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Ks. Micha³ Olejarczyk � Kielce

TRAKTAT HIERONIMA Z MORAW.
KONTEKST HISTORYCZNY, TRE�Æ I PRZEZNACZENIE

W niniejszym artykule zaprezentujemy dzie³o wybitnego dominikañskiego
teoretyka muzycznego Hieronima z Moraw, który by³ zwi¹zany z paryskim
�rodowiskiem Notre Dame. Najpierw przedstawimy genezê zakonu za³o¿one-
go przez �w. Dominika. Nastêpnie omówimy rozwój liturgii dominikanów
ze szczególnym uwzglêdnieniem chora³u. Wiêcej uwagi po�wiêcimy na omó-
wienie tzw. �prototypu�, czyli ksiêgi zredagowanej przez Humberta, jednego
z mistrzów zakonu. Dokument ten bowiem stanowi³ podstawê dla ujednolice-
nia liturgii i �piewu we wszystkich klasztorach dominikañskich Europy. Do
�prototypu� odnosi³ siê w swoim traktacie w³a�nie Hieronim z Moraw, którego
postaæ i dzie³o przedstawimy w dalszej czê�ci artyku³u. Jego dzie³o jest bo-
wiem jednym z pomników, w których wiara wyrazi³a swe piêkno.

1. Zakon dominikanów � �rodowisko, liturgia

Zakon Braci Kaznodziejów zosta³ za³o¿ony przez �w. Dominika Guzmána
i zatwierdzony przez papie¿a Honoriusza III Bull¹ Religiosam vitam w 1216 r.
Geneza zakonu jest zwi¹zana z ewangelizacyjn¹ akcj¹ kaznodziejsk¹. Zgro-
madzenie mia³o szerzyæ s³owem i przyk³adem ewangeliczny apostolat. Wspo-
maga³o biskupów w kaznodziejstwie i przyczyni³o siê do reformy w Ko�ciele
powszechnym. W 1217 r. grupa zakonników zosta³a rozes³ana do wa¿niej-
szych o�rodków, takich jak Pary¿, Rzym czy Bolonia1. Tam poszukiwano
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1 Konieczno�æ kszta³cenia braci zakonnych nada³a zakonowi intelektualny cha-
rakter; organizowano wy¿sze studia teologiczne, które by³y powi¹zane z najwiêkszymi
uniwersytetami, m.in. w Kolonii, Bolonii, Padwie, Pary¿u i Perugii. Dominikanie zdobyli
siln¹ pozycjê na Uniwersytecie Paryskim, gdzie od 1230 r. mieli dwie z dwunastu katedr
na Wydziale Teologii. Uniwersytet od czasu swego powstania zarz¹dza³ równie¿ szko-
³ami i instytucjami lokalnymi, jak na przyk³ad szko³y ko�cielne opactw �w. Wiktoryna
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kandydatów do zakonu. W Bolonii w 1220 r. na pierwszych kapitu³ach gene-
ralnych ustalono ramy prawno-organizacyjne. Na³o¿ono na braci obowi¹zek
¿ycia ewangelicznego, akcentuj¹c szczególnie dzia³alno�æ kaznodziejsk¹ w�ród
wszystkich warstw spo³ecznych. W du¿ych miastach zak³adano domy zakon-
ne oraz organizowano studia przygotowuj¹ce do duszpasterstwa. Klasztor sta-
wa³ siê jednocze�nie uczelni¹, w której kap³ani i klerycy, niezale¿nie od wieku,
funkcji, sta¿u czy poziomu wykszta³cenia, pobierali naukê podczas codzien-
nych zajêæ2. Naukê prowadzili lektorzy, którzy odbyli czteroletnie studia
teologiczne. Po 1220 r. zrezygnowano z wszelkiej w³asno�ci, utrzymywano siê
wy³¹cznie z ofiar. Okre�lony zosta³ tak¿e model ¿ycia wspólnotowego. Prze³o-
¿eni, czyli przeor, prowincja³ i genera³, byli powo³ywani w drodze wyborów,
odpowiadali oni przed konwentem czy kapitu³¹ generaln¹, a ka¿dy z zakonni-
ków sk³ada³ przysiêgê wierno�ci genera³owi3.

Ryt liturgii dominikañskiej jest jedn¹ z form liturgii rzymskiej4. Na pocz¹t-
ku swego istnienia zakon nie posiada³ jednolitego i w³asnego chora³u. Ponie-
wa¿ dominikanie rozwijali siê bardzo szybko w ca³ej Europie5, powstaj¹ce
klasztory przejmowa³y w pierwszym okresie liturgiê obowi¹zuj¹c¹ w miejscu
ich fundacji, a tym samym dostosowywali siê do lokalnych form liturgicznych.

i �w. Genowefy. Por. J. Verger, L�Université de Paris et ses colleges au temps
de Jérôme de Moravie, w: Jérôme de Moravie, un théoricien de la musique dans
le milieu intellectual parisien du XIII siècle, red. M. Huglo, M. Pérès, Paris 1992, s. 16�17.

2 Por. J. K³oczowski, Dominikanie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985,
kol. 69 (dalej EK).

3 Por. tam¿e, O pocz¹tkach historii zakonu, por. te¿ M. Berry, Dominican friars,
w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 7, London 2001,
s. 443�444; Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M. A. Babraj, Poznañ 1986.

4 Por. P. Rocha, Liturgia Della Cappella Papale, liturgia dei Fratri Minori
e liturgia dei Fratri Predicatori, w: Aux origies de la liturgie dominicale: Le Manu-
scrit Santa Sabina XIV L1, red. L. E. Boyle, P. M. Gy, Roma 2004, s. 115 (dalej AOLD).
Na temat liturgii dominikañskiej zob. L. Rousseau, De ecclesiastico officio fratrum
Praedicatorum secundum ordinationem venerabilis magistri Humberti de Romanis,
Rome 1927; W. R. Bonniwell, A history of the Dominican liturgy, 1215�1945, New
York 1945; R. Creytens, L�Ordinaire des Frères Prêcheurs au Moyen Âge, w: Archi-
vum Fratrum Praedicatorum / Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum
ad S. Sabinae, 24 (1954), s. 108�188, (dalej AFP); A. A. King, Liturgies of the religious
Orders, Londyn � Toronto � New York 1955, s. 325�395; G. Sölch, Die Eigenliturgie
der Dominikaner, Düsseldorf 1957; W. A. Hinnebusch, The history of the Dominican
Order, t. 2, New York 1965; ten¿e, Brève histoire de l�ordre dominicain, Paris 1990,
s. 22�80.

5 �Wszystkie kraje katolickie i ziemi �wiêtej uzyska³y konwenty dominikañskie
w ci¹gu dziesiêciu lat istnienia�, J. K³oczowski, Dominikanie polscy na �l¹sku w XIII�
XIV wieku, Lublin 1956, s. 12.
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To wp³ynê³o na ró¿norodno�æ rytów poszczególnych domów zakonnych i spra-
wia³o wielkie trudno�ci zakonowi w utrzymywaniu liturgicznej jedno�ci. Domi-
nikañskie ksiêgi liturgiczne tamtego okresu odzwierciedla³y XIII-wieczn¹
liturgiê rzymsk¹, która mia³a liczne warianty; jednak¿e nie zachowa³y siê one
do naszych czasów.

Uniwersalne powo³anie Braci Kaznodziejów i wymogi w³a�ciwe dla
�liturgii wêdrownej� mog¹ t³umaczyæ stopniowe d¹¿enie do ujednolicenia
liturgii. Niektórzy autorzy przypuszczaj¹, ¿e ujednolicenie zosta³o wprowadzo-
ne ju¿ przez �w. Dominika. W ka¿dym razie bez ¿adnych w¹tpliwo�ci zosta³a
ona uporz¹dkowana przez jego nastêpcê, Jordana z Saksonii (1222�1237),
któremu zawdziêczamy pierwsze, oficjalne teksty. Liturgia wprowadzona
zosta³a w czasach �w. Rajmunda z Pen~afort (1238�1241) oraz Jana Niemca
(1241�1252)6.

W pierwszej po³owie XIII w., w okresie kiedy dominikanie konstytuowali
swoje prawo zakonne i liturgiczne, toczy³ siê spór wokó³ zyskuj¹cej powoli
na znaczeniu muzyki wielog³osowej. Muzyka ta uznawana by³a za z³¹. Ju¿
w 1242 r. kapitu³a generalna w Bolonii zakaza³a jej stosowania w liturgii,
a w osiem lat pó�niej kapitu³a generalna londyñska wykluczy³a �piew w okta-
wach (organum oktawowe?). Oba zakazy potwierdzi³a kapitu³a generalna
w Pary¿u w 1306 r.7 Fakt, ¿e po zakazie dotycz¹cym muzyki wielog³osowej
z 1242 r. kolejne kapitu³y go powtarza³y, �wiadczy o tym, ¿e zarz¹dzenia
nie by³y respektowane. Byæ mo¿e pewn¹ rolê w tej dyskusji odegra³ sam
Hieronim z Moraw8.

Pod koniec I po³owy XIII w. pojawi³y siê pierwsze próby ujednolicenia
liturgii dominikañskiej. Warto u�wiadomiæ sobie, ¿e by³ to czas, w którym to-
czy³ siê spór. W 1244 r. kapitu³a generalna w Bolonii poleci³a zbadaæ rubryki
stosowanych dot¹d ksi¹g liturgicznych i zaprezentowaæ na kolejnej kapitule.
Rewizjê rubryk powierzono komisji z³o¿onej z czterech cz³onków na kapitule
w Kolonii rok pó�niej (bracia, którzy mieli dostarczyæ kopie ksi¹g liturgicznych
z ich terenów, pochodzili z prowincji francuskich, angielskich, lombardzkich
i niemieckich)9, a ustalony i zrewidowany z Angers ryt zatwierdzono w latach

6 Por. Éric Palazzo, Authenticité, codification et memoire dans la liturgie medie-
valé, l«exemple du �Prototype� de l«ordre dominicain, w: AOLD, s. 59�60.

7 �Nullus fratrum nostrae provinciae libros notatos secundum cantum ordinis
audeat corrigere secundum cantum saecularem. Si quis vero opposites fuerit, per suos
praesidentes puniatur�, C. Jasiñski, Summarium ordinationum capitulorum genera-
lium Ordinis Praedicatorum, Cracoviae 1638, s. 41, cyt. za: R. �wiêtochowski, Trady-
cje muzyczne zakonu kaznodziejskiego, �Muzyka�, 1 (1963), s. 13.

8 Por. E. H. Füllenbach, Hieronymus de Moravia OP Ein Musiktheoretiker des
13. Jahrhunderts, w: �Wort und Antwort�, 42 (2001), s. 42.

9 �Committimus quatuor fratribus Francie, Anglie, Lombardie, Theotonie, quo
stantes in domo Andegavensi officium nocturnum et diurnum tam in littera quam
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1246�1261 i odt¹d obowi¹zywa³ on w zakonie. W 1254 r. kapitu³a w Budzie
nakaza³a jego ponown¹ rewizjê10. Wówczas dokonano ca³kowitej reformy ksi¹g
liturgii dominikañskiej. Pi¹ty mistrz zakonu Humbert z Romans (1254�1263)11

zosta³ wyznaczony przez zgromadzenie, aby dopilnowaæ koñcowej korekty

in cantu et rubricis corrigant et concordent, ac defectus suppleant, cum quanto po-
ssint dispendio minori, et quilibet de predictorum quatuor afferat tam nocturnum offi-
cium secum de provincial sua, et provincials procurent, et sint n festo Remigii�. B. M.
Reichert wyd., Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, I (1220�1303),
Rome-Stutgart 1899, s. 4, cyt. za: AOLD s. 15.

10 �Committimus magistro ordinis totam ordinacionem ecclesiastici officii, tam
diurni quam nocturni, et eorum que ad hoc pertinent, et correctionem librorum ecclesia-
sticorum, et quod corrigat litteram regule. Inchoamus has «constitutiones». In capitulo
de officio ecclesie, ubi dicitur totum officium tam diurnum quam nocturnum, addatur
secundum ordinacionem et exempar venerabilis patris Humberti magistri Ordinis con-
firmamus etc�. B. M. Reichert wyd., Acta�, dz. cyt., s. 68, cyt. za: AOLD, s. 16.

11 Studiowa³ teologiê i prawo kanoniczne w Pary¿u, w 1224 r. wst¹pi³ do zakonu.
By³ lektorem teologii w Lyonie i przeorem tamtejszego klasztoru. Od 1226 r. do 1236 r.
pe³ni³ urz¹d prowincja³a prowincji rzymskiej, a w latach 1245�1254 prowincji francu-
skiej. Na kapitule generalnej w Budzie (1254) zosta³ wybrany genera³em zakonu. Doko-
na³ ostatecznej rewizji liturgii dominikañskiej, przyczyniaj¹c siê do jej ujednolicenia
w ca³ym zakonie. Zakoñczy³ rozpoczêt¹ przez jego poprzedników pracê nad tekstem
konstytucji dominikanów. W swoich pismach zwraca³ uwagê na problemy zwi¹zane
z liturgi¹ jego czasów. Mówi³ o szkodach, jakie mog¹ wynikn¹æ z niew³a�ciwego, czyli
rozwlek³ego sprawowania s³u¿by Bo¿ej. Dotyczy to w szczególno�ci godzin kano-
nicznych odmawianych w chórze. Do jego najwa¿niejszych dzie³ zaliczamy: Expositio
super Constitutione Fratrum Praedicatorum oraz Liber de instructione officialium
Ordinis Praedicatorum. Wywar³y one wp³yw na wiele pokoleñ dominikanów. Por.
K. Borowczyk, Humbert z Romans, EK t. 6, Lublin 1993, kol. 1318�1319. Wiele miejsca
w swoich pismach Humbert po�wiêca kwestiom liturgicznym. Dla przyk³adu zwraca
uwagê na zasadê brevitas: �Hore omnes in ecclesia breviter et succinte taliter dicantur,
ne fratres devotionem amittant et forum studium minime impediatur. Quod ita dicimus
esse faciendum ut in medio versus metrumum cum pausa servetur, non protrahendo
vocem in pausa, vel in fine versus, sed, sicut dictum est, breviter et succincte termine-
tur. Hoc enim magis et minus pro tempore observetur�. (Wszystkie godziny w ko�ciele
nale¿y odmawiaæ krótko i zwiê�le, aby bracia nie gubili pobo¿no�ci, a ich studium w jak
najmniejszym stopniu nie by³o doprowadzone do upadku. Tak to nale¿y czyniæ, aby
w �rodku wersetu zachowaæ metrum z pauz¹ i nie przeci¹gaæ g³osu w pauzie i na koñcu
wersetu, lecz, jak zosta³o powiedziane, krótko i zwiê�le skoñczyæ.). Cyt. za: A. G. Fuen-
te, La vida liturgica en la Orden de Predicadores, Studio en su legislacion: 1216�
1980, Roma 1981, s. 380. Na temat osoby i dzie³a Humberta z Romans zob. te¿. M. H.
Vicaire, Humbert de Romans, w: Dictionnaire de spiritualité 7/1, kol. 1108�1116;
Th. Kaeppeli, Scriptores ordinis Praedicatorum Medii Levi, t. II (G�I), Rome 1875,
s. 283�295; E. T. Brett, Humbert of Romans. His Life and views of thirteenth-century
society, Toronto 1984, s. 80�120.
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wszystkich ksi¹g liturgicznych. Od tej chwili reformê chora³u dominikañskiego
wi¹¿e siê z imieniem Humberta. Teksty konstytucji, które zatwierdzaj¹ liturgiê
dominikañsk¹, przypisuj¹ dzie³o reformy w³a�nie jemu12. Jednym z najwa¿niej-
szych dzie³ Humberta by³o dokonanie redakcji tzw. �prototypu�, czyli zespo³u
ksi¹g liturgicznych i dokumentów prawnych reguluj¹cych ryt dominikañski.
�Prototyp� (zwany tak¿e Correctorium) zosta³ sporz¹dzony i przyjêty w Pa-
ry¿u i Mediolanie w latach 1254�1261. Wed³ug Fülenbacha kodeks powsta³
przypuszczalnie w 1256 r.13 Jego tytu³ brzmi: Ecclesiasticum officium secun-
dum Ordinem Fratrum Praedicatorum14. W li�cie za³¹czonym do aktów zgro-
madzenia Humbert o�wiadczy³, ¿e opracowanie zosta³o zakoñczone �chocia¿
niemo¿liwe by³o sprostanie wymaganiom i gustom wszystkich braci�. Oznaj-
mi³ on tak¿e, ¿e opracowanie sk³ada siê z czternastu tomów15. W aktach

12 �Totium officium tam diurnum quam nocturnum addatur secundum ordinatio-
nem et correctionem venerabilis Patris nostri Humberti Magistri Ordinis confirmamus�,
w: B. M. Reichert red., Monumenta Ordinis Praedicatorum, t. 3, Roma 1898, s. 72 i 78.

13 Por. E. H. Füllenbach, Hieronymus de Moravia�, art. cyt., s. 41.
14 Rêkopis XIV L1 z ko�cio³a �w. Sabiny nie jest dzie³em luksusowym. To ³adny

rêkopis, starannie przepisany i ozdobiony, któremu chciano nadaæ estetyczn¹ formê
przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i poszanowaniu ducha ubóstwa. Tym t³uma-
czy siê niewielk¹ ilo�æ miniatur i oszczêdne u¿ywanie z³ota. Obfite s¹ za to filigranowe
zdobienia i ró¿ne drobne ornamenty, wykonane przy pomocy czerwonego lub niebie-
skiego atramentu. Por. M. T. Gousset, La decoration du Prototype et des manuscripts
liturgiques apparentés, w: AOLD, s. 44., por. te¿ P. Gleeson, Dominican liturgical
manuscripts from before 1254, w: AFP, 42 (1972), Roma, s. 81. Tom o wymiarach 480
mm na 320 mm wa¿y oko³o 4,5 kilograma i zawiera 502 arkusze. Sk³ada siê z 14 ksi¹g
liturgicznych (I�XIV) oznaczonych liter¹ H od imienia Humberta. Rêkopis liczy w sumie
1004 strony, dwa pierwsze arkusze (pierwsze ozdobne strony fol. I-IIv) nie zosta³y
w³¹czone ani do starej numeracji stron, wykonanej o³ówkiem, ani nowoczesnej � dru-
kowanej, która obejmuje strony od 1 do 500. Oprawa jest nowa, ale sporz¹dzona ze
zjedzonych przez mole i wyblak³ych fragmentów pergaminu, które zosta³y zabezpieczo-
ne wewn¹trz ok³adki. Mo¿na st¹d wnioskowaæ, ¿e poprzednia oprawa pochodzi³a praw-
dopodobnie z pocz¹tku XVI w. Materia³ rêkopisu wykonany jest z dobrego miêkkiego
pergaminu. Jest w nim ma³o dziur oraz jedno czy dwa rozdarcia w miejscu, gdzie
wcze�niej by³ starannie zszyty. W tomie mo¿na wyró¿niæ przynajmniej czterna�cie
charakterów pisma. Dalsze szczegó³y kodykologiczne czytelnik mo¿e znale�æ w: L. E.
Bofyle, A material consideration of Santa Sabina Ms. XIV L1, w: AOLD, s. 20�21.

15 Humbert wylicza zawarto�æ Ecclesiastica officia kaznodziejów i wymienia te 14
ksi¹g w encyklice z 1256 r. z okazji aprobaty oficjum. �Ut autem scire possitis, utrum
totum habeatis officium, noveritis XIIII esse volumina, in quibus multipliciter contine-
tur videlicet: ordinarium, antiphonarium, lectionarium, psalterium, collectarium, marty-
rologium, libellum processionale, graduale, missale maioris altaris, evangelistarium eius-
dem, epistolarium eiusdem, missale pro minoribus altaribus, pulpitarium et breviarium
portatile�. Cyt. za: L. E. Boyle, A material consideration�, art. cyt., w: AOLD, s. 19.
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Zakonu Kaznodziejskiego w Pary¿u ka¿da prowincja zosta³a poinstruowana,
aby wys³aæ dwadzie�cia funtów monet z Tour do prze³o¿onego domu w Pary-
¿u. Pieni¹dze te mia³y byæ przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania wzor-
cowych egzemplarzy (kopii Correctorium Humberta). Jednak ostateczna
wersja archetypu liturgii dominikañskiej nie zosta³a nigdy ukoñczona. Dyspo-
nujemy jedynie �prototypem�. Ksiêga a¿ do rewolucji francuskiej pozostawa³a
w ko�ciele St.-Jacques w Pary¿u, a w 1841 r. trafi³a jak wspomnieli�my � do
archiwum zakonu w ko�ciele �w. Sabiny16.

�Prototyp� regulowa³ miêdzy innymi kwestiê kopiowania ksi¹g liturgicz-
nych. Na jego podstawie mo¿emy odtworzyæ (za M. Huglo) cztery regu³y
kopiowania17:

1. In antiphonariis et gradualibus
et aliis libris cantus fiant notae 
quadratae cum quattuor lineis
debito modo distantibus, ne nota
hinc inde comprimatur ab eis.

2. Nullus scienter litteram aut notam
mutet sed teneantur litterae et notae
et virgulae pausarum.

3. Puncta etiam directiva, posita
in fine linearum ad inveniendum
ubi prima nota sequentis lineae
debeat inchoari, diligenter
a notatoribus observetur.

4. Antequam legatur vel cantetur
de cetero in quocumque libro de novo
scribendo, prius liber bis ad correcta
exemplaria corrigatur.

Papie¿ Klemens IV Bull¹ Consurgit in nobis zatwierdzi³ 7 VII 1267 r.
w Viterbo zreformowany chora³ dominikañski18. Reforma zaproponowana
w �prototypie� Humberta mia³a charakter kompilacyjny19. Dokumenty zakonu

16 Por. L. E. Boyle, A material consideration�, art. cyt., w: AOLD, s. 20.
17 Por. M. Huglo, Prototype de Saint-Jacques et exemplaire du Maitre de L�Ordre,

w: AOLD, s. 213�214.
18 Por. S. Czerwik, W. Danielski, Dominikañski ryt, EK t. 4, Lublin 1985, kol. 100.
19 Por. D. Delalande, Le Graduel des Precheurs. Recherches sur les et la valeur

de son texte musical, Paris 1949, s. 3.

1. W antyfonarzach i gradua³ach
oraz innych ksiêgach do �piewu
pisze siê kwadratowe nuty z czterema
liniami przy zachowaniu nale¿nej
pomiêdzy nimi odleg³o�ci, aby nuta
nie by³a �ci�niêta przez linie.

2. Niech nikt �wiadomie nie zmienia
litery ani nuty, lecz nale¿y zachowaæ
litery, nuty i kreski pauz.

3. Zapisuj¹cy nuty niechaj przestrze-
gaj¹ pilnie tak¿e znajduj¹cych siê na
koñcu linii punktów wskazuj¹cych
kierunek [melodii] po to, aby wiedzieæ,
gdzie pierwsza nuta nastêpnej linii
powinna siê zaczynaæ.

4. Zanim zreszt¹ bêdzie siê czytaæ lub
�piewaæ z jakiejkolwiek ksiêgi na nowo
przepisanej, najpierw niech ksiêga zosta-
nie dwa razy sprawdzona wed³ug popra-
wionych [wcze�niej] egzemplarzy.
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nie podaj¹ ¿adnych informacji, z jakich �róde³ korzystano przy jej realizowaniu.
Niemniej S. Czerwik i W. Danielski twierdz¹, ¿e w rycie dominikañskim
zachowano pierwotne formy liturgii rzymskiej oraz wprowadzono nieliczne
elementy z rytu galijskiego. Liturgia dominikañska od rzymskiej odró¿nia³a siê
wiêksz¹ prostot¹ obrzêdów. Odnosi siê to zarówno do msza³u, jak i do brewia-
rza. Jej struktura by³a raczej kanonicka, podobnie jak pierwotne konstytucje
dominikañskie, które by³y wzorowane na prawodawstwie zakonnym premon-
stratensów; by³a te¿ czê�ciowo cysterska, zw³aszcza w puryzmie liturgicz-
nym. Zgodnie z pierwotnymi konstytucjami, liturgia winna byæ sprawowana
breviter i succincte, tj. krótko i zwiê�le (bez zbytniego rozwlekania)20. Cha-
rakterystyczne dla dominikañskiej Mszy �w. s¹ krótkie modlitwy u stopni o³ta-
rza, obrzêdy przygotowania darów ofiarnych, odrêbne gesty podczas kanonu,
za� dla oficjum krótkie antyfony i czytania. W kalendarzu liturgicznym domini-
kañskim mamy przewagê cyklu dni o tajemnicach Pañskich nad cyklem dni
ku czci �wiêtych21.

2. Hieronim z Moraw

Znakomitym intelektualist¹ dominikañskim i wybitnym teoretykiem mu-
zycznym zwi¹zanym z paryskim �rodowiskiem Notre Dame by³ w³a�nie Hie-
ronim z Moraw, autor Tractatus de musica sporz¹dzonego nieco pó�niej ni¿
Correctorium Humberta z Romans. Traktat ten nie tylko zawiera wa¿ne wska-
zówki co do praktyki dominikañskiej �piewu w XIII w., ale nale¿y do niewielu
dzie³ teorii muzyki tamtych czasów, które przetrwa³y do dzi�.

Na podstawie obecnego stanu badañ niewiele mo¿emy powiedzieæ o ¿y-
ciu Hieronima. Wiadomo, ¿e by³ dominikaninem, prawdopodobnie cz³onkiem
klasztoru przy ulicy St.-Jacques w Pary¿u; tam pracowa³ jako nauczyciel mu-
zyki. Przynajmniej czasowo mieszka³ w Pary¿u22. Rok urodzin ani rok �mierci
nie s¹ nam znane. Okoliczno�ci jego ¿ycia spowija tajemnica. Nic nie wiemy
o jego osobowo�ci ani o tradycjach kulturowych kraju, z którego pochodzi³.
Wysuwane s¹ ró¿ne hipotezy odno�nie do narodowo�ci. Wstêp do Tractatus
de musica zawiera informacjê, ¿e dzie³o to zosta³o opracowane przez brata

20 Por. przypis 83. Na temat zasady breviter et succincte zob. B. Matusiak, Domi-
nikañska brevitas w �wietle �róde³, w: �Teofil�, nr 1 (9) 1999, s. 12�27.

21 Por. S. Czerwik, W. Danielski, Dominikañski�, art. cyt., EK, t. 4, kol. 100.
22 Wed³ug Meyera konotacje tre�ci nauczania Hieronima z nauczaniem uniwer-

syteckiego �rodowiska paryskiego nie s¹ wystarczaj¹c¹ przes³ank¹, by wnioskowaæ
o jego pobycie w Pary¿u w klasztorze Saint-Jacques. Por. Ch. Meyer, Hieronymus
de Moravia, w: Die Music in Geschichte und Gegenwart, t. 8, Barenreiter-Weimar,
kol. 1519.
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Hieronima Morawianina (�a fratre ieronimo de moravo�), ale zakoñczenie trak-
tatu mówi o nim �Jeronimus de Moravie� (Hieronim z Moray)23. Zgodnie
z konwencjami onomastyki XIII w. przymiotnik moravus okre�la Hieronima
jako �czeskiego� dominikanina, natomiast zwrot �de Moravia� wskazuje na
miejsce pochodzenia � na Moray w Szkocji24. Wed³ug Hammonda bardziej
prawdopodobne jest, ¿e Hieronim przynale¿a³ do zgromadzenia ufundowa-
nego w 1235 r. w Moray w Szkocji, ni¿ do spo³eczno�ci dominikañskiej
na Morawach25. Jego przynale¿no�æ do Zakonu Kaznodziejskiego jest po-
twierdzona tak¿e poprzez odpis dominikañskiego tonarium, zawartego w Trac-
tatus de musica, wykazuj¹cego pewne odstêpstwa od wersji sporz¹dzonej
w 1255 r. przez Humberta z Romans.

3. Prezentacja Tractatus de musica

3.1. Dane kodykologiczne i historia traktatu

Zawarto�æ traktatu sugeruje, ¿e zosta³ on napisany nie wcze�niej ni¿
w 1272 r., jako ¿e cytowany w nim komentarz �w. Tomasza z Akwinu,
dotycz¹cy dzie³a De caelo et mundo Arystotelesa, powsta³ w tym¿e roku26.

23 Na pewno imiê jego to nie Moranum, jak próbowa³ je odczytywaæ pewien stary
bibliograf. Por. A. Gastoué, Un Dominicain Professeur de musique au treizieme siecle:
Fr. Jerome de Moravie et son oeuvre, w: AFP, 2 (1932), s. 234.

24 Por. Ch. Meyer, Hieronymus de Moravia, w: Die Musik in Geschichte und
Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik; bergründet von Friedrich Blume
Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher, 20 Bände
in zwei Teilen, Bärenreiter Verlag (Kassel) 1994, kol. 1519 (dalej MGG).

25 Por. F. Hammnod, E. H. Roesner, Hieronymus de Moravia, w: The New Grove
Dictionary of Music and Musicains, Ed. S. Sadie, t. 17, Oxford University Press 2000,
s. 487 (dalej NGrove).

26 Równie¿ na podstawie innych �róde³ cytowanych w rêkopisie mo¿emy podaæ
przybli¿one daty jego powstania. I tak Hieronim zapo¿ycza definicjê muzyki od Johan-
nesa de Garlandia, co wskazuje w przybli¿eniu na lata 1260�1270. Ponadto Hieronim
cytuje czêsto Musica pewnego Jana, którym jest z pewno�ci¹ Johannes Affligemensis.
Jego nauczanie jest reprezentowane w Pary¿u tylko przez jeden rêkopis z opactwa
�w. Genowefy. Jakub z Mons, zwany Jakubem z Liège, przyby³y do Pary¿a oko³o 1280 r.,
cytowa³ wielokrotnie Musica Joannis w ró¿nych czê�ciach Ksiêgi VI swojego Specu-
lum musicae. Hieronim w rozdziale pi¹tym swojej rozprawy, podaje definicjê muzyki
wed³ug Alfarabiego, znan¹ mu wy³¹cznie z przek³adu z jêzyka arabskiego, cytowanego
w Speculum doctrinale (1250). Por. M. Huglo, La place du Tractaus de Musica dans
l«historie musicale du XIII siècle, w: Jérôme de Moravie, un théoricien de la musique
dans le milieu intellectual parisien du XIII siècle, Paris 1992, s. 39.
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Egzemplarz ten musia³ zostaæ skopiowany przed rokiem 1304, kiedy przekaza-
no go na Sorbonê po �mierci jego w³a�ciciela Piotra z Limoges27. Rêkopis ten
by³ przekazany bibliotece Kolegium Sorbony, celem udostêpnienia go zaintere-
sowanym w kaplicy Kolegium, gdzie zosta³ przymocowany ³añcuchami (inca-
thenabitur in capella)28. Wyceniono go na dwadzie�cia z³otych soli. Nosi³
64 numer w�ród quadriviali, czyli rozpraw przynale¿¹cych do quadrivium29.
A zatem ju¿ od 1304 r. znajdowa³ siê w zasobach bibliotecznych Sorbony,
a kiedy uczelnia zosta³a rozwi¹zana w czasie rewolucji francuskiej, przeszed³
w posiadanie paryskiej Bibliothèque Nationale30. Nie mamy jednak stuprocen-
towej pewno�ci, ¿e kopia by³a zamówiona przez Piotra z Limoges, poniewa¿
ksiêga ta nie figuruje w spisie pozycji, za które zap³aci³. Najprawdopodobniej
zakupi³ tê ksiêgê, gdy ju¿ by³a skatalogowana i przechowa³ j¹ a¿ do swojej
�mierci31.

Je�li chodzi o recepcjê dzie³a Hieronima, warto wspomnieæ opiniê J. Ver-
gera, który sugeruje, ¿e Tractaus de musica, bêd¹cy bezpo�rednim wynikiem
nauczania Hieronima, nie cieszy³ siê zbytni¹ popularno�ci¹ w�ród paryskich
�rodowisk uniwersyteckich32.

Rêkopis rozprawy, który jest dzi� przechowywany w Pary¿u, oznaczony
sygnatur¹ B.N. ms. lat. 16663, zachowa³ siê w oprawie pokrytej bia³¹ skór¹,
udekorowanej na brzegach poz³acan¹ nici¹. Niemniej widoczne pozosta³y �la-
dy po dawnej, bardzo solidnej oprawie z XIV w.33 Rêkopis sk³ada siê z 23
sk³adek � ka¿da z nich ma dwa dyplomy (cztery karty � osiem stron). Ca³y
rêkopis liczy 94 karty �redniego formatu (24,5 x 18 cm). Na koñcu ka¿dej
sk³adki, po prawej stronie mo¿na zauwa¿yæ odno�nik do sk³adki poprzedzaj¹-
cej, a po lewej pieczêæ korektora: COR/34. W redakcjê by³o zaanga¿owanych

27 Piotr z Limoges by³ profesorem na Wydziale Sztuk Piêknych. Jego aktywno�æ
jako kopisty przypada na lata 1261�1293. Por. A. Gastoué, Un dominicain Profes-
seur�, art. cyt., s. 234.

28 W katalogu Wielkiej Biblioteki Sorbony pierwsza wzmianka o rêkopisie brata
Hieronima dotyczy opisu jego zawarto�ci, druga za� informuje, ¿e rêkopis znajdowa³
siê w�ród ksi¹g przymocowanych ³añcuchami. ¯elazna klamra, do której by³o docze-
pione pierwsze ogniwo ³añcucha przymocowuj¹cego, pozostawi³a �lady rdzy na na-
g³ówku na przedostatnim folio i u góry ostatniej karty, przyklejonej do elementu nowej
oprawy, wykonanej po 1615 r., czyli po dacie usuniêcia ³añcuchów, które przymocowy-
wa³y manuskrypt. Por. M. Huglo, La place..., art. cyt., s. 35.

29 Por. A. Gastoué, Un Dominicain Professeur�, art. cyt., w: AFP, 2 (1932), s. 234.
30 E. H. Füllenbach, Hieronymus de Moravia�, art. cyt., s. 41.
31 Por. A. Gastoué, Un Dominicain Professeur�, art. cyt., s. 234.
32 Por. J. Verger, L�Université de Paris�, art. cyt., s. 16.
33 Por. M. Huglo, La place�, art. cyt., s. 34.
34 Por. tam¿e.
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kilku korektorów. Inicja³ jednego z nich widnieje pod koniec trzeciej, a nastêp-
ny pod koniec siedemnastej sk³adki. Czytamy np. na fol. 12v: �Correctus per
h�, co móg³ napisaæ sam Hieronim. W innym miejscu (fol. 68v), �Correctus
per G� mo¿e oznaczaæ pewnego Grzegorza (wed³ug Grenier-Braunschweig),
który podpisywa³ korekty w ms. lat. 15362. Pod koniec kodeksu, w ostatnich
sk³adkach, tam gdzie pojawia siê kwestia musica mensurabilis, inicja³
korektora jest zamazany35.

Rêkopis nie jest foliowany, za� paginacja jest wspó³czesna. Tytu³y roz-
dzia³ów i podrozdzia³ów s¹ niekompletne, mo¿na dostrzec spor¹ ilo�æ b³êdów,
najwidoczniej pope³nionych przez niedba³ego kopistê. Jak zauwa¿a Gastoué,
liczne korekty i odsy³acze do opuszczonych s³ów �wiadcz¹, ¿e w tych miej-
scach mo¿na bez w¹tpliwo�ci zobaczyæ rêkê autora: widaæ, ¿e autor pisa³
w sposób chaotyczny36. Nawet z poprawionymi s³owami, usuniêtymi czy do-
danymi, rêkopis nie jest ukoñczony: brakuje wielkich liter nag³ówków, a tak¿e
dwóch przyk³adów obja�niaj¹cych; niektóre za� powinny byæ zanotowane na
innym miejscu. Rozdzia³y zosta³y ponumerowane przez korektora cyframi
arabskimi37.

U góry i po lewej stronie nag³ówka, na pocz¹tku ka¿dej sk³adki widnieje
cyfra rzymska, a czasami s³owo �Musicae�, np.: �III Musice� (fol. 13),
�V Musice� (fol. 17), �VI Musice� (fol. 21). Te cyfry stanowi³y jedynie pomoc
dla introligatora. Brak terminu pecia38 (w ca³o�ci lub w skrócie p´) �wiadczy
o tym, ¿e sk³adki nie by³y traktowane jako wzorcowe. Podaje to w w¹tpliwo�æ
hipotezê G. Théry�ego i L. Bataillona, o której pisze Huglo: badacze sklasyfi-
kowali rêkopis jako exemplaria uniwersyteckie (wzorcowe sk³adki). Ms. lat.
16663 powinien byæ raczej uznany � zgodnie z opini¹ J. Destreza � za jeden
z tych rêkopisów sporz¹dzonych przez mistrzów lub uczniów dla ich w³asnych
potrzeb39.

Pismo rêkopisu Hieronima z ca³¹ pewno�ci¹ nie jest profesjonalne. Mo¿e
wskazywaæ na ostatnie dwudziestopiêciolecie XIII w., jak wspomniano o tym
wy¿ej.

35 Por. tam¿e.
36 Por. A. Gastoué, Un Dominicain Professeur�, art. cyt., w: AFP, 2 (1932), s. 237.
37 Por. tam¿e.
38 �Sk³adka wzorcowego rêkopisu wypo¿yczona kopistom do przepisywania�,

J. Sondel, S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników , Kraków 1997, s. 721.
39 Por. M. Huglo, La place�, art. cyt., s. 35.
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3.2. Tre�æ i przeznaczenie traktatu

Jednym z pierwszych pytañ pojawiaj¹cych siê podczas czytania rozprawy
Hieronima z Moraw jest pytanie o cel powstania i charakter traktatu. Autor
mówi o tym we wstêpie. Rozprawa przeznaczona jest dla braci dominika-
nów40 oraz innych duchownych, którzy pragn¹ wypowiadaæ siê na temat
�piewu, korygowaæ go i komponowaæ41. Jak sugeruje Huglo:

Tractaus de Musica Hieronima z Moraw stanowi prawdopodobnie pierwsz¹
próbê ca³o�ciowego zbli¿enia do muzyki, poruszaj¹c jednocze�nie zagadnienia
muzyki spekulatywnej, muzyki praktycznej � religijnej i �wieckiej, cantus planus
oraz muzyki menzuralnej, zasady psalmodii i discantus. Mo¿na powiedzieæ zatem,
¿e Tractatus de Musica jawi siê jako rodzaj �Zwierciad³a Muzycznego�, (Specu-
lum Musicae) w duchu wielkich encyklopedii XIII wieku. Tractatus nie jest jed-
nak¿e zwyk³¹ antologi¹, tym mniej kompilacj¹ tekstów na temat muzyki (�).
Stanowi przede wszystkim pewien zamys³ intelektualny i usi³uje zracjonalizowaæ
my�l oraz praktykê muzyczn¹42.

Je�li za� chodzi o cel, to rozprawa mia³a zebraæ teksty niezbêdne do
nauczania muzyki43. Zatem cel traktatu mia³ byæ wy³¹cznie praktyczny: zosta³

40 Hieronim pisze we wstêpie, ¿e chcia³by w ten sposób swoim braciom, ale te¿
innym czytelnikom (fratres ordinis nostri vel alii) zaoferowaæ pomoc w zg³êbianiu tej
nauki. Por. E. H. Füllenbach, Hieronymus de Moravia�, art. cyt., s. 42.

41 T¹ deklaracj¹ autor na�laduje Johannesa Affligemmensis. Walczy przy tym z
rozprawami, które obfituj¹ w greckie s³ownictwo oraz zbyt skomplikowane wykresy.
Krytyka wymierzona jest z pewno�ci¹ w takie teksty, jak: Musica Hucbalda, Musica
enchiriadis, traktaty niemieckie z XI w., czy te¿ liczne rozdzia³y De musica cum tonario
Johannesa Affligemmensis. Por. Ch. Meyer, Lecture(s) de Jérôme de Moravie, Jérôme
de Moravie, lecteur de Boèce, w: Jérôme de Moravie, un théoricien de la musique
dans le milieu intellectual parisien du XIII siècle, Paris 1992, s. 58.

42 �Le Tractatus de Musica de Jérôme de Moravie constitueainsi, probablement,
la première tentative d�une approche totalisante de la musique, touchant à la fois la
musique spéculative, la musique pratique, religieuse et profane, le plain chant et la
musique �measurable�, les règles de psalmodie et celles du discantus. Le Tractatus de
Musica apparaît ainsi, pourrait-on dire, comme une sorte de Miroir de la Musique, dans
l�esprit des grandes encyclopédies du XIII siècle. Le Tractatus n`est cependant pas
une simple anthologie, moins encore une compilation sur la musique (�), poursuit
avant tout un project intellectual et procède d�un effort de rationalisation de la pensée
et de la pratique musicales�. Ch. Meyer, Présentation, w: Jérôme de Moravie, un
théoricien de la musique dans le milieu intellectual parisien du XIII siècle, Paris
1992, s. 12�13.

43 �Ut non sit necesse quaerenti numerositatem librorum evolvere�, Hieronymus
de Moravia O. P. Tractatus de Musica, wyd. S. M. Cserba, Freiburger Studien zur
Musikwissenschaft, t. 2, Regensburg 1935, s. 5.
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on opracowany, aby umo¿liwiæ niedo�wiadczonym duchownym ocenê i po-
prawne wykonanie �piewu44. Praktyczny i pedagogiczny cel autora widoczny
jest zw³aszcza w rozdzia³ach 24 i 25, gdzie Hieronim podaje regu³y dotycz¹ce
kompozycji i praktyki liturgicznej.

Tractaus de Musica niew¹tpliwie wpisuje siê w nurt reformy liturgicznej,
która mia³a na celu dokonanie przegl¹du ksi¹g liturgicznych zakonu, rozpoczê-
tego w 1245 r. i zakoñczonego przez Humberta z Romans w 1255 r. Jego
Correctorium (wzorcowa ksiêga wszystkich ksi¹g liturgicznych) zosta³o zre-
dagowane w³a�nie w Pary¿u, przy klasztorze �w. Jakuba, gdzie � jak wiadomo
� Hieronim by³ lektorem45. Dzi� traktat Hieronima nale¿y postrzegaæ nie tylko
jako narzêdzie pedagogiczne, ale te¿ jako pewn¹ próbê ujêcia ca³okszta³tu teo-
rii muzyki jego czasu i przedstawienia czego� w rodzaju �sumy muzycznej�46.

Tytu³ rozprawy brzmi: Tractatus de musica. Nie chodzi tu zapewne, jak
u Jakuba z Liège, o Speculum musicae o ambicjach encyklopedycznych,
nawet je¿eli termin compilatus47 sugeruje podobny model dzie³a. Hieronim
jest bardzo daleki od prezentowania w swojej rozprawie ca³o�ci teorii dostêp-
nej w tamtych czasach. Pomija on wszystkie teksty z pocz¹tku XI stulecia, np.
Guido z Arezzo czy Pseudo-Odona. Pomija on równie¿ teksty teoretyków
niemieckich z tego samego wieku, np. Hermana von Reichenau, Bernona,
Guillaume d`Hirsau. Nie ma te¿ �ladu teorii opracowanych przez cystersów
w XII w. Jedynymi autorytetami, które mo¿na rozpoznaæ, s¹ � oprócz cyto-
wanego Boecjusza � Johannes Afflighemensis i, co jest trochê zaskakuj¹ce,
Izydor z Sewilli48. Z pewno�ci¹ nie chodzi tu wiêc o encyklopediê. Jest
to pierwsza wielka kompilacja �redniowieczna, która obejmuje zagadnienia
muzyki rozumianej jako nauka matematyczna, �piew liturgiczny i muzyka
menzuralna.

Istnieje jeden aspekt, który rozprawê o muzyce Hieronima czyni niezwy-
kle oryginaln¹ po�ród licznych rozpraw powsta³ych w �redniowieczu. Autor
podaje �ród³a, z których czerpa³, a gdy uzna to za stosowne, streszcza je. Obok
fragmentów ca³kowicie przepisanych od innych autorów, wiele passusów
stanowi osobisty wk³ad pracy profesora49. Wed³ug Gastoué Hieronim uwa¿a³,

44 Por. Ch. Meyer, Présentation, w: Jérôme de Moravie�, dz. cyt., s. 13.
45 Por. tam¿e.
46 E. H. Füllenbach, Hieronymus de Moravia�, art. cyt., s. 42.
47 �Incipit tractatus de musica compilatus a fratre ieronimo Moravo�. Hierony-

mus de Moravia O. P. Tractatus�, dz. cyt., s. 3.
48 Por. Ch. Meyer, Lecture(s) de Jérôme de Moravie�, dz. cyt., s. 58. Hieronim

wyselekcjonowa³ materia³ z dzie³a Izydora z Sewilli, al-Farabiego, Hugona z Saint-Victor
i swoich wspó³braci z zakonu dominikanów: Tomasza z Akwinu i Vincenta de Beauvais,
a tak¿e wspomnianego Boecjusza i Cotto.

49 Por. A. Gastoué, Un Dominicain Professeur�, art. cyt., w: AFP, 2 (1932), s. 237.
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¿e jêzyk s³ynnych autorów jest zbyt trudny i niejasny z powodu greckich
terminów, a tak¿e niepotrzebnych s³ów, którymi ich nauczanie jest przeci¹-
¿one. Ogromna ilo�æ rysunków, pojawiaj¹ca siê przy obja�nianiu konsonansów
i skal tonalnych oraz niepotrzebne powtórzenia, wzbudzaj¹ w uczniach uczucie
zmêczenia i niezrozumienia. W³a�nie dlatego Hieronim próbowa³ omówiæ sztu-
kê muzyczn¹ w sposób ogólny w niewielkiej summa50. Autor traktatu posiada³
najwidoczniej dobrze wyposa¿on¹ bibliotekê i by³ � jak siê zdaje � dok³adnie
zaznajomiony z obowi¹zuj¹cymi w jego zakonie regu³ami muzycznymi, jak te¿
z zasadami notowania muzyki wielog³osowej. W kwestii definicji muzyki Hie-
ronim opiera siê w znacznej mierze na ksiêdze 17. Speculum doctrinale Vin-
centa z Beauvais i na Summa theologica Tomasza z Akwinu, parafrazuj¹c
jego definicjê teologii, a ponadto na komentarzu De caelo. Wywody na temat
muzyki jako nauki matematycznej zapo¿yczone s¹ ca³kowicie z boecjañskiego
dzie³a De institutione musica, którego egzemplarz, bogato opatrzony glosami,
autor mia³ w swym posiadaniu51.

Traktat sk³ada siê z trzech zasadniczych czê�ci. Pierwsza z nich (roz-
dzia³y 1�9) zawiera nauczanie elementarne: okre�lenia i klasyfikacje muzyki,
a tak¿e teorii afektów. Druga czê�æ traktatu (rozdzia³y10�26) porusza zagad-
nienia zwi¹zane z musica plana i musica mensurabilis, prezentuje podzia³
monochordu, teoriê interwa³ów i modi oraz omawia tonariusz. Trzecia czê�æ
(rozdzia³y 27�28) dotyczy wybranych zagadnieñ musica speculativa.

Czê�ci traktatu daj¹ wra¿enie pewnej dysproporcji. Sporo miejsca w trak-
tacie Hieronim po�wiêca kwestiom musica mensurabilis; materia³ ten zawie-
ra siê w 26 rozdziale. Brak równowagi uzale¿niony jest od d³ugo�ci passusów
cytowanych autorów: Izydora z Sewilli oraz Boecjusza52.

Wspomniane powy¿ej rozdzia³y 24 i 25 � w wiêkszo�ci oryginalna
my�l Hieronima � dotycz¹ dominikañskiego �piewu liturgicznego. Pierwszy
z rozdzia³ów traktuje o kompozycji nowych utworów, w drugim omówione
s¹ problemy zwi¹zane ze �piewem. Hieronim zaznaczy³, ¿e opisany tam spo-
sób �piewania mo¿na zastosowaæ nie tylko do cantus planus, ale do wszyst-
kich rodzajów muzyki, równie¿ do musica mensurabilis53.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rozdzia³ 26 zatytu³owany De modo di-
verso secundum diversos faciendi novos regulariter simul et cantandi
omnes species ipsius discantus, w kontek�cie którego nale¿y interpretowaæ
tre�ci rozdzia³u 25. W rozdziale 26 przedstawione s¹ 4 positiones, tzn. cztery

50 Por. tam¿e, s. 238.
51 Por. Ch. Meyer, Hieronymus de Moravia, w: MGG, t. 8, kol. 1520.
52 Por. Ch. Meyer, Lecture(s) de Jérôme de Moravie�, art. cyt., s. 59.
53 Por. F. Hammnod, E. H. Roesner, Hieronymus de Moravia, w: NGrove, t. 17,

s. 487.
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sformu³owania nauki o muzyce menzuralnej. Prezentuj¹ one kolejne fazy
w ewolucji teorii rytmu i jego notacji, jak te¿ zagadnienia relacji g³osów
w kompozycjach polifonicznych.

1. Pierwsze ujêcie (Discantus positio vulgaris) jest najstarsze ze
wszystkich, jednak¿e jego tekst oraz zapis przyk³adów zawieraj¹ wiele
b³êdów. Stanowi kompilacjê materia³ów teoretycznych pochodz¹cych z ró¿-
nych �róde³. Streszcza teoriê rytmu modalnego.

2. W drugim, bardziej rozwiniêtym ujêciu, Hieronim wykorzysta³ koncep-
cjê Johannesa de Garlandia z pewnymi udoskonaleniami wed³ug Ars cantus
mensurabilis. Autor traktuje szczegó³owo o modi rytmicznych i warto�ciach
nut. Konsonanse i dysonanse s¹ klasyfikowane jako doskona³e, �rednie i nie-
doskona³e54. Wersja Hieronima zosta³a udoskonalona w porównaniu z wersj¹
znalezion¹ w innych rêkopisach. Jest ona unikatowa, je�li chodzi o zachowanie
ca³o�ciowego stanu rozdzia³ów traktatu Garlandii55.

3. Trzecie ujêcie discantus jest tre�ciowo to¿same z Ars cantus mensu-
rabilis � przypisywanym Franco z Kolonii. W tym przypadku kopia tekstu
i zapis przyk³adów zosta³y sporz¹dzone z wyj¹tkow¹ staranno�ci¹. To najpraw-
dopodobniej najwcze�niejszy z ocala³ych odpisów traktatu Franco. Ars cantu
mensurabilis jest poprzedzony niewielk¹ adnotacj¹: �Subsequitur positio ter-
tia. Johannis videlicet de Burgundia, ut ex ore ipsius audivimus, vel secundum
vulgarem opinionem Franconis de Colonia, quae talis est: [C]um inquiunt
de plana musica� (fol. 152). Sens tej notatki � przypuszczalnie mog³a pocho-
dziæ od �wiadka, który j¹ zas³ysza³ � staje siê ja�niejszy po lekturze Musica
mensurabilis Petrusa Picardusa, gdzie kilka razy wspomniany jest Johannes

54 �Perfecta dicitur, quando duae voces junguntur in eodem tempore, ita quod
una secundum auditum non percipitur ab alia propter concordantiam., ut in unisono et
diapason. Imperfectae autem dicuntur, quando duae voces junguntur ita, quod una ex
toto prcipitur ab alia secundum auditum et concordantiam. (�) Mediae autem dicuntur,
quando duae voces junguntur in eodem tempore, (�), sed partim convenient cum
perfectis et partim cum imperfectis (�)�. Johannes de Garlandia, De musica mensura-
bili positio, w: Hieronymus de Moravia O. P. Tractatus�, dz. cyt., s. 207.

55 Anonimowa, pierwotna wersja De mensurabili musica jest pierwszym trakta-
tem, zawieraj¹cym pe³n¹ prezentacjê elementów rytmu i jego notacji. To tak¿e najwcze�-
niejsze teoretyczne omówienie polifonii epoki Notre Dame, w której rytm po raz pierw-
szy zacz¹³ odgrywaæ g³ówn¹ rolê. Du¿o mniej obszerne, anonimowe dzie³o Discantus
positio vulgaris zosta³o napisane przypuszczalnie w latach 30. XIII w., a przetrwa³o
ono tylko w formie zredagowanej przez Hieronima z Moraw. Traktat De mensurabili
musica by³ punktem wyj�cia dla prawie wszystkich pó�niejszych opracowañ teorii
menzuralnej w XIII w. Pó�niejsze opracowania potwierdzaj¹ jego du¿e znaczenie. Trak-
tat De mensurabili musica zaczêto przypisywaæ s³ynnemu Johannesowi de Garlandia.
Por. R. A. Baltzer, Johannes de Garlandia, w: NGrove, t. 13, s. 139�140.
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de Burgundia. Jak czytamy w nekrologu z ko�cio³a �w. Denisa z Reims � by³
on kanonikiem tej kolegiaty oraz pierwszym w³a�cicielem najstarszego rêko-
pisu Ars cantus mensurabilis, przypisywanego Franco56.

4. Ostatnie, czwarte ujêcie, to Musica mensurabilis Petrusa Picardu-
sa57. Jest to streszczenie doktryny rytmicznej pochodz¹cej z pó�nego XIII w.
Zosta³a ona oparta na teorii Franco oraz na tym, co Petrus opisa³ jako arbor
� drzewo (chodzi³o prawdopodobnie o diagram) Johannesa de Burgundia.
Petrus odtworzy³ je w koñcowej czê�ci traktatu. Diagram ma formê drzewa
o trzech ga³êziach, na których umieszczone s¹ ró¿ne figury rytmiczne i za-
prezentowane podzia³y longa, brevis i semibrevis. Franco prawdopodobnie
zredagowa³ w formie rozprawy nauczanie przedstawione przez Johannesa
de Burgundia58 w postaci diagramu. Petrus opar³ swój traktat na Ars cantus
mensurabilis, dlatego prezentuje on nauczanie Franco z Kolonii. Autor
omawia ligatury, pauzy i modi rytmiczne59. W traktacie znajdujemy wiele
przyk³adów motetów pochodz¹cych ze zbiorów tamtego czasu. Tekst zosta³
skopiowany zbyt pospiesznie; znajdziemy w nim wiele luk, pominiêto niektóre
z tytu³ów i muzycznych przyk³adów. Czytelnik odnosi wra¿enie, ¿e kopista dzia³a³
pod presj¹ czasu. Zapowiadana wcze�niej pi¹ta positio nie zosta³a w ogóle
napisana.

56 Por. M. Huglo, La place�, art. cyt., s. 39�40.
57 By³ francuskim teoretykiem muzykologii. Hieronim z Moraw zamie�ci³ krótki

traktat jego autorstwa w zbiorze traktatów na temat ró¿nych aspektów muzyki tamtych
czasów. Dzie³o to, zatytu³owane Ars motettorum compilata breviter, pojawia siê
w dwóch innych �ród³ach, jednak w obydwu wystêpuje jako anonimowe. Choæ suge-
rowano, ¿e Petrus de Picardia jest w rzeczywisto�ci kompozytorem o imieniu Petrus
de Cruce, to bardziej przekonuj¹ca jest teoria, któr¹ g³osi Huschen, ¿e s¹ to dwie ró¿ne
osoby. Petrus de Cruce jest cytowany przez innych teoretyków ze wzglêdu na podzia³
brevis na nie mniej ni¿ siedem semibreves, jaki przyj¹³ w swoich motetach. Por. A. Seay,
C. M. Balensuela, Petrus de Picardia, w: NGrove, t. 19, s. 523.

58 Por. M. Huglo, La place�, art. cyt., s. 40.
59 Por. A. Seay, C. M. Balensuela, Petrus�, art. cyt., s. 523.
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Sommario

TRATTATO DI HIERONIM DA MORAVIA.
CONTESTO STORICO, PRESENTAZIONE, CONTENUTO E DESTINAZIONE

Nel suo articolo l’autore presenta l’opera di un eminente teoretico di musica,
un domenicano Hieronim da Moravia, legato all’ambiente musicale di Notre Dame
a Parigi. Dopo aver presentato le origini dell’ordine di S. Domenico, viene presentato
lo sviluppo della liturgia domenicana mettendo in rilievo il ruolo del corale gregoriano.
In modo particolare l’autore presenta cosidetto “prototipo” e cioè il libro redatto da
Humbert, uno dei maestri dell’ordine domenicano. Questo documento infatti è stato
fondamentale per l’unificazione della liturgia e del canto in tutti i conventi domenicani
in Europa. Su questo sfondo viene presentato il trattato di Hieronim di Moravia, stret-
tamente legato con il “prototipo”.
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