STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

DOI 10.24425/119375

KS. IRENEUSZ PAWLAK

METOGOLOGIA BADANÂ MAD MONODIAÎ LITURGICZNAÎ

Termin ¹monodiaº nie jest jednoznaczny. W pierwszym rzeÎdzie odnosi sieÎ
on do muzyki wykonywanej przez jednego sÂpiewaka. GøoÂwnie chodzi o sÂpiew
solowy z towarzyszeniem instrumentoÂw. Uprawiano go juzÇ w sÂredniowieczu
w galijskiej balladzie, rondeau, virelai oraz w madrygale i ballacie na terenach
Italii. Po 1600 r. uksztaøtowaø sieÎ styl tzw. monodii akompaniowanej. Wykonywano jaÎ z towarzyszeniem basso continuo. Monodia ta staøa sieÎ gøoÂwnym sÂrodkiem wyrazu w operze, kantacie i oratorium. W ten sposoÂb na pierwsze miejsce
wysunieÎto tekst, ktoÂry zostaø skutecznie zatarty przez wybujaøaÎ polifonieÎ poÂzÂnego renesansu.
WyrazÇenia ¹monodiaº uzÇywa sieÎ takzÇe w odniesieniu do sÂpiewoÂw jednogøosowych wykonywanych bez towarzyszenia instrumentalnego, i to zaroÂwno
solowych, jak i zespoøowych. W istocie rzeczy ten gatunek sÂpiewu oznacza
monofonieÎ, czyli muzykeÎ pozbawionaÎ elementu harmonicznego, a opierajaÎcaÎ
sieÎ wyøaÎcznie na melodii. W Europie takaÎ czystaÎ monofonieÎ reprezentujaÎ: muzyka antyku, choraø gregorianÂski, sÂpiew bizantyjski, piesÂni trubaduroÂw i truweroÂw, minnesingeroÂw i meistersingeroÂw, iberyjskie cantigas, XIII-wieczne laudes z Italii oraz wieÎkszosÂcÂ piesÂni ludowych1.
We wspoÂøczesnej literaturze muzykologicznej przyjaÎø sieÎ termin ¹monodia
liturgicznaº. Rozumie sieÎ pod nim zaroÂwno choraø gregorianÂski (sÂpiewy solowe
i wspoÂlne), jak i twoÂrczosÂcÂ postgregorianskaÎ (niektoÂre hymny, tropy, sekwencje,
oficja rymowane, dramaty liturgiczne)2, a wreszcie wspoÂøczesne sÂpiewy liturgiczne do tekstoÂw w jeÎzykach narodowych (msze liturgiczne, psalmy, piesÂni).
Wypracowane w XIX i XX w. metody badawcze nad monodiaÎ liturgicznaÎ
odnoszaÎ sieÎ przede wszystkim do choraøu gregorianÂskiego, ktoÂry nieustannie
musi bycÂ na nowo odkrywany, a takzÇe do sÂpiewoÂw postgregorianÂskich. Nato1

Hasøa: Monodia; Monodyczny styl; Monofonia, w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 571. Por. takzÇe W. Apel, Gregorian Chant, Bloomington a. London 1958,
s. 430. M. Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970, s. 44.
2
J. Pikulik, Klasyczne formy choraøu gregorianÂskiego oraz monodii liturgicznej, w: Muzyka
sakralna. Materiaøy z seminarium ¹Gaude Materº, Warszawa 1998, s.17-24.
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miast, jak dotaÎd, nie powstaøy odreÎbne metody zwiaÎzane ze studiami nad narodowaÎ monodiaÎ liturgicznaÎ. StaÎd tezÇ przedstawimy w kroÂtkim zarysie metody,
ktoÂrymi posøugujaÎ sieÎ badacze sÂredniowiecznych sÂpiewoÂw monodycznych w jeÎzyku øacinÂskim.
1.

Mediewistyka muzykologiczna nalezÇy z zasady do dyscyplin historycznych.
PosteÎpowanie metodologiczne muzykologoÂw jest wieÎc analogiczne do badanÂ
historykoÂw. Najlepszym na to dowodem saÎ prace naukowe powstajaÎce w obu
dziedzinach. Podstawowym problemem jest mozÇliwosÂcÂ adaptacji metod historycznych do studioÂw muzykologicznych, gdyzÇ w greÎ wchodzaÎ nie tylko teksty,
ale i melodie3.
Punktem wyjsÂcia beÎdzie zawsze heurystyka, a wieÎc caøosÂcÂ zagadnienÂ zwiaÎzanych ze zÂroÂdøem, w tym m.in. stan zachowania, sposoÂb odnajdywania, warunki i miejsce przechowywanie itd. Dalszym etapem jest krytyka zÂroÂdøa. MozÇe
ona bycÂ zewneÎtrzna lub wewneÎtrzna. Pierwsza ma za zadanie rozpoznacÂ cechy
zÂroÂdøa, by moÂc je okresÂlicÂ. Krytyka wewneÎtrzna z kolei ustala autentycznosÂcÂ
informacji oraz wiarygodnosÂcÂ autora. NasteÎpnie nadchodzi etap ustalania faktoÂw historycznych. Celem jego jest zamiana informacji przekazanych przez
zÂroÂdøo w twierdzenie. W przypadku, gdy zÂroÂdøo moÂwi wprost o faktach, przyjmuje sieÎ bezposÂredniaÎ metodeÎ ich ustalania. Kiedy jednak zÂroÂdøo jest niepeøne
lub budzi waÎtpliwosÂci, trzeba posøuzÇycÂ sieÎ metodami posÂrednimi. NalezÇaÎ do
nich m.in. metoda filologiczna, geograficzna, komparatystyczna, metoda zwiaÎzana z wnioskowaniem per analogiam, a takzÇe metoda ex silentio. Samo wnioskowanie zasÂ mozÇe bycÂ indukcyjne lub redukcyjne. KonÂcowym etapem badawczym jest proces wyjasÂniania i syntezy4.
PoszczegoÂlne etapy metody historycznej mozÇna adaptowacÂ do posteÎpowania naukowego w dziedzinie muzykologii. I tak, punktem wyjsÂcia jest refleksja
heurystyczna. Na podstawie krytyki zewneÎtrznej mozÇna ustalicÂ m.in. stan zachowania, autorstwo, pochodzenie zÂroÂdøa, czyli przynalezÇnosÂcÂ do okresÂlonego
kreÎgu kulturowego, przedstawienie jego cech paleograficznych oraz odczytanie
tresÂci: tekstu i melodii. Krytyka wewneÎtrzna jest okresÂlana w muzykologii jako
analiza. W jej skøad wchodzi identyfikacja utworu, struktura muzyczna kompozycji, stosunek melodii do tekstu oraz problemy wersyfikacyjne. Metoda bezposÂredniego ustalania faktoÂw jest w muzykologii tozÇsama z takaÎ metodaÎ w naukach historycznych5.
3

J. Pikulik, Monodia liturgiczna w sÂredniowiecznej Polsce. Stan badanÂ, metoda, postulaty, w:
Stan badanÂ nad muzykaÎ religijnaÎ w kulturze polskiej, red. J. Pikulik, Warszawa 1973, s. 31-32.
4
Por. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968.
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SposÂroÂd metod posÂrednich na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ:
a) Metoda filologiczna, ktoÂraÎ bada sieÎ np. charakterystyczne cechy dla
pewnych sÂrodowisk ± noty rubrycystyczne, dopiski na marginesach, palimpsesty itp.
b) Metoda geograficzna, ktoÂra dotyczy cech zwiaÎzanych z okresÂlonym terytorium np. ukøady (zestawy) wersetoÂw allelujatycznych, sekwencji itp.
c) Metoda komparatystyczna jest najistotniejszym narzeÎdziem badawczym.
Stosuje sieÎ jaÎ przy ustalaniu faktoÂw, w procesie wyjasÂniania przyczynowego, uogoÂlnienÂ historycznych, uzasadniania hipotez. Ta metoda dotyczy
zaroÂwno tekstoÂw, jak i melodii. Metoda poroÂwnawcza staje sieÎ niezbeÎdna
dla wskazania wøasÂciwej odpowiedzi na postawiony problem. W muzykologii jest ona szeroko stosowana i to w roÂzÇnych aspektach. Przykøadem
mogaÎ bycÂ katalogi sÂpiewoÂw Ordinarium Missae, sÂpiewoÂw allelujatycznych czy sekwencji sporzaÎdzone w Europie Zachodniej, a takzÇe w Polsce.
Ich istotnym elementem jest poroÂwnanie zawartosÂci wielu zabytkoÂw reÎkopisÂmiennych zawierajaÎcych te sÂpiewy6. MetodaÎ taÎ bada sieÎ roÂwniezÇ
postacÂ utworoÂw muzycznych wysteÎpujaÎcych w rozÇnych zÂroÂdøach7.
d) Metoda indukcyjna pozwala na uogoÂlnienia. W Polsce z powodu uszczuplenia liczby zabytkoÂw (kradziezÇe, wojny, niedbalstwo) oraz niekiedy
zøego stanu ich zachowania mozÇna stosowacÂ tylko indukcjeÎ niepeønaÎ.
e) Wnioskowaniem redukcyjnym posøugujemy sieÎ woÂwczas, gdy chcemy
wyjasÂnicÂ racje, ktoÂre decydujaÎ o fakcie np. niezgodnosÂcÂ zawartosÂci jakiegosÂ zÂroÂdøa z tradycjaÎ, do ktoÂrej ono nalezÇy.
f) Wnioskowania per analogiam uzÇywa sieÎ do ustalania faktu, uwzgleÎdniajaÎc wyniki dotychczasowych badanÂ. MozÇna na przykøad przypuszczacÂ, zÇe
zaginione reÎkopisy w jakimsÂ osÂrodku posiadaøy te same cechy, co reÎkopisy istniejaÎce.
g) Wnioskowanie ex silentio nie zawiera w sobie waloru pewnosÂci, a jedynie
przypuszczenia. W ten sposoÂb. mozÇna na przykøad stawiacÂ hipotezeÎ, zÇe
5

Pikulik, Monodia liturgiczna, s. 32.
M. Melnicki, Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters, Regensburg 1955; D. Bosse,
Untersuchung einstimmigen mittelalterischer Melodien zum ¹Gloria in excelsis Deoº, Regensburg
1955; P.J. Thannabaur, Das einstimmige Sanctus der roÈmischen Messe in der handschriflichen
UÈberlieferung vom 10. bis zum 16. Jahrhundert, NuÈrnberg 1967; T. Miazga, Die Melodien des
einstimmigen Credo der roÈmisch-khatolischen lateinischen Kirche, Graz 1976; K.H. Schlager, Thematischer Katalog der aÈltesten Alleluja-Melodien aus Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts
angenommen des ambrosianische, alt-roÈmische und alt-spanische Repertoire, MuÈnchen 1965;
J. Pikulik, Indeks sÂpiewoÂw Ordinarium Missae w graduaøach polskich do 1600 r., w: Muzyka
religijna w Polsce, t. 2, red. J. Pikulik, Warszawa 1978, s. 139-271; J. Pikulik, Indeks sekwencji
w polskich reÎkopisach muzycznych. Sekwencje zespoøu reÎkopisoÂw tarnowskich, Warszawa 1974.
7
Por. A. OgrodzinÂska, SolesmenÂska odnowa choraøu gregorianÂskiego w XIX i na poczaÎtku
XX wieku, w: Muzyka sakralna, cz. 2, red. J. Masøowska, Warszawa 2004, s. 10 nn.
6
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konkretny utwoÂr jest polskiego pochodzenia, gdyzÇ nie zawierajaÎ go
reÎkopisy obce.
h) Metoda wyjasÂniania przyczynowego oraz syntezy pokrywa sieÎ z metodaÎ
stosowanaÎ w naukach historycznych8.
2.

JednaÎ z wazÇnych metod stosowanych w mediewistyce muzykologicznej jest
metoda genealogiczna9. Wywodzi sieÎ ona wprost z komparatystyki. GøoÂwnym
jej zadaniem jest ustalenie filiacji reÎkopisoÂw i starodrukoÂw. StaÎd tezÇ nazwano jaÎ
stemma codicum.
Metoda ta powstaøa na gruncie filologii, w szczegoÂlnosÂci zasÂ edytorstwa
tekstoÂw. Za jej twoÂrceÎ uwazÇa sieÎ K. Lachmanna, ktoÂry wyodreÎbniø w niej
dwa etapy: recensio, czyli ustalenie tekstu na podstawie zachowanych egzemplarzy, oraz emendatio, czyli okresÂlanie poprawnosÂci tekstu w celu zblizÇenia go
do tekstu autentycznego10. Lachmann opisaø tezÇ szczegoÂøowo i systematycznie
zasady stemma codicum. NalezÇaÎ do nich: 1) ustalenie relacji pomieÎdzy dwoma
reÎkopisami; 2) eliminatio codicum descriptorum, czyli usunieÎcie tych reÎkopisoÂw, ktoÂre pochodzaÎ wyøaÎcznie od istniejaÎcych przekazoÂw. ZasadniczaÎ roleÎ
peøniøo tu stworzone przez Lachmanna pojeÎcie archetypu, przez ktoÂry rozumiano zrekonstruowany oryginaø.
Poddanie tej metody szerokiej krytyce sprawiøo, zÇe dzisÂ zaleca sieÎ jaÎ tylko
w przypadkach niezøozÇonej i niedøugiej tradycji pisÂmienniczej. W ten sposoÂb
stemma codicum nabraøa waloru metody klasyfikacyjnej11.
Technika edycji krytycznej wypracowana na gruncie tekstoÂw literackich
zostaøa zaadoptowana roÂwniezÇ w muzykologii. W najprostszym schemacie jej
zasady opierajaÎ sieÎ na zaøozÇeniu wspoÂlnych bøeÎdoÂw. A wieÎc, jesÂli kilka sÂwiadectw zgodnie popeønia ten sam bøaÎd, to mozÇna wnioskowacÂ, zÇe badane zabytki
wyrosøy z tego samego przekazu, w ktoÂrym bøaÎd zostaø zanotowany, a nasteÎpnie
powielany przez kopistoÂw.
Po raz pierwszy metodeÎ stemma codicum zastosowali benedyktyni solesmenÂscy w poøowie XX wieku przy pracach nad edycjaÎ Graduale Romanum.
PrzygotowujaÎc do druku nowaÎ wersjeÎ tej ksieÎgi, redaktorzy pragneÎli dotrzecÂ do
najstarszej tradycji gregorianÂskiej. W tym celu zmierzali do odtworzenia archetypu, ktoÂry søuzÇyø jako punkt wyjsÂcia w procesie ksztaøtowania sieÎ graduaøu
w pierwszej poøowie VIII wieku12. Publikacja Graduel Romain byøa pierwszaÎ
8

Pikulik, Monodia liturgiczna, s. 33-34.
Korzystam z niepublikowanego opracowania sporzaÎdzonego przez mgr EweÎ Szaøek, za co
w tym miejscu skøadam Autorce wyrazy podzieÎkowania.
10
Por. B. KuÈrbisoÂwna, OsiaÎgnieÎcia i postulaty w zakresie zÂroÂdeø historycznych, ¹Studia zÂroÂdøoznawczeº 1957 t. 1, s. 57.
11
J. SzymanÂski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 721-726.
9
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krytycznaÎ edycjaÎ ksieÎgi muzyczno-liturgicznej majaÎcaÎ na celu dostarczenie brakujaÎcych elementoÂw w poprzednio wydanych drukiem ksieÎgach13.
PoroÂwnano wszystkie dosteÎpne reÎkopisy zawierajaÎce sÂpiewy mszalne zanotowane zaroÂwno w zapisie neumatycznym, jak i diastematycznym. Wykorzystano 263 manuskrypty znane w Europie Zachodniej. WsÂroÂd nich dominowaøy
graduaøy. NasteÎpnaÎ grupeÎ stanowiøy mszaøy. Najmniej licznym zespoøem byøy
kantatoria. Wykorzystano roÂwniezÇ tonariusze, sekwencjarze oraz kodeksy bez
zapisu nutowego14. PosÂroÂd zebranych ksiaÎg znalazøy sieÎ reÎkopisy z terenu Anglii, dzisiejszej Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii i Wøoch.
ZnikomaÎ liczbeÎ stanowiøy reÎkopisy pochodzaÎce z Europy SÂrodkowej i Wschodniej. Byøo to niewaÎtpliwie wynikiem oÂwczesnej sytuacji politycznej.
Procedura przyjeÎta przez solesmenÂczykoÂw obejmowaøa trzy etapy badawcze:
1) odnalezienie relacji pokrewienÂstwa pomieÎdzy poszczegoÂlnymi reÎkopisami;
2) ustalenie zwiaÎzkoÂw posÂrednich zachodzaÎcych pomieÎdzy grupami reÎkopisoÂw a poszczegoÂlnym zabytkami;
3) ukazanie relacji pomieÎdzy grupami reÎkopisoÂw, czyli wykrycie powiaÎzanÂ
genealogicznych.
Rezultatem konÂcowym byøo drzewo genealogiczne wskazujaÎce na relacje
pomieÎdzy roÂzÇnymi grupami i podgrupami. Ten ¹instrumentº badawczy wykorzystano do ustalenia tekstu literackiego i muzycznego15.
Benedyktyni skupili sieÎ nad elementem wspoÂlnym dla wszystkich reÎkopisoÂw. Warunek ten speøniaøy pojedyncze neumy. W ten sposoÂb powstaø swego
rodzaju katalog wariantoÂw melodycznych, dla ktoÂrych wzorcem byøo Graduale
339 z St. Gallen datowane na poczaÎtek X wieku. WøasÂnie z tego zabytku wybrano 150 wariantoÂw z neumami prostymi i uporzaÎdkowano je w trzy serie po
50 melodii kazÇda. Z tymi wybranymi wariantami skonfrontowano odpowiednie
miejsca wszystkich manuskryptoÂw metodaÎ ¹kazÇdy z kazÇdymº. Zaobserwowane
odchylenie stanowiøy podstaweÎ do okresÂlenia wersji muzycznej tego samego
utworu. O stopniu pokrewienÂstwa pomieÎdzy reÎkopisami decydowaøa liczba
wariantoÂw odmiennych, ktoÂre okresÂlono pojeÎciem dystansu. Pozostaje on w relacji odwrotnie proporcjonalnej do stopnia pokrewienÂstwa, tzn. im dystans jest
mniejszy, tym pokrewienÂstwo wieÎksze.
12
J. Froger, L'edition critique de l'¹Antiphonale Missarumº par les moines de Solesmes,
¹Etudes gregorieÂnnesº, 1954 nr 1, s. 153.
13
Le graduel Roman. Edition critique par les moines de Solesmes, t. 2, 1975; t. 4, cz. 1, 1960,
cz. 2, 1962.
14
Zob. H. Sowulewska, Polskie graduaøy norbertanÂskie, w: Muzyka religijna w Polsce, t. 8,
red. J. Pikulik, Warszawa 1985, s. 35.
15
Froger, L'edition cirtique, s. 155.
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Efektem przeprowadzonych poroÂwnanÂ byøa kompletna systematyka ujawniajaÎcych sieÎ tradycji liturgiczno-muzycznych. Okazaøo sieÎ, zÇe manuskrypty
skupiajaÎ sieÎ w dwoÂch wielkich grupach: zachodnioromanÂskiej (Anglia, Belgia,
Francja, Hiszpania, czeÎsÂciowo Italia) oraz wschodniogermanÂskiej (Austria,
Niemcy, Szwajcaria, poÂønocne Wøochy).
Wypracowana metoda wariantoÂw melodycznych zostaøa juzÇ w latach 60.
XX wieku zaaplikowana do badanÂ nad zabytkami polskimi. Pierwszy zastosowaø jaÎ K. BieganÂski celem ustalenia miejsca, jakie zajmuje wsÂroÂd tradycji europejskiej gniezÂnienÂskie Missale Plenarium (MS 149)16. PodobnaÎ metodaÎ posøuzÇyø sieÎ T. Maciejewski, proÂbujaÎc okresÂlicÂ pochodzenie graduaøu z Cheømna
(L.35, Bibl. Sem. Duch. w Pelplinie)17. Nad przystosowaniem tej metody do
badanÂ zwiaÎzanych z polskimi zabytkami choraøowymi pracowaøa takzÇe H. Sowulewska, ktoÂra odniosøa dzieÎki temu duzÇy sukces naukowy18. TaÎ samaÎ metodaÎ
posøuzÇyli sieÎ roÂwniezÇ inni badacze choraøu gregorianÂskiego w Polsce.
Metoda genealogiczna w odniesieniu do prac nad zabytkami polskimi okazaøa sieÎ jednak nie do konÂca skuteczna, bowiem mnisi z Solesmes, jak juzÇ
wspomniano, nie uwzgleÎdnili zÂroÂdeø pochodzaÎcych z Europy SÂrodkowej
i Wschodniej. StaÎd tezÇ zbioÂr zabytkoÂw z tych terenoÂw (ok. 100 reÎkopisoÂw)
mozÇe w pewien sposoÂb zmodyfikowacÂ wyboÂr miejsc wariantowych, gdyzÇ
w przeciwnym przypadku istnieje mozÇliwosÂcÂ wyprowadzenia bøeÎdnych wnioskoÂw. Dlatego tezÇ metoda genealogiczna powinna bycÂ traktowana z wielkaÎ
ostrozÇnosÂciaÎ.
Ostatnio wsÂroÂd badaczy pojawiøy sieÎ uwagi zaprzeczajaÎce jakoby tradycja
reÎkopisÂmienna funkcjonowaøa wyøaÎczne w formie wertykalnej. NiektoÂre bowiem reÎkopisy posiadajaÎ horyzontalny charakter transmisji tekstu. Coraz czeÎsÂciej tezÇ wskazuje sieÎ na mozÇliwosÂcÂ funkcjonowania tradycji w formie otwartej,
czyli istnienia wieÎcej nizÇ jednego zÂroÂdøa wariantoÂw (archetypu). Wreszcie reÎkopisy zaginione zwieÎkszajaÎ stopienÂ hipotetycznosÂci wzajemnej filiacji. Pojawia
sieÎ bowiem koniecznosÂcÂ odtwarzania w stemma codicum ogniw juzÇ nieistniejaÎcych19.
Mimo tych zastrzezÇenÂ, metoda genealogiczna w duzÇym stopniu przyblizÇa
mozÇliwosÂcÂ identyfikacji poszczegoÂlnych kodeksoÂw.

16

K. BieganÂski, J. Woronczak, Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis 149. Musicological
and philological Analyses (Antiquitates Musicae in Polonia, vol. XI), Warszawa 1972, s. 101-103.
17
T. Maciejewski, Graduaø z Cheømna, w: Musica medii aevi, t. 4, red. J. Morawski, KrakoÂw
1973, s. 202-208.
18
H. Sowulewska, Graduaø gniezÂnienÂski ms.195 i krakowski ms.45 w sÂredniowiecznej tradycji
muzycznej, w: Muzyka religijna w Polsce, t. 5, red. J. Pikulik, Warszawa 1993, s. 159-234.
19
J. Crocker, Gregorian studies in the Twenty First century, ¹Plainsong and Medieval Musicº
1995 vol. 4, s. 54.
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3.

Kolejna metoda badanÂ nad monodiaÎ liturgicznaÎ, ktoÂrej propagatorem Polsce jest J. SÂcibor, opiera sieÎ na traktatach teoretycznych Musica enchiriadis
(IX w.) i Commemoratio brevis (X w.)20. Koncentruje sieÎ ona gøownie na
modalnym aspekcie choraøu gregorianÂskiego, w tym szczegoÂlnie dotyczy typoÂw
skali i typoÂw melodii. Wspomniane traktaty wyroÂzÇniajaÎ materieÎ sÂpiewu, na
ktoÂraÎ skøadajaÎ sieÎ cztery dzÂwieÎki beÎdaÎce ze sobaÎ w podstawowej relacji odlegøosÂci, oraz formeÎ sÂpiewu, czyli ambitus melodii (zakres) i ± co najwazÇniejsze ±
struktureÎ formuø inicjalnych21. Okazuje sieÎ, zÇe dotychczasowy sposoÂb okresÂlenia modus melodii na podstawie wyøaÎcznie jej finalis (¹in fine iudicabisº) jest
niewystarczajaÎcy. Konieczna jest w tym przypadku znajomosÂcÂ struktury dzÂwieÎkoÂw inicjalnych, ktoÂra stanowi o zastosowaniu modus w konkretnej melodii.
Ten podstawowy zestaw dzÂwieÎkoÂw dotyczy szczegoÂlnie tonoÂw psalmowych
oraz zwiaÎzanych z nimi antyfon. SzczegoÂøowa analiza sÂpiewoÂw gregorianÂskich
prowadzona w sÂwietle systemowych zaøozÇenÂ traktatu Musica enchiriadis pozwala na rekonstrukcjeÎ syntetycznego obrazu struktur modalnych w okresie
odrodzenia karolinÂskiego. W tym bowiem czasie wymogi teorii muzycznej nie
dopuszczaøy do zakøoÂcenia porzaÎdku dzÂwieÎkoÂw. Traktaty te majaÎ fundamentalne znaczenie historyczne, gdyzÇ na ich podstawie mozÇna odczytacÂ melodie
choraøowe zapisane notacjaÎ cheironomicznaÎ. MozÇna przypuszczacÂ, izÇ wersja
modalna choraøu w ich przekazie jest bliska postaci starorzymskiego choraøu
przechowywanego w tradycji oralnej przez wiele wiekoÂw22.
SøabaÎ stronaÎ tej metody jest fakt, zÇe søuzÇy ona do identyfikacji sÂpiewoÂw
liturgicznych powstaøych dopiero ok. IX wieku, natomiast nie odnosi sieÎ do
kompozycji wczesÂniejszych. W stosunku do tych ostatnich nalezÇy stosowacÂ inne
metody badawcze, ktoÂre dopiero sieÎ ksztaøtujaÎ23.
4.

Zupeønie odreÎbnaÎ sprawaÎ jest kwestia studioÂw nad tzw. sÂpiewami postgregorianÂskimi, ktoÂre datujaÎ sieÎ na wiek XI i czasy poÂzÂniejsze. W tym okresie
bowiem twoÂrcy sÂpiewoÂw albo zapomnieli juzÇ o traktatach teoretycznych, albo
tezÇ sÂwiadomie z ich zaøozÇenÂ rezygnowali. Nie ulega waÎtpliwosÂci, zÇe sÂpiewy
pogregorianÂskie wyrosøy z klasycznego choraøu. JuzÇ jednak od poøowy VIII
J. SÂcibor, Geneza struktur modalnych choraøu gregorianÂskiego w sÂwietle traktatoÂw enchiriadis, Lublin 1993.
21
TamzÇe, s. 18-30.
22
TamzÇe, s. 160-162.
23
R. Bernagiewicz, Communiones graduaøu rzymskiego in statu nascendi i w obliczu rodzaÎcej
sieÎ diastemii, Lublin 2004, s. 412 nn.
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wieku praktyka muzyczna odchodziøa od sÂcisÂle okresÂlonych zasad i zaczeÎøa
liczycÂ sieÎ z poczuciem nowej tonalnosÂci zachodniej24. Po 754 r. skøaniano sieÎ
ku mentalnosÂci pentachordalnej, co generowaøo zjawisko labilnosÂci modalnej.
Jest ono charakterystyczne szczegoÂlnie dla kompozycji galijskich25. Tematyce
tej poÂzÂnogregorianÂskiej muzyki liturgicznej posÂwieÎciøo swe prace wielu autoroÂw Europy Zachodniej m.in. Z. Falvy26, R. Hankeln27, szczegoÂlnie zasÂ
D. Hiley28. Na terenie Polski tym problemem zajeÎøa sieÎ szerzej B. Bodzioch29.
Trzeba byøo przyjaÎcÂ okresÂlone kryteria badawcze w stosunku do sÂpiewoÂw
poÂzÂnogregorianÂskich. NalezÇy do nich najpierw stosunek melodii do tekstu.
W kompozycjach tego okresu dostrzega sieÎ wzrost znaczenia akcentu przyciskowego: akcenty søowne zaznacza sieÎ uzÇywaniem melizm. Zrezygnowano tezÇ
z ilustracyjnego traktowania melodii w stosunku do tekstu. Z kolei nuty pojedyncze weszøy w niskie rejestry. Byøo to spowodowane koniecznosÂciaÎ zastosowania muzycznej formuøy kadencyjnej. Kadencje subtonalne zyskaøy przewageÎ nad innymi rodzajami odcinkoÂw muzycznych. OdejsÂcie od pøynnego ruchu dzÂwieÎkoÂw w klasycznym repertuarze gregorianÂskim zaowocowaøo stosowaniem wieÎkszych interwaøoÂw w melodiach. W formuøach inicjalnych pojawiaÎ
sieÎ caøkowicie swobodny sposoÂb komponowania, co roÂwniezÇ stanowiøo novum
w stosunku do utworoÂw tradycyjnych. W niektoÂrych sÂpiewach, zwøaszcza w responsoriach, mozÇna zauwazÇycÂ przemiennosÂcÂ modusoÂw autentycznych i plagalnych. Wreszcie zaczeÎto stosowacÂ zasady tzw. tonalnosÂci kwintowej nie tylko
w zakonÂczeniach odcinkoÂw czy zdanÂ, ale takzÇe w pojedynczych wyrazach, nawet jednosylabowych30. Reguøa ta byøa z natury obca tradycyjnemu choraøowi,
stanowi wieÎc istotny element stylistyczny poÂzÂnosÂredniowiecznej monodii liturgicznej31.

SÂcibor, Geneza struktur, s. 161.
Bernagiewicz, Communiones, s. 414.
26
Z. Falvy, Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre Musik, Budapest 1965.
27
R. Hankeln, Antiphonen suÈddeutscher Heiligen-Offizium des Hochmittelalters, w: International Musicological Society Group Cantus Planus, Papers read at the 9th Meeting. Esztergom and
VisegraÂd 1998, red. L. Dobszay, Budapest 2001, s. 151-172.
28
D. Hiley, The Historia of St. Julian by Laetald of Micy. Some comments and questions about
a North French office the early eleven century, w: Divine Office in the Latin Middle Ages. Methodology and Source Studies, Regional Developments, Hagiography. Written in Honour of Professor
Ruth Steiner, red. M.E. Fassler, R.A. Baltzer, Oxford 2000, s. 444-462.
29
B. Bodzioch, Antyfonarze Andrzeja Piotrowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich
tradycji liturgiczno-muzycznych na przykøadzie oficjoÂw rymowanych. (Studium zÂroÂdøoznawczomuzykologiczne), Lublin 2005 (kompis rozprawy doktorskiej).
30
TamzÇe, s. 202-249.
31
ZasadeÎ teÎ przejaÎø m.in. D. Hiley (Choraø gregorianÂski i neogregorianÂski. Zmiany stylistyczne w sÂpiewach oficjoÂw ku czci sÂwieÎtych sÂredniowiecznych, ¹Muzykaº 48(2003) nr 2, s. 3-15.
24
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Okazuje sieÎ zatem, zÇe przy pracach badawczych nad sÂpiewami postgregorianÂskimi nalezÇy stosowacÂ analizeÎ uwzgleÎdniajaÎcaÎ wyzÇej wymienione zjawiska.
Metoda ta nie zostaøa jak dotaÎd sÂcisÂle sprecyzowana.

* * *

Przedstawione metody stanowiaÎ podstawowy trzon niezbeÎdny do podejmowania studioÂw nad monodiaÎ liturgicznaÎ wczesnego i poÂzÂnego sÂredniowiecza.
NiekonwencjonalnosÂcÂ i bogactwo tej twoÂrczosÂci wymaga niekiedy stosowania
kilku metod na raz, zalezÇnie zresztaÎ od celu, jaki stawia sobie badacz tej problematyki. Trzeba miecÂ takzÇe sÂwiadomosÂcÂ, zÇe w tej dziedzinie nie powiedziano
jeszcze ostatniego søowa, gdyzÇ sÂpiewy monodyczne okresu sÂredniowiecza przynoszaÎ coraz to nowe tajemnice, ktoÂre beÎdaÎ wymagaøy stosowania zmodyfikowanych lub nawet caøkiem nowych metod badawczych.
Metodologia di analisi della monodia liturgica
Riassunto
Per monodia liturgica si intendono i canti a una voce che non richiedono accompagnamento strumentale. Nel suo ambito rientrano soprattutto: canto gregoriano,
repertorio neo-gregoriano e canti liturgici a una voce in lingue nazionali. I principali
metodi di analisi della monodia sono stati adottati dalle science storiche (euristica e
metodi indiretti: filologico, geografico, comparativo, induttivo e di riduzione). In
medievistica musicologica ha guadagnato importanza il metodo genealogico che
serve a determinare la cosiddetta famiglia di manoscritti cio attribuirli ad un circolo
geografico e culturale preciso. Oggi un metodo applicato universalmente. Senza
dubbio la priorit spetta pertanto al metodo comparativo. Il seguente un metodo
basato sull'aspetto modale del canto gregoriano. Esso base sull'analisi dei tipi di
scale e dei tipi di melodie. Per questo si concentra sia sui finali delle composizioni
che sul sottolineare le cosiddette strutture melodiche, soprattutto iniziali.
Nell'ambito dei canti neo-gregoriani non stato ancora elaborato un metodo completo di analisi. Esso basa finora sugli studi relativi al rapporto della melodia verso il
testo (uso di melismi, accento dinamico). Nella melodia vengono esaminati gli intervalli, la scioltezza del movimento dei suoni, l`alternanza dei modi autentici e
plagali, l'adozione del principio di quinta tonalit (invece dell'attuale tonalit quartale). Le successive analisi della monodia liturgica possono apportare sia una correzione dei metodi attuali, sia un'elaborazione dei metodi di analisi completamente
nuovi.
Tøum. Stanisøaw Szymanek
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