga de Nova

Domo) określić można jako segmenty, które mogą stanowić podstawę tworzenia większych

kompozycji.  W  Opusculum  ich  główną funkcją  jest  egzemplifikacja  teorii.  Autor  traktatu

preferował metodę, wedle której uczeń na podstawie wyłożonych zasad jest w stanie samemu

rozwinąć umiejętności improwizatorskie1037, teoretycznie bez konieczności ścisłego podążania

za ustalonymi wzorami, które jednak z pewnością przejmował w przekazie oralnym.

1036 Na ryc. 44 ponownie zauważyć można mało restrykcyjne i uproszczone podejście do podstaw systemu
muzycznego. Stopień „C” zapisywany jest wymiennie literą (c) lub sylabą (ut). Co więcej, niekonsekwencję
zauważyć można nawet w obrębie pojedynczego podpisu, czego przykładem są ut in f oraz ut in a.

1037 Dysponujemy  niewątpliwie  zbyt  małą  liczbą  źródeł,  by  móc  mówić  o  indywidualnym  stylu  danego
wykonawcy  lub  konkretnie  określonego  kręgu  muzyków  przed  Paumannem.  Za  przejaw  jedności
stylistycznej uznać można jednak utwory zapisane we fragmencie praskim. Obie kompozycje korzystają
z ograniczonego zasobu 33 tactus compositi, spośród których te same formuły występują najczęściej w tych
samych  miejscach  konstrukcji  (np.  poprzedzając  kadencje).  Można  więc  uznać  to  za  przejaw  lokalnej
praktyki  lub  prób  dość  początkującego  wykonawcy  w poszukiwaniu  własnego  stylu  gry.  Zob.  Horyna,
A Prague Fragment, s. 37-40.
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Ryc. 44 Przykłady dwugłosowego opracowania kolejnych interwałów w głosie tenorowym z Opusculum de arte
organica (fragment). Praha, Archiv Prazskeho hradu, Knihovna Metropolitní Kapituly, rkp. MCIII, fol. 99r



Przykłady  nutowe  w  formie  klauzul  (wzorów  tactus zakończonych  longą)  budzą

skojarzenia  z  wcześniejszym źródłem,  niezwykle  istotnym w kontekście  dawnej  praktyki

muzycznej, czyli  tzw. traktatem watykańskim dotyczącym wykonawstwa melizmatycznego

organum (Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Ottolob. 3025; siglum LmL: ORG. Vatic.),

spisanym w pierwszej połowie XIII wieku1038. Po krótkim wprowadzeniu (Incipit ars organi)

definiującym najważniejsze terminy i  zasady, następuje główna część traktatu,  obejmująca

343 melizmaty1039.  Podobnie  jak  w przypadku sztuki  gry  na  instrumentach klawiszowych,

także tutaj przykłady nutowe uporządkowane są według ruchu dolnego głosu (tu określanego

jako  cantus).  Podstawowe  kryterium  klasyfikacji  stanowi  kierunek  (wznoszenie  bądź

opadanie), kolejne zaś interwał. Melizmaty zgrupowane zostały w 31 „reguł”. Przykładowo

XIV.  Regula (wybrana  ze  względu  na  wyjątkową  zbieżność  formuł  melodycznych

z organowymi  tactus;  zob.  przykł.  23)  dotyczy  ruchu  opadającego  o  interwał  sekundy.

Kierunek dolnego głosu porządkuje również same melizmaty, rozpoczynające się kolejno od

„G” (dwa przykłady), „F” (dwa przykłady), „E” (trzy przykłady) i „D” (dwa przykłady):

1038 Cechy formalne i muzyczne traktatu watykańskiego i części źródeł ars organisandi porównuje Göllner w:
Die Tactuslehre, s. 37-43. Duża część poniższych spostrzeżeń zbieżna jest z pracą Göllnera.

1039 Omówienie, edycja i angielskie tłumaczenie traktatu w: Irving Godt, Benito Rivera, The Vatican Organum
Treatise – A Colour Reproduction, Transcription and Translation into English, w: Gordon Athol Anderson
(1929-1981). In Memoriam. Von Seinen Studenten, Freunden, und Kollegen, Musicological Studies 39/2,
Institute of Mediaeval Music, Binningen 1984, s. 264-345.
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Podobieństwa  pomiędzy  ars  organisandi a  traktatem  watykańskim  wydają  się

oczywiste:

-  oba  rodzaje  źródeł  skupione  są  typowo  na  praktyce  muzycznej,  wykładają  muzyczne

rzemiosło; 

-  w obu przypadkach mamy do czynienia z głosem prowadzonym w długich wartościach

rytmicznych,  który  opracowywany  jest  poprzez  dodanie  melizmatycznego  discantus  (vox

organalis);

- ruch głosu dolnego (tenor/cantus) klasyfikowany jest w podoby sposób (według kierunku

i interwałów);

- na zmianę nuty tenoru/cantus przypadają konsonanse doskonałe, czasami opóźnione przez

dźwięki sąsiednie1040 (nie występuje w przykł. 23);

- dominacja ruchu sekundowego i generalne podobieństwo figur melodycznych;

- umieszczenie na końcu tekstu teoretycznego kompozycji muzycznych, egzemplifikujących

teorię (zapis kilku organa na końcu traktatu watykańskiego1041 i tabulatura wieńcząca traktat

ars organisandi z Monachium).

1040 Opóźnienia  występują  najczęściej  na  nucie  docelowej.  W ramach  ars  organisandi szczególnie  często
zaobserwować można to we fragmentach praskich, gdzie formuły przyporządkowane do  pausa generalis
najczęściej rozpoczynają się od górnej sekundy dźwięku docelowego. Zob. przykł. 12, t. 7, 14, 17, 21, 27. To
samo dotyczy zachowanej w rękopisie kompozycji Salve, sancta parens. Zob. Horyna, A Prague Fragment,
s. 58-60.

1041 Edycja w: Godt, Rivera, The Vatican Organum Treatise, s. 341-345.
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Przykł.  23  Przykłady  melizmatów  dla  dolnego  głosu  opadającego  o  sekundę  (XIV.  Regula)  z  traktatu
watykańskiego.  Nawiasy  kwadratowe wyznaczają  ligatury,  a  łuki  opadające  ciągi  niewielkich  nut,  określone
przez autorów edycji jako currentes. Pomiędzy systemami liniowymi zanotowano początkowe i końcowe sylaby
solmizacyjne dla górnego głosu. Edycja za: Godt, Rivera, The Vatican Organum Treatise, s. 315.



Porównując  repertuar  tzw.  szkoły  Notre  Dame oraz  ars  organica zwraca  uwagę  również

kolejna  wspólna  cecha,  czyli  rozpoczęcie  krótką  intonacją  solową  w  muzyce  wokalnej

i stosowanie przednutek w muzyce organowej, o czym wspomina autor Opusculum1042.

Równie istotne są jednak różnice:

- rytmika vox organalis w przykładach z traktatu watykańskiego nie jest uregulowana, w ars

organisandi wykorzystywana  jest  rytmika  menzuralna;  w  efekcie  przebieg  rytmiczny

melizmatów  wokalnych  wydaje  się  swobodniejszy  (choć  wykorzystuje  czasem  progresje

formuł melodycznych – nie występują w przykł. 23);

- nuty w cantus nie są równej długości (w przeciwieństwie do tenoru w ars organica);

- tactus są jednostkami melodyczno-rytmicznymi i wykazują autonomię jako takie; melizmaty

z traktatu watykańskiego przyporządkowane są od razu do struktury dwugłosowej1043;

-  przebieg  melodii  wokalnej  wykazuje  ściślejsze  związki  z  modalnością,  w  muzyce

instrumentalnej  regulowana  jest  ona  przede  wszystkim zasadami  kontrapunktu  (włączając

w to użycie „konjunkt”1044);

-  dominacja  ruchu  przeciwnego  w  traktacie  watykańskim  w  przeciwieństwie  do  raczej

równoległego ruchu we wczesnej ars organisandi1045;

-  dość  konsekwentne  stosowanie  zasady  „dźwięków  prowadzących”  w  ars  organica,

w melizmatycznym  organum osiągnięcie  kolejnego  konsonansu  uzależnione  jest  przede

wszystkim od kierunku ruchu melodii (w przykł. 23 ogólny kierunek melodii  discantus jest

wznoszący, a tym samym docelowy konsonans osiągany jest od dołu, czasami tercją).

W związku z ostatnim punktem warto zwrócić uwagę na opisy przyporządkowane do każdej

z „reguł” traktatu watykańskiego. Przykładowo  XIV. Regula (przykł. 23) wprowadzona jest

adnotacją:  Si  cantus  descenderit  2  uoces  et  organum incipiat  in  5,  ascendat  organum in

quinta et erit in dupla, ut hic1046 („Jeśli śpiew obniży się o dwa stopnie [o sekundę] i organum

1042 „Opadając, na początku umieszcza się czasem małe nuty ponad przyjęty  tempus i ich ogonki oznaczają
punctus [divisionis]. I umieszcza się czasami jedną, czasami dwie, trzy lub cztery, zazwyczaj jednak dwie
i czyni się to na trzy sposoby: albo powyżej, albo poniżej,  albo na tymże [dźwięku początkowym]” (In
descendentibus in principio quando<que> ponuntur notule alique extra tempus et pene eas ponitur punctus.
Et ponitur quandoque una, quandoque due, quandoque tres vel quandoque quatuor, sed comuniter due et
hoc tripliciter:  aut  supra aut  infra aut  in  eodem <sono>).  Cytat  łaciński  za:  Witkowska-Zaremba,  Ars
Organisandi and Its Terminology, s. 416 (126-127).

1043 Należy  jednak  zauważyć,  że  w  części  zachowanego  repertuaru ars  organisandi  te  same  przebiegi
w discantus występują wraz z tą samą progresją w tenorze. Zob. Horyna, A Prague Fragment, s. 27.

1044 Jak twierdzi  Göllner,  każda nuta tenoru pełni  funkcję własnego centrum tonalnego.  Zadaniem drugiej
połowy formuły w  discantus jest płynne przejście do kolejnego centrum. Zob. Göllner,  Die Tactuslehre,
s. 39.

1045 Według  Göllnera jest to struktura bliższa miksturom organowym niż „pełnoprawnej” wielogłosowości.
Zob. ibidem, s. 38-39.

1046 Godt, Rivera, The Vatican Organum Treatise, s. 315.
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[vox  organalis] rozpocznie  się  w  kwincie,  organum (będące  w  kwincie)  wzniesie  się

i osiągnie  oktawę,  jak  tutaj  [na  poniższym przykładzie]”).  W opisie  tym podkreślona  jest

przede wszystkim „droga”, którą „przebyć” musi vox organalis, by osiągnąć współbrzmienie

docelowe,  co  wydaje  się  nieprzypadkowe  w  kontekście  praktyki  wykonawczej

uwzględniającej udział co najmniej dwóch śpiewaków, a różne jest od indywidualistycznej

ars organisandi1047.

Anna Maria  Busse Berger w  Medieval Music and the Art of Memory przekonująco

wykazała związki pomiędzy traktatem watykańskim a repertuarem z kręgu tzw. szkoły Notre

Dame.  Na  podstawie  analizy  kompozycji  można  stwierdzić,  że  składają  się  one  w dużej

mierze z przekazanych formuł melodycznych lub ich wariacji,  co wskazuje na to, że treść

traktatu  musiała  zostać  przyswojona  przez  śpiewaków,  którzy  następnie  byli  w  stanie

swobodnie korzystać z zapamiętanego i wyćwiczonego materiału. Czerpiąc z wewnętrznego

rezerwuaru melizmatów, mogli oni tworzyć polifoniczne kompozycje  ad hoc, improwizując

lub komponując w pamięci1048. Improwizacja ta musiała obejmować przewidywanie działań

pozostałych  muzyków  w  różnych  sytuacjach,  a  więc  „drogi”,  którą  planują  „przebyć”

w odniesieniu  do  struktury  danej  w  głosie  cantus (również  zaczerpniętym  z  chorału

gregoriańskiego). Melizmaty zebrane w traktacie watykańskim funkcjonują więc w nieco inny

sposób  niż  teoria  wyłożona  w  traktatach  organowych,  gdzie  formuły  tactus  wydają  się

komórkami,  które  można  w  różny  sposób  rozwijać.  Również  fundamenta w  porównaniu

z XIII-wieczną  nauką  organum wydają  się  raczej  zbiorem  przykładów  niż  prawdziwie

wyczerpującą bazą wiedzy, choć przykłady w formie „klauzul” z  Fundamentum Wolfganga

de  Nova  Domo  bliższe  są  traktatowi  watykańskiemu,  niż  kompozycje  dydaktyczne

zamieszczone w pracy Paumanna.

Na  podstawie  licznych  zbieżności  muzycznych,  jak  i  dotyczących  nauczania  oraz

przekazu repertuaru,  niezwykle  interesujące wydaje się  pytanie,  czy  możliwym jest,  żeby

wokalne, melizmatyczne  organum otrzymało swoje „dalsze życie” w postaci  ars organica?

W zachowanych  źródłach  środkowoeuropejskich  aż  do  XVI  w.  znajdziemy  liczne

kompozycje  należące  do  tzw.  polifonii  chorałowej,  określane  czasem  mianem

„retrospektywnych”,  m.in.  ze  względu  na  relacje  kontrapunktyczne  charakterystyczne  dla

1047 Warto również zwrócić uwagę na nazewnictwo interwałów, charakterystyczne dla muzyki polifonicznej,
a nie  dla  musica  plana,  gdzie  dominowały  określenia  greckie  (diapente,  diapason itd.)  i  „mierzenie”
odległości za pomocą jednostek tonus i semitonium.

1048 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 119-197.
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dawnych  organa1049.  Utwory te  utrzymane są  w fakturze  nota  contra  notam,  a  melizmaty

przeciwstawione  pojedynczej  nucie  tenoru  pojawiają  się  bardzo  rzadko1050.  Dowodzi  to

jednak, że Europa Środkowa i jej lokalne ośrodki były dogodnym gruntem dla kultywowania

i długiego trwania praktyk muzycznych, które w kontekście XV wieku można byłoby określić

jako  archaiczne.  Taką  też  wydaje  się  przekazana  w  traktatach  ars  organica z dominacją

równolegle  prowadzonych  konsonansów  doskonałych.  Na  podstawie  zachowanych  źródeł

trudno wyrokować o jej początkach, gdyż w tym przypadku teksty teoretyczne powstawały

prawdopodobnie  na  marginesie  przekazu  oralnego  i  muzycznego  rzemiosła.  Z  pewnością

należy zwrócić uwagę na przekształcenia względem wcześniejszej polifonii wokalnej – do

najważniejszych z nich należy wykorzystanie rytmiki menzuralnej i elementów nowocześniej

pojmowanego  kontrapunktu1051.  Dość  wczesne  datowanie  fragmentów  praskiej  tabulatury

organowej na II poł. XIV w. pozwala jednak przypuszczać, że dystans czasowy pomiędzy

omawianymi  praktykami  muzycznymi  nie  był  aż  tak  duży,  a  szerzej  zakrojone  badania

porównawcze mogłyby doprowadzić do wysunięcia kolejnych hipotez dotyczących muzyki

na  instrumenty  klawiszowe w XIII  i  XIV w.,  z  którego  to  okresu  dysponujemy znikomą

liczbą  źródeł.  W  kontekście  niniejszych  rozważań  muszę  jednak  ograniczyć  się  do

stwierdzenia, że początki środkowoeuropejskiej ars organisandi giną w „mrokach” przekazu

oralnego,  choć  jej  bezpośredniej  łączności  z  dawnym  organum z pewnością  nie  można

wykluczyć.  Koncepcja  ta  wciąż  wydaje  się  frapująca  i pobudzająca  do  refleksji  na  temat

wielopoziomowych relacji pomiędzy twórczością wokalną i instrumentalną średniowiecza.

1049 Zob. Jaromír Černý, Das retrospektive Organum oder Neo-organum?, „Hudební vĕda” 38 (2001) nr 1-2,
s. 3-31, oraz Paweł Gancarczyk, Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII-XVI wieku, w:
Notae musicae artis, s. 349-401.

1050 Jeden z krótkich przykładów pochodzi  z  rękopisu I  F 687 Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu.
Faksymile i edycja w: Gancarczyk, Cantus planus multiplex, s. 388-389.

1051 Interesująca w tym kontekście jest  również zbieżność melodyczna  ars organisandi z wokalną muzyką
włoskiego trecenta. Zob. Marie Louise Göllner, Early Organ Treatises and the Italian Trecento, w: Neues
zur Orgelspiellehre,  s. 17-31. Autorka zwraca uwagę na podobieństwo muzyczne, analizuje jednak oba
zjawiska z perspektywy koncepcji teoretycznych. Znaczące różnice zdają się dowodzić, że nie mamy tu do
czynienia  z  bezpośrednim  związkiem.  Na  temat  nieprzystawalności  koncepcji  wokalnej  diminutio
i instrumentalnego  tactus zob.  również:  Theodor  Göllner,  Diminutio und Tactus.  Nie  należy  jednak
zapominać,  że  teoria  ujmuje  zaledwie  drobną  część  rzeczywistej  praktyki  muzycznej,  więc  w  żadnym
stopniu nie wyklucza to istnienia pewnego wspólnego źródła, przekazywanego bez udziału pisma.
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Epilog. Retoryka i pamięć a muzyczna performatyka

Kiedy  świat  był  o  pięć  stuleci  młodszy,  wszystkie  sprawy  życiowe  przybierały  znacznie

ostrzejsze  formy  zewnętrzne  niż  obecnie.  Dystans  pomiędzy  smutkiem i  radością,  dystans

między dobrym a złym losem wydawały się dużo większe niż dla nas; każde z doświadczeń

miało tę bezpośredniość i wyłączność, jaką radość i smutek ciągle jeszcze mają w umyśle

dziecka. Każde wydarzenie, każdy czyn ujmowano w określone i wyraziste formy, i zgadzało

się to z powagą ścisłego, niezmiennego stylu życia. Wielkie wydarzenia żywota ludzkiego –

narodziny, małżeństwo, śmierć – opromieniała na mocy sakramentów boska tajemnica. Ale

również i mniejszym wydarzeniom – jak podróż, praca, odwiedziny – towarzyszyła obfitość

błogosławieństw, ceremonii, sformułowań słownych i konwencji1052.

Pamięć  jest  zagadnieniem  wielowątkowym  i  trudnym  do  uchwycenia.  W  całości

niniejszej dysertacji skupiłem się niemal wyłącznie na kształtowaniu pamięci indywidualnej.

Choć  opisywane  metody  mnemotechniczne  wpisują  się  w  szerszy  zakres  praktyk,

przynajmniej częściowo wspólnych dla niektórych grup społecznych, to niewiele mówią nam

one  o  interakcjach  między  ludźmi,  które  zachodziły  (lub  mogły  zachodzić)  podczas

wykonania  muzycznego.  Ich  ślady  spostrzec  można  w  niektórych  sformułowaniach

w traktatach  teoretycznych  oraz  analizując  i wykonując  zachowane  zapisy  muzyczne.

Uzyskany  obraz  można  określić  co  najwyżej  jako  szczątkowy,  co  nie  przeszkadza  mi

w uznawaniu tego obszaru badań za fascynujący i posiadający ogromny potencjał zarówno

naukowy, jak i artystyczny. Poniżej chciałbym zaledwie zwrócić uwagę na kilka istotnych

kwestii,  które nieco odbiegają od głównej problematyki i przede wszystkim od przyjętego

materiału  badawczego,  zadając  zarazem  więcej  pytań  niż  dostarczając  definitywnych

odpowiedzi.

Na kartach pracy opisywałem kulturę wyższych klas średniowiecznego społeczeństwa

jako manuskryptową, oralno-piśmienną, opartą na pamięci. Do zasobu tego chciałbym dodać

kolejne  określenie  –  kultura  performatywna.  Najlepszą  jej  egzemplifikację  stanowi  scena

opisana  w jednym  ze  słynnych  listów  Petera  Abelarda  (ok.  1079-1142)  do  Heloizy

(ok. 1100-1163).  Gdy Heloiza w obecności  licznie  zebranych widzów zdecydowała się  na

dołączenie do opactwa w Argenteuil  w celu ucięcia plotek o jej małżeństwie z Abelardem

1052 Johan Huizinga,  Jesień  średniowiecza,  tłum.  Robert  Stiller,  Vis-à-vis  Etiuda,  Kraków 2018 (pierwsze
wydanie holenderskie: Herfsttij der Middelleeuwen, Tjeenk Willink, Haarlem 1919), s. 11.
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(związany ze związkiem skandal obyczajowy wpłynąłby zgubnie na jego reputację, a tym

samym karierę naukową), miała przez łzy wybuchnąć lamentem Kornelii z  Farsalii Marka

Anneusza Lukana: Małżonku mój najdroższy, nie mego godny łoża! Tyle Fortuna praw miała

do  twej  tak  wielkiej  osoby?  Czemuż  za  ciebie  jam  wyszła,  bezecna,  jeślim  cię  miała

unieszczęśliwić biednego? Ukarz mnie teraz, a chętnie się poddam (…)1053. Heloiza posłużyła

się więc słowami antycznego rzymskiego poematu,  które przechowywała w pamięci (jako

jedna z najbardziej znanych i wykształconych kobiet średniowiecza), aby podkreślić swoje

poświęcenie  na  rzecz  Abelarda  (podobnie  jak  Kornelia  oddała  się  w  ofiarę  bogom,  by

uratować  reputację  męża  po  jego  haniebnej  porażce  w  bitwie).  Jak  zauważa  Carruthers,

w średniowieczu  zapamiętane  fragmenty  lektur  dawnych  autorów  zdecydowanie  mocniej

kształtowały  charakter  ludzi.  Greckie  słowo  charaktêr  oznacza  dosłownie  „wyryty”  lub

„odbity znak” na monecie lub pieczęci, później  przekształciło się w „znak wyróżniający”,

a następnie cechę osoby1054. Podobnie jak obrazy według zasad memorii miały być „odbijane”

w pamięci, tak samo tworzą one charakter człowieka.

Średniowieczna  indywidualność  nie  opierała  się  więc  na  współcześnie  rozumianej

oryginalności i unikalności. Przyswojony, „przeżuty” tekst stawał się dla czytelnika niemal

własnym i  jako taki  mógł  zostać  wykorzystany.  Nie oznacza to  jednak,  że był  to  użytek

zupełnie  nieograniczony:  „Mówi się  czasem,  że  plagiat  nie  istniał  przed  wprowadzeniem

prawa autorskiego.  To nie jest  prawda. Był on jednak zdefiniowany inaczej,  jako kwestia

dotycząca w gruncie rzeczy nędznej memorii”1055. W ramach tradycji retorycznej krytykowano

bowiem tych mówców, którzy przytaczali prace swoje lub innych autorów słowo w słowo,

a także  tych,  po  których  można  było  rozpoznać,  że  recytują  z  pamięci  wcześniej

przygotowany tekst1056.  Cytaty  można  było  wpleść  w wywód,  ale  w sposób przekonujący

i z odpowiednią  swobodą.  Publiczność  musiała  odczuć,  że  usłyszany  głos  był  osobistym

przekazem mówcy, nawet jeśli bez problemu byli w stanie rozpoznać w nim licznych innych

autorów.

W scenie wyboru życia zakonnego przez Heloizę nie chodzi bowiem tylko o wybór

dokonany  przez  jednostkę,  ale  przede  wszystkim  o  interakcję  ze  świadkami  zdarzenia.

1053 Marek Anneusz Lukan, Wojna domowa, tłum. i opr. Mieczysław Brożek, Polska Akademia Umiejętności,
Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 1994. Edycja komputerowa:  www.zrodla.historyczne.prv.pl
2003, Pieśń VIII, wersy 94-98.

1054 Carruthers, The Book of Memory, s. 224.
1055 It is sometimes said that there was no plagiarism before there was a law of copyright; this is not true. But

plagiarism was differently defined, as a mater essentially of poor memoria. W: ibidem, s. 271-272.
1056 Ibidem, s. 272.
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Bohaterka,  posługując  się  słowami  Kornelii  z Farsalii,  czerpie  nie  tylko  z  własnego

rezerwuaru przyswojonych tekstów, ale odwołuje się do pamięci społeczności, łącząc z nią

własną  sytuację.  Tym  samym  zachowanie  Heloizy  otrzymuje  wyraz  retoryczny

i performatywny – „obecność publiczności  wydaje się kluczowa do powstania wydarzenia

o charakterze  etycznym”1057.  Scena  mogła  osiągnąć  swój  emocjonalno-etyczny  efekt  tylko

jeśli widzowie rozpoznali cytat z dzieła Lukana.

Na  podobnego  rodzaju  performatywność  kultury  średniowiecznej  zwrócił  uwagę

Johan  Huizinga  w  słynnej  Jesieni  średniowiecza.  Otwierające  ją  słowa  (poprzedzające

również  niniejsze  rozważania),  jak  i  cały  pierwszy rozdział  pt.  Zawziętość  życia,  traktują

właściwie o dawnych performansach. Autor przytacza m.in. pozornie irracjonalne zachowania

królów,  publiczne  egzekucje,  a  także  emocjonalne  reakcje  na  występy  wędrownych

kaznodziejów1058.  Dla  Huzingi  stanowią  one  dowody  na  wszechobecne  szaleństwo,

schyłkowość,  wręcz  upadek  kultury  w późnym  średniowieczu,  gdy  stale  kultywowane

arystokratyczne rytuały stały się puste i pozbawione dawnego znaczenia. Przekonanie to nie

pozostało bez wpływu na niektórych muzykologów, którzy w zachowanych kompozycjach

muzycznych  poszukiwali  odbicia  poglądów  Huizingi,  zwracając  uwagę  m.in.  na

stereotypowość i powtarzalność form francuskich  chansons oraz manierystyczną notację1059.

To, co dla mnie w  Jesieni średniowiecza jest jednak najistotniejsze, to zwrócenie uwagi na

wspomnianą  performatywność,  ale  także  obcość  kultury  średniowiecza  względem czasów

współczesnych autorowi, a tym bardziej względem XXI wieku. Jednocześnie nie zgadzam się

z  emanującym z  tej  pracy  postrzeganiem średniowiecza  jako  niedojrzałego  (dziecięcego)

stadium współczesnej kultury.

1057 The presence of an audience would appear to be crucial to the making of the ethical action. W: ibidem,
s. 225.

1058 W  zbiór  wydarzeń  historycznych  wymienionych  przez  Huizingę  świetnie  wpisuje  się  również  spór
o pierwszeństwo pomiędzy kanonikami regularnymi z wrocławskiej Wyspy Piaskowej i premonstratensami
z Ołbina (znany jako causa Vortret). Różnica zdań dotyczyła prawa do tzw. precedencji (hierarchii podczas
ważnych uroczystości liturgicznych), czyli tego, czy przeor norbertanów, czy opat premonstratensów ma iść
bezpośrednio za biskupem i asystować po prawej stronie ordynariusza przy ołtarzu. W toku wieloletniego
sporu  (poza  negocjacjami  i wysyłanymi  prośbami  o rozstrzygnięcie  sprawy  przez  Stolicę  Apostolską)
dochodziło do rękoczynów, m.in. publicznego okładania się pastorałami i księgami liturgicznymi. Zob. Anna
Pobóg-Lenartowicz,  Liturgia śląskich kanoników regularnych w średniowieczu, w: Tradycje monastyczne
w Europie.  Między  liturgiką  a  performatyką  II,  red.  ks.  Erwin  Mateja,  Zbigniew  W.  Solski,  Redakcja
Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 96-97.

1059 Zob. np. Leeman Perkins, Howard Garey (ed.),  The Mellon Chansonnier, 2 tomy, Yale University Press,
New Haven – London 1979; Craig Wright,  Music at the Court of Burgundy 1364-1419: A Documentary
History,  Musicological  Studies,  tom 28, Institute  of  Medieval  Music,  Henryville  –  Ottawa – Binningen
1979. Te i inne prace w kontekście poglądów Johana Huizingi omawia Christopher Page w: Christopher
Page, Huizinga, The Waning of the Middle Ages, and the Chanson, w: idem, Discarding Images, s. 140-188.
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Wiemy, że nieodłącznym elementem wielu wymienionych przez Huizingę wydarzeń

była  muzyka.  Efektownym  przejawem  kultury  rycerskiej  były  turnieje  i  otaczające  je

ceremonie. Te wielowątkowe, wręcz „ekshibicjonistyczne” dworskie spektakle uwzględniały

wykonawstwo wspomnianych wcześniej polifonicznych chansons1060. Skoro głównym celem

całego wydarzenia było zrobienie wrażenia (przede wszystkim na damach), to i kompozycje

musiały być śpiewane w sposób retorycznie skuteczny. Mimo oczywistego braku dostępu do

dawnego  doświadczenia,  mam  wrażenie,  że  performanse  te  miały  niewiele  wspólnego

z „neutralnym”  podejściem,  które  zaobserwować  można  często  we  współczesnych

wykonaniach średniowiecznego repertuaru1061.  Do podobnych rozważań prowadzą niektóre

przekazy  dotyczące  dawnych  liturgii  i  rytuałów religijnych,  w ramach  których nawet  tak

osobiste obecnie obrzędy jak spowiedź odbywały się publicznie i wymagały odpowiednich

reakcji, jak np. wyraz żalu za grzechy poprzez płacz i lament1062. Księgi typu liber ordinarius

opisują  pewne  ramy,  scenariusze  obrzędów,  jednak  nie  są  w stanie  objąć  znaczeń

powstających  w  samym  procesie,  odbywającym  się  w danym  czasie  i okolicznościach.

Trudno wyobrazić sobie na przykład złożoną audiosferę średniowiecznej świątyni, w której

odbywało  się  kilka  Mszy  jednocześnie  –  przy  ołtarzu  głównym  i  ołtarzach  bocznych.

Nakładały się wówczas na siebie śpiewy, kazania i  dźwięki dzwonków (a czasem pewnie

także  innych  instrumentów)  tworząc  chaos,  który  miał  spotkać  się  ze  sprzeciwem części

wiernych1063. Opisy te sugerują istnienie złożonych, dynamicznych sytuacji, w ramach których

muzyka wchodziła w skomplikowane relacje z innymi ich komponentami. Śladom tych relacji

poświęcony jest niniejszy epilog, a jako istotny punkt odniesienia posłuży tutaj, w oczywisty

sposób performatywna, sztuka retoryczna.

Wskazać  można kilka  poziomów,  na  których  zachodzą  związki  pomiędzy  muzyką

i retoryką w wiekach średnich, choć należy zauważyć, że, w przeciwieństwie do kolejnych

1060 Na temat kultury rycerskiej i polifonicznych chansons zob. Page, Huizinga and the Chanson, s 179-186.
1061 Chciałbym  w  tym  miejscu  zaznaczyć,  że  nie  uważam,  by  celem  wykonawstwa  historycznego  była

rekonstrukcja  dawnych  performansów  we  wszystkich  ich  aspektach,  podobnie  jak  sprzeciwiam  się
redukowaniu potencjału muzyki dawnej poprzez ograniczanie się wyłącznie do źródeł muzycznych i zasad
wyłożonych w traktatach teoretycznych. Źródła stanowią oczywisty i konieczny punkt wyjścia dla dalszej
kreacji,  pozostają jednak otwarte  na wiele  różnych interpretacji,  dla  których inspiracją  mogą być m.in.
przekazy pozamuzyczne.

1062 Performatywny aspekt płaczu w ramach średniowiecznych rytuałów omawiają m.in. Lyn Blanchfield, The
Sincere Body: The Performance of Weeping and Emotion in Late Medieval Italian Sermons , „Quidditas” 20
(1999), s. 117-135, oraz Piroska Nagy, Religious Weeping as Ritual in the Medieval West, „Social Analysis:
The International Journal of Anthropology” 48 (lato 2004) nr 2, s. 119-137.

1063 Pobóg-Lenartowicz, Liturgia śląskich kanoników regularnych, s. 95.
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epok, związki te bardzo rzadko wyrażone są w sposób bezpośredni i trudno je jednoznacznie

zdefiniować1064. Margaret Bent wyróżnia w tym kontekście trzy podstawowe obszary:

1. stosowanie figur retorycznych w formie znanej z traktatów i kompozycji renesansowych,

a przede  wszystkim  analizy  muzyki  baroku  (temat  ten  nie  jest  szerzej  podejmowany

w średniowiecznej teorii muzyki);

2. podobieństwo między budową utworu a konstrukcją przemowy;

3. najbardziej powszechne badanie relacji pomiędzy muzyką i tekstem, w którym to ujęciu

muzyka podkreśla retoryczny aspekt słowa1065.

Autorka zwraca uwagę również na bliskość traktatów muzycznych z nauką sztuk literackich

(trivium), w tym przede wszystkim z gramatyką1066. Związki te zachodzą:

1. na gruncie wykorzystania wspólnej terminologii (w tym takich słów jak littera, vox, sillaba,

tonus). Zagadnieniu temu poświęcono liczne prace muzykologiczne1067;

2. poprzez wspólne kształtowanie definicji pomiędzy dziedzinami (np. stosowane w retoryce

bene loquendi przejęte  przez św.  Augustyna do zdefiniowania  muzyki  jako  scientia  bene

modulandi);

3. poprzez powszechne w traktatach porównywanie omawianego zagadnienia w jednej sztuce

do innych (czyli poprzez podobieństwo lub metaforę). Przykładowo, autor  THI przyrównuje

odcinki, a zarazem zatrzymania w śpiewie (które nazywa dyacema, sciscema i teoleusis), do

„pauz retorycznych” (odpowiednio colon, coma i periodos)1068;

4.  poprzez  zbudowanie  struktury  całego  traktatu  na  podstawie  tekstu  z  innej  dziedziny;

zjawisko  to  występuje  raczej  w  późniejszych  przekazach,  czego  przykładem jest  oparcie

1064 Blake Wilson, George J. Buelow, Peter A. Hoyt, [hasło] Rhetoric and Music, w: Grove Music Online, 2001,
[online],  https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/
omo-9781561592630-e-0000043166 [dostęp: 4 września 2022 r.].

1065 Margaret Bent, Grammar and Rhetoric in Late Medieval Polyphony: Modern Metaphor or Old Simile?,
w: Rhetoric Beyond Words, s. 60-61.

1066 Ibidem, s. 52-54.
1067 Zob. np. Matthias Bielitz, Musik und Grammatik, Musikverlag Katzbichler, München 1977; Bower, Sonus,

vox, chorda, nota, w: Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters, tom III, s. 47-61. Więcej prac
wymienia Bent w: Grammar and Rhetoric,  s. 66-67, przypis nr 2.

1068 Cantus enim, quando in prosa oracionem claudente inperfectam extra suam finalem vagans suspenditur,
dyacema in voce quemadmodum colon in oracione recte vocatur. Quociens vero in finali decens fit pausacio
melodie uti coma legittimum in oracione positum, sciscema coniunctam vocis indicat oracionem. Ac sicud
periodos plenam oracionis terminat sentenciam, sic teoleusis est ornatus regressus cantus ad finalem sedem .
W:  Bower,  Opusculum  monacordale,  s.  93  (2,1,3-6).  Dyacema jest  więc  zawieszeniem  melodii
wymagającym dopełnienia,  sciscema jest  najkrótszym zatrzymaniem,  a  teoleusis zakończeniem utworu.
Odpowiednie  odcinki  w  sztuce  oratorskiej  omawia  m.in.  autor  Rhetorica  ad  Herennium.  Wymienione
terminy greckie tłumaczy na łacinę jako membrum (colon), articulus (coma) i continuatio (periodos). Zob.
Ad Herennium, s. 294-297.
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Liber  de  arte  contrapuncti Johannesa  Tinctorisa  na  podręczniku do gramatyki  Ars  major

Donatusa (ok. IV w. n.e.)1069.

Rozważania  o  muzyce  i  retoryce  skupiają  się  głównie  na  samych  utworach  lub

tekstach teoretycznych. Trudno się dziwić,  gdyż to niemalże jedyne, poza ikonografią,  co

przetrwało z dawnych wieków do naszych czasów. Nie możemy jednak zapominać, że każde

publiczne  wykonanie  jest  dynamicznym  procesem,  a  zachowane  źródła  są  często  jego

pozostałościami.  Muzyka jako performans jest  zjawiskiem „nieuniknienie społecznym”1070.

Nie ma możliwości opisania ani zanotowania przemowy lub muzyki w sposób pozwalający

na jej rekonstrukcję, jak słusznie stwierdza Bent1071. Co więcej, również brak „dostępu” do

odbierającej  performans  społeczności  nie  pozwala  na  jego  wyczerpujące  zanalizowanie.

Poszukiwanie śladów dawnych interakcji międzyludzkich wciąż wydaje się jednak zadaniem

niezwykle inspirującym1072.

Performatywny  aspekt  muzyki  jest  marginalizowany  przez  sam  język,  którym  się

posługujemy. Jak zauważa Nicholas Cook, możemy „po prostu grać”, ale nie możemy „po

prostu wykonywać”. Wykonuje się zawsze coś1073. Stwierdzenie to implikuje przekonanie, że

wykonanie jest zaledwie dodatkiem do dzieła. Przekazy średniowieczne są jednymi z tych

źródeł, na podstawie których łatwo można odwrócić tę logikę. Często spisywane były one

długo po prawdopodobnym okresie  powstania i  pierwszego wykonania  zawartych w nich

kompozycji. Wystarczy wspomnieć o tak istotnych manuskryptach jak przekazy twórczości

szkoły  Notre  Dame  (najwcześniejsze  powstałe  ok.  1230  r.,  czyli  co  najmniej  30  lat  po

prawdopodobnej śmierci Leoninusa, najpóźniejsze z początku XIV w.1074),  Chansonnier du

1069 Bent, Grammar and Rhetoric, s. 57-59. W tym kontekście nie dziwi również powiązanie przez Tinctorisa
ręki Gwidona i terminologii charakterystycznej dla retorycznej sztuki pamięci, co komentowałem w sekcji
1.5 rozdziału III.

1070 Nicholas  Cook, Między  procesem  a  produktem:  muzyka  jako  performans,  tłum.  Jagoda  Dolińska,
„Glissando” 21 (kwiecień 2013), s. 11.

1071 Bent, Grammar and Rhetoric, s. 66.
1072 W pewnym zakresie główny materiał źródłowy niniejszej dysertacji (teksty teoretyczne) również można

postrzegać jako bezpośrednio powiązany z wystąpieniami publicznymi. Mimo iż w analizowanych źródłach
można znaleźć elementy indywidualnej pracy (np. glosy w THI), to traktaty te z powodzeniem mogły służyć
jako pomoc dla mistrzów przekazujących wiedzę swoim uczniom. Objawia się to szczególnie wyraźnie
w przypadku kompilacji (np. w traktacie Anonima BOZ/I), z których nauczyciel mógł wybrać preferowany
sposób  przedstawienia  materiału.  W ten  sposób  diagramy  z  rękopisów  teoretycznych  mogły  być
performatywnie „ożywiane”, podobnie jak diagramy muzyczne (zapisy utworów), na których skupiam się
w poniższych rozważaniach.

1073 Cook, Między procesem a produktem, s. 8.
1074 Problem powstania słynnej Magnus Liber Organi podejmuje Edward H. Roesner w: Roesner, Who ‘Made’

the  Magnus  Liber? Jednym z  najciekawszych  dowodów recepcji  są  XIII-wieczne  fragmenty  muzyczne
z Zakonu Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Zob. Robert Curry,  Fragments of  Ars Antiqua Music at Stary
Sącz  and  the  Evolution  of  the  Clarist  Order  in  Central  Europe  in  the  Thirteenth  Century ,  School  of
Historical Studies, Monash University 2003 [niepublikowana praca doktorska].
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Roi (Paris,  Bibliothèque  nationale  de  France,  Département  des  Manuscrits  844;  spisany

w II poł. XIII w., a zawierający m.in. zapisy XII-wiecznej liryki świeckiej1075), czy powstały

w pierwszej połowie XIV w. Kodeks z Manesse (Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal.

germ. 848), jeden z największych i najistotniejszych rękopisów przekazujących kompozycje

minnesingerów (mimo iż nie zawiera on notacji muzycznej)1076. Z regionu Europy Środkowej

podać można przykłady czeskich kodeksów utrakwistycznych z przełomu XV i XVI w. (m.in.

Kodeks  Speciálnik1077),  zawierających kilkadziesiąt  lat  wcześniejsze  utwory  w oryginalnej

notacji (czarnej menzurze). Jaki jest status tych nieoczywistych źródeł? Czy przekazują one

dawne dzieła, czy raczej stanowią pozostałości dawnych performansów (w tym, w niektórych

przypadkach, wręcz pozostałości wyobrażeń dawnych performansów już na etapie swojego

powstania)?  Takie  manuskrypty  jak  Kodeks  Speciálnik  (Hradec  Králové,  Muzeum

Východních  Čech, Ms. II A 7) i Kancjonał Franusa (Hradec Králové, Muzeum Východních

Čech, Ms. II A 6) stanowią ponadto doskonałą egzemplifikację twierdzenia, że „performans

nie jest po to, aby przedstawić utwór muzyczny, ale to raczej utwór istnieje, żeby wykonawcy

mieli  coś  do  wykonania”1078.  Starsze  kompozycje  w rękopisach  utrakwistycznych

dostosowywane  były  bowiem  do  możliwości  i preferencji  aktualnych  wykonawców.

Przekształcenia obejmowały m.in. transpozycję i podłożenie tekstu pod głos tenorowy (wraz

z jego rozbiciem na drobne wartości rytmiczne)1079.

W  kontekście  performansu,  Cook  proponuje  spojrzenie  na  zapisy  utworów

muzycznych jako na „scenariusze” interakcji społecznych pomiędzy wykonawcami, podając

przykład klasycznej muzyki kameralnej (kwartetów smyczkowych Mozarta)1080. Wydaje się,

że kwestia interakcji osiąga jeszcze wyższy poziom w przypadku polifonii wokalnej, w której

do sfery dźwiękowej dochodzą relacje pomiędzy tekstami (szczególnie w motetach i innych

1075 Zob. Alexandros Maria Hatzikiriakos, Maria Teresa Rachetta, Lo Chansonnier du Roi (BnF fr. 844) e la sua
storia.  Un  nuovo  approccio  alle  aggiunte  successive,  w:  Christelle  Chaillou-Amadieu,  Oreste  Floquet,
Marco  Grimaldi, Philologie  et  Musicologie.  Des sources  à l’interprétation poético-musicale  (XIIe-XVIe
siècle, Classiques Garnier, Paris 2019, s. 143-158.

1076 Na temat rękopisów poezji minnesingerów zob. Franz Josef Holznagel, Handschriften, Handschriftentypen
und  Sammlungszusammenhänge,  w:  Beate  Kellner,  Susanne  Reichlin,  Alexander  Rudolph, Handbuch
Minnesang, Walter de Gruyter, Berlin – Boston 2021, s. 19-54.

1077 Opis źródła w: Paweł Gancarczyk, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie
Europy Łacińskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001, s. 111-133.

1078 Cook,  Między  procesem  a  produktem,  s.  9.  Cook  cytuje  w  tym  miejscu  pracę:  Christopher  Small,
Musicking: The Meaning of Performing and Listening, Wesleyam University Press, Hannover 1998, s. 11.

1079 Zob. fragment pieśni  Preconia etroclita w: Gancarczyk,  Petrus Wilhelmi de Grudencz, s. 164-165, oraz
transkrypcję motetu Ave coronata / Alma Parens / Ave coronata z Kancjonału Franusa (wraz z rekonstrukcją
prawdopodobnej  pierwotnej  formy  izorytmicznego  tenoru)  w:  Jaromír  Černý,  Die  Ars  nova-Musik  in
Böhmen, tłum. Anna H. Urbanová, w: „Miscellanea musicologica” 21-23 (1970), s. 96-102. Omówienie na
s. 80-84.

1080 Cook, Między procesem a produktem, s. 12.
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kompozycjach  wielotekstowych1081).   Złożone  interakcje  pomiędzy  muzykami  musiały

występować  również  w  przypadku  wykonań  improwizowanych,  najprawdopodobniej

będących  podstawą  melizmatycznych organa  szkoły  Notre  Dame.  Według  rekonstrukcji

zaproponowanej  przez  Busse  Berger1082,  wyspecjalizowani  śpiewacy  musieli  nie  tylko

przechowywać  w  pamięci  ogromny  zasób  formuł  melodycznych,  ale  także  przewidywać

posunięcia pozostałych wykonawców, co wymagało długotrwałej praktyki oraz zachowania

niezwykłego skupienia.

Istotnym  elementem  komunikacji  zarówno  wykonawców  między  sobą,  jak

i z publicznością,  jest  również  mimika  i  gestykulacja.  Mimo  iż  nie  ujmują  jej  źródła

muzyczne, to dysponujemy kilkoma interesującymi przekazami, wskazującymi na to, że był

to nie tylko ważny, ale i często kontrowersyjny aspekt wykonania. Fragment jednego z tych

przekazów  cytowałem  już  wcześniej,  w kontekście  naruszania  korpusu  chorału

gregoriańskiego  przez  praktyków  musica  mensuralis.  Zarzuty  papieża  Jan  XXII  w  bulli

Docta sanctorum patrum (1324-1325), poza kwestiami dotyczącymi zniekształcenia śpiewów

liturgicznych i zrozumiałości tekstów, odnoszą się również do gestykulacji: „[Przedstawiciele

nowej szkoły] śpieszą się i nie odpoczywają, odurzają słuch, zamiast się pokrzepiać. Gestami

naśladują to, co tworzą [śpiewają]. W ten sposób zamierzona pobożność [modlitwa] zostaje

naruszona, a szerzy się lubieżność”1083. Niestety, na podstawie tej drobnej wzmianki trudno

dookreślić gesty śpiewaków (czy gestykulacja podążała raczej za melodią, czy za tekstem?),

ale  bez  wahania  można  stwierdzić,  że  były  one  istotnym  i  powszechnie  występującym

aspektem wykonania.  Należy podkreślić,  że mimika i  sposób zachowania mówcy stanowi

również ważny element warsztatu retorycznego, wzmacniający emocjonalne zaangażowanie

(zarówno  przemawiającego,  jak  i  publiczności),  a  zarazem  znacząco  pomagający

w zapamiętaniu treści. Nie wiadomo jednak, na ile gestykulacja w trakcie wykonania śpiewu

1081 Kwestię skomplikowanych interakcji, które mogły zachodzić wśród śpiewaków, podejmuje Elizabeth Eva
Leach na przykładzie trzygłosowej (dwutekstowej) ballady Je me merveil/J’ay pluseurs Jacoba Senlechesa.
Mimo iż jest  to  kompozycja  dość wyjątkowa ze  względu na swoją tematykę,  kunsztowne opracowanie
tekstu i (zamierzoną) zawiłość notacji, to wiele spostrzeżeń autorki, dotyczących m.in. obserwowania relacji
interwałowych przez muzyków w trakcie prób, jest ogólniejszej natury. Niektóre z zaproponowanych paralel
w odniesieniu  do  innych  średniowiecznych praktyk  wydają  mi  się  jednak nieco  zbyt  daleko  posunięte
i niewystarczająco uargumentowane,  jak np.  przyrównanie notacji  muzycznej  do mnemonicznych  notae,
a prób  zespołu  wokalnego  do  przygotowań  szekspirowskich  spektakli  teatralnych.  Zob.  Elizabeth  Eva
Leach,  Nature’s Forge and Mechanical Production: Writing, Reading and Performing Song, w:  Rhetoric
Beyond Words, s. 72-95.

1082 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, 161-197.
1083 Currunt enim et non discernunt; aures inebriant et non medentur gestibus simulant quod depromunt quibus

deuotio querenda conptennitur in latiuia appellatur. W: Körndle, Liturgieverständnis, s. 79.
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polifonicznego  związana  była  przede  wszystkim  z  komunikacją  muzyków  między  sobą,

pomagając w synchronizacji głosów i realizowaniu założonej wizji.

Autorem  jednego  z  najbarwniejszych  przekazów  na  temat  średniowiecznego

performansu muzycznego jest Jan z Salisbury (ok. 1120-1180), który w dziele  Policraticus

(powstałym  ok. 1159 r.)  wykonanie  polifonii  wokalnej  (utrzymanej  prawdopodobnie  we

wczesnym stylu szkoły Notre Dame) zrelacjonował następująco: „Muzyka kala kult religijny,

gdyż  przed  obliczem  Boga  (…)  [śpiewacy]  próbują,  ze  sprośnością  lubieżnego  śpiewu,

takimże  zachowaniem  [ostentatione]  oraz  zniewieściałym  sposobem,  z  jakim  artykułują

dźwięki  i  zakończenia  fraz,  zmiękczyć  oczarowane  duszyczki.  Gdybyś  usłyszał  to

wydelikacone  modulowanie  głosu  z  tym  ich  przed-śpiewaniem  i po-śpiewaniem,  ich

śpiewaniem i przeciw-śpiewaniem, ich między-śpiewaniem i krakaniem, pomyślałbyś, że to

raczej śpiew syren, nie mężczyzn, i zachwyciłbyś się sprawnością ich głosów, z którą ani

słowik, ani papuga, ani żadna inna brzmiąca rzecz nie może się równać. Bowiem tak wielka

jest ich łatwość we wznoszeniu się i opadaniu, w dzieleniu i łączeniu nut, w powtarzaniu bądź

pomijaniu  fraz  tekstu,  do  takiego  wreszcie  stopnia  wymieszane  są  razem  nuty  wysokie

i najwyższe  z  niskimi  i  najniższymi,  że  uszy  zostają  kompletnie  pozbawione  swojej

krytycznej  mocy.  Intelekt  zaś,  który  nieświadomie  poddał  się  przyjemności  tak  wielkiej

słodyczy [suauitatis], nie jest w stanie rozważyć sedna słyszanych prawd. Rzeczywiście, gdy

tego rodzaju praktyki  idą za daleko,  mogą oni  [śpiewacy]  szybciej  wzbudzić podniecenie

między nogami niż poczucie nabożnego oddania w umyśle”1084. Szczegółowe omówienie tego

wielowymiarowego  cytatu  z  pewnością  wykracza  poza  ramy tej  dysertacji;  pełen  jest  on

interesujących  kontekstów:  od  ideału  posługi  liturgicznej,  poprzez  muzyczne  bogactwo

polifonii,  aż po problem seksualności i niejednoznaczności płciowej wizerunku śpiewaków

w trakcie  performansu1085.  Najistotniejsza  dla  moich  rozważań  jest  jednak  retoryczna  siła

1084 Ipsum  quoque  cultum religionis  incestat  quod  ante  conspectum  Domini  (…)  lasciuientis  uocis  luxu,
quadam ostentatione sui, muliebribus modis notularum artiulorumque caesuris, stupentes animulas emollire
nituntur. Cum praecinentium et succinentium, concinentium et decinentium, intercinentium et occinentium
praemolles modulationes audieris, Sirenarum concentus credas esse non hominum, et de vocum facilitate
miraberis quibus philomena uel psithacus aut si quid sonorius est  modos suos nequeunt coaequare. Ea
siquidem  est  ascendendi  descendendique  facilitas,  ea  sectio  uel  geminatio  notularum,  ea  replicatio
articulorum singulorumque consolidatio, sic acuta uel acutissima grauibus et subgrauibus temperantur ut
auribus sui iudicii fere subtrahatur auctoritas, et animus quem tantae suauitatis demulsit gratia, auditorum
merita  examinare  non  sufficit.  Cum  haec  quidem  modum  excesserint,  lumborum  pruriginem  quam
deuotionem mentis  poterunt  citius  excitare. W:  Katharine  Stephanie  Benedicta  Keats-Rohan, A Critical
Edition of John of  Salisbury’s Policraticus books I-IV,  Royal Holloway and Bedford New College 1987
[praca doktorska], s. 75-76.

1085 Kwestie  płci  i  seksualności  w odniesieniu do polifonii  (komentując również  fragmenty  Policraticusa)
szeroko podejmuje Holsinger w: Music, Body, and Desire, s. 137-187.
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opisywanego wykonania, będąca zarazem przyczyną ambiwalentnej postawy autora. Mimo iż

Jan  z  Salisbury  krytykuje  występ  z  perspektywy  religijnej,  to  najwyraźniej  sam  uległ

„słodyczy” tego co słyszał i widział. Słowu suavitas  pokrewne są bowiem takie czasowniki

jak  suadeo lub  persuadeo  (dosłownie „osładzać”),  w ramach sztuki  retorycznej dotyczące

perswazji,  czyli  przekonywanie  kogoś  do  jakiejś  akcji/myśli.  Udana perswazja  jest  celem

wystąpienia  retorycznego,  którego,  co  należy  podkreślić,  nieodłącznym  elementem  jest

publiczność1086.  Kiedy więc  teoretycy używają  pojęcia  suavis w odniesieniu  do przebiegu

melodycznego (heksachordów, zmian chromatycznych) lub harmonicznego1087,  to odwołują

się do wrażenia, jakie wywołuje on na słuchaczach. W relacji Jana z Salisbury ujawnia się

ponadto  niejednoznaczność  muzycznej  „słodyczy”,  która  może  „odurzać”,  a tym  samym

odciągać wiernych od religijnych prawd, podobnie jak syreny sprowadzały zgubę na żeglarzy,

uwiedzionych ich śpiewem1088.

Problemy wskazane w cytatach z bulli Jana XXII i  Policraticusa występują równie

wyraźnie we fragmencie z  Sermo de sanctis apostolis Symone et Juda kaznodziei klasztoru

kanoników regularnych w Żaganiu Johannesa Hübnera. Autor ten na przełomie XIV i XV w.

następująco wyraził sprzeciw wobec śpiewania w świątyni bardziej zaawansowanej polifonii,

dość jednoznacznie czerpiąc z  Docta sanctorum patrum: „Są bowiem dziś w chórze pewni

uczniowie  nowej  szkoły:  umysłem  błądzący,  o  wzroku  otępiałym,  w  gestach  przesadni,

w śpiewie zbyt głośni i lubieżni. Śpiewają rzeczywiście tak, że bardziej podoba się to ludowi

niż Bogu, nie śpiewają w chórze z Marią, siostrą Mojżesza, lecz w pałacu z Herodiadą ku

uciesze biesiadników i Heroda. I skoro wkraczamy w tej satyry bezmiar, to dlaczego miałbym

szukać w kościele tak potwornych pieśni? Jeden śpiewa na swój sposób, drugi śpiewa przeciw

pierwszemu,  inny  śpiewa  nad nimi,  kolejny  niektóre  środkowe nuty  dzieli  i  urywa;  głos

zostaje bądź poraniony, bądź skruszony/osłabiony, bądź sponiewierany, bądź rozwleczeniem

brzmienia  rozciągnięty,  a  czasem,  co  aż  wstydzę  się  mówić,  przypomina  rżenie  konia;

a czasami przez odtrącenie męskiego zapału osiąga cienkość głosu kobiecego. W tym samym

czasie  ciało porusza się  wszystkimi  możliwymi aktorskimi  gestami,  usta  wykrzywiają  się

1086 Carruthers, Sweetness, s. 1008-1009.
1087 W omawianych w niniejszej rozprawie traktatach pojęcie „słodyczy” w odniesieniu do kontrapunktu nie

pojawia się, ale stosuje je np. Arnulf de St Ghislain w  Tractatulus de differentiis et gradibus cantorum,
pisząc  o  „osładzaniu”  dysonansów przez  doświadczonych  śpiewaków,,  doprowadzającym do powstania
konsonansu  (prawdopodobnie  poprzez  umiejętne  zastosowanie  musica  ficta).  Zob.  Page,  A Treatise  on
Musicians, s. 16 (edycja) i 20 (tłumaczenie).

1088 Ponad dwieście lat później podobne argumenty wytacza Arnulf de St Ghislain w odniesieniu do śpiewu
kobiet, określając go z jednej strony jako anielski, a z drugiej jako śpiew syren, oczarowujący i zniewalający
publiczność. Zob. ibidem.
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w grymasie, obracają się gałki oczne, [śpiewacy] wykonują żartobliwe ruchy ramion, a każdej

jednej nucie odpowiadają zgięciem palców. I to zbrukanie dziwactwami nazywane jest religią.

Stojący  w  ogłupieniu  lud  zachwyca  się  lubieżnościami,  gestykulacją  śpiewaków,

niegodziwościami, przekształceniami i rozrywaniem głosów; przygląda się temu z uśmiechem

i chichotem,  jak  gdyby  nie  przebywał  w  miejscu  modlitw,  ale  raczej  na  zgromadzeniu

teatralnym”1089. Przekaz ten stanowi retoryczne wzmocnienie argumentów papieża. Pojawia

się  tu  zarówno  kwestia  zgubnych  komplikacji  rytmicznych,  męskich  głosów

przypominających  kobiece,  ale  przede  wszystkim  gestykulacji,  przenikającej  każdą  część

ciała  wykonawców  (a  wzmianka  o ruchu  palców  przy  każdej  nucie  wskazuje,  że  gesty

przyporządkowane były przede wszystkim do linii  melodycznej).  Porównanie do zwierząt

znane  jest  zaś  dobrze  z  dyskusji  na  temat ars i usus szeroko  występujących  na  kartach

traktatów musica plana. Efektem tego wszystkiego miała być przesadna teatralizacja, robiąca

jednak  duże  wrażenie  na  słuchaczach.  Niewątpliwie  udane  performanse  (przyjmując  za

kryterium udanego performansu żywą interakcję pomiędzy wykonawcami a publicznością)

spotkały  się  z  jednoznacznym  potępieniem  kaznodziei,  który,  w przeciwieństwie  do  Jana

z Salisbury, nie wydaje się doceniać umiejętności śpiewaków (w czym oczywiście podąża za

dokumentem  papieskim).  Co  jednak  interesujące,  jeden  z charakterystycznych  zabiegów

retorycznych  może  sugerować,  że  autor  przy  przygotowaniu  wystąpienia  korzystał

z cytowanego fragmentu Policraticusa. Jest nim użycie rzadko spotykanego czasownika cinio

na  określenie  śpiewu,  oraz  opatrzenie  go  przedrostkami  (siccinit,  discinit,  supercinit).

Podobnie  Jan  z  Salisbury  wielokrotnie  powtarza  rzeczownik  cinentium z różnymi

przedrostkami  (praecinentium,  succinentium,  concinentium,  decinentium,  intercinentium,

occinentium), co niezwykle przekonująco obrazuje chaos opisywanego wykonania.

Powracając  jednak  do  konkretnych  utworów  muzycznych,  to  poprzez  zawężenie

funkcji ich zapisów wyłącznie do „scenariuszy interakcji”, a także poprzez ich analizowanie

1089 Sunt enim hodie quidam nouelle scole discipuli in choro mente vagi oculis attoniti, gestu dissoluti, in cantu
obsoni et lasciui. Cantant quidem magis, ut placeant populo quam Deo, nec cantant in choro cum Maria,
sorore Moysi, sed in palacio cum Herodiade ut placeant discumbentibus et Herodi. Et ut ingrediamur huius
satire latitudinem, vnde queso in ecclesia tot monstruosa cantica? Hic siccinit, ille discinit, alius supercinit
alter quasdam medias notas diuidit et incidit; nunc vox stringitur, nunc frangitur, nunc impingitur, nunc
diffusiori sonitu dilatatur, et aliquando, quod pudet dicere, in equinos hynnitus cogitur; et quandoque virili
vigore deposito in feminee vocis gracilitatem acuitur. Interim corpus totum quibusdam histrionibus gestibus
agitatur, torquentur labia,  rotantur oculi, ludunt humeris et ad singulas quasque notas digitorum flexus
respondent.  Et  hec ridiculosa dissolucio vocatur  religio.  Stans modo populus miratur attonitus lasciuas
cantancium  gesticulaciones  meretricias,  vocum  alternaciones  et  infracciones;  intueur  hec  cum  risu  et
cachino, ut non videatur ad oratorium, sed magis ad theatrum conuenisse.  W: Sermo de sanctis apostrolis
Symone et Juda (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, I F 628, fol. 69v a/b). Cytat za: Feldmann, Musik und
Musikpflege, s. 125.
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z perspektywy  wykorzystywania  „gotowych”  figur  melodycznych  (tactus,  melizmatów

wokalnych), można dość łatwo zdegradować kompozycje do poziomu dzieł „poskładanych”

z zapamiętanych  formuł  według  danych  reguł,  tym  samym  odbierając  im  autonomiczny

charakter.  Busse  Berger  słusznie  poddała  w wątpliwość  przypisywane  Leoninusowi

i Perotinusowi  autorstwo  całości  Magnus  Liber  Organi,  odnoszę  jednak  wrażenie,  że

jednocześnie nieco obniżyła artystyczny status dzieł z kręgu szkoły Notre Dame. Autorka co

prawda zaznacza,  że zamiast dwóch figur kompozytorskich prawdopodobnie mamy w tym

przypadku do czynienia z licznymi wyspecjalizowanymi organistae1090, to na przestrzeni całej

pracy  tworzy  ich  wizerunek  bardziej  jako  rzemieślników  niż  artystów.  Efekty  ich  pracy

stanowią w kulturze europejskiej przykład wyjątkowy, czy możliwy do wyczerpującego opisu

poprzez  wskazanie  melodycznych  formuł?  Podobnie  potraktować  można  utwory

instrumentalne,  których  podstawę  tworzą  tactus.  Mogą  one  sprawiać  wrażenie  mniej  lub

bardziej  skomplikowanego  ornamentu,  przyporządkowanego  do  melodii  chorałowej

w tenorze, którym niewątpliwie są, choć te najwybitniejsze kompozycje trudno zredukować

wyłącznie  do  zestawienia  skonwencjonalizowanych  formuł.  Dzięki  temu  pozostają  one

nieuchwytne  i  otwarte  na  kolejne  interpretacje.  Z  podobną  sytuacją  mamy  do  czynienia

w przypadku retoryki, gdzie często o efektywności przekazu nie przesądzają same „obiekty”

(argumenty,  cytaty,  sentencje),  ale  finezyjny  sposób  ich  łączenia,  będący  znakiem

wspomnianej  wcześniej  indywidualności  danego  wykonawcy1091.  Również  muzyka

średniowieczna  pełna  jest  powtarzających  się  układów  melodyczno-rytmicznych

i harmonicznych (w czym z pewnością udział miał przekaz oralny i oralno-piśmienny). Istotę

oryginalności  poszczególnych  utworów stanowi  więc  przekonujące  kształtowanie  procesu

muzycznego z najczęściej znanych komponentów.

Biorąc  pod uwagę powyższe  zastrzeżenia,  trafnym wydaje  się  wspomniane  przeze

mnie  określenie  zapisów  dawnych  utworów  muzycznych  jako  diagramów.  W pojęcie  to

z jednej  strony wpisana jest  schematyczność,  plan  wykonania,  także w zakresie  interakcji

między wykonawcami (co obejmuje chociażby sposób zanotowania poszczególnych partii),

z drugiej zaś skupia ono uwagę na samym obiekcie i sposobie notacji (nie zostaje uznany za

element  zupełnie  podrzędny).  Pewna  autonomiczność  zostaje  więc  zachowana,

z jednoczesnym podkreśleniem, że zapis nie jest dziełem, tak samo jak diagram jest zaledwie

1090 Busse Berger, Medieval Music and the Art of Memory, s. 197.
1091 Dobrym przykładem jest cytowany fragment kazania Johannesa Hübnera, który zręcznie dostosował słowa

papieża do lokalnej sytuacji i potrafił wzmocnić zawarte w nich argumenty.
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uproszczoną reprezentacją pewnych zjawisk bądź relacji. Nie jest również kompletny – do

powstania  przedstawionej  kompozycji  („uruchomienia  diagramu”)  konieczni  są  ludzie

o specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach.

Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów utworów, którego kluczowy aspekt jest

bardzo trudny do odczytania z samego diagramu i wytwarza się w trakcie wykonania, jest

słynny, czterogłosowy kanon kołowy (rotulum) Presulem ephebeatum Petrusa Wilhelmiego de

Grudencz (1392-po 1452), będący hymnem do św. Marcina. Dopiero po wejściu co najmniej

trzech  głosów ujawnia  się  dodatkowa,  żartobliwa warstwa znaczeniowa opracowywanego

tekstu – homonimy (w tym wypadku słowa o tym samym brzmieniu w języku łacińskim

i niemieckim) w połączeniu z zastosowaniem techniki  quasi-hoquetus nawiązują do tradycji

ucztowania  z  okazji  dnia  św.  Marcina1092.  Wymiany  motywów pomiędzy  głosami  tworzą

sytuację  dynamicznej  interakcji  pomiędzy  śpiewakami,  która  mogła  być  performatywnie

podkreślana  (m.in.  poprzez  odpowiednie  operowanie  dynamiką  i  artykulacją,  a  także

gestykulację),  zaś  stopniowo  wyłaniające  się  humorystyczne  znaczenie  z  pewnością

oddziaływało na słuchaczy (szczególnie w kręgach niemieckojęzycznych). Wydaje się, że to

właśnie potencjał tkwiący w diagramie i urzeczywistniający się w trakcie wykonania był tym,

co zapewniło  Presulem ephebeatum popularność w czasach swojego powstania, jak i przez

kolejne ponad sto lat1093.

Nie  tylko  analizując  przykłady tak  wyraziste  jak  powyższy,  można zgodzić  się  ze

stwierdzeniem Cooka, że: „nazwać muzykę sztuką performatywną znaczy nie tylko założyć,

że muzykę się wykonuje; znaczy to, że muzyka wytwarza znaczenie”1094. Złożony problem

znaczenia w muzyce wytworzył odrębną gałąź semiotyki muzycznej i w niniejszej dysertacji

nie ma miejsca na jego wyczerpujące omówienie. Trudność w badaniu historycznych kodów

semiotycznych tkwi w braku dostępu do grupy społecznej,  będącej  odbiorcą performansu.

Znaczenia (zarówno wewnątrzmuzyczne [zachodzące pomiędzy komponentami utworu], jak

i pozamuzyczne)  są  negocjowane  społecznie,  tworząc  intersubiektywny  kod.  Wychodzę

jednak  z  założenia,  że,  mimo  swojej  nieuchwytności,  rozległości  i  podatności  na

1092 Szczegółowa analiza utworu w: Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz, s. 238-249.
1093 Zapis  utworu  zachował  się  w trzynastu  kopiach,  z  których  najstarsza  pochodzi  z  lat  30.  XV wieku,

a najpóźniejsza  z  lat  30.  XVI  wieku.  Lista  rękopisów  wraz  z  datowaniem,  obejmująca  również  m.in.
kontrafaktury i cytaty (nieuwzględniająca źródła z Lubeki [Bibliothek der Hansestadt Lübeck, hist. 8o 1a],
które  autor  uzupełnił  w monografii  [ibidem])  w:  idem,  Presulem  ephebeatum  by  Petrus  Wilhelmi  de
Grudencz  and  the  Musical  Identity  of  Central  Europe,  w:  Musikalische  Repertoires  in  Zentraleuropa
(1420-1450). Prozesse & Praktiken, red. Alexander Rausch, Björn R. Tammen Brill Österreich GmbH, Wien
2014, s. 146-147 (appendix).

1094 Cook, Między procesem a produktem, s. 17.
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przekształcenia,  nie  są  one  zupełnie  arbitralne,  a w pewien sposób ogranicza  je  struktura

muzyczna1095. W przypadku przeważająco wokalnej zachowanej twórczości średniowiecznej

wskazówkę stanowią relacje pomiędzy muzyką a tekstem, aczkolwiek nie można przyjąć, by

zawsze były one odbierane jako znaczące przez dawnych słuchaczy w taki sposób, w jaki

może nam się wydawać obecnie1096.

Retoryczny  aspekt  powiązania  muzyki  i  tekstu  zaobserwować  można  zarówno  na

przestrzeni  całych  form,  jak  i  niewielkich  figur  melodyczno-rytmicznych  i/lub

harmonicznych1097. Przykładem tego pierwszego przypadku może być analiza formy rondeau

dokonana  przez  Christophera  Page’a  (co  warto  zauważyć,  badacza  mocno  związanego

z wykonawstwem), w której podkreśla dynamikę rozwoju formy podczas performansu. Autor

rozpoznaje sens licznych repetycji w kategoriach retorycznych: pierwszy segment AB określa

jako „propozycję”,  zaś  jego powtórzenie  na  końcu utworu  jako  „potwierdzenie”.  Swoimi

argumentami  Page  broni  schematu  rondeau przed  tymi,  którzy  pod  wpływem  poglądów

Huizingi  widzą  w  nim  pustą,  zużytą  formę  upadającej  arystokracji1098.  Liryka  świecka

średniowiecza stanowi zresztą obszar występowania szczególnie wyrazistej współzależności

pomiędzy  tekstem  literackim  a  muzyką.  Często  terminy  cantare/chanter  i dicere/dire

stosowane  były  wymiennie,  a  terminologia  znana  z  zasad memorii wykorzystywanych

w ramach retoryki przenikała czasem nawet do samej treści utworów. Świetnym przykładem

obu tych zjawisk jest Remède de Fortune Guillaume’a de Machaut1099. Z perspektywy tekstów

literackich,  samo  ich  opracowanie  muzyczne  można  uznać  za  środek  ułatwiający  ich

1095 Różne  postawy  względem  znaczeń  w  muzyce  podsumowuje  Cook  w:  Theorizing  Musical  Meaning,
„Music Theory Spectrum” 23 (2001) nr 2, s. 170-195. Za autorem przytaczam założenie o niearbitralności
znaczeń muzycznych  (ibidem, s. 177-181).

1096 Niektóre współczesne analizy ze szczegółowością idą na tyle daleko, że możliwość słuchowego odbioru
wskazywanych znaczeń i intertekstualnych nawiązań wydaje się mało prawdopodobna. Stanowią one raczej
wgląd w metodę kompozytorską. Zob. analizę motetu Tribum que non abhorruit / Quoniam secta latronum /
Merito hec patimur przypisywanego Phillippe’owi de Vitry w: Margaret Bent, Polyphony of Texts and Music
in the Fourteenth-Century Motet. Tribum que non abhorruit/Quoniam secta latronum/Merito hec patimur
and Its „Quotations”, w: Hearing the Motet. Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance , red.
Dolores Pesce Oxford University Press, New York – Oxford 1997, s. 82-103. Autorka zaznacza zresztą, że
w swojej pracy zajmuje się „poinformowanym i przygotowanym słuchaniem, dokonywanym przez twórców
i wykonawców, lub tych, którzy słuchają uważnie, lecz bez bezpośredniego udziału” ([I am concerned] with
informed and prepared listening, whether by creators and performers or by those who listen with attention
but without participation. W: ibidem, s. 100 [przypis nr 1]).

1097 Należy  jednak  zwrócić  uwagę  na  różnorodność  możliwych  relacji,  szczególnie  w  ramach  musica
mensuralis, które  często  wymykały  się  powszechnie  rozumianemu podkreślaniu  znaczenia  słowa  przez
opracowanie muzyczne. Zob. Bent, Grammar and Rhetoric, s. 61-63.

1098 Page, Huizinga and the Chanson, s. 157-169.
1099 Enders, Music, Delivery, and the Rhetoric of Memory. Autorka wskazuje  na obecność w poemacie nawet

niektórych elementów ars memorativa, m.in. imagines agentes (ibidem, s. 457).
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zapamiętanie  (poprzez  nadanie,  często  powtarzalnych,  melodii  i rytmu),  co  w  ramach

niniejszej dysertacji można było zaobserwować na podstawie pieśni mnemotechnicznych.

Przykładów mniejszych jednostek potencjalnie znaczących (nie tylko w ramach liryki

świeckiej)  wskazać  można wiele  (choć tego rodzaju  studia  w przypadku średniowiecznej

twórczości  środkowoeuropejskiej  należą  raczej  do  rzadkości).  Jeden  z  takich

wyodrębniających  się  fragmentów  zaobserwowaliśmy  wraz  z zespołem  Vox  Imaginaria

podczas przygotowywania wykonania motetu O Maria virgo davitica / O Maria maris stella

(zachowanego  m.in.  w  XV-wiecznym  Kodeksie  St.  Emmeram1100 i wspominanego  przez

Anonima Wrocławskiego jako przykład utworu utrzymanego w tempus imperfectum minoris

prolacionis1101).  Pod  koniec  partii  najwyższego  głosu  pojawia  się  oscylacja  pomiędzy

dźwiękami półtonu c-h, przypadająca na słowa pati tormenta infernalia („cierpieć piekielne

tortury”).  Prawdopodobnie  nie  zwróciłby  on  naszej  uwagi,  gdyby nie  trzymany  dźwięk  f

w pozostałych  głosach.  W  ten  sposób  bowiem  w  przestrzeni  harmonicznej  mamy  do

czynienia z oscylacją pomiędzy współbrzmieniem kwinty czystej i trytonu, którego nie udało

się  w przekonujący  sposób  ominąć  za  pomocą  zmian  chromatycznych;  obniżenie

h zdecydowanie  zbyt  mocno  narusza  linię  melodyczną,  tworząc  przy  okazji  tryton

z dźwiękiem  e (zob.  przykł.  24).  Wydaje  się  więc,  że  kwarta  zwiększona  jest  w  tym

przypadku  zamierzona,  odpowiadając  zarazem  „piekielnym  mękom”  wspomnianym

w tekście.  Opadający motyw sekundy małej,  jeśli odpowiednio artykulacyjnie wyróżniony,

również  sprawia  wrażenie  lamentu.  Cały  pochód  prowadzi  do  najwyższego  dźwięku

w utworze (d),  który co prawda wcześniej  się pojawia,  ale tylko tutaj  stanowi zamknięcie

kadencyjne  i  trzymany  jest  przez  wartość  brevis.  Na podstawie  powyższych  argumentów

można uznać ten fragment za punkt kulminacyjny całego utworu, niewątpliwie wyróżniający

się  podczas  performansu  muzycznego  i  skupiający  uwagę  słuchaczy  na  odcinku  tekstu

o silnym ładunku emocjonalnym.

1100 Münich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14274, fol. 56v-57r
1101 Quidam sunt  modi  perfecti  et  temporis  imperfecti  et  minoris  prolacionis  ut  Degentis  vita,  O Maria.

W: Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 336.
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Główną  pomocą  we  wskazywaniu  elementów  potencjalnie  znaczących  są  źródła

niemuzyczne,  ale  w  różny  sposób  możliwe  do  powiązania  z  przekazami  muzycznymi.

Holsinger, poza analizą pod kątem struktury interwałowej i jej powiązania z opracowywanym

tekstem (a także z jego szerszymi kontekstami, w szczególności biblijnymi), zestawia szeroki

ambitus i liczne skoki interwałowe w utworach Hildegardy z Bingen z zaleceniami reformy

postulowanej przez cystersów (obejmującymi m.in. śpiew w wąskim zakresie oraz sprzeciw

wobec „feminizacji” głosów męskich),  tym samym argumentując za istnieniem w muzyce

Hildegardy  wyraźnego  pierwiastka  kobiecego1102 (co  w  interesujący  sposób  koresponduje

również z relacjami Jana z Salisbury i Johannesa Hübnera). Oczywistym rodzajem źródeł,

w których poszukiwać  należy  wskazówek  dotyczących znaczeń w muzyce,  są  traktaty,  co

można było zaobserwować w niektórych punktach niniejszej dysertacji (np. w odniesieniu do

pojęcia  suavitas lub  charakterystyki  melodycznych  modi).  W tym miejscu  zaś  chciałbym

podjąć  temat  stosowania  archaizacji  w ramach  musica  mensuralis,  która  mogła  stanowić

element znaczący w trakcie performansu1103. W tekstach teoretycznych można dość wyraźnie

zaobserwować, że ich autorzy mieli świadomość zachodzących zmian stylistycznych, czego

najlepszym  przykładem  jest  cytowany  wcześniej  fragment  traktatu  o kontrapunkcie1104.

Anonim BOZ/III dawnym muzykom przypisuje stosowanie nut „równych i prostych” oraz

tylko  pitagorejskich  konsonansów  (oktaw,  kwint  i  kwart).  Jemu  współcześni  (moderni)

zarówno w sferze harmonicznej jak i rytmicznej wykazywali się zaś większą wynalazczością.

1102 Holsinger, Music, Body, and Desire, s. 101-114.
1103 Kwestię tę poruszyłem pokrótce w recenzji pracy Pawła Gancarczyka o Petrusie Wilhelmim de Grudencz,

m.in.  określając  kompozytora  jako  świadomie  archaizującego.  Zob.  Ryszard  Lubieniecki, Paweł
Gancarczyk, „Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku”, Warszawa: Instytut
Sztuki PAN, 2001, „Muzyka” 67 (2022) nr 1, s. 177-178.

1104 Zob. przypis nr 903.
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Czy jednak twórcy mogli świadomie stosować archaizację w swoich kompozycjach?

Odpowiedź na to pytanie w kontekście muzyki Europy Środkowej nie jest oczywista. Lokalna

twórczość tego regionu obejmuje głównie nurt popularny1105, którego najbardziej wyrazistym

i najlepiej  opisanym  przedstawicielem  jest  Petrus  Wilhelmi  de  Grudencz1106,  co  prawda

wykorzystujący  notację  ars  nova,  ale  z  pewnością  nie  eksplorujący  pełni  jej  możliwości.

Ciekawym przykładem jest czterogłosowy motet Probitate eminentem / Ploditando exarare

Petrusa  Wilhelmiego,  w  którym  kompozytor  wykorzystuje  „zachodnią”  formę  motetu

izorytmicznego  do  stworzenia  fałszywego  panegiryku  na  cześć  żagańskiego  zakonnika

Andreasa  Rittera1107.  Śpiewacy  wykonujący  utwór  z  pewnością  odbierali  pełnię  ukrytych

znaczeń (łącznie z „nobilitującą” formą), w czasie performansu zaś (podobnie jak w Presulem

ephebeatum)  ujawniał  się  satyryczny  wydźwięk  utworu,  w  gruncie  rzeczy  szydzącego

z duchownego. Jest to więc kompozycja o potencjalnie wysokiej dynamice interakcji między

wykonawcami i publicznością. Należy podkreślić, że prawdopodobnie pierwotnym adresatem

utworu była inna osoba – we fragmentarycznym przekazie lwowskim1108 nazwisko co prawda

jest niemożliwe do odczytania w całości, ale wyraźnie nie jest to „Ritter”1109. Kompozycja

dostosowywana była więc do lokalnych potrzeb (ponadto w rękopisie lwowskim występuje

w wersji  trzygłosowej).  Priorytetem  był  performans  i  związane  z  nim  interakcje

międzyludzkie  (opierające  się  na  pamięci  danej  społeczności,  w tym przypadku na  temat

wyśmiewanej postaci) – nienaruszalność dzieła uznawano za kwestię zupełnie drugorzędną.

Ponownie  mamy  do  czynienia  z wyraźnym  przykładem  utworu  „istniejącego  po  to,  by

wykonawcy mieli coś do wykonania”.

Powróćmy jednak do stosowania zabiegu archaizacji w obrębie kompozycji. Jestem

przekonany,  że  zaobserwować  można  ją  w  dwugłosowym  cantio Serena  mente  iubilo,

zachowanym we fragmentach muzycznych z lat 20. XV wieku, przechowywanych obecnie

w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (rkp. I Q 132), tzw. rękopisie Nicolausa Menzla

1105 Rękopisy takie jak Kras. 52 (obecnie: Warszawa, Biblioteka Narodowa, Ms. III.8054), zawierający obok
dzieł  Mikołaja  z  Radomia  utwory  m.in.  Johannesa  Ciconii  i  Antonia  Zachara  de  Teramo,  należą  do
wyjątków.

1106 Zob. Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz.
1107 Ibidem, s. 227-238.
1108 Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, Ms. 7022. Utwór w całości przekazany został w partesach żagańskich

(znanych jako „śpiewnik głogowski”): Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Mus. ms. 40098
1109 Zob. Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz, s. 237. Faksymile karty z fragmentów lwowskich w: idem,

Probitate  eminentem  /  Ploditando  exarare Petrusa  Wilhelmiego  de  Grudencz  –  środkowoeuropejska
inkarnacja motetu izorytmicznego, w: Ars musica and Its Contexts in Medieval and Early Modern Culture,
red. Paweł Gancarczyk, Liber Pro Arte, Warszawa 2016, s. 260.
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z  Zielonej  Góry1110.  Utwór  składa  się  z  dwóch części,  z  których  pierwsza  jest  w języku

łacińskim,  a  druga  (repeticio)  po  niemiecku.  Repeticio rozpoczyna  się  od  eksklamacji

wyrażającej  radość z  narodzenia  Chrystusa (Eya liebes  kyndelin),  na  który przypada ciąg

równoległych kwint, prowadzonych w równych minimach (zob. przykł. 25).

Notacja  utworu  jest  dość  problematyczna  (szczególnie  w  zakresie  pauz1111)

i niepozbawiona  błędów,  co  być  może  skłoniło  Feldmanna  do  wprowadzenia  znaczącej

zmiany w edycji, skutkującej pominięciem równoległości (górny głos odpowiada wówczas na

motyw głosu dolnego1112). Gdy jednak spojrzymy na tę konstrukcję w szerszym kontekście,

okazuje  się,  że,  mimo  iż  według  zasad  późnośredniowiecznego  kontrapunktu  należałoby

uznać  ją  za  niepoprawną,  mogła  ona  nieść  istotne  znaczenie,  pełniąc  zarazem  funkcję

najistotniejszego  punktu  w  utworze  (niekoniecznie  kulminacyjnego).  Równoległe  kwinty

w fakturze  nota  contra  notam zdają  się  bowiem  nawiązywać  do  wciąż  kultywowanej

w XV w.  w  Europie  Środkowej  praktyki  cantus  planus  multiplex,  czyli  wprowadzania

odcinków prostego, wielogłosowego organum do śpiewów monodycznych. Na terenie Polski

zachowały  się  liczne  przekazy  tego  rodzaju  „retrospektywnej”  polifonii1113,  zapisywanej

w księgach chorałowych1114. Zastosowanie równoległych interwałów doskonałych podkreśla

1110 Źródło i jego zawartość opisał Feldmann w: Feldmann, Musik und Musikpflege, s. 128-131.
1111 W dolnym głosie na przykł.  25 pauza powinna według notacji mieć wartość brevis imperfecta,  jednak

zaburzyłoby to koordynację głosów i współbrzmień. Innym rozwiązaniem byłoby potraktowanie ostatniej
minimy jako semibrevis.

1112 Zob. ibidem, Anhang II, s. 11-12.
1113 Określenie to, mimo swojej kontrowersyjności ze względu na pejoratywny wydźwięk, wydaje się mieć

swoje uzasadnienie w traktatach, jak choćby u cytowanego Anonima BOZ/III.
1114 Zob. Paweł Gancarczyk, Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII-XVI wieku, w: Notae

musicae  artis, s.  349-401.  W kontekście  niniejszych  rozważań szczególnie  wyraziste  jest  podobieństwo
muzyczne omawianego fragmentu Serena mente iubilo z opracowaniem tropu Laudem deo dicam z rękopisu
R 505 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (ibidem, s. 392-393). Przepowiednia Izajasza co prawda
również dotyczy Bożego Narodzenia, jednak łączenie tej tematyki z konkretnym opracowaniem muzycznym
byłoby z pewnością nadużyciem.
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wagę  eksklamacji,  nawiązując  zarazem  do  praktyki  prawdopodobnie  znanej  słuchaczom

(następuje  więc  interakcja  z  ich  pamięcią).  Powyższy  fragment  kończy  się  kadencją

i spowolnieniem  ruchu  do  wartości  breves i  semibreves.  Kadencja  nie  tylko  podkreśla

uroczysty wyraz eksklamacji (co można dodatkowo wzmocnić poprzez zastosowanie musica

ficta), ale, poprzez wymienność konsonansów doskonałych i niedoskonałych, pozwala także

na płynny powrót do początkowej stylistyki utworu. Z perspektywy wykonawcy fragment ten

skłania do spowolnienia tempa w celu pełnego ukazania jego retorycznej siły1115.

Podobny  przykład  nawiązania  do  „zewnętrznej”  względem  utworu  praktyki

muzycznej  stanowią  gatunki trumpetum oraz stampetum/stampania,  wspomniane

w środkowoeuropejskich  traktatach  menzuralnych.  Skojarzenie  z  zachodnimi,

instrumentalnymi  estampie nie  jest  tutaj  przypadkowe,  u Anonima  Wrocławskiego

znajdziemy bowiem następującą definicję: „Trumpetum i stampania mogą mieć dwie lub trzy

części i przebiegają często w kwincie lub w oktawie na sposób trąby lub liry, jak w Tripudium

en,  Autentica,  Diuum  natalicium”1116.  Wydaje  się  jednak,  że  autor  pisze  w  tym  miejscu

o dwóch oddzielnych gatunkach, które łączy nawiązanie do muzyki instrumentalnej.  Dwie

odrębne  definicje  znajdziemy  w  encyklopedycznym  w  charakterze  Tractatus  de  musica

Paulusa  Paulirinusa  z  Pragi  (1413-po  1471)  z  ok.  1460  roku  (siglum  LmL:  PAUL.

PAULIR.)1117. Opis gatunku stampania nie wznosi zbyt wiele odnośnie kwestii stylistycznych

(określony  jest  on  jako  cantus  mensuralis  dulcissimus)  i  koncentruje  się  na  cechach

formalnych1118; ciekawszy jest przypadek trumpetum: „Trumpetum jest śpiewem menzuralnym

prowadzonym w czterech głosach, z których każdy, realizując swoją rolę w śpiewie, postępuje

na swój własny sposób. Lecz czwarty głos przeciwstawia się pozostałym swoim brzmieniem,

nieco  szorstkim  [rauca],  w  stylu  przypominającym  francuską  trąbkę  [in  modum  tube

gallicane], dlatego według niektórych tworzy on brzmienie kakofoniczne, złe i nieprzyjemne

1115 Razem z Julietą Gonzalez-Springer (jako zespół  Vox Imaginaria) wykonujemy ten utwór w składzie na
sopran i portatyw organowy. W całości Serena mente iubilo gram zazwyczaj głos dolny, we fragmencie Eya
realizuję partię obu głosów, by osiągnąć pełnię brzmienia konsonansów doskonałych, a w kadencji dodaję
trzeci głos (odpowiednio dźwięki gis-a).

1116 Sed trumpetum et stampania possunt habere duas uel tres partes et delyrant frequenter ad quintam notam
uel ad dyapason idest ad octauam ad modum tube uel lyre ut Tripudium en / Autentica / Diuum natalicium.
W: Wolf, Ein Breslauer Mensuraltraktat, s. 336.

1117 Edycja traktatu w: Józef Reiss, Pauli Paulirini de Praga Tractatus de musica (etwa 1460), „Zeitschrift für
Musikwissenschaft 7 (1924-1925), s. 259-264.

1118 Stampania est cantus mensuralis dulcissimus summa mensura in pausis et elevacione et depressione nec
secundum altum nec secundum bassum progrediens qui tanto ingenio repertus est ut stampania sit mensura
omnium mensurarum et  est  una  cantilena  duodecim modis  continens  in  se  differencias  quarum tamen
quamlibet bis reperit. W: ibidem, s. 262.
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[caccofoniam,  malam et dissidentem sonoritatem], gdy odpowiada [pozostałym głosom]”1119.

W tym miejscu, poza cechami formalnymi (cztery głosy, jeden przeciwstawiony pozostałym)

autor wyraźnie wskazuje,  że głównym wyróżnikiem gatunku  trumpetum jest  przeniesienie

brzmienia  i  faktury  instrumentalnej  na  fakturę  wokalną,  a  tym  samym  energii  muzyki

świeckiej  (ceremonialnej lub tanecznej w przypadku instrumentów dętych) do (najczęściej

religijnej) muzyki wokalnej1120.

Jak  trumpetum nawiązuje do muzyki zespołów typu  alta cappella1121, tak  stampetum

należy łączyć z muzyką uprawianą przez grupy instrumentów „cichych”, szczególnie takich

jak  wspomniana  przez  Anonima  Wrocławskiego  lira,  ale  także  lutnia.  Z  fakturą

charakterystyczną  dla  tego  drugiego  instrumentu  skojarzyć  można  przebieg  kompozycji

Autentica hec regina,  wymienionej  w definicji  Anonima Wrocławskiego i  zachowanej  we

fragmentach muzycznych z Windsheim (Bad Windsheim, Stadtbibliothek, ms. 118). Zwracają

w  niej  uwagę  przede  wszystkim  liczne  repetycje  dźwięku  (także  w  rytmie  semiminim),

prostota melodii (utrzymanej w VI modus) i regularność fraz, oraz rzadko spotykane w takim

natężeniu  pochody  oparte  na  interwałach  tercji1122.  W szczególności  repetycje  wydają  się

nierozerwalnie  związane  z  jednogłosową  techniką  gry  na  lutni  za  pomocą  plektronu.

W przekonaniu o popularnej, wręcz ludycznej proweniencji utworu utwierdziła mnie próba

jego „przywrócenia” z wersji wokalnej na fakturę instrumentalną i wykonania Autentica hec

regina na portatywie organowym. Nieprzypadkowo instrumentaliści w tekstach teoretycznych

1119 Trumpetum est  cantus mensuralis per quatuor choros procedens in quo quilibet  suo fungens officio in
cantando via sua cantacionis directa progreditur sed quartus obviat omnibus voce sonora aliquantulum
rauca  in  modum  tube  gallicane  sine  hoc  quod  alicui  faciat  suo  occurrsu  caccofoniam seu  malam  et
dissidentem sonoritatem. W:  ibidem, s. 261. Tłumaczenie angielskie definicji form muzycznych z traktatu
Paulusa w: Brewer, The Introduction of the Ars Nova, s. 221-222 (zwięzłe omówienie na s. 230-231).

1120 Niestety,  do  tej  pory  żadnej  znanej  kompozycji  nie  udało  się  jednoznacznie  zaliczyć  do  gatunku
trumpetum.  Wspomniana przez Gancarczyka (i dalej  przeze mnie omawiana) pieśń  Autentica hec regina
wydaje się bliższa cechom stampetum. Zob. Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz, s. 168-171.

1121 Na temat „głośnych” zespołów późnośredniowiecznych zob. Polk,  German instrumental music, s. 45-86.
Pewien wgląd w możliwy kształt  trumpetum mogą dać również przykłady nutowe utworów na zespoły
instrumentalne w: ibidem, s. 151-162. Rzadko mamy w nich jednak do czynienia z jednym głosem wyraźnie
przeciwstawionym pozostałym zgodnie z definicją Paulusa Paulirinusa. Możliwy model w tym kontekście
stanowić  mogła  instrumentalna  (beztekstowa)  kompozycja  Tuba  gallicalis,  zachowana  w  rękopisie  ze
Strasbourga (Bibliothèque Municipale, ms. 222 c. 22). W tym trzygłosowym utworze ruchliwy kontratenor
kontrapunktycznie  podąża  za  linią  tenoru,  tworząc  jednak  dość  częste  współbrzmienia  dysonansowe
z głosem najwyższym, czego prawdopodobną przyczyną było przeznaczenie partii kontratenoru dla trąbki
naturalnej.  Być  może  więc  sposobem  na  wskazanie  przykładów trumpetum w  repertuarze
środkowoeuropejskim jest poszukiwanie głosów, których materiał melodyczny ogranicza się do pierwszych
dźwięków z szeregu alikwotów. Zob. Reinhard Strohm, The Rise of European Music, 1380-1500, Cambridge
University Press 1993, s. 108-111.

1122 Zob. edycję utworu w: Horst Brunner, Hans Ganser, Karl Günther Hartmann, Das Windsheimer Fragment
einer Musikhandschrift des 15. Jahrhunderts, w: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft, Band
I, red. Hans-Dieter Mück, Ulrich Müller, Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft, Stuttgart 1980/1981, s. 221.
Omówienie tekstu i cech muzycznych utworu w: ibidem, s. 194-200.
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zaliczani byli raczej do kręgu muzyków niezaznajomionych w pełni ze wszystkimi tajnikami

ars musica1123.

Odnośnie  niniejszych  rozważań  należy  zadać  pytanie:  w  jaki  sposób  powiązanie

z popularną muzyką świecką mogło wpłynąć na wokalne wykonanie utworu? W przypadku

trumpetum mamy pewne wskazówki mówiące o „szorstkości” głosu imitującego trąbę, który

nie zawsze  był  dobrze  odbierany przez słuchaczy.  Odnośnie  stampetum Paulus  Paulirinus

wykazuje jednoznacznie pozytywne nastawienie. Mimo iż nie precyzuje swojego stanowiska,

to w swojej definicji  kładzie nacisk na pewne wyrafinowanie menzuracji1124,  co być może

wiąże się z wirtuozerią, której źródłem była muzyka instrumentalna. Skoro był to również

cantus dulcissimus to,  traktując dulcis jako synonim słowa suavis, musiał  być wyjątkowo

przekonujący  dla  słuchaczy1125,  możliwe  iż  ze  względu  na  interakcję  z  ich  pamięcią  –

nawiązywanie  do  znanej  stylistyki  lub  wręcz  do  znanych  utworów  (niewykluczone,  że

stampeta mogły być oparte na cytatach z kompozycji instrumentalnych lub wręcz stanowiły

ich  wokalne  opracowania  z  religijnym tekstem).  Dobrze  opisana  jest  praktyka  tworzenia

kontrafaktur1126,  dostosowywania  tekstu  do  potrzeb  danej  społeczności1127,  a  także

przygotowywania instrumentalnych intawolacji kompozycji wokalnych1128. Możliwe więc, że

do  utworów  wokalnych  trafiały  fragmenty  muzyki  instrumentalnej  (rzadko  zapisywanej,

uprawianej  w końcu głównie przez tych,  którzy sztuki nie  znali),  wprowadzającej w ramy

muzyki  religijnej  element  świecki,  związany  z  tańcem,  życiem  miejskim  lub  dworskim.

1123 Zob. dyskusję pojęć ars i usus w rozdziale II. Szczególnie znaczący w tym kontekście jest również pogląd
Arnulfa de St  Ghislain,  który zaliczył  instrumentalistów do drugiej  grupy muzyków, czyli  nieznających
sztuki, ale posiadających predyspozycje muzyczne. Zob. Page, A Treatise on Musicians, s. 15 (edycja) i 18-
19 (tłumaczenie).

1124 Paulus Paulirinus określa stampetum m.in. „miarą wszystkich miar” (mensura omnium mensurarum). Zob.
przypis nr 1118.

1125 Z tej perspektywy gatunki trumpetum i stampetum w traktacie Paulusa Paulirinusa z Pragi ukazane są jako
niemalże  przeciwne  sobie.  W  opisie  pierwszego  z  nich  padają  takie  określenia  odnośnie  brzmienia
(sonoritas) jak „szorstkie” (rauca), „kakofoniczne” (caccofonia), „złe” (mala) i „nieprzyjemne” (dissidens),
co jawnie kontrastuje z „najwyższą słodyczą” stampetum. Według definicji, specyfika trumpetum nie trafiała
do  wszystkich  słuchaczy,  nieprzekonanych  do  stylizacji  na  sposób  gry  „trąby  francuskiej”,
w przeciwieństwie do wychwalanego stampetum.

1126 Często wymienianą  w środkowoeuropejskich  traktatach  menzuralnych  kompozycją,  zarówno w wersji
francuskiej jak i  łacińskiej  kontrafaktury, jest  np. ballada  In descort (Virginem mire pulcritudinis).  Zob.
Elżbieta Zwolińska, Musica mensuralis w polskich źródłach muzycznych do 1600 roku, w:  Notae musicae
artis, s. 446-449.

1127 Za przykład może posłużyć wcześniej wspomniany motet Petrusa Wilhelmiego de Grudencz pt. Probitate
eminentem  /  Ploditando  exarare,  również  tegoż  cantio Preformosa  elegantis,  pierwotnie  poświęcona
Najświętszej Marii Pannie, w jednym z czeskich rękopisów dostosowana do potrzeb kultu św. Eligiusza.
Zob. Gancarczyk, Petrus Wilhelmi de Grudencz, s. 123-124.

1128 Najbardziej znane przykłady praktyki intawolacji pochodzą z fragmentów z Robertsbridge oraz Kodeksu
z Faenzy.
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Niestety, zasób źródeł w tym zakresie jest na tyle skromny, że muszę zatrzymać się na tych

zaledwie kilku spostrzeżeniach i przypuszczeniach.

Rozważania na temat relacji i przekształcania znaczeń pomiędzy różnymi praktykami

muzycznymi  średniowiecza  można  przenieść  również  na  ogólniejszy  poziom.  Historia

europejskiej polifonii jest z pewnością jedną z najbardziej fascynujących i wieloaspektowych;

w  ogólnym  zarysie  (oczywiście  niejednorodnym  w  zależności  od  przyjętych  kryteriów

czasowych i geograficznych) jest to historia komentowania i komplikowania znaczeń, w tym

łączenia ze sobą pozornie różnych elementów i „oświetlania” jednych aspektów przez inne.

Początków tej praktyki poszukiwać należy jeszcze w ramach jednogłosowości na przykładzie

tekstowych prosae i prosul  oraz muzyczno-tekstowych  tropów.  Wprowadzane  były  one

w celu  ozdobienia  śpiewu  –  wzmocnienia  chwalebnego  charakteru, zarysowania

dodatkowego kontekstu teologicznego, a także ściślejszego powiązania z aktualnym świętem

(szczególnie w przypadku tropów w ramach śpiewów proprium missae)1129. Także polifonię

potraktować  można  jako  rodzaj  komentarza.  Wprowadzenie  kolejnych  głosów,  nawet

nietekstowanych, wpływa na uroczysty charakter śpiewów, a w przypadku takich dzieł jak

melizmatyczne  organa szkoły Notre Dame możemy mówić o wyprowadzeniu na pierwszy

plan  aspektu  muzycznego  –  same  złożone  ornamenty  stają  się  nośnikiem  (nie  zawsze

oczywistych) znaczeń, co zauważyć można w przytoczonej relacji Jana z Salisbury1130.

Wśród  terminów  wykorzystywanych  jednocześnie  na  gruncie  retoryki  i  muzyki

występuje tenor. W ramach ars musica jest to podstawa kompozycji polifonicznej, w pewnym

zakresie  warunkująca  zarówno  materiał  muzyczny  (pozostałe  głosy  należało  z  nią

zsynchronizować),  jak i literacki  (podstawową tematykę tekstu lub tekstów).  W traktatach

musica plana określa się w ten sposób ton, na którym recytowany jest psalm. W retoryce zaś

słowo tenor wykorzystywane było jako synonim ductus, czyli głównej „ścieżki” – przebiegu

przemowy w trakcie procesu jej  wypowiadania i odbioru przez widzów. Sam wyraz  tenor

pochodzi  od  łacińskiego  czasownika  tenere,  oznaczającego  „trzymać,  zachować,

utrzymywać”,  Kwintylian  wskazuje  jednak  na  etymologię  od  greckiego  tonos („ton,

dźwięk”)1131. Mimo iż kompozycję (zarówno tekstową, jak i muzyczną) można wizualizować

1129 Na temat podstawowej systematyki, terminologii i przeznaczenia tropów zob. Paul Evans, The Early Trope
Repertory of Saint Martial de Limoges, Princeton University Press, Princeton – New Jersey 1970, s. 1-15.

1130 Nie wiemy co prawda o jakich konkretnie utworach pisał autor, jednak w swoim przekazie kładzie nacisk
przede  wszystkim  na  sferę  muzyczną,  nie  komentując  szczegółowo  kwestii  tekstu.  Jednym  ze
wskazywanych przez niego  problemów wydaje  się  wręcz  to,  że treść śpiewów schodzi  na  dalszy plan.
Podobnie ujmują to papież Jan XXII i Johannes Hübner.

1131 Carruthers, The Concept of Ductus, s. 196-197.
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w pamięci, to słowo tenor wydaje się odnosić przede wszystkim do „brzmiącego”, realnego

wykonania.

Proponuję  więc  przyjąć  tenor  jako  centrum,  podstawową  trajektorię  dyskursu

muzyczno-literackiego w utworze  polifonicznym,  względem której  pozostałe  głosy  pełnią

rolę komentarzy, w różnych relacjach „splecionych” z główną „nicią”. Idea ta w pełni ujawnia

się w wielotekstowych motetach.  Przykładowo, w kompozycji  Mon chant en plaint  /  Qui

doloreus /  Tristis  est  anima  mea1132 głosy  triplum i  motetus wyrażają  cierpienie

nieodwzajemnionej  świeckiej  miłości,  które  zostają  uwznioślone  i  zestawione  z  męką

Chrystusa  poprzez  wykorzystanie  melodii  wielkoczwartkowego  responsorium  Tristis  est

anima  mea1133.  Przypisywany  Philppe’owi  de  Vitry  motet  Tribum  que  non  abhorruit  /

Quoniam secta latronum /  Merito hec patimur czerpie swój  tenor z melodii  responsorium

Merito  hec  patimur  quia  peccavimus  in  fratrem  nostrum („Słusznie  to  cierpimy,  bośmy

zgrzeszyli  przeciw  bratu  naszemu”1134)  na  Trzecią  Niedzielę  Wielkiego  Postu.  Kontekst

biblijny  (dotyczący  spotkania  Józefa  ze  swoimi  braćmi  w  Egipcie)  rozbudowany  zostaje

w pozostałych  głosach  o  nawiązania  do  Owidiusza  i  nieprzewidywalnej  Fortuny  (figury

istotnej zarówno w cytowanym dziele Owidiusza, jak i w Roman de Fauvel, którego rękopis

zawiera  najbardziej  znany  przekaz  motetu1135).  Za  złożonym  splotem  znaczeń  literackich

podąża  również  warstwa  muzyczna,  m.in.  poprzez  nawiązywanie  do  struktury  tenoru

w melodii triplum, czy cytowanie innych kompozycji1136.

Powracając do ogólniejszej perspektywy, w przypadku polifonii wokalnej mamy do

czynienia  z relacjami  zachodzącymi  nie  tylko  pomiędzy  śpiewakami  a  publicznością,  ale

także  pomiędzy  samymi  wykonawcami.  Partia  każdego  z  nich  charakteryzuje  się  pewną

autonomią, jednak wchodzi w liczne relacje, sploty muzyczno-tekstowe, które podkreślane

mogły być np. poprzez zmiany dynamiki i artykulacji, oraz gestykulację. Elizabeth Eva Leach

1132 Kodeks z Ivrei, Biblioteca Capitolare d’Ivrea, MS CXV, fol. 22v-23r. Kompozycję tę wymienia Anonim
Wrocławski jako przykład utworu utrzymanego w modus perfectus, tempus perfectum, prolatio maior. Zob.
Wolf,  Ein Breslauer  Mensuraltraktat,  s.  335.  Osobną kwestię  stanowi to,  czy  i  w jakim stopniu sensy
przekazywane  w języku  francuskim  mogły  być  odebrane  przez  mieszkańców  Europy  Środkowej,  o  ile
oczywiście wspomniany motet był tu kiedykolwiek wykonany.

1133 Przegląd  melodii  tenorowych  wykorzystanych  w  motetach  z  Kodeksu  z  Ivrei  w:  Alice  V.  Clark,
„Concordare  cum  materia”: The  Tenor  in  the  Fourteenth-Century  Motet,  Princeton  University  [praca
doktorska],  opublikowano  przez  DIAMM  (The  Digital  Image  Archive  of  Medieval  Music):  [online],
https://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/concordare-cum-materia-tenor-fourteenth-
century-motet/ [dostęp: 29.10.2022], s. 96-111.

1134 Biblia łacińsko-polska, s. 97 (Rdz 42,21). Celowo wybrałem w tym miejscu dawne tłumaczenie ks. Jakuba
Wujka, gdyż ściśle podąża ono za Wulgatą. Zastosowałem jednak współczesną ortografię.

1135 Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 146, fol. 41v-42r. W przekazie tym zapis nutowy otacza
przedstawienie fontanny młodości.

1136 Skomplikowane relacje zachodzące w utworze analizuje Bent w: Polyphony of Texts and Music.
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zwraca uwagę na interesującą sytuację, gdy jednym z wykonawców jest kompozytor. Grupa

muzyków staje  się  w ten  sposób „społecznym przedłużeniem” jednostki1137.  Tego rodzaju

odbiór  wykonania  wśród  publiczności  zależny  jest  jednak  od  wielu  czynników,  m.in.

świadomości procesu kompozycji utworu, czy znajomości samego kompozytora jako osoby.

To,  co  w  czasach  prawa  autorskiego  i kultu  indywidualności  wydaje  się  oczywiste,

w średniowieczu  takim być  nie  musiało,  a z pewnością  uzależnione  było  od  okoliczności

performansu, w tym grupy odbiorców.

Z  koncentracją  na  jednostce  mamy  jednak  z  pewnością  do  czynienia  w  solowej

muzyce instrumentalnej. Wspomniane Tribum Philippe’a de Vitry jest tu dobrym przykładem,

gdyż we fragmentach z Robertsbridge zachowała się organowa intawolacja tego utworu1138.

Przyjmując,  że odbiorcy znają  oryginał wokalny (co wcale nie jest  oczywiste),  mogli  oni

zaobserwować zmianę perspektywy – przeniesienie ze sfery interakcji społecznych między

śpiewakami  do  sfery  indywidualnej,  co  wytwarza  zupełnie  inny  rodzaj  sytuacji

performatywnej.  Nie dziwi więc w tym kontekście  fakt,  że  dawne kompozycje organowe

charakteryzują się nagromadzeniem figuracji i ornamentów. Uwaga słuchaczy koncentruje się

bowiem na umiejętnościach jednostki, w tym niezwykle istotnej wirtuozerii. Wyraził to m.in.

Arnulf de St Ghislain, który w swoim traktacie umieścił instrumentalistów wśród tych, którzy

opierają  się  na  muzycznej  praktyce  (usus).  Potrafią  oni  jednak  „wymyśleć  i  przekazać

najtrudniejsze kompozycje, których głos ludzki nie byłby w stanie wykonać”1139. Koncentracja

na  indywidualnych  umiejętnościach  ma  swoje  odzwierciedlenie  w  przekazach  na  temat

wybitnych  wykonawców  schyłku  średniowiecza,  takich  jak  Konrad  Paumann1140 czy

Francesco Landini (ok. 1325-1397)1141.

Czy jednak wykonanie instrumentalne mogło wnieść do opracowywanego śpiewu coś

więcej niż wirtuozerię i popis? Pojęcia dulcis i suavis pojawiają się często nie tylko odnośnie

1137 Leach, Nature’s Forge and Mechanical Production, s. 88.
1138 Zob. przypis nr 1009.
1139 Ex istis  nonnullos videmus clericos  qui in organicis instrumentis  difficilimos musicales  modulos quos

exprimere vix presumeret vox humana adinveniunt atque tradunt (…). W: Page, A Treatise on Musicians,
s. 15 (edycja) i 19 (tłumaczenie).

1140 Hans Rosenplüt opiewał m.in. umiejętność synchronizacji głosów, wszechstronność i niezwykłą pamięć
Paumanna  w  poemacie  ku  chwale  Norymbergii  z  1447  roku.  Zob.  Polk,  German  Instrumental  Music,
s. 19-20.

1141 W kronice Filippa Villaniego z drugiej  połowy XIV w.,  Landini  wychwalany jest  m.in.  za niezwykłą
szybkość w grze na organach przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych proporcji rytmicznych. Zob.
Filippo  Villani,  Liber  de  Civitatis  Florentiae  famosis  civibus,  ed.  Gustavo  Camillo  Galletti,  Joannes
Mazzoni, Firenze 1847, s. 34.
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głosu, ale także brzmienia instrumentów1142.  Choć oczywiście trudno obecnie sprecyzować

jego parametry,  niewątpliwie posiadało ono własną „siłę  perswazyjną”.  Pewne szczególne

fragmenty,  które  mogły  nieść  specyficzne  znaczenie,  spostrzec  można  porównując

intawolacje  przekazane  w  Kodeksie  z Faenzy  z  wokalnymi  pierwowzorami.  Oba  rodzaje

kompozycji oparte są na tym samym tenorze, a często także instrumentalny discantus podąża

za wybranym głosem wokalnym. Materiał ten jest dość rozległy i wymagałby pogłębionych

badań (na które nie ma miejsca w niniejszej rozprawie), to jednak z perspektywy wykonawcy

chciałbym zwrócić uwagę na dwa ustępy. Pierwszym z nich jest fragment ballady De toutes

flours Guillaume’a  de  Machaut,  gdzie  przeniesienie  skoków  opartych  na  konsonansach

doskonałych do faktury organowej (i ich ozdobienie) nadaje przebiegowi charakter uroczysty,

niemalże fanfarowy (w czym niewątpliwą zasługę ma inny rodzaj ataku dźwięku)1143.  Pod

koniec pierwszej części intawolacji madrygału O cieco mondo Jacopa da Bologna pojawia się

zaś  długi  pochód  utrzymany  w  stałym  rytmie  minim i  z  wykorzystaniem ograniczonego

zasobu figur  melodycznych,  wyraźnie  wyróżniający  się  w zmiennym rytmicznie  utworze.

W połączeniu z równie regularnie prowadzonym tenorem tworzy on wrażenie „kręcenia się

w kółko”,  bezowocnego  powracania  do  tego  samego  miejsca,  co  w  interesujący  sposób

koresponduje  z  tekstem  wokalnego  pierwowzoru,  skierowanego  przeciwko  fałszywości

„ślepego świata”1144.

Praktyką,  w ramach której wyraźnie zaobserwować można oparcie na tenorze jako

wiodącej  ścieżce  dyskursu  muzycznego,  jest  środkowoeuropejska  ars  organisandi.

W przypadku  gry  organowej  podczas  liturgii  możemy  założyć,  że  duża  część  odbiorców

świadomie śledzących przebieg rytuału rozpoznawała opracowywane melodie (chociażby ze

względu na ustalony porządek śpiewów). Organy wykorzystywane były zazwyczaj podczas

ważniejszych  świąt,  niewątpliwie  więc  publiczne  wykonanie  kompozycji  analizowanych

w rozdziale  III  miało  na  celu  zwiększenie  rangi  uroczystości.  Jednym  ze  środków

prowadzących  do  tego  celu  było  opracowanie  polifoniczne,  w  którym  koncentracja

instrumentalisty i  słuchaczy przesuwa się z samej melodii  chorałowej na figuracyjny głos

górny.  Jednocześnie  pewne  zabiegi  muzyczne  nie  pozwalają  zapomnieć,  że  to  tenor  jest

głosem komentowanym – to on wyznacza miejsca możliwych kadencji,  które w utworach

z fragmentów praskich przypadają również na miejsce podziału tekstu. Ornamentacja pełni

1142 Ibidem.  W kontekście  budowy  instrumentów  zob.  fragment  traktatu  Anonima  Brun.  II  w:  Bernhard,
Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, s. 213-214 (6,22-30).

1143 Por. Plamenac (ed.), Keyboard Music of the Late Middle Ages in Codex Faenza 117, s. 17, t. 23-26.
1144 Por. ibidem, s. 78, t. 53-62.
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w ten  sposób  podobną  funkcję  co  color w  retoryce.  W ramach  przemowy  są  to  figury

retoryczne stosowane dla urozmaicenia i wzmocnienia przekazu. W kompozycji muzycznej

źródłem różnorodności jest ornamentacja. Według Carruthers: „Kolor tworzy różnorodność,

a wystąpienie zmiany jest zasadnicze dla przyjemności, zarówno ciała, jak i umysłu. Kunszt,

tak w śpiewie jak i w malarstwie, w architekturze i poezji, tworzy suavis varietas perfecta –

niosącą przyjemność różnorodność, która dzięki swojemu działaniu osiągnęła doskonałość.

To  właśnie  ta  przyjemność  jest  jednym  z  czynników  perswazyjnych”1145.  Jednocześnie

„słodycz” zawsze dzieli zaledwie krok od przesady lub przekształcenia w to, co mogło zostać

uznane (szczególnie  przez  hierarchów kościelnych)  za  zgubne.  Podobnie  praktyka  gry  na

organach musiała  być odpowiednio  dawkowana i  realizowana w ustalonych ramach,  stąd

liczne  przekazy nie  tylko  na  temat  zakazu używania  w kościele  innych instrumentów niż

organy,  ale  także  wykonywania  kompozycji  świeckich.  Czasem  dotyczyły  one  również

ograniczenia ornamentacji  (stosowania podziałów nut na mniejsze wartości)1146.  Być może

więc mamy tu do czynienia ze sprzeciwem wobec wpływu twórczości popularnej, która ściśle

związana  była  z  muzyką  instrumentalną,  praktykowaną  w oparciu  przede  wszystkim

o przekaz  oralny  (ex  usu).  Wydaje  się  więc,  że  zasób  znaczeń  niesionych  przez  ars

organisandi nie ograniczał się do nadania uroczystego charakteru istotnym obrzędom.

Postrzeganie  muzyki  jako  sztuki  performatywnej  wiąże  się  z  akceptacją  ulotności

i wieloaspektowości ludzkiego doświadczenia. Każde wykonanie niesie ze sobą sieć interakcji

zachodzących  pomiędzy  wykonawcami  i  odbiorcami  (w  tym  mecenasami,  hierarchami,

słuchaczami  mniej  lub  bardziej  przygotowanymi).  W niniejszym epilogu  podjąłem próbę

ujęcia wybranych aspektów rzeczywistego doświadczenia. Ich pozostałości z jednej strony

znaleźć  można  w  źródłach,  z  drugiej  strony  ujawniają  się  one  czasami  w  praktyce

wykonawczej,  co  znów umożliwia  nowe spojrzenie  na  materiał  źródłowy.  Z oczywistych

powodów nawet najbardziej zaawansowane analizy zachowanych przekazów nie są jednak

w stanie  uchwycić  pełni  realnych  interakcji  pomiędzy  pamięcią  indywidualną  a  pamięcią

społeczną  w dawnych wiekach.  Uważam jednak,  że w tym przypadku same próby mogą

1145 Colour  produces  variety,  and  variation is  essential  for  pleasure,  both  of  body and of  mind.  Artistry,
whether of song or painting, architecture or poetry, produces  suavis varietas perfecta, pleasureful variety
made perfect through its agency. It is this pleasure that also persuades.  W: Carruthers,  The Concept of
Ductus, s. 199.

1146 Zob.  przegląd  przekazów  na  temat  praktyki  gry  na  organach  z  terenu  Czech  w:  Horyna,  A Prague
Fragment,  s. 32-34. Interesujący w tym kontekście jest fragment rozporządzenia wrocławskiego biskupa
Konrada, który w 1446 r. sprzeciwiał się tym, którzy grają w kościele „na fletach, trąbach i przy wznoszeniu
okrzyków  dla  zysku  i próżności”,  a  więc  wyraźnie  występował  przeciwko  wprowadzaniu  elementów
świeckich w przestrzeń świątyni. Cytat komentuje Pośpiech w: Muzyka wielogłosowa, s. 85.
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doprowadzić  do  interesujących  wniosków  i wysunięcia  intrygujących  hipotez.  Powyższy

przegląd  stanowi  zaledwie  przyczynek  do  bardziej  pogłębionych  badań  w  tym  zakresie,

których niewątpliwie brakuje w odniesieniu do twórczości regionu Europy Środkowej.
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Zakończenie

Ressamble proprement la table
Blanche, polie, qui est able
A recevoir, sans nul contraire,
Ce qu-on y vuet peindre et pourtraire;
Et est aussi comme la cire
Qui sueffre dedens li escrire,
Ou qui retient fourme ou empreinte,
Si comme on l’a en li empreinte.
Einsi est il certeinnement
De vray humein entendement
Qui est ables a recevoir
Tout ce qu’on vuet et concevoir
Puet tout ç’a quoy on le vuet mettre,
Armes, amours, autre art ou lettre1147.

Guillaume de Machaut, Remède de Fortune

Średniowieczna  memoria jest  koncepcją  złożoną,  obejmującą  różne  obszary  myśli

i praktyki, przenikającą dawne procesy nauczania. Mimo iż usprawnienie i upowszechnienie

technologii  tworzenia  ksiąg  w  późnym  średniowieczu  ograniczyło  rolę  dosłownego

zapamiętywania  treści,  nie  wyeliminowało  ono istotnego znaczenia  pamięci,  która  jednak

znacznie częściej wspomagana była źródłami piśmiennymi1148. W dziedzinie retoryki mamy

do czynienia wówczas wręcz z rozkwitem sztuki pamięci, przeznaczonej przede wszystkim

dla  rozszerzającego  się  grona  publicznych mówców.  Z  tego  też  powodu nie  powinniśmy

przeceniać roli owej sztuki w innych obszarach nauki.

Analizowane traktaty teoretyczno-muzyczne w ogólnym zarysie wpisują się w zasady

średniowiecznej  dydaktyki,  łącząc  w  sobie  różnego  rodzaju  komponenty  (środki

mnemotechniczne), takie jak diagramy, wiersze i pieśni mnemotechniczne. Nawiązują one do

różnych  nauk  spośród  artes  liberales,  m.in.  arytmetyki  (system  rytmiczny),  gramatyki

(podstawowa terminologia  musica plana) i dialektyki (kwadrat logiczny), ale także innych

dziedzin, takich jak  computus (ręka Gwidona). W ogólnym rozrachunku zachowują jednak

1147 „[Pierwotny status człowieka] przypomina tablicę, / białą i wygładzoną, gotową / do przyjęcia dokładnego
obrazu / tego, co chce się na niej ukazać lub odmalować. / I jest ona jak wosk, / na którym można pisać, /
i który  przyjmuje  formę  lub  odcisk  tego,  /  co  w  nim  odciśnięto.  /  Zaiste,  podobnie  jest  /  z  ludzkim
rozumem, / który jest gotowy do przyjęcia / czegokolwiek ktoś sobie życzy / i może objąć cokolwiek ktoś
w nim umieści: / uzbrojenie, miłość, inną sztukę czy list”. Cytat starofrancuski za: Enders,  Music, Delivery,
and the Rhetoric of Memory, s. 453-454.

1148 Riché, Le rôle de la mémoire, s. 144-147.
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własną  specyfikę,  której  nie  da  się  ograniczyć  do  zewnętrznych  wpływów.  Nie  należy

zapominać,  że  tego  rodzaju  traktaty  rękopiśmienne  dotyczą  sztuki  performatywnej,  silnie

opierającej  się  na  wyuczonych nawykach (w których ukształtowaniu  mają  pomóc zawarte

w źródłach reguły). Mamy więc w tym przypadku do czynienia z kodyfikacją zasad, które

w dużej  mierze  przekazywane  były  oralnie,  co  szczególnie  widoczne  jest  w  traktatach

organowych, których tradycja rękopiśmienna była słabo ukonstytuowana. Ars organisandi to

dziedzina, w której dominował usus – praktyka wykonawcza transmitowana ustnie poprzez

powtarzanie i naśladowanie. Zjawisko „zmagania” się propagatorów ars z powszechnym usus

wyraźnie zaobserwować można zaś w traktatach chorałowych.

W  ramach  średniowiecznej  teorii  muzyki  szczególna  różnorodność  występuje

w zakresie  użycia  diagramów,  które  w  zależności  od  prezentowanego  materiału  mogą

przybierać różne formy: okręgów (system skal modalnych), drabiny (system claves i  voces),

drzew  (podział  wartości  rytmicznych),  a  także  kwadratu  logicznego  (ligatury  w  muzyce

menzuralnej).  Niektóre  z przedstawień  nawiązują  również  do  realnych  narzędzi

dydaktycznych, takich jak monochord (diagramy systemu skal modalnych),  ręka Gwidona

oraz  klawiatura  instrumentu.  Należy  zwrócić  również  uwagę  na  ustępy  wskazujące  na

możliwość  tworzenia  mentalnych  diagramów,  które  pojawiają  się  w  traktacie  Anonima

BOZ/I. Fakt ich stosowania stanowi interesujący aspekt dawnej dydaktyki, rzadko spotykany

w ramach ars musica. Podobnie wyjątkowym przykładem jest wspomniany kwadrat logiczny.

Nie  tylko  metody  przedstawienia  komponentów  systemu,  ale  także  sam  system

muzyczny wykazuje mnemotechniczne podstawy. Wśród nich należy wskazać zastosowanie

alfabetycznego  porządku  claves,  połączenie  voces z  sylabami  hymnu  Ut  queant  laxis

(pełniącego  funkcję  pieśni  mnemotechnicznej),  numerację  interwałów,  a  także  hierarchię

podziału  wartości  rytmicznych w musica mensuralis).  Jednocześnie  elementy  systemu nie

stanowią  nienaruszalnego  monolitu,  ale  wykazują  się  dalece  idącą  elastycznością;

dostosowywane są one do potrzeb danej praktyki muzycznej, np. interwały inaczej nazywane

są  w  zależności  od  przestrzeni  wertykalnej  lub horyzontalnej,  diagramy  podlegają

przekształceniom  (por.  diagramy  typu  scala  w  musica  plana i muzyce  organowej),  na

potrzeby  ars  organisandi system  rytmiczny  zostaje  uproszczony,  a praktyka  stosowania

niezapisanych zmian chromatycznych przyjmuje nazwę semitonia i odwołuje się do budowy

samej klawiatury (użycia „krótkich klawiszy”).
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Traktaty  chorałowe  szeroko  czerpią  z  dobrze  ukonstytuowanej  tradycji.  Niewiele

zawartych  w  nich  koncepcji  odznacza  się  oryginalnością  (jako  wyjątek  wskazać  można

coniunctae), mimo iż zdarzają się w nich wyjątkowe sposoby prezentacji materiału, jak np.

minimalistyczny  tonariusz  dołączony  jako  końcowa  sekcja  Opusculum  monacordale.  Nie

oznacza to jednak, że źródła z zakresu  musica plana nie wykazują indywidualnego rysu –

każdy  z  analizowanych  tekstów jest  inny  i dotyka  problemu z  innej  strony.  THI  zawiera

kompletny wywód, dość systematycznie poruszający kolejne aspekty systemu muzycznego,

zawiera  liczne,  znane  z  innych  przekazów  diagramy  (aczkolwiek  przedstawienie  ręki

Gwidona jest tu wyjątkowo bogate w informacje). Ponadto źródło to należy postrzegać jako

kompleks składający się z trzech warstw (traktatu, komentarza i glos), które wchodzą ze sobą

w różne relacje.  Z kolei  Sdislaus całość ujął  w formę wierszowaną i szeroko stosuje tzw.

cyzjojany  (tylko  w  ograniczonym  zakresie  znane  z  innych  źródeł),  które  w  interesujący

sposób wpisują się w tradycję mnemotechniczną. Tonariusz Anonima Brun. I przekazuje zaś

liczne  pieśni  mnemotechniczne  o  ugruntowanej  tradycji,  ale  niepozbawione  lokalnych

wariantów. Anonim Brun. II reprezentuje perspektywę bardziej teoretyczną, będącą ujęciem

wręcz niespotykanym w teorii muzyki, a czerpiącym z pojęć filozofii naturalnej. THVIII jest

przekazem  rozległym,  szczegółowym  i  erudycyjnym;  poza  informacjami  związanymi

z praktyką muzyczną szerzej od innych nawiązuje do musica speculativa.

W traktatach  z  obszaru  musica  mensuralis i  ars  organisandi znalazło  się  więcej

miejsca  na  eksperymentowanie  z  różnorodnymi  metodami  dydaktycznymi,  a  tym samym

sposobami kształtowania indywidualnej pamięci. Teksty o muzyce menzuralnej wpisują się

w dwie  główne  tradycje,  w  ramach  których  wykorzystywane  są  różne  sposoby  podjęcia

materiału i narzędzia mnemotechniczne. Tradycja Anonima Brzeskiego (tutaj reprezentowana

przez Anonima BOZ/I) charakteryzuje się stosowaniem diagramów – zarówno rozrysowanych

schematów, jak i w formie fragmentów podsumowujących (Sufficiencia), będących w gruncie

rzeczy tekstowo rozpisanymi diagramami w formie horyzontalnych drzew z konsekwentnym

zachowaniem  zasady  dwudzielnego  podziału  zagadnień.  Traktaty  z  tradycji  Anonima

Wrocławskiego (Anonim Wrocławski, Anonim BOZ/I i BOZ/II) mają formę dość spójnego

wywodu z szerokim użyciem krótkich przykładów nutowych. W ramach musica mensuralis

występują  także  fragmenty  wierszowane  (przy  omówieniu  ligatur  u  Anonima  BOZ/II),

których  najbardziej  wyrazisty  przykład  stanowi  w  całości  wierszowany  traktat  Anonima

Praskiego (nieomawiany w niniejszej rozprawie). W Modus componendi cantum mensuralem
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Anonim BOZ/III przytacza metodę kompozytorską, wykorzystującą zarówno notację (zapis

tenoru),  jak  i  pracę  w  pamięci  oraz wizualizację.  Również  ona  stanowi  więc  objaw

„zawieszenia” między oralnością a piśmiennością.  Ars organisandi przekazana w traktatach

organowych dotyczy zaś przede wszystkim improwizacji,  która jednak odbywać mogła się

częściowo  z  użyciem  pisma  (poprzez  korzystanie  z  ksiąg  chorałowych  jako  źródła

opracowywanych  melodii).  W  przypadku  muzyki  instrumentalnej  nie  należy  zapomnieć

o istotnej roli pamięci motorycznej – to właśnie do tego aspektu zdaje się odnosić koncepcja

tactus.  Formuły  melodyczne  powinny  zostać  przez  wykonawcę  wręcz  „wcielone”  jako

ukształtowane nawyki w celu efektywnej  realizacji  improwizacji.  Także w tym przypadku

zaobserwować  można  różnorodne  sposoby  nauczania.  Dwie  najważniejsze

(i najprawdopodobniej komplementarne względem siebie) metody reprezentowane są z jednej

strony przez traktaty, z drugiej przez podręczniki typu fundamentum organisandi.

Omawiane źródła dotyczą pamięci indywidualnej, której szkolenie ma doprowadzić do

powstania nawyków niezbędnych w wykonawstwie. Zazwyczaj nie ujmują więc one relacji

zachodzących w czasie performansu muzycznego, rozgrywającego się  z udziałem pamięci

zbiorowej.  Ślady  żywych  interakcji  dostrzec  można  jednak  w  zapisach  kompozycji,  ze

wsparciem źródeł pozamuzycznych (w tym traktatów). Aspekt ten poruszony został w epilogu

i stanowi interesujący obszar, z pewnością warty kontynuacji i szeroko zakrojonych badań,

których brakuje w odniesieniu do repertuaru środkowoeuropejskiego.

Zaproponowana  w  niniejszej  dysertacji  perspektywa,  skoncentrowana  na  źródłach

z ograniczonego obszaru geograficznego i zakresu czasowego, pozwoliła na ujęcie wcześniej

niedostrzeganych  metod  mnemotechnicznych  i  powiązanych  ze  średniowieczną  memorią

aspektów systemu muzycznego. W przeciwieństwie do uogólniających monografii, opartych

często  na  arbitralnym  wyborze  przedstawień  najbardziej  wyrazistych,  zawarta  tu  analiza

w skali  mikro  umożliwiła  zwrócenie  uwagi  na  często  pomijane  szczegóły.  Omawiane

w niniejszej  rozprawie  traktaty  niewątpliwie  podążają  za  przekazami  zachodnimi.  Przy

jednoczesnym  odzwierciedleniu  szerzej  rozpowszechnionych  tendencji  wykazują  jednak

cechy  lokalne  i  odrębny  rys  w  panoramie  średniowiecznej  teorii  muzyki,  czego

najwyraźniejszym przykładem jest  cała dziedzina  ars organisandi,  ale równie interesująco

w tym kontekście przedstawia się chociażby, wcześniej raczej marginalizowana, kompilacja

Anonima  BOZ/I.  Podobnie  szczegółowej  analizie  z  perspektywy  mnemotechniki  poddać

można byłoby teksty teoretyczno-muzyczne z innych regionów średniowiecznej Europy, co
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mogłoby ukazać istotne różnice i zbieżności w podejściu do nauczania muzyki. Należałoby

badać  jednak  nie  tylko  same  koncepcje  i terminologię  (co  zazwyczaj  stanowi  przedmiot

zainteresowania muzykologów), ale metody ich wykładu i środki mnemotechniczne. Powstała

z porównania sytuacji w różnych regionach praca mogłaby rzucić nowe światło na tradycję

nauczania  w  późnym  średniowieczu,  kiedy  zarówno  pismo  intensywnie  oddziaływało  na

pamięć, jak i pamięć na źródła pisane.

386



Bibliografia

1. Główne źródła rękopiśmienne (traktaty teoretyczne):

Musica plana:

Anonim Brun. I, Tractatus de musica (siglum LmL: ANON. Brun. I), CZ-Bam 114/123, fol.
37v-45r.

Anonim Brun. II, Tractatus de musica (siglum LmL: ANON. Brun. II), CZ-Bam 114/123, fol.
45v-48r.

Sdislaus,  Tractatus metricus de musica (siglum LmL: SDISLAUS), CZ-Bam 114/123, fol.
32r-36v.

Traditio  Hollandrini  I  –  Johannes  Valendrinus,  Opusculum  monacordale (siglum  LmL:
TRAD. Holl. I), PL-WRu IV Q 81, fol. 251r-286v.

Traditio Hollandrini VIII (siglum LmL: TRAD. Holl. VIII),  CZ-Pu V.F.6 (928), fol. 59v-97v
oraz PL-Kj 1927, fol. 213r-238v.

Musica mensuralis:

Anonim  Wrocławski,  Tractatus  de  musica  mensurabili (siglum  LmL:  ANON.  Vratisl.),
PL-WRu IV Q 16, fol. 151v-160r.

Anonim BOZ/I,  De musica mensurali (siglum LmL: MENS. Si ille), PL-Wn Rkp BOZ 61,
fol. 278r-287v.

Anonim BOZ/II,  Ars compendiosa de cantu mensurali (siglum LmL: MENS. Circa artem),
PL-Wn Rkp BOZ 61, fol. 288r-293v.

Anonim BOZ/III, Modus componendi cantum mensuralem (siglum LmL: PETR BETSCHK),
PL-Wn Rkp BOZ 61, fol. 295r-296r.

Ars organisandi:

Octo principalia  de  arte  organisandi (siglum LmL: TACT.  Octo  princ.),  CZ-Pak M.CIII,
fol. 93r-96r.

Opusculum  de  arte  organica (siglum  LmL:  TACT.  Opusculum),  CZ-Pak  M.CIII,
fol. 96r-100v.

387



2. Edycje i tłumaczenia tekstów źródłowych:

Aelius Donatus,  De partibus orationis ars minor, ed. Heinrich Keil, w: Grammatici Latini,
tom IV, red. Heinrich Keil, Teubner, Lipsk 1864, s. 353-402.

[Alan of Lille], On the Six Wings of the Seraph, tłum. Bridget Balint, przedmowa: Bridget
Balint, Mary Carruthers, w:  The Medieval Craft of Memory, red. Mary Carruthers, Jan M.
Ziolkowski, The Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts and Pictures, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia 2002, s. 83-102.

Albertus Magnus, Commentary on Aristotle,  On Memory and Recollection, tłum. angielskie
i przedmowa: Jan M. Ziolkowski, w:  The Medieval Craft of Memory, red. Mary Carruthers,
Jan M. Ziolkowski,  The Medieval  Craft  of  Memory.  An Anthology of  Texts  and Pictures,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002, s. 118-152.

Albertus Magnus,  „De bono”, Tractatus IV, Quaestio II,  „De partibus prudentiae”,  tłum.
angielskie  Mary  Carruthers,  w:  Mary  Carruthers,  The  Book  of  Memory,  wydanie  drugie,
Cambridge University Press, Cambridge 2008, Appendix B, s. 345-360.

Alexander  de  Villa  Dei,  Carmen  de  musica  cum glossis,  ed.  Albert  Seay,  w:  Thesaurus
Musicarum  Latinarum,  [online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/13th/VILCAR [dostęp:
12.01.2022],  wersja  elektroniczna  przygotowana  na  podstawie:  Alexander  de  Villa  Dei,
Carmen de  musica  cum glossis,  ed.  Albert  Seay,  w serii  „Critical  Texts”  nr  5,  Colorado
College Music Press, Colorado Springs 1977, s. 1-25.

An Anonymous Hussite art of memory (inc. Nam secundum commentatores) (c. 1416-1418),
ed. Lucie Doležalová, w: Lucie Doležalová, Farkas Gábor Kiss, Rafał Wójcik, The Art of
Memory  in  Late  Medieval  Central  Europe  (Czech  Lands,  Hungary,  Poland),  red.  Farkas
Gábor Kiss, L’Hartmann, Budapest – Paris 2016, s. 167-179.

Anonim BOZ/I (Anonymus Boz1),  De musica mensurali, ed. Elżbieta Witkowska-Zaremba,
w: Elżbieta Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu,
w:  Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku, red. Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 491-508.

Anonim  BOZ/II  (Anonymus  Boz2),  Ars  compendiosa  de  cantu  mensurali,  ed.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, w: Elżbieta Witkowska-Zaremba,  Traktaty muzyczne z rękopisu WaN
BOZ 61. Edycja tekstu, w:  Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-
XVI wieku, red. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 509-530.

Anonim BOZ/III  (Anonymus Boz3),  Modus componendi  cantum mensuralem,  ed.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba w: Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  Traktaty  muzyczne z rękopisu WaN
BOZ 61. Edycja tekstu, w:  Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-
XVI wieku, red. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 531-537.

Anonim Brun. I,  Tractatus anonymus de musica I cod. Brunnensis 114/123 (Anon. Brun. I),
ed.   Michael  Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  w:  Michael  Bernhard,  Elżbieta

388



Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, tłum. Calvin M. Bower,
Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021, s. 145-193.

Anonim Brun. II, Tractatus anonymus de musica II cod. Brunnensis 114/123 (Anon. Brun. II),
ed.   Michael  Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  w:  Michael  Bernhard,  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, tłum. Calvin M. Bower,
Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021, s. 201-217.

Anonim  Brzeski  (Anonymus  Brigensis),  ed.  Alexander  Rausch,  w:  Alexander  Rausch,
Mensuraltraktate  des  Spätmittelalters  in  österreichischen  Bibliotheken,  w:  Quellen  und
Studien  zur  Musiktheorie  des  Mittelalters,  tom III,  red.  Michael  Bernhard,  Bayerische
Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
15, München 2001, s. 293-303.

Anonim Pannain,  Liber musicae, ed. Christian Meyer, w: Christian Meyer,  Liber Musicae
(Anon.  Pannain).  Edition,  2011,  [online],  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01211301
[dostęp: 6.02.2022]. Materiał niepublikowany udostępniony w bazie HAL pod numerem: hal-
01211301.

Anonim Praski (Versus de musica anonymi Pragensis), ed. Alexander Rausch, w: Alexander
Rausch, Mensuraltraktate des Spätmittelalters in österreichischen Bibliotheken, w:  Quellen
und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters,  tom III,  red.  Michael Bernhard, Bayerische
Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
15, München 2001, s. 284-292.

Anonim Wrocławski, Tractatus de musica mensurabili, ed. Johannes Wolf, w: Johannes Wolf,
Ein  Breslauer  Mensuraltraktat  des  15.  Jahrhunderts,  „Archiv  für  Musikwissenschaft”  1
(1918-1919), s. 329-345.

Anonim z  Melk:  Tractatulus  de  cantu  mensurali  seu  figurativo  musice  artis,  ed.  Alberto
Gallo, Corpus scriptorum de musica 16, American Institute of Musicology, Dallas 1971.

Aribo,  De musica, ed.  Joseph Smits van Waesberghe, w:  Thesaurus Musicarum Latinarum,
[online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ARIDEM [dostęp:  04.05.2022],  wersja
elektroniczna  przygotowana  na  podstawie:  Aribo,  De  musica,  ed.  Joseph  Smits  van
Waesberghe, Corpus scriptorum de musica 2, American Institute of Musicology, Roma 1951,
s. 1-72.

Arnulf de St. Ghislain, Tractatulus de differentis et gradibus cantorum, ed., tłum. angielskie
i przedmowa: Christopher Page, w: Christopher Page, A Treatise on Musicians from ?c. 1400:
The Tractatulus de differentiis et gradibus cantorum by Arnulf de St Ghislain, „Journal of the
Royal Musical Association” 117 (1992) nr 1, s. 1-21.

Biblia  łacińsko-polska,  czyli  Pismo  Święte  Starego  i  Nowego  Testamentu,  Wydawnictwo
Antyk Marcin Dybowski, Komorów 2009, s. 1 (przedruk wileńskiego wydania ks. Szymona
Kozłowskiego z 1896 r. w oficynie Józefa Zawadzkiego).

389

https://chmtl.indiana.edu/tml/13th/VILCAR


Biblia  Tysiąclecia,  wydanie  IV,  Wydawnictwo  Pallottinum,  Poznań  2003,  [online]
https://biblia.deon.pl [dostęp: 21.10.2022].

Boncompagno da Signa,  Rhetorica novissima, ed. Augusto Gaudenzi, w:  Scripta Anecdota
Glossatorum, Bibliotheca Iuridica Medii Aevi 2, Bottega d’Erasmo, Torino 1962 (pierwsze
wydanie  Bologna  1892).  Tłumaczenie  angielskie  fragmentu  o  pamięci:  Boncompagno  da
Signa, On Memory, tłum. Sean Gallagher, przedmowa: Mary Carruthers, Sean Gallagher, w:
The Medieval  Craft  of  Memory,  red.  Mary Carruthers,  Jan M. Ziolkowski,  The Medieval
Craft  of  Memory.  An Anthology  of  Texts  and Pictures,  University  of  Pennsylvania  Press,
Philadelphia 2002, s. 103-117.

Bonaventure,  The Tree of Life, tłum. angielskie Ewert Cousins, w: Bonaventure: The Soul’s
Journeys into God, The Tree of Life, The Life of St. Francis, Paulist Press, New York-Ramsey-
Toronto 1978, s. 119-175.

Cicero, De Inventione, De optimo genere oratorum, Topica, tłum. angielskie Harry Mortimer
Hubbell, Harvard University Press, Heinemann, London 1949 (reprint: Heinemann, London
1968).

[Cicero M. Tullius], Rhetorica ad Herennium (Ad C. Herennium libri IV de ratione dicendi),
ed.  i tłum.  angielskie  Harry  Caplan,  Loeb  Classical  Library,  Harvard  University  Press,
Cambridge 1954.

Compilatio Lipsiensis, ed. Peter Wagner, w: Peter Wagner,  Aus dem St. Thomas Archiv zu
Leipzig, „Zeitschfrift für Musikwissenschaft” 12 (1929-1930), s. 129-137.

Conrad Paumann, Fundamentum organisandi, ed. Willi Apel, w: Willi Apel (ed.),  Keyboard
Music  of  the  Fourteenth  and  Fifteenth  Centuries,  Corpus  of  Early  Keyboard  Music  I,
American Institute of Musicology 1963 (wznowienie, Corpusmusicae Verlag, Münster 2018),
s. 34-42.

Filippo Villani,  Liber de Civitatis Florentiae famosis civibus, ed. Gustavo Camillo Galletti,
Joannes Mazzoni, Firenze 1847.

Francesc Eiximenis,  On Two Kinds of Order That Aid Understanding and Memory,  tłum.
angielskie  i przedmowa:  Kimberly  Rivers,  w:  The Medieval  Craft  of  Memory,  red.  Mary
Carruthers, Jan M. Ziolkowski,  The Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts and
Pictures, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002, s. 189-204.

Guido d’Arezzo,  Micrologus,  ed. Joseph Smits van Waesberghe, w:  Thesaurus Musicarum
Latinarum, [online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMICR [dostęp:  19.03.2022],
wersja elektroniczna przygotowana na podstawie:  Guidonis Aretini Micrologus, ed. Joseph
Smits  van  Waesberghe,  Corpus  scriptorum  de  musica,  tom  IV,  American  Institute  of
Musicology, Roma 1955, s. 79-234.

Guido d’Arezzo, Prologus in antiphonarium, ed. Joseph Smits van Waesberghe, w: Thesaurus
Musicarum  Latinarum, [online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIPRO [dostęp:
13.01.2022],  wersja  elektroniczna  przygotowana  na  podstawie:  Tres  tractatuli  Guidonis

390

https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ARIDEM
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01211301


Aretini: Guidonis „Prologus in Antiphonarium”, ed. Joseph Smits van Waesberghe, Divitiae
musicae artis, A/III, Knuf, Buren 1975, s. 58-81.

Guido d’Arezzo, Regulae rhythmicae, ed. Joseph Smits van Waesberghe, Eduard Vetter,  w:
Thesaurus  Musicarum  Latinarum,  [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIREG_TEXT.html [dostęp:  30.01.2022],  wersja
elektroniczna  przygotowana  na  podstawie:  Guidonis  Aretini  „Regulae  rhythmicae”,  ed.
Joseph Smits van Waesberghe, Eduard Vetter, Divitiae musicae artis A/IV, Knuf, Buren 1985,
s. 92-133.

Hugh of St. Victor,  A Little Book About Constructing Noah’s Ark, tłum. angielskie Jessica
Weiss, przedmowa: Mary Carruthers, Jessica Weiss, w: The Medieval Craft of Memory, red.
Mary Carruthers, Jan M. Ziolkowski, The Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts
and Pictures, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002, s. 41-70.

Hugo of  St.  Victor, De Tribus  Maximis  Circumstantiis  Gestorum,  ed.  William M. Green,
„Speculum” 18 (październik 1943) nr 4,  s.  484-493. Tłumaczenie angielskie:  Hugh of St.
Victor,  The  Three  Best  Memory  Aids  for  Learning  History,  tłum.  i  przedmowa:  Mary
Carruthers, w: The Medieval Craft of Memory, red. Mary Carruthers, Jan M. Ziolkowski, The
Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts and Pictures, University of Pennsylvania
Press, Philadelphia 2002, s. 32-40.

Isidore of Seville, Etymologiae, ed. W.M. Lindsay, Clarendon Press, Oxford 1911.

Jacobus Publicius,  The Art of Memory, tłum. angielskie Henry Bayerle, przedmowa: Mary
Carruthers, Henry Bayerle, w: The Medieval Craft of Memory, red. Mary Carruthers, Jan M.
Ziolkowski, The Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts and Pictures, University of
Pennsylvania Press, Philadelphia 2002, s. 226-254.

Jan Szklarek,  Opusculum de arte  memorativa,  ed.  i  tłum. polskie  Rafał  Wójcik,  w: Rafał
Wójcik,  Opusculum  de  arte  memorativa  Jana  Szklarka.  Bernardyński  traktat
mnemotechniczny z 1504 roku, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006,
s. 132-211.

Johannes  de  Muris,  Libellus  cantus  mensurabilis  secundum  Johannem  de  Muris,  w:
Scriptorum  de  musica  medii  aevi  nova  series  a  Gerbertina  altera,  red.  Edmond  de
Coussemaker, tom III, Durand, Paris 1864-1876 (wznowienie: Olms, Hildesheim 1963), s. 46-
58.

Johannes de Muris, Musica speculativa secundum Boetium, ed. Elżbieta Witkowska-Zaremba,
w:  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  Musica  Muris i  nurt  spekulatywny  w  muzykografii
średniowiecznej, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1992. s. 169-
248.

Johannes Tinctoris, Expositio manus, ed. Edmond de Coussemaker, w: Thesaurus Musicarum
Latinarum, [online],  https://chmtl.indiana.edu/tml/15th/TINEXP_TEXT.html [dostęp:
12.01.2022], wersja elektroniczna przygotowana na podstawie:  Scriptorum de musica medii

391

https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIPRO
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMICR
https://biblia.deon.pl/


aevi nova series a Gerbertina altera, red. Edmond de Coussemaker, Durand, Paris 1864-1876
(reprint: Olms, Hildesheim 1963), tom IV, s. 1-16.

John  of  Salisbury,  Policraticus,  ed.  Keats-Rohan  Katharine  Stephanie  Benedicta,  w:
Katharine  Stephanie  Benedicta  Keats-Rohan, A  Critical  Edition  of  John  of  Salisbury’s
Policraticus Books I-IV, Royal Holloway and Bedford New College 1987 [praca doktorska],
s. 33-526.

Keyboard Music of the Fourteenth & Fifteenth Centuries, ed. Willi Apel, Corpus Mensurabilis
Musicae 1, American Institute of Musicology 1963.

Keyboard Music of the Late Middle Ages in Codex Faenza 117, ed. Dragan Plamenac, Corpus
Mensurabilis Musicae 57, American Institute of Musicology 1972.

Lukan Marek Anneusz,,  Wojna domowa, tłum. i opr. Mieczysław Brożek, Polska Akademia
Umiejętności,  Wydawnictwo  i  Drukarnia  „Secesja”,  Kraków  1994.  Edycja  komputerowa:
www.zrodla.historyczne.prv.pl 2003.

Mattheus Beran, Ars avitaromem (1431), ed. Lucie Doležalová, w: Lucie Doležalová, Farkas
Gábor Kiss,  Rafał  Wójcik, The Art  of  Memory in  Late  Medieval  Central  Europe (Czech
Lands,  Hungary,  Poland),  red.  Farkas  Gábor  Kiss,  L’Hartmann,  Budapest  –  Paris  2016,
s. 181-217.

The Mellon Chansonnier, ed. Leeman Perkins, Howard Garey,  2 tomy, Yale University Press,
New Haven – London 1979.

Modus organizandi (inc.  Reperi una carta unum modum organizandi qui est antiquus), ed.
Christian  Meyer,  w:  Christian  Meyer,  Ein  deutscher  Orgeltraktat  vom  Anfang  des
15. Jahrhunderts, „Musik in Bayern” 29 (1984), s. 44-48.

Musica enchiriadis, tłum. angielskie Raymond Erickson, w: Musica Enchiriadis and Scolica
Enchiriadis, Music Theory Translation Series, red. Claude V. Palisca, Yale University Press,
New Haven & London 1995, s. 1-32.

Nicole Oresme, Tractatus de configurationibus qualitatum et motuum, ed. i tłum. angielskie
Marshall  Clagett,  w: Marshall  Clagett,  Nicole  Oresme  and  the  Medieval  Geometry  of
Qualities and Motions. A Treatise on the Uniformity and Difformity of Intensities Known as
Tractatus de configurationibus qualitatum et  motuum, The University  of  Wisconsin Press,
Madison – Milwaukee – London 1968, s. 157-517.

Notker,  Quid  singulae  litterae,  w: Thesaurus  Musicarum  Latinarum, [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/NOTLET [dostęp:  17.11.2022],  wersja  elektroniczna
przygotowana  na  podstawie:  Jacques  Froger,  L’Épitre  de  Notker  sur  les  ‘Lettres
significatives’: Édition critique, „Études grégoriennes” 5 (1962), 23-71, 69-70.

Octo principalia de arte organisandi, ed. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Christian Meyer, w:
Elżbieta Witkowska-Zaremba, Ars Organisandi and Its Terminology Around 1430, w: Quellen
und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters,  tom III,  red.  Michael Bernhard, Bayerische

392

https://chmtl.indiana.edu/tml/15th/TINEXP_TEXT.html
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIREG_TEXT.html


Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
15, München 2001, s. 384-401.

Odo, Dialogus de musica, ed. Martin Gerbert, w: Thesaurus Musicarum Latinarum, [online],
https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ODODIA [dostęp:  19.04.2022],  wersja  elektroniczna
przygotowana na podstawie:  Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, tom I, ed.
Martin Gerbert, Typis San-Blasians, St. Blaise 1784 (wznowienie: Olms, Hildesheim 1963),
s. 251-264.

Opusculum de arte organica, ed. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Christian Meyer, w: Elżbieta
Witkowska-Zaremba,  Ars Organisandi  and Its  Terminology Around 1430,  w:  Quellen und
Studien  zur  Musiktheorie  des  Mittelalters,  tom III,  red.  Michael  Bernhard,  Bayerische
Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
15, München 2001, s. 402-423.

Paulus  Paulirinus  de  Praga,  Tractatus  de  musica,  ed.  Józef  Reiss,  w:  Józef  Reiss,  Pauli
Paulirini de Praga Tractatus de musica (etwa 1460), „Zeitschrift für Musikwissenschaft 7
(1924-1925), s. 259-264.

Petr Betschk, Modus componendi cantum mensuralem, ed. Elżbieta Witkowska-Zaremba, w:
Elżbieta Witkowska-Zaremba, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, w:
Notae  musicae  artis.  Notacja  muzyczna w  źródłach  polskich  XI-XVI  wieku,  red.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 531-537.

Prosdocimo de’ Beldomandi, Contrapunctus, ed. i tłum. angielskie Jan Herlinger, University
of Nebraska Press, Lincoln 1984.

Prosdocimo de’ Beldomandi,  Plana musica. Musica speculativa, ed. i tłum. angielskie Jan
Herlinger, University of Illinois Press, Urbana and Chicago 2008

Prosdocimus de Beldemandis,  A Treatise on the Practice of Mensural Music in the Italian
Manner (Tractatus  practicae  cantus  mensurabilis  ad  modum  Ytalicorum),  ed.  i  tłum.
angielskie  Jay  A.  Huff,  Musicological  Studies  &  Documents  29,  American  Institute  of
Musicology, Rome 1972.

Sdislaus, Tractatus  metricus de musica,  ed.  i  tłum. angielskie  Michael Bernhard,  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Calvin M. Bower, w: Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba,
Traditio Iohannis Hollandrini. Supplementum, tłum. Calvin M. Bower, Instytut Sztuki PAN,
Warszawa 2021, s. 27-131.

Sebastian z Felsztyna, Opusculum musicae compilatum noviter, ed. i tłum. polskie Elżbieta
Witkowska-Zaremba,  w:  Sebastian  z  Felsztyna, Pisma  o  muzyce,  ed.  i  tłum.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, PWM, Kraków 1991, s. 25-65.

Thomas Bradwardine, On Acquiring a Trained Memory, tłum. angielskie i przedmowa: Mary
Carruthers, w: The Medieval Craft of Memory, red. Mary Carruthers, Jan M. Ziolkowski, The
Medieval Craft of Memory. An Anthology of Texts and Pictures, University of Pennsylvania
Press, Philadelphia 2002, s. 205-214.

393

https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/NOTLET
http://www.zrodla.historyczne.prv.pl/


Tonarius Vratislaviensis, ed. Elżbieta Witkowska-Zaremba, w: Elżbieta Witkowska-Zaremba,
Tonarius  Vratislaviensis  (TON.  Vratisl.), Traditio  Iohannis  Hollandrini,  red.  Michael
Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  tom  VI,  Verlag  der  Bayerischen  Akademie  der
Wissenschaften, München 2015, s. 679-708.

Tractatus de tactu (inc.  Concordanciarum perfecte, ut unisonus, id est eadem), ed. i tłum.
niemieckie  Theodor  Göllner,  w:  Theodor  Göllner,  Formen  früher  Mehrstimmigkeit  in
deutschen  Handschriften  des  späten  Mittelalters,  seria  Münchner  Veröffentlichungen  zur
Musikgeschichte, tom VI, Hans Schneider, Tutzing 1961, s. 167-194.

Tractatus figurarum, ed. i tłum. angielskie Philip E. Schreur, w: Philip E. Schreur, Tractatus
figurarum. Treatise on Noteshapes, University of Nebraska Press, Lincoln and London 1989,
s. 65-114.

Traditio  Hollandrini  I (Johannes  Valendrinus,  Opusculum  monacordale),  ed.  Calvin  M.
Bower, w: Calvin M. Bower, Opusculum monacordale Iohanni Valendrino attributum (Trad.
Holl.  I),  w:  Traditio  Iohannis  Hollandrini,  red.  Michael  Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-
Zaremba,  tom II,  Verlag  der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften,  München  2010,
s. 49-178.

Traditio Hollandrini I (Johannes Valendrinus, Opusculum monacordale), ed. Fritz Feldmann,
w: Fritz Feldmann, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien, Darstellungen und
Quellen  zur  schlesichen  Geschichte  37,  Trewendt  & Granier,  Breslau  1938 (wznowienie:
Aalen: Scientia Verlag, Hildesheim-New York 1973), s. 157-188.

Traditio  Hollandrini  VIII,  ed.  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  w:  Elżbieta  Witkowska-
Zaremba,  Tractatus  ex  traditione  Hollandrini  cod.  Pragensis  V.F.6  una  cum  cod.
Cracoviensibus  1927  et  1861  (Trad.  Holl.  VIII),  w:  Traditio  Iohannis  Hollandrini,  red.
Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba, tom III, Verlag der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, München 2011, s. 347-483.

Traditio Hollandrini XIII, ed. Chrisitan Meyer, w: Christian Meyer,  Tractatus ex traditione
Hollandrini cod. Mellicensis 873 et Lipsiensis 1236 (Trad. Holl. XIII), w: Traditio Iohannis
Hollandrini,  red.  Michael  Bernhard  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  tom  IV,  Verlag  der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2013, s. 283-362.

Traktat watykański (organum), ed. i tłum. angielskie Irving Godt, Benito Rivera, w: Irving
Godt, Benito Rivera, The Vatican Organum Treatise – A Colour Reproduction, Transcription
and Translation into English, w:  Gordon Athol Anderson (1929-1981). In Memoriam. Von
Seinen  Studenten,  Freunden,  und  Kollegen,  Musicological  Studies  39/2,  Institute  of
Mediaeval Music, Binningen 1984, s. 264-345.

Vita  S.  Stephani  Obazinensis,  ed.  Michel  Aubrun,  Publications  de  l’Institut  d’Études  du
Massif Central IV, Institut d’Études du Massif Central, Clermont-Ferrand 1970.

394

https://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ODODIA


3. Literatura przedmiotu:

Adamska Anna,  O książkach „kultowych” w mediewistyce.  Michael  Clanchy i  jego  From
Memory to Written Record, „Roczniki Historyczne” 87 (2021), s. 171-185.

Apel Willi, The History of Keyboard Music to 1700, tłum. Hans Tischler, Indiana University
Press, Bloomington/London 1972.

Apel Willi,  The Notation of Polyphonic Music: 900-1600, wydanie czwarte (1949), Oxford
City Press 2010.

Assmann Aleida, Pięć strategii wypierania ze świadomości, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa.
Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków
2009, s. 333-349.

Atkinson Charles M., [hasło]  Modus, w:  Handwörterbuch der musikalischen Terminologie,
red. Hans Heinrich Eggebrecht, tom IV, Franz Steiner, Wiesbaden 1995.

Atkinson Charles M., Music and Meaning in „Clangat Hodie”, „Revista de Musicología” 16
(1993)  nr  2  (Del  XV  Congreso  de  la  Sociedad  Internacional  de  Musicología:  Culturas
Musicales Del Mediterráneo y sus Ramificaciones: Vol. 2), s. 790-806.

Bent Margaret, Grammar and Rhetoric in Late Medieval Polyphony: Modern Metaphor or
Old Simile?, w: Rhetoric Beyond Words. Delight and Persuasion in the Arts of the Middle
Ages, red. Mary Carruthers, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 52-71.

Bent Margaret, Musica Recta and Musica Ficta, „Musica Disciplina” 26 (1972), s. 73-100.

Bent Margaret, Polyphony of Texts and Music in the Fourteenth-Century Motet. Tribum que
non abhorruit/Quoniam secta latronum/Merito hec patimur and Its „Quotations”, w: Hearing
the Motet.  Essays on the Motet  of  the Middle Ages and Renaissance,  red.  Dolores Pesce
Oxford University Press, New York – Oxford 1997, s. 82-103.

Berger Carol,  The Hand and the Art of Memory, „Musica Disciplina” 35 (1981), s. 87-120.
Tłumaczenie  polskie:  Karol  Berger,  „Ręka  Gwidona”  a  sztuka  pamięci,  tłum.  Wojciech
Bońkowski, „Muzyka” 189 (2003) nr 2, s. 71-97.

Berger  Karol,  Musica  Ficta:  Theories  of  Accidental  Inflections  in  Vocal  Polyphony from
Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino, Cambridge University Press, Cambridge – New
York – New Rochelle 1987.

Bergson Henri, Materia i pamięć: esej o stosunku ciała do ducha, tłum. Romuald J. Weksler-
Waszkinel, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Bernhard  Michael,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  The  Teaching  Tradition  of  Johannes
Hollandrinus,  tłum.  Calvin  M.  Bower,  w:  Traditio  Iohannis  Hollandrini,  red.  Michael

395



Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  tom  I,  Verlag  der  Bayerischen  Akademie  der
Wissenschaften, München 2010.

Bernhard  Michael,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  Traditio  Iohannis  Hollandrini.
Supplementum, tłum. Calvin M. Bower, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2021.

Bielitz  Matthias, Musik und Grammatik, Musikverlag Katzbichler, München 1977.

Blackwell Alan F., Diagrams about Thoughts about Thoughts about Diagrams, w: Reasoning
with Diagrammatic Representations II:  Papers from the AAAI 1997 Fall  Symposium,  red.
Michael Anderson, AAAI Press, Menlo Park 1997, s. 77-84.

Blanchfield  Lyn,  The  Sincere  Body:  The  Performance  of  Weeping  and  Emotion  in  Late
Medieval Italian Sermons, „Quidditas” 20 (1999), s. 117-135.

Boer  Pim  den,  Loci  memoriae  –  Lieux  de  mémoire,  w:  Cultural  Memory  Studies.  An
International and Interdisciplinary Handbook, red. Astrid Erll, Ansgar Nünnig, współpraca
Sara B. Young, Walter de Gruyter, Berlin – New York 2008. Tłumaczenie polskie: idem, Loci
memoriae – Lieux de mémoire, tłum. Paweł Majewski, w: Antropologia pamięci. Zagadnienia
i wybór tekstów, red. Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 223-230.

Bower Calvin M., Ferial Psalmody as a Defining Feature within the Tonaries of the Traditio
Iohannis  Hollandrini,  w: Traditio  Iohannis  Hollandrini, red.  Michael  Bernhard,  Elżbieta
Witkowska-Zaremba,  tom  VII,  Verlag  der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften,
München 2016, s. 207-248.

Bower Calvin M., Opusculum monacordale Iohanni Valendrino attributum (Trad. Holl. I), w:
Traditio Iohannis Hollandrini, red. Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba, tom II,
Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2010, s. 1-178.

Bower  Calvin  M.,  Sonus,  vox,  chorda,  nota:  Thing,  Name,  and  Sign  in  Early  Medieval
Theory, w: Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters, tom III, s. 47-61.

Bracha  Krzysztof,  Nauczanie  kaznodziejskie  w  Polsce  późnego  średniowiecza.  Sermones
dominicales  et  festivales  z  tzw.  Kolekcji  Piotra  z Miłosławia,  Wydawnictwo  Akademii
Świętokrzyskiej, Kielce 2007.

Brewer Charles, The Introduction of the Ars Nova into East Central Europe: A Study of Late
Medieval  Polish  Sources,  City  University  of  New  York  1984  [niepublikowana  praca
doktorska].

Brunner  Horst,  Hans  Ganser,  Karl  Günther  Hartmann, Das  Windsheimer  Fragment  einer
Musikhandschrift  des  15.  Jahrhunderts,  w:  Jahrbuch  der  Oswald  von  Wolkenstein
Gesellschaft,  Band  I,  red.  Hans-Dieter  Mück,  Ulrich  Müller, Oswald  von  Wolkenstein-
Gesellschaft, Stuttgart 1980/1981, s. 185-222.

396



Burns E.  Jane,  La répétition et  la  mémoire du texte,  w: Jeux de mémoire.  Aspects  de la
mnémotechnie  médiévale,  red.  Bruno  Roy,  Paul  Zumthor,  Les  Presses  de  l’Université  de
Montréal 1985 / Libraire philosophique J. Vrin, Paris 1985, s. 65-71.

Busse  Berger  Anna  Maria,  Mnemotechnics  and Notre  Dame Polyphony,  „The  Journal  of
Musicology” 14 (1996) nr 3, s. 263-298.

Busse Berger Anna Maria,  Medieval Music and the Art of Memory, University of California
Press, Berkeley – Los Angeles – London 2005.

Cardine  Dom Eugène,  Semiologia  gregoriańska,  tłum.  Maciej  Kaziński,  Michał  Siciarek,
Tyniec:  Wydawnictwo  Benedyktynów,  Kraków  2008  (oryginalne  wydanie  włoskie:
Semiologia gregoriana, Roma 1968).

Carruthers  Mary, Cognitive  Geometries: Using  Diagrams  in  the  Middle  Ages,  wykład
wygłoszony  w  ramach  The  A.S.W.  Rosenbach  Lectures  in  Bibliography  2017,  sesja  1:
Geometry and the Topics of Invention, [online],  https://www.youtube.com/watch?v=VU8lS--
JLgg [dostęp: 11 marca 2022].

Carruthers  Mary,  Cognitive  Geometries:  Using  Diagrams  in  the  Middle  Ages,  wykład
wygłoszony w ramach The A.S.W. Rosenbach Lectures in Bibliography 2017, sesja 2:  The
Shapes of Creativity 1: Trees, Towers, Buildings, [online],  https://www.youtube.com/watch?
v=9eQgd4562Xw [dostęp: 8.01.2021].

Carruthers Mary, Creative Geometries: Hooking Up Data in the Middle Ages na 12th Annual
Schoenberg Symposium on Manuscript  Studies  in  the Digital  Age,  wykład wygłoszony w
ramach  Free  Library  of  Philadelphia,  21  listopada  2019,  [online]
https://www.medievalists.net/2020/02/creative-geometries-hooking-up-data-in-the-middle-
ages/ [dostęp: 17.05.2022].

Carruthers Mary, Jan M. Ziolkowski (red.), The Medieval Craft of Memory. An Anthology of
Texts and Pictures, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002.

Carruthers  Mary,  The  Book  of  Memory,  wydanie  drugie,  Cambridge  University  Press,
Cambridge 2008 (wydanie pierwsze: Cambridge University Press 1990).

Carruthers Mary, The Concept of Ductus, or Journeying Through a Work of Art, w: Rhetoric
Beyond Words. Delight and Persuasion in the Arts of the Middle Ages, red. Mary Carruthers,
Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 190-213.

Carruthers Mary,  The Craft  of Thought: Meditation, Rhetoric,  and the Making of Images,
400-1200, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

Carruthers Mary, Sweetness, „Speculum” 81 (październik 2006) nr 4, s. 999-1013.

Cattin Giulio, Music of the Middle Ages I, Cambridge University Press, Cambridge 1987.

397



Clanchy Michael Thomas,  From Memory to Written Record: England 1066-1307, wydanie
trzecie, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2013 (wydanie pierwsze: Harvard University
Press, Cambridge 1979).

Clark Alice V., „Concordare cum materia”: The Tenor in  the  Fourteenth-Century  Motet,
Princeton University  [praca doktorska],  opublikowano przez DIAMM (The Digital  Image
Archive  of  Medieval  Music):  [online],  https://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-
dissertations/concordare-cum-materia-tenor-fourteenth-century-motet/ [dostęp: 29.10.2022].

Cook Karen M.,  Theoretical Treatments of the Semiminim in a Changing Notational World
c. 1315 – c. 1440, Duke University, Durham 2012 [niepublikowana praca doktorska].

Cook Nicholas, Between Process and Product: Music and/as Performance, „Music Theory
Online” 7 (2001) nr 2, s.  1-31. Tłumaczenie polskie:  Nicholas Cook,  Między procesem a
produktem: muzyka jako performans, tłum. Jagoda Dolińska, „Glissando” 21 (kwiecień 2013),
s. 7-17.

Cook Nicholas,  Theorizing  Musical  Meaning,  „Music  Theory  Spectrum” 23 (2001)  nr  2,
s. 170-195.

Copeland  Rita,  Sluiter  Ineke,  John  of  Garland,  Parisiana  poetria,  CA.  1231-1235,  w:
Medieval Grammar and Rhetoric: Language Arts and Literary Theory, AD 300-1475, Oxford
Scholarship  Online,  [online],
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/
9780199653782.001.0001/acprof-9780199653782-chapter-39 [dostęp: 18.10.2022].

Crane Frederick, 15th-Century Keyboard Music in Vienna MS 5094, „Journal of the American
Musicological Society” 18 (1965) nr 2, s. 237-243.

Crossley Paul, Ductus and Memoria, w: Rhetoric Beyond Words. Delight and Persuasion in
the Arts of the Middle Ages, red. Mary Carruthers, Cambridge University Press, Cambridge
2010, s. 214-249.

Curry Robert, Fragments of Ars Antiqua Music at Stary Sącz and the Evolution of the Clarist
Order in Central Europe in the Thirteenth Century,  School of Historical Studies,  Monash
University 2003 [niepublikowana praca doktorska].

Czagány  Zsuzsa,  David  Hiley,  Jakub Kubieniec,  The  Coniunctae in  Medieval  Sources  of
Liturgical  Chant,  w:  Traditio  Iohannis  Hollandrini,  red.  Michael  Bernhard,  Elżbieta
Witkowska-Zaremba,  tom  VII,  Verlag  der  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften,
München 2016, s. 143-188.

Černý Jaromír,  Das retrospektive Organum oder Neo-organum?, „Hudební vĕda” 38 (2001)
nr 1-2, s. 3-31.

Černý Jaromír,  Die Ars nova-Musik in Böhmen, tłum. Anna H. Urbanová, w: „Miscellanea
musicologica” 21-23 (1970), s. 47-106.

398

https://www.medievalists.net/2020/02/creative-geometries-hooking-up-data-in-the-middle-ages/
https://www.medievalists.net/2020/02/creative-geometries-hooking-up-data-in-the-middle-ages/
https://www.youtube.com/watch?v=9eQgd4562Xw
https://www.youtube.com/watch?v=9eQgd4562Xw
https://www.youtube.com/watch?v=VU8lS--JLgg
https://www.youtube.com/watch?v=VU8lS--JLgg


Doležalová Lucie, Artes Memoriae and the Memory Culture in Fifteenth-Century Bohemia
and Moravia, w: Lucie Doležalová, Farkas Gábor Kiss, Rafał Wójcik, The Art of Memory in
Late Medieval  Central  Europe (Czech Lands,  Hungary,  Poland),  red.  Farkas Gábor Kiss,
L’Hartmann, Budapest – Paris 2016, s. 27-64.

Doležalová Lucie, Farkas Gábor Kiss, Rafał Wójcik, The Art of Memory in Late Medieval
Central  Europe  (Czech Lands,  Hungary,  Poland),  red.  i  przedmowa:  Farkas  Gábor  Kiss,
L’Hartmann, Budapest – Paris 2016.

Dutsch Dorota,  Towards a Grammar of Gesture. A Comparison Between the Types of Hand
Movements  of  the  Orator  and  the  Actor  in  Quintilian’s  Institutio  Oratoria  11.3.85-184,
„Gesture” 2 (2002) nr 2, s. 259-281.

Enders  Jody,  Music, Delivery,  and  the  Rhetoric  of  Memory  in  Guillaume  de  Machaut’s
Remède de Fortune, „PMLA” 107 (1992) nr 3, s. 450-464.

Esler Philip F.,  Pacino di Bonaguida’s Tree of Life: Interpreting the Bible in Paint in Early
Fourteenth-Century Italy, w:  Biblical Reception  3, red. J. Cheryl Exum, David J.A. Clines,
Sheffield Phoenix Press, Sheffield 2015, s. 1-29.

Evans Paul,  The Early Trope Repertory of Saint Martial de Limoges, Princeton University
Press, Princeton – New Jersey 1970.

Even-Ezra  Ayelet,  Lines  of  Thought.  Branching  Diagrams  and  the  Medieval  Mind,  The
University of Chicago Press, Chicago – London 2021.

Feldmann Fritz,  Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien,  Darstellungen und
Quellen  zur  schlesichen  Geschichte  37,  Trewendt  & Granier,  Breslau  1938 (wznowienie:
Aalen: Scientia Verlag, Hildesheim-New York 1973).

Florea Luminita,  Virtus scriptoris: Steps Towards a Typology of Illustration Borrowing in
Music Theory Treatises of the Late Middle Ages and the Renaissance, w: Bruno Bouckaert,
Eugeen Schreurs (red.), Yearbook of the Alamire Foundation 6, Alamire Foundation, Leuven –
Neerpelt 2008, s. 77-95.

Freud Sigmund,  Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, tłum. Ludwik Jekels,
Halina Ivánka, wydanie czwarte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Gancarczyk Paweł,  Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII-XVI wieku,
w:  Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku, red. Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 349-401.

Gancarczyk Paweł, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie
Europy Łacińskiej, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001.

Gancarczyk  Paweł,  Petrus  Wilhelmi  de  Grudencz  i  muzyka Europy Środkowej  XV wieku,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021.

399

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199653782.001.0001/acprof-9780199653782-chapter-39
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:osobl/9780199653782.001.0001/acprof-9780199653782-chapter-39
https://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/concordare-cum-materia-tenor-fourteenth-century-motet/
https://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/concordare-cum-materia-tenor-fourteenth-century-motet/


Gancarczyk Paweł,  Presulem ephebeatum by Petrus Wilhelmi de Grudencz and the Musical
Identity  of  Central  Europe,  w:  Musikalische  Repertoires  in  Zentraleuropa  (1420-1450).
Prozesse & Praktiken,  red.  Alexander  Rausch, Björn R.  Tammen Brill  Österreich GmbH,
Wien 2014, s. 135-150.

Gancarczyk  Paweł,  Probitate  eminentem  /  Ploditando  exarare Petrusa  Wilhelmiego  de
Grudencz – środkowoeuropejska inkarnacja motetu izorytmicznego, w: Ars musica and Its
Contexts in Medieval and Early Modern Culture,  red.  Paweł Gancarczyk, Liber Pro Arte,
Warszawa 2016, s. 255-269.

Golka Marian,  Pamięć społeczna i jej implanty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2009.

Goody Jack, Interface Between Written and Oral, University of Cambridge, Cambridge 1987.

Göllner  Marie  Louise,  Early  Organ  Treatises  and  the  Italian  Trecento,  w:  Neues  zur
Orgelspiellehre  des  15.  Jahrhunderts,  red.  Theodor  Göllner,  Verlag  der  Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
17,  s. 17-31.

Göllner Theodor,  Die Tactuslehre in den deutschen Orgelquellen des 15. Jahrhunderts, w:
Theodor Göllner, Klaus Wolfgang Niemöller, Heinz Loesch,  Deutsche Musiktheorie des 15.
bis 17. Jahrhunderts, tom I:  Von Paumann bis Calvisius, Geschichte der Musiktheorie 8/1,
Darmstadt 2003, s. 1-66.

Göllner  Theodor,  Diminutio und Tactus,  w:  Quellen  und  Studien  zur  Musiktheorie  des
Mittelalters,  tom III,  red.  Michael  Bernhard,  Bayerische  Akademie  der  Wissenschaften,
Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom 15, München 2001, s. 359-366.

Göllner  Theodor,  Formen früher  Mehrstimmigkeit  in  deutschen Handschriften  des  späten
Mittelalters,  seria  Münchner  Veröffentlichungen  zur  Musikgeschichte,  tom VI,  Hans
Schneider, Tutzing 1961.

Grajewski  Czesław,  Antyfony  Officium  Divinum  w  świetle  tonariuszy  IX-XIV  wieku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.

Grajewski  Czesław,  Dyferencje  psalmowe:  uwarunkowania  historyczne  i  estetyczne,
„Saeculum Christianum” 12 (2005) nr 1, s. 139-146.

Graves Robert, Mity greckie, tłum. Henryk Krzeczkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1982.

Graves Robert, The White Goddess. A Historical Grammar of Poetic Myth, Faber and Faber
Limited, London 1948 (reprint: Faber and Faber Limited, London 1971).

Halbwachs Maurice, Społeczne ramy pamięci, tłum. Marcin Król, PWN, Warszawa 1969.

400



Hatzikiriakos Alexandros Maria, Maria Teresa Rachetta, Lo Chansonnier du Roi (BnF fr. 844)
e  la  sua  storia.  Un  nuovo  approccio  alle  aggiunte  successive,  w:  Christelle  Chaillou-
Amadieu,  Oreste  Floquet,  Marco  Grimaldi, Philologie  et  Musicologie.  Des  sources  à
l’interprétation poético-musicale (XIIe-XVIe siècle, Classiques Garnier, Paris 2019, s. 143-
158.

Holsinger Bruce W., Music, Body, and Desire in Medieval Culture, Stanford University Press,
Stanford, California 2001.

Holznagel Franz Josef,  Handschriften, Handschriftentypen und Sammlungszusammenhänge,
w: Beate Kellner, Susanne Reichlin, Alexander Rudolph, Handbuch Minnesang, Walter de
Gruyter, Berlin – Boston 2021, s. 19-54.

Horyna  Martin, Pražský zlomek varhanní tabulatury a nejstarší středověké pokusy o zápis
varhanní hudby / A Prague Fragment of Organ Tablature and the Earliest Attempts in the
Middle Ages to Notate Organ Music, Koniasch Latin Press, Praha 2021.

Hughes Andrew, [hasło] Aribo [Aribo Scholasticus], w: Grove Music Online, 2001, [online],
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.000
1/omo-9781561592630-e-0000001233 [dostęp: 04.05.2022].

Hughes David G., Evidence for the Traditional View of the Transmission of Gregorian Chant,
„Journal of the American Musicological Society” 40 (1983) nr 3, s. 377-404.

Huglo Michel, Les formules d’intonations «noeane noeagis» en orient et  en Occident,  w:
Aspects de la musique liturgique au Moyen Age, red. Christian Meyer, Actes des colloques de
Royaumont de 1986, 1987 et 1988, Éditions Creaphis, Paris 1991, s. 43-53.

Huglo Michel,  Les Tonaires. Inventaire, Analyse, Comparaison,  Publications de la Société
Française de Musicologie, seria 3, tom II, Paris 1971.

Huizinga Johan,  Jesień średniowiecza, tłum. Robert Stiller, Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2018
(pierwsze  wydanie  holenderskie:  Herfsttij  der  Middelleeuwen,  Tjeenk  Willink,  Haarlem
1919).

Kiss Farkas Gábor, The Art of Memory in Hungary at the Turn of the Fifteenth and Sixteenth
Centuries, w: Lucie Doležalová, Farkas Gábor Kiss, Rafał Wójcik, The Art of Memory in Late
Medieval  Central  Europe  (Czech  Lands,  Hungary,  Poland),  red.  Farkas  Gábor  Kiss,
L’Hartmann, Budapest – Paris 2016, s. 109-164.

Kiss Farkas Gábor, Memory, Meditation and Preching: A 15th c. Memory Machine in Central
Europe (The text Nota hanc figuram composuerunt doctores… / Pro aliquali intelligentia…),
w: The Making of Memory in the Middle Ages, red. Lucie Doležalová, Brill, Leiden – Boston
2010, s. 49-78.

Klimecka   Grażyna,  Nieznane  źródło  do  historii  kultury  XV  wieku.  Próba  określenia
proweniencji i  identyfikacji autora, „Muzyka” 37 (1992) nr 4, s. 75-87.

401



Klimecka  Grażyna,  Z historii  tworzenia  języka  dokumentu  polskiego  wieków  średnich.
Formularz ciechanowski, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1997.

Körndle  Franz,  Liturgieverständnis  and  der  Schwelle  zur  Neuzeit.  Die  Bulle  »Docta
sanctorum patrum« Papst Johannes’ XXII. und ihre Anwendung, w: Analecta musicologica.
Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts
in Rom, tom 47, Deutschen Historischen Institut Rom, Roma 2011, s. 67-80.

Kully  Rolf  Max, Cisiojanus.  Studien  zur  mnemonischen  Literatur  anhand  des
spätmittelalterlichen Kalendergedichts, „Schweizerisches Archiv für Volkskunde” 70 (1974)
zeszyt 3-4, s. 93-123.

Láng Benedek,  Art  of  Memory and Magic (the  Ars memorativa and the  Ars notoria),  w:
Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern
Period, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2008, s. 87-93.

Leach Elizabeth Eva, Gendering the Semitone, Sexing the Leading Tone: Fourteenth-Century 
Music Theory and the Directed Progression, „Music Theory Spectrum” 28 (2006) nr 1, s. 1-
21.

Leach  Elizabeth  Eva,  Nature’s  Forge  and  Mechanical  Production:  Writing,  Reading  and
Performing Song, w: Rhetoric Beyond Words, s. 72-95.

Lima Manuel, The Book of Trees: Visualising Branches of Knowledge, Princeton Architectural
Press, New York 2014.

Lord Albert B., The Singer of Tales, Harvard University Press, Cambridge 1960. Tłumaczenie
polskie: idem, Pieśniarz i jego opowieść, tłum. Paweł Majewski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2010.

Lubieniecki Ryszard, Atlasy pamięci. Warburg i Muzyka Dawna na podstawie Time Regained
Björna Schmelzera i Margaridy Garcii, „Res Facta Nova” 20 (29) (2019), s. 109-126.

Lubieniecki Ryszard,  Paweł Gancarczyk,  „Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy
Środkowej XV wieku”, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2001, „Muzyka” 67 (2022) nr 1, s.
173-181.

Lubieniecki  Ryszard,  Sztuka  gry  na  instrumentach  klawiszowych  początku  XV  wieku
a średniowieczna mnemotechnika, „Muzyka” 260 (2021) nr 1, s. 26-48.

Lüthy  Christoph,  Alexis  Smets,  Words,  Lines,  Diagrams,  Images:  Towards  a  History  of
Scientific Imagery, „Early Science and Medicine” 14 (2009), s. 398-439.

Łuria Aleksander,  O pamięci, która nie miała granic, tłum. Joanna Przesmycka-Kamińska,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Łuria  Aleksander,  Świat  utracony  i  odzyskany.  Historia  pewnego  zranienia,  tłum.  Artur
Kowaliszyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.

402

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000001233
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000001233


Magnano Fiorella, Cicero’s Lists of Topics from Antiquity to the Early Middle Ages, „Revista
Española de Filosofía Medieval” 22 (2015), s. 85-118.

Majewski Paweł, Napiórkowski, Marcin, Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.

Marx  Wolfgang, Die  Orgeltabulatur  des  Wolfgang  de  Nova  Domo,  „Archiv  für
Musikwissenschaft” 55 (1998) Heft 2, s. 152-170.

Merleau-Ponty  Maurice,  Fenomenologia  percepcji,  tłum.  Małgorzata  Kowalska,  Jacek
Migasiński, Aletheia, Warszawa 2001.

Meyer Christian,  Ein deutscher Orgeltraktat vom Anfang des 15. Jahrhunderts, „Musik in
Bayern” 29 (1984), s. 43-60.

Meyer Christian, L’Âme du monde dans la rationalité musicale: ou l’expérience sensible d’un
ordre intelligible,  w: Harmonia mundi.  Musica mondana e musica celeste fra Antichità  e
Medioevo.  Atti  de  Convegno  internazionale  di  studi  (Roma,  14-15  dicembre  2005),
Micrologus’ Library 19, Firenze 2007, s. 57-75.

Meyer Christian,  Versus de musica. Les versifications du Corpus hollandrinien, w:  Traditio
Iohannis Hollandrini, red. Michael Bernhard, Elżbieta Witkowska-Zaremba, tom VII, Verlag
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2016, s. 71-141.

Meyer  Christian, Wahrnehmungsperspektiven bei der Verschriftlichung spätmittelalterlicher
Orgelkunst,  w: Musikalischer  Alltag  im  15.  und  16.  Jahrhundert,  red.  Nicole  Schwindt
(Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik, zeszyt 1, 2001), Bärenreiter, Kassel 2001, s. 77-
95.

Moll Melissa K., A Performer’s Guide to Keyboard Notation from the Middle Ages to the
Beginning of the Baroque, tom I, University of Iowa 2006 (niepublikowana praca doktorska).

Nagy  Piroska,  Religious  Weeping  as  Ritual  in  the  Medieval  West,  „Social  Analysis:  The
International Journal of Anthropology” 48 (lato 2004) nr 2, s. 119-137.

Napiórkowski  Marcin,  Epidemia  pamięci,  w:  Antropologia  pamięci.  Zagadnienia  i wybór
tekstów,  red.  Paweł  Majewski,  Marcin  Napiórkowski,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 15-37.

Nora Pierre,  Mémoire collective, w:  Faire de l’histoire, red. Jacques le Goff, Pierre Nora,
Gallimard, Paris 1974, s. 398-401.

Nothaft  C. Philipp E.,  Scandalous Error.  Calendar Reform and Calendrical Astronomy in
Medieval Europe, Oxford University Press, Oxford 2018.

403



Oberman  Heiko  A.,  Weisheipl,  James  A.,  The Sermo  Epinicius Ascribed  to  Thomas
Bradwardine (1346), w: Archives d’histoire docrtinale et littéraire du Moyen Âge, tom 25,
Vrin, Paris 1958, s. 295-329.

Ong  Walther  Jackson,  Orality  and  Literacy.  The  Technologizing  of  the  Word,  Routledge,
Taylor & Francis Group, London – New York 1982. Tłumaczenie polskie:  idem,  Oralność i
piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. Józef Japola, wydanie drugie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Owens  Jessie  Ann,  Composers  at  Work.  The  Craft  of  Musical  Composition  1450-1600,
Oxford University Press, New York 1997.

Page Christopher, Discarding Images. Reflections on Music and Culture in Medieval France,
Clarendon Press, Oxford 1993.

Page  Christopher, German  Musicians  and  Their  Instruments.  A 14th-century  Account  by
Konrad of Megenberg, „Early Music” 10 (1982) nr 2, s. 192-200.

Parsons  Terence,  [hasło:]  The  Traditional  Square  of  Opposition,  w:  The  Stanford
Encyclopedia of Philosophy, red. E. N. Zalta, Metaphysis Research Lab, Stanford University
2017, [online], https://plato.stanford.edu/entries/square/#OriSquOpp [dostęp: 8.01.2021].

Pesce  Dolores,  The  Affinities  and  Medieval  Transposition,  Indiana  University  Press,
Bloomington – Indianapolis 1987.

Plank Steven, The Way to Heavens Doore. An Introduction to Liturgical Process and Musical
Style, The Scarecrow Press, Londyn 1994.

Pobłocki Kacper, Chamstwo, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021.

Pobóg-Lenartowicz  Anna,  Liturgia  śląskich  kanoników  regularnych  w  średniowieczu,  w:
Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II, red. ks. Erwin Mateja,
Zbigniew  W.  Solski,  Redakcja  Wydawnictw  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2016, s. 89-100.

Polk Keith, German Instrumental Music of the Late Middle Ages, Cambridge 1992.

Pośpiech  Remigiusz,  Muzyka wielogłosowa w celebracji Eucharystycznej na Śląsku w XVII
i XVIII  wieku,  Redakcja  Wydawnictw  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu  Opolskiego,
Opole 2004.

Pressing Jeff,  Psychological Constraints on Improvisational Expertise and Communication,
w: In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation, red. Bruno
Nettl, Melinda Russell, Chicago 1998, s. 47-67.

Ratajczak  Krzysztof,  The  Dynastic  Memory  and  the  Role  of  Historical  Books  in  the
Education of the Piasts from the 10th to the 14th Centuries, w:  Culture of Memory in East

404



Central  Europe  in  the  Late  Middle  Ages  and  the  Early  Modern  Period,  Biblioteka
Uniwersytecka, Poznań 2008, s. 167-177.

Rausch Alexander, Mensuraltraktate des Spätmittelalters in österreichischen Bibliotheken, w:
Quellen  und  Studien  zur  Musiktheorie  des  Mittelalters,  tom III,  red.  Michael  Bernhard,
Bayerische  Akademie  der  Wissenschaften,  Veröffentlichungen  der  Musikhistorischen
Kommission, tom 15, München 2001, s. 273-303.

Riché Pierre, Le rôle de la  mémoire dans l’enseignement médiéval,  w: Jeux de mémoire.
Aspects  de  la  mnémotechnie  médiévale,  red.  Bruno  Roy,  Paul  Zumthor,  Les  Presses  de
l’Université de Montréal 1985 / Libraire philosophique J. Vrin, Paris 1985, s. 133-148.

Roesner  Edward  H.,  Who ‘made’ the  Magnus  Liber?,  „Early  Music  History”  20  (2001),
s. 227-266.

Rossi Paolo,  Clavis universalis: arti mnemoniche e logica combinatoria de Lulla a Leibniz,
Riccardi,  Milano 1960. Tłumaczenie angielskie:  idem,  Logic and the Art of  Memory.  The
Quest  for a Universal Language,  tłum. Stephen Clucas,  Continuum, London – New York
2006.

Schmidt Richard Allen,  A Schema Theory of Discrete Motor Skill Learning, „Psychological
Review” 82 (1975) nr 4, s. 225-260.

Schmitt  Jean-Claude,  Les  images  classificatrices,  w:  Bibliothèque  de  l’école  des  chartes,
tom 147, Paris – Genève 1989, s. 311-341.

Schoenberg Arnold,  Brahms. The Progressive, w: Arnold Schoenberg,  Style and Idea, New
York 1950, s. 87-93.

Schrade  Leo,  Die  Messe  in  der  Orgelmusik  des  15.  Jahrhunderts,  „Archiv  für
Musikforschung” 1 (1936) Heft 2, s. 129-175.

Scully Diarmuid, Medieval Maps and Diagrams, w: The Routledge Companion to Medieval
Iconography, red. Colum Hourihane, Routledge, London – New York 2017, s. 399-411.

Sela  Sarig,  Roni  Y.  Granot,  Automatic  Extraction  and  Categorization  of  Faenza  Codex
Figurations, „Early Music” 42 (2014) nr 4, s. 559-566.

Simon Herbert  A.,  How Big Is  a Chunk? By Combining Data from Several  Experiments,
a Basic Human Memory Unit Can Be Identified and Measured, „Science” 183 (1974) nr 2,
s. 482-488.

Small  Christopher,   Musicking:  The  Meaning  of  Performing  and  Listening,  Wesleyam
University Press, Hannover 1998.

Smits van Waesberghe Joseph, Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter, Musikgeschichte
in Bildern, tom III, część 3, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1969.

405

https://plato.stanford.edu/entries/square/#OriSquOpp


Sowa  Heinrich,  Zur  Weiterentwicklung  der  modalen  Rhythmik,  „Zeitschrift  für
Musikwissenschaft” 15 (1932-1933), s. 

Strate Lance,  Time-binding in Oral Cultures, „A Review of General Semantics” 43 (jesień
1986) nr 3, s. 234-246.

Szpociński Andrzej,  Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 112 (2008) nr 4,
s. 11-20.

Świerk Alfred,  Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna
w Żaganiu,  Wrocławskie  Towarzystwo  Naukowe,  Śląskie  Prace  Bibliograficzne
i Bibliotekoznawcze, tom VIII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.

Tichy  Rafał,  Hugon  ze  św.  Wiktora  (ok.  1097-1141).  Wprowadzenie,  w:   Wszystko  to  ze
zdziwienia.  Antologia  tekstów  filozoficznych  z  XII  wieku,  red.  Małgorzata  Frankowska-
Terlecka, PWN, Warszawa 2006, s. 269-278.

Treitler  Leo, Oral,  Written,  and Literate  Process in  the Transmission of Medieval  Music,
„Speculum” 56 (lipiec 1981) nr 3, s. 471-491.

Treitler Leo, The „Unwritten” and „Written Transmission” of Medieval Chant and the Start-
Up of Musical Notation, „The Journal of Musicology” 10 (1992) nr 2, s. 131-191.

Verboon Annemieke R.,  The Medieval Tree of Porphyry: An Organic Structure of Logic, w:
The  Tree.  Symbol,  Allegory,  and  Mnemonic  Device  in  Medieval  Art  and  Thought,  red.
P. Salonius, A. Worm, Brepols Publishers, Turnhout 2014, s. 95-116.

Weiss Susan Forscher, Disce manum tuam si vis bene discere cantum: Symbols of Learning
Music in Early Modern Europe, w: „Music in Art” 30 (Wiosna-Jesień 2005) nr 1/2, s. 35-74.

Wilson Blake, George J. Buelow, Peter A. Hoyt, [hasło] Rhetoric and Music, w: Grove Music
Online,  2001,  [online],
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.000
1/omo-9781561592630-e-0000043166 [dostęp: 4 września 2022 r.].

Witkowska-Zaremba Elżbieta, Ars Organisandi and Its Terminology Around 1430, w: Quellen
und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters,  tom III,  red.  Michael Bernhard, Bayerische
Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
15, München 2001, s. 367-423.

Witkowska-Zaremba  Elżbieta,  Musica  Muris i  nurt  spekulatywny  w  muzykografii
średniowiecznej, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Warszawa 1992.

Witkowska-Zaremba Elżbieta,  New Elements of  15th Century Ars Organisandi: The Prague
Organ  Treatises  and  Their  Relationship  to  Previously  Known  Sources,  w: Neues  zur
Orgelspiellehre  des  15.  Jahrhunderts,  red.  Theodor  Göllner,  Verlag  der  Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, tom
17, s. 1-15.

406



Witkowska-Zaremba  Elżbieta,  Niektóre  aspekty  włoskiej  i  niemieckiej  ars  organica
w pierwszych dekadach XV wieku, „Res Facta Nova” 15 (2003) nr 6, s. 81-89.

Witkowska-Zaremba Elżbieta, Notacja muzyczna w  tekstach teoretycznych XV-XVI wieku, w:
Notae  musicae  artis.  Notacja  muzyczna w  źródłach  polskich  XI-XVI  wieku,  red.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 13-108.

Witkowska-Zaremba Elżbieta,  Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku:
dwa traktaty  organowe  z  rękopisu  M.CIII  Biblioteki  Kapituły  Metropolitalnej  w Pradze,
„Muzyka” 189 (2003) nr 2, s. 57-69.

Witkowska-Zaremba Elżbieta,  The Coniuncta in Polish Sources: Late Medieval Theory and
Practice,  w:  Studia  Musicologica  Academiae  Scientiarum Hungaricae,  tom 45,  fasc.  1/2,
materiały z 17th International Congress of the International Musicological Society IMS Study
Group Cantus Planus, Akadémiai Kiadó, Budapest 2004, s. 255-267.

Witkowska-Zaremba  Elżbieta,  Tonarius  Vratislaviensis  (TON.  Vratisl.), Traditio  Iohannis
Hollandrini, tom VI, München 2015, s. 667-708.

Witkowska-Zaremba Elżbieta,  Tractatus ex traditione Hollandrini cod. Pragensis V.F.6 una
cum cod. Cracoviensibus 1927 et 1861 (Trad. Holl. VIII), w: Traditio Iohannis Hollandrini,
red.  Michael  Bernhard,  Elżbieta  Witkowska-Zaremba,  tom  III,  Verlag  der  Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, München 2011, s. 319-483.

Witkowska-Zaremba Elżbieta,  Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej
w Warszawie, „Muzyka” 37 (1992) nr 4, s. 61-73.

Witkowska-Zaremba Elżbieta, Traktaty muzyczne z rękopisu WaN BOZ 61. Edycja tekstu, w:
Notae  musicae  artis.  Notacja  muzyczna w  źródłach  polskich  XI-XVI  wieku,  red.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 487-537.

Wojtowicz Witold,  Memoria und Mnemotechnik in der  Chronica Polonorum vom Bischof
Vincentius (ca. 1150-1223), w: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle
Ages and the Early Modern Period, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2008, s. 129-137.

Wójcik Rafał, Ars memorativa w Polsce późnego średniowiecza na tle Europy Środkowej, w:
Mnemonika  i pamięć  kulturowa  epok  dawnych,  red.  Marek  Prejs,  Aleksandra  Jakóbczyk-
Gola, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, s. 109-132.

Wójcik Rafał, The Art of Memory in Poland in the Late Middle Ages (1400-1530), w: Lucie
Doležalová, Farkas Gábor Kiss, Rafał Wójcik, The Art of Memory in Late Medieval Central
Europe (Czech Lands, Hungary, Poland), red. Farkas Gábor Kiss, L’Hartmann, Budapest –
Paris 2016, s. 65-107.

Wójcik  Rafał,  Opusculum  de  arte  memorativa  Jana  Szklarka.  Bernardyński  traktat
mnemotechniczny z 1504 roku, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006.

407

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000043166
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000043166


Wójcik Rafał, The Staging of Memory: Ars Memorativa and the Spectacle of Imagination in
Late Medieval Preaching in Poland, w: The Making of Memory in the Middle Ages, red. Lucie
Doležalová, Brill, Leiden – Boston 2010, s. 79-94.
Wright  Craig,  Music  at  the  Court  of  Burgundy  1364-1419:  A  Documentary  History,
Musicological Studies, tom 28, Institute of Medieval Music, Henryville – Ottawa – Binningen
1979.

Yates  Frances,  The Art  of  Memory,  Routlage  & Kegan Paul,  London 1966.  Tłumaczenie
polskie:  eadem,  Sztuka pamięci, tłum. Witold Radwański, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1977.

Zwolińska Elżbieta, Musica mensuralis w polskich źródłach muzycznych do 1600 roku, w:
Notae  musicae  artis.  Notacja  muzyczna w  źródłach  polskich  XI-XVI  wieku,  red.  Elżbieta
Witkowska-Zaremba, Musica Iagiellonica, Kraków 2000, s. 403-485.

408



Streszczenie

Musica i memoria w XV-wiecznych traktatach muzycznych z regionu Europy 

Środkowej

Schyłek  średniowiecza  stanowi  interesujący  czas  w  historii  kultury  europejskiej,

w którym,  dzięki  usprawnieniu  i  upowszechnieniu  technologii  tworzenia  ksiąg,  znacząco

zwiększa się dostęp do pisma. Jednocześnie jednak wciąż większość informacji musiała być

przechowywana  w  pamięci  i  przekazywana  była  drogą  oralną.  To  swoiste  „zawieszenie”

średniowiecznej kultury manuskryptowej między oralnością a piśmiennością stanowi jedno

z głównych  zagadnień  dysertacji,  w  której  prezentowane  jest  ono  na  przykładzie  teorii

i wykonawstwa  muzycznego.  Przyjęty  materiał  źródłowy  obejmuje  traktaty  teoretyczno-

muzyczne powstałe w pierwszej połowie XV w., pochodzące z regionu Europy Środkowej.

Możliwie w pełni reprezentują one wszystkie obszary późnośredniowiecznej teorii muzyki:

musica  plana (podstawy systemu  muzycznego  i liturgiczny  śpiew jednogłosowy),  musica

mensuralis (system rytmiczny muzyki wielogłosowej), kontrapunkt i ars organisandi (sztukę

gry na instrumentach klawiszowych).  Przeanalizowano następujące teksty (poniżej podano

sigla Lexicon musicum latinum medii aevi i RISM):

- z zakresu musica plana:

- z rękopisu CZ-Bam 114-123: ANON. Brun. I, ANON. Brun. II, SDISLAUS;

- TRAD. Holl. I (PL-WRu IV Q 81);

- TRAD. Holl. VIII (CZ-Pu V.F.6 [928]);

- z zakresu musica mensuralis i kontrapunktu:

- ANON. Vratisl. (PL-WRu IV Q 16);

-  z  rękopisu  PL-Wn  Rkp  BOZ  61:  MENS.  Si  ille,  MENS.  Circa  artem,  PETR

BETSCHK;

- dotyczące ars organisandi:

- z rękopisu CZ-Pak M.CIII: TACT. Octo princ., TACT. Opusculum.

Na  podstawie  powyższych  traktatów  przebadano  związki  pomiędzy  metodami  nauczania

muzyki  a koncepcją  średniowiecznej  memorii,  czyli  ówczesnymi  zasadami  kształtowania

pamięci i sposobami zapamiętywania materiału.
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Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich jest rozszerzonym wstępem

na  temat  podłoża  ideowego memorii i źródeł  przekazujących  dawne  metody

mnemotechniczne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w regionie Europy Środkowej.

Przedstawione w tej części teksty (autorstwa m.in. Hugona ze św. Wiktora, Boncompagna da

Signa, a także anonimowego autora Rhetorica ad Herennium) stanowią punkt odniesienia dla

analiz traktatów muzycznych.

Drugi  rozdział  otwiera  omówienie  podstawowego  materiału  źródłowego

(wymienionego  powyżej).  W dalszej  jego  części  traktaty  muzyczne  umieszczone  zostały

w szerszym  kontekście  średniowiecznych  tekstów  dydaktycznych.  Na  podstawie  pracy

Walthera Onga  Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, wskazano pozostałości

opartej  na  pamięci  kultury  oralnej,  wciąż  silnie  odznaczającej  się  w  średniowiecznych

manuskryptach.  Są  to  takie  cechy jak  addytywność,  wykorzystywanie  powtarzających się

formuł,  czy  redundancja.  W drugim podrozdziale  dokonano ogólnej  analizy  technicznych

rozwiązań,  występujących w traktatach.  Wyróżniono najważniejsze rodzaje  zastosowanych

porządków  (przede  wszystkim  alfabetyczne,  numeryczne  i  hierarchiczne)  oraz  notae –

oznaczenia wyróżniające istotny do zapamiętania materiał. Wskazano również najważniejsze

typy i funkcje diagramów oraz wierszy mnemotechnicznych.

Najważniejszą część rozprawy stanowi rozdział  trzeci,  będący szczegółową analizą

sposobów przedstawienia zagadnień muzycznych w wymienionych traktatach. Nie omówiono

jednak wszystkich zawiłości przedstawionej w tekstach teorii muzyki (w dużej mierze są to

traktaty  mniej  lub  bardziej  szczegółowo  opisane  w literaturze  muzykologicznej),  ale

skoncentrowano się na sposobie zaprezentowania materiału. Przyjęta metodologia obejmuje

m.in.  analizę tekstu łacińskiego,  przykładów muzycznych,  diagramów i innych elementów

graficznych.  Oddzielnie  podjęta  zostaje  kwestia  formuł  melodycznych  (tactus),  będących

najbardziej dystynktywnym aspektem traktatów organowych. Szczególny nacisk położono na

ich wykorzystanie w praktyce improwizacji instrumentalnej.

Wieńczący  dysertację  epilog  wykracza  poza  ramy  wyznaczone  przez  materiał

źródłowy. Dotyczy on, często poruszanych w kontekście mnemotechniki, powiązań pomiędzy

muzyką  a retoryką.  Jako  najistotniejszy  aspekt  łączący  obie  sztuki  wskazano

performatywność,  która  jest  zarazem  najtrudniejsza  do  uchwycenia,  gdyż  odnosi  się  do

dawnych interakcji międzyludzkich (a tym samym przejawów pamięci społecznej).
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Abstract

Musica and memoria in Central European music treatises of the XV century

The late Middle Ages was a fascinating period in the history of European culture when

the  availability  of  the  written  word  was  increasing,  thanks  to  the  improvement  of  the

technology of creating books. Still, an extensive amount of information had to be stored in

human memory and transmitted orally.  The oscillation between orality  and literacy in the

medieval manuscript culture is one of the main issues addressed in this dissertation on the

example of music theory and performance.

The main source material of the thesis consists of music theory treatises written in the

first half of the XV century in Central Europe. The treatises represent all the areas of the late

medieval music theory: musica plana (the basics of the musical system and gregorian chant),

musica  mensuralis (rhythmical  system  of  the  polyphonic  music),  counterpoint  and  ars

organisandi (the art of keyboard playing). The following texts have been analysed (below

sigla Lexicon musicum latinum medii aevi and RISM are provided):

- musica plana:

-  from  the  manuscript  CZ-Bam  114-123:  ANON.  Brun.  I,  ANON.  Brun.  II,

SDISLAUS;

- TRAD. Holl. I (PL-WRu IV Q 81);

- TRAD. Holl. VIII (CZ-Pu V.F.6 [928]);

- musica mensuralis and counterpoint:

- ANON. Vratisl. (PL-WRu IV Q 16);

-  z  rękopisu  PL-Wn  Rkp  BOZ  61:  MENS.  Si  ille,  MENS.  Circa  artem,  PETR

BETSCHK;

- ars organisandi:

- from the manuscript CZ-Pak M.CIII: TACT. Octo princ., TACT. Opusculum.

Based on the treatises, the relations between methods of learning music and the concept of

medieval memoria have been analysed. The concept of memoria concerns methods of shaping

one’s memory and ways of remembering information.

The dissertation consists of three chapters. First of them is an expanded introduction

into medieval  memoria and its sources, with an emphasis on the manuscripts from Central
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Europe. The texts presented in this section (by Hugh of St. Victor, Boncompagno da Signa,

and the ancient anonymous author of Rhetorica ad Herennium) form the basis for analyses of

the musical treatises.

The second chapter opens with a presentation of the primary sources. In the following

sections, the author placed the musical treatises in a broad context of medieval didactic texts.

Following  Walther  Ong’s  work  Orality  and  Literacy:  The  Technologizing  of  the  Word,

remnants of oral  culture have been indicated in the analysed manuscripts.  These are such

features as additivity, using repeating formulas, and redundancy. In the second subchapter, the

author  analysed  the  structure  of  the  treatises.  He  distinguished  three  types  of  orders

(alphabetic,  numerical,  and  hierarchical),  notae –  special  marks  pointing  to  crucial  text

fragments,  the  most  important  types  and functions  of  the  diagrams,  and mnemotechnical

poems.

The  most  extensive  part  of  the  dissertation  is  the  third  chapter,  which  includes

a detailed analysis of the presentation of the musical system in the mentioned treatises. The

analysis focuses on the presentation of the content, not on the content itself (the content of the

treatises  has  already  been  described  in  the  musicological  literature).  The  methodology

includes,  among others,  analysis of the Latin text,  musical examples, diagrams, and other

graphic elements. A separate part has been dedicated to the musical figures (tactus), which are

the most distinctive aspect of ars organisandi. The author emphasises the usage of tactus in

music improvisation.

The epilog closing the dissertation goes beyond the frames determined by the sources.

It  concerns  the  relations  between music  and rhetoric,  a  frequently  addressed  issue  in  the

context of medieval mnemotechnics. The author considers the performative aspect of both arts

as  the  most  important.  It  is  the  most  difficult  aspect  to  describe  because  it  concerns

interpersonal interactions and social memory of the past.
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