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M arcin K onik (Kraków)

Muzyka u Boecjusza i w filozofii średniowiecznej

Średniowiecze dla badacza zajm ującego się historią filozofii, to wręcz niew y
czerpane źródło inspiracji, różnorodnych wątków, interesujących koncepcji.
Spośród nich zaś jedną z ciekaw szych jest średniow ieczna koncepcja muzyki;
niestety wydaje się, że zagadnienie to jest zbyt rzadko poruszane przez polskich
m ediewistów. Tym czasem średniow ieczne traktaty o m uzyce opisują zagadnie
nia nie tylko stricte techniczne (związane z praktyką m uzyczną i jako takie inte
resujące raczej m uzykologów), ale są przede wszystkim kom pendiam i średnio
wiecznej m etafizyki, kosm ologii tudzież antropologii, i jako takie jak najbardziej
zasługują na zainteresow anie w kontekście filozoficznym . W opinii autorów śre
dniow iecznych m uzyka okazuje się sztuką godną zainteresow ania nie tylko jako
jeden z elem entów stworzonego ex nihilo świata, ale jako zasada w pew nym sen
sie konstytutyw na. Albowiem panujący we w szechśw iecie ład polega na harm o
nii m uzycznej - zgodnie z nią następuje ruch sfer niebieskich, sekw encja pór ro
ku, rów now aga psychofizyczna w człow ieku, zgodność żywiołów. Zatem bada
jąc m uzykę badam y najogólniejsze zasady świata w którym żyjemy, a także te,
dzięki którym sami zachow ujem y rów now agę duchową. M uzyka w koncepcji
teoretyków średniow iecznych to pojęcie m e t a f i z y c z n e . M a ono swój w y
m iar kosm ologiczny, ale też i antropologiczny, wyczerpuje więc całą rzeczyw i
stość stworzoną. Dlatego w łaśnie m uzyka znalazła sobie niepoślednie miejsce
wśród sztuk wyzwolonych, w ykładanych na średniow iecznych uniwersytetach.
Pam iętajm y, że sam a nazwa universitas oznacza całość - tam bow iem poprzez
edukację człow iek m iał zdobyć wiedzę o otaczającym go świecie - o naturze,
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którą m iał sobie czynić poddaną, co nie byłoby możliwe, gdyby nie miał wiedzy
na jej temat. Jedną zaś z dróg poznania była m uzyka (przez niektórych uw ażana
za najpew niejszą). Artykuł niniejszy jest próbą zw rócenia uwagi na kilka szcze
gólnie interesujących zagadnień, zw iązanych z najbardziej popularną w średnio
wieczu Boecjańską teorią muzyki. Pokrótce zostanie także poruszony problem
polskiej twórczości teoretycznej w zakresie m uzyki, jest to bowiem teren dobrze
znany m uzykologom , natom iast nieco zaniedbany przez historyków filozofii.
Znam iennym pozostaje fakt, iż wybitni kom pozytorzy, teoretycy i reform ato
rzy muzyki, lansując swoje tezy zw ykle powoływali się na autorów starożyt
nych. M uzyka starożytnej Grecji (choć do dziś wiem y o niej bardzo niewiele)
była uznawana za doskonałą. Greckie teorie m uzyczne i w ypowiedzi filozofów
uważano za w yjątkowo doniosłe a m uzykę grecką za m ającą przem ożny wpływ
na człowieka. Platon np. zakazyw ał przy w ychow yw aniu m łodzieży posługiw a
nia się m elodiam i o ujem nym ethosie. W spom ina o tym B oecjusz1w swoim trak
tacie De institutione musica pisząc o upadku muzyki i wyższości tej sztuki u sta
rożytnych: Quod vero lascivum ac molle est genus humanum, id totum scenicis
ac theatralibus modis tenetur. Fuit vero pudens ac modesta musica, dum simplicioribus organis ageretur. Ubi vero varie perm ixteque tractata est, am isit gravitatis atąue virtutis modum et paene in turpitudinem prolapsa minimum anticjuam
speciem servat. Unde Plato praecipit mini me oportere pueros ad omnes modos
erudiri sed potius ad valentes ac sim plices2. Kiedy początkiem XVII wieku w y
bucha spór pom iędzy zw olennikam i prim a i seconda pratica, przedstaw iciele
obydwu obozów pow ołują się na starożytnych. Najw ażniejszy teoretyk renesan
su, Gioseffo Zarlino pisze: „Zgodnie z Platonem powiedzieliśm y, że m elodia jest
połączeniem mowy, harmonii i rytmu; wydaje się, że w takim połączeniu żadna
z tych rzeczy nie jest od innych ważniejsza; jednak Platon traktuje mowę jako
rzecz główną, a dwie pozostałe części jako te, które jej służą, poniew aż [...] po
wiada, że harm onia i rytm m uszą postępow ać za m ową
Przedstawiciel
obozu przeciw nego, M arco Scacchi (działający przez wiele lat w Polsce), jeden
z obrońców seconda pratica w swoich w ypowiedziach również powołuje się
na Platona: „Owa druga praktyka bierze swój początek ze szkoły platońskiej, gdy
nakazuje, aby m ow a była panią harmonii [.. ,]”4. G recka filozofia muzyki okaza
ła się wyjątkow o inspirująca - zw łaszcza dla autorów średniow iecznych. Często
greckie koncepcje były źle rozum iane i przez to niejako wypaczane w swej isto-

1 Wszystkie cytaty z De institutione musica Boecjusza zaczerpnięto z wydania: Ancii Mani ii
Torc/uati Severini Boetii De Institutione Musica libri ąuinąue, Lipsk 1867. W przypisach podaję
pagincję za powyższym wydaniem.
2 Boecjusz, De institutione musica, liber I, (181).
3 Cyt. za: Historia muzyki w XVII wieku t. I, praca zbiorowa pod red. Z. M. Szweykowskiego,
Kraków 2000.
4 Ibidem.
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cie przez autorów późniejszych, co prow adziło do pow stania w gruncie rzeczy
nowych idei. Za przykład m ogą posłużyć greckie skale i w yw iedzione z nich
skale kościelne, które określono naw et tymi samymi nazwam i. Prow adziło to
do nieporozum ień, poniew aż tonom tak samo nazyw anym przypisyw ano taki
sam etos, nie biorąc pod uwagę faktu, że np. grecka skala dorycka różniła się za
sadniczo od doryckiej skali kościelnej. W tej pierwszej układ całych tonów (T)
i półtonów (S) był następujący: T T S T T T S, podczas gdy w tak samo nazw a
nej skali kościelnej rzecz w yglądała inaczej: T S T T T S T.
Podobne nieporozum ienia zdarzały się częściej, co w ynikało także z faktu, iż
przez wiele wieków dzieła starożytnych były niedostępne - także z powodu nie
znajom ości greki (graece est - non legitur). Najbardziej istotne dla Boecjańskiej
koncepcji muzyki były rozw ażania pitagorejczyków (bardzo doniosłe dla nauki
- zw łaszcza m atem atyki). Są też początkiem refleksji nad istotą liczby: „Proble
m atyka ontologii liczby rozpoczyna się wraz z nauką pitagorejczyków , dla któ
rych zasadą w szystkich rzeczy była liczba i elem enty konstytutyw ne liczby”5.
Liczba jest dla pitagorejczyków zasadą i początkiem rzeczy. W szechśw iatem
rządzi liczbowy porządek - dlatego nie jest on „Chaosem a Kosm osem : [...] Tak
zwani pitagorejczycy - obyci z m atem atyką, którą zajęli się pierwsi i którą też
rozwinęli - przyjęli pogląd, że zasady z porządku m atem atycznego są zasadam i
wszystkich rzeczy”6. Kosm os nie jest statyczny - porusza się - również ciała nie
bieskie są w ciągłym ruchu. W szystkie te ruchy są jednak zharm onizow ane
- owa harm onia, to w łaśnie harm onia sfer niebieskich (późniejsza musica mundana). W wyniku poruszania się sfer niebieskich oraz planet powstaje m uzyka,
która nie jest jednak słyszalna z uwagi na niedoskonałość natury ludzkiej. Z dol
ność percypow ania muzyki sfer przypisyw ał Pitagorasowi Porfiriusz7. Dusza
ludzka rów nież jest harm onią i także nią rządzi liczba. C złow iek jest więc
w pewnym sensie m ikrokosm osem : te same zasady rządzą bow iem jego duszą
oraz wszechśw iatem - myśl ta zostanie później rozw inięta przez antropologię
w czesnochrześcijańską.
W tym kontekście nie wydaje się dziw nym fakt, że w tak bardzo m etafizycz
nie nastaw ionym średniow ieczu studia m edyczne były niejako uzupełniane stu
diami astrologii: poznając bowiem naturę w szechśw iata poznajem y naturę czło
w ieka (i odwrotnie). Powracając do sam ych pitagorejczyków należy stwierdzić,
że w tym kontekście jasne wydaje się ich zainteresow anie muzyką. M ożna po
wiedzieć, że m uzyka w gruncie rzeczy stoi w centrum ich zainteresowań. Jest
właściw ie (obok liczby) centralną kategorią m etafizyczną. Aby uzasadnić to
twierdzenie, odwołajm y się do Arystotelesa: „Ponadto [pitagorejczycy] stw ier
dzili, że własności i stosunki harm oniczne tonów dają się odw zorow ać w licz
5 J. Widomski, Ontologia liczby, Kraków 1996, s. 16.
6 Arystoteles, M etafizyka, tłum. T. Żeleźnik, Lublin 1998, ks. A, 985b.
7 Por. E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1997, s. 33.
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bach. I poniew aż wydaw ało się im, że natura w szystkich innych rzeczy upodab
nia się w całej rozciągłości do liczb, a te są pierw sze w całej naturze, przeto
uznali, że elem enty liczb są elem entam i w szystkich rzeczy i że cały W szechśw iat
jest harm onią i liczbą”8. Skoro zaś tak jest, to poznać W szechśw iat m ożna po
przez m uzykę (którą rządzą te sam e prawa i zależności). W łaśnie m uzyka odkry
wa naturę harm onii, a zależności liczbowe pom iędzy dźw iękam i stanow ią model
zależności panujących w całym W szechśw iecie. Zależności te m ożna badać i pi
tagorejczycy czynili to za pom ocą instrum entu zw anego m onochordem . M onochord to instrum ent złożony z jednej struny rozciągniętej na pudle rezonanso
wym z podstawkiem , który m ożna było przesuwać. Skracając odpow iednio stru
nę za pom ocą podstawka, otrzym yw ało się dźwięki określonej wysokości. Szyb
ko zauważono tu pewne zależności liczbowe - otóż stosunek długości struny 1:
2 daje interwał oktawy, 2: 3 kwinty, 3: 4 kwarty. Te podstaw ow e interwały po
zw alają stworzyć system dźw iękow y (poprzez składanie kwint i kwart, czyli
m nożenie ich współczynników liczbowych). Uzyskujem y dzięki temu podział
oktawy. Jest to podział teoretyczny (jak i cały system) i w praktyce ma pewne
wady - m ianow icie okrąg kwint pitagorejskich nie zam yka się w obrębie okta
wy (dw unasta kw inta his jest w yższa od pierw szego c). Są też inne problem y (np.
skom plikow any stosunek liczbowy w yrażający interwał tercji w ielkiej) - to
wszystko doprow adziło do różnorakich korekt przeprow adzanych w tym syste
mie na przestrzeni wieków. Są to jednak problem y bliższe praktyce m uzycznej,
i jako takie mniej nas tutaj interesują. Istotny jest fakt, że m uzyka została uzna
na za klucz do badania rzeczyw istości, przy czym chodzi tu bardziej o muzykę
jako pojęcie abstrakcyjne, wynik teoretycznych rozważań. Teoria i poglądy pita
gorejczyków znakom icie wpasow ały się w starożytne koncepcje m ówiące
0 uzdrawiającej mocy muzyki. Skoro dusza jest harm onią, to właśnie m uzyka ja 
ko podobna jej w swej istocie, m oże najlepiej na nią oddziaływać. M uzyka od
tw arza zachw ianą harm onię duszy, ma funkcję oczyszczającą - powoduje katharsis. Łatw o teraz zrozum ieć, dlaczego starożytni tak wielką wagę przyw iązy
wali do aspektu etycznego i pedagogicznego muzyki. Inspiracje pitagorejskie
w twórczości Boecjusza w ydają się oczywiste. Autor ten zresztą często pow ołu
je się na Pitagorasa jako największy autorytet w dziedzinie badań m uzycznych.
Okres późnego antyku i w czesnego średniow iecza to czasy niepokojów poli
tycznych oraz upadku nauki - nie bez przyczyny niektórzy autorzy w iążą począ
tek średniow iecza z reform ą szkolnictw a dokonaną przez Karola W ielkiego
1 tzw. renesansem karolińskim . Ale właśnie w tym trudnym czasie działało kilku
autorów, których wpływ na teorię muzyki w średniow ieczu m ożna uznać za de
cydujący. Byli to przed wszystkim Boecjusz, a także M arcjan Capella, Kasjodor
oraz Izydor. Im średniow iecze zaw dzięcza przekazanie starożytnej teorii m uzy
ki, klasyfikacji nauk, elem entów logiki etc. Kasjodor napisał encyklopedię rze8 Arystoteles, Metafizyka, tłum. T. Żeleźnik, Lublin 1998, ks. A, 985b-986a.
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czy boskich i ludzkich (Institutiones divinarum ac saecularum lectionum).
W jednej z sekcji Institutiones porusza on zagadnienia, które zostały już opraco
wane przez Boecjusza, z tym że kładzie większy nacisk na religijny aspekt m u
zyki. Życie sprawiedliw e, to życie zgodne z zasadam i m uzyki: „Jeśli żyjem y
cnotliwie, pozostajem y stale poddani jej dyscyplinie, jeśli jednak popełniam y
niespraw iedliw ość, m uzyka nas opuszcza”9. W edług niego, żadna z rzeczy stwo
rzonych przez Boga nie może być obca dyscyplinie m uzycznej. Podobne opinie
wyrażał św. Izydor z Sewilli, który stworzył dzieło analogiczne do Institutiones
Kasjodora (było to Institutionum disciplinae, w którym pisał m.in. Iuris ąuoąue
scientiae artem retineat; philosophiam etiam, medicinam, musicam, geometricam, astrologiam comprehendat atąue ita his disciplinis omnibus perornetur ut
neąuaąuam expers nobilissimarum artium esse videaturH)). W innym ze swoich
pism (Originum sive etymologiarum libri XX) stwierdza on, że żadna dyscyplina
ani nauka nie może być w pełni doskonała bez m uzyki, ponieważ bez tej ostat
niej n i c n i e m o ż e i s t n i e ć . Kosm os bowiem utrzym yw any jest przez har
monię m uzyczną, a ciała niebieskie obracają się wedle praw ideł modulacji har
m onicznych. Zarów no Kasjodor, jak i Izydor praw dopodobnie znali pism a B o
ecjusza dotyczące muzyki (K asjodor dokonał identycznego podziału musica instrum entalis, jak Boecjusz). W ziąw szy pod uwagę niewielki odstęp czasu, jaki
dzieli w spom nianych autorów i ich dzieła oraz ew identne zbieżności z pogląda
mi Boecjusza, widać, jak wielki wpływ m iała na innych myślicieli jego koncep
cja, i to w krótce po jej sform ułowaniu.
N ajw ażniejsze w om aw ianym okresie są dzieła B oecjusza - zanim jednak
przejdziem y do om aw iania jego koncepcji, należy jeszcze parę słów poświęcić
M arcjanowi Capelli. Jest on autorem dzieła De nuptiis Philologiae et Mercurii,
stanowiącego wielotom ow y podręcznik różnych zakresów wiedzy (m. in. zajm u
je się logiką w czw artym tom ie zatytułowanym : De arte dialectica). Księgi
I i II to alegoryczno-poetycka opowieść o poszukiw aniach odpowiedniej żony
dla M erkurego, którą zostaje Filologia. W prezencie ślubnym otrzym uje ona sie
dem służebnic uosabiających siedem sztuk wyzw olonych - zostają one przedsta
w ione w kolejnych księgach traktatu (m uzyka znalazła się w księdze IX). T rak
tat Capelli to system atyczne przedstaw ienie siedmiu sztuk w yzwolonych, które
stanowić m iały wstęp do studiów filozoficznych. Nauki te podzielono na artes
tńviales (tzw. trivium), w których skład wchodziły: gram atyka, retoryka, dialektyka, oraz artes quadriviales vel reales (tzw. quadrivium) obejm ujące arytm ety
kę, geom etrię, astronom ię i muzykę. Bardzo znamienne, że w grupie quadrivium
znalazła się m uzyka - tym sposobem kolejny raz potw ierdzono jej związki z na
ukami m atem atycznym i i ogólnie teorią liczby. Co więcej, m uzyka w system ie
9 Kasjodor, Institutiones 5, cyt. za E. Fubini: op. cit., s. 84.
10 Izydor, Institutionum disciplinae, [w:] P. Pascal, The ‘Institutionum disciplinae” o f Isidore
o f Seville, Traditio 13 (1957), s. 427.
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kształcenia została zaliczona do zakresu poznania filozoficznego - m iała służyć
poznaniu świata. Średniow ieczny obraz rzeczyw istości byłby bez muzyki niepeł
ny. Zresztą sam fakt zaliczenia muzyki w poczet septem artes liberales staw iają
ponad innymi sztukam i, takim i jak rzeźba czy architektura. Świadczy to o prze
konaniu o je j wysokiej wartości poznawczej. Jak ju ż pow iedziano, m uzyką zaj
muje się C apella w IX księdze swojego traktatu, którą z kolei m ożna podzielić
na 4 części, om awiające: (1) mity zw iązane z m uzyką oraz m uzykę jako naukę,
(2) wpływ m uzyki na człow ieka, (3) definicję i klasyfikację m uzyki, (4) teorię
muzyki (harm onia jako rozw ażanie o skalach, interwałach etc.). W pism ach
swych M arcjan przekazuje średniow ieczu między innymi naukę o tropach.
W IX księdze De nuptiis pisze: Tropi vero sunt XV, sed principales ąuinąue, quibus bini tropi cohaerent. id est, Lydius, qui cohaerent [YPOLYDIOS] et [YPERLYDIOS]. Secundus Iastius, cui sociatur [YPOIASTIOS] et [ YPERIASTIOS].
Item Aeolius, cum [YPOAIOLIO] et [YPERAIOLIO]. Quartus Phrygius cum duobus [YPOPHRYGIO] et [YPERPHRYGIO]. Quintus Dorius cum [YPO DORIO]
et [YPERDORIO]11. Dalej autor w ym ienia pozostałe tropy, jednak jak widać, ca
ły system sprow adza do pięciu skal podstaw ow ych (lidyjskiej, jastyjskiej, eol
skiej, frygijskiej i doryckiej), i ich odmian. R ozw ażania o m uzyce, jakie przepro
w adza Capella, prawie w całości opierają się na dziele Peri musikes A rystydesa
Kwintyliana, jest to zatem raczej kom pilacja niż tw órcze dzieło, niem niej ma
ogrom ne znaczenie. Po pierw sze dlatego, że zostało napisane w najciem niejszym
dla nauki okresie w czesnego średniow iecza (w tym kontekście naw et opracow a
nia o charakterze podręcznikow ym zasługują na uznanie), ponadto bardzo duży
wpływ na późniejsze traktaty m iały glosy pozostaw ione do dzieła Capelli. Spo
rządzali je m iędzy innymi Jan Szkot Eriugena, M artin de Laon czy Remi d ’Auxerre. W łaśnie w glosach tych autorów została przekazana średniow ieczu (a ra
czej zachow ała się) term inologia w łaściw a teorii antycznej. Jak ju ż jednak po
wiedziano, najbardziej wpływ ow e okazały się tutaj poglądy Boecjusza. Jest on
autorem m otyw ow anego m etafizycznie podziału muzyki, który utrzym a się nie
mal przez całe wieki średnie, a przez niektórych autorów (np. polskich teorety
ków), będzie pow tarzany jeszcze w XVI wieku! Podział B oecjusza to nie tylko
propozycja klasyfikacji muzyki, ale przede w szystkim cała w izja rzeczyw istości,
która poprzez m uzykę m oże zostać opisana i poznana. M uzyka m a tu w ym iar już
nie tylko epistem iczny, ale wręcz kosm ologiczny - staje się czym ś w rodzaju
imago mundi. Aby przyjrzeć się tej koncepcji, która zrobiła tak zaw rotną karie
rę w średniow ieczu, należy sięgnąć do najw ażniejszego z punktu w idzenia teorii
muzyki dzieła - De institutione musica.

11
M. Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii, ks. IX, [w:] Antiąuae musicae auctores sep
tem. Graece et Latine, M arcus Meibomius restituit ac notis explicavit, (Amstelodami, apud Ludovicum Elzevirium, 1652), s. 181.

Muzyka u Boecjusza i w filozofii średniowiecznej

57

De institutione musica
D yspozycja traktatu B oecjusza została podyktow ana względami dydaktycz
nymi - w księdze I m owa jest o etycznej oraz terapeutycznej roli m uzyki, jej kla
syfikacji oraz pojęciu musicus. Księgi II oraz III zaw ierają m atem atyczne obli
czenia dotyczące interwałów oraz zaw ierają om ów ienie poglądów teoretyków
greckich (głównie pitagorejczyków , do których autor się najczęściej odwołuje).
Księga czw arta mówi o podziale m onochordu, w ażniejszych konsonansach oraz
o notacji m uzycznej. Księga V porusza problem y harm oniki w ujęciu Ptolem e
usza. Nie w iadom o na pewno, z jakich źródeł korzystał Boecjusz - sam pow ołu
je się na Platona, A rystotelesa, Albinusa, N ikom achosa z Gerazy, Archytasa, Filolaosa i Ptolem eusza. Jego koncepcja opiera się głównie na nauce pitagorejczy
ków, stoi zaś w opozycji do teorii Arystoksenosa.

1. Księga I
Już w sam ym tytule pierw szego rozdziału Boecjusz stwierdza, iż m uzyka jest
głęboko zakorzeniona w ludzkiej naturze, oraz że m a wielki wpływ na duszę
człow ieka12. Należy ona także do natury zw ierząt, gdyż m ają one zdolność per
cepcji. Poprzez poznanie zm ysłowe m ożem y ujm ować obiekty istniejące w rze
czywistości, niemniej nie m ożem y poznać ich natury - np. widząc trójkąt czy
kw adrat wiemy, co widzim y, ale nie daje nam to poznania istoty tych obiektów
- o to m usielibyśm y spytać m atem atyka. Podobnie jest z innym i zm ysłam i oraz
ich przedm iotam i: słuch um ożliw ia nam percepcję muzyki i doznaw anie przy
jem ności, która w ynika z właściw ego uporządkow ania m elodii, ów porządek
jednak m ożna poznać tylko intelektualnie. Do poznania prawdy prow adzą nas
cztery dziedziny m atem atyczne (quadrivium): U ndefit ut, cum sint ąuattuor matheseos disciplinae, ceterae ąuidem in investigatione veritatis laborent, musica
vero non modo speculationi verum etiam m oralitati coniuncta sitn . Zatem tylko
m uzyka łączy się również z m oralnością, co w y ró żn iają spośród pozostałych na
uk. Boecjusz twierdzi za Platonem , że m uzyka wiąże się ściśle z duszą świata
(ianima mundi) i oddziałuje na duszę człow ieka oraz obyczaje w państwie. R ozu
m ow anie to prowadzi autora do ciekaw ego wniosku - otóż nazwy poszczegól
nych skal (w ym ienia się tu dla przykładu lidyjską i frygijską) pochodzą od ple
mion, które stosują je z przyjem nością, a jest tak dlatego, że człow iekowi spra
wia przyjem ność taki modus, który jest najbardziej podobny do jego w łasnego
charakteru. W ten oto sposób znajduje swoje spekulatyw ne uzasadnienie pewien
fakt historyczny - skale bowiem wzięły swoje nazwy od plem ion, które je naj

12 M usicam naturaliter nobis esse coniunctam et mores vel honestare vel everter.
13 Boecjusz, De institutione musica, ks. I, r. 1, (179).
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częściej stosowały, co oczywiście nie oznacza, że m a to jakikolw iek związek
z abstrakcyjnie rozum ianym charakterem owych plem ion. M uzyka zatem ma
zdolność oddziaływ ania na człow ieka nie tylko na poziom ie jednostkow ym , ale
i społecznym , co w ynika i z tego, że jest ona przedm iotem najpotężniejszego ze
zm ysłów, zm ysłu słuchu: Nulla enim magis ad animum disciplinis via ąuam auribus p a te t14. Na potw ierdzenie tej tezy, Severinus daje wiele przykładów, m ię
dzy innymi ten pow tórzony później przez Jerzego Libana z Legnicy, o m łodzień
cu podnieconym skalą frygijską, którego uspokoił Pitagoras zm ieniwszy ją.
W szystkie owe przykłady m ają służyć jednem u celowi - wykazaniu Quia non
potest dubitari, quin nostrae animae et corporis status eisdem ąuodammodo proportionibus videatur esse compositus, ąuibus armonicas modulationes posterior
disputatio coniungi copulariąue m onstrabit15. Dusza więc i ciało połączone są
harm onijnie, co przy założeniu, że i w szechśw iat opiera się na zasadach harm o
nii (na liczbach i ich proporcjach), doprowadzi do często powtarzanej konstata
cji, że człow iek stanowi w pew nym sensie m ikrokosm os. Ciekawe, jak wielki
był wpływ teorii B oecjusza na popularność tejże koncepcji; w ziąwszy pod uw a
gę ilość kom entarzy i w ogóle pow odzenie dzieła Boecjusza m ożna dom niem y
wać, że duży. A przecież konsekw encje praktyczne takiego poglądu były bardzo
ważkie - skoro człow iek jest m ikrokosm osem , to badając go badamy jednocze
śnie cały wszechświat, czyli nauki m edyczne w sposób jak najbardziej uzasad
niony m ożna łączyć z astrologią. O kulturow ych im plikacjach takich zestawień
m ożna by pisać opasłe tomy (nawet w kontekście samej ikonografii). Taki obraz
świata w sposób naturalny łączy się z antropocentryczną w izją całej rzeczyw isto
ści; człow iek to korona stw orzenia i zarazem jego cel. Łączy on w sobie pierw ia
stek duchow y i cielesny, będąc obrazem całego świata. Zam ieszkuje Ziem ię, któ
ra z kolei jest w centrum kosm osu - czy m ożna sobie wyobrazić bardziej nobili
tującą genus humanus koncepcję? W kontekście traktatu Boecjusza jest to je d 
nak przede w szystkim apoteoza muzyki. M uzyki, która stanowi część naszej na
tury do tego stopnia, że nawet gdybyśm y chcieli, to nie m ożem y jej pom inąć,
kiedy za pom ocą rozum u badamy właściw ości owej natury. Nie należy jednak
zatrzym yw ać się na samej przyjem ności płynącej z m uzyki, lecz trzeba zwrócić
się ku badaniu proporcji, w jakich dźwięki pozostają we w zajem nych relacjach.
Znów pow raca tu kw estia wyższości poznania intelektualnego nad zm ysłowym ,
nie jest ona w szakże m otyw ow ana religijnie (jak np. u Augustyna).
W szystkie pow yższe przem yślenia Boecjusza to niejako prolegom ena do naj
w ażniejszego z punktu w idzenia filozofii rozstrzygnięcia m etafizycznego przy
jętego przez autora (dodajm y, że jest to w łaściw ie pow tórzenie koncepcji pitagorejskiej, a jego wielka rola w historii filozofii polega głównie na popularyzacji

14 Ibidem, ks. I, r. 1 (181).
15 Ibidem , ks. I, r. 1 (186).
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teorii starożytnych mathematikoi). Boecjusz m ianowicie przyjm uje, że istnieją
trzy rodzaje muzyki: Sunt autem tria. Et prim a ąuidem mundana est, secunda vero humana, tertia, ąuae in ąuibusdam constituta est instrumentis, ut in cithara
vel tibiis ceterisque, ąuae cantilenae fam ulantur16. Pierwszy rodzaj muzyki, to
musica mundana - jest to m uzyka sfer, którą utożsam ia się z pojęciem harm o
n ii17. Nie jest bowiem możliwe, aby tak doskonały i szybki organizm jak sfery,
poruszał się ruchem bezgłośnym 18. Powstaje m uzyka - nie tylko z ruchu gwiazd,
ale też z następstw a pór roku, równow agi żywiołów: lam vero ąuattuor elementorum diversitates contrariasąue potentias nisi ąuaedam armonia coniungeret,
ąui fieri posset, ut in unum corpus ac machinam convenirent? Jest to m ożliwe
tylko dlatego, że wszystkim rządzi harm onia, ład. Co praw da nie słyszym y m u
zyki sfer, ale w ynika to tylko z niedoskonałości naszej natury, która niezdolna
jest do pełnego uchw ycenia harmonii kosm icznej (przypom ina się teza A ugusty
na o niem ożliwości dostrzeżenia doskonałości w szechśw iata z ludzkiej perspek
ty w y 19). Ciała niebieskie według Severinusa połączone są szczególnym zw iąz
kiem, od którego trudno sobie w yobrazić coś doskonalej zorganizow anego - je d 
ne znajdują się wyżej, inne niżej, zaś w szystkie poruszają się z jednakow ą siłą,
z czego w ynika porządek ruchów. Cała różnorodność (żywiołów, gwiazd etc.)
powoduje następstwo pór roku, które łączą się w cykl roczny. To, co mrozi zi
ma, przyw raca do życia wiosna, wysusza lato a doprow adza do dojrzałości je 
sień20. Zakłócenie tego porządku m iałoby fatalne skutki: Unde si ąuid horum,
ąuae tantam varietatem rebus ministrant, animo et cogitatione decerpas, cuncta
pereant nec ut ita dicam ąuicąuam consonum servent2x. Musica mundana to je 
dyna praw dziw a m uzyka, inne są jedynie jej odbiciem . A są to musica humana
i musica instrumentalis. Pierw sza z nich jest efektem harm onii duchow o-cielesnej, lecz także harm onii panującej pom iędzy poszczególnym i członkam i ciała.
Autor powołuje się tu na A rystotelesa, który m ówił o połączeniu tego, co racjo
nalne, z tym, co irracjonalne - jest to m ożliwe według Boecjusza właśnie dzięki
rów now adze psychofizycznej; każdy, kto dokona aktu introspekcji, pojm ie isto
tę musica humana. Bardzo sym ptom atyczne jest to, że w traktacie o m uzyce naj
mniej m iejsca pośw ięca autor pojęciu musica instrumentalis, czyli jedynem u sły

16 Ibidem, ks. I, r. 2(187).
17 O harmonii kosmosu pisali m.in. Platon (Timaios, Prawa), Pliniusz (Naturalis historia), Cycero (De re publica), Plutarch (De musica), Nikomachus (Enchiridion), Censorinus (De die natali), Makrobiusz (In somnium Scipionis), Ptolemeusz (.Harmonica).
18 Qui enim fie ri potest, ut tam velox caeli machina tacito silentic/ue cursu moveatur? Boecjusz,
De institutione m usica, ks. I, r. 2 (187).
19 Por. św. Augustyn O porządku, w: św. Augustyn Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.
20 Nam quod constringit hiems, ver laxat, torret aestas, maturat autumnus, temporaąue vicissim vel ipsa suos afferunt fructus vel aliis ut ajferant subministrant; de ąuibus posterius studiosius
disputandum est. Boecjusz, De institutione musica, ks. I, r. 2 (188).
21 Ibidem, ks. I, r. 2 (188).
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szalnemu i dostępnemu zmysłom rodzajowi muzyki22. Takie podejście to wynik
bardzo długiej tradycji filozoficznej i spekulacji na temat teorii muzyki. Trzeba
w tym kontekście pamiętać, czym dla starożytnych i średniowiecznych badaczy
tak naprawdę była muzyka - zarówno dla pitagorejczyków, jak i dla Augustyna
(by wymienić najbardziej wpływowych) była ona nade wszystko nauką, teorią
- aspekt praktyczny schodził na plan dalszy. A przecież to właśnie temu rodza
jowi muzyki przypisywano wielką moc - jakże bowiem miała oddziaływać
na człowieka niesłyszalna muzyka niebios? Ową pozorną sprzeczność można
rozwiązać przypominając, że dla wyżej wymienionych autorów tak naprawdę
na duszę nie oddziaływała sama muzyka (dostępna zmysłom), ile raczej stosun
ki liczbowe, proporcje i harmonia przez nią przekazywane. Dla samej praktyki
muzycznej takie podejście miało zasadnicze znaczenie; przez wiele wieków teo
ria wyprzedzała praktykę - w muzyce wielogłosowej takie współbrzmienia były
dozwolone, które odzwierciedlały doskonałe stosunki liczbowe, czyli dla ucha
było piękne to, co pierwej takim ogłosiła filozoficzna spekulacja.
Powróćmy jednak do samego Boecjusza. Wymienia on trzy rodzaje muzyki
instrumentalis: granej na instrumentach strunowych, dętych i perkusyjnych - po
dział ten zgodny jest z podziałem przedstawionym przez Kasjodora w Institutio
nes. Piękna muzyka opiera się na współbrzmieniach konsonansowych. Definicję
interwału, konsonansu i dysonansu autor podaje w jednym z kolejnych fragmen
tów dzieła: Intervallum vero est soni acuti gravisque distantia. Consonantia est
acuti soni gravisque mixtura suaviter uniformiterque auribus accidens. Dissonantia vero est duorum sonorum sibimet permixtorum ad aurem veniens aspera
atque iniucunda percussio 23. Ostatecznym kryterium konsonansu był dla Boecju

sza stosunek liczbowy: im prostszy, tym doskonalszy (do konsonansów zaliczał
oktawę, duodecymę, podwójną oktawę, kwintę i kwartę - nie dopuszczał nato
miast akceptowanej przez Ptolemeusza undecymy), co kolejny raz potwierdza
supremację rozumu nad zmysłami; to rozum właściwie ocenia wartość interwa
łu ( Consonantiam vero licet aurium quoque sensus diiudicet, tamen ratio perpendit 24). Jak pisze Severinus w V księdze, nie można opierać sądu na zmyśle
słuchu, ale przede wszystkim na rozumie, który wspiera zmysły skłonne do błą
dzenia - zmysły opierają się na rozumie niczym starzec na lasce. Bardzo cieka
we są rozważania Boecjusza dotyczące samego aktu słyszenia. Porównuje on
dźwięk do fali, wywołanej rzuceniem kamienia w wodę25. Podsumowując wątek
22 Tertia est musica, quae in ąuibusdam consistere dicitur instrumentis. Ibidem, ks. I, r. 2
(189).
23 Ibidem, ks. I, r. 8 (195).
24 Ibidem, ks. I, r. 28 (220).
25 Warto przytoczyć stosowny fragment in extenso: Nunc quis modus audiendi sit, disseramus.
Tale enim quiddam fieri consuevit in vocibus, quale cum [in] paludibus vel quietis aquis iactum
eminus mergitur saxum. Prius enim in parvissimum orbem undam colligit, deinde maioribus orbibus undarum globos spargit, atque eo usque dum defatigatus motus ab eliciendis fiuctibus conqu-
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rodzajów muzyki, warto zestawić owe rodzaje ze sobą, aby uwyraźnić Boecjańską koncepcję klasyfikacji:

mundana

MUSICA

humana

instrumentalis

consonantia coeli et planetarum
consonantia elementorum
consonantia temporum
consonantia partium animae
consonantia partium id est elementorum
corporis
consonantia animae et corporis
in intensione
in spiritu
in percussione

Jak widać, cały podział stanowi bardzo elegancką triadę triad, co zapewne nie
jest dziełem przypadku. Wyczerpuje on też chyba wszystkie elementy rzeczywi
stości: niebo wraz z gwiazdami, żywioły, pory roku, a także w kontekście antro
pologicznym cielesny i duchowy aspekt bytu ludzkiego.
Księga pierwsza traktatu Boecjusza kończy się refleksjami autora nad poję
ciem i definicją muzyka. Zgodnie z tradycją platońską za prawdziwego muzyka
uznaje się nie tego, kto gra na instrumencie, ale tego, kto zdobył wiedzę o śpie
wie, b e z p o p a d a n i a w n i e w o l ę p r a k t y k i , a l e w z g o d z i e z z a 
s a d a m i m e t o d y s p e k u 1a t y w n e j . Są trzy rodzaje tych, którzy zajmują się
sztuką muzyczną: grający na instrumentach (to najniższy rodzaj aktywności mu
zycznej, ponieważ nie opiera się na rozumie), poeci (ich działalność oparta jest
jednak bardziej na instynkcie niż rozumie - to pewne odejście od koncepcji Au
gustyna, który istoty sztuki muzycznej doszukiwał się w umiejętnym posługiwa
niu się stopami metrycznymi, czemu poświęcił większą część swojego traktatu
D e musica ), i wreszcie ci, którzy nabyli umiejętności właściwego sądzenia
w sprawach muzyki (tu z kolei mamy nawiązanie do Augustyna i jego numeri iudicales ). Ten rodzaj działalności opiera się całkowicie na rozumie i metodzie
spekulatywnej, który przysługuje muzyce prawdziwej i właściwej26. Tak przed
iescat. Semperąue posterior et maior undula pulsu debiliore diffunditur. Quod si quid sit, quod crescentes undas possit offendere, statim motus Ule revertitur et quasi ad centrum, unde profectus fuerat, eisdem undulis rotundatur. Ita igitur cum aer pulsus fecerit sonum, pellit alium proximum et
quodammodo rotundum fluctum aeris ciet, itacjue diffunditur et omnium circum stantium simulferit auditum. Atc/ue illi est obscurior vox, cjui longius steterit, quoniam ad eum debilior pulsi aeris
unda per\’enit. Boecjusz, De institutione musica, ks. I, r. 14 (200).
26
Tria igitur genera sunt, quae circa artem musicam versantur. Unum genus est, quod instrumentis agitur, aliud fingit carmina, tertium, quod instrumentorum opus carmenque diiudicat. Sed
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stawia się koncepcja muzyki w pierwszej księdze traktatu Boecjusza. Jest to
księga najważniejsza z punktu widzenia refleksji filozoficznej - tu właśnie autor
daje wyraz swoim przekonaniom metafizycznym. W pozostałych księgach sku
pia się on na zagadnieniach związanych już ściśle z teorią interwałów, harmonii
etc., czyli są to rozważania bardziej techniczne. Warto jednak pokrótce zebrać
pewne wątki filozoficzne w nich zawarte.

2. Księgi II -V De institutione musica
Początkiem księgi II swojego traktatu, Boecjusz przywołuje postać Pitagora
sa i jego definicję filozofii, a następnie przedstawia zagadnienia, którymi zajmu
je się Królowa Nauk. Według Boecjusza zadaniem filozofii jest badanie form,
wielkości, jakości, relacji oraz innych rzeczy, które rozważane same w sobie (per
se speculata) są niezmienne, połączone zaś z substancją materialną są pomniej
szane z uwagi na związanie z rzeczami zmiennymi. Wśród jakości, którymi ma
zajmować się filozofia, jedne są ciągłe, inne nieciągłe; te pierwsze nazywa się
wielkością, te drugie zaś wielością. Wielość rozciąga się od jedności (nie może
być nic mniejszego) aż do nieskończoności. Wielkość z kolei jest jakością skoń
czoną, ale też nieskończenie podzielną. Pewne wielkości wchodzą ze sobą w re
lacje - relacje te można przedstawić za pomocą stosunków liczbowych. Boecjusz
podaje mnóstwo przykładów najróżniejszych proporcji, zależności i relacji licz
bowych; jeden z nich wygląda następująco:
2
4
8
16
3
12
24
6
9
18
36
54
27
81
Jak widać, kolejne liczby wiersza stanowią wynik pomnożenia liczby po
przedniej przez 2, zaś liczba znajdująca się pod inną liczbą stanowi sumę tejże
z liczbą ją poprzedzającą (np. 6 + 12 = 18, 27 + 54 = 81). Łatwo też zauważyć,
że kolejne liczby po przekątnej stanowią wynik mnożenia przez 3 (np. 1-3 = 3,
Ułud ąuidem, quod in instrumentis positum est ibiąue totam operam consumit, ut sunt citharoedi
quique organo ceterisąue musicae instrumentis artificium probant, a musicae scientiae intellectu
seiuncti sunt, ąuoniam famulantur, ut dictum est: nec cjuicąuam afferunt rationis, sed sunt totius
speculationis expertes. Secundum vero musicam agentium genus poetarum est, ąuod non potius
speculatione ac ratione, quam naturali quodam instinctu fertur ad carmen. Atque idcirco hoc quoque genus a musica segregandum est. Tertium est, quod iudiccindi peritiam sumit, ut rythmos cantilenasque totumque carmen possit perpendere. Quod scilicet quoniam totum in ratione ac specu
latione positum est, hoc proprie musicae deputabitur, isque est musicus, cui adest facultas secun
dum speculationem rationemve propositam ac musicae convenientem de modis ac rythmis deque
generibus cantilenarum ac de permixtionibus ac de omnibus, de quibus posterius explicanclum est,
ac de poetarum carminibus iudicandi. Boecjusz, De institutione musica, ks. I, r. 34 (224-225).
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3-3 = 9 itd.). Na podstawie podanych przykładów Boecjusz wyróżnia kilka klas
różnych relacji, które z kolei można odnaleźć w zależnościach pomiędzy liczba
mi stanowiącymi podstawę interwałów muzycznych, co pozwala jedne z nich
uznać za doskonalsze (te o prostych zależnościach - konsonanse), inne za mniej
doskonałe. Podobnie bada się złożenia interwałów, choć obliczenia są tu czasem
bardzo skomplikowane. W III księdze autor odnosi się krytycznie do niektórych
koncepcji wcześniejszych (szczególnie atakowany jest Arystoksenos, przeciwko
któremu co raz wytacza się różne „dowodzenia” [dem onstrationes ]27). Księga
IV w całości poświęcona jest różnym podziałom monochordu, a także zagadnie
niu notacji muzycznej i jako taka jest mniej interesująca z filozoficznego punk
tu widzenia. Podobnie rzecz się ma z księgą V, poruszającą problemy harmonii
(zwłaszcza w ujęciu Ptolemeusza).
Doniosłości roli Boecjusza i jego traktatu dla rozwoju średniowiecznych teo
rii muzyki nie sposób przecenić. Nie tylko na płaszczyźnie rozstrzygnięć tech
nicznych, ale przede wszystkim metafizycznych. Jego autorytet jako badacza
muzyki był wielki i nie ma chyba średniowiecznego traktatu z zakresu teorii mu
zyki, którego autor nie powoływałby się na Boecjusza, bądź potwierdzając jego
spostrzeżenia, bądź też z nimi polemizując - zawsze jednak, kiedy pisano o mu
zyce, nazwisko pierwszego scholastyka musiało się pojawić. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie także w ikonografii - na wielu miniaturach, a później drzewo
rytach ilustrujących różne traktaty muzyczne, bardzo często pomiędzy królującą
Muzyką (czasem arytmetyką) przedstawia się właśnie jego w towarzystwie Pita
gorasa28. Pamiętajmy, że choć koncepcja metafizyczna Boecjusza (czyli także
pośrednio pitagorejczyków) była krytykowana przez niektórych już w XIII stu
leciu, to i tak dominowała ona aż do XVI wieku. Zresztą sam fakt, że Boecjusza
umieszczano na miniaturach u boku Pitagorasa, ojca i świętego patrona muzy
ków (tych prawdziwych, nie praktyków) z nurtu musica speculativa, daje poję
cie o tym, jak wielkim cieszył się on autorytetem wśród badaczy średniowiecz
nych.

Polskie traktaty teoretyczne na tle europejskim
Polskie traktaty dotyczące teorii muzyki zakresem poruszanej problematyki,
a także poprzez przyjmowane rozstrzygnięcia pozostają w ramach systemu, jaki
został wypracowany przez teoretyków europejskich na przestrzeni wieków. Naj

27 Przykładowe tytuły rozdziałów to: Adversum Aristoxenum demonstratio superparticularem
proportionem dividi in aeąua non posse atąue ideo nec tonum (r. 1), Adversum Aristoxenum de
monstrationes diatessaron consonantiam ex duobus tonis et semitonio non constare integro nec
diapason tonis sex (r. 3).
28 Por. np. miniatura z Margarita philosophica, fol. 86, XV w. Gandawa, Biblioteka Uniwer
sytecka.
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ważniejsze dzieła pisane przez teoretyków kręgu kultury polskiej (pamiętajmy,
że wielu z nich było pochodzenia obcego) powstają z początkiem XVI wieku
(czego efektem jest bardzo bujny rozwój twórczości muzycznej złotego wieku
- niestety w większości zaginionej podczas potopu szwedzkiego a następnie
II wojny światowej - po zbiorach pozostały jedynie inwentarze, które dają poję
cie o skali strat). Chociaż są one tworzone właściwie już w epoce renesansu, nie
mniej można je włączyć do rozważań nad średniowiecznymi teoriami, ponieważ
sposób podejścia do poruszanych zagadnień oraz prezentowany system jak naj
bardziej wyrastają z tradycji medii aevii. Dzieła te mają najczęściej charakter
podręcznikowy i stanowią kompilację pism autorów średniowiecznych. Podczas
gdy na zachodzie Europy już w XIII wieku podawano w wątpliwość teorię mu
sica mundana , polskie źródła często bezkrytycznie ową teorię powtarzają. Dzie
je się tak również dlatego, że, jak już pisano, mając charakter kompilacji, zdarza
się, iż cytuje się w nich in extenso nawet jeszcze dzieła Boecjusza. Najważniej
si polscy teoretycy nawiązujący do teorii Boecjusza to Jerzy Liban z Legnicy
(ok. 1464 - po 1546) oraz Sebastian z Felsztyna (ok. 1480-90 - po 1552).

1. Jerzy Liban
W swojej mowie De philosophiae laudibus oratio, Liban stwierdza, że muzy
ka najpierw zestraja wszechświat i kształtuje harmonię ludzkiego organizmu,
„a przeniesiona do miar strun i głosów, zdaje się ściśle wiązać z mądrością i po
znaniem rzeczy boskich”29. Ze zdania tego można wywnioskować, że krakowski
uczony akceptował Boecjańską koncepcję muzyki przyjmując, iż to właśnie ona
utrzymuje w porządku wszechświat (musica mundana) oraz człowieka (musica
humana). Przypisuje się jej też ważną rolę poznawczą - służy badaniu rzeczy bo
skich i to właśnie ku niej zwracali się jako starcy filozofowie, aby uwieńczyć
w ten sposób swoją wiedzę (przypomnijmy, że dla Augustyna muzyka to klucz
do rozwiązania wszelkich problemów filozoficznych). Żadna też inna dyscypli
na nie jest przyjęta przez śmiertelników z takim uznaniem - wszyscy szukają po
cieszenia właśnie w muzyce. W tych kilku zdaniach niczym w soczewce skupia
się średniowieczna nauka o muzyce - jej klasyfikacja oraz przekonanie o sile tej
że sztuki. Warto dodać, że, co ciekawe, Liban w swojej mowie umieszcza muzy
kę nie wśród dyscyplin quadrivium , ale obok studia humanitatis (gramatyki, lo
giki i retoryki). Jest to rozwiązanie jak na swoje czasy nowatorskie; autor ten
zresztą podejmował wiele wysiłków dla podniesienia poziomu nauczania w Aka
demii Krakowskiej (m.in. propagował studia grecystyczne). Najważniejsze dzie
ła Libana to dwa traktaty: De accentuum ecclesiasticorum 30 i De musicae laudi
bus oratio - w nich zawarł swoje poglądy na teorię muzyki. Pierwszego z nich
29 J. Liban. Pisma o muzyce, tłum. E. W itkowska-Zaremba, Kraków 1984, s. 223.
30 Rozprawa ta dedykowana jest biskupowi krakowskiemu Piotrowi Gamratowi.
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nie będziemy omawiać, ponieważ dotyczy wyłącznie kwestii technicznych zwią
zanych z odpowiednim stosowaniem akcentów w śpiewie kościelnym.
De musicae laudibus oratio
Liban relacjonuje pogląd (akceptowany przez niego), że cały wszechświat
kierowany jest przez harmonię dźwięków, a niebo obraca się pod wpływem har
monijnej melodii. Istnieją melodie ośmiu sfer niebieskich oraz jedna wielka
zgodność, która z nich wynika. Wszystko to nasuwa skojarzenia z koncepcją Boecjańską, choć ani razu w traktacie nie pada nazwa musica mundana ; teoria ta
jest jednak przyjmowana przez Jerzego z Legnicy, o czym świadczy chociażby
cytat z Somnium Scipionis Cycerona, tekstu wielokrotnie przytaczanego i ko
mentowanego przez myślicieli średniowiecznych. Mówi się tam o wspaniałym
i miłym dźwięku, który powstaje z odległości między planetami, które choć nie
są równe, niemniej odmierzone zostały według właściwych proporcji. Dlatego
ruch sfer, które brzmią nisko i wysoko, ponieważ opiera się na stosownych pro
porcjach, tworzy piękne współbrzmienia. Istota muzyki sprowadza się do pro
porcji między sferami i planetami - te ostatnie są od siebie oddalone właśnie
o odległości muzyczne. I tak między firmamentem a Saturnem są trzy półtony,
między Saturnem a Jowiszem mamy półton, między Jowiszem a Marsem półton,
między Marsem a Słońcem cały ton, z kolei Słońce i Wenus dzielą trzy półtony,
Wenus i Merkurego półton, Merkurego i Księżyc półton, Ziemia zaś oddalona
jest od Księżyca o cały ton31. Model takiego układu wygląda następująco (cyfry
oznaczają liczbę półtonów):
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Jeśli dodać do tego trzy półtony, jakie dzielą Saturna od firmamentu, otrzy
mamy siedem całych tonów, które są symbolem całego wszechświata. Składa się
on z dziewięciu sfer, i taka też jest liczba modi muzycznych. Liczba siedem sym
bolizuje też według Libana człowieka, który będąc mikrokosmosem składa się
z czterech elementów (żywiołów odpowiadających humorom) i trzech sił duszy.
Muzyka sfer nie jest słyszana z powodu zbyt dużej ich odległości od środka (Zie
mi), ale pod jej wpływem wszystkie stworzenia wydają miodoptynne głosy, któ

31
Unde inter firmamentum et Saturnum tria semitonia, inter Saturnum et lovem semitonium,
inter lovem et Martem semitonium, inter Martem et Solem tonum, inter Solem etVenerem tria se
mitonia, inter Venerem et Mercurium semitonium, inter Mercurium et Lunam semitonium, et a Lu
na ad orbem terrae tonum constituunt. Jerzy Liban, Pisma o muzyce, tłum. E. W itkowska-Zarem
ba, Kraków 1984, s. 152.
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rymi okazują swoje posłuszeństwo Stwórcy. Wszystko, co żyje, również podle
ga harmonii muzycznej - polega ona na równowadze humorów (płynów), która
gdy zostaje zaburzona, stworzenie słabnie i ginie. Jeśli jednak usłyszą one miłą
zgodność dźwięków, ich umysły ożywiają się, serce zaczyna szybciej bić i same
czasem zaczynają wydawać głosy. Jak widać znów powraca wątek cudownego
wpływu muzyki na słuchających. Jest on widoczny zwłaszcza w działaniach wo
jennych - nawet konie przy odgłosie trąb i bębnów raźniej idą do boju; jeźdźcy
stają się odważniejsi, a żołnierze nie wahają się walczyć nawet wtedy, gdy spra
wa jest z góry przegrana. Stan ducha i ciała jest kształtowany przez takie same
proporcje, jakie kształtują modulacje muzyczne, i dlatego zmieniając skalę czy
miarę (rytm) muzyczną można też zmienić uczucia, a nawet uleczyć ciało.
Za Kasjodorem Liban przeprowadza badania etymologiczne (charakterystyczne
dla autorów średniowiecznych, np. Tomasza z Akwinu) i stwierdza, że nazwa
struny (chorda) pochodzi od tego, że jest ona w stanie poruszać serca (corda ).
Pojawiają się też inne wątki dotyczące wpływu muzyki, które są zaczerpnięte
z najróżniejszych źródeł; mówi się o Platonie (muzyka w państwie), Arystotele
sie i wielu innych. Nasz autor zauważa również, że muzyka to jedyna nauka,
w której nie ma żadnego błędu; tylko ona wśród sztuk wyzwolonych nie dopusz
cza żadnych domysłów, a jedynie prawdę. Dlatego stoi ona na szczycie pozna
nia filozoficznego dzięki najwyższemu stopniowi pewności, jaki daje. Ponadto
odpowiada ludzkiej kondycji jak żadna inna nauka. W pewnym sensie sztuka
muzyczna może nawet zastąpić poznanie filozoficzne - Liban stwierdza, że tak
jak niegdyś filozofia, tak dzisiaj muzyka swoją przydatnością i wielkością kieru
je wszystkim. Jest ona zatem dla Libana nauką najwyższą i najdoskonalszą i ja 
ko taka obejmuje całą rzeczywistość. W aspekcie kosmologicznym i metafizycz
nym rządzi wszechświatem i ruchami planet; w aspekcie antropologicznym dzię
ki niej człowiek zachowuje harmonię duszy i ciała oraz płynów; w aspekcie epistemicznym jest najpewniejszą drogą do poznania prawdy. Jest w tej koncepcji
jakaś totalność, która pozwala muzyce obejmować zakresem swojego oddziały
wania wszystkie elementy świata materialnego i duchowego. Nie znaczy to (pi
sze Liban), że muzyka jest oceniana przez wszystkich autorów tak samo; niektó
rych pobudza do śmiechu, innych do płaczu; jedni jej zabraniają (Atanazy), inni
zalecają (Ambroży), jeszcze inni miotani są sprzecznymi uczuciami (Augustyn).
Świadczy to jednak o wielkiej roli muzyki - nikt bowiem nie pozostaje wobec
niej obojętny (należy jednak zachować umiar w jej uprawianiu). Wstęp do trak
tatu kończy Liban znamiennymi słowy: Quisquis igitur diligis et utile, ąui fa s
atąue pium religionis nostrae colis, ąui tuae patriae tuiscjue amicis et civibus
consultum velis, iucundum ąuoąue te exhibere alumnum, Musicam ama, Musicam disce, Musicam in suis penetralibus ąuaere, qua non minus cjuam aliis liberalibus disciplinis honorem divitiasque tibi comparabis. DixP2. Magister Geor32 Jerzy Liban z Legnicy, De musicae laudibus oratio, [w:] J. Liban, op. cit., s. 165.
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gius Libanus Legnicensis w pozostałych częściach swojego dzieła porusza za
gadnienia związane już bezpośrednio z praktyką muzyczną, dlatego są one mniej
interesujące z naszego punktu widzenia.

2. Sebastian z Felsztyna
Twórczość Sebastiana z Felsztyna obejmuje kilka traktatów, z których w kon
tekście rozważań nad metafizycznymi koncepcjami muzyki interesujące są:
Opusculum musicae com pilatur noviter i Opusculum musices noviter congestum.
Dodajmy, że niektórzy badacze uważają obydwa dzieła za dwie edycje tego sa
mego traktatu.
W Opusculum musicae com pilatur noviter, widać powolne odchodzenie
od koncepcji musica mundana - twierdzenie to można poprzeć racjami natury
bardziej psychologicznej; otóż co prawda przyjmuje się tu Boecjański podział
muzyki, niemniej już na samym wstępie autor stwierdza, że nie będzie się zaj
mował ani musica mundana, ani instrumentalis. Obydwa te terminy są definio
wane jak u innych autorów, natomiast pod pojęciem musica humana rozumie Se
bastian już coś innego - nie jest to muzyka powstająca w wyniku harmonii duchowo-cielesnej czy też ładu panującego w duszy. Ten rodzaj muzyki to po pro
stu muzyka wykonywana przez człowieka (ale nie instrumentalna). Felsztyńczyk
przyjmuje Augustyńską definicję muzyki jako sztuki dobrego modulowania.
Musica humana zaś dzieli się na spekulatywną (jak np. u Jana de Muris) i prak
tyczną, która obejmuje muzykę prostą (śpiew gregoriański) i mensuralną. Ten
sposób postawienia problemu jest o tyle znamienny, że następuje tutaj zerwanie
z długą tradycją, która prawdziwą sztukę muzyczną widziała jedynie w filozo
ficznej spekulacji. Zadanie badania muzyki sfer Sebastian z Felsztyna pozosta
wia filozofom, jest to dla niego zagadnienie mniej interesujące33. Ponadto
w pewnym sensie kwestionuje on pojęcie musica mundana pisząc co prawda, że
istnieje ona powstając w wyniku proporcji i zgodności żywiołów, ale termin
„muzyka” w tym kontekście stosuje się raczej metaforycznie. We wszechświecie bowiem istnieją różne ruchy i pozostają one między sobą we właściwych pro
porcjach. Proporcja zaś to harmonia, a harmonia to muzyka - i nawet jeśli ruchy
sfer o d b y w a j ą s i ę b e z d ź w i ę k u , to ponieważ istnieje między nimi odpowiedniość, nazywa się je muzyką. Widać, że rozumowanie autora przebiega tu
w odwrotnym kierunku niż u pitagorejczyków czy Boecjusza. Dla nich zasady
wszechświata opierały się na liczbach i porządku, które można było nazwać har
monią, zatem musiała istnieć muzyka powodowana przez tą harmonię - muzyka
33
Musica autem est harmonia. Licet etiam Uli motus sint sine sono, tamen quia ibi est conformitas, igitur dicitur musica. Et de tali determinant philosophi, ąui circa rerum naturas versantur
etc. Sebastian z Felsztyna, Pisma o muzyce, tłum. E. W itkowska-Zaremba, Kraków 1991, ss.
28-29.
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prawdziwa (ciała niebieskie miały wydawać dźwięki) choć niesłyszalna - i tak
naprawdę najdoskonalsza. Dla Sebastiana z Felsztyna natomiast to, że wszech
światem rządzi harmonia, nie musiało oznaczać wcale, że istnieje jakaś muzyka
(w znaczeniu wydawanych dźwięków) sfer, ale po prostu, że nazywa się to mu
zyką, gdyż to pojęcie jest synonimem harmonii (ładu, porządku). Zgadzał się na
tomiast z autorami starożytnymi i średniowiecznymi, gdy idzie o wpływ muzy
ki na duszę ludzką, a także na zwierzęta: „Pod wpływem tej zgodności dźwię
ków węże stają się uległe wobec jej miłośników, a drapieżniki, potwory i wszel
kie dzikie zwierzęta hamują wściekłość i srogie okrucieństwo”34.
W Opusculum musices noviter congestum autor częściej powołuje się na au
torytet Boecjusza i Pitagorasa. Uważa, że muzyka jest nie tylko kontemplowa
niem rzeczy wiecznych, ale że wiąże się również z doczesnością, ponieważ od
działuje na człowieka (wątek jakby wyjęty z I księgi Boecjańskiego De institu
tione musica) - włada ona obyczajami35. Bez niej żadna dyscyplina nie może być
doskonała. Muzyka to biegłość w modulacji, oparta na dźwięku i śpiew ie36. Jak
widać, w swojej definicji autor opierał się na teorii Augustyna, ale też poddał ją
modyfikacji, gdyż dla tego ostatniego prawdziwa muzyka nie miała wiele wspól
nego z praktyką (czyli dźwiękiem i śpiewem). Podział muzyki zgodny jest z po
działem dokonanym przez Boecjusza, z tym że musica humana ma tutaj dwa
znaczenia: po pierwsze takie jak u scholastyków, po drugie oznacza śpiew. Au
tor jest tu bliżej scholastyki niż w pierwszym ze swoich traktatów (gdzie zupeł
nie zmienia znaczenie omawianego pojęcia) - tutaj musica humana to rzeczywi
sta melodia, która dopóki trwa, dopóty człowiek jest rześki i prężny, kiedy zaś
harmonia zostaje zniekształcona, człowiek kurczy się w sobie.
Sebastian z Felsztyna jest autorem, który choć wielokroć podkreśla znaczenie
autorytetu Pitagorasa czy Boecjusza (Pitagorasa nazywa księciem liczb, mi
strzem proporcji, o Boecjuszu mówi, że właśnie jemu wśród piszących o muzy
ce należą się pierwsze honory), niemniej odchodzi od dotychczasowych koncep
cji inspirowanych przez tych badaczy. A dokładniej rzecz biorąc, zarzuca kon
cepcje metafizyczną stojącą za ich teoriami. W zakresie rozstrzygnięć praktycz
nych (teoria interwału, tonów etc.) pozostaje w zgodzie ze swoimi poprzednika
mi, nie interesuje go już natomiast w takim stopniu jak ich metafizyka. W tym
sensie można uznać jego dzieło za nowatorskie, choć z punktu widzenia docie
kań filozoficznych o wiele ciekawsze okazują się pisma Jerzego Libana, pełne
dociekań metafizycznych i kosmologicznych.

34 Sebastian z Felsztyna, op. cit., s. 28.
35 Autor podaje tu przykład Nerona, który dopóki parał się muzyką był łagodnym i dobrym
władcą, kiedy zaś zwrócił się do nekromancji, stał się potworem.
36 Sebastian z Felsztyna, op. cit., s. 74.
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Muzyka w średniowiecznym obrazie świata
1. Symbolika liczb
Muzyka w średniowieczu zaliczana była do nauk matematycznych (ąuadrivium), zatem jej przedmiotem była przede wszystkim liczba. Z pojęciem liczby
zaś skojarzony był cały wielki system konotacji i symboli - w światopoglądzie
średniowiecznym każda rzecz miała swoją przyczynę i swoje miejsce. Dlatego
też tak charakterystyczny dla tej epoki jest symbolizm. Był on wszechobecny
- w architekturze, teologii, filozofii, w sztukach pięknych. Dla przykładu
- na obrazach przedstawiających ukrzyżowanego Chrystusa krew płynąca z Je
go boku spływa aż do pachwiny, co łączy ukrzyżowanie z obrzezaniem (stare
i nowe przymierze), Słońce i Księżyc symbolizują zaćmienie, o którym wspomi
nają ewangeliści, ale też Stary i Nowy Testament. W architekturze jest podobnie
- fundamenty katedr buduje się z równych sześciennych bloków kamiennych,
mają on bowiem osiem kantów, symbolizujących osiem błogosławieństw,
na których opierać ma się Kościół, oraz dwanaście krawędzi, które symbolizują
dwunastu apostołów. Ostre łuki sklepień mają przypominać, że wszystko dąży
do jednego celu; zdarza się, że w kościołach, które przecież budowano na planie
krzyża, prezbiterium nie tworzy linii prostej z nawą główną, ale zakręca w lewą
stronę37, ponieważ Chrystus po śmierci właśnie w tą stronę skłonił głowę. Przy
kłady takie można by mnożyć w nieskończoność. Najciekawsza jednak w kon
tekście teorii muzyki w średniowieczu jest symbolika liczb, ponieważ przypisu
jąc pewne znaczenia liczbom, automatycznie przypisujemy je zjawiskom mu
zycznym, opierającym się przecież, jak uczą scholastycy, na liczbie. O interpre
tacji Pisma przez pryzmat symboliki liczbowej była już mowa rozdziale poświę
conym Ojcom Kościoła, niemniej omówiono tam tylko wybrane przykłady, po
dane przez Klemensa Aleksandryjskiego. Tymczasem prawie każdą liczbę koja
rzono z pewnymi pojęciami. Dla przykładu: jedynka symbolizowała początek,
doskonałą jedność. Dla pitagorejczyków miała ona podobne znaczenie, z tym że
w średniowieczu doszły do tego skojarzenia teologiczne - jeden jest Bóg, jest
jednością trzech osób etc. Dwójka to pierwsza żeńska cyfra - symbolizuje wie
lość, ale kojarzona też jest z Chrystusem, jako że łączył on w sobie dwie natury
- ludzką i boską. Trójka to najdoskonalsza liczba (posiada początek, środek i ko
niec) - je s t ona oczywiście kojarzona z Trójcą Świętą; ponadto świat rozwijał się
w trzech epokach, Chrystus leżał w grobie trzy dni, są trzy cnoty teologiczne.

37
Za przykład może tu posłużyć katedra wawelska - w tym przypadku jednak takie rozwiąza
nie architektoniczne mogło wynikać z ograniczeń technicznych - skała, na której budowano była
w tym miejscu załamana. Co ciekawe, podobne rozwiązania można spotkać w innych budowlach
sakralnych w całej Europie, gdzie nie ma już mowy o ograniczeniach, jakie napotkali budowniczo
wie katedry na Wawelu.
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Czwórka symbolizuje krzyż - miejsce, w którego środku wszystko się spotyka.
Są cztery pory roku kojarzone z czterema żywiołami, którym z kolei odpowiada
ją cztery rodzaje płynów decydujących o zdrowiu człowieka i jego charakterze.
Są cztery strony świata, z którymi kojarzy się ludzkie charaktery: północ z fleg
matycznym, południe z sangwinicznym, wschód z cholerycznym i zachód z melancholicznym, cztery są także etapy życia ludzkiego. Piątka symbolizuje pięć
ran Zbawiciela, ale też krzyż, jeśli uwzględnić punkt środkowy. Szóstka oznacza
połączenie mężczyzny z niewiastą (2 pomnożone przez 3 daje 6). Siódemka to
symbol wszechświata, jest siedem najważniejszych cnót i siedem odpowiadają
cych im wad, a także siedem grzechów głównych. Tydzień ma siedem dni, siód
mego dnia Bóg odpoczywał po akcie stworzenia. Siedem jest darów Ducha św.
i siedem sztuk wyzwolonych. Jest siedem metali, którym odpowiada siedem pla
net rządzących kolejnymi dniami tygodnia: niedziela - Słońce - złoto, ponie
działek - Księżyc - srebro, wtorek - Mars - żelazo, środa - Merkury - rtęć,
czwartek - Jowisz - cyna, piątek - Wenus - miedź, sobota - Saturn - ołów.
Ósemka symbolizuje zmartwychwstanie, ponieważ Chrystus powstał z grobu
ósmego dnia po wjeździe do Jerozolimy - jest to też symbol chrztu jako narodzin
i obmycia winy grzechu pierworodnego. Dziewiątka to potrojona trójka i jako ta
ka stanowi doskonałość; jest dziewięć chórów anielskich. Nie miejsce tu, aby
wymieniać wszystkie skojarzenia liczbowe, jakie stworzyło średniowiecze
- warto jedynie jeszcze dodać, że 12 oznaczała liczbę apostołów; 13 uważano
za feralną i symbol zdrady, ponieważ dwunastu apostołów i Judasz razem dawa
ło 13; 40 to symbol nieszczęścia: tyle dni trwał potop, 40 lat Mojżesz wędrował
przez pustynię, Chrystus pościł przez 40 dni; 666 to liczba Bestii (jeden z teolo
gów w czasie reformacji napisał 700 stronicową książkę, w której wykazywał, że
liczbę tą skojarzyć można z imieniem Marcina Lutra).

2. Teoria etosu
Średniowieczni teoretycy bardzo wiele miejsca poświęcali w swoich trakta
tach teorii etosu skal muzycznych. Właściwie w każdym dziele z tego okresu
zajmującym się muzyką możemy odnaleźć rozdział (zwykle rozbudowany) za
tytułowany De virtute tonorum lub podobnie. Muzyce, jak wiadomo, przypisy
wano wielką siłę oddziaływania - jednak każda z tonacji musiała oddziaływać
inaczej, skoro inaczej była zbudowana. Skalom przypisywano w historii różne
właściwości - czasem mechanicznie przypisywano im etos, jaki wiązał się
z identycznie nazwaną skalą grecką, choć była ona zupełnie inaczej zbudowa
na. Z polskich autorów między innymi Jerzy Liban porusza tą problematykę.
Opisuje on poszczególne tony oraz sposób, w jaki oddziałują na duszę. W yglą
da to następująco:
ton pierwszy (dorycki) - porusza flegmę i budzi ze snu, stosowny dla ludzi
utalentowanych i sławnych; porównywany jest do Słońca, ponieważ jak słońce
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rozprasza wilgoć, tak on usuwa lenistwo, odrętwienie; odpowiednie dla niego są
słowa żartobliwe, miłe, dowcipne,
- ton drugi (hypodorycki) - sprowadza cichy i spokojny sen, działa więc od
wrotnie niż pierwszy; porównywany jest do Księżyca, ponieważ jest wilgotny
jak ta planeta i podobnie jak ona znajduje się najniżej; odpowiednie dla niego są
słowa skłaniające do skruchy i łez,
- ton trzeci (frygijski) - porusza żółć i pobudza do gniewu; odpowiada Mar
sowi, ponieważ pobudza do kłótni; odpowiednie dla niego są słowa ostre albo
opowiadające o minionych bitwach,
- ton czwarty (hypofrygijski) - uspokaja żółć; właściwy jest pochlebcom (do
brym i złym); dostosowuje się do płaczu i radości; odpowiada Merkuremu; wła
ściwe dla niego słowa to pochlebstwa, oszustwa i oszczerstwa,
- ton piąty (lidyjski) - włada krwią; jest pogodny i skromny; odpowiada Jo
wiszowi; właściwe dla niego słowa to pieśń radości i zwycięstwa,
- ton szósty (hypolidyjski) - odpowiada Wenus, pod jego wpływem ludzie
stają się pobożni i skorzy do łez; właściwe są dla niego słowa pobożne i święte,
- ton siódmy (miksolidyjski) - porusza czarną żółć, pobudza i doprowadza
do gwałtowności; odpowiada mu Saturn; słowa odpowiednie dla niego to słowa
twarde i surowe,
- ton ósmy (hypomiksolidyjski) - smutnych pobudza do umiarkowanej we
sołości; odpowiada gwieździstemu niebu; wyróżnia się słodyczą i wdziękiem;
właściwe dla niego są słowa błagalne.
Tak etos tonów określał Jerzy Liban. Zauważył on również, że zdarzają się
różnice w ocenie charakteru poszczególnych skal, co skłoniło go do przyjęcia
wniosku, że poszczególne jednostki mogą w różnoraki sposób odczuwać działa
nie różnych tonów.

3. Obraz świata
Duch średniowieczny skłonny był do przeprowadzania ciągłych analogii mię
dzy różnymi elementami rzeczywistości go otaczającej. Tym sposobem uzyski
wano obraz świata, którego części połączone były wzajemnymi relacjami - był
to układ doskonały. Najlepszym przykładem tego typu myślenia jest właśnie
koncepcja musica mundana i odpowiadającej jej musica humana. W świetle tej
teorii cała rzeczywistość rządzona jest zasadami matematyczno-muzycznymi;
sfery niebieskie obracają się ruchem regulowanym harmonią muzyczną, gwiaz
dy i planety dzieli właściwa muzyczna odległość, pory roku następują po sobie
w odpowiedniej sekwencji. Cała ta piękna i skomplikowana maszyneria (m achi
na mundi) wydaje przy tym z siebie cudowną muzykę. Odpowiednikiem tego do
skonałego, bo stworzonego przez najdoskonalszego Stwórcę świata jest czło
wiek - w jego konstrukcji psychofizycznej perfekcja kosmosu znajduje swoje
odbicie. Tak jak planety pozostają między sobą w stosownych proporcjach, tak
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członki ludzkiego ciała połączone są harmonijnie; i podobnie jak żywioły rów
noważą się w naturze, tak w człowieku w analogicznej równowadze pozostają
odpowiadające im płyny. Ta harmonia ludzka również rozbrzmiewa muzyką.
Cały wszechświat to złożony system zależności i analogii: każdej muzie odpo
wiada jedna struna muzyczna, one znajdują analogię w skalach, które są charak
terystyczne dla planet oddalonych o interwały muzyczne. Model tego świata
można odnaleźć na ilustracji w dziele Practica musica Franchinusa Gaffuriusa
- je s t to obraz analogiczny do tego, który znajdujemy u Libana, a wygląda on następuj ąco38:
Urania

mese

hypermixolydius Celum stellatum

Polihymnia

lichanos mese

mixolydius

Saturnus

Euterpe

parhypate meson

lydius

Iupiter

tonus
tonus
semitonium
Eratho

hypate meson

phrygius

Mars

Melpomene

lichanos hypaton

dorius

Sol

Terpsicore

parhypate hypaton

hypolydius

Venus

Caliope

hypate hypaton

hypophrigius

Mercurius

tonus
tonus
semitonium
tonus
Thalia

TERRA
(aqua, aer, ignis)

Odległości pomiędzy ciałami niebieskimi w przedstawionym modelu Gaffurius wyznaczył na podstawie odległości interwałowych, jakie dzielą poszczegól
ne skale. I tak na przykład Marsa i Słońce dzieli cały ton, ponieważ pomiędzy
skalą frygijską (której pobudzający, wojenny etos odpowiada właśnie Marsowi)
a skalą dorycką (skorelowanej ze Słońcem) występują dokładnie dwa półtony,
dające w sumie tonus. Jak widać, jest to obraz świata, którego każdy element zaj
muje właściwe sobie miejsce, wyznaczone mu przez zasady muzyczne (liczbo
we).

38 Por. ilustracja [w:] J. S. van W aesberghe, Musikerziehung - Lehre und Theorie der Musik im
Mittelalter, Leipzig 1969.
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4. Symbolika notacji muzycznej
Symbolika przenikała wszystkie aspekty życia w średniowieczu. Byłoby za
tem co najmniej dziwne, gdyby notacją muzyczną nie rządził jakiś symboliczny
logos. I rzeczywiście - średniowiecze wypracowało dość skomplikowany sys
tem notowania rytmu, zwany notacją mensuralną. System ten używany był
od około 1260 roku aż do 1600. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, warto
natomiast zauważyć kilka istotnych i ciekawych faktów. Notacja mensuralna po
zwalała zapisać rytm utworu dzięki metodzie wyznaczania proporcji pomiędzy
jednostkami czasowymi. Największą jednostką była nota maxima (zawsze dzie
lona na dwie longae ). Największą po maksimie była nota longa, mogła się ona
dzielić na dwie lub trzy notae breves (podział ten nazywany był modus), zwykle
jednak był to podział parzysty, więc nie został mu przydzielony osobny znak.
Nuta brevis mogła się dzielić na trzy lub dwie notae sem ibreves (podział nazy
wany tempus)', z kolei sem ibrevis podlegała podziałowi na trzy lub dwie minimae
(prolatio ). Podział trójkowy nazywany był w każdym przypadku doskonałym
(perfectus ), zaś dwójkowy niedoskonałym ( imperfectum ), co miało oczywiście
swoje filozoficzne uzasadnienie. Podziały brevis i sem ibrevis zachodziły na sie
bie, co dawało w efekcie cztery możliwości.
Podział brevis i semibrevis:
tempus
tempus
tempus
tempus

perfectum cum prolatione perfecta
perfectum cum prolatione imperfecta
imperfectum cum prolatione perfecta
imperfectum cum prolatione imperfecta

Podział (1) oznaczany był kółkiem, które symbolizowało pełnię - jego dosko
nałość, oraz kropką, której brak w przypadku prolatio imperfecta oznaczał z ko
lei niedoskonałość. Jak widać tempus imprfectum oznaczano kółkiem niepełnym,
czyli niedoskonałym. Wszystkie te podziały pozwalały w precyzyjnie określić
rytm kompozycji. Nieco bardziej złożone układy rytmiczne tworzono stosując
wysoce skomplikowany system proporcji. Znak proporcji postawiony w zapisie
nutowym oznaczał, że liczba nut podana w liczniku po znaku ma się równać licz
bie nut podanych w mianowniku przed znakiem. Praktyczne zastosowanie znaj
dowały dwa ciągi proporcji: takie, gdzie w mianowniku znajdowała się 1, lub ta
kie, których licznik większy był od mianownika o 1. Wśród proporcji pierwsze
go rodzaju wyróżniano proporcje: dupla (2/1), tripla (3/1), ąuadrupla (4/1) itd.
Proporcje drugiego rodzaju to: sesguialtera (3/2), sesąuitertia (4/3), sesąuiąuarta (5/4) itd. Efekt zastosowania np. proportio sesąuialtera był taki, że czas trwa
nia dwóch breves przed znakiem miał się równać czasowi trwania trzech po zna
ku, czyli tempo ulegało przyspieszeniu.
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Stwórca uczynił wszystko według liczby oraz właściwej miary i choć nie
można przeniknąć rozumem wszystkich zamierzeń Najwyższego, niemniej nale
ży je w miarę możliwości badać, tak aby zrozumieć sens swojej egzystencji - to
przekonanie charakterystyczne dla umysłowości średniowiecznej. Badanie praw,
jakie kierują naturą, to podstawowe powołanie filozofa, albowiem każdy czło
wiek z natury dąży do poznania, sicut scribit philosophus. Świat w oczach śre
dniowiecznych miłośników mądrości to wielka zagadka, którą można rozwikłać
przy pomocy odpowiedniej metody - jest to możliwe, ponieważ wszystkie ele
menty rzeczywistości składają się harmonijnie w jedną, doskonałą całość. Każ
da część tego idealnego organizmu ma do odegrania swoją rolę, ma też swój cel,
pamiętajmy bowiem, że obok przyczyny materialnej i formalnej wszystko ma też
swoją przyczynę sprawczą i celową. Nie ma tu miejsca dla przypadku - on zni
weczyłby doskonałość całości. Możemy tylko zazdrościć średniowiecznym ba
daczom takiej wizji świata - uładzonego, mającego swój cel, w którym człowiek
zajmuje wyjątkowe miejsce, przeznaczone właśnie dla niego. Bada on tenże
świat z pomocą siedmiu sztuk wyzwolonych - filozofia jest tu rzeczywiście kró
lową nauk, ponieważ to właśnie ona dokonuje syntezy wyników osiąganych
przez nauki szczegółowe, pozwalając w ten sposób za pomocą teoretycznej spe
kulacji ogarnąć całe spektrum tak różnorodnej rzeczywistości. Najmniejszy
szczegół jest istotny w dociekaniu prawdy, ponieważ jest on odbiciem porządku
panującego w makroświecie. Porządek ten zaś - to muzyczna harmonia. W tym
kontekście jasne wydaje się, dlaczego tylu autorów średniowiecznych przyzna
wało muzyce szczególne miejsce wśród sztuk wyzwolonych - to właśnie ona
najlepiej pomagała poznać świat, który rządzony był przecież tymi samymi za
sadami.

Marcin Konik

Musie in Boethius and in Medieval Philosophy
Summary
The most important medieval treaty concerning the theory of musie is De institutio
ne Musica by Boethius. In this work, he presented an idea of musica mundana, which had
been a predominant metaphysical conception of musie until 14th century, when it was criticized by Johannes de Grocheo. Nevertheless, some aspects of Boethian doctrine were
repeated even in 16th century by some theorists (Gaffurius, Jerzy Liban).

